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ب ولعل اه مد بعونه على أمد اه الذي وفق لطلب العلم ومواصلة مسرة هذا الطل

ي امعلم امبعوث  افع والعمل الصا ح هاية العمر وأصلي وأسلم على ال طلب العلم ال
 :وبعد، رمة للعامن

ديث رائدا للفكر واجتمع راك الثقا انطلق آدب ا  عباقرة امفكرين وآدباء ملهو ، وا
مد، من أمثال مال الدين آفغا وعباس ، وطه حسن، الشدياق، والبستا، عبد و

وأمد ، البارودي وغرهم الكثر وتصدر اانطاقة كبار الشعراء مثل، واماز، مود العقاد
مد عثيمن، وخليل مطران خليل، والزهاوي، شوقي ليفة، وعبد الرمن شكري و مد ا ، و

هم، والشاعر القروي، ضيومع من شعراء امهجر كإليا أبو ما، ويوسف العظم شعراء  وم
. وكذلك، امعداويو ، عال الفاسي وشعراء امغرب مثل عمر أبو ريشه الشام  والشا

اهات افسة الشعرية تكونت اا اها وآثارها وتاحقت امت ، وتولدت حركات أدبية ها تكوي
ية الثقافية  وقد سهلت ركة أسس الب ، التمة وحركة، اثكحركة إحياء الت   :السبل هذ ا

.، وتكونت الصحافة، الطباعة وحركة  وتكاثر العباقرة  أصقاع العام العر

ها كل طالب عر ، العبقرية والريادة أها مرحلة هل م ب أن ي إها موارد امعرفة ال 
تذي حذو ع، أولئك الرواد والعلماء و ديث هو مص  اإبداع وامبدعن. إن أدب العصر ا

ت مطالبًا له وقد وعد رئيس قسم  ديث كثرًا بل ك لقد تشوقت إ تدريس آدب ا
فكانت تلك اإجازة حصرًا على قراءة ، هـ1311آدب به قبل اإجازة الصيفية لعام 

اء التدريس مدة  امصادر حوله واستخدمت ذلك  بطاقات م واصلت قراءة الكتب أث
تن سد أصل الكتاب على، س فقد  ، شاكلة الكتب القدمة ال تقوم على اإماء أواً  و

كتبها بعض الطاب الذين م أعرفهم وكانوا يكتبون معي  احاضرة وصورها الطاب م 
صوا تلك احاضرات تلخيصًا جيدًا وقد استمرت تلك  قرأها فوجدت أن الطاب قد 

مد بن سعود اإسامية  الرياض وما احاضرات امكتوبة بعد انتقا من جامعة اإمام 
تفظ بامي ح جاء طالب  تبوك وأخر أها ما زالت تـُدرس  زالت تدرس وكانت 

ها وما انتقلت ، وأشكر زمائي الذين دّرسوا امادة بعدي لثقتهم، ولكن ُحذف ااسم م
و آخرى وأزيد فيها امعة تبوك دّرست تلك امادة وأخذت أصحح  امخطوطة امرة تل
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هـ فقد كانت هي امصيف وزدت فيها ونقحتها ح خرجت 1392ح صيف هذا العام 
وعة متعددة ا أستطيع ، هذ الصورة أسأل اه أن تكون من آعمال امفيدة ومصادرها مت

والكتاب  .إحصائها لفقدان كثر من بطاقاها  مرحلة نقل امكتبة من الرياض إ تبوك
اهات الفكرية  هجي لتزويد الطاب مامحم ديث  العام العر وعن اا عن آدب ا

 إ عباقرة آدب الذين هم الصوت عالياً وم نظفر بأمثاهم إ وقد أشرت، امعاصرة وآدبية
ا هذا ديد ، يوم ضاري ا ا القادمة أن يتصدروا اإبداع ا  نأمل من أجيال

 ، ، ، قواه و التوفي
 

 

 مسعد عيد العطوي .أ. د
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 الدولــــــــة العثمانيـــــــــة 

  ااستعمــــــــــار وأثـــــــــر 

  موقف الدولة العثمانية
مد الفاتح على ،  آناضول كان للدولة العثمانية سلطة كبرة جدا ح استو 
ية وأدخلها  كيان هذ الدولة طي اء العام اإسامي يلتفون فأخذ امسلمو ، القسط ن  أ

و عهد سليم آول تطلعت الدولة العثمانية لقيادة العام  .حول هذ الدولة الفتية
ة ، اإسامي أمع وجاء سليمان القانو بعد ، وكذلك الشام، هـ 294فضمت القاهرة س

ن يوغسافيا إ وهي متامية آطراف م، والد سليم وكانت الدولة ترعى شؤون امسلمن
كم باإسام، حدود إيران زيرة وهي  افة بعد ، وأطراف امغرب وا ولت إليها ا و

ت خافة خفية وقد نقل سليم آول ، قضائها على خافة مصر ال كانت للمماليك 
بولأ من كتب وعلماء وغر ذلك ضارة إ آستانة )اسط اسن هذ  .معام ا وهذا من 

ت لوائهاالدولة  ووقوفها  وجه الزحف العدوا كما قامت ، إضافة إ توحيد امسلمن 
اء امساجد واسيما  أوروبا اء القصور وامعام اإسامية، بب كما أوجدت ،  وقامت بب

وكانت الدولة مثابة ، وقامت بكثر من الفتوح .آساطيل اإسامية امدافعة عن امسلمن
ليفة كآب الرحيم، من امسلمن آم لرعاياها وقد اهتمت باإضافة إ ماسبق بطريق ، وا

اج وتسهيل أمور ٓداء فريضة اإسام ة ، ا بول إ امدي جاز من اسط ت سكة ا وب
ورة  .ام

 أ ؟ما موقف الدولة العثمانية من آدب :)ولكن يبقى السؤال
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ها على ما كانوا عليه  قيقة أن ساطي وما قدموا من جهود ، من حرص على اإسام ا
ياة الفكرية  الداخل فقد تكالبت عليهم ، عظيمة وبارزة إا أهم كانوا  شغل عن ا

ٓها وقفت ضدهم فأرادوا ، وأوروبا من الغرب، الدول كالقيصرية )روسياأ من الشرق
احية الفكرية فكا .إضعافها من خال خططهم طويلة امدى ن يتجلى  موقفها أما من ال

ها انشغلت ، وا ضر  ذلك، فقد معت العام اإسامي بقوة السيف، الداخلي ولك
روب وقد اختلف امؤرخون وامفكرون اختافا واضحا حول هذ الدولة  :فبعضهم يقول، با

افة ها ت لواء واحد فلماذا ا نعلن ا مع آمة بكاملها  ظر ها  ؟إها  بأها وبعضهم ي
ها معون ، قد أملت أقطارها وغفلوا عن آقاليم اإسامية ا سيما العربية م فقد أخذوا 
اس ويهلكوهم دون أد إصاح زفون ال ها آموال والضرائب ويست بل يذكر امؤرخون ، م

اربون الوا الذي يقوم بعمل اإصاحات  قطر  بأنوبرر عمر فروخ ذلك  !أهم كانوا 
ا مافعله مدحت باشا  العراق حن قام باإصاحات فيها وترك  واة هم السببال ويكفي

ون أن التقدم الفكري سيحطم دولتهم، فأرسلوا من يطفئ هذا الوهج، حرية الرأي ، فهم يظ
وهذا ناتج عن استبدادهم بالرأي العام وعدم التزامهم بالتوجيه اإسامي. وما زاد الطن بله 

ن نعلم أن القرآن الكرم نزل أهم أملو  وات امتأخرة من حكمهم و ا اللغة العربية  الس
فاته كذلك، بلسان عر مبن وهذا آمر سبقهم به آتراك  .ودواوين اإسام ومص

وم يهملوها كلسان ، امماليك لكن امماليك أملوها  تعاملهم مع بعضهم و خلواهم
، نيون فقد أملوها كلية وبالتا اختفت العواصم آدبية بعض الشيءأما العثما، رمي للدولة

وهم م يعملوا على فتح امدارس وامعاهد العلمية وم يأخذوا بأسباب التطور  سائر 
زيرة العربية وغرها، آقاليم شر التوطن وآمن بن القبائل والعشائر  ا   .بل م ت

تفويرى عمر فروخ أن آدب ما ز  ولكن الدولة جعلت للواة السلطة ، ال مستمرا وم 
اك أدباء ضعفاء اهموا بالعبث   قيقة أن ه وهم متفاوتون  تشجيع آدب وعدمه وا

ا ما نظرنا إ شعرهم وجدنا على غر ما رموا به، الشعر اصة أن آدب موجود  .ولك وا
ضرية،  هذا العصر ورة، مكة، دويات اليمن، ) بغداد وقد وجد  العواصم ا ة ام ، امدي

أما امدارس فهي ، حلب أوكان التعليم على مستوى الكتاتيب وامساجد، القاهرة، دمشق
وقد سطا حاشية الواة على أوقاف امدارس ، فالدولة م تعن بامدارس، قليلة بعض الشيء

زيرة العربي فلم تول اهتمام يذكر ، ة والعراق والشام ومصروم تعن الدولة بالقبائل العربية  ا
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هم فكانوا مصدرا لإزعاج اس، بتعليمهم وتوطي وف بن ال زيرة ، يثرون ا وا سيما  ا
هم جاج من أجل تأمي رات على ، فقد كانوا يأخذون اإتاوة من ا فالدولة م توزع ا

هل و ، اإسامية تتأخر القهقرىوأخذت الدولة ، وعمت العامية، أقاليمها فانتشر ا
افة  هضة ح سقطت ا  م.1294 -هـ1439امقابل أخذت أوروبا  التقدم وال

مي ، إن الدولة العثمانية م تن الفرد امسلم :وخاصة القول بل تظن أها إن فعلت ذلك ت
هة فتشق عصا الطاعة عن الدولة م الدولة وما تقدمت أوروبا حجرت عليه .القوة  تلك ا

ائها ما ساعد على سقوطها و آخر امطاف أنشأ  .العثمانية فلم توصل ذلك التقدم إ أب
اد والتقي ت بعض امبادئ من إحياء ، وزعموا أها تابعة للخافة، آتراك معية اإ وتب
هضة و ال ميد عام ، ... وغر ذلك.امواهب والعمل  لع السلطان عبد ا وقامت 

صر التكي .م1212 معية اضطهدت العرب ورفعت شأن الع اس ، ولكن هذ ا وأجرت ال
مرة أخرى كما خابت  وألغت اللغة العربية فخابت آمال العرب، على التحدث باللغة التكية

وأخذ اليهود يدسون ، ويقسم تركة الرجل امريض وأخذ اإستعمار يهدم آمة، قدما
افة وأسقطها وعاد بالدولة امؤامرات وقام مصطفى كمال أت اتورك بثورته ال نزع ها ا

ارب اإسام وامسلمن، العثمانية القهقرى ، وفعل أفاعيله عليه من اه ما يستحق، وأخذ 
ه للت الدولة التكية من اإسام وتفسخت م وأخذ امتخرجون من امدارس التبشرية ، و

  .ردون على الدين يظهرون للمأ عداوهم وحقدهمامتشبعون من امبادئ الفرنسية امتم
رم عن الدولة العثمانية  :ويقول أمد 

ــــــــــة   ــــــــــت ألويـــ ــ ــــــــــاً     مشـــــــــي الزمـــــــــاُن ُمكبــ
 

التهـــــــــــــا عواليهــــــــــــــــا  ــــــــــــــاء ف  رامــــــــــــــــوا السمــ
 

 
أ فصـــــــان اهُ دولت هـــــــم  صانـــــــوا )الكتــــــاب 

 
 1واستؤصلــــــــــــت دولت بالســــــــــــوء  تبغيهـــــــــــــا 

 ـ :ويقول 
   ن الســــــيوف ســــــيوُف الــــــتك  مــــــا برحــــــت  إ

 
 9مـــــــــــــى ُماهـــــــــــــا و ضــــــــــــي  أعاديــــــــــــه 

رب على امسلمن وما   مد حسن آل كاشف الغطاء عن ا يتحدث الشاعر العراقي 
ساء آرامل:ـ  خلفته من دمار وصور لليتامى وال

                                                            

ديث ص  1 يان / الوحدة اإسامية  الشعر ا  111عبدالعزيز الث

 111ع السابق امرج 9
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ـــــــــــــــا ـــــــــــــــس أشبعـــتـهـــــ ـــــــــــــــات أنفــ    كــــــــــــــم بريئـــ
 

ـــــــــ غصــــــــ   ـــــــــموت جاشعـــــــــات آمـان  يال
ـــــــــــر  ـــــــــــوا كــــــــــم جــــــــــريح ملقــــــــــى وآخـــــ    شلـــــــــ

 
ــــــــــــــــي وصريــــــــــــــــع  ــــــــــــــــي وآخــــــــــــــــر مض  عانـــــــــ

ــــــــــي نســــــــــاء أضحــــــــــت كـــــــــم   أيامــــــــــى تعانــ
 

ـــــــــــــامى مــــــــــــن  ـــــــــــــي فقيدهـــــــــــــا يتـ  مــــــــــــا تعانـــــــ
   مهمـــــــــــــــــــا بالقـلــــــــــــــب تعقــــــــــــــــــــد الـــــــــــــراحتن 

 
 مــــــــــــــــــــــــان عقــــــــــــــــــد بالدمـــــــــــــــــــوع نثــــــــــــــــرت 

مــــــــائ  ـــــــــوحكــــــــم ثكـــــــــول تشــــــــجي ا  م بال
 

ــــــــــــــــــــــــــدي  ــــــــــــــــــــــــــرائب فتبـــــ ــــــــــــــــــــــــــان غــ ـــــــــ  آ
ــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــــــــــد  ذات رزء   ولـكـ  أٌم واحــــــــــــــــ

 
ـــــــــا مـــــــــن ثانـــــــــي  ـــــــــا عـــــــــن عويلهــــــ  1مــــــــا لـهــــ

 يقول:ـ وامسلمون يدركون أها حرب ُمدبر ة من الغرب على اإسام وامسلمن 
ـــــــدر   الغــــــرُب ُ  أظهـــــــر  مــــــا أجــــــن  مــــــن الغـــــ
 

ـــــــــــــــــــــــدى  ـــــــــــــــــــــــوامن   وأبــــ ـــــــــــــــــــــــان كــ  آضغـــــــــــ
 وأحاطـــــــــــت بامســــــــــلمن علـــــــــــوُج البغــــــــــــي 

 
ـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل  جـــــــانــــــــــــــــــــب     ومكــــــ

 امراكشـــــــــــــــــــــــــي اغتصـابــــــــــــــــــــــــــا يتشـــــــــــــــــــــــكى 
 

 الـعثمــــانـــــــــــــــــــــي يتشكـــــــــــــــــــــى وكـشكـــــــــــــــــــــوا 
ــــــــــــرب   وإذا ولولــــــــــــت طـــــــــــرابلس فــــــــــــي الغـــــ

 
 9ـــــــــــــــــــــران  أتـاهـــــــــــــــــــا الـعــــــــويـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن إيــــ 

روب البلقان وهو يكشف عن حالة   والشاعر العراقي معرف الرصا أكثر الشعراء تأثرا    
ظرة العدائية من أوروبا للعرب  :الضعف للمسلمن وكذلك يكشف عن ال

ــــــــــرب  أيـهــــــــــا امسلمــــــــــون لستــــــــــم مــــــــــن الغــ
 

ــــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــــال تستوجب ــــــــــــــــــــــــا بـحــــ  احتامـــ
 ــــــــــــــــــومقــــ الغــــــــــــــرب أنتـــــــــــــــم لــــــــــــــدى إنــــــــــــــما 

 
 نيامــــــــــــا ُخل قــــــــــــوا عــــــــــــن ســــــــــــوى الشــــــــــــرور 

ــــــــــــا  ــــــــــــاس حـلـمــ  فـــــــــــــــــــإذا مــــــــــــا وسعتــــــــــــم ال
 

ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــرب عــــــــ ـــــــــــــــــــا الغـ  شـــــــــــــــــــرة وُعرامــ
 آرض عـــــــــــــــــــــــــــدا مأتــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــا وإذا 

 
 ُعـــــــــــــــد جــــــــــــــورا أو مفخـــــــــــــرا ُعــــــــــــــد ذامـــــــــــــــا 

يـــــــــــــــــــر يـومــــــــــــــــــــــــــــــا   وإذا مـــــــــــــــــــا فعلتــــــــــــــــــم ا
 

ــــــــــــــــــــــــــــــاح  ــــــــــــــــــــــــــــــة وأثـامـــــ ــــايــ ــــــــــــــــــــــــــــــو ج  سبـ
 وإذا زلـــــــــــــــــــة لكـــــــــــــــــــم دفـــــــــــــــــــن الدهـــــــــــــــــــــــــــر 

 
بشهــــــــــــــــــــــــــــــــــا آقـامـــــــــــــــــــــــــــــــا  ـلـــــــــــــــــــــــــــــوا ب  و أم 

ذ قرنن من الزمن   هج سياسي قدم ٓوربا وأمريكا مازال هو امتجسد م والشاعر أبان عن م
اد مررات وبراهن ك   .اذبة لعدواهمهو الكشف عن امساوئ وآخطاء بل إ

 وإذا مـــــــــــــــــــا افـتــــــــــــــــــرى عليـكــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــدوت 
 

ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــوا آوهـامـــــــ ــــــــــــــــــــــــــدو وصـدقــ  أيـ
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ــــــــــــــــــى عليـكــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــاس وإذا مـــــــــــــــــــا ج  أنـ
 

ـهــــــــــــــــــم ومــــــــــــــــــروا   1كـرامــــــــــــــــــا سكـتــــــــــــــــــوا ع
 
قد الدفن وجرائم اإنسان ضد اإنسان  ففيها جرائم ، وحرب دول البلقان كشفت عن ا

ية  حروهم مع الدولة العثمانية  بداية القرن  حرب وفتك وانتهاك احارم اإنسانية والدي
روب:ـ، العشرين مد بن عبد امطلب مصورا تلك ا  ويقول 

ــــــــــا ضـــــــــعفاها العــــــــــذاب يســـــــــومون  مر حـــــــــ
 

ـــــــــــون  ـــــــــــارم ويغل ـــــــــــا فـــــــــــي انتهـــــــــــاك احـــــ  بغي
ــــــــا تبكـــــــي عفافـــــــا هفـــــــت حـــــــرة فمـــــــن   هـــــ

 
 آكـــــف الظوالـــــــميــــــد البغـــــــي مــــــن تلــــــك  

ــــــــــدر إذا صرخــــــــــت   ــــــــــرا ا  م تـــــــــر ناصــ
 

 راحـــــــــــــم رمـــــــــــــة   م تلـــــــــــــق وإن تستغـــــــــــــث 
 وطفـــــــل يعـــــــا ســـــــكرة  امـــــــوت   الظـــــــى 

 
ـــــــم ويكــــــرع مـــــــن كــــــأس   الــــــردى غــــــر     هائــ

ــــــــــــا فتكــــــــــــت إذا مــــــــــــا بكتــــــــــــه أمــــــــــــهُ    بـهــــــــــ
 

ــــــــــة  ــــــــــدي ذباب ــــــ ــــــــــارم مــــــــــن ه ــــــــــض صــ  البي
هـــــــــــــا القلــــــــــب  رجــــــــــعُ  بــــــــــواك يـذيــــــــــب   أني

 
 9الغمائـــــــــــــم   دمــــــــــوع ري لـهــــــــــــــا حزنــــــــــاـوتـــــــــ 

ماعي1221وبعد قرن من الزمن  عام   اس ، م تتجدد امأساة الكرى بالقتل ا ودفن ال
رب ، ماعات أحياء رمي ا ة واهرسك على يد  وهجر الشعب اإسامي من البوس

رب، الصليبية من الصرب وات وقد سجل الشعراء ذلك   فامتدت ا ٓكثر من مس س
هم فقد استذكر الشعراء تاريخ الصراع السياسي الذي استحوذ على الدين ووظفه ، دواوي

صرية  .وتدمر الشعوب من أجل كسب امقدرات، لصا العرق والع
ذ آ ملة صليبية كرى م ة واهرسك وسراييفوا وكثر من مدن البلقان تعرضت  وائل والبوس

 ودـون، فقد وقعت حروب ضد الدولة اإسامية بل ضد الشعوب اإسامية، القرن العشرين
فظوا حرمة اإنسان وا  ضارة وم  طيم اإنسان وا ماعي و التاريخ اجازر البشعة والقتل ا
قوق اإنسان ال جعلوها ساحًا ضد أعدائهم وم ية  كتبهم وم يعملوا   القيم الدي

فرسالتهم م تكن لصا اإنسانية وإما هي تعمل على ، يلتزموا ها ضد الشعوب الفقرة
يًا أو اجتماعياً ، التفتيت لأقاليم والشعوب ، وضرب كل مصدر يكون قويًا ماديًا أو دي

 فحروهم جلبت 
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دمشق مد إياد العكاوي امولود  :الشرور ٓكثر من ثلثي امعمورة يقول الشاعر الدكتور
 :م1211عام 

 رفعـــــــــــــوا الصليـــــــــــــب وأشعلـــــــــــــوا أضغـــــــــــــاهم
 

 واســــــــــــــــــود حـقــــــــــــــــــد واستـمـــــــــــــــــر هـجـــــــــــــــــومُ  
 أجســــــــــــادها بقـــــــــــــروا البطـــــــــــــون وشـوهـــــــــــــوا 

 
ــــــــــــة والــــــــــــمصاب جسيــــــــــــمُ    ذبـحــــــــــــوا آجـ

 خـربـــــــــــــــــوا البـــــــــــــــــاد وهـدمـــــــــــــــــوا عمراهــــــــــــــــا 
 

 دكـــــــــــــــــوا الـمعالـــــــــــــــــم والـدمـــــــــــــــــار عـمـــــــــــــــــيمُ  
ـــــــــــــــــــوح بشهـقـــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــــأرى مقذنـــــــــــــــــــها تـ

 
 وأرى الـمساجـــــــــــــــــــد نابـهـــــــــــــــــــا الـتهـديـــــــــــــــــــمُ  

هـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــحسان تـرملـــــــــــــــــــت   وأرى مـدائ
 

ــــــــــــــومُ    فــــــــــــــآرض ثكـلــــــــــــــى والـسمــــــــــــــاُء رجـ
قــــــــــــه  ـــــــــــــدر أظـهـــــــــــــر ح ــــــــــــــد وجـــــــــــــُه الب  وارب

 
 واغتــــــــــم قـــــــــرُص الشمـــــــــس وســـــــــاد وجـــــــــومُ  

جــــــــــــــوم فكـــــــــــــدرت  ــــــــــــــت لـحاهــــــــــــــم ال  ورث
 

 وبكــــــــــــــت لـحــــــــــــــال الـمسلميــــــــــــــن غـيــــــــــــــومُ  
ا بتلــــــــــــــذذ!فالـصـــــــــــــــرب ت   ـشـــــــــــــــرب نـــــــــــــــخب

 
ـــــــــــــــوم!!  ـــــــــــــــا آقـ ـــــــــــــــى أرواحـ ـــــــــــــــى عـل  1يتل

الدكتور الشيخ العام الداعية يوسف القرضاوي يسخر من اهيئات العامية ال تزعم أها  
كوبة  :تدافع عن حقوق اإنسان والشعوب امظلومة ام

ـــــــــــــــــــــــــــدوليات؟ ـــــــــــــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــــــــــــن الـهـيـئ  أيـ
 

ــــــــــــــــــــــــا؟  ــــــــــــــــــــــــي ُحــراسـ ــــــــــــــــــــــــت للبـاغـ  أأضـحـ
ـهــــــــــــــــــــــــــمأ  ــــــــــــــــــــــــــى مـجـلــــــــــــــــــــــــــس أم  و أصغـ

 
ـــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــق ارتـكـســـــــــــــــــــــــا؟ ؟للـحـ  أم للـحـ

 أم خـلـــــــــــــــــــــــــى الـصـــــــــــــــــــــــــرب  وسيفـ ـــــــــــــــــــــــــهم 
 

 قـــــــــــــــــــــد لـطــــــــــــــــــــخ بـالــــــــــــــــــــدم وانـغـمـســــــــــــــــــــا 
ا   و آعـجـــــــــــــــــــــــب مـوقـــــــــــــــــــــــف بـطرســـــــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــــاُل بـــــــــــــــه هـوســـــــــــــــا  ـــــــــــــــدت إخــ ـــــــــــــــد كـ  قـ

 لـــــــــــــــــــم يـخـــــــــــــــــــف تـعصبـــــــــــــــــــه آعـمـــــــــــــــــــى 
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــل كـشــــــــــــــــر عــــــــــــــــن نــــــــــــــــاب وقــسـ  بـ
  

اشد   :مؤسسات وحكومات وشعوباً وأفراد اإساميةآمة وهو ي
 ؟أيــــــــــــــــــــــــــــن الـمؤتـمـــــــــــــــــــــــــــر ااسـامـــــــــــــــــــــــــــي

 
ـــــــــــــــــــــــــــــا  ـفســـ ـــــــــــــــــــــــــــــد م  الـ  ؟أحـــــــــــــــــــــــــــــي أم عــ ـ

ـــــــــــــــــــــــةُ  غائبـــــــــــــــــــــــةً ؟  ـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــال آمـــ  مـ
 

 ا تـمـــــــــــــلك غـيـــــــــــــر ) لـعـــــــــــــل وعـســـــــــــــى أ 
 التــــعــــــــــــــــــــــــــــــــداد  وا مـليــــــــــــــــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 
ـــــــــــــــــــــــا، أثــــــــــــــــــــــــر     مــــــــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــــار وا م  ســـ

 أيــــــــــــــــــــن الزعمــــــــــــــــــــا؟ ؟الـعـلمــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــن 
 

ــــــــــــــــــــرا  ــــــــــــــــــــن آمـ ــــــــــــــــــــن الـــر ســــــــــــــــــــا؟ ؟أيـ  أيـ
ه واهرسك   1                                                               111ديوان البوس

 



 

 -  - 
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ــــــــــــــــــــــاً   مـــــــــــــــــــــــا سـلــــــــــــــــــــــوا سيفــــــــــــــــــــــا أو رمـحـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــدة  ـجـ  فـرســـــــــــــــــــــــــــا! أو ركـــبـــــــــــــــــــــــــــوا، لل
ـــــــــــــــــــــوا صيـحـــــــــــــــــــــة إنـــــــــــــــــــــذار   مــــــــــــــــــــــا صـاحـ

 
 جـرســــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــا قـرعــــــــــــــــــــوا، للـغـــــــــــــــــــــرب 

 **************** 
ــــــــــــــــــــــــي   اإســـــــــــــــــــــــــام هــانــــــــــــــــــــــــت أرواح بـ

 
 مـســـــــــــــــــــــا! ال صـبــــــــــــــــــــاحفـكــــــــــــــــــــم تـغـتــــــــــــــــــــ 

ــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــراض عــذاريـ  رخـصــــــــــــــــــــــــــت أعـ
 

ــــــــــــــــــــــــن وإن بـخــــــــــــــــــــــــسا!  ــــــــــــــــــــــــر لـهـــ  ا سـعـ
ــــــــــــــــــــذلُ   ــــــــــــــــــــي الـ ــــــــــــــــــــ ن  الصـرب  فـمــــــــــــــــــــا، أمـ

 
ـــــــــــــــــــوداً    وأســـــــــــــــــــا! فــعـــــــــــــــــــثا، يـخـشـــــــــــــــــــى قـ

 ب ــــــــــــــــــــــــ كم و ، وا ديـــــــــــــــــــــــــة، ا فـديـــــــــــــــــــــــــة 
 

ـــــــــــــــــــــــرض الـمـفتســـــــــــــــــــــــا!!  ـــــــــــــــــــــــدون الـعـ  يـفـ
 ا غـضـبــــــــــــــــــةً  مـــــــــــــــــــن ُحـــــــــــــــــــر  شكــــــــــــــــــس   

 
ُــــــــــــــــر الشكســــــــــــــــافـم  ــــــــــــــــى نـجــــــــــــــــد ا  1؟ـتـ

رب إ التجريد من الدين على يد الشيوعية  طقة البلقان تعرضت بعد ا رب ، وم م تلتها ا
ة واهرسك وبعد ذلك سراييفوا يقول الشاعر الدكتور / سعد بن  الشاملة امدمرة  البوس

 ـ:عطية الغامدي
ــــــــــا  11يــــــــــا سراييفــــــــــوا   فأجيــــــــــي 11سأل

 
 والكـــرب العصــيب   11ار امــوت عـــن غمـــ 

 عــــــــــــن بــــــــــــحار الــــــــــــدم  ليــــــــــــل آســــــــــــى 
 

ــوف    الصــبيب   الــدمع  و  11عـــن فجـــاج ا
 عــــــــــــن حيــــــــــــاة  مــــــــــــن عــــــــــــذاب نسجــــــــــــت 

 
 وشحــــــــــــوب 11ويـــــــــتم  11ومــــــــــجاعات  

عـــــــــــن صبـــــــــــاح يشعـــــــــــل آفـــــــــــق لظـــــــــــى     
 

 فـــــــــــــــإذا آرض بســـــــــــــــــا  مــــــــــــــن لـــــــــــــــهيب   
ــــــــــــــــــــد  شــــــــــــــــــــر الرعــــــــــــــــــــب  وقــ  ومســــــــــــــــــــاء ي

 
حيـــب   11ـت آبصـــاُر زاغــ   9مــن هــول ال

  

ة واهرسك  1                                                              111ديوان البوس

 112إ العرين الشامخ :ديوان 9
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 :ومواجهتهاإستعمار أثر 
ارف أو العاصفة العاتية الـ ييـف ، لقد مر العام اإسامي  هذا العصر ما يشبه التيار ا

ــار ، إهــا أحــوال تــذهل امفكــر والعــام امتبصــر وتــزعج السياســين الــدهاة، هاإنســان وتذهلــ و
هـــ، فبهـــا الفـــرد ا أمـــام اضـــطراب فكـــري هائـــل، ا العقـــولوتضـــل م جـــد أنفســـ انـــدري أيـــن ، ف
 ؟الصحيح

ــروب  فالدولــة أصــبحت  حالــة يرثــى هــا حــ وصــفت بأهــا الرجــل امــريض الــذي أهكتــه ا
ما أوروبـا كانـت  أوج قوهـا فحـاول آعـداء توجيـه إهتمـامهم إ بلـدان ، وتكالب الدول بي

زاف خراهـاالعام اإسامي واسيما العربي ها اسـت صـارى ايـرون خطـرا علـيهم ، ة م وكـان ال
ـــاولن اقتســـام تركـــة هـــذا الرجـــل ، أعظـــم مـــن هـــذا الـــدين اإســـامي ـــيلهم ورجلهـــم  فجـــا ا 

ــــواحي  ، امــــريض ــــوا إليهــــا مــــن ميــــع ال فغــــزوا العــــام اإســــامي بــــالفكر والقــــوة واإقتصــــاد وو
آنصــار اموجــودين  العــام اإســامي وبــدعوى  وبــدعوى مايــة، ، ، كــالتعليم الــدي وغــر

اء امدارس  .مساعدة العام اإسامي وتعليمه وب
ان من خال امدارس التبشرية  وهي مدارس تتب العربية ، وكان أول دخوهم عن طريق لب

ان، فظهرت القومية العربية، وتدافع عن العرب  .وكانت البداية من لب
ملة الفرنسية ال توجهت إ مصر عام ، ملة نابليون بونابرتوقد بدأ اإستعمار  تلك ا

عته الدولة العثمانية هـ1914م 1122 ملة معدة ، وجاءت هدف التعليم الذي م وكانت ا
لس شورى )برمانأ ، إعدادا فكريا علميا أهرت العرب وامسلمن  مصر فكّون نابليون 

ولوجيوقام بأنواع التجارب العلمية وا ملة صحيف ) ، وأتى مطبعة، لتطور التك وأصدرت ا
اسو الستار امصري أ وير بصائر ال وقد ثار ، ) بريد مصر أ وكانت دعواهم أهم يريدون ت

ملة  .ٓهم أدركوا مغبة ما وراءها، آزهريون  وجه هذ ا
ي، فتكونت ثورة قوية من امصرين كان زعيمها عمر مكرم ود الذين جا ا وكان من ا ش وا

مد علي باشا مد علي باشا القيادة استطاع أن يرغم و  من تركيا  وبقدرة اه تعا م بتو 
ملة الفرنسية على الرحيل والعودة إ فرنسا مد علي دولة قوية  مصر عام ، ا وكون 

ه، م1211 ري  تار ها ا دث ع ملة أشياء كثرة  د قسم ااستعمار وق، وقد خلفت ا
حو التا  :الدول العربية على ال
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زائر ما يقارب 1931م ـ 1241احتال فرنسا للجزائر كان عام )ه  هـ أ ومكث  ا
زائر بذات امليون شهيد 191) ة وتعرف ا  .أ س
 هـ أ.1922م ـ 1221أما تونس فاحتلتها فرنسا عام ) ه
 .ويقصد ها امغرب، هـأ 1441م ـ 1219أما مراكش فكان احتال فرنسا ها عام ) ه
ة ) ه ليزي )  1442م ـ 1291أما باد الشام فكانت س هـ أ م جاء ااستعمار اا

بعد و  م 1229هـ ـ 1411فاحتل مصرعام ، فاقتطع كثر من باد أهل اإسام، الريطا أ
ديوي توفيق ، ة رعاياها  مصروقد ادعت بريطانيا أها تريد ماي، ثورة أمد عرا على ا

اء إماعيل باشا ، وقد زاد نفوذهم على مصر بعد أن ضعفت الزعامة الباشوية  عهد أب
لس الشورى )الرمانأ ظيم  ديوي توفيق قد أذعن ، وقد طالب أمد عرا بت وكان ا

ماية، لذلك جة ا ليزية وألغت ال، فتدخلت بريطانيا  شر التعليم باللغة اإ لغة وقامت ب
ة .العربية بقيادة )كرومرأ وجردها من اإسام من خال التعليم م احتلت العراق س

رب العامية آو1449م ـ 1213 م فلسطن ، هـ زمن احتضار الدولة العثمانية  هاية ا
وقد كان هذا التقسيم ناتج عن مؤ ر )سايكس بيكو أ بن دول ، هـ 1441م ـ 1212عام 

 .م1213التحالف عام 
:  ومن نتائج ااستعمار على الوطن اإسامي والعر

 .تقطيع العام العر واإسامي إ دويات صغرة وأقاليم ه
افة اإسامية والدعوة إ العلمانية بفصل الدين عن الدولة ه هضة ، إلغاء ا زاعمن أن ال

وطة بالتجرد من الدين  ، م
اس ع :السلب الدينه  هموهو إبعاد ال وكان هذا جراء تسليم امستعمرين السلطة من ، ن دي

زائر ـ ، تأثر هم من أهل الباد ما سبب قيام الثورات العسكرية  باد اإسام ) مصر ـ ا
كم ، وتدعوا الثورات تلك إ اإشتاكية أو العلمانية، الشام أ د ثورة تدعوا إ ا وم 

ها اإفرا  بالدعوة إ حرية امرأةوهذا السلب الدي ي، بكتاب اه  تمثل  أشياء كثرة م
ذ الطفولة وامراهقة رية امطلقة م ها ا التهاون  آخذ باإسام.... ، الغزو الفكري، وم

 .وغر ذلك
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صريات  ه زراعة الفرقة بن امسلمن من خال إشعال فتيل آحزاب والطوائف والع
ية هم، والقوميات وامذاهب الدي  .ما أوجد حزازات بن امسلمن فيما بي

 .ااستبداد بآموال والثروات ه
ضاري ه  .التخلف عن مسايرة الركب التطوري والرقي ا
وقد  يز حكمها بااستبداد ، زرع آنظمة العسكرية ال ا تع بالدين وم تلتزم بالقانون ه

 .والضعف ااقتصادي
 عة الرذيلة والفحش  اجتمعات اإسامية.وإشا، هدم القيم وآخاق ه
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هضة  العام العر  ـ:معام ال

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمص 

 امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــال 

 راقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــال 

  الفلسطيالشعر آرد و 

 ةــــــــــــيـربــرة العـــــزيـــا 
  

و زقت كلمتها ، لقد مرت بآمة العربية واإسامية فتة من الزمن ضعف فيها أمرها
ا ح  ضاري الذي جد فيه أساف وأصبحت غر قادرة على مواصلة السر  الطريق ا

ظرية والع ياة ال اات ا  .لمية والعمرانيةخلفوا تراثا ضخما  ميع 
وكان الغرب قد بدأ يستفيق وإ جانب قدراته التاثية واإبداعية فقد استطاع أن يستو 
اعية واقتصادية وعمرانية وفكرية عامة  ميه ليب عليه حضارة وهضة ص ا وي على تراث أساف

ا إدراك شيء من، جعلته يسيطر على مقدرات ومصا العام امعاصر حضارة  وحن قدر ل
ا ا باحثن عن أسباب التقدم، الغربين هرت فم كانت ، فبدأنا نستيقظ ونتلفت من حول

هضة  العام العر  ؟بدايات ال
 : مصر 

هضة  مصر وقد  ديث  مصر أ عن فتة ال كتب أمد هيكل  كتابه )تطور آدب ا
تن  :جعلها  مرحلتن اث

ملة الفرنسية عام وكانت من ب :فتة اليقظةه  ة1122هـ ـ 1914داية ا  م ح س
 .م1214
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ة  :فتة الوعي ه ة1214من س دما احتلت بريطانيا مصر 1229م ح س  . م ع
 ـ:ـ ومكن أن نقسمها إ:فتة اليقظة

ملة الفرنسية أ)أ واحي العلمية امتطورة  :ا لس الشعب وال فقد جاءت الدولة برئيسها و
لسا ، فألقت بكاهلها وأثقاها على مصر، فيها وصحافتها فرأى امصريون حكما جديدا و

ديث، للشعب واحي العلمية  .ورأوا الصحافة والعلم ا ملة الفرنسية قامت على ال فا
ديثة فأصدرت ، فأطلعت الشعب امصري على ما كتبته امطبعة العربية، وامختعات ا

وأنشئوا ، مسرحا م يعهد العام اإسامي مثله وكونت، صحيفتن فرنسيتن ونشرة عربية
علوا من مصر  ائهم الفرنسين وجاءوا بأفكارهم ومعتقداهم وكانوا يريدون أن  مدارسا ٓب

اس قد أصاهم الذهول، قطعة طبق آصل من فرنسا ري أن ال وحاول ، وقد ذكر ا
ملة ولكن امصرين أدركوا ، الفرنسيون استمالة امصرين هم ما وراء ذلك فبد وا مقاومة ا

دوا حوارا مع بعض الشعب امصري وآزهرين ولكن ، الفرنسية ورما حاول الفرنسيون أن 
ملة فيها شر كثر ومع ذلك فيها خر، دون جدوى حيث لفتت أنظار العام اإسامي ، فا

ها  وعدم فقهه بشيء من امخت ، إ سباته العميق وعدم تقدمه حضاريا ديثة ال ظ عات ا
هم سحرا مد علي ، فكان هذا عاما من عوامل اليقظة  مصر، كثر م ح استو 

 .م1211باشا على السلطة عام 
صر الثا لفتة اليقظة :مد علي باشا أ)ب اء دولة قوية ، وهو الع مد إ ب حيث تطلع 

يش وأ، وجيش صامد يقف به  وجو آعداء سس له مدرسة عسكرية ومدارس فأسس ا
واستقدم امدرسن من أوروبا م كون من ، وقام بإنشاء امدارس العامة، للبيطرة والطب

ولوجيا كما ،  وبالتا استغ عن امدرسن آجانب، امصرين الذين تعلموا التدريس والتك
ارج  اختيار الطاب وكانت له نظرة ثاقبة وطريقة رشيدة ، قام بإرسال البعثات إ ا

اهن من آزهر ويبعث معهم مشرفا عليهم وكان من أشهرهم ، امبتعثن تار ال حيث كان 
صيل ما ، رفاعة الطهطاوي الذي أُ رسل مع امبعوثن إماما هم فدفعته الرغبة  العلم إ 

للغرب وقد اختلف الباحثون  هذا الزحف والتقدم العلمي ، حصله إخوانه وزاد عليهم
ذافر هم من أخذ  هم من جعل الباب موصدا  وجه هذا التقدم فم هم من ، وم وم

ارج فإذا عادوا ألزمهم بتمة علومهم إ  .اقتصد مد علي يبعث البعثات إ ا فكان 
رج ، اللغة العربية بية  القلعة وم  د إ أن حبس بعثة يتكلمون باللغة آج بل بلغ به ا

هم بيا كامًا إ العربية م رج ، أحد إا بعد أن يتجم كتابا أج فكان أحدهم يتجم كتابا و
 .فلم يبقوا على ذلك أكثر من شهر
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وا بتمة ما تعلموا وأفادوا من ذلك ، م أنشأ رفاعة الطهطاوي )مدرسة آلسن أ، واعت
م وترمتها باللغة العربية وهتم بتدريس ميع العلو ، فكانت تدرس اللغات وتتجم  آن واحد

، م على أنقاض مطابع الفرنسين1299وأنشئت امطبعة آمرية عام ، وتعليمها بذلك
ديوي أ ولت إ )الوقائع امصرية أ، فأصدرت صحيفة )جورنان ا ولت إ ، م  م 
 .التكية م رجعت مرة أخرى إ العربية

مد علي بأنه اء جيش قوي ، م يرد توعية الشعب ومع كل ما سبق فقد أُ هم  وإما أراد ب
شر العلم وامعرفة مثلما نشرها، يدافع عن نفسه وسلطته فا ضر إذن ، ولكن م يأت من ي

احية العلمية التجريبية وترجم العلوم ال ،  ذلك عليه ومن التهم أيضا أنه ركز على ال
ها دولته إ اللغة العربية وهو م يع وقد أفادت تلك التمة اللغة ، ن بآدبتستفيد م

اد والكفر ، ولكن م تسلم من العيوب، العربية ارج بتويج اإ واهم كثر من ابتعث إ ا
هم  . كتبهم وظهور ذلك م

كم ا  ا مد علي تو أب جة أها تغريبية ، وبعد  هم العباس وسعيد فأغلقا امدارس  م
وأخرجت الشعب امصري من ، ا أراد بإغاقها أها نورت مصرورم، تروج أفكار الغرب

هل جة أنه يفتتح مدرسة  ، ا في الطهطاوي إ السودان  ورما غر ذلك وقاما ب
ربة فريدة ورائد مد علي  التمة  ربة  إ  مايكون فهو أحوج السودان والواقع أن 

حو  العلوم مد على كـُتب  عهد ، باهراً احا  تطبيقاها وقد فعل ذلك و لكن تاريخ 
 الثورة ما جعل امؤلفن يتحفظون.

ديوي :فتة الوعي مد علي إ فرنسا ، وكانت  عهد إماعيل ا الذي كان من بعثه 
عل مصر مثل أوروبا، فأعجب بالغرب كثرا وقام بإرسال ، فأعاد فتح امدارس، وأراد أن 

قوق وجعلها باللغة العربية، أ بعثة119ن)البعثات ح بلغت أكثر م وأنشأ  ، وأنشأ كلية ا
اهن، م برئاسة علي مبارك1211كلية دار العلوم عام  ، وقد اختار ها عددا من الطاب ال

ديدأ ديث )ا مع بن احافظة على القدم وعدم إمال ا كما أنشأ أول مدرسة ،  وهي 
ات عام  وكون ، وكذلك بعض امدارس الثانوية، دى زوجاتهم قامت بإنشائها إح1214للب

وكون معية امعارف لإشراف ، اجمع العلمي الذي قامت على إثر بعض اجمعات العلمية
ة  رية ، كما قام بافتتاح مكتبة دار الكتب،  م1212على امدارس س معيات ا ووجدت ا

دم درية يرأسها عبد اه ال مد عبدو القاهرة ي،  اإسك  .رأسها 
شرها التعليم هضة العربية ب إا أن إماعيل على ما قام به من جهود ، فكانت مصر رائدة ال

وكثر آوروبيون  مصر  ، وتكاثرت الديون على مصر، جبارة أكثر من البذخ واإسراف
معاها ديوي، فترم امصريون كثرا، أسواقها و ه ا وقام أمد ، توفيق فعـُز ل إماعيل وتو اب
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في كل من ، عرا بالثورة امعروفة ال م يسفك ها دماء ئذ بريطانيا وقامت ب وتدخلت حي
في أمد أعرا والبارودي إ سرنديب )سريانكاأ، تدخل  هذ الثورة واشتك فيها ، ف

ية وكان بدا، وقدم كرومر الذي استبد بآمر، وكان غرض بريطانيا هو احتال مصر
ضارة 1229ااحتال الريطا مصر عام  ليز إغاق امدارس وهدم ا م وحاول اا

اشئة وكانت حادثة ، إا أن من حسن حظ امصرين أن الريطانين جعلوا حرية الرأي، ال
هم ليز بقتل كثر من امصرين وصلبهم ٓربعة م مثابة الوقود الذي ، )دنشوايأ حن قام اا

ليز غضبا شديداً سكب على ال  .ار حيث غضب امصريون على اا
اها الشامل امعاصر  العام العر هضة مع اولة ، اتصاها بأوروبا، ومصر هي قائدة ال و

ها دولة كرى  عدد سكاها، آوروبين ااتصال ها وهي أكر العواصم العربية رسوخا ، ٓو
وير الصحفي ،  العلم انيون الاجئون إ مصر من آتراك  إا أن الت مصر قد توا اللب

رية اء التبشر، حيث وجدوا جو ا أو من دخل مدارسهم ولذا فعاُ ، وكان أكثرهم من أب
اهض الدولة، يلقى العبُء على الكاهل التكي فقط مل أفكارا ت ، فإن كثرا من هؤاء كان 

ديويوقد دعمهم  مصر ااستعمار الريطا و  فالقيادة مصر مع أن الصحيفة كانت ، ا
انين  .للب

هضة  الشام   :ال
ببروت  عهد سليمان القانو  القرن العاشر بعد  بدأت ااتصاات بالغرب :بروت

صارى ، سليم آول الذي أدخل مصر  الدولة العثمانية انين ال وقد بدأت فرنسا هتم باللب
ان وقد التحق ب تلك )الدروز وامسلمون أ وبدأ ااستعمار يرسل امبشرين وامستشرقن  لب

صارى ون ال تض ان، وهم أخذوا  ومدرسة ، وبذروا البذرة آو للمدارس اليسوعية  لب
وقاموا بافتتاح  .آمريكين )عن طور أ ومدرسة )عابية أ وهي مدارس لفرنسا وأمريكا

ات عام  وكلية لليسوعين عام ، م1211لكليات فيها عام م وأول ا1211مدارس الب
انيون  التعليم مع مراقبة الدول التكية، م1213 دي فقد ، فتقدم اللب وإن كان ذلك ا

اداة ، توطدت الصات مع فرنسا انن بالتمرد والتفسخ من الدين وام وبدأ بعض اللب
يات والقوميات ازعة بن انتمائهم للعرب فأصبحت حياه، والتعاطف مع أوروبا، بالوط م مت

وم يكن هم استطاعة امواجهة مع آتراك فلجئوا  .وبن العادات آوروبية وحياة الغرب
رية وإثارة القومية العربية هم من قاوم   .وأصبحوا شوكة  حلق العثمانين، لطلب ا فم

ان هم من هاجر إ مصر، لب وب، وم وكونوا ، ية أو الشماليةوبعضهم هاجر إ أمريكا ا
اك ما يسمى بأدب امهجر وكونوا  مصر الصحافة العربية  .ه

هضة من ناحيتن :سوريا )دمشق ـ حلب أ  :بصفة خاصة تأثرتا بال
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ان )بروتأ - ديدة  لب ياة ا هما ، هذ الدعوة وا فليس بي
ية مع الدعوة اإسامية، حدود اء وطن، فظهرت الدعوة إ الوط  إسامي. بب

ببعض امصلحن من حكام آتراك كمدحت باشا الذي قام  -
وأنشأ امدارس  ، وترك هم حرية الرأي  انتقاد اموظفن، بفتح الطريق أمام الصحافة

انين فتحوا اجال لوجود ، هـ1491كمدرسة الطب عام  افسوا اللب وما أراد آتراك أن ي
هضة افس ال اهض وت يا ،  بروت هضة  سوريا لت هضة  سوريا دي وكان انتماء ال

ان فكانت سوريا تقف  وجه التيار ، فإها كانت انتماء قوميا عربيا، اف ال  لب
ان طيب، شفيق جري :ومن شعراء سوريا، آور  لب عمر أبو ، الزر كلي، فؤاد ا

 .ريشة

هم بسبب الثورات العسكرية  ومعروف أن كثرا من السورين قد هاجروا إ خارج وط
ها  .الواحدة بعد آخرى بعد اانتداب الفرنسي ما أخر تطور سوريا وأخرج هؤاء م

ان  :لب
ـــان، القـــارئ للتـــاريخ الفكـــري والعـــر امعاصـــر فقـــد ، وكـــذلك آد يـــدرك امكانـــة الرياديـــة للب

موذجيــة قبــل غــر مــن الــباد العربيــة ــان امــدارس ال كــذلك هــو إطالــة الغــرب علــى و ، عــرف لب
علــى إفتتــاح امــدارس  وقــد تســابقت الــدول آوربيــة وآمريكيــة، امشــرق وامشــرق علــى الغــرب

موعة من رواد التمـة ورواد امسـرح، والكليات وإن كانت الرائدة فرنسا ورواد ، ولذلك يرج 
ــان تعــارض، الصــحافة مــود والضــعف والق وانطلقــت شــرارة الفكــر مــن لب ديديــة مــن ا بضــة ا

ــان قمــة امواجهــة ــانين بــاموااة ، الدولــة العثمانيــة فكانــت لب وقــد اهمــت الدولــة العثمانيــة اللب
والواقــــع أن الــــديانات ، وأهــــم يعملــــون ضــــد اإســــام وخافتــــه باســــم القوميــــة العربيــــة، للغــــرب
مــع آمــة  ــذورها ول، تلفــة ــان أن العربيــة  صــارى  لب ــهورأى العــرب ال ، ســاها ولكــل  دي

ه وهــي  ثــل موقــف امفكــر 1214وقــد صــور ذلــك الشــاعر القــروي رشــيد ســليم خــوري عــام 
 -:ا والعداء مع الدولة العثمانيةاللب

 مـ مـــــــــــــــالك ظـمـــــــــــــــأى للدمـــــــــــــــاء  ودولـــــــــــــــةت 
 

 لـهــــا مــــن شــــكاوي العجــــز ســـيفُ ومغ فـــرُ  
 بـكـــــــت واشــــــتكت كالطفــــــل يــــــؤم نفســــــه 

 
هــــــــــا  ــــــــــباء مـ ـــــــــذمر، فكـــــــــان ال هـــــــــا الت  وم

ــــــت    كـ ـــــــر ت  عبــــــد  ا ميــــــد  ٓدرك   ولـــــــو  ذ    
 

ــــــــــذكرُ   ـــــــــــو يست طـــــــــــاع الت ـقـــــــــــ ا ل ـــــــــــار  الـش   مـث
 يـــــــــــــكاُد يـ فـــــــــــــ ر الطـــــــــــــرُس ذعـــــــــــــراً لــــــــــــذكر    

 
ُس طـ ــــــــــرُ  

ــــــــــف اليــــــــــ راُع ام جــــــــــُم فــــــــــي الك   وُ
ُ سمــــــــــــــــاً    إذا اح  اح  الـمــــــــــــــــ و ُت فيـــــــــــــــه 

 
ُ الت  ـــــــــــــــاب  يستـدنـــــــــــــــي أذا  ـصــــــــــــــــ ورُ وإن غـ
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ــــــــــــــــــ رت  ــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــو ظـاهـ ــــــــــــــــــُغ أجسام  فـيب ل
 

ــــــــــــا مــــــــــــ ن   ويبـلــــــــــــغُ    مضـــــــــــم رُ  هــــــــــــو  و  أرواحـ
ــــــــــــــج اع ةُ   يــــــــــــــر  ش  ـاجــــــــــــــاُة الضم   ز مـــــــــــــــانت ُم

 
ــــــــــــــــــه    ــــــــــــــــــاةُ و ، بـ ـاجـ ــــــــــــــــــو رُ  مـُ يــــــــــــــــــر  تـ ه   السم 

ـــــــــــــاس  حتــــــــــــف     لــــــــــــــدن كـــــــــــــان مـــــــــــــوُت الـ
 

ـًة لـيس تـُكــ ف رُ ، أنوفهم    عم   يـُع د ع لــ يهم  ن   
 قـتــــــــــــلك  آعـــــــــــــادي ا الــــــــــــكماة مغــــــــــــر ةً  

 
ـــــا ا  ـال وتلــــك  اي     مــــوزرُ و   كـــــروبت  م

ـــــــــُُ    عـــــــــُدُو مـــــــــن أمــــــــرئ  ـــــــــم يبل ـــــــــه  ل  والل
 

ــــــــو   امــــــــرئ  مــــــــن ن فســــــــه  حيــــــــن  يبطـــــــرُ    بـُلُـ
ها:   وم

 أتُـعـســــــــــــــــــ ُر سوريــــــــــــــــــا وتلـــــــــــــــــك رحـاُهــــــــــــــــــا
 

 1لــــو استمــــرت لــــم يبــــق  آرض معســـر 
فالدين  وة اانتماء العر وهذا اانتماء ايتعارض مع روح آديان السماويةوهذا يدل على ق 

ــد  اإسـامي يــدعوا إ التســامح والـدين امســيحي يــدعو إ التســامح وهـذا الشــأن وجــدنا ع
ــد شــعراء امهجر.وانطلقــوا إ تــوعيتهم انــب امبــدعن مــن الشــعراء وع ــاك  لكــن مــن هــذا ا ه

ن قبــل الغــرب كالصــحفين والسياســين وواقــع تشــطر القوميــة العربيــة  فئــات ّّ  اختاقهــا مــ
ارجي الذى وظف آديان وسيلة للفرقة والقتال. ان يدل على التأثر ا  لب

ذولــة :آخطــل الصــغر  هــب خراهــا ، يكشــف عــن حالــة الشــعوب العربيــة الــ أضــحت  ي
ية، الغرب  :ويفتكون بالشعوب وامقدرات الوط

ـــــــــــا أم اي ــــــــــه  ـــــــــــاُب ت ُسوس  ـــــــــــد ت  الذئ ـــــــــــًة غ   ـ
 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــت  س ف ي تُـه  ــــــــــــــا، غ ـر ق ـ  ف أي ــــــــــــــن  ر ئ يُسـه 
ـــــــــــن  ُأُ مــــــــــة    ـــــــــــا م  ــــــــــا.تـ عـــــــــــ ساً لـ ه   . أ ز ع يُمه 

 
ـاُسـوُسـهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــا ج  ُـه  ـــــــــــــــــــــــا وأ مي ـاُده   ج 

ـــــــــــها فـ ل ــــــــــم    ـــــــــــ ت  مـقذن ـي ــــــــــب   ُرش   ه  ــــــــــا تـ غ ض 
 

ــــــــــــب  الكـ ــــــــــــر ام     ن اُقوُســـــــــــها و ب اع ـهــــــــــــ ا، غ ـض 
ـــــــــــو ط ن    ـبــــــــــــال  ذا ال  ا ـــــــــــريح  إ  م تــــــــــــ ى أ ش 

 
ا   أ نـ تـــــــــــــــُم  سـُيُـــــــــــــــوُف ب ا د ُكـــــــــــــــم  و تـُُروُســـــــــــــــه 

 ُمـوتُــــــــــــــــــــوا ك رامـــــــــــــــــــاً أو ف ع يشـــــــــــــــــــوا أُمـــــــــــــــــــــة 
 

ـــــــــا الُعـلـــــــــى و تـ ُبوُســــــــها  ـــــــــوي ع ل ـــــــــى يـ د ه   تـ ه 
ان  ف بأهله وأوليائه، وآخطل يتغ بطبيعة لب ه يع ُسن تتجلى  أهار فق، ولك صيدة ا  :وأشجار ورياضه ووديانه 

ــــن   فيــــك  ق صــــيدة م  للُحس  ـــــاُن ك        ـ  لـبـ
 

ٓ  ُــــــــــــــــمُ   ـــــــــــــــــا ا ـــــــــــــــــر ت  م بـ ام  هـــــــــــــــــا ع ل ي هـ  نـ ثـ 
 ******************** 

ــــــــــــــــــــري  او ُل    ــــــــــــــــــــ د  ــــــــــــــــــــاُن و ا ــــــــــــــــــــه  لـبـ  أيـ
 

قنــــــــــــــــــأ، ف ـيـــــــــــــــــك  بــــــــــــــــــر داً    فـ تـُ عـــــــــــــــــ ُش الظم 
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سيـــــــــــــــــــــم ع ليـــــــــــــــــــــلُ أيـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاُن و الـ  ـه  لـبـ
 

ـــــــــــــــــــــاد ى  ـ ـــــــــــــــــــــا، يـ تـ ه  ٓ غص ـانـ ـــــــــــــــــــــُف ا  ف يعطـ
عبــــــــــــــــــداً ل صغ ــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــُح م  ا السف   حـبـــــــــــــــــــذ 

 
ــــــــــــــر    ــــــــــــــا، الطي ـ ٓ   ان    ــــــــــــــُدو لربـهــــــــــــــ ا ا ـ  ت ش 

  :ا لعراق 
ة ، من البلدان العريقة والعواصم اإسامية الكرى وير س م  عهد 1212وأول ما أتاها الت

 م أتى داود باشا، وقرب العلماء ونشر العلم، حيث أسس بعض امدارس، ليمان باشاس
 ، ونشر آمن وكون جيشا قويا

لة   الزوراء  1212و عام 11 لس  م أتاها مدحت باشا و عهد أنشئت  وكون 
، وقد كان شابا حن قدومه للعراق، وأطلق حرية الرأي، وقام ببعض اإصاحات، الشورى

وب ، وأوجد سكة حديد داخل امدن،  انتقل إ دمشق بعد أن أوجد بعض امصانعم
هضة متماسكة بعض الشيء وانطفأت حن ّ، مدارس للثانوية نقل مدحت  وبقيت هذ ال

ليزي1211وبعد أي  عام ، باشا لل ، م انطفأت  اما حن أتى ااستعمار اإ ومن ا
اضرة العراق  فتة العهد الع اس ، ثما أنه قد طغت فيه البادية على ا حيث كثر ال

ة الدولة على آمن بسبب طغيان القبائل وعدم ااستقرار هل وقلة هيم نتيجة ، وعم ا
ياة امدنية والعلمية اء ا ، الكاظمي والزهاوي والرصا :ومن شعراء العراق، إمال الدولة لب

ا وشاعر القومية العربية  .والبياي، والسياب، ونازك امائكة آخطل الصغر شاعر لب
ان 1212 –م 1221) دث عن مأساة آمة العربية قبل قرن من الزمان وا سيما لب م أ 

ديد امقسي بظلمات تتبعها ظلمات لبغداد وبروت  عام  ن نعيش  والعراق وها 
ضارة يقول آخطلإن فاعلوا ذلك هم امدمرون أعداء اإنسان وأعدا، م9112  :ء ا

ـيـــــــــــــــــــــــــــــدُ  ذا طـ ل ــــــــــــــــــــــــــــع  الـّرش  ـتـــــــــــــــــــــــــــــّى إ     ح 
 

ـيــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــــاج  فــــــــــــــــــــي آُفُــــــــــــــــــــق   الّرح   و م 
ــــــــــــــــــــــــــــــر    ـ ــــــــــــــــــــــــــــــا الـقــــــــــــــــــــــــــــــُرون   ص ـه  ـ  و ص ـاغ ه 

 
ـر ق ـــــــــــــــــــــــــــــــك   تــاجــــــــــــــــــــــــــــــــاً    ا ـــــــــــــــــــــــــــــــب يب ل م ف 

الـع ـــــــــــــــــــر اق    ـــــــــــــــــــد   ـ ـــــــــــــــــــاحُ ، ُأُ س   و مـــــــــــــــــــا الّريـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــُهُبوب    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ة  ال  الـهـــــــــــــــــــــــــــــــُوُج طـاغ ـيـ
ـــــــــــــــــــــــــــــ ك  أم    ـــــــــــــــــــــــــــــى و أ نـفــ ـــــــــــــــــــــــــــــُذ مـ   إ ذ  ، ـض 

 
ـــــــــــــــــــــــــب    ي ـــــــــــــــــــــــــر  الع ص  ـــــــــــــــــــــــــن  ل أ مــ ـثـبـ ي  ت   

ــــــــــــــــــــــــــــــــان    ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــار  الـّزم  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــت  أظ ـف   قـ لـّم 
 

ـُطُـــــــــــــــــــــــــــــوب    ــــــــــــــــــــــــــــــت  داهــي ــــــــــــــــــــــــــــــة  ا  و ُرع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــم    ــــــــــــــــــــــــــــــــت  بـالـق ـل ــــــــــــــــــــــــــــــــم  ا ل ي ـ ي ـ  و بـ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب    ة  الـغ ـُض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـّـ  و بـالـمـُه 

ـــــــــــــــــــــــداً   ـ ـــــــــــــــــــــــل   م ـج  ـ ّق  ـي العـــــــــــــــــــــــُل ىفــــــــــــــــــــــ تـ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــّة   بـ يـــــــــــــــــــــــــــــــن    ـعـ  و الـطّـيـــــــــــــــــــــــــــــــُوب   آش 
ـغ ــــــــــــــــــــف     الـجــــــــــــــــــــم ال   بـ غــــــــــــــــــــداُد يــــــــــــــــــــا ش 

 
ــــــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــــــُروب   و م ـل ـع ـ  الـغ ــــــــــــــــــــــــــــز ال  الّط

ار ُم للـُعُروب ــــــــــــــــــة  فيــــــــــــــــــك    ــــــــــــــــــ ت  الــــــــــــــــــم ك   بـ 
 

ـــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلوب    ـــام   ج 
ــــــــــــــــــاق ض ـاق ــــــــــــــــــت    ٓ خ  ــــــــــــــــــن  ا ـ  بـ ي ــــــــــــــــــت  م 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــاُق الـّشـُعــــــــــــــــــــــــــــــــوب  ع ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــُه أخ   
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ـــــــــــــــــــــــــــــاح   ـــــــــــــــــــــــــــــع  الـّديـ ان ــــــــــــــــــــــــــــات  الس م   و س 
 

ّـــــــــــــــــــــــــــــــُُدوب    ـتـــــــــــــــــــــــــــــــ ات  الـ ـــــــــــــــــــــــــــــــم أش   و ض 
ــــــــــــــــــــــه     ز ف ـــــــــــــــــــــــر اُت أم  ــــــــــــــــــــــد  فـــــــــــــــــــــــي ر س ال ت ـ

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   1 1 1و آاُم    الص ـل ـيــــ

ـــــــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــــــت  السمــ ـــــــــــــــــــــا ب   ص حـــــــــــــــــــــر اُء يـ
 

ـــــــــــــــــــــــــر    ـ يـــــــــــــــــــــــــب  ، البك  ـــــــــــــــــــــــــي   ا ص  ــ  و الو ح 
 ذكــــــــــــــــــــــــر ت  ، لـــــــــــــــــــــــو  ذكــــــــــــــــــــــــر ت   أنــــــــــــــــــــــــا 

 
 و ُكـوبــــــــــــــــــــــــي، و أ نغ ـامــــــــــــــــــــــــي، أحــــــــــــــــــــــــامي 

ـــــــــــــــــــــــــات    ـــــــــــــــــــــــــوع  الّذائبــ ـــــــــــــــــــــــــد ى الشُمـ ـ  إ ح 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــب    ـيـ ـــــــــــــــــــــــــــــــل ك  الـره  ي ك  ـــــــــــــــــــــــــــــــام  ه   أمــ
ـز يـــــــــــــــــــــــــــن    ٓ د ب  الـح  ـــــــــــــــــــــــــــة ا ـع ـ ـــــــــــــــــــــــــــا د م   أنـ

 
ٓ ل ــــــــــــــــــــــــــــــــــم  الـمذ يـــــــــــــــــــــــــــــــــب    ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــُة ا  ر س 

ـئ يـــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــــان  الك  ـــــــــــــــــــــب  لُـبـ  ـــــــــــــــــــــن  قـ ل  ـ  م 
 

اد    ـــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــــب  بـ غ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــب   لـ ق ـل  ـئ ي  1الك 
: آردالشعر    والفلسطي

ر مال ومصدر ا ا  القلوب بالقدس الشريف، فلسطن روعة ا  .ومامح التاريخ، وم
هما دائم حاضر آديان افس بي ارجية، السماوية معلقة ها والت حها ، يستدعي القوى ا وم

ها وإظهار هذا امعتقد التزاماً  لأمة آكثر اه وهي على مشارف مصر تارة مع باد ، بدي
كم امصري الشام ت ا  ومارست دياناها ومازالت هي، وقد خاضت آمم حروها، وتارة 

اآن واقعة  قبضة اليهود امغتصبن الذبن أخرجوا أهل الباد وم يعهد إخراج أهل الباد 
رية والعدل ، ٓمم ال تدعي التحضرقبل وآغرب أن اممول ها ا من وتلهج مبادئ ا

وتعذيب الشعوب وحصارهم  ، وجرف امزارع، لكن قتل شعب وتدمر الديار .وامساواة
دهم رع ر وإما العام ا فهم على ، هم أمريكا والغرب نظرهم هذا ليس من مبادئ العام ا

رفوا عن التوجية الربا وقالوا ليس عليكم  آمين من حرج أي  مبادئ اليهود الذين ا
ية وا عقانية لتلك آمم إما هي رغبة العلو والكسب هم والقهر ، اإنسانية وارقابه دي
مرود آكر ، واإضطهاد لْخرين و زيق الشعوب وإهاكهم كي ا يستطيعوا مواجهة هذا ال

وعى رب الوقائية فماين ا ع من آم ومئات، وهي ماتسمى با ن وااسقرار الدول  
هوض يةوهم يشيعون اارهاب ، وال اربون اارهاب الفردي باسم قضية أم ، الدو و

ويدمرون أمًا فاإرهاب من تلك الدول يتمثل  أفغانستان والعراق والسودان والصومال 
ضار ، وفلسطن وسائر الدول آفريقية ة الذاتية ال لست أدري ماذا سجل التاريخ هذ ا

د ااخرين وتبيح ها الرفا وتشيع الفقر  آمم آخرى آكثر  تبيح ها امعرفة وتدمرها ع
اد والوحدة بن شعوها إها ، وتدمر دويات وشعوب اآخرين و زقها شر مزق، وتبيح اا

 وإلغاء الغر. مل راية ذايتة

                                                            

اوي،الشعراء امعاصرو  1  199آخطل  ،نإيليا ا
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ضارة الغربية قامت  ررهاإن الواقع يعلن أن ا اء امعرفة وتطورها ، على إرادة الشعوب و وب
واشك أن الشعوب الغربية تبتغي ذلك واشك أن الديانات اليهودية وامسيحية  أصلها 

ولكن السياسة غرت وحدها ووظيفتها وحرفت هدف ، تقوم على السام واإنسانية
ضارة  سان إنساناً.وجعلتها ذاتية مدمرة ٓغلب الشعوب وا تعتر اإن، ا

روب الصليبية  ذ عهد ا وفلسطن وبيت امقدس وآردن احتلت مساحة  الشعرالعر م
مل اسم بيت  موعات شعرية  ها ح صدرت دواوين و دثوا ع فجل شعراء آمة العربية 

 امقدس.
ديث فإن قضية فلسطن تدفقت  أحاسيس كل شعراء العرب من امشرق إ  أما العصر ا

امغرب فظهرت دراسات حول فلسطن  شعر شعراء كل دولة عربية ح أنك لتحس أن  
 .  كل شاعر فلسطي

تمون إ فلسطن وآردن نتيجة للوحدة بن البلدان  موعةمن الشعراء ي وقد ظهر 
ية.  اجتماعياً للتقارب  صلةالقر والفكر والسياسة وااشتاك  الوحدة الوط

فدوى ، إبراهيم طوقان، ابراهيم الدبا ، أبو ااقبال اليعقو، لشعراء  البلدينومن أشهر ا
ابراهيم نصراه ، مود درويش، وتوفيق زياد، ومر قاسم، مصطفى التل، )عرارأ، طوقان

 وعبدالكرم الكرمي وغرهم.
ر  ركة امعاصرة امتميزة  فلسطن وآردن بل ا ربية  ويسجل الشعر الفلسطي ا كة ا

بية لدول ااستعمار كامدارس  اء امؤسسات اليهودية وآج باد الشام كلها ال  ثلت  ب
امعات اعتبارا من  .م1212 وا

وامتابع للديوان الشعري يدرك مدى الصراع الفكري وااجتماعي ونبض امفكرين وامبدعن 
ضال والب هاد وال ث على ا ، اء الفكري الذي يقاوم احتل وأعوانهالذي يتوجس خيفة و

ضال. ان  ال ر والفكر امقاوم قري  فالصدام ا
ا الشعري تقتضي أنفاسًا طواًا وامتدادًا  طول  س والفكر  اإ وهذ اممازجة بن ا
تائج امرجوة وهذا   تاج إ مقدمات و هيدات ح يصل إ ال سي  طق ا القصيد..ٓن ام

ظرات السبعأ ال نظمها أبو ااقبال ك فس الشعري.. كمجموعة )ال له يتطلب فسحة  ال
ه ،  قوميته، اليعقو  عروبته موعة سوائح وخواطر وذكريات وأناشيد ،  وط وهي 

ظرات.، من الشعر اإجتماعي آخاقي السياسي ظرة الثالثة أمن هذ ال  فيقول مثًا  )ال
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 ز ابـن الوطنــطــن يستعمــاة الو 
 هــم لـه فـي امـحن ادجـا ليـل احن 
 مـه مـن ظـلــيــق فــم لــم يـببـهو  
ــــــــــــــزال  ـــــــــــــــي قــــــــــــــومي ويــــــــــــــا أســـــــــــــــد ال  يـاب

 
ــــــــــــــن وياشـــــــــــــعب القلــــــــــــــوب   فــــــــــــــي فلسطي

ضــــــــــــــــــال آزروا   الشــــــــــــــــــرق وجــــــــــــــــــدوا  ال
 

طــــــــــوب  ـــــــــــرب فيــــــــــه وا ـــــــــــه حيــــــــــث ا  ع
ــــــــــــرب  ــــــــــــرب ســــــــــــجالو  إن أصــــــــــــل ا  ا

 
ــــُف    ابــــن الغــــرب  الشــــرق الغضــــوبج

ــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــر الوب  أدرك العـــــــــــــــــــرب ب
 

 الـحــــــــــــــــــــــــــــــرب يثيــــــــــــــــــــــــــــــرونو  فـأثــــــــــــــــــــــــــــــاروا 
 قـبـل مـا تقضـى علـى الشـرق اازم 

روب والغدر بامدن وتدمرها   والشاعر يصور الظلمات امتتالية على الشعب الفلسطي من ا
اصرة العدو من الغرب الظام غر اإنسا، والتشريد  وا العقا فكل فلسطي وعر وم

مي العرض وآرض له العذر هذ ماعي و روب يزيح الظلم والقتل ا  ا
 الســــــــــــــمر الرقــــــــــــــاقو  ماصــــــــــــــليل البــــــــــــــيض

 
قــــــودأ  ــــــرب مــــــن أجــــــل )ال   ديــــــاجي ا

 ربـــــــــــــــــــاارض والســــــــــــــــــــبع الطبــــــــــــــــــــاقو ، ا 
 

لــــــــــق   امــــــــــرود و الـــــــــــذي يأبـــــــــــى علــــــــــى ا
ـــــــــــــــاق إنـــــــــــــــما ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن ضــــــــــــــيق   ا

 
 مــــــــــن نقــــــــــض العهـــــــــــودو  الغــــــــــدر و مـــــــــــن 

 مـــــــــــــــا هــــــــــــــذا إخــــــــــــــتاق بــــــــــــــاه قسمـــــــــــــــاً  
 

ـــــــــي  ســــــــوى الصــــــــدق  ــــــــا مال  جــــــــدود أن
 ولـعمـري قسمـي خيـر قسم 

ــــــــــــــــــــا مـزقـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــن يبغضــــــــــــــــــــون   الوط
 

 لـيــــــــــــس باإنســـــــــــان مـــــــــــن يـــــــــــأ الـــــــــــوطن 
ــــــــــــــــــا   واهـزمـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن يوقضــــــــــــــــــون الفت

 
 فيـــــــــــــــه أن الشـــــــــــــــر فـــــــــــــــي أهـــــــــــــــل الفــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــجائر فيكـــــــــــــــــــم عل  ـــــــــــــــــــوا ال  ــــــــــــــــــاً واضرب
 

 العلـــــــــــــن ا يكــــــــــــــون الضـــــــــــــرب إا فــــــــــــــي 
ــــــــــــــــــــــــا أنكـــــــــــــــــــــــم إمـــــــــــــــــــــــا فعلتـــــــــــــــــــــــم   حس

 
 كــــــــــــــــــــل حســــــــــــــــــــن فـعــــــــــــــــــــل اه بكــــــــــــــــــــم 

ه جم  ـراكـم فـي نعيم م  فـ
ــــــــــــــــي الضـــــــــــــــاد بــــــــــــــــه  ــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــوا ي  واستقل
 

ـــــــــــــــــــود   فهـــــــــــــــــــو للعـــــــــــــــــــرب وللعـــــــــــــــــــرب الب
ـــــــــــم يــــــــــذد عــــــــــن شــــــــــعبه   وانبـــــــــــذوا مـــــــــــن ل

 
ـــــــــــــزم  مـــــــــــــود العـــــــــــــزمو  نبــــــــــــــذ أهــــــــــــــل ا  ا

 فتـــــــــــــــى مـــــــــــــــن عربـــــــــــــــهو اجعلـــــــــــــــوا كــــــــــــــل  
 

 مطلـــــــــــــــق الـــــــــــــــرأي وفـــــــــــــــي غــــــــــــــر قيـــــــــــــــود 
 فــــــــــــــــي حبـــــــــــــــه و استميتــــــــــــــــوا جهدكــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــمن  ـــــــــــه غـــــــــــر مــــــــــــا ل ـــــــــــود مــــــــــــات ب ل  ا

 

 



 

 -  - 

  www.alukah.net األوكة بكةش تابع الجديد والحصري على

 

************************ 
 وارفـعـــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــرو س العلمــــــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــم   ان رمــــــــــــــز العــــــــــــــرب  الشـــــــــــــرق العل
 آمــــــــــــــــــــــــــــــا مبغضيــــــــــــــــــــــــــــــه و أذيـقـــــــــــــــــــــــــــــــوا 

 
ـــــــــــــــــــــم   مـــــــــــــــــــــا لـمـــــــــــــــــــــن   يبغضـــــــــــــــــــــه إا آل

 و اخلقـــــــــــــــوا فـــــــــــــــي العاميـــــــــــــــن الشــــــــــــــمما 
 

 لــــــــــــم يســـــــــــتطع خلـــــــــــق  الشمــــــــــــم   غـــــــــــركم 
ــــــــــــــــــــــــــوا  امشـــــــــــــــــــــــــرقن   الكرمــــــــــــــــــــــــــا وابعثـ

 
ـــــــــــــــــــــرم     أنكـــــــــــــــــــــم مازلتـــــــــــــــــــــم رســـــــــــــــــــــُل الكـ

ـي الشـرق وفـي كل آمم   فـي ب
 وانشــــــــــــــــــروا العلــــــــــــــــم فللعلـــــــــــــــــم شــــــــــــــــــؤون 
 

شـــــــــــــــــــــــر العلــــــــــــــــــــــم نيــــــــــــــــــــــل آمـــــــــــــــــــــل   وب
صــــــــــــــون  ـــــــــــــــوا للغــــــــــــــة الفصحـــــــــــــــى ا ـ  وابت

 
 الكســــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــل أن يأتـــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــومق 

 واعضـــــــــــــدوا الشـــــــــــــرق فبالشــــــــــــرق يهــــــــــــون 
 

ــــــــــــــــه   عمـــــــــــــــــل مــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ترجون
ــــــــــــون  ـــــــــــ الغـــــــــــرب الظ ــــــــــــي ب ــــــــــــوا ف  واسيئ

 
ــــــــــي الغـــــــــرب غـــــــــر الفشـــــــــل   مـــــــــا لكـــــــــم ف

اك من   وعاقته بااعداء، مؤامرات داخلية وخارجية داخل الوطن والشاعر يدرك ما 
 وأصحاب آهواء

 أبـــــــــــــــو واهـــــــــــــــدموا السمســـــــــــــــار اكـــــــــــــــان
 

 قبـــــــــــل أن يقـــــــــــوى علـــــــــــى هـــــــــــدم الـــــــــــديار 
 أن تفعلــــــــــــــــــــو وافعلـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــئتم 

 
 البـــــــــــــــوار فيــــــــــــــــه حـــــــــــــــ ا يـــــــــــــــرى غـــــــــــــــر 

 أنـــــــــــــــــــــــــــــــه أن أنـــــــــــــــــــــــــــــــتم م تـهدمــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 

شــــــــــــــــى الصــــــــــــــــغار   يهـــــــــــــــــدم اجــــــــــــــــد وا
 وجــــــــــــــــــــــــــــدير بكـــــــــــــــــــــــــــم أن تصرعــــــــــــــــــــــــــــو 

 
ــــــــــــــــــــــــزار  ــــــــــــــــــــــــأس م عــــــــــــــــــــــــد  ون  فلكــــــــــــــــــــــــم ب

م  دكم ذاك الص  وهباء ع
ـــــــــــــا  اســـــــــــــوس ل انـــــــــــــال م  واهجـــــــــــــروا ا
 

 يس للجاســــــــــوس مــــــــــا عــــــــــا  ضــــــــــمرلــــــــــ 
ـــــــــــــــــــوا  كم لفـــــــــــــــــــظ ال  والفظــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــ

 
ـــــــــــــر  ــــــــــــــر الكث ي ـــــــــــــك ا  ولكـــــــــــــم فــــــــــــــي ذل

 و إذا مـارمتــــــــــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــــــــفع قفــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 فاصـــــــــــــــــفعوا فيـــــــــــــــــه بالصفــــــــــــــــــع جديــــــــــــــــــر 
ـــــــــــــاس ســـــــــــــوا   أنــــــــــــــا م أحقـــــــــــــر مـــــــــــــن ال

 
 أنـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي نظـــــــــــــــــري وغــــــــــــــــد حقــــــــــــــــر 

م وبـُه م   م يفرق بن بـ ه 
يون الوطن بإبداعهم ف  وهـم يصـرخون ، والـديار، هـم يرثـون الـباد والشـهداءوالشعر والشعراء 

ــــاء الــــوطن جســــة  رثــــاء  العــــدو امســــتبد احتــــل: إ الــــتاحم والعمــــل ضــــد بأب ))الدمعــــة ام
 ضي امقدسة أأ وقد استهلها بقوله:آرا
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ــــــــدا  خــــــــل الــــــــباد مــــــــن القاصــــــــي إ ال
 

ـــــــــــادك ذات العـــــــــــز والشـــــــــــان  ـــــــــــدب ب  وان
فســـــــــــــــك فالزمهـــــــــــــــا مايتهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــدأ ب  واب

 
هــــــــــا إ صــــــــــحب وجــــــــــران   م امــــــــــض ع

 نقـــــــــول جـــــــــيش هـــــــــا قـــــــــد حـــــــــل  أرضـــــــــهم 
 

ــــــــــدنا مــــــــــن   بايــــــــــا الغــــــــــرب جيشــــــــــان وع
هج شكًا ومضموناً ح يتجاوز بالقصيدة الثامائة من   .آبيات ومضي  هذا ال

ـس وقد كدنا نظفر امتزاجـاً ا أثـر لإزدواجيـة فيـه   هذا الدور مطولـة فيهـا امتـزاج الفكـر وا
ـــاء الشـــعري بالصـــور بـــدًا مـــن ولعـــل )أبـــا ، الوصـــف التقريـــري الرتيـــب مـــع ميـــزة أخـــرى هـــي ب

ـــاء  ســـلمىأعبدالكرم الكرمـــي أن يكـــون مـــن أقـــدر شـــعراء فلســـطن علـــى هـــذا اللـــون مـــن الب
.فقال قصيدته التالية لدى مصرع الشيخ الوقور فرحان السعدي الذي قضت سياسة .الشعري

ــــاوز  أو خا ــــة ، . وأرادهــــا أن تكــــون مقدمــــة. الســــبعن مــــن عمــــرااســــتعمار إعدامــــه رغــــم 
هـــاد فلســـطن  ملحمـــة ـــاً  ية لتكـــون تار شـــئها عـــن الثـــورة العربيـــة الفلســـطي شـــعرية ذكـــر أنـــه ي

ذ اليـوم الـذي استشـهد فيـه الشـيخ عـز الـدين القسـام إ هايـة الثـورة. أمـا امقدمـة أو  العربية م
ا ة للملحمة فهي:  ا
 لـــــــــــــــــــــهب القصيـــــــــــــــــــــدأنشـــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــى 

 
ــــــــــــــــــــى العبيــــــــــــــــــــد   شكــــــــــــــــــــوى العبيــــــــــــــــــــد إل

ـــــــــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــــــــــوى يرددهـــــــــــــــــــــــــــــــا الزمـ  شكـ
 

 غـــــــــــــــــــــــــدًا إلـــــــــــــــــــــــــى آبـــــــــــــــــــــــــد آبيــــــــــــــــــــــــد 
ـــا اإســـامي  هـــا اا اهـــات  الشـــعر الفلســـطي وآرد وم ــــا ، وقـــد تكاثفـــت اإ واإ

وري البيتجا ويقول، القومي العر در ا  :الشاعر اسك
ــــــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــن ا  ا لـــــــــــــــــــــــــن ت

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   اامتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الفت

 كـــــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــــــــــــدع مـــــــــــــــــــــــــــا 
 

همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي احـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   بي
ــــــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــا وكمــــــــــــــــــــــــــــا زل  ك

 
ـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــدى هـــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــوطن   ك

 ************ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل امســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيح وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  قب
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومازل  ك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كانــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ومازالــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ل

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأب   أوطان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــوى  مع  ا ديــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن احبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وال
 ************* 

 
 عهدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   ى حـــــــــــــــــــــــــ تغــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــاذا جــــــــــــــــــــــــــر 

 أن يقضــــــــــــــــــــــــــــــــيا هــــــــــــــــــــــــــــــــذا القضـــــــــــــــــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ امســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيح وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن   أو يســـــــــــــــــــــــــــمحا للخلـــــــــــــــــــــــــــف فيمــــــــــــــــــــــــــــا  ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بي تضـ  ي
 

 



 

 -  - 
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*********** 

 
فهــــم   بــــاد فلســــطن وآردن وامســــيحين أن هــــذا الشــــاعر يصــــور التعــــايش بــــن امســــلمن

ــــة وكــــل يــــ، علــــى بعــــض ويعطــــف بعضــــهم، متجــــاورون ومتصــــادقون ــــه  حريــــة كامل ؤدي دي
ـة مأدبـ ـان قبـل  اويتبادلون التها  أعيادهم وهذ واضـح  مدي آردنيـة وكـان واضـحا  لب

ــارجي وهــو متشــكل  مصــر وبــن امهــاجرين العــرب و آحيــاء  دمشــق.ولو .التــدخل ا
روب لكن السياسة عبثت بآديان اربوا ا اس بآديان  يل هو ظهور تلك وخر دل .التزم ال

ية  العراق اصر الدي وزاد اشـتعاها وأخشـى ، والغرب أحيا جـذوها وأوقـد نارهـا، امذهبية والع
 أن يكون العراق رمادا.

 أخشــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذي البــــــــــــــــــــاد
 

 طـائعـــــــــــــــــــــــــــــــــــًا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 
 خلـــــــــــــــــــــل الرمــــــــــــــــــــــاد وميــــــــــــــــــــــض نــــــــــــــــــــــــار 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   شــرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا يستـهـ

ـــــــــــــــــــــــز   إنـــــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــــى الوطـــــــــــــــــــــــن العزيـ
 

ـــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الدخـــــــــــــــــــــان   أخـ
فـــــــــــــــــــــــــــــــوس  ــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــديتك بال  وط

 
ـــــــــــــــــــــــــدي ثـــــــــــــــــــــــــمن   بكـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا ع

ــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــك آبـ ــــــــــــــــــجميل أب  كــــــــــــــــــان ) ال
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــزال لـــــــــــــــــــــــــــــــك آميـ  و ا يــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا دي ـــــــــــــــــــــــــــــــــارى مـ صـ  إا ال

 
 إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة للمسـلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــــــــا نـديـــــــــــــــــــــــــــــن   ديــــــــــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــــــــــه ك
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـدي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال بــ  وا نـ
ا أالقـاتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ) جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   يل

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء القـاتليــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم جـ  لـهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــخصوم  ـــــــــــــــــــــــــــــــا ال  فيـرجعـــــــــــــــــــــــــــــــون أمـ
 

يمــــــــــــــــــــــــــــــــــة خـاسريـــــــــــــــــــــــــــــــــن   عـــــــــــــــــــــــــــــــــن الـغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للعـروبـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أراهـ  إنـ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  يـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  كام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعـيـ  مـ

 يتوقـعـــــــــــــــــــــــــــــــــون الـــــــــــــــــــــــــــــــــخلف بـيــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 

 صفـوفـهــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــن 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــن الـحـبيبـ  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــا فلسطيـ

 
 فهـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي حصــــــــــــــــــــــن حصيـــــــــــــــــــــن 

ـأيــــــــــــــــــــــــــــــــة طـاطهــــــــــــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــــــــــــن   العـ
 

 رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــــــمرجفن 
 ولـهــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــن الـعقـــــــــــــــــــــــــــــــــاء درع 

 
 1ايــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون وا يـلـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
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ـــــــــــال شــــــــــبح ــــــــــل خســــــــــئت مــــــــــن  ثـ  الرحي
 

 يزجــــــــــــــــــــــي إ قلــــــــــــــــــــــي ر ى آهــــــــــــــــــــــوال 
 شـــــــبح الرحيـــــــل أمـــــــا تكـــــــف عـــــــن آذى 

 
ـــــــــــل أمـــــــــــا تـــــــــــ تغشـــــــــــى    شـــــــــــبح الرحي

ــــــــــــذنب ذنبــــــــــــك ياخيــــــــــــال وإمــــــــــــا   مــــــــــــا ال
 

 هــــــــــو ذنــــــــــب شــــــــــعب موغــــــــــل  القــــــــــال 
 كــــــــــــــم ذا أدار مــــــــــــــن الكــــــــــــــام ســــــــــــــافه 

 
صاعــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــدى آفعــــــــــــــــــال   وارتـــــــــــــــــد م

 إن م تثـــــــــــــر يـــــــــــــا شـــــــــــــعب ثـــــــــــــورة ذائـــــــــــــد 
 

 1 بــــــــــــــــــال جلمــــــــــــــــــد فانـــــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــــاً  
يـــاة فيهـــا يقـــول إبـــراهيم طوقـــان    ـــان وتـــأثروا با ن درســـوا  جامعـــات لب وكثـــر مـــن الفلســـطي

امعة:  يصف فتاة تطالع  مكتبة ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـمكتب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ف  وغري

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  قـبــ  بـجمالـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مت

 أو لتكتــــــــــــــــــــــــــــب لتقــــــــــــــــــــــــــــرأ جلســـــــــــــــــــــــــــت 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـمعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رتبــ  مـ
 ـخطىفدنــــــــــــــــــــــــــــــوت أستــــــــــــــــــــــــــــــرق الـــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــى جلســــــــــــــــــــــــــــــــت بـمقربـ  حت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ا وحبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   أرى حـت
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـملتهبــ  أنفـاسـ
 ونـــــــــــــــــــــــهيت قلبـــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــن خفـــــــــــــــــــــــو 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـبـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح فتـج  ق فـاضـ

 راقبتـهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فشهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت أن اه 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـهـــ
 يـــــــــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــــــــــت حـــــــــــــــــــــــــــظ كتابـــــــــــــــــــــــــــها 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـمتــعذبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   لضلوعـ

تــــــــــــــــــــــــه تقــــــــــــــــــــــــرأ مــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــوى   حض
 

ــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــه   انتبـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــاو  وح
 فـــــــــــــــــــــــــإذا انتهـــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــــــــــال 

 
 استـوعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ذكـا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ســــــــــــــــــــــــــــمحت ٓملهــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــجمي 
 

 تقلبـــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــة بريقهــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــم   وســـــــــــــــــــــــــــــــمعت وهـــــــــــــــــــــــــــــــي تغمغـ

 
 الكلمــــــــــــــــــــــــــــــات نـــــــــــــــــــــــــــــجوى مطربـــــــــــــــــــــــــــــه 

 بدعــــــــــــــــــــــة و رأيـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــفم 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة خـابـ  مستعـذبــ
ايـــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــرات إحـــــــــــــــــــــــــــــــــدى الث  ال

 
 بـــــــــــــــــــــــــهش بـــــــــــــــــــــــــدت وليـــــــــــــــــــــــــس لـهـــــــــــــــــــــــــا 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طرفـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مثلوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ا تـحسبـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـثلبــ
ـــــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــو علمـــــــــــــــــــــــــــت مـ  هـ

 
ــــــــــــــــــــد أرفـــــــــــــــــــع مرتبـــــــــــــــــــه   الـمحاســــــــــــــــــــن ع

ــــــــــــــــــــــــــات    ــــــــــــــــــــــــــي مصــــــــــــــــــــــــــدر   السي  هـ
 

 تكسبهــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــــا أعذبــــــــــــــــــــه 
 رأت وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــا وقـلــــــــــــــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الساجــــ  9تفلب

 
 911عبدالرمن باغي حياة  آدب الفلسطي  1                                                            

 911عبدالرمن باغي حياة  آدب الفلسطي  9
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 :امملكة العربية السعودية

جاز تتأثر  الة العامة للدولة العثمانيةكانت مدن ا طقة الشرقية )، با حساءأ آوكذلك ام
جاز لوجود امقدسات جاز مطوقة بالقبائل العربية ال م ، وأكثر آثر  ا وكانت ا

جاز مهاجرا للكثر من امسلمن اسيما من الشام، يضع للدولة التكية  ، وكانت مدن ا
ة وقد تأسست بعض الصحف وامدار  وكان من الشعراء إبراهيم ، هـ1441س فيما يقارب س

جاز مزدوجا من آشراف ووال من آتراك، اإسكو كم  ا افس موجود، وكان ا ، والت
اس أعطيات يرضوهم ها ا يسرا ظهر الفقر، وكانوا يعطون ال ومن ، فإذا انقطعت ولو زم

وكان أول أمر ، حيث امهم على هذ آوضاعتكلم  الدولة التكية )إبراهيم اإسكو أ 
شرات  الظهور، هـ1411الصحافة عام   .حيث بدأت ال

زيرة العربية إا بعد قيام الدولة السعودية عام  ة وهضة معروفة  ا وم تقم حضارة شا
 .هـ1411

هضة من خال الصحافة زيرة آحداث اإسامية وبرزت معام ال اء ا وبرز  وقد شارك أب
د وآحساء وتاموا مع الباد العربية جاز و مد ، عدد من الشعراء  ا ومن الشعراء ـ 

ة  ة ، وعمر بن إبراهيم الرّي، هـ1931آمن الزللي امتو س وإبراهيم ااسكو امتو س
جازية بالثقافة الشامية حن وفد عدد من آدباء وا، هـ1441 لشعراء وقد تامت الثقافة ا

طيب، من الشام وأنشأوا الصحافة هم فؤاد ا طيب، ونظموا الشعر وم ي الدين ا والزر  ، و
مد حسن ، وفؤاد شاكر وهم الذين مهدوا لروز الشعراء احدثن مثل أمد الغزاوي، كلي و
وقد ظهر  .وآمر عبد اه الفيصل وغرهم، مد حسن فقي، مد سرور الصبان، عواد
ة  د  والشاعر ، هـ1921الشاعر ابن مشرف امتو س

ة  ة ، هـ1432سليمان بن سحمان امتو س مد بن عثيمن امتو س ، هـ1414والشاعر 
مد بن بليهد ة ، ومن شعراء آحساء، والشاعر  هـ 1434عبد العزيز آل مبارك امتو س
 .وعبد الرمن اما وغرهم

هـ حدث التطور امذهل  1411املك عبد العزيز آل سعود عام  وبعد توحيد الباد  عهد
اهات افة العثمانية،  سائر اا  :ومن امشاركات الشعرية القدمة قصيدة ااسكو  ا

ـــــــــــــن ُغــــــــــــرا  يــــــــــــا آل عثمــــــــــــان فــــــــــــامغرور مـ
 

ــــــــــــــــــة أو عهــــــــــــــــــدهم طــــــــــــــــــرا   بأهــــــــــــــــــل أورب
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ــــــــــــــــــــــــــــــم هـ ــــــــــــــــــــــــــــــن دي ون موتوري ـــــــــــــــــــــــــــــأم  أت
 

كم فـــــــــــوق الثـــــــــــرى حـــــــــــرا   أا يـــــــــــرون مـــــــــــ
  ـــــــــــــــــــآوا فخـــــــــــــــــــذوا حــــــــــــــــــــذرا فإهــــــــــــــــــــم 

 
 يـــــــــــــرون إبقـــــــــــــاءكم بـــــــــــــن الـــــــــــــورى ضـــــــــــــرا 

 فهـــــــــــــــذ دولـــــــــــــــة الطليـــــــــــــــان حـــــــــــــــن رأت 
 

ـــــــيس يغـــــــ فاجـــــــأت غـــــــدرا   أســـــــطولكم ل
 وشـــــــــــقت البحـــــــــــر بآســـــــــــطول معــــــــــــجبة 

 
 يتـــــــــــــال تيهـــــــــــــا بـــــــــــــه مغـــــــــــــرورة ســـــــــــــكرى 

ــــــــــــــــــــــــا   وأنزلـــــــــــــــــــــــت بطـــــــــــــــــــــــرابلس عساكرهــ
 

كم الشـــــــــــرا   ؟فهـــــــــــل ُأُ ربــــــــــــُة كفـــــــــــت عـــــــــــ
ســــــــبون أنـــــــــهم ناســـــــــ   ون مــــــــا فعلــــــــتا 

 
 1ســـــــــــــالف مــــــــــــــرـا همـــــــــــــوا  أســـــــــــــافكم 

 :اليمن 
هضة  مصر والشام تصف القرن الرابع عشر اهجري فمن ، هضتها تابعة لل إذ بدأت  م

ضارة هم شعراء وكتاب ، ذلك الوقت بدأت امطابع  الظهور واتصلت با وقد ظهر م
مود الزبري :بارزين مثل طوا، مد بن  هم الشاعر عبداه ، وعلي باكثر، إبراهيم ا وم

 وعبد العزيز مقا وغرهم الكثر. ، الردو وأمد الشامي
:  امغرب العر

زائر مبكرا ما أشغلها عن التطور وحجزها هذا ، أما امغرب فقد قام ااستعمار  ا
هضة  مصر والدول العربية آخرى غرب حذرة من وكانت ام، ااستعمار عن ااتصال بال

زائرين خال ااستعمار الفرنسي بهت فرنسا ، ااتصال بأوروبا وقد ساعد امغاربة ا وت
مد الرابع ناشرا للوعي ، م جاء ااسبانيون إليها، ، لذلك فهامت امغرب وحاربته وكان 
اك هضة ه ، م1222وأنشئت امطابع وظهرت صحيفة امغرب عام ، فيها حيث قامت ال

وها فروع  كل ، ت جامعة) القروين أ ال تقوم على تدريس العلوم الشرعية واللغويةوأنشئ
دهم حركة إصاحية كبرة، مكان اك وحدة الشعب  .وقد قامت ع هضة ه ومن عوامل ال

فأوجدوا أنظمة خاصة ، وقد حاول الفرنسيون تشطر امغرب، ضد ااستعمار الفرنسي
مد  مد امختار ـ السوسي ـ عال الفاسي ـ :هر شعرائهمومن أش، بالعرب وأخرى بالربر

  .القري
 :تونس

                                                            

يان 1  11الوحدة اإسامية ،عبدالعزيز الث
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لة هم لزين 1214ففي عام ، أما آدب التونسي فهو قريب من امغرب م ظهرت أول 
أ ومن آدباء ، وقد ظهرت حركة ااستقال، العابدين ومن شعرائها أبو)القاسم الشا

مد امزا  .مد امسعديأو  )
 :اليبي

اربة  وكان هم إسهام ، ) أمد رفيق امهدوي ـ أمد الشارف أ :فظهر فيها من الشعراء
 . ااحتال اإيطا

 :مامح عن آدب  دولة اإمارات العربية
تصف القرن الرابع عشر  ظهر عدد من الشعراء  دولة اإمارات العربية  ما يقارب م

 اهجري وأشهرهم الشاعر
مأ والشاعر سام 1213م أ والشاعر مبارك العقيلي امتو عام )1231ن مصبح )خلفان ب

اعي )1221م أ وأمد بن سام )ت 1212العويس )ت   .أ1221م أ والشاعر أمد ام
هجهم آد على التاث العر، وتقوم ثقافة هؤاء على الثقافة اإسامية ، واعتمدوا  م

فكانوا أميل إ ، واستشرفوا عام الثقافة امعاصر فكرياً ، العربية فهم شعراء اتبعوا أسافهم من
ية غر أهم شاركوا العام اإسامي أحداثه احافظة ، ودعوا إ قيام هضة معاصرة، الف

شر يقتصر ، ونافحوا عن القضايا العربية واإسامية هضة  مراحلها آو فإن ال ن ال ٓو
وقل وجود امطابع وامؤسسات ال تع بآدباء ، هم بعض آحيانعلى الصحافة ال تتاح 

 .لذلك فإن جّل نتاجهم ضاع وم يدون
 

 :قائمة بأماء بعض شعراء آمارات
مد عبيد )، أمد راشد ثا، أ1241أمد امد ) جعفر ، ثا السويدي، أ1211أمد 
مري ) ، أ خالد بدر عبيد1211حسن علي مس الدين )، حبيب الصايغ، أ1211ا

سلطان ، أ1212 -1221أ سام بن علي العويس )1231-1291خلفان بن مصبح )
شهاب غام ، أ1219سيف امري )، أ1239سلطان خليفة )، أ1291العويس )

، أ1211ظاعن شاهن )، أ1291صقربن سلطان القامي )، صا غابشة، أ1231)
اجة، عادل خزام، أ1212ظبية ميس ) كرم ،  أ1219عارف الشيخ)، أ1212) عارف ا

مد ، أ1211مد العبودي )، تيبةعمانع سعيد ال، كلثم خلفان،  أ1212معتوق )
  .هاشم امسوي، أ1214ناصر جران )، ميسون صقر القامي، مها خالد، امزروعي

 



 

 -  - 

 :حركة الشعر  ُعمان
ة ُعمان  مستهل القرن الرابع عشر ا هجري بتألق الشاعر ظهرت حركة اإحياء  سلط

العما ناصر بن سام بن ُعدم الرواحي امعروف بأ مسلم البها امولود  عمان عام 
بار وتو عام ، هـ1914 ه م انتقل إ ز هـ وهو شاعر ُعمان وشاعر 1442وتعلم  موط

 .امهجر اإفريقي وشاعر الساطن
ظم من خاها أن يكون رائدأ لبعث الشعر  استطاع، وقد قال مقصورة مطولة قوية ال

وداعيأ إبراز مامح آصالة والصدق فيه فكان له أثر فيمن جاء بعد من ، الُعما
هضة آدبية  الشعر الُعما –ح أنه ليعد ، الشعراء  .ق باعث ال

ليلي ام، ومن الشعراء الُعمانين الذين هم الريادة ولود عام الشاعر عبداه بن علي ا
 وله ديوانان ما )وحي العبقريةأ، هـ1414م وامتو عام 1299هـ/ 1439وقيل ، هـ1442

مهورأ وآخر شعر قصصيو  .)على ركاب ا
ة ُعمان الشاعر ابن شيخان امتو عام  والشاعر عبد الرمن ، هـ1431ومن الشعراء  سلط

صيي، والشاعر أبو سرور، الرياحي مد ا والشاعر ، والشاعرة سعيدة خاطر، والشاعر 
ارث، والشاعر هال العامري، سام الكلبا مد ا ، الشاعر سعيد الصقاويو ، والشاعر 

ن بن خلفان الكحا، وسيف الرمضا جري، وعلي بن شي وها ، وسهر فود، وهال ا
 . عدد من الدواوين

 :الكويت
ركة آدبية  الكويت على جهد بع ض الشعراء وهم الذين كان هم الدور الكبر بدأت ا

ليل الطباطبائي ركة الفكرية  الباد ومن أشهرهم وأوهم الشاعر عبد ا ،  يقظة ا
ركة ، والشيخ عبد العزيز الرشيد، وتلميذ الشيخ خالد بن عبد اه العدسا سدت ا و

رية عام وتأسست ا، م1211العلمية بإفتتاح امدرسة امباركية عام  م ، هـ1491معية ا
م وفدت بعوث التعليم للكويت فاستهلت مجموعة من ، هـ1431امكتبة آهلية عام 
 .م1242م م من القاهرة 1241امعلمن من فلسطن 

لة البعثة ركة الصحافية مثل  ، البعث، والكويت، وكاظمة، وقد ظهرت  هذ الفتة ا
لة شيوعًا  العام العر هي وظهرت أ، واإمان، والرند ليج العر وأكثر  لة  ا كر 

رص على شرائها وقراءة آعداد ، م1212لة ) العر أ  ميع إعدادها و اول  وكّا 
امعية  الرياض ن  بداية امرحلة ا ديدة و  .ا
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ركة الشعرية ظهرت على عاتق رجال علماء تبحروا  العلوم الش رعية والتاث العر م وا
اهات امعاصرة من الفكر وآدب فُأغرموا ها وا سيما ، أقبلوا على الكتب امتمة وعلى اا

 .والشاعر صقر الشبيب، الشاعر فهد العسكر
 :البحرين

ومن شعراء البحرين عبد اه الزائد شاعر وصحفي ، أشهر شعراء البحرين إبراهيم العوضي
زيرة ) البحرين أ عام وكاتب أسس أول صح  .هـ1412يفة  البحرين وماها باسم ا

هم الشاعر عبد الرمن الباكر ليفة، وم مد ا وهو كاتب صحفي وله ، والشاعر أمد بن 
 .ملحمة شعرية ) التماثيل املونة أ وديوان شعر ) أغا البحرين أ
هم ناصر بوميد له شعر حر ميل إ الولوج  آحاسي س الداخلية لإنسان وتارة ميل وم

 .وقاسم الشعراوي، ومن الشعراء عبد الرمن امعاودة، إ الواقعية
الذي صور الغوص وصيادي اللؤلؤ  ، ومن أشهر الشعراء امعاصرين علي بن عبداه خليفة

 ديوان  أنن الصواري . 
هم الشاعر قاسم حداد  العر وهو دائم تواصل مع اإصدارات الصحفية  العام، وم

تديات آدبية وله أكثر من مانية دواوين ضور  ام  .ا
 :ومن أشهر شعراء قطر امعاصرين

ابر ) زكية ، أ1211حصة العوضي )، م أ1234حسن نعمة )، مأ1229-1214أمد ا
اعي، مأ1211عبد الرمن امعاودة )، أ1212مال اه ) عبد ، مأ1232)، عبد الرمن ام

ليفي )، مأ1234-1212ن بن درهم )الرم ، مأ1233-1222عبد الرمن بن صا ا
ليفي )، مأ1249الشيخ علي بن سعود آل ثا ) ، مأ1211-1214ماجد بن صا ا
مد ، مأ1214مد أمد عبد اه امطوع )، مأ1211الشيخ مبارك بن سيف آل ثا )

مد العطية )1231آنصاري )    مأ.1211د اه قطبة )مد عب، مأ1219مأ 
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 :يــــــــــــــــــــعوامل بقاء آدب العرب

  ربعلغر ال اإساميةحكم الباد 

 ةــــــــربيــة العـــــــــــغـادة اللــــــسي 

 كام ــدي اإســـــــــام  آعاجمن ا

 راثــــــــــــــــــــــــوة التـــــــــــــــــــــــق 

 ارـــــــــــــــــمـة ااستعــــــــــــارضـعـم 

 يـــر الديــــــة الشعـــــــــاستمراري 

ة آتراك الذين ، معاناة اللغة العربية معروفة من خال آوضاع الداخلية ومن خال هيم
ركة العلمية وآدبية، سلبوا العواصم الفكرية وإما شجعت الذين كانوا داخل ، فلم يشجعوا ا

بولأآستا هضات الفكرية  ، نة )إسط شر امدارس باللغة التكية ما أمات ال وقد أخذت ت
فدخل بلغاته وثقافاته وغزو ، وجاء ااستعمار وهيمن على الباد .العواصم اإسامية

زائر وامغرب، بل أسس امستعمرون امدارس بلغاهم، الفكري ة كما  ا ، ما جعل ها اهيم
ال  مصر من ، آمر إ أهم بعد استقاهم اضطروا إ التعريب حيث وصل هم وكذا ا

إ جانب ما تعانيه بقية باد العرب  العراق ، خال اهجمتن الفرنسية والريطانية عليها
زيرة ما كان سيقوض سلطان اللغة العربية لوا فضل اه ورمته وب ا والسر  ، والشام وج

د كل فرد ضرورة إ قراءة القرآن الكرم بقاء اللغة ا لعربية أها لغة الدين اإسامي حيث 
ديث الشريف ومعرفة العلوم الشرعية كل ذلك باللغة العربية م إن الدول ال حكمت ، وا
 :الدول العربية خاضعة لشعور العرب وامسلمن ومن هذ العوامل

 : حكم الباد اإسامية لغر العرب -

ذ آ ذ تسلط وزراء الفرس والرامكة انتقلت اإدارة من م واخر القرن الثا اهجري أي م
فوذ العر إ غر العرب صريات امعادية للعرب م جاء فتة ، ال اك أخذت تقوي الع وه
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فوذ التكي م جاء البويهيون م الساجقة م جاء نفوذ ااتابكة والدولة اايوبية م  ال
واختلف هؤاء بتشجيع اللسان العر فبداية من واة الفرس  ، لعثمانيونامماليك م ا

كمون آدباء  القصائد فهذا يدل على ضعفهم  اللغة وكثر من  آقاليم أخذ الواة 
أى عن اللغة العربية وكذلك الساجقة ح ، قادهم أعاجم م جاء البويهيون وأكثرهم  م

هم حظهم قليل من اللغة العربية هم وحاشيتهم بل شجعوا اللغة آتابكة والزنكين كل
وما جاء امماليك ، ولكن لغة الشعوب اللغة العربية، الفارسية  دول امشرق آقصى

دثوا  قصورهم بلهجاهم التكية ، ومثل هؤاء العثمانيون، أعرضوا عن استقبال الشعراء و
سرت اللغة العربية وهذ ضربات م وجعة ها عر الزمن لكن يقظة العلماء وانتشار العلم فا
م جاء العثمانيون وأرادوا تتيك العام العر  ، الشرعي كان أقوى من تلك اموجات
تصف القرن التاسع عشر اميادي زائر ، م وم جاءت موجات ااستعمار وفرض لغاهم  ا

ان افظ على وجودها  .وظهرت الدعوات للعامية، وامغرب ومصر ولب وما جعل اللغة العربية 
ولذا حافظت الشعوب على اللسان ، أن آمة كلها تقرأ القرآن وعلوم الشريعة باللغة العربية

زيرة العربية ودوها الصغرة وكذلك اإمارات  العراق والشام إمارات ، العر وكذلك فإن ا
 . عربية حافظت على اللسان العر

تصف القرن الثالث اهجري مثلوحكم آعاج ذ م البويهين والساجقة و  )آتراك :م امتد م
اإسام  وقد حكم، ٓنه ا فرق بن امسلمن، والعثمانين أ وا ضر  ذلك وامماليك

صريات ى الع وها وجدت ، القومياتو  و زيرة العربية  وسطها وج اك بعض البلدان كا وه
وم متد ها حكم آعاجم فبقيت العربية على لساهم و ، عربية فيها دويات وإمارات

، والدولة العثمانية  بدايتها جعلت العربية لساها الرمي وم تفرض اللغة التكية، دمائهم
ة ومكة  ولكن  آخر أمرها فرضت اللغة التكية  امدارس  كل أقطار حكمها ح امدي

والدعوات امتزايدة من قبل أعداء اإسام والعروبة حن ، ه للغاتهناهيك عن ااستعمار وفرض
 لكن لغة الدين والقرآن واجتمع كانت أقوى من تلك اهجمات القوية ، يدعون إ العامية

 :سيادة اللغة العربية -

اللغة العربية سيدة اللغات اريب  ذلك فهي لغة القرآن الكرم ولغة الشعب ولغة 
صرت  وه، امسلمن ي السائدة  آقطار اإسامية إا أها أخذت تتضاءل ح ا

ة وا قرية من كتاتيب، آقطار العربية فقط وحلق تعليم تقوم على تعليم ، وا يلوا مدي
اشئة ولكن السلطة تستطيع أن ، وم يقف  وجه العلم فقر وا استبداد وا سلطة، ال
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د آلوسي الذي جاء  ،  صة للعلم انتشر وفشاتقلصه أو تشجعه فم أُتيحت فر  كما 
 .من العلماء آفذاذ موغره، هذا العصر وكذلك الزبيدي صاحب كتاب )تاج العروسأ

كام آعاجم -  :اإسام دين ا

ون على العام اإسامي بدأ حكمهم ـ كما سبق  القرن الثالث اهجري  فآعاجم امهيم
ة  ة لأعاجمهـ ـ فهو ع1442إ س ون بالدين اإسامي وكانوا  ، ام اهيم وهم يدي

ائهم ها  عهد امماليك والعهد ، مراحلهم آو يتعلمون اللغة ويعلموها أب وما احتجبوا ع
عوها داخليا بل ساعدوا على ) إنشاء امدارس العثما ، وتعليمها  امساجد، م م

بلهم سوى أن معوا العواصم اإسامية  عاصمة واحدة أ والعثمانيون م يزيدوا على من ق
ب أن تكون عليها وما بدأ ، وتلك العاصمة ليست بتلك القوى الفكرية والعلمية ال 

صرية التكية أنفل عرشها، العثمانيون محاربة اللغة اهتز كيان دولتهم  .وما نشروا الع
 :قوة التاث العر -

مع  الفكر والعلم ومعن الدين اإسامي الصحيح فطاما اهتز له آعداء التاث العر هو 
هم ذو عقل وروية، وأسلم بعضهم وامستشرقون حن تعلموا اللغة العربية ، وخاصة من كان م

هم من خدمه ومعه، أعجبوا بالشعر العر كثرا اقدون فذهلوا ح صرحوا ، فم وأما ا
هارهم للغة وفصل العام اإسا وباغة القرآن الكرم هي امثل آعلى للباغة   ، مي ع

توا وانتفع ها، كل لغة ضارات آخرى إ  فالتاث ، إ جانب أن التاث العر نقل ا
توي كماً هائًا جدا  .العر 

 :معارضة ااستعمار -

اس قد غضبوا على الدولة العثمانية كن ما أتى ويأخذون عليها مقخذ ول، قد يكون ال
د دولة عربية كانت مستعمرة إا ، ااستعمار وقفوا ضد بالقوة والفكر والكلمة والشعر وا 

اس على ، ولشعرائها شعر كثر اربة ااستعمار وحث ال دبائها مقاات جيدة   ٓو
 .الوقوف ضد

  :استمرارية الشعر الدي -

ركات اإصاحي اك الشعر الدي الذي يواكب ا ة ال ها شعر قوي كامقطعات وه
والشعر الدي ، وهذ من عوامل بقاء اللغة العربية إا أن عليها مقخذ عقدية كثرة، الصوفية

ث على ، ث على الوحدة اإسامية هاد وإ ا وكذلك  دعوة الدول العثمانية إ ا
ا مع آعداء فكل هذا كان والتغ بفتوحاها وحروه، االتفات حوها مثابة كوها خافة

لت فيه معا الدين اإسامي  .استمرارا لذلك الشعر الدي الذي 
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ديثة هضة ا  :عوامل ال

 ديثة هضة ا  عوامل ال

 ركات  ةــــــاإصاحي ا

 امـمـال  اتــــعـدارس وا

 اتــــــــــــــــــــــثــعــــبـــال 

 ةــويـغـم اللـــــــــعاجـمـال 

 ةـــــــــــــــــمـــرجــــــــــالت 

 اتـــــــــــــــــــــــــبـتـمكـال 

 ةـــــــــــــــــــافــــــحــصــال 
  

 :تعريف بعض امصطلحات
هضة ديدة امعاصرة :ال ركة التطويرية ا ية، هي بداية ا ، بإدخال العلوم ذات التجربة التق

ياة لتقدم الشعوب و  اصر ا اعة والزراعة، عمران آرضوتطبيقها على ع وكافة ، ولقيام الص
ياة احي ا  .م

ديث ديث واختلفوا أهو من بعد آلف ـ وهذا يقول عمر فروخ :ا آكثرون و  هو العصر ا
هضة مد بن عبد الوهاب مع ، يقولون هو من بداية ال زيرة بتحالف الشيخ  دد با و
مد بن سعود عام   .هـ1111آمام 

ملة الفرنسية باحتال مصر عام أما    .هـ1914مصر فيبدأ من قيام ا
ديث فيبدأ بالبارودي شعرا دم نثرا، أما آدب ا  .وبابن ال
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مسن عاما قبل :امعاصر  .الزمن الواقعي للباحث أو امتحدث.ددونه 
ركة اإصاحية -  :ا

مد بن عبد الوهاب ركات اإصاحية حركة الشيخ  ة  أول ا ة 1111س هـ ح وفاته س
هج وهو صفاء العقيدة، هـ1911 وتوحيد اه عز وجل واستمداد ، وقد قامت دعوته على م

هم أمد بن  ديث الشريف وآخذ عن السلف امشهورين وم امذهب من القرآن الكرم وا
بل وابن تيمية وما داخل الفرق اإسامية من ، فكانت بعيدة عن ميع أنواع الشرك، ح

ولذا حاول ، وغر ذلك من آفكار امختلطة، امذاهب الكامية والفلسفة والتصوف والتشيع
اف وهي دعوة مطابقة للفطرة مع، الشيخ تصفية العقيدة ولذا مع الشيخ ، بعدها عن ا

ة اف ، عقيدته  رسائل صغرة مدعومة بأدلة من الكتاب والس ومن أجل بعد عن ا
 .اسانتشرت  أوسا  ال

ارجي فكان من قبل خصوم الدعوة من آتراك وغرهم اف ا وقد كونت هذ ، وأما ا
ق شر الدعوة وترفع راية ا جد أي هضة قبلها، الدعوة دولة قوية من آل سعود ت ، وم تكن ل

احرة وبن اإمارات امتعددة وبالتا ، لذا تعد هذ الدعوة هضة قوية معت مل القبائل امت
اصرون ، ام الوعي وانتشر التعليم ووجد العلماء امؤلفون وقامت امدارسق ولكون الدعوة ها م

طابة  و امقابل ها معارضون ومعادون فقد قامت حركة لغوية وأدبية من خال الرسائل وا
افحة وامدافعة عن الدعوة، والشعر بن تلك الفئتن  فقام الشعراء الذين يؤيدون الدعوة بام

أدى ذلك إ ، والواقع أنه قد حيك ضدها من الدعاية السيئة باهامها بأها دعوة سياسية
مد بن عبد الوهاب هم خاصة يعرفون ، تشويه معة الشيخ  ولكن العلماء امتبحرين م

جاج إما هو للمخالفة ال هم عليها،  حقيقة الواقع ع ا ري الذي بن أن م حيث  ، كا
عوهم كانوا يأتون إ اء والشركي ات ما جعل أنصار الشيخ م كرات كالغ ج ومعهم من ام  ا

عوهم، من هذ آفعال ري، وبالتا ادعى هؤاء أن أنصار الشيخ م ، وإما آمر ما ذكر ا
ام وابن مشرف وبعدما ابن سحمان بل وجد من أسرة ، وقد وجد شعراء كثرون كابن غ

قضون م صومالشيخ شعراء ي وأما ااهامات ال وجهت إ الدعوة فهذا شأن كل ، زاعم ا
جة أها تقف  وجه  دعوة إصاحية يقوم الغرب بتشويهها وحياكة امؤامرات ضدها 

وأكثر العلماء الذين هم تصور خاطئ عن الدعوة ا  .وكذلك أعداء اإسام، التطور والتقدم
اس فقط وإا لو عرفوها كما هي ما ايذوا ذلك وإما يسمعون أق، يعرفون حقيقة آمر وال ال

عا ، ...اموقف د الص د ذلك ع د كما  وقد أيدها كثر من العلماء الشعراء من غر 
فظي مد ا  .والشوكا و
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ية اهضة دي وسية ـ ال ناهضت ااستعمار أشد م ركة الس ركات اإصاحية ـ ا وم ، ومن ا
اهض ااستعمار ركة ،  البلدان اإسامية إا دعوات إسامية إصاحية ي وهذ ا

وسية مذهب من مذاهب التصوف ها زواياها وأربطتها وقد قام مؤسسها السيد إدريس ، الس
وسي عام  وهرب إ مصر حيث أعد  ، م محاربة ااستعمار اإيطا  ليبيا1299الس

وقد ، اامختار الذي دوخ اإيطالين أشد تدوكثرا من اجاهدين كان فيهم اجاهد عمر 
ة  ديسمر م تعاهد  11ديسمر وأعدم  اليوم التا  11م فأسر  1241قتل س

رجوا من ليبيا وسي مع إيطاليا على أن  رب العامية ، الس ولكن بعد خروج إيطاليا من ا
تلة ليبيا و عام ، فاشلة ستقاها وحكمتها آسرة م نالت ليبيا ا1211دخلت فرنسا 

وسية ح قام بالثورة اكم إ اليوم1211معمر القذا  الس  .م وما زال هو ا
ركة امهدية ال ظهرت  السودان بقيادة  اك حركة أخرى حوها خاف كبر وهي ا وه

الفات كثرة ، الذي نادى إ صفاء العقيدة، مد بن مهدي وهي حركة مضطربة عليها 
مد أنه هو امهدي امرتقبحي وجعل أنصار على كتائب مى كل كتيبه باسم ، ث ادعى 

لفاء الراشدين ركة ناهضت ااستعمار، خليفة من ا واجتمع حوها  ، ولكن امهم أن هذ ا
ت اللغة العربية،  كثر من الشعراء ولكن قضت بريطانيا على امهدي ونقلت جثمانه ، كما تب
 إ متاحفها.

الذي ، م1292هـ ـ 1491حركة آخوان امسلمن فقد أنشأها الشيخ حسن الب ا عام  أما
هم عمر التلمسا وهي دعوة معت بن ، واهضيي، تتلمذ على يد عدد من امشايخ م

مد عبدا لوهاب وبن  الشمول وعدم اقتصارها  انب دون آخر وحرصهم ، فكر الشيخ 
ا عن هذ الدعوة ) إن ، ون حركتهم عاميةعلى توسيع دائرة علمهم ح تك يقول حسن الب
ية، آخوان امسلمن دعوة سلفية وماعة ، وهيئة سياسية، وحقيقة صوفية، وطريقة س

وللشيخ حسن الّنّ ا ، وفكرة اجتماعية أ، وشركة اقتصادية، ورابطة علمية ثقافية، رياضية
وهم حركات إصاحية وقفت  وجه ، ووقف ضد الزحف العلما، رسائل قصرة إصاحية

يب مد  اصرو  طغيان  هم عبد القادر عودة، مال عبد ال هم خلقا م ، إا أن مال قتل م
ركة بدأت  مصر وانتقلت إ آقطار العربية آخرى، وسيد قطب وصار ها ، وهذ ا

ان والعراق والسودان أن ها أتباعا  معظم وكما ، وجود قوي  سوريا وفلسطن وآردن ولب
ها حركة الشيخ اء العام اليوم وم رير  أ زائر ال ها دور   عبداجيد بن باديس  ا

زائر من ااستعمار  .ا
اك حركة  امغرب يقودها شعيب الدوكا وهي حركة إصاحية إسامية قاومت ، وه

اس للجهادكما حاربت البدع وآهواء ودعت ا،  ااستعمار الفرنسي  .ل
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اولة إصاح اجتمع ركات مع ما جاء من اجتهادات آفراد و كل هذا من ،  كل هذ ا
اس ية فقد قامت امدارس وانتشر التعليم والتثقيف بن ال هضة وهي عوامل دي  .عوامل ال

امعات -  :امدارس وا

مد على باشا أنشأ بعض امدارس  مصر كمدرسة آلسن كلية الطب و ، قد تقدم أن 
ربية عام ، وغرها دسة، م1291والطبية عام ، م1211وامدرسة ا والذين أتوا ، ومدارس اه

وزاد  ذلك ، م فتحها من جديد إماعيل باشا، سعيد ـ أغلقا تلك امدارس، بعد ـ عباس
ات عام  قوق ومدارس ابتدائية وثانوية وأول مدرسة للب ومدرسة التجهيز ، م1214مدرسة ا

م جاء ، م1211كما افتتح كلية دار العلوم عام ،  للعمل واإبتعاث ومدرسة امعلمن العليا
عهد سعد زغلول فأوجد حركة قوية للتعليم فأوجد دار علوم امعارف ـ ما يشبه وزارة التعليم 

 م تو طه حسن وزارة التبية فأوجد نظام التعليم .ما دفع عجلة التعليم  مصر، وامعارف
 .وجعله إلزاما أي إجبار دون مقابل، اإلزامي اجا

ية امعات  مصر هي جامعة آزهر الشريف بفروعه ومعاهد الدي الذي ، ومن أول ا
ة  وازال من ذلك العهد مصدر للتعليم ، هـ412أنشأ الفاطميون عقب فتحهم مصر س

وير ا نزعم أنه كان مستعدا  أول هذا العصر ، والت ٓعظم مهمة ألقيت على كواهل ولس
أا وهي اإفصاح والتبين عن مقاصد القرآن الكرم وخضع ، امسلمن من لدن رب العامن

مود والتحديث فقد أغلق علما  باب ااجتهاد أو وجدو مغلقا فلم  مراحل من التطور وا
بل ، ادو ونبذوفمن دعا إ شيء سوا ع، يفتحو والتزموا امذاهب آربعة  كل شيء

فقد لزموا ، أصبحوا يرون أن  آخذ مذهب من هذ امذاهب غ عن كل ما سواها
التقليد فلم يدرسوا من العلوم إا ما كلن متعلق بكتاب اه ومعن على فهمه كالعلوم 

طق والفلك  وم، وكانت طريقة التدريس طريقة قدمة م يتغر ها شيء، الشرعية اللغوية وام
هم كالطب على صورته القدمة أو الفلك على ، يدرس أحدهم علوم أخرى إا من تطوع م

سابية امعروفة وكان نظام آزهر  أول هذا العصر وما قبله جاريا على أن ، هيئته القدمة ا
ومن م يستطيع فهو ازال ، من استطاع أن يدرس ورأى نفسه أها لذلك فقد صار عاما

ا ونطالبا ولو ح ة  . الكر وأتت عليه الس إ أن جاء عهد إماعيل فصدر القانون  س
وكانت البعثات تقوم على ، هـ بعمل امتحان الشهادة العامية  العلوم ال يدرسها1922

مد عبد   ومن أشهر آزهرين امبتعثن، نوابغ آزهر إ فرنسا رفاعة الطهطاوي والشيخ 
مد عبد عام ، ثر الكبر  مصركان هما فيما بعد آ حيث تو رئاسة آزهر الشيخ 

مل اسم 1413 هـ فتوسع  علوم آزهر ح يتكون العام آزهري تكونا صحيحا يليق 
ية، الدين ، فدخل آزهر مرحلة جديدة  مسرته حيث دخلت مادة آخاق الدي

ر والعروض والقافي اسب وا ديث وا وعلى سبيل ، على سبيل اإلزام ةومصطلح ا
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ا، ااختيار مادة تاريخ اإسام واإنشاء قوًا وكتابة دسة وتقوم ، واللغة مت ومبادئ اه
  :ويضمن هذا القانون أيضا أن يكون اامتحان على نوعن، البلدان

وات - وتؤهل صاحبها ، نيل الشهادة آهلية بعد مضي مان س
طابة  ، والوعظ  امساجد والتعليم بامدارس اابتدائية إ وظائف اإمامة وا

ة، نيل الشهادة العامية - ، وذلك بعد مضي اث عشرة س
  .وتؤهل صاحبها للتدريس  آزهر

كومة بإصاح آزهر1491و عام  ة من ا فأضافت موادا كثرة أخرى ، هـ كـُلفت 
ها م سلك بامعاهد  واإجراءات القضائية، عيةوخواص آجسام الطبي، آداب اللغة العربية :م

هج ومدة الدراسة ية من حيث ام ية، الدي وسلك بالقسم ، بالعربية مسلك امدارس الدي
ية امعات الدي وأصول ، الشرعية، اللغة العربية :فقسم إ ثاث كليات، العا مسلك ا

ة ، الدين التحقت به كليات الطب  م، ودخله نظام الدكتورا، هـ1432وكان ذلك  س
دسة والتجارة والزراعة ات، واه  .م التحقت كليات للب

اجة إ امعلمن ، %3وخاصة بعد أن ارتفعت نسبة التعليم إ ، )دار العلوم أ اشتدت ا
فأنشأ  ، إذ أراد أن تكون مصر قطعة من أوروبا، وكان إماعيل باشا ذا طموح مد شديد

ديثة لتدريس امواد امعاصرة كلية دار العلوم وكانت اهات ا لكن من حسن  .تستقبل اا
اهات امعاصرة ظ أن التعليم فيها كان قويا مع بن قوة آصالة واا وقد خرجت هذ ، ا

وكانت  بداياها ا تستمد طلبتها إا من ، الكلية أشهر الرجال  مصر كمهدي عامة
 وفتحت الباب على مصراعيه، بتها من امدارس الثانويةم رضيت أن تستمد شطر طل، آزهر

امعية بعد أن نزلت عن استقاها  سبيل أن تكون   ظم ا لإناث مع الذكور مسايرة لل
ديثة واللغات آخرى، كلية جامعية طق، وقد أضافت كثرا من العلوم ا ، فدخل ام

غرافيا اسب، وا ط، وا ، واللغة التكية، والكيمياء، والطبيعة، واهيئة، وعلوم التبية، وا
ليزية، وطبعا اللغة العربية، والسريانية، والعرية وقد أنظمت دار العلوم اليوم إ ، م اإ

تفظة بكياها  .جامعة القاهرة إا أن أها 
شئوا جامعة أهلية ا دخل للحكومة  إدارها وا  هضة امصرية أن ي فكر الغيورون على ال

فأنشئت جامعة القاهرة برئاسة آمر أمد فؤاد وكان ذلك  ، طان ها على التدريسسل
ة  ديوي عباس حلمي هـ1491س ة ، وهي أول جامعة أهلية،  عهد ا  هـ1433و س

دما تسلم املك كومة  عهد آمر أمد فؤاد ع م ميت فيما بعد  امعة ، ولت إ ا
امعات  مصر.م أنشئت بعد، القاهرة  ها عدد من ا
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أما مدرسة آلسن فقد انضمت إ جامعة عن مس فيما بعد ولكن أولئك الذين يشار 
ذر ونراهم يشتمون  امؤلفات امصرية كمحمد علي وإماعيل باشا قيقة أن ، إليهم  فا

اصر ديدة حكومة عبد ال كومة ا هم أخ، ذلك كان خوفا من ا طاء م إن لكل شخ  م
ات، سياسية جرت الويات على امسلمن فهم الذين ، ولكن  امقابل كانت هم حس

ضارة امعاصرة وا بآدب وأهله، استهلوا ا دها تتمثل  أهم م يع ولعل ، وهذ آخطاء 
احية العلمية وليس هذا مأخذا  حد ذاته هوا إ ال ق أهم حصروا ، العذر هم أهم ا وا

احية العلمية فقط أما آدبية فهو موجود ويدركما ي اهن من ، ريدونه من ال وقد اختاروا ال
دهم أسس من الدين واللغة فكانوا أجدر من غرهم، آزهر كما ألزموا ،  الذين كانت ع

فكان هذا ثراء للغة من ناحية دخول مصطلحات ، امبتعثن أيضا بتمة ما تعلمو إ العربية
دسية وعلميةطبية وزرا  ....... ا.عية وه

ها ان فقد وجدت مدارس م ها كثر من 1223عن طور عام  :أما امدارس  لب م يرج م
ية هـ1931ومدرسة عبيه عام ، الطاب ومدرسة بطرس البستا وهي ، وهي أمريكية دي

ان مدرسة امقاص1214مدرسة قومية تأسست عام  ية  لب رية م وأقدم امدارس الدي د ا
ات، م1221عام  وفيما بعد توا إنشاء الكليات للتعليم ، وأسست امرأة أوروبية مدرسة للب

ليزية أ والكلية آمريكية وما ، وكانت تدرس باللغة العربية، العا كالكلية آوروبية ) اإ
ليزية اك الكلية اليسوعية، جاء ااستعمار الفرنسي أخذت تدرس باللغة اإ وأكثر ، وه

صرا ان يقوم على التبشر ال ا ، أو تقوم على القومية العربية، التعليم  لب أو يقوم على ا
 .دولة من الدول الكرى

وأسست مدرسة التجهيز ، ففيها بعض امدارس  امساجد والكتاتيب، أما  سوريا
قوقوم، هـ1491م امدرسة الطبية عام ، م1299هـ ـ1413وامعلمن عام  ، درسة ا

امعة دمشق اموجودة حاليا واة   .وكانت هي والطبية ال
اك جامعة الزيتونةو  أما امدارس امعات  امغرب العر فه ، وهو  آصل مسجد، ا

وصار فيما بعد ، فقد تو حركة اإصاح التعليمي وله فرع بتونس، وحاله كحال آزهر
ها عدد ، هـ1921ثرة كامدرسة الصيفية عام جامعة الزيتونة وقد سبقته مدارس ك وقد يرج م

لدونية عام ، من آدباء سبة لتونس1443وامدرسة ا أما امغرب فيه جامعة ، هـ هذا بال
 .وكان ها فروع  مراكش وقد تأثروا بالتعريب وغر، القروين

رمن الشريفن زيرة العربية فالتدريس كان يُقام  ا وظهرت ، امدارس التكية م، أما ا
افسة ها من خال تأسيس امدارس آهلية )وقد  هـ1921كامدرسة الصولتية عام  ام

ل مدرسة الفاح  مد علي زي دية وكان التعليم فيها باللغة العربية أوأسس  أسستها امرأة ه
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دي كان يعد إمراطور ، هـ1441 جدة ومكة وذلك عام  ل رجل ه مد علي زي اللؤلؤ و
اعي،  العام دما اختع اليابانيون اللؤلؤ الص صر وانكسر ملكه ع مد هذا ، ولكن ا و

د زيرة إ اه فلما جاء العهد السعودي تأسست امدارس ، هو أول من استقبل بعثة من ا
ضر البعثات م كلية الشريعة ، وانتشرت انتشار واسعا وتأسس امعهد السعودي م مدرسة 

وكلية الشريعة  الرياض عام ، هـ1411وامعاهد العلمية  عام ، هـ1412مكة عام  
امعات ، هـ وهي أول جامعة رمية1411وجامعة املك سعود عام ، هـ1414 م توالت ا

 .وهي أكثر من عشرين جامعة
 :أ البعثات4) 

 .و مرة البعثات، وغاية البعثات وماهية البعثات
ح جرب العام اإسامي فشرق آسيا ـ مثا ـ أسلموا عن طريق بعثات التجارة ، البعثات و

يدون التعامل مع  ضارمة وغرهم الذين كانوا  ال كان يقوم ها التجار امسلمون من ا
سن أخاقهم، تلك آمم  .فتأثرت هم تلك آمم 

تمع متخلف اقتصاديا وحض تمع والذين خرجوا  البعثات آو خرجوا من  اريًا إ 
وقد كانت البعثات من آزهر وكانوا قد أشبعوا بتعاليم اإسام من فقه ، مغاير له كل امغايرة
م حمد علي باشا وكانت إ إيطاليا 1214وأول بعثة عسكرية كانت عام .ولغة وغر ذلك

ون العسكرية وبعثة ، نيكاكانت لدراسة اميكا،  م1212وأخرى إ بريطانيا عام ، لدراسة الف
ت إشراف رفاعة الطهطاوي الذي مثل نظرة  33م عدد أفرادها 1291إ فرنسا عام  فرداً 

ياً  ها دي ال وفيها عدد من ، م1249م بعثه طبية عام ، امبتعث وكان امسؤول ع م بعثة آ
هم إماعيل باشا وقد أسست مدرسة لرعايتهم 1233آمراء والباشوين عام   م كان م

مد علي باشا ، باريس موع ما أرسله  وكثرة البعثات ، م1231بعثه آخرها كان عام  11و
وعاً كبرا وعت البعثات فيها ت ، وكان ااتصال كبراً مع الغرب،  عهد إماعيل ومن بعد ت

م إن كل دولة من الدول العربية حن يستتب آمن فيها وتصلح نفسها بعض اإصاح 
ارج عثاها إتقوم ببعث ب  ؛بل كثر من آقطار أخذت  إنشاء مراكز لتحضر البعثات، ا

ية فا يبعث إا من كان قوياً  الدين ظر نظرة دي هم من ي وبعض آحيان تدخل فيها ، فم
 .أمور أخرى

كبعثة عسكرية م ،  وأما  امملكة العربية السعودية فكانت بعثتها  أول آمر إ مصر
 وبدأت البعثات من امملكة بعد أن .وأخرى لدراسة الطب، لت بعثة للطران إ إيطالياأرس

وقد وجدت البعثات  ميع آقطار اإسامية.والبلية أن العام ما ، هـ1411توحدت عام 
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. وكان ، وشرقي، غر :انقسم إ معسكرين صارت كل دولة ترسل بعثاها إ من تؤيد
ون عسكرية.، طب، طران، ون إا ما فيه حاجة للمجتمع )ميكانيكاامتقدمون ايبعث أ ..ف

ح صارت البعثات للدراسات اللغوية ، ولكن فيما بعد فتح هذا الباب على مصراعيه
 .والشرعية والتبية

ولوجي وحضارة وتطور د الغرب من تقدم تك اولة ، والغرض من البعثات أخذ ما ع و
 .ااستفادة من ذلك

  :ة الطهطاويرفاع
ديثة1212م وتو عام 1211ولد عام  هضة ا وقد كان مرشدا ، م يعتر امصريون رائد ال

اك تأمل  ؛يؤمهم  الصاة ويرشدهم ؛إحدى البعثات إ فرنسا وكان أول ما ذهب ه
ة ال أقلته ري مثلها، السفي ها و  أن يكون مصر أسطول  وتعلم الفرنسية ، وكتب ع

 . دهاوأجا
اك ها وخاصة آحوال السياسية ه ياة الفرنسية وكتب ع ونقل بعض العلوم كالعلوم ، ورأى ا

صها  كتابه اموسم   تلخي  اإبريز إ تلخي  برايز .امالية والطبية وقام ، .. وغرها. و
ه .اللغة العربية بتمة كتبا كثرة ومقاات عديدة إ أسس فيها مصر  وما عاد إ أرض وط

بية )آوروبية أ وتتجم إ اللغة العربية، مدرسة آلسن ويتم  .وفيها يتم تعليم اللغات آج
شء ها ة11وقد بقي رفاعة رئيسا عليها  .تدريس ال ولذا  وكان هذا أثر كبر  مصر؛ .س

هضة  .أعتر بعضهم رائدا لل
 .الدعوة إ حرية امرأةو  جابإنه أول من دعا إ سفور امرأة وإلقاء ا :ويقال

مود شاكر يرمه اه ـ والواقع ، ويسجلون هذ الدعوة سقطة من سقطاته ـ كما قال ذلك 
ث على عمل امرأة وتعليمها وم يدعوا إ السفور وم مانع أن ، أ قرأت نصه فوجدته 

  .تعمل  انب الرجل
  :أ امطابع3)

ة من امو ـ تبارك وتعا ـ على البشرية، ا شك أن الطباعة فتح من الفتوح  .وم
 .ودائرة اإطاع ـ أيضا ـ، فقد قربت امسافات وساعدت  توسيع دائرة الكتب والتعليم

وأول ما طبع فيها باللغة ، م1113فأول مطبعة عربية كانت  إيطاليا أمر ها البابا عام 
ا  كما طبع،  م القرآن الكرم، العربية سفر الزبور فيها كتاب   القانون  الطب   ابن سي
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وأول مطبعة  .م وأول طباعة  الشرق للدولة العثمانية كانت بعد فتوى شرعية1124عام 
، م1194هـ1193وأول كتاب طبع فيها بآستانة عام ، م1111هـ 1112فتحت عام 

م مطبعة القديس جاريوس عام ، م1149هـ 1144وأنشئت أخرى  الشام عام 
 م 1111هـ1111

شر فيه ا يزيد عن أربعن  و ، م1213ونشر كتاب   القاموس احيط   للفروز أبادي عام  ال
م  .ونشرت بعض الكتب كآغا، كتابا وجاءت مطبعة بواق وكانت امطبعة آمرية

جاز كانت عام  .م مطبعة آباء اليسوعين، جاءت آمريكية ببروت وأول مطبعة با
قيقة ال ، وأحيانا أخرى بالعربية، وكانت باللغة التكية أحيانا ،م1411 م مطبعة مس ا

ادية عام  وأول مطبعة ، هـ م مطبعة اإصاح1491ولت فيما بعد إ مطبعة التقي اا
ة كانت عام   .هـ1411فأما أول مطبعة بالرياض فكانت فيما يقارب عام 1492بامدي
ديد تاريخ ام ولذا فأن امغرب م يكن ها صحافة ح جاء رجل ، طابع بالصحافةومكن 

 من أعيان امغرب إ مصر وتعاقد مع مصري بارع  الطباعة وعلى أثر ذلك قامت امطابع
  .الصحافة  امغربو 
 :أ اجامع اللغوية1)

ملة الفرنسية، بدأت مبكرة مع علمي  عهد ا وما  ،وما خرجت بقية آثار، وُأسس 
ولوجية ودخوها إ الباد العربية اعية وامبتكرات التك بات من ، تكاثرت اآات الص

ة تعرب هذ امختعات وتضع أماء عربية ها أو البحث عن مسميات  الضروري وجود 
ها ت الدولة امصرية هذا آمر .قريبة م بة  و ، وقامت بإنشاء اجمع اللغوي، فتب قد ضم 
وأنشئ اجمع اللغوي بدمشق الذي ، علماء العربية امسلمن ومن امستشرقن أيضا كبرة من

مد كردي، أسسه خليل مردم بك مع آخر  بغداد وأهتم بالتاث العر .و ، وقام 
لة مع آخر بآردن .وكانت له  وهي ، واهتم بآشياء العلمية والعلوم التجريبية، وأنشئ له 

ولوجيا  وإن كانت قد قامت  هود مشكورة إا أها م تغط هذا الزحف اهائل من التك
ديثة ها وقد نشأت، ا امع حديثة  فضا عن تقبل اجتمع لبعض امصطلحات الصادرة م
مع  امملكة العربية  وقد صدرت، مع اللغة العربية  ااردن مثل / اموافقة على قيام 

 .السعودية
 :أ التمة1)

ديثة  مصروقد ب هضة ا مد علي يأمر بالتمة لبعض ، دأت مع إطالة ال إذ أخذ 
دسة والطبيعة مد علي يكلف كل واحد من امبتعثن بتمة  ، العلوم  الطب واه وكان 

وكذلك أنشئت مدرسة آلسن ال عربت كثر من العلوم امفيدة من هذ التمات  ، كتاب
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ليز  وكتاب ) سر تطور ، وكتاب ) روح ااجتماع أ، السكسونين أكتاب )سر تقدم اإ
وكلها من تأليف جوستاف ليبون وهي من ترمة أمد ، وكتاب ) جوامع الكليم أ، آمم أ

 .فتحي زغلول باشا وكيل وزارة العدل
مد السباعي ومن ترماته كتاب )آبطالأ لـ سانت كار كيل ، ومن هؤاء امتمن آستاذ 

وآستاذ أبو ريد ، ستاذ عادل زعيت الذي ترجم ) حضارة اإسام أ لـ جوستاف ليبونوآ
مد ، الذي ترجم كتاب ) حضارة العرب  القرن الرابع أ عن آمانية لـ آدم ستز وآستاذ 

ومن ميل ما ترجم إ العربية ) دار امعارف اإسامية أ على أها م تسلم ، عبد اه عدنان
شؤها عدم الفهم الكامل لإسام من اطئة ال م وكانت للتمة أساليب  .بعض آفكار ا

ية متطورة ها ا هذا م توجد تق ارية ، إا أنه إ يوم والذي يغلب على التمة اليوم أها 
إذ أقلعت عن ترمة العلوم امفيدة ، رص على الربح التجاري أكثر من حرصها على اإفادة

راف أخاقي أو دي أو فكريو  ترمة القص إ  لوا غالبها من ا أو ، الروايات ال ا 
رمن الشريفن املك عبداه آل سعود ، .. وغر ذلك.آدب امكشوف ولعل جائزة خادم ا

-هـ 1391للتمة تشجع وتتطور إ مؤسسة كرى ترعى التمة وهي حديثة التأسيس عام 
 .آمة إ مؤسسات كثرة وكبرة للتمة؟!م وما أوحوج 9111

 :أامكتبات1)
وذلك حن رأوا أن الكتب ، كانت  مصر ) دار الكتب أو  تكونت امكتبات متأخرة

وحن رأوا سطو ااستعمار على الكتب وأخذهم ها ففتحت ، متفرقة  آوقاف وامساجد
ية أ وهي أضخم امكت بات إذ ابد من إيداع نسخة من مصر هذ الدار ) دار الكتب الوط

ال ، م تتابعت امكتبات بعدها وكذلك امؤسسات، كل كتاب يطبع  مصر وعلى هذ ا
ية له، مضت آقطار العربية  .إذ يبدأ كل قطر بإنشاء مكتبة وط

ها ورة :و امملكة العربية السعودية مكتبات كثرة م ة ام دار ، مكتبة عارف حكمة  امدي
يةاإ و سوريا امكتبة ، فتاء بالرياض ومكتبة املك عبد العزيز ومكتبة املك فهد الوط

 .وتسمى اآن مكتبة آسد، الظاهرية
  :أالصحافة2)

خل ال كان ُيكتب عليها بعض ، على الصحيفة :يطلق لفظ )جريدة أخذا من جريدة ال
رائدو الكتابات على اميت أ  .)اجلة أ أكثر دقة من ا
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والسجل اليومي لأخبار ، ق.م 211 وأقدم جريدة هي جريدة )كن بان أ  الصن عام
م على يد آما ) فوتن برج 1341وأول ما ظهرت الصحف عام ، ق.م 12 أوروبا عام 

ملة ، م1141أ وأول جريدة  فرنسا عام  وأول صحيفة  العام العر جاءت مع ا
وكانت تسمى ) بريد مصر ـ بريد آخبار أ وبعضهم ماها ، الفرنسية ال قدمت إ مصر

بيه شاب1211وكان صدورها عام ، الت تن ، م وكان امشرف عليها إماعيل ا واستمرت س
ديوي أ عام  مد علي إ )جورنان ا ولت إ ) الوقائع امصرية أ 1291م حوها  م م 

زائر، م1292عام  و ، ) امبشر أ تصدر عن الفرنسين وأنشئت فرنسا صحيفة  ا
م  1212) وحديقة آخبار أ عام ، م ) مرآة ااستانه أ1211صدرت عام  ااستانه
ان بول عام ، لب و ائبأ  اسط م لـ أمد فارس الشدياق و) الرائد التونسية أ 1211و)ا
اضرة أ ، م1211عام   حلب و ، هـ1411أما أول جريدة  تونس فهي جريدة ) ا

الزوراءأ  ) وصحيفة، م1211وصحيفة سوريا عام ، م1211صحيفة ) مرآة آحوال أ 
ات طبية  ، م1212بغداد عام  رائد ) آهرام أ وظهرت إ جانب هذا  ومن أشهر ا

لة ) اليعسوب أ ، م1223كمجلة ) الطبيب أ لـ إبراهيم اليازجي عام  م  مصر 1211و
ديوي لة ) وادي ، م1241ة اجالسأ عام و)روض،  عهد ا ومن الصحف السياسية 
يل أ  مصر  .ال

ا أنشأ جريدي ) ، وهو كاتب متسل، ومن آدباء امبكرين الصحفين أديب إسحاق لب
 ، وغرما، التجارة ومصر أ

اد العرب وهو ، ا يبتغي الدين إما يريد القومية، وحارب ااستعمار، ونادى بوجوب ا
 :قائلال

فـــــــــــــــــــــــــــي غابــــــــــــــــــــــــــــة    قـتـــــــــــــــــــــــــــُل امـــــــــــــــــــــــــــرئ  
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مودي ، وأما أمد فارس الشدياق فمن أسرة مارونية أسلم على يد عام تونسي  وسليم ا

وبشارة تقا أصدرت جريدة ) آهرام أ وكان حليف ، كوكب الشرقي أصاحب جريدة ) ال
ويعقوب ، أنه بصق  وجهه :وما قام أعرا بثورته أخذ هذا يؤنبه ح قيل، ااستعمار

)أبو  وصحيفة، م أ أصدر) مرآة آحوال أ1219م ـ 1242صروف مصري يهودي )
و و ، وهو أول من أنشأ مسرحًا  مصر، نظارةأ  مصر بلغ عدد الصحف  مصر 

صارى وقد ، أ صحيفة  عهد إماعيل باشا91) ان ومن ال وأكثر الصحفين من مصر ولب
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وكانوا ياقون ، فقد أفسحوا اجال للغزوا الفكري، دعوا إ القومية العربية  أحسن أحواهم
 .ااستعمار دائماً 
 :ومهمة الصحافة

 .آخبار واإعان ()

  .ير والتوجيهاإرشاد والتقد ()

مهور ()  .تلبية رغبات ا

  .التسلية واإمتاع ()

  .الشرح والتفسر والتعقيب ()

ية. ()  إثارة القضايا الوط

ة القضايا ااجتماعية ()  .معا

 الدفاع عن قضايا آمة. ()

، وهو من حارب ااستعمار، )آستاذ أ وكان عبد اه ندم من أشهر الصحفين له صحيفة
جاز فأول نشرة فيه ) حجاز واي أ ، واشتك  ثورة عرا وأول ، هـ1411وأما  ا

جاز أ1491صحيفة واضحة امعام عام  وقد صدر عدد من الصحف ال ، هـ ) جريدة ا
جاز مرة ثانية وتأسست جريدة ) الفاح أ و) أم القرى ، م تدم طويًا ) القبلة أ وعادت ا

جازأ )و هـ  بداية العهد السعودي1434أ عام  ريدتن  ثان 1411صوت ا هـ وكلتا ا
ياة آدبية  امملكة.         ا
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اهات الفكري  :ةــــاا

 ريــــــــــزو الفكـــــالغ 

 صي  رــــــــــــــــــــــــــالت

 راقــــــــــــــــــــــاإستش 

 ارــــــــــــــــــــــــااستعم 

 راثـــــــالت إحيــــــــــاء 

 ةـــــــــــــــــــــــــــــالعامي 

 اهات ااسامية  اا

 ةـــــــــــــــــــــــــــــالقومي 
 الغزو الفكري 
ارب فكرية وعلمية :الغزو الفكري ططات ، هو التوجيه القائم على دراسات و يقوم على 

لقيلإعمال الفكرية والتثقيفية والتبوية والتوجيهية وسائر وسائل التأ فسي وا ، ثر ال
ظمات وامؤسسات الدولية والشعبية  والتوجيه السلوكي الفردي وااجتماعي ال تقوم ها ام

و دورهم  هذ ، من أعداء اإسام وامسلمن حاولة السيطرة على امسلمن وبالتا 
ضارة إن الغرب وميع  .والتحكم  قدراهم ومواردهم الفكرية وااجتماعية وااقتصادية ا

اء وآعمار ، أعداء امسلمن ا يظهرون بثوب العداء ر والب صح وإرادة ا بل بثوب ال
ويا كامًا أو جزئياً  هم  ويل امسلمن عن دي ، وامساعدة واهدف من هذا الغزو هو 

ية وااجتماعية زئتهم و زيقهم وتقطيع روابطهم الدي م فكرياً وإضعاف قوهم استعماره، و
 .باستعمار مباشر أو غر مباشر، ونفسياً م استعمارهم سياسياً وعسكرياً 
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 ؟س/ م ظهر مصطلح الغزو الفكري
، ظهر مصطلح ) الغزو الفكري أ فيما يقرب من الثلث آخر من القرن الرابع عشراهجري

دما بدأ العلماء امسلمون يؤلفون الكتب ال تتحدث عن هذا الغزو الفك ري الذي ع
 وقام وعي عام.، أصيب فيه امسلمون

اربة الدعوة اإسامية أما الغزو  حد ذاته فقد بدأ مبكراً  جد مثًا ) ، حيث  ثل   ف
وكذلك قضية ) اإسرائيليات ، قصة ابن سبأ أ اليهودي الذي أخذ يدس مومه بن امسلمن

ا الغزو مسألة ) التشيع أ وفرقة ) وكان وليد هذ، أ ال وجدت  تفسر القرآن الكرم
ية أ د أن الغزو قد دخل مذهبهم عن ، امعتزلة وعلم الكامو  وما نبحث  ااعتزال، الباط

ضارات وخاصة  هاية الدولة آموية وبداية الدولة العباسية حيث  طريق التمة ونقل ا
ضارة واقتباسها من آمم آخرى دون  ضاراتنشطت حركة نقل ا قيح هذ ا ، غربله وت

وكان آخر قضيه للغزو الفكري للدولة العثمانية قضية ) يهود الدومة أ فقد جاءوا من امغرب 
بول أ وأغدقت عليهم آموال إضافة إ كوهم أثرياء وذوي  العر وُزرعوا  آستانة ) اسط

كام والسلطة م جاءت بعدهم )ام أسونية والشيوعيةأ فكانتا أموال طائلة فتأثر هم ا
وا نزال نعيش  غزوا فكري وذلك من خال وسائل اإعام من ، وليدتان على أيديهم

ة ات ماج وات فضائية وصحف و وإشاعة امبادئ اهدامة بن صفوف ، تلفاز وق
وظهرت ثقافة التسطيح العقلي وهميشه وثقافة التدي آخاقي والثورة ضد ، امسلمن

اء هج العقا والعمليب   .الفكر وام
 :وسائل الغزو الفكري

وذلك نتيجة ، الغزو الفكري جاء بعد دراسات كثرة ومتعددة ح على الفرد واجتمع ككل
، وقد عملوا على تفريق امسلمن وفصلهم عن الواقع، لعجزهم عن الغزو امسلح والعسكري

تمعه وذلك من خ، باإضافة إ تفريغ الفرد امسلم ال قوقعته على نفسه وفصله عن 
مل فكرًا سليماً   .عن طريق فصل العلم الشرعي عن التطبيق والعمل، وجعله أجوفًا ا 

ادي حرفة باسم ) ، وامذاهب ااقتصادية، فاستخدموا الفكر اإ وامذاهب السلوكية ام
رية ـ الدمقراطية أ لقية لدى امسلمن، ا طيم القيم ا إثارة الشبهات حول اإسام ) و ، و

أ..امرأة ـ الطاق ـ حرية امرأة ـ تعدد الزوجات  ..ا
قيق مقرهم  :أما وسائلهم  

اع بصحتها ونفعها.، تزين آفكار ال يغزون ها ()  واإق
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 .امعتقدات ال يراد حرهاو  تشويه وتقبيح آفكار ()

ويل آمة إليه ) ن () وك ـ دور تزين السلوك الذي يراد  ظام الب
 ..أ..الفساد والدعارة باسم الفن

 .تقبيح السلوك الراسخ للمسلمن ()

 .اربة اللغة العربية ()

صريات. ()  إحياء القوميات واإقليميات والع

دسن  آمة () وامغفلن ، استخدام اإجراء وامستخدمن ام
حرفن لتحريف العقيدة هلة وأصحاب اهوى وام   .وا

 
 :تفريغوسائل ال -
، اإبعاد عن دراسة علوم الدين ودراسته دراسة صحيحة ()

امعات أو دراستها مع آديان آخرى.  وذلك من خال جعلها مواداً اختياريه  ا

ة الكاملة () ية الكام ة الطاقة الدي ببث روح ، امتصاص شح
.  الامبااة والرود الدي

اء امسلمن من آجيال امثقفة عن ا () فر أب جج ت إسام 
 .وعدم ربط ثقافتهم بالدين والعمل، واهية

ية تعطي صور سيئة عن اإسام على  () تو قيادات دي
 .مستوى آفراد وامذاهب

 .إثارة الشكوك والشبهات حول كل شيء  اإسام ()

وتسطيح تعليمهم ، التضييق على طاب العلوم وامعارف ()
 .وإبعاد عن العمل واممارسة

السخرية من امسلمن باسم ) الرجعية و  ااستهزاءإثارة ألوان  ()
  . والتخلفأ
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اف امؤازرة للغزو الفكري   :من الداخل آص
تلفون :آجراء أأ) ا ، وهم  هم من أجل السياسة أو ا فم

هم بعض العسكرين الذين قاموا بالثورات، وامال فوس من ذوي ، وم هم ضعاف ال وم
ية اء يتواجدون  العام اإسامي والعر للتمهيد وهؤاء آجر ، امكانة الدي

ه، لاستعمار وبون ع اات متعددة  نشر ، ن بأعماهم اهدامةو ويقوم، وي هم 
ها ) الصحف واجات ووسائل اإعام امختلفة أ وأكثر من كشف ، فكرهم امزيف م

ق ووقفوا  وجو هؤاء الغزا فكشفوا عن ماضيهم ، ةهؤاء هم العلماء الذين رأوا ا
 السيئ وأعماهم الدنيئة.

هم كليًا أو جزئياً  أب) ارجون عن دي وأخطرهم امثقفون  :ا
بية اس، بالثقافة آج ديد ويكرونه ويعظمونه  أعن ال ا ويأتون با ، وهم يلبسون ثياب

ا ضد الثقافة ن لس وهؤاء ، ولكن نقبلها بشر  أن تساعد على رفعة اإسام، و
اس رواجًا  العام اإسامي فهم قد فرغوا أنفسهم من الدين ام ثقفون من أكثر ال

ياة  قوالب معادية لإسام ها ، والقيم وأصبحوا يدعون إ الثقافة امادية الغربية وا
ية وهم أبعد ما ، وجه براق يغري آفراد واجتمعات ومع ذلك يتحججون باسم الوط

ها هم الذين ملوا روح اإسام ولكن ا، يكونون ع ا نغفل الكم الكبر م عل لواقع ا 
وما عامية  أوطاهم ضاري والعلمي وامعرفة فكانوا  وعاد كثر من  والعمل ا

  .امهاجرين إ الغرب إ الفكر اإسامي

ممهم  تقف، وا يكتثون بآمور، وهم الذين ا يبالون بآحداث واحن :)جأ امتهاونون
د رغباهم الفردية ذات اميل واهوى والشهوة هم أو ، ع فامتهاونون ا يلتزمون بدي

ية ية، بأعماهم وا يلقون باًا للوط اس وط  .والواجب على امسلم أن يكون أشد ال
د لديهم تلك العزمة  ؛ولأسف أن أغلب أفراد اجتمع اإسامي هذ الشاكلة فا 

اء الداخلي لإسام وامسلمنالصادقة ال  وهم اكر ظاهرة  .ثهم على العمل والب
وبالتا وجود الغزو الفكري الذي وجد  اجتمعات اإسامية ، تؤدي إ التخلف

 .امتهاونة مرتعاً خصباً لبث مومه
قيقة اإسام وطريقة الدعوة، الذين يتصدون القيادة للدعوة إ اه ) د أ ، وهم جهلة 

وبعضهم يوظفهم احتل  ، فبجهلهم يساعدون أعداء امسلمن من طرف خفي وغر مباشر
دث اآن  العراق بن امذاهب اإسامية ميع، كما  هك ا  .وهو يضرهم ببعض ح ي
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صر ) ـ1  :1التبشر أ الت
صرـ أو التبشرأ  صرة، يقصد مفهوم ) الت صر الشعوب غر امت سلمن إ لتحويل ام، ت

صرانية احرفة أ صر ي هذا مصطلح )  .الكفر ) ال وهم الذين أطلقوا على عملهم الت
ق امصلح هذا الكون ـ بزعمهم ـ جاء  اموس ؛التبشر أ عة و بزعمهم أهم يبشرون بالدين ا

صر112اميسرة  آديان وامذاهب امعاصرة ص ) صر ، أ تعريفًا للت حركة يقول فيه   الت
روب الصليبية ية سياسية استعمارية بدأت بالظهور اثر فشل ا صرانية بن  ؛دي بغية نشر ال

اصة، آمم امختلفة  دول العام الثالث بعامة هدف إحكام السيطرة ، وبن امسلمن 
 .الشعوب   على هذ

دوا أنفسهم للقيام مهام التبشر من العاملن  صرون هم الذين ج يسة أو وام ت لواء الك
 .امتطوعن

صرية ركة الت   :ا
رب صارى عن ا صرية ما عجز ال ركات الت ا نقوم ، مع امسلمن بدأت ا فقالوا إن
اع بدًا من القوة واإكرا    :يقول آب اليسوعي ميبز .باجتذاب امسلمن عن طريق ااقت

روب الصليبية اهادئة ال بدأها مبشرون ا  القرن السابع عشر ا تزال مستمرة إ إن ا
ا ص  إن الرهبان الفرنسين والراهبات الفرنسيات ايزالون كثرين  الشرق   اموسوعة، أيام
  نريد مرسلن ا  :م أ ويكتب إ البابا  أوربا 1911ويقول وليم الطرابلسي ) .أ 112) 

وداً استداد آرض امقدسة   .ج
ليج عام ) جاء امبشرون فوذ العسكري 1211إ ا م بعد ذلك مع العمالة ، م أ مع ال

ها اك م سية أ :البتولية كونوا هم معيات ه ) البحرين ، معية ) البعثة الك وها نشا  
ظوقد أخذت ، م 1211) زمالة اإخاص للمسلمن عام  وُعمان وأبو ظي أ ومعية م ت

صر الشرق آوسط أ عام ، ا ومن م توزعهاامؤ رات وتعد الكتب وتطبعه وأيضًا معية )ت
ال ) الصحةوأكثر ه .وتقوم بإعداد امبشرين باللغة العربية م 1211  أذ البعثات تعمل  

حة امكر الثاثة 1                                                              انظر كتاب أج
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صر   :وسائل الت
  .     العمل الطي ()

 .ااتصال على امستوى الشخصي ()

  .إنتاج آدب ()

 .الوسائل اإعامية ()

للتشكيك والشعور  ؛وتشويه صورة اإسام امثالية، دس آفكار امشوهةويهدف التبشر إ 
ق  والتخلف   .بال

صرون يعمدون إ التحدي امباشر مع امسلمن د الشيخ ، كان ام ولقد تصدى هم  اه
ق   عام  اظرة القسيس ) فاندرأ ، هـ 1412رمة اه مؤلف كتاب   إظهار ا وقد قام م

يلصاحب كتاب    ق   فاعتف القسيس ) فاندرأ بالتحريف  اإ وذلك  ، ميزان ا
اظرة و اليوم الثالث ، و اليوم الثا ظهر ضعف القسيس وذلته وكذبه، اليوم آول من ام

ضر فيه الشيخ رمه اه   .هرب فلم يظهر. وكان يغادر اجلس الذي 
ان كان ا  :  يقولون :اليسوعيون  لب ا اآن، نعتمد على فرنسا الظافرة  ك  وهي هاه

صرين  تكونون أنتم بعملكم  صر زو مر يقول للم هذا طليعة الفتح ااستعماري   وام
 امماليك اإسامية  .

اصر البشرية  اولوا فيها ميع الع  111قام امبشرون برسم خارطة للعام اإسامي ت
 .واشتكوا مع امستشرقن.وغرها
روب الصليبية)رمو  ه ، ل لول أ آسبا هو أول من تو عملية التبشر بعد فشل ا م أ

د وجاوة د والس صرون إ اه   .ام
ة ) وذلك نتيجة  ؛م أ افتتحوا كلية تكون قاعدة لتعليم التبشر امسيحي 1113و س

صارى افتتاحها .ريك البارون كة تأليف م بعد ذلك جاءت حر  .دوبيتز لضمائر ال
صر امعات امؤازرة له  أوروبا إ اآن ، الكتاب للتحريض على الت  وله مئات ا

صر 1211و عام )  م تتابعت ، م أ ظهرت معية ) الشبان امتطوعون أ للتبشر والت
صرت مهمة معية الشبان  إدخال ملكوت امسيح بن الشبان   معيات للتبشر.وقد ا ا

 .كما يزعمون
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   :من أقواهم

صرانية  :يقول مست بلس   إن الدين اإسامي هو العقبة القائمة  طريق تقدم التبشر بال
 .أ111 إفريقيا  اموسوعة ص )

امس عشر اميادي  .دخلوا قدماً من الرتغال  القرن ا
ات  م أ جعلوا مهمة التبشر على آقبا   مصر تأسست هم معي 1212و عام ) 

بول أ و بروت وهذا السياسي  متجذر من السياسة أي من التوظيف آستانة ) استط
 .للدين

  :من وسائل التبشر 
يل أ ()  .توزيع الكتاب امقدس ) اإ

  .استخدموا الطب وسيلة لذلك ()

صر ()  .وظفوا آعمال التبوية كامدارس والكليات للت

صر () دمة الت  .وظفوا امرأة 

صرانيةتوزيع الك () شرات الداعية إ ال   .تب وامؤلفات وال

ية مسيحية:يقول احدهم فإذا علمت الطب والفلك والعلوم فأها ،   أن رسالة امدرسة دي
  .  خرجت عن غاياها

ها امؤ ر الذي عقد عام ، وا تزال مستمرة إ اآن، كونوا هم مؤ رات كثرة جداً  م
أنه عقد  بيت أمد عرا ـ وقد دعا إليه زومر  :يقالمأ بالقاهرة ـ و 1211ه ـ 1493)

يل بن  مع اإرساليات البشرية البورتستانية للتفكر  مسألة نشر اإ هدف عقد مؤ ر 
وقد  .زومر رئيسًا هم وكان، أ شخصًا بن رجال ونساء19) ينعدد امؤ ر  كانو ، امسلمن

 :توصلوا فيه إ ما يلي
 .وسيلة العزفأ استخدام 1)
اظر الفانوس السحري9)  .أ عرض م
 .أ تأسيس اإرساليات الطبية4)
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صرين اللهجات العامية3)  .أ ضرورة تعليم امت
اس1) اطبة عوام ال   .أ 
صر خطيباً. 1)  أ أن يكون ام
فس الشرقية1) صرأ عليماً بال  .أ ضرورة كون امبشر)ام
 ) أو فجوة أ ، ر العامي التبشريمأ عقد امؤ 1211أهـ ـ )1492و عام ) 

د دوبون عن ) ، باسكوتل وقد خرجوا بكثر ، أ معية تبشرية  العام 112وقد حضر م
د اانسان. ة ع  من التوصيات وهذ ا مليها الدين امسيحي بل  ليها رغبة اهيم

 :اإستشراق ـ9
 :معرفة ؛دراسات امتعلقة بالشرقيناصطاح ) تعبر أ أطلقه الغربيون على ال ااستشراق

هم، أحوال شعوهم ، وجغرافية بادهم، وأوضاعهم ااجتماعية، ولغاهم، وآداهم، وتار
صر  ااستعمار.و  دمة الت

اف  :وهم على ثاثة أص
سواء  بادهم ، الذين يقومون بالدراسات من امستشرقن ()

دمة ، اللغويةو  تمون الكتب الشرعيةويستخرجون التاث الشرقي وي، أو باد الشرق ا 
هم باحثون أخرجوا كتب التاث ، ودس الشبهات فيها، ولكن معرفتها، هذا الشيء وم

قيقًا ميزاً  ققًا   :ويقولون، أو يكون هدفهم اافتخار هذا العمل أمام الغرب، الشرقي 
فظه مي لكم تراثكم و داع، ن   .وهم يقصدون بذلك ا

أو يكون ، هم وفد إ باد الشرق ليدرس  جامعاهاوبعض ()
و ـ با شر ـ بروكلمان ـ مار جيليوث :مثل، عضوًا  اجامع اللغوية . .) كارل نالي

 .فقد درس بعضه هؤاء  جامعة القاهرة، وغرهم

زيرة العربية () وب آقطار وا هم من  بقصد كشفها ، وم
 .عمارومعرفة جغرافيتها  هيداً لاست
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 :أهداف امستشرقن -
 .كشف الباد ()

التشكيك  مصادر الدين اإسامي وصحة نبوة الرسول  ()
 .صلى اه عليه وسلم

  .إلقاء شبهات حول أحكام الدين اإسامي ()

 .امغالطات ()

 تزين آفكار البديلة. ()

 .افتاء آكاذيب ()

 .التلطف  دس السموم الفكرية بصورة خفية ()

ائع السياساتوامستشرقون ليسوا   أرباب الديانات وإما هم ص

 :ـ ااستعمار4
ة على مقدرات آوطان والشعوب  اولة اهيم ًا طويًا و هو احتال الباد وامكث فيها زم
ول إ العومة ال تفرض كل مكوناها  وهو تطور إ ااحتال الفكري وااقتصادي بل 

  ـ:على آمم آخرى ومن مهامه
كم الباد فصل -1  .الدين عن الدولة حن 
امعات وامعاهد اموالية له وبلغته -9  .افتتاح امدارس وا

جاح  ، التخطيط للتعليم العلما - حوا  ذلك كل ال و
  بعض باد امسلمن.

 .إخضاع نظام الباد للقوانن الوضعية -

 .إبعاد التعليم اإسامي -

 .إلغاء القضاء الشرعي -

 



 

 - 1 - 

، بفتح بيوت الدعارة، الشعوب امسلمة إفساد أخاق -
 .وحوانيت الشرب

رية آخاق - وإفساح اجال للمرأة ح إهم ، زرع ما يسمى 
 .علون من امرأة احاربة للدين بطلة من آبطال

ياة الغربية اإباحية -  .نشر إسلوب ا

 .نشر لغة امستعمر  -1

 .استغال خرات الباد -

صا - ماس اإسامي واموالن للمذاهب وضع السلطات بأيدي ال رى أو امفرغن من ا
 .الغربية

عرات وتقسيم الباد -  .إثارة الفن وال

 .السيطرة على وسائل اإعام -

روب -  .دس الدسائس إثارة ا

 .القضاء على حركات اإصاح -

  .تربية أجيال موالية للغرب -

 إحياء التاث
ـر أن يطبعـوا فيهـا القـرآن ، ٓن كل مطبعـة تقـوم للدولـة، بدأ مع امطابع ـاول أهلهـا وأهـل ا

وقـد حقـق امستشـرقون ، وغرما، كما  مصر وااستانة،  أو كتاباً من أمهات الكتب، الكرم
 معرفتهم للشرق. :الشعرية بقصد بعض امصادر الدواوين

 .من معرفة الشبهات واآراء الضعيفة :وبقصد الدس فيها
صــارىوكــذلك حققــوا مــا يتعلــق با  صــارى،  ل بــل زعمــوا أن جــل الشــعراء ، كــدواوين الشــعراء ال

صارى اهلن من ال ها، ا الوا السبق العلمي  بادهم فسيستفيدون م   .ولكي ي
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ــاهج علميــة لدراســة آدب ــاك م يــة ، نتيجــة لــذلك ظهــرت ه ــاهج الف فهــم الــذين أوجــدوا ام
هم، لدراســــة آدب و  -) بروكلمـــــان  :وتصـــــدر مــــ ... أ وقـــــد .باشــــر -مرجليـــــوث  -نــــالي

ها، خرجت بعض امصادر مع خروج امطابع  القاهرة   :وم
، والكامـل  التـاريخ، ابـن كثـر أ –ابن جريـر  -والتفسر ) الكشاف ، وكتب الفقه، آغا

ـادون بإحيـاء الـتاث امعية أخذ الكتـاب ي ديث. وما بدأت الدراسات ا ، والصحيحن  ا
ــوا أ هجيــاً علــى شــاكلة التحقيــق امعاصــروأعل ــب إحيــاء الــتاث العــر إحيــاء م ويقولــون ، نــه 

ت الشاطئ أ فقد نادى بتوجيـه  إن أول من نادى بذلك هو ) و أ زوج ) عائشة ب أمن ا
ديـد حـوا فيـه ، طاب الدراسات العليا إ إحيـاء الـتاث قبـل الكتابـة  ا وقـد كـان ذلـك و

ـااحاً باهراً. و  ـب أن يعطـى أميـة بعـد أمهـات الكتـب  كـل ا ولكـن ا ، إحياء التاث 
واشـي تـراجم ، يكون الشـغل الـدائم لطالـب العلـم وذلـك التحقيـق يكـو ن أسـفاراً مـن الكتـب 

ــت اجــامع  .فتصــبح اهــوامش أكــر مــن امــن، زائــدة ليســت خاصــة موضــوع التحقيــق وقــد تب
ــاهلي واإســامي، ثاللغويــة الدراســات إحيــاء الــتا ، فقــد بــدءوا بإحيــاء الــتاث مــن الشــعر ا
حويــة ــاهج للتحقيــق، والدراســات اللغويــة وال ــذاك م قيــق الكتــب الشــرعية ووجــد حي ومــن ، و
 .عبد السام هارون أ –البياري  -) أمد شاكر  :أشهر احققن الذين وجدوا

 :الدعوة إ العامية
صرين للدس على امسلمنوقد بدأت من امستشرقن وامستع م مل الراية نصارى ، مرين وام

ان، سامة موسى ولويس عوض :العرب مثل ال وسعيد عقل و لب لكن بعض  .يوسف ا
اشرين  الصحف سن نية أو رغبة  امال مثل ال فقد ركزوا عليها ، امسلمن أخذها 

امعات وهذا من باب  وهي امصيبةـ من –وأكثر أولئك، وأكثروا ها الصفحات ي ا خر
الغرة على اللغة  السذاجة والغفلة فهم ايريدون امكر بامسلمن أا أنه من باب عدم

  .الفصحى

سبيتا )  :مبشرين 4واعتمدت  ذلك على ، م أ1222بدأت الدعوة إ العامية عام ) 
ليزيان أ صحبًا ااستعمار اإ، وليم كوكس، آما أ ليزي مصر وهما دور  ويلمور ) إ

 .الكتب وتوجيه التعليم  مصر والدعوة إ العامية
ليزية ال أسست ) ان الكلية السورية اإ امعة ، مأ1211 لب ولت بعد ذلك إ ا

كما   –اليهودي  –وكان أول من أنشق جريدة بالعامية هو   يعقوب صروف    آمريكية
 .أنشأ مسرحا بالعامية
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د إشراف التعليم  مصر إ   دنلوب   زمن   كرومر   الطاغية الذي حكم بعد  ذلك أس
 .وليم كوكس ويلمور، وهذان دعما الثاثة السابقن   سبتيا  ، مصر

وأحتضن باشوات ، ومن اشتبه فيهم   أمد لطفي الفيلسوف   الذي نشر كتاباته الصحيفة
) نتغاضى عن دخول  :ية وهذ شبهة يقولوكان يتذرع  كتاباته للفصحى بالعام، مصر

بية وهذ شبهة ا تستطيع يطئته فيها أ وما أخذ عليه عدم تأييد ، بعض آلفاظ آج
أمد شاكر رمه .وقد نقد  ذلك كله، الوحدة العربية اإسامية وهو م يعارض ااستعمار

 .اه
زيرة العربي بتشجيع الشعر العامي م بظهور ، ةوقد ظهرت معام اميل إ العامية  ا

والشعر الشعي وظهرت  امراحل آخرة ، اجات ال تستخدم العامية وتتحدث عن الفن
ومال إليها الكثر من ، والتلفازي وتألقت  امسرح، التحدث ها  التمثيل اإذاعي

جذبون للر  هم ي وقد طغت ، يق الشعيالشباب امثقف مع قدرهم على اللغة العربية ولك
وائز  اد شاعر امليون وأمثاله وبذل ها ا العامية حن أيد اإعام امرئي الشعر العامي بإ

  .الضخمة إ جانب الشهرة امغرية
اهات الفكرية امعاصرة  :اا

ا اإسامي -  :1اإ

ة تشتعل :اإسام ذوة الكام ل مسلم غيور وك، ويبو، هو عمق اجتمع اإسامي مثل ا
هم يتفاوتون  هذ الغرة حسب قرهم وبعدهم عن امصادر اإسامية ه ولك ، على دي

ها اصر م ا لعدة ع تعرض ه   :وس
ا اإسامي بوجه عام يقوم به أصحاب الدعوات العامة الذين يتخذون القرار  اا

وهؤاء ظلموا ، حيةسواء  مراكز إسامية أو  معيات أو  حركات إصا، اإسامي
  :وسبب ذلك، ظلماً عظيماً فلم يتصدروا الصدارة وذلك من سوء حظ امسلمن

هج الدمقراطي ح ولو  -1 فيذ السياسي واإداري وم يتيح هم ام هم وبن الت أهم حيل بي
جة آصولية اهات امخالفة  ، حصلوا على آكثرية مع تعهدهم بإتاحة الفرصة لا

 صاء لْخرين والتطرفوااق

                                                            

مد 1 مد  ية ، د   اهات الوط  حسن انظر ، اا
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زائر -9 ع ماعة اإخوان امسلمن من ، تارة وأقرب مثل إجهاض عملية التصويت  ا وم
 وقد أتاح آردن التصويت هم.، وسوريا، التصويت  مصر

فكل عمل فرد أو ماعة صغرة يعلق خطأ على ، أهام الغرب هم كيدًا لإسام -4
طق   . شيءاإسام وهذا ليس من ام

القهر والظلم على الشعوب اإسامية يولد ردة الفعل ويظهر الغرب أهم ليسوا ضد  -3
رب على امعتدلن أكثر من امتطرفن فهم مكرون ومكر  ون ا اإسام امعتدل وهم يعل

ارب آديان والشعوب إا وكان ذلك سبباً  ، اه واه خر اماكرين وما ملة من املل 
  . فها وبروز قوى تعاديهاضع

اس  افة  امسلمن ومات الرجل امريض   الدولة العثمانية   انقسم ال وما سقطة ا
  :قسمن

ادي بالوحدة العربية 1)   .أ قسم ي
ادي بالوحدة اإسامية 9)   .أ قسم ي

امعة العربية  .وأيدها الغرب خشية التاحم اإسامي، وقد بادر العرب لتكوين ا
اهات علماء امسلمن  :ا

هم   :ويتصدر م
ذلك الرجل الذي أبعد عن باد ، مال الدين آفغا -

اس، فلما جاء إ إيران أبعد أيضا، بفكر فهو ، فانتقل إ مصر وبدأ يؤثر  ال
ا  صدد ، وهو رجل إقدامي، وعليه بعض امقخذ، صاحب حركات إسامية ولس
كم عليه فقد لقي ربه  .ا

لوس  القهوة وآماكن العامة مثل فيجلس  .قهوة الفيشاوي، جاء بواسطة الدروس وا
وارات دوات وا تمعون حوله فيلقي فيهم كلمة وتبدأ أشبه ما يكون بال وله ، فيها و

اس ليز، دروس  امساجد أثرت  ال افة اإسامية وتوبيخ لا ، وفيها عتب على ا
مد عبد  .وقاسم أمن، ومن طابه: 
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اك، فأرسلوا به إ ااستانه، وبدأ يهز امصرين ويؤثر فيهم افة ه ولكن  .واستقبلته ا
ازل عن أفكار لة العروة ، فأخرجو إ باريس، م يت مد عبد )  فأصدر هو وتلميذ 

 .الوثقى أ ال هدف إ يقظة آمة اإسامية وتطورها
ركات اإصاح  فقد أراد أن يب العام اإسامي ، ااجتماعي وااقتصاديوقد نادى 

 .قوة متكاملة متابطة من جانب السياسة والدولة والفرد
مد عبد - الذي اختلف عن شيخه إذ يريد  :م جاء تلميذ 

د صديقاً ، أن يصلح الفرد من الداخل م يصلح اجتمع العام ومن هذ الفلسفة 
جة أن هذا يتي ولذلك فقد أتاح   كرومر   حمد عبد ، ح له إصاح اجتمعلكرومر 

طب كيف يشاء أ ويعارض امستعمرين وامستشرقن كما حث ،  فرصًا كبرة ) فكان 
هوض علميًا وسياسيًا واقتصادياً  ا نستفيد من امستعمر  :ويقول، امسلمن على ال لعل

دنا د ونطبقه ع اهاته وبعض أفكار ومع ذلك فعليه من امقخذ، فيما ع ، ما عليه  ا
مد عبد، وقد أدت حركة آفغا، وقد رأس آزهر وطور وقوة الصحافة إ ثورة ، و

  .على أثرها كرومرفكرية فقد خرج  
 :القوميات -

اء -أ   .قومية علمانية، القومية العربية ال انبعثت من نصارى لب
موا فيها بالرابطة التز ، القومية العربية ال انبعثت من دمشق -ب

ية   .الدي

اد واانضمام إ الرجل ، وقد شجع آوروبيون هذ القوميات العربية لاستعمار وخشية اا
ظيمات ، امريض وتكوين دولة قوية وخافة إسامية فقد أخذ الغرب يرقب تلك الت

هضها وتارة يضرب بعضها ببعض  .فيوجهها ٓهدافه وأطماعه وتارة 
اهاتإذن كان ه   :ذ القوميات ا

ان أ -  .قومية عربية تقوم على العلمانية ) لب

قومية عربية تقوم على الدين ووحدة العرب  ظل اإسام  -
 .)دمشقأ
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زب قومية تركية طورا نية - اد والتقي   ال نادى ها ا اا
ية  دمشق الدولة العثمانية  .وقد كان  مواجهتها القومية الدي

ةقومية مصر  - سب إ الفراع صارى ، ية ت ودعا إليها بعض ال
ان م جاءت القومية العربية  وآقبا   مصر وهم آكثر، من أصحاب الصحف  لب
اصر.   ال تزعمها مال عبدال

 :رأي طه حسن
ضارية من أوربا هضة ا ية :ويقول، يريد ال عل مصر دولة أوروبيه اتي هضة و ، نأخذ ال

ها إ اليابا أو  ومثل لذالك ة امصري وأها أقرب إ شبها إ آورو م بسح
 وهذ مغالطة.  .وم يذكر العر، الصي

هم دما درسفي فرنسا وتزوج م ذوة اإسامية  نفسه ع وتأثرت أفكار  وقد انطفأت ا
 .بذالك تأثراً جلياً واضحاً 

 ولكن وربطها بالغرب ربطًا كامًا ووثيقاً  ،فهو يريد فصل مصر عن العام العر اإسامي
 له مؤلفات  عمر امتأخر تدل على فكر إسامي معتدل. صدرت

خاصة القول أن القومية العربية تشمل العر صليبة ومن دخل من الشعوب  آمة العربية 
هم تركيبة آمة اإسامية.ولوا إختاق من ال سياسة فالعرب هؤاء هم الذين تتكون م

ّد من  ورجاها ورغبة رجال الدين  السياسة ما وجدنا تصادم بن القوميات ٓن آديان 
 اوزات اإنسان.
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اهات  :ةــــــــــــالشعري اا

  اءـــــــــــــــــيـــآحمدرسة 

 ادةـــــــــــــة الريــــــــمرحل 

 ورـــــــــــة التطـــــــــــمرحل 

 راءــــــــــــــــر الشعــــــــشهأ 

  آحياءخصائ  مدرسة 
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  : 1مرحلة اإحياء
ها: قاد عليها تسميات متوازية م  -أطلق ال

أعادوا للشعر  ٓن الشاعر البارودي ومن يعاصر ومن آتى بعد هم الذين:مدرسة ااحياء
ة  سائر أحوال حياة اانسان ومن جانب ائ العر حياته من جانب معاي  دواه الف فجدب

هج كبار شعراء العربية.   الصياغة وهجوا م
ا احافظ: مى ٓنه  مدرسة البعث ٓها بعثت:البعث ياة  الشعر من جديد. اا ا

.وعلى الصور العربية  والقوا الشعر وعلى ااوزان حافظ على عمود وعلى قوة امب وامع
 .من البيان الباغيعلى سامة اللغة وأكثروا و  القدمة

افظ على السالف)الكاسيكية افظ على العقانية واالتزام بالعروض والقافية ، متجمأ:  و
هج أسافهم. هج م  وال

اء الشعر التقليد: والصور وآخيلة واالتزام بعمود الشعر وم يأتوا ، احتذوا حذو القدماء  ب
  ديد. 

وير  قل آمة من الركود بدأت هذ امرحلة ببداية الت ديثة لت هضة ا الفكري للحياة وال
 .الفكري والظام إ حياة حديثة ذات هضة قوية شاملة

 :يقوم اإحياء على ما يأي :عوامل اإحياء 
مد بن عبد الوهاب - ديثة مثل حركة الشيخ  ركات اإصاحية ا ت دولة ، ا فقد ب

زيرة ال  .عربيةوأوجدها قوية ها تأثر  ا

ضارة الغربية - ملة الفرنسية كانت وسيلة من وسائل التواصل با  .ما بدأت ا

ديثة عن طريق البعوث وعن طريق امستشرقن والصحافة -  .اشتداد الصلة بالثقافة ا

 .بدأ إحياء التاث -

وائب  :والصحافة، قيام مؤسسات ثقافية مثل امطابع - ) الوقائع امصرية ونزهة آفكار ا
 .دياق أللش

ديث ،عمر الدسوقي،تطور آدب العر ،أمد هيكل ،دراسات  آدب  1                                                             مد بن سعد بن حسنانظر ، اادب ا ديث،  ا
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 .هجرة عدد كبر من نصارى الشام إ مصر وإنشا هم مراكز هم -

ية  الثورة -  .ٓمد عرا ;الوط

ديثة  الشام والعراق ال دعا إليها بعض  - هضة ا معام ال
، الزوراء  العراق :وتأسست فيها بعض الصحف مثل .الباشوات مثل مدحت باشا

 وسوريا  دمشق.

اول بن الشعر قبل ذلك أي ق بل هذ امرحلة كان يعتمد على معا سطحية قريبة امت
السلطة  بعيدًا عن رعاية وتشجيع، وكان وسيلة للتاعب بآلفاظ، آصدقاء واإخوانيات

ولكن وما أطلت اليقظة الفكرية  .ومن م مد الفكر ونتيجة لذلك ظهر التاعب بآلفاظ
اً اطلعوا على الثقافة امعاصرة فبدأت تظهر هذ القضايا فكثر من العلماء والذين يقولون شعر 

 . شعرهم
ركة اإصاحية   :شعراء متأثرون بالفكر امعاصر وا

ركة اإصاحية لكن  - ابن مشرف أخذ يقول الشعر  ا
ظم.  شعر ميل إ ال

مد على  :حسن العطار   مغر   - تأدب كثراً  – عهد 
د أثر  هذا الرجل يقول الشعر معتمداً ف، تو مشيخة آزهر – ا  ات ولك على احس

ياة امعاصرة  .فالوضع تغر، الفكر  شعر نتيجة للمعا امعاصرة وا

دي فهو من الشعراء الذين بدأت  - د صا  ال ع كذلك ا
اعة وقضية ااستبداد والفكر أ دهم بقوة ) من صحافة وص مو ع ضارة ت  .معام ا

جاز ومدح أمراءها م  مود  - الساعاي الذي استقر  ا
 عاد إ مصر وكان له دور  ذلك.

ديثة - وإن كان شعر ضعيفًا رفاعة  ومن أشهرهم  امعا ا
يات كثرة، الطهطاوي فقد تكلم عن فرنسا وعن حضارها وقد ظهر فيه شيئ ، ولديه وط

ا   آناشيد   فأخذ يقول الشعر جديد هو ) امار يسيليز أ الشعر الوط  فرنس
 :الوط  مصر ونظم أول نشيد وط

ـــــــــــــــــــــــــــــــود ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــها ا  ياأيـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــود   والقــــــــــــــــــــــــــــادة آســـ
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 فـــــــــــــكم لكــــــــــــم حـــــــــــــروب
 

ــــــــــــــــــــــــــــــم  صركــ ــــــــــــــــــــــــــــــؤوب ب  ت
كم خطـــــــــــــوب   لـــــــــــــم تثــــــــــــ

 
 عـــــــــــــن اقتحـــــــــــــام الـــــــــــــمعمع 

مـد أمـن -  جـاز كـان  فقـد عـا   هـذ الفـتة ، الزللـي و ا
سن العطار وله بعض القصائد ال تدل على فكر معاصر فيه أحـداث ، مدحهو  والتقى 
 .وشعر جيد لكن قليل

جاز -   فقد  إبراهيم بن حسن آسكو :ومن شعراء ا
د غر د كما ع ة، ظهرت معام الفكر ع وذهب إ ، فقد وصف الطب وامعا

ورة  عام ، بروت ة ام ديد الذي وصل إ امدي  قائًا: هـ1441ووصف خط ا

ـا  ــــــــــان  د الـحميد الثانـيعبسلطان ــــــــــه فخــــــــــر علــــــــــى الزمـ  لزم
ديد مسر  وله قصيدة من أشهر القصائد هي قصيدة لعمان لدنو ووصوله  فليحقق خط ا

عى على الدولة سوء استخدامها للواية )يا آل ومدح صاحب اإلياذة سليمان ، عثمانأ ي
مد بن عثيمن   البستا هم  مود شوقي اايو  الكويتوم هم  مد ، د وم و

زائر ليفه العيد  ا مد الفاسي، ا ومن تونس ، ومصطفى امعداوي، و امغرب العر 
ان إبراهيم اليازجى ا، أبو القاسم الشا ومن لب ومصطفى الغايي ومن سوريا ، وأمن الر

ومن العراق الشيي ، وعمر أبو ريشة، ق جريوشفي، وخر الدين الزركلي، خليل مردم بيك
جفي، والرصا والزهاوي والردو ومن ، مد الزبري وزيد على اموشكي ومن اليمن، وال

هضة الشعرية ولكن  السودان اهامي ومن البحرين إبراهيم العوضي. هؤاء هم بذور معام ال
هضة جاءت برائدها آول  .هذ ال

تمي للمماليك أ: 1449 – 1911)  :دي مود سامي البارو  نشأ يتيماً ، وهو شركسي ي
وات 1وعمر سبع )  ها ) ، أ س ربية ويرج م ، أ 1213تعلم  بيته م التحق بامدرسة ا
د عما م أخذ يقلد ، فعكف على كتب آدب فقرأها وخاصة  العصور امتقدمة، وم 

تارات، الشعراء ويعارضهم من أشعارهم تدل على حسن اختيار وذوقه ورغبته  بل إنه مع 
اهلي، ومع ذلك فهو م يتعلم العروض وم يدخل آزهر،  التجديد ، فمثله مثل الشاعر ا

ارجية وتعلم الفارسية والتكية، م سافر إ اإستانة وما تو اماعيل ، والتحق بوزارة ا
ديوي يش، ا اصبه وحارب  جزيرة كريتو ، ضمه إ حاشيته والتحق با ُعن ، ترقى  م

م انضم إ ثورة ، م رئيسًا للوزارة، افظًا على القاهرة م وزيرًا لأوقاف  عهد توفيق
فى إ سرنديب ، وبقى فيها ما يقرب من عشرين عامًا نظم فيها الكثر من شعر، عرا ف

 :دم عاد إ مصر وم يلبث طويًا م مات ومن شواه
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فُس راضــــــــيةت   أبيــــــــت  غربــــــــة  ا الــــــــ
 

 هــــــا وا املتقــــــى مــــــن شــــــيع كثــــــبُ  
 لكــــل دمــــع جــــرى مــــن مقلــــة  ســــببُ  

 
 وكيـــــف  ملـــــُك دمـــــع  العـــــن  مكتئـــــبُ  

 فهــــل دفــــاعي عــــن ديــــ وعــــن وطــــ 
 

ــــــــــُب أُدان بـــــــــــه ظلمــــــــــاً وأغــــــــــتبُ    ذن
دمـــــــــةً   ــــــــــساُد م ــــــــــي ا  فـــــــــا يظـــــــــُن ب

 
تســـــــــبُ    1فـــــــــإن صـــــــــابر فــــــــــي اه 

  :خصائ  شعر ومن - 
هجاً له -  .ايذ آسلوب احافظ امشرق م

امعا وآغراض مستمدة من روح العصر الذي عا  فيه  -
 وآحداث 

ية.، امعاصرة دث عن القضايا الوط د و وعت موضوعات الشعر ع  وقد ت

 .الصور وآخلية مستمدة من التاث -

ات البديعية والتاعب بآل - فاظ نأي بشعرة عن احس
 .والسرقات وعن آحاجي

اول -  .أعتمد على اللفظة القريبة السهلة امت

ه وماله الف -  .رجع بالشعر إ إشراقه وحس

اسبة للمع -7  كما امتاز بأنه يأي باللفظة ام

 :أ 1294 – 1213)  :إماعيل صري  :يلحق به شاعر آخر هو
ط، درس اابتدائية  مدرسة آلسن ابتعث إ فرنسا ، تكية والفرنسيةدرس ال، أتقن ا

قوق درية، عن نائبًا عمومياً ، ودرس القضاء وا افظًا لإسك شاعر ، ووزيرًا للعدل، م 
د امقطعات، مطبوع ابتعد ، له مقطعات شعرية جيد بعيدة عن القصائد الطويلة تكثر ع

اه ه ا اً غزلياً رقيقاً ميل فيه إ امرأة بشعر عن امقام السياسي والقومي مكانته السياسية فا
ومدائح ه و رسوله ، وله قصائد روحانية وابتهالية، والعطور دون تفحش أو ابتذال والزهور

 .صلى اه علية وسلم

 12الديوان  1                                                            
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ات البديعية وعاد باللفظة امشرفة اللطيفة ، والتاعب بآلفاظ، وميزته: أنه نأى عن احس
 .الرقيقة

قد ويق اك من ي د ليس جيدًا ولكن متوسط بن الشعراء وعلى كل  إن الشعر :ولوه ع
 .فإنه يأي  الدرجة الثانية بعد البارودي

 :أ 1219 – 1231)  : عائشة التيمورية
، وقالت الشعر وهي صغرة، وهي عائلة قوية تعلمت الشاعرة اللغات، مود تيمورمن عائلة 

ديثةدخل شعرها الفكر ام، وتثقفت ثقافة عالية هضة ا نأت بشعرها عن الزخرف ، عاصر وال
تها، اللفظي  .وها مرثية رائعة  اب

ان وآقطار العربية، ظهر  العراق الكاظمي  .وغر كثر  سوريا ولب
 :مرحلة التطور

ا سابقًا أن البارودي استطاع أن يستشف من اللغة العربية أسلوبا مشرقاً  وطريقة ، لقد قدم
ضج الشعري، لشعرجديدة  ا وبعد أن خطى آدب خطوات واثقة  .عاد ها إ مرحلة ال

اصرها، و التقدم والتطور اك ما يسمى مرحلة التطور والرقي وال من أهم ع  :أصبحت ه
والتعليم  ، أمه أمية وجد العرب أنفسهم :ظهور اليقظة الفكرية -

صوراً  امدن مو ، كان قليًا و وما بدأ التواصل مع  .د وتكرار السابقوكان ميل إ ا
زاع اك نداء ، الداخلي مع الدولة العثمانية الغرب وال ون أن يكون ه وكان العرب يتم

ادي إ التجديد إذ الشاعر مرهف اإحساس ، وكانت طبيعة الشعراء ترنوا إ ذلك، ي
لية الشاعر العر  ر ال تقدم من بعيد كل ذلك كان  سمات ا   شعر  س ب

ارج ومن الداخل ، بعد البارودي –تلك الفتة  إذ هزت هذ الرياح العاتية القادمة من ا
ركها فأتت اليقظة إ ، أيضًا وكانت أشبه ما تكون بزوبعة دار فيها الشاعر  حلقة 

ول الشعراء إ دعاة ها، العام اإسامي صاروا ، ح أولئك الشعراء امادحون، و
 .وكأن هذ شكوى هم، دحون مد وحيهم هذا التجديدم

لت حن رأى  :العودة إ التاث - وهذ العودة إ التاث 
ولذلك فإن كثرًا من الشعراء بعد عادوا إ ، ضعف الشعر العر  عهد البارودي

و ماء اإبداع والتألق  كافة ا، التاث عودة قوية ها مرة أخرى   .ميادينانطلقوا م
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، البعثات، امذياع :ووسائل هذا اانفتاح متعددة مثل :اانفتاح على الثقافة الغربية-4
جد أن امثقفن من الشعراء استلهموا هذ الثقافة فكان ، اانتقال إ أوروبا، الصحف ف

دع ها ودعا إليها هم من ا هم من رفضها رفضًا تاماً ، م هم من حاول آخذ ، وم وم
ا   .ولكن باعتدالمه

اك خصوصية للشعر، التواصل مع امذاهب الغربية-3 وهي ، ونتيجة هذا حدثت ه
، فظهرت مدرسة الديوان م ماعة ) أبولو أ، تواصل آدباء والصحافة مع الثقافة الغربية

اك الصحافة ال ساعدت على ظهور هذ امذاهب ت التمة، وه شر هذ ، فتب بل وال
ديدة على آدب العراإبداعات ا فأخذ آدباء يتمون  .ديدة وهذ امذاهب ا

ماذج كجران خليل جران انين .ومطران خليل مطران، تلك ال . وأكثر هؤاء من اللب
 .الذين دعوا إ القومية

اهضة ااستعمار -1 هض الشعر وكان له دور ، ما جاء ااستعمار إ البلدان العربية :م
ي فعال  هاد ضد العدو آج اهضة ااستعمار والدعوة إ ا وحن نعود قليًا إ ، م

د شعرًا غريزًا وقوياً  ا  تلة فإن اك شعراء ، مصر  ذلك الزمان الذي كانت فيه  بل وه
أما أمد شوقي ، ناصروا ااستعمار كأمد نسيم الذي كان مدح امستعمر بقصائد متعددة

املة للخديوي توفيقفقد التزم الصمت  ه وبن أمد ، وكان بعض آحيان مدح  والفرق بي
د فرصة هجائهم إا  ما كان شوقي ا  نسيم هو أن أمد نسيم كان معجبًا بااستعمار بي

ة دما ، ٓنه من حاشيته، للخديوي انتهزها ومدحه هم كان مداه ولذا فإن أمد شوقي ع
 .نفي صرح هجائهم

د العام  اهضة لاستعمارو طلق شعر ، اإسامي والعر شديد امعارضة وام ففي العراق ي
ا الثورة على ااستعمار د الزهاوي ميل له بعض الشئ، الرصا معل ما   .بي

ومن يقرأ شعر ، ظهر حن برزت العوامل السابقة للصراع الفكري :الصراع الفكري -1
رم قبة يرى أن شعرهم مثل الصراع وغرهم من شعراء ال .شوقي وحافظ و عرب  تلك ا
 .الفكري  ميع ألوانه

ا امدارس آدبية ها، ونتيجة هذ آمواج امتاطمة امتزامة أنتج ل  :ولذا ظهرت مدارس م
اهات الشعرية  تلك الفتة. .وأبولو، احافظن والديوان  وهي  ثل اا
 :شعراء اإحياء
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اهل الشعر العر والبعد عن تقليد الشعر  ؛اروديهم من أقتفى أثر الب بعودهم إ م
والتعبر امشرق بأسلوب فصيح عما  ، فقد عادوا إ اللغة العربية الصافية، العابث
ديد .عصرهم بع من أحاسيسهم، فقد أخذ الشعر يعر عن العصر ا وبرز شعراء كثر ، وي

معروف ، شوقي، وحافظ، مطران خليل، جران خليل، ابن عثيمن، )الزهاوي :مثل
ر.الرصا ء استلهموا فكر آمة وصراعها الفكري وا دهم التجارب ، ..أ وهٓؤ وظهرت ع

دثوا عن ، واستلهموا أحداث العام اإسامي .الشعرية الذاتية امتلبسة بامشاعر الداخلية و
افة مد عبد امطلب .وأغلبهم يؤيدها .ا ادون هاحافظ و  ولشوقي و و  .شعر كثر ي

صارى امقابل كان من هؤاء من يهجوها كالزهاوي  .وشعراء ال
رب الفكرية والصراع بن العامية والفصحى  الشعر دثوا كثرا عن القضايا ، وظهرت ا و

إ جانب القضايا العربية  ، كآخذ بأسباب الرقي،  آخاقية والدعوة إ التطور آجتماعي
يقية، ة إ الفرعونية  مصركالدعو  والدعوة إ السفور أو التزام   الشام وا الفي

ديث عن امساوئ السلوكية إ غر ذلك جاب وا ديث عن القضايا .ا وظهر ا
د وابن عثيمن وأخرًا فإهم استلهموا ، آصاحيه كابن سحمان من شعراء الدعوة  

ضالفكان الشعر ، أحداث تلك الفتة وجهازًا يسجل كل ما دار  ، من أمضى أسلحة ال
 هذا العصر.

افة والوحدة اإسامية قد اإصاحي: ا افة كانوا يريدون ال ومن تعلق ، الذين خالفوا ا
صارى فكانوا يريدون سقوطها، ها فكان يرى أها رمز للوحدة اإسامية ، أما الشعراء ال

رمويقول  افة أمد   : ا
 ا آل عثمــــان مــــن تُــــرك  ومــــن عـــــرب  يــــ
 

 والعربـــاتك الـــ وأي شـــعب يســـاوي 
 د ع لمــــــاً ــــــصــــــونوا اهــــــال وزيــــــدوا  

 
ـــد مـــن بعـــد   اذهبـــاع أو ضـــإن  ا

افة العثمانية   :م1211هـ 1942عام  قال أمد شوقي  ا
قُــــــــــوا ا ل ي فـــــــــة  ط اع ــــــــــًة و  بــــــــــــةً   ص د 

 
ــــــــــــن    ر  م  ـســــــــــــُكوا بــــــــــــالط ه  ـــــــــــــه  أ ذ       ي الـ 

لت ــــك   ــــدون  ــــ د و  ــــع ُدوا ه ـ ـــــا اـل  س 
 

ـــــــــه    ــــــــن  إف ض الـ   ــــــــو   وم 
ــــــــن  ر م  ــــــــة  ام  م 

د    يـر ة   ج ـددت  ع ه  دين أ ب س   ) الرـاش 
 

ـاُد أ  س ج  ) الـرش  ـ و الـ ه   ه ـ ا ن     ع ل ـى م 
ــــــــال ح   ــــــــور ى كص  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمبُ ي ــــــــت  ع ل ــــــــى الش  م ه   ُحك 

 
ي ـــــــــاة  الـــــــــرـ   ــــــــــهو  أ يوع ل ـــــــــى ح  ت ق ا لـ   اس 

ــــــقٌ   ـــــــر ُ  أ عـــــــزـ  ح  ـ ــــــي م ُن ن ص  ُه 
 ب ــــــك  ام

 
ــــــــــــه   وا ـــــــــــق     م  ُصـــــــــــوُر ع ل ـــــــــــى ُخـذالـ ـ
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ـــــة   ُُكوم  ــــر  ا ــــاس   أن   ش  ــــــد   ُيس   ب و اح 
 

ُل ــــــــــك   
اُد ر م ال ــــــــــه     ام  1أ ق ــــــــــــو اُم ع ــــــــــد 
  :حافظويقول  

 وردوا علــــــى اإســــــام عهــــــد شبابــــــــه
 

 جاهــــــاً يرجــــــى أو يرهـــــــــبُ ومــــــّدوا لــــــه  
 اي عري هـــمـــفور البســـأســـود علـــى  

 
 ى نيـــــام الشـــــرق والغـــــرب يرقـــــبُ وترعـــــ 

  
 

رب مع إيطاليا  ليبيا حافظويصور   :ا
 مثــلــــــــــــــــــــــــــوا قـتلوهــــــــــــــــــــــــــم كبلـــــــــــــــــــــــــوهم

 
ــــــــــدر طـــــــــاحوا بـــــــــذوات   باليتامـــــــــــى ا

 أحرقـــــــوا الـــــــدور واســـــــتحلوا كـــــــل مـــــــا 
 

ــــــا، حـــــرم )اهـــــايأ    العهـــــد احتامـ
ـــــــــــــ   لــــــــــــــمو  وا آشـــــــــــــياخ والـــــــــــــزمذ

 
 م يبقـــــــــــوا غـــامــــــــــــاً و  طفـــــــــــاً  يرمـــــــــــوا 

ــــــــــــــــــــهم   بـــــــــــــــــــارك امطـــــــــــــــــــران  أعمالـ
 

ــــــــــــــا؟  ــــــــــــــارك القـــــــــــــوم عامــ  فســـــــــــــلو بـ
ـــــــــــــــــــــــــم  يلهـ  أهــــــــــــــــــــــــذا جـاءهـــــــــــــــــــــــــم إ

 
ـــــــــا  ـــــــــراً يلقــــــــى علــــــــى آرض سامـ  آمـ

 :أمد شوقيويقول   
ــــــــا قــــــــوم عثمـــــــــان والــــــــدنيا مداولــــــــــة  ي

 
ـــــــــا  ــــــــــوم عثمان كم يـــــــــا قـ ـــــــــ  تعـــــــــاونوا بي

ــدار بــه  ــدار الــذي يقــوي ا  كونــوا ا
 

يانـــــــــا فـــــــــاه   قـــــــــد جعــــــــــل اإســــــــــام ب
 هــــــــــل ترمــــــــــون لـعـــــــــــل اه يرمكـــــــــــم 

 
 بالبيـــــــــد أهـــــــــًا وبالصـــــــــحراء جيــــــــــراناً  

  
 وهم قد استلهموا القضايا ااجتماعية وابدوا آراءهم يقول حافظ إبراهيم:ـ

ســـــــا  ء ســـــــوافراً أنـــــــا ا أقـــــــول دعـــــــوا ال
 

 بـــــــــن الرجـــــــــال يلجـــــــــن  آســـــــــواق 
 :ويقول الشيي العراقي 

 صــــــــــــــو مالــــــــــــــك بــــــــــــــالراقع إهـــــــــــــــا
 

ات  ســـــــــ ســـــــــان ومظهـــــــــر ا  ســــــــت ا
 أنه سبب التخلف: :ويقول الرصا ذائداً عن الدين حن ُشتم الدين وقيل 
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 وإن كــــان ذنــــب امســــلم اليــــوم جهلــــه
 

 فماذا على اإسام مـن جهـل مسـلم 
وان يصور ال  يم حال اامة اإسامية ويدعوهم إ التاحم  قصيدة بع مود غ شاعر 

 ــ:م1241هـ ــ 1411 وقفة على طلل   عام 
؟ مــــــــــــا ـــــــــــــجم يــرعـــــــــــــا وأرعــــــــــــا  ولل
 

ــــا   أمســــى كانــــا يعــــاف الغمــــض جف
ـــــــــل  ــــــــك ـ ياليـ  آهــــــــات أرددهـــــــــا  في

 
 أوا لـــــــــــــــــو أجــــــــــــــــــدت احــــــــــــــــــــزون أوا 

بـــــــــــا يشت  ـــــــــــي  سب  صـــــــــــباو  كـــــــــــيا 
 

 ! ـــــــب ألقــــــــا  أهـــــــون مـــــــا  ســـــــبيل ا
 إنـــــــــــــي تـــــــــــــذكرت والذكــــــــــــــرى مؤرقـــــــــــــــة 

 
ا ـــــــــــــــداً   ــــــــــــــــ ا أضعـ  تليـــــــــــــــداً بأيديــــــــــــــــ

هـــــــــت إ اإســــــــام   بلـــــــــد  أنـــــــــى أ
 

احــــــــا  ـــــــــطر مقصوصــــــــاً ج  ــــــــد كال
 كــــان الكــــون مسرحهـــــا  !العروبــــة ويــــح 

 
 فأصبحــــــــــــــــــت تتــــــــــــــــــوارى  زوايـــــــــــــــــا 

ــــــــــد كــــــــــم  ا ي ــــــــــا صــــــــــّرفت ـــــــــــانصــرف ك  هـ
 

ــــــــــــــا شــــــــــــــعب وبـــــــــــــات  ـــــــــــــا ملك  ملك
د ذو شـــجنو ، كـــم بـــالعراق   كـــم بالــــه

 
!!، شــــــــكا   فــــــــرددت آهــــــــرام شــــــــكوا

ــــــــي العمومـــــــة   القــــــــرح مســـــــكمو إن، ب
 

ا  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــن  اآام أشـــــــــــــــبا، ومس   ـ
ـــــد  ــــ ي ـــــرب   أدمــــت مقل  يــــا أهـــــل  يث

 
ـــــــــــــأل امصــــــــــــري جــــــــــــدوا  ــــــــــــة تسـ  بدري

اكـــــــم  ــــــدين والضـــــــاد مــــــن مغ ـــــــا ال  انبعث
 

 أدنــــــــــــاو  أقصــــــــــــا :فطبقــــــــــــا الشـــــــــــــرق 
ـــــــــــا نـــــــــــمد لكــــــــــم  ـــــــــــلة لس ا صـ  أيـــــــــــمان

 
ا  ــــــــــن مــــــــــا قضـــــــــــي مـــــــــــا هـــــــــــو دي  1لك

 :هر شعراء مدرسة اإحياءأش 
 9أ1249 ــ1212) :أمد شوقي

لدات.، شاعر آمة العربية واإسامية ولقب بأمر الشعراء  مع شعر ومسرحياته  عشر 
ياة آمة اإسامي ياة آمم  الشرقشعر سجل  فهو استمد من التاريخ وحكى ، ة بل 

ضارات  قيام كثر من الدول ال حكمت العام أو تشاطرت حكمه ومثل صراعات ا
ديثة افة العثمانية، القدمة وا ودعا ، وشعر سجل للحراك السياسي امعاصر فقد عاصر ا

تك الذي أسقطها وسلب آتراك مكانة وكذلك هجا كمال أت، إ مؤازرها م تأم لسقوطها
ومن مفارقة الزمن أن يظل رمز لأتراك يقدسونه إها مأساة الشعوب امتخلفة وم  عظيمة

 .يكن هتلر رمزاً ٓمانيا وكاما مستبد ظام
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 أنظر اموسوعة الشوقية 9
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امعات  وأمد أ1) اء ا ديث وعاصر ااستعمار وحروبه وب شوقي عاصر قضايا التطور ا
دث عن كل ذلك فكان لسان العر واإساميوعاصر الثورات ضد امست ، عمرين و

ية ، وتتألق فيه الصور الشعرية، وشعر يزخر بالباغة العربية وبياها ماسة الوط ويتلفع با
ية والفرعونية أنه شاعر الق  العر  اهات ااسامية والعربية والوط وهو مثل اا

سق ألواها ومب، وامسرحيات الشعرية ه كثر من الكتب وألفت فهو م دعها وقد ألفت ع
امعية اث والرسائل ا  .حوله اا

 مأ1243م وتو 1219):حافظ إبراهيم
، فكفله خاله، ومات والد وحافظ  سن الرابعة من عمر، ولد  ) ذهبية أ قرية  مصر

وذهب ، يةم التحق بامدرسة العسكر ، وحدثت بن حافظ وبن خاله جفو، وأدخله امدارس
اهض ، وأخذ يقول الشعر ااجتماعي، وفصل من عمله، إ السودان م رجع إ مصر وي

ليز  دار الكتب و ، وبذلك ملئوا فا هذا امبلغ الذي يتقاضا، ااستعمار ووظفه اإ
خلف . م أحيل إ التقاعد وفيها مات1249و عام ، هذ الفتة م يقل شعرًا اجتماعياً 

وكان حافظ ، ومن أشهر شعر قصيدته على لسان العربية وقصيدته العمرية، شعر جيد ديوان
السه كثراً ، مد عبدمن أنصار  شد ، وكذلك قاسم أمن، وكان  وهو صديق لشوقي ي

 .شعر  احافل
  :مد بن عبد امطلب

ة، 1211ولد عام  تمي إ أسرة عربية من جهي   مدس در ، كان أبو متصوفاً ،  وي
، وشعر إعرا، وكان يتزى بزي آعرا، م1241ومات ، آزهر ويرج  دار العلوم

  .ويوغل  العربية
رم  :أمد 

، تلقى مبادئ العلوم  البلدة، م1211ولد  مصر عام ، صاحب اإلياذة اإسامية
هور أ وعا  يتكسب بآدب ونشر،  آزهر وتثقف معروف ميوله وهو ، سكن ) دم
ية حاول أن يكون ناصحا للخافة ، وشعر وط إسامي، م1231تو عام ، الوط

 .اإسامية
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زب الوط، م  أسرة متوسطة م انتقل إ القاهرة1221ولد عام   وكان  ، وعمل  ا

ديوي ة ضد ا إ باريس حيث وسافر إ آستانة م ، الصحافة وحوكم بتهمة امداه
لة  .مأ وتو مصر1241م عاد إ مصر عام )، أصدر 

ديثة   :امدارس آدبية ا
فقد تعددت امدارس الشعرية  البارودي ونتيجة لإحتكاكات الفكرية الكثرة ال ظهرت بعد

 :فظهرت مدرستان كبرتان ما
 .مدرسة احافظن أ1)
 .ومدرسة أبولو أ، ) الديوان :أ مدرسة اجددين وتشمل9)
 أ مدرسة احافظن1)

هوض بالشعر هوضًا قويًا من  وهم الذين جاءوا  الصدارة بعد البارودي واستطاعوا ال
تلفة  .وتارة مدرسة البعث، أو امقلدين، ويسموها تارة مدرسة اإحياء، جوانب 

وهي قضايا  .ياةتعددت آغراض الشعرية فشملت أغراضًا وقضايا مهمة  ا :امضمون
إضافة إ القضايا الذاتية ال تعر عن نفسية الشاعر ، عامة هم اإسام وآمة العربية

فالشعر م يكن  .لكل إقليم أو قطر أو وطن والقضايا ااجتماعية الداخلية، وأحاسيسه
فأصحاب هذ امدرسة هم الذين انتشلوا الشعر ورفعوا ، حصرًا على موضوعات خاصة

 .نته إ هذ اموضوعات وآغراض امتعددةمكا
هم وأغراضهم بآغراض الشعرية للشعر العر ولكن ا ، وا شك أهم تأثروا  مضامي

فإن  ، ٓن الشعر العر على مر العصور أخذ مثل الفكر العر امعاصر له ؛عيب  ذلك
فمدرسة احافظن  .جامداً وإن مد الفكر كان الشعر ، كان الفكر حيًا كان الشعر حياً 
  .وقد تشكل هذا الصراع  شعر تلك امرحلة، جاءت  مرحلة قوية متصارعة

بض ااجتمــــــــــــاعي فتــــــــــــارة يثــــــــــــورون ، فـــــــــــيحس شــــــــــــعراء اإحيــــــــــــاء  الــــــــــــباد العربيـــــــــــة بــــــــــــال
وتــــــــــارة يبكــــــــــون الفقــــــــــراء امــــــــــدقعن ومثــــــــــل ذلــــــــــك ، مـــــــــع الثــــــــــائرين وتــــــــــارة مــــــــــع امصــــــــــلحن

)آرملــــــــــة   قصــــــــــيدة امشــــــــــهورة لرصــــــــــا الــــــــــذي يقــــــــــول العــــــــــراق الشــــــــــاعر معــــــــــروف ا
 :أامرضعة
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ــــــــــت ألقاهـــــــــــا ـــــــــــي مــــــــــا ك  لقيتهـــــــــــا ليت
 

ـــــا   تـــــمشي وقــــد أثقــــل اإمــــاق مشاهـ
 أثوابـــــــــــــــــها رثـــــــــــــــــة والرجــــــــــــــــل حافـيـــــــــــــــــة 

 
ــــــــــه  ــــــــــدمع تذرف ـــــــــــا وال اهـ ـــــــــــد عي ـ   ا

 بكـــــت مـــــن الفقـــــر فـــــامرت مدامعهــــــا 
 

 ياهـــــــا جــــــوع واصـــــــفر كــــــالورس مــــــن 
 الفقــــــــــــر أوجعهــــــــــــاو  عهـــــــــــاامـــــــــــوت أفج 

 
لهـــــــــــــا  ـــــــــــــاو  و اهـــــــــــــم أ اهـ  الغـــــــــــــم أض

ظرهــــــــــــا  ـــــــــــزن مشـــــــــــهود م ظــــــــــــر ا  فم
 

ــــــــــــــبؤس مـــــــــــــرآ مقـــــــــــــرون مرآهــــــــــــــــا   والـ
ديــــــــدين قــــــــد أبلـــــــــى عباءهـــــــــا   كــــــــُر ا

 
 أنشــــــــــق أعــــــــــاهاو  فانشــــــــــق أسفلهــــــــــا 

 مئزرهــــــا، ويــــــل الــــــدهر، ومــــــزق الــــــدهر 
 

باهـــا حــــ بـــدا مـــن شقــــوق الثـــوب   ج
ــــــــــرد يلســـــــــــعهاو  مارهــــــــــا شــــــــــي بأط   ال

 
ـــــــــــــربت   ـــــــــــــت زباناهــــــــــــا كـــــــــــــأنه عقـ  شالـ

فـــــــاً    حــــــــ غـــــــدا جســـــــمها بـــــــالرد مر
 

اياهــا   كالغصـن  الـريح واصـطكت ث
ــــــــــدها  مــــــــــل باليســــــــــرى ولي   شـــــــــــي و

 
اهــــا   مـــــا علــــى الصــــدر مــــدعوماً بيم

ـــــت   أمعهـــــا مـــــا أنـــــس ا أنـــــس أ ك
 

ـــــــــو إ رهـــــــــا أوصــــــــاب دنياهـــــــــا   تشكـ
ـــــــــــن !بتقـــــــــــول يــــــــــار    اتــــــــــتك بــــــــــا لبـ

 
ـــــــــــاو  هــــــــــذي الرضيعـــــــــــة وارمـــــــــــ   إياهـ

ــــــارب  ــــــد ذبلـــــــت !ي ـــــــل فيهــــــا وق  ماحي
 

ـــــا   كزهــــرة الــــروض فقــــد الغيــــث أظماهـ
 مــــــا باهـــــــا وهــــــي طـــــــول الليــــــل باكيــــــــة 

 
 مبكاهـــــــــــــــــــا تبكـــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــاهرة وآم 

ــــــــــا  ـــــــــي حــــــــــن أنظرهـ قـــــــــد قل  يكــــــــــاد ي
 

 فاهـــــــا تفـــــتح  مـــــن جوعهـــــاو  تبكــــــي 
 بــــــــــــــاتت مروعــــــــــــــة هــــــــــــــا طفلــــــــــــــةو يلم 

 
 وبــــــت مــــــن حوهـــــــا  الليــــــل أرعاهـــــــــا 

ــــــــــــا   تبــــــــــــكي لتشكــــــــــــو مـــــــــــن داء أم هـ
 

ـــــــــه شكواهـــــــــا ولســــــــت أفهـــــــــم  هـاك  م
 مصيبتهـــــــــــا بالفقـــــــــــر واحـــــــــــدة كانــــــــــت 

 
اهــــــــــــــا   1ومـــــــــــــوت والدهـــــــــــــا باليـتـــــــــــــم ث

ية   احية الف هج القصيدة العربية القدمة امشرقة:من ال ويرجع الفضل هم   ،فإهم هجوا م
اية بالزخرفة اللفظية فهم م يلحوا على ، انتشال الشعر العر من التاعب بآلفاظ والع
دسي وغر ات البديعية ومظاهرها وألوان الشعر التشجري واه بل هم الفضل   .احس

اولوالعودة بالشعر إ فصاحة آلفاظ وآسلوب امشرق الق، إماتة هذ آلوان  .ريب الت
هج القصيدة من حيث اء :وقد هجوا م وتعدد آغراض واموضوعات أ. ، والوزن، ) الب

اسيما  ، وقد حاولوا أن يكتبوا القصيدة ال تقوم على مقاطع، والتزموا بآوزان الشعرية
رم دهم الشعر  القصائد امطولة كما فعل أمد     اإلياذة اإسامية   وظهر ع

 .والرصا، وحافظ، وهو واضح  شعر شوقي .واشتكوا مع غرهم  هذا اللون، قصصيال
دهم امسرحيات الشعرية ال بدأها خليل اليازجي  مسرحيته ) امروءة والوفاء أ ال  وظهرع
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م ألف عبدا ه البستا مس قص  ) ، م أ1211وذلك عام ) ، بلغت ألف بيت
مد ، مسرحيات أ بن عبد امطلب الذي ألف كثر من القص  الشعري عام وكذلك 

ها ) امرئ القيس أ وأخرى  ) ، م متجهًا إ الرواد  آدب العر 1212 فجعل م
إا أن شعر أقوى ما يراد للشعر ، وألفاظه جيد، وأسلوبه قوي .امهلهل بن ربيعة أ

عراب ذلك آسلوب القوي فأسلوبه أسلوب الشعراء آ، القصصي من الليونة والتدفق
أما أمد شوقي فله بدايات ضعيفة  امسرح الشعري كمسرحية ) علي بيك الكبر  .الغليظ

لكن ما جعل له تكرم  إمارة الشعر  .أ م تاها مسرحية ) قمبيز أ وهي ضعيفة كذلك
 لشعر امسرحيالعر كان ما أخذ عليه  ذلك احفل أنه م تكن له باع طويلة  هذا ا

ظم مسرحيته ) مصرع كيلوبتا أ تة أ وبذلك ، وكانت جيدة، ف ون ليلى أ و) ع فث ها ) 
وهو ، إذ له مسرحيات شعرية،  ذلك عزيز أباظهويشتك معه  .عدو رائداً للشعر امسرحي

ائي ومسرحياته الشعرية جعلها  اموضوعات ، صاحب شعر قوي متدفق وشعر غ
اصر) و ية أو العاطفية مثل ) قيس لب أاإسام وله مسرحية عاطفية ) ، أ عبد الرمن ال

ريف أ عة أ.أوراق ا يم له مسرحيه ) امروءة امق مود غ ) غرام يزيد و ومن شعراء امسرحية 
فاحافظون استوعبوا امضامن   عبد العظيم يعلو أشتهر مسرحياته  أمد باكثر عليو أ. 
مال الف مع القدرة البيانية وأتوا، كلها  الوطن. وناقش قضايا، فاتصل شعرهم بالذاتية، با

انب الف من حيث كون الصياغة قوية  .والقضايا ااجتماعية وفيها مال ، كما اهتموا با
  .وتكون ألفاظها فصيحة وعربية، وتلتزم باموسيقى العربية، باغي

اوهم للغزل أمد هيكلوأخذ الدكتور  فهم يتغزلون على شاكلة غزل امتقدمن فيبد ون ، ت
وأخذ  .فهم بذلك م مثلوا عصرهم، قصائدهم بالغزل ويذكرون آماكن القدمة  شعرهم

دهم إا  امطوات القصصية –أيضا  –عليهم  ويع  اموسيقى قليل ع وهذا ، أن الت
  .شعر إ امرحلة ال مد عليهاقد وقفوا بال – أمد هيكلكما يقول الدكتور   –يكونون 

قاد قوهم  احافل اسبات  ؟وعاب ال ا أن الشعر قبل هذ امرحلة ما انقطع عن ام قد رأي
ا كيف قوي شعر شوقي حن قرب من ، ٓن قربه من السلطان يزيد قو، ضعف وقد رأي

اسبات تقتض دفع  م افله بل أن الشعر ي ويكون تعبرًا عن ، يهالسلطان وكان يتغ  
اسبات  -وهذ آحداث والوقائع امتتالية ، العاطفة واإعجاب والتقدير هي ال  –أي ام
اسباتأ  شوقيعلى  العقادوحن عاب  .يكون الشعر فيها قويًا وجيداً  بأن شعر )شعر م
س بل أن للعقاد مسة دواوين م تشتهر اشتهار م، شوقيوجدنا أن امشتهر هو شعر 

ة اموضوعات ال ، ما متاز به شعر شوقي من باغة وفصاحة وعاطفة، لشوقيقصائد  ومعا
 .هم آمة

اء اللغة واستلهموا  والشعراء الرواد من مدرسة آحياء الذين حافظوا على عامود الشعر وب
ها اجيد، ألوان الباغة العربية فقد عايشوا موم آمة العربية وتلبسوا باإمان ، واستذكروا تار

اعة عقانية ووجدان يفيض حباً  قذ ورفعوا راية اإسام بق الد ام  .ا
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يها اإنسان وهذ قصيدته هج الردةأ ) وشعر شوقي مثل آغصان الباسقة والثمار ال 
  :ال استهلها بقوله

  العلــــــــم  و  البــــــــان رمت علــــــــى القـــــــاع بـــــــن
 

ُــــرم  دمــــي  آشهــــ أحـــــل سفــــك   ر ا
ها يقول   :وهي طويلة  مئة وتسعن بيتاً وم

 ــــــــــــد ى ُجـــــــــــُددت 
 آياتُــــــــــه ُكـلمــــــــــا طــــــــــال  ام

 
ــــــــــــــــا ُل الع ت ـــــــــــــــــق    ُهــــــــــــــــــن ج  ــــــــــــــــد مو  ي ز ُي ـ  الق 

ــــــــــــــــة    ـرقـ ـــــــــــــــه ُمش   ي كـــــــــــــــاُد  ل ف ظ ــــــــــــــــة  م
 

ـــــــــــق    ـ  ــــــــــيك  با  الت قـــــــــــو ى وبــــــــــالـرح مو  يُوص 
ــــــــــــم  أ نــــــــــــت    ــــــــــــهُ  بُكــــــــــــل  قـــــــــــول  ك ر يـ  قائلُــ

 
ــــــــــم   ُ يــــــــي القلـــــــــوب  وُ يـــــــــي م ّيـــــــــت  اه م 

ــــــــــر ت  بشائـ ــــــــــــرُ    وُمـــــــــــو ل د    باهـــــــــــادي س 
 

ور   الظ ل م  ـر ى ال   الشرق والغرب  م س 
ــــــر ب    ــــــج  الطاغ يــــــن  مـــــن ع  ــــــت  ُمه   ي  طف 

 
ـــــــس  الباغـــــــن  مــــــن  ـــــــر ت أنـ ُفـ ـــــــم    وط ـي  ع ج 

ـــد ع   إيـــوان  ا ر يع ــــت  هـــا ُشـــر فُ      تفانص 
 

ـــة  الــُقُ ُدم  م  ـــق  ا مـن ص د   مـن ص ـــدمة ا
 
 

ــــــــاسُ  أتيــــــــت   ــــــــى وال ــــــــُر  ه  ـــــــم   فـ و ض   ا   
 

م ص  ــــــــــم  قـــــــــد هـــــــــــام   إاـ علـــــــــى    صـــــــــــ
ـــــــــــــوءةت  وآرضُ   ـــــــــــــــخر ةت  مل ـ ــــــــــــــوراً  ُمس   ج 

 
ُ ت ك ــــــــــــــــم     لكــــــــــــــل  طاغ يــــــــــــــة   ا ل ـــــــــــــــــق  

ـــــــــــُر الُفــــــــــ  ـــــــــــه   ر س  يـ ب غـــــــــــيُمس ي ط    رعـيت ـ
 

ـــــــــر وم  ــــــــُر ال ـــــــــر    مــــــــن قـ ي ص  ــــــــم  ع ــــــــم   ك ـ  أص 
ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــاد  اه  فـــــــــــــــي ُشب ـ ـــــــــــــــان  ع بـ بـ  يـُع ذ 

 
ــــــــــــــان    ـــــــــــــا وي ذ   بالغ  ــــــــــــــم   ض ـحيـــــــــــــت   ك م 

 بأ ضـــــــــع ف هم   أ قواُهــــــــــم   وا  ل ــــــــــُق يفت ــــــــــكُ  
 

ُــــــــوت  بالغ  ــــــــم   كالـلي ــــــــث    ــــــــم  أو كا  بالبُـه 
ـــــــــــًا إذ م ائُكــــــــــُة أ  ـــــــــــر ى بــــــــــك  اهُ ل ي   س 

 
 

م    ــــُل  امســـجد  آقصـــى علـــى ق ــــد   والُرس 
ـــــــــم    ـــــــــوا بس يد ه   ل ـمـــــــــا خ ط ـــــــــر ت  ب ــــــــه  التـ ف 

 
ــــــــب  بالب ـــــــدر    ـــــــــد   كالش ه  ُ  بالع ل ــــــــم   أو كا

ـــــــر    هـــــــم  كــــــل  ذي خ طـ  ـــــــى وراءك  م  صـل
 

ــــــــــــــــن  ـ ــــــــــــــــب   وم  ــــــــــــــــز    بي ــــــــــــــــم  اه يأ يـ ُف  1   ـ
استهدف الغرب مثًا بأوروبا وا سيما بريطانيا وفرنسا العام اإسامي  بداية القرن  

اف والفرقة ال  احرة وزرعوا بذور ا اماضي وشطروا العام اإسامي إ دويات مت
ا فالغرب ب ه أساف ن اآن وبعد قرن من الزمان نعا ماعا م قيادة مازالت إ اليوم و

ا، تغزوا بادنا، الوايات امتحدة آمريكية ي جذور امذهبية ال هي سيف ، و زق أوطان و
ومثل :و زق فلسطن نسأل اه أن يوقف زحفها، ااختاف والفرقة وها هي  زق العراق

هذ الظلمات الشاعر أمد شوقي  قصيدة  الذكرى السابعة عشرة لوفاة مصطفى كامل 
ة   :م أ1291) س

ـــــــر   هـــــــم  كــــــل  ذي خ طـ  ـــــــى وراءك  م  صـل
 

ــــــــــــــــن  ـ ــــــــــــــــب   وم  ــــــــــــــــز    بي ــــــــــــــــم   يـ ُف  9اه يأ   ـ
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ــــــــــــــــــــــا ُل ـــــــــــــــــــــُف بـ يـ  ُكـــــــــــــــــــــُم إ ا  م   إام  ا
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــرى ع ا م  ـــــــــــــُة الُكب ـ ـــــــــــــذ ي الـضـجـ  وه 
ــــــــــــــــض   وف يـــــــــــــم  ي كيــــــــــــــد   ب عُضُكــــــــــــــم ل بـ ع 

 
او ة    ــــــــــــــــــــــــاا   و  وتـُب ـــــــــــــــــــــــــُدون  الع ـــــــــــــــــــــــــد   ص ام 

ــــــــــــ ـرت    ت قـ ــــــــــــُر اس  ــــــــــــو ُز ا م ص    وأ ي ــــــــــــن  الف 
 

ــــــــــــــال    ـ ــــــــــــــى ح  ــــــــــــــود انُ و  ع ل ـ ــــــــــــــا ا  الس  ـ  د ام 
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــق ل ـمــ ـــــــــــــــــــُم با ـ ب تُـ  وأ ي ـــــــــــــــــــن  ذ ه 

 
ـــــــــــــــــــــــــم    ـــــــــــــــــــــــــا ر ك ب تُـ ــ ـــــــــــــــــــــــــه  الـظا م  ـيت ــ    ق ض 

ـــــــــاً   ــــــــم  ُم مــــــــاً وُغمم  ـــــــد  ص ـــــــار ت  ل ُك  ل ق 
 

ع ا  ـــــــــــــــان  ش  ــــــــــــــــاوك  ـ ــــــــــــــــ و ت  الز  ام  ــــــــــــــــا امـ ـ  ُره 
تُـــــــــــــم    ث ق  تـــــــــــــم  و  و    فــــــــــــــي الـلي الـ ــــــــــــي اتـّه م 

 
ــــــــــــــــــا  ــ ام  ــــــــــــــــــن  وا  اتـ ه  ــ ــــــــــــــــــًة أ د م  ـ ــــــــــــــــــا  ث ق   ف ـ

ـــــــــــــر  ن ـــــــــــــاراً   ـــــــــــــم    الُقط ــ ـــــــــــــم  بـ يـ  ُك  ش ب ب ُت
 

ــــــــــــــــــــــــــــا  ــ ــــــــــــــــــــــــــــه  كانـ ت س ا م  ُ تـ ل ـــ ــــــــــــــــــــــــــــى   ع ل ـ
ـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــا بالع ق  ــــــــــــــــا ر اض ه    ق ـــــــــــــــــو مت  إ ذ ا م 

 
ـــــــــــــــا  ر ام    ـــــــــــــو ى ق ــــــــــــــو م  ض   أ جـــــــــــــ ـد ه ـ ـــــــــــــا ه 

ــــــــــــــم    ــــــــــــــاسُ  فـ ق اــــــــــــــل   تر ام ي تُـ ــ ــــــــــــــومت  ال  ق   
 

ـــــــــــــــــى  ـ ـــــــــــــــــم تـ ر ام  ا ن  أ مُرُهـ ـــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــى ا ـ   إل ـ
ــــــــــــــــــــي  ــ ــــــــــــــــــــاُذل  والـتا ح  ـ ــــــــــــــــــــا بالـتخ   فأُبـ  ـ

 
ـــــــــــــــــا  ـ ــــــــــــــــــا ور ام  ـــــــــــــــــى م  ـ ـــــــــــــــــا ابـ تـ غ ــ  1وآب  م 

فالفكر وامضامن مستمدة من الواقع العر ، رواد مثل آصالة العربيةوشعر أولئك ال 
ه وأمته يشاطرهم مومهم ويصدح بإراداهم ويتم  واإسامي وهذ مشاركة من امبدع لدي

 .فالشاعر لسان الفرد ولسان آمة، أمانيهم
وتوظيف القيم ، قوشعرهم يتمثل فصاحة امفردة اللفظية ومعيارية التاكيب وتاحم السيا

ية والعقانية واإنسانية  .الباغية لتسم القيم الدي

 111:1اموسوعة الشوقية  1                                                            

 



 

 -  - 

 

 وانـــــــــــــــــة الديـــــــــــماع

 وخصائصه ماهية امذاهب 

 هــــــــــم شعرائـــــــــــــــتراج 
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 :ماعة الديوان

ليزية مع ، لبو على العاطفةوغ، واهتموا بالعقل، قامت على ثاثة من الشبان تثقفوا ثقافة ا
ليزية أكثر من غرها عبد الرمن  :وهؤاء الشبان هم، أهم تأثروا بامدرسة الرومانسية اإ

مود العقاد الذي درس على نفسه دراسة ، إبراهيم عبد القادر اماز، شكري وعباس 
ليزية وتوسع  اآداب الغربية، عصاميه لثاثة على أدب وقد تعرف هؤاء ا .وعرف اللغة اإ

تارات، ) برون أو ) شيلى أو ) وردز وورث أ وهو رائد الرومانسية آول ز  وقر وا  )الك
 .الذهيأ ال معها ) فرنسيس أ أستاذ آدب باكسفورد

به على هذا امبدأ هو خليل مطران  ا  –وهم يرون أن أول من أشار إليها إشارات ت لب
د بدأت هذ اإشارات فيما كتبه  صدر ديوانه عام ) وق –هاجر إ مصر  –آصل 
تظمة  قصيدة متكاملة ، م أ1211 فهو يرى تاحم القصيدة وتولد امعا وتتابعها م

دسي اء ه وا ، يقول خليل مطران   هذا شعر ليس ناظمة بعبد .ذات تركيب عضوي أو ب
، ه امع الصحيح باللفظ الفصيحيقال في .مله ضرورات الوزن أو القافية على غر قصد
ظر قائله إ مال البيت  ذاته وموضعه وإ ملة القصيدة  تركيبها وترتيبها و ، وا ي

اسق معانيها ومواقفها   أ هــ ة لظهور هذا امذهب .ت ه صر وظهر بعد ذلك ، وهذ دعو م
عام  لعقادم أ م ا1214ام ) م أ م ديوان اماز ع1212ديوان عبد الرمن شكري عام ) 

شرون أشعارهم وقصائدهم  الصحف، م أ1211)  وكذلك ، لكن قبل هذا التاريخ كانوا ي
شرون مقالتهم ال تدعوا مذهبهم وهاجم  نفس الوقت  امذهب احافظ وايذوا  –بدءوا ي

الشعر م بعد ذلك معت مقااهم حول ، موذجًا للمذهب احافظ حافظو  شوقيمن 
وضم هذا ، م1291وهجومهم على مدرسة احافظن  كتاب هو   كتاب الديوان   عام 

حن رآ يتجم شعراً  شكري امازفقد هاجم ، الديوان اهجوم الشرس بن الرواد الثاثة
سبه إ نفسه ليزيًا وي وتوارى ، إ اانزواء شكريفلجأ ، شكريوهاجم  امازفغضب ، ا

ر ح كتب اماز مقالة عن شكري  مدحه وبيان أنه دله على هذا امذهب عن آنظا
ذ أيام الدراسة ديد وأنه زميله م  .ا

 :وآسس ال قام عليها، ودعائمه، ماهية هذا امذهب
 :فلسفة الشعر ومفهومه لديهم ()

ف، وكونوا هم مفهوماً ، فقد جعلوا للشعر فلسفة س اإنسانية يتمثل  أن الشعر تعبر عن ال
 .فهو يعر عن ذلك، فالشعر يصدر عما يلفح اإنسان من فرح وحزن،  فرديتها و يزها

طلق التأمل  زن من م زن أكثر  حياة اإنسان فقد غلب على شعرهم ا وما أن ا
 والتفكر.
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صروا  ذات اإنسان ظر عن ، من تأمل وتفكر داخلي  إطار اإنسان .وقد ا بغض ال
هم، فإهم م يتعرضوا هذ، قضايا العامة لأمة أو امسلمنال فا بد لإنسان ، وهذ أنانية م

ح الشعر التفكر والتأمل  التكوين البشري .أن يشارك غر لك أسجل أهم أول من م
ما الشعراء السابقون  فهم حن يتحدثون عن الفرح وآم إما يلجون  عمق اإنسان بي

ا الفكرييرصدون  ا أطلق على شعرهم اإ زن والشكوى ومن ه  .حالة ا
 : الشكل الف للقصيدة ()

ًا حياً  دد، لكل جزء من أجزائه وظيفة، فتكون القصيدة كائ وهذ التاحم  ، ومكان 
سم ومكانه ظموا قصائدهم على هذا  .القصيدة كوظيفة عضو ا ولكن هل استطاعوا أن ي

مط الدقيق هاية بذلك –طبعًا  –طيعوا م يست ؟ال وسبب عدم ، وقد اعتفوا  ال
تظم ، استطاعتهم ذلك هو أن الشعر وليد آفكار الداخلية وآفكار ا تتوارد بشكل م

وهم قد وحدوا موضوع  .بل هي عبارة عن خواطر وأفكار متفرقة ُتستدعي استدعاء، ومركب
ولكن م يستطيعوا ، وحدوا التجربة وكذلك، القصيدة وجعلوا كل آبيات يدم اموضوع

شودة.  قيق هذ الوحدة العضوية ام
ية () اصية الذه   :ا

اطب العقل أواً  دهم أن  اء الشعري فالواجب ع أو ، وتتمثل  ااهتمام الفكري  الب
صهر  العاطفة –يكون الشعر وليد للعقل ـ أوًا  ومن هذا أتسع مفهوم الوجدان  .م ي

دهم لي فجماعة الديوان  .ستغل ميع اهتمامات اإنسان من أحاسيس وفكر متمازجة معاً ع
اهات مثل الشعر  ها عدد من اا ديث تلك الفلسفة ال تفرع م  ثل فلسفة الشعر ا

اولوا القضايا اليومية وا سيما العقاد، والرمزي والغموض  الشعر، الوجدا فقد ، وقد ت
د، وصف آسواق اص، ائقووصف ا وظهرت الشعبية  شعر  ، وقال قصيدة  كلبه ا

  .كثرا
زن  شعرهم ()   :ظهور امرارة واآسي وا

سرة من ، نتيجة لتأملهم الداخلي  أنفسهم شأ ا زن وت وهذا أمر طبيعي أن يتولد ا
 .التأمل الفكري  اهموم ال تطرقهم

فاجي  عرضه هم وعلى أفك ()  :ارهميقول الدكتور ا

اح على التخيل والصور ويكتبون ذلك  وحدة ، من البحث عن امعا ذات الغرابة،   اإ
ية، القصيدة ، وصدق التجربة، ويدعون إ أصالة الشاعر معرًا عن وجدانه وذاته الباط

 



 

 -  - 

  www.alukah.net األوكة شبكة تابع الجديد والحصري على

ية، واإحساس بالذات اوله لش ، وتشكيل الشخصية الف واستلهام الشاعر للطبيعة وت
اسبات، إنسانيةاموضوعات ا عة وشعر ام اربون التقليد والص  .و

وكشف ، وقد أخذت رابطة ) ماعة أ الديوان  آقوال بعد أن هاجم بعضهم بعضاً 
ليزي رفية لشعر ا وقد هامه اماز هجومًا صارخًا بعد  .شكري عن سرقة اماز وترمته ا

 .كري عليه وأنه زميله ومعلمهولكن بعد مدة طويلة اعتف اماز بفضل ش .ذلك
 :أسلوهم الف

ماذج العربية القدمة موذجاً  () فلم يتمثلوا معانيها ، م يتخذوا ال
ه موذجاً هم وقدوة هم، وا صورها ليزي م موذج الغر واسيما اإ  .ولكن ايذوا ال

اء قصائدهم () اء الفكري، كانوا يهتمون بب فهو ، وا سيما الب
 .سبب  عدم الرونق  الصياغة وآسلوبآهم وإن ت

  .ولذا جاء أسلوهم سهْ قريبق، م يهتموا بالبيان الباغي ()

الرودة  شعرهم بسبب اهتمامهم بالبحث عن جوهر  ()
 .الفكرة

اء واحدآ حيق () علوها ب  .اولون وحدة القصيدة و

ويع آوزان والقوا () دهم ت وقد ظهر  الشعر ، ظهر ع
 كقول عبد الرمن شكري ،  بل وظهر  شعرهم، الذي ترمو ليكون قدوة همامتجم 

 بكـــــائي أن أرى رجـــــًا لئيمـــــاً 
 

 يقدمــــــــه الريــــــــاء علــــــــى الكريــــــــــم 
 فــــــــإن حركتــــــــه للعــــــــرف يومــــــــاً  

 
شــــــــداً قــــــــوًا رخيصـــــــــاً    تبــــــــدى م

ـــــــــــاً    بكـــــــــــائي أ أغـــــــــــدوا غريب
 

ـــــــو ودادي   وحـــــــو معشـــــــري وب
 .سى وامرارة والتمردالعاطفة وراء الذهن ما يولد آ () 

د العقاد () دهم الشعر امرسل كما ع ر ، ووجد ع وأما الشعر ا
دهم قليل رء دعاة التجديد على خوض الشعر امسرحي، فهو ع د ، وم  وإما توقفوا ع
 .وأكثرهم  هذا خليل مطران، القصة  القصيدة

دهم امخالفات  () ونتيجة اعتمادهم على العقل فإنه ظهرت ع
يةالد الفة العادات والتقاليد  أشعارهم كثراً ، ي زن والقلق، و .. وتركو من .وظهر ا

 .بعدهم وفجرو تفجراً 
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وجددوا  ، وعددوا صور القوا، أهم هم أول من دعا إ التجديد :وخاصة القول
وأما ، يةونظموا القصة الشعرية العاطفية وااجتماع، ودعوا إ الشعر امرسل، ور الشعر

ية فلم يأتوا ها ديث  مصر م العام العر، التار قد ا ومالوا إ امذهب ، ومهدوا لل
فسي وم ، وهي آساس آول للرومانسية  آدب العر، وترموا لأدب الغر، ال

اسبات هم حفلوا بعمق اإنسان وواقع حياته اليومي ومعاناته، فلوا بشعر ام ، ولك
 .راع اإنسان مع اإنسانوص

ليزي، وماعة الديوان أول ماعات التجديد  العام العر ، قامت على آدب اإ
اهضة مبادئ امدرسة احافظة، وعلى مازجة الشعر بالفكر، وتأثرت به وهم م ، وم

إا من التأمات الفكرية ، بل كان أسلوهم سطحياً ، يتعمقوا  البيان الباغي
دهم يقول العقادوالف  :لسفية ال تكثر ع

 إذا مــــــــا أرتقيـــــــت رفيــــــــع الـــــــذرى
 

ــــــــــــــــــــــاك  ــــــــــــــــــــــاردة  و  فإيـ ــــــــــــــــــــــة البـ  القمـ
ـــــــــــــــــالك ا الشمـــــــــــــــــس دوارةت   ـ  ه

 
ــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــدة   وا آرض ناقصـ  زائـ

ــــــــــــــــــــــات  ادثـ  وأطوارهــــــــــــــــــــــا وا ا
 

ــــــــــــــــــــدة    ُلــــــــــــــــــــق أو بائــ  ـــــــــــــــــــــددُة ا
ـــــدا  ـــــرى مــــــا ب ـــــان ي ــــــؤس ف ـــــا بـ  وي

 
ـــــــــــون  ظـــــــــــرة مــــــــــن الكـ الــــــــــد   بال  ا

اورة الفكر  دهم يولد التفاعل أو  د آدبـاء ، والتأمل ع وذلك يولد الشك أحياناً ا سيما ع
، وهــذ الظــاهرة موجــودة  آدب امعاصــر، لــوهم بعــدقالشــباب الــذين م يرســخ اإمــان  

د بداية التمرد على امضمون وامعتقد ماعة   .والشكل الف، و هذ 
 :عقاد أيضاً وقال ال

ـــــا آرض ســـــؤال الطفـــــل  أســـــائل أم
 لأم

 فتخــــر مــــا أفضــــى إ ادراكــــه علمــــي 
ــــــــــــــــــــا :وقـــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــــن اه جزاهـ  أم   مـ

 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــت تئـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

ــــــــــــــــــــــذ ي  ــــــــــــــــــــــم تغـ سـ ــــــــــــــــــــــم ا سـ  با
 

ــــــــــــــــــــــــم  ــ ــــــــــــــــــــــــل   تلــــــــــــــــــــــــدُ  مـــــــــــــــــــــــا وتأكــ
ياة من آرض م  وقد ،  آم م العودةفالعقاد امفكر يفتح نافذة من التأمل على تولد ا

 .اقتفى أثر عدد من الشعراء بل من امفكرين
  :ويقول  قصيدة اإنسان والغرور

 وهبـك على الدنيا سـخطت  وظلم هـا
 

 أ لــــــك دفـــــــع  الظلــــــم  والظلـــــــُم ازمُ  
ـــــــــم   بـــــــــ آدم مـــــــــا للغــــــــرور رمــــــــى بكـ

 
ـــــــاكم  ــــــه حــــــ غــــــدا وهــــــو حــ  مرامي

 
ياة ياة ا، أها مكابدة ا افس وصراع إها حكمة اه وتقديرفا لكن ، بتاء واختبار وت

 الشعراء يدركون أن اإنسان هو الذي يولد الشر باختيار مع علمه بآجر والوزر.
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 :يقول شكري  اموت وظلمة القر

ـــــوم أ رهــــُن مظلمـــــة    رأيـــــت  ال
 

 مــــــن امقابــــــــر  ميتــــــــاً حولـــــــه ر مـــــــــمُ  
ــانــاء  مــن    فيــزعجس ا صـــوت ال

 
 وا طمــــــــوح وا حلــــــــم وا كلـــــــم 

اولة اهروب إ اموت كي يفقد إحساسه    ثل هذ آبيات معاناة اإنسان  الدنيا و
أى عن موم الدنيا وهداهم تأملهم إ إسقا  حياة اإنسان على الطبيعة كالليل ، وي

وانب امظلمة، والبحر د ا وتارة فيها مقارنة بن ، ارويسقطوها على البح، وهم يقفون ع
يقول عبد الرمن شكري مازًجا بن ، حياة الطبيعة طويلة آمد وحياة اإنسان قصرة آمد

 :اإنسان والبحر
 ا الـــدهر هـــارم، وأنـــت شـــبيه الدهــــر

 
قـــوص وا أنـــت خاســـرُ    وا أنـــت م

 و يصـــــــــــطخب اآذي  فيـــــــــــك كأمـــــــــــا 
 

 اصطخابك من حكم امّيـة سـاخرُ  
ـــــــــــــقت   ـــــــــــــةو  وإعصـــــــــــــار ودفـــــــــــــعت  أخف   هـب

 
 !شاعرُ ي نابـض القلب حـــــــأنك  

ُـــــــــك أنفـــــــــاس وموجـــــــــك نابـــــــــض  فر 
 

ــــــبض قلــــــوب أعجلت هـــــــا البـــــــوادرُ    ك
ــت، كالبيــد،  خلــوت  مــن الســّمار  ّ  وا

 
 1ا آعاصـــــــرعليهــــــامُ اتُبقــــــي معــــــ 

انب السوداوي فالعقاد يطيل التأمل  الليل وظا وقد استحوذ  تويه عليهم ا مه ويتأمل ما 
ياة بسواد  ـ:هذا الليل بل يرى تواصل الظام من اآفاق إ آرض ويكسو اإنسان وا

ــــــــــــر   ـــــــــــدُر؟ أم دفــــــــــــن بقـ ــــــــــــرب  الب  غـ
 

جم؟أم أوى خلــــــــــف   وهــــــــــوى الــــــــــ
 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ؟

ل ـــــــــكو  ضــــــــــل هــــــــــادي العيــــــــــون   احل و 
 

ــــرّ و  الليـــــل فــــا فــــرق  بــــن أعمـــــى   ه 
 ـرالبحـــــــ يصــــــــدم كأمــــــــا مـــــــاج حـــــــ 

 
ـــــــــــــــر مـــــــــــــــن مــــــــــــــوج  ـــــــــــــــر مسبكـ  ـ

 ســـــب امـــــاء حــــــرا، وتــــــرى البحــــــر 
 

ــــــــــــر الســـــــــــماء وكــــــــــأن   أعمــــــــــاق 
ّ امتــــــدّ   ــــــيط بــــــالطرف أ  ظلمــــــات 

 
ـــــــــــــــدُ   ــــــــــــــــد  م يع  ــــــــــــــــر مـ ــــــــــــــــيد شـ  قـ

ـــــــــذا الظـــــــــامُ   ــــــــــــور خـــــــــر مـــــــــن وه   ال
 

ـــــــــت     حـــــــــــرّ  ا تـــــــــرى وجــــــــــه   إذا ك
ــــــان  ٓشجانـــــــــي  ــــــا أُطلــــــُق الع  هــــــا ه

 
 9نفســـــــي وأنشـــــــد شــــــعري وأبكــــــي 
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وإعماهم العقل وطول تفكرهم والتأمل  حراك اإنسان قدمًا وحديثًا ومضي الزمن وسرعة 
ياة أدركها الشاعر اماز يقول فيها قصات ا  :زواله كلها م

 ومــــــــــا نظمـــــــــي  آشعــــــــــار  إا ُعالــــــــــةً 
 

 ل ـــــــــو  أّن ُسلــــــــــّوا بالقريــــــــــض يــــــــــكوُن! 
ـــــــــــــــة مومــــــــــــــا هـــــــــــــــي إا بره  ثـــــــــــــــ ـ  ي

 
ــــــــن يكــــــــرّ   شـــــــا وح  مضـــــــيضت  ا

 إمـــــــــا هـــــــــي رقــــــــــدة، فصــــــــــراً طويــــــــــاً  
 

ـــــــــــــون  ـــــــــــــا لقيــــــــــــت م  وتذهلـــــــــــــ عّمـ
 ففــــــي غــــــد  ، وصـــــــراً ميـــــــًا يــــــا مـــــــر 

 
فـــون جفـــون   تســـّليك عـــن سحــــر ا

 بغرهــــــــــــا م تسلــــــــــــوا، هيــــــــــــم هـــــــــــذي 
 

بـــــــــن جبـــــــــن   وُيصـــــــيبك مــــــــن بعـدا
 إنــــ، نفســــكفوط ـــــن علــــى الســــلوان  

 
 خبــــــــــــر بـــــــــــأدواء القلـــــــــــــوب طبــــــــــــن 

 وأنـا كأهـل الكهـف نصـحوا ومـا نعــي 
 

ـــــــــــو أن الرقــــــــــاد قــــــــــرون، فتــــــــــياً    1!ول
اص باموت  مال، ويربط اماز بن رغبته  ا ياة وأغانيه للحب وا ، وعشقه الطبيعة وا

ـ بن موته كما ربط مالك بن الريب التميمي من قبل ـ على اختاف الروح والعصر 
ديث عن اموت ، والفروسية وحب آهل والوطن وهو هذا الوصل يؤكد ماذكرنا من أن ا
اص، ا يع أن الشاعر يرجو حقاً  رد تصوير حاد للرغبة  ا ه  و ما، لك ، على 

ياة   ايزال الشاعر مشدوداً فيه إ الطبيعة وا
  :ومن ذلك قوله من قصيدته   الشاعر احتضر
ـــــــــرُد   ـــــــــثلج ب ــــــــــاً بامــــــــــوت ي ــــــــــا مرحب  في

 
ـــــــــا، فـــــــــؤادي  ائي ــــــــل ع ســــــــي طوي  وي

ربة الظمأ الروحي العقادويقول   رة الشعورية، مصوراً   :وا
 ظمــــقن ظمــــقن ا صــــوب الغمــــام وا

 
 عـــــــذب امـــــــدام وا آنــــــــداء ترويــــــــ 

ــــــم الســــــماء وا   حــــــران حــــــران ا 
 

 معالـــــــــم آرض  الغمــــــــاء هديـــــــــ 
ــــدا   يقظــــان يقظــــان ا طيــــب الرقــــاد ي

 
ــــــــــــــــي ويــــــــــــــــ   وا مرالســـــــــــــــمار يلهـ

ــــــ   غصــــــان غصــــــان ا آوجــــــاع تبلي
 

 9وا الكــــــوارث وآشــــــجان تبكيــــــ 
نتيجة الغوص  التكيب الكو ومعاناة ، فهذ بذور الشك وااضطراب وااغتاب   
باً وتارة قانعاً و  ياة فهومتأثر ها تارة   .تارة متأماً اإنسان  ا

 الديوان 1                                                            

 9/113ديوان العقاد  9
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 :تراجم لبعض شعراء هذ امدرسة 
  :اماز  -

أ أغسطس 11ومات )، مأ1221أ أغسطس )12ولد  )، إبراهيم بن عبد القادر اماز
وفيها ، زميل شكري  مدرسة امعلمن العليا، شاعر مصري وأديب وكاتب، مأ1232)

ليزية فسية ومومهنظم الشعرالذي يصور فيه أحز ، تعلموا اللغة اإ وتولت ، نشأ يتيماً ، انه ال
ديوية، يرج  مدرسة القرابية اابتدائية، أمه تربيته ويرج ، م مدرسة امعلمن العليا، م ا

ة )  ها س له قدرة ، أ م انتقل إ الصحافةم1212م أ ومارس التدريس ح )1212م
وكتاب: ، على مدرسة احافظن )شعر حافظأ وقد هجم فيه :ومن كتبه، فائقة على التمة

م أ وله قص : )إبراهيم الكاتبأ.  1212وكاما صدر عام )، )الشعر غاياته ووسائطهأ
ياته وله ) قبض ، )عود على بدءأ ) ثاثة رجال وامرأة أو ) إبراهيم الثا أو، كأنه سرة 

دوق الدنياأ، الريح أ كبوتأ، )ص )رحلة ، لطريق أ)  ا، ) حصاد اهشيم أ، )خيو  الع
جازأ اقدين الساخرين ، وله ديوان شعر، ا تتلمذ ، ومن رواد الصحافة، اجتمع يعد من ال

ه، على شكرى وهو يعتف به ه أغضب شكريًا بامقال الذي كتبه ع فأعلن شكري ، ولك
ه ) ه .له دور كبر  تطور آدب.م أ1211انفصاله ع  ) اأعرف :بعض الباحثن يقول ع

اوزت آثار قطر  ه طه حسن: )  آداب امشرق وامغرب نظراً له  هذا امكانةأ. وقال ع
ذ نشأته أخل  آدباء للشعر والكتابة ه العقاد: )كان اماز م  . أمصرأ. ويقول ع

  :عبد الرمن شكري -9
مأ نشأ  بور  1212أ ديسمر )11ومات  )، م أ 1221أ أكتوبر )19ولد  ) 
دريةس اك وانتقل إ اإسك قوق  القاهرة، عيد وتعلم ه ها بسبب ، والتحق با وفصل م

ديد بااحتال، اشتاكه  امظاهرات ، مأ 1212م يرج من مدرسة امعلمن العليا )، وت
وات لتا وعاد بعد ثاث س ومارس القراءة والكتابة واعتزل العمل ومكث  ، ووفد إ إ

ه، بور سعيد صفي ، وم يدر أحد ع درية بعد إصابته بالشلل ال م ذهب إ اإسك
ه .مأ1219) ه عام )، مأ1212)ضوء الفجر  :دواوي زء الثا م ، مأ 1212وقد ظهر ا

ريفأ.مأ 1211)أناشيد الصبا  م مع شعر ، )زهر الربيع أ. وله خطرات وله )أزهار ا
ل 1212ما قاله بعد) وأضيف إليه ها، د ضخممأ   اق:وله كتب م ون أ )ا ، واج

 .)ااعتافات أ، )التاث أ، )حديث إبليس أ
ور الشعر، وتعدد صور القوا، من أوائل من دعا إ التجديد والشعر امرسل  ديد  ، و

اسبات، والقصة العاطفية فل بشعر ام ديث  مصر، وم  ومال إ ، ومهد للشعر ا
فسي هق، امذهب ال فسيأ :يل ع )  :ويقول العقاد، )شاعر التأمات الذاتية وااستبطان ال
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دار السيل  صخب حدر ا بسط انبسا  البحر  هدوئه ، إن شعر شكري ا ي ولكن ي
 أ.وسكونه

هما  :يقول عبد الرمن شكري  اماز بعد اإصاح بي
ـــــــم الســـــــماء وا  حـــــــران حـــــــران ا 

 
 ء هديـــــــــمعالـــــــــم آرض  الغمــــــــا 

ـــــا  ـــــوت علــــى الــــود  الـــــذي كــــان بي  ح
 

ــــا علـــــى الــــود  ي ــــا مــــا ج  وإن صـــــد ع 
 فيــــــا طيـــــــب  ذكـــــــرا ويــــــا بعـــــــد  عهـــــــد 

 
 وأيـــــن  قــــدُم الــــود  مــــن حاضــــر  الصــــد   

ياة   .ويقول فيه أيضاً موردا تأمات عقلية ذات عائق باإنسان و وجاته  ا
ــــــــــاس مــــــــــن خـــــــــان خلــــــــــ  هو إن فقــــــــــر ال

 
 تالــــــــــدو  و إن نـــــــــال حظـــــــــاً مـــــــــن طريـــــــــف 

ــــــــا دنيـــــــــا أبيـــــــــعُ  حطامهـــــــــا   فيــــــــا ليـــــــــت ل
 

 بــــــــــود أخ   لــــــــــو يشــــــــــتى الــــــــــود بالعقـــــــــــد 
ـــب   لـــ  مـــن الـــبغض وآذىإذا ا  م 

 
قــــــد  ــــــت ا  فكيــــــف خــــــاص الــــــودمن ع

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــل وخان ــــــــــــــــــوارح مث  أيهــــــــــــــــــم ا
 

فس  ذلـــــك الفقـــــد     1فقـــــدنا فـــــبعض الـــــ
مود العقاد -    :عباس 

وقد بدأ حياته ، أ1213أ مارس )19ومات  )، مأ1222أ يونيو )92د  عام )ول
 مادة  العقادفعرضوا عليه ما كتبه ، موجهاً  مد عبدوجاء ، وتعلم  الصعيد، أدبياً 

ظامي فعلم ، هذا طفل له مكانته  امستقبل :فقال، اإنشاء لكن م تُتح له فرصة التعليم ال
فسه ليزية ودرس ، يقرأ ويبحث  الكتب وأقرانه يلعبون  الشوارع فكان، نفسه ب تعلم اإ

كانت له مواقف سياسيه  ،  أ امازو  شكري)  :وأخذ يكتب مع صاحبيه، اآداب الغربية
ث  ابن الرومي قبلها، كثرة سجن على إثرها زب الوط لسعد ، وكان قد  انتسب إ ا

له صالون كبر ، أخذ عليه بعض امقخذ  كتاباته، فلسفةمن رجال الفكر وال  زغلول كان
معة.  يوم ا

ياة البشرية وشعر يتصف بالواقعية فهو نظم  وله شعر غزير  عشرة دواوين ويدور حول ا
ياة اليومية وذهب مع الذاهبن صباحًا وزاحم  الطرقات وهو ، وعاد  امساء،  ا

زن ويئن كما تأم عبد الرمن ، وصف الكلب ووصف آلة كي امابس ولقوته وصابته م 
ية، شكري واماز ورثاء آصدقاء ووصف ، والشاعر العقاد خاض موضوعات الشعر الوط
ر على آلسن كما جرى شعر ، امقّ وحفاها ووصف آسواق ومع غزارة شعر فإنه م 

 شوقي ومن شعر قصيدة 
ديث ومدارس  1                                                              41،92مد خفاجي ، آدب العر ا
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  . كواء الثياب بصباح اإجازة
 رونـــــــــــإهم ساه    مـت ا .مـت ا
لمـأو غف       روا  الظلمـسه  ونــــوا 

ظــوه       مـأنت فيهم حك  رونـــــــــم ي
 ونـمرح دـ غ   !د يلبسونـ غ

************************** 
 ابــــــــــه من إهـيال       كم إهاب صقيل

 ابـــــــــار الثيـظانت   يـــل فـقوام نبي و
 ابــــي بالشبـيزده   لــــب ميـحبي و

********************** 
لمـكله  ونـــــــ غد يلبس      ونــــم 

ديد     للـــوك اـأسلم  1كالربيع ا
ياة اليومية والشعبية وألفاظه مستمد من اللغة الفصيحة ، فشعر سهل امضمون قريب إ ا

ماعة الديوانوق، الشعبية فهم الداعون ، د ظهر تقسيم القصيدة إ مقاطع وهذا يسجل 
اظمن عليه  .إليه وهم أوائل ال

: ابولو والرومانسية يطلق عليها عدد من امصطلحات وهيو  :أ1مدرسة أبولو) –ب 
ون والعلوم وآصل والوجدانية. أبولو:اسم اغريقي مقخوذ من والتجديد  آهة الشمس والف
ميلة كلها ويعادل عبقر   من مأخوذ ون ا جبل )أومبأ وهو موطن الوحي الشعري والف
 آدباء. معجم العر / امفهوم

هم يرى أها  :امدرسة الرومانسية هم من يرى أها التجديد  كل فن وم اهروب للطبيعة وم
الطفل وتربيته  وأول ما أطلقت على آداب، الفن الذى يصدر عن التجارب الشعورية الذاتية

  الشعر السعودي. انظر كتا الوجدان:فل ااسباللط القص  طريق تربية وجدانية عن
وهو يتمثل  الشعر الذاي اانفعا ويقتبس كثر من :اسم عر للرومانسية:الوجدان

. الذيصطلح أوصاف ومفاهيم الرومانسية وهو ام ا  غلب على اا

ديثة ،أمد هيكل،تطور آدب ،أنظر 1                                                              مد خفاجي ،امدارس ا
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ها الدكتور   فيقول ع ها الشاعر )  :اجيا أ أبو شادي امولود عام )  أمد زكيأعل
رم :ومن أشهر شعرائها، مأ1249 عام )، م أ1211م أ وامتو ) 1229  أمد 

 مود طهوعلي ، الشاو ، م أ1222امولود عام )  وإبراهيم ناجي، م أ1213 -1211)
لكن ، أمد شوقيرئيس ها هو  وأول، مود أبو الوفاو ، وأمد الشايب، مأ1232امتو )

ا مهاجر إ مصرأ وتكونت ها  خليل مطرانوخلفه ، مات بعد أيام من رئاسته ها )لب
 مأ.1243لة أبوللو الصادرة عام )

 :أهداف هذ امدرسة
 .السمو بالشعر -

ية - اهات الف ية  سائر اا اصرة التخصصات الف   م

وياً  -  .رقي مستوى الشعراء مادياً ومع

ظريات آدبية والفكرية - ضوع لل  .ارب التمذهب وا

ب أن يكون حراً طليقاً كالعصفور. -   الشاعر 

 .أن يصدر الشعر عن وجدان الشاعر  حرية وإخاص -

 .الوضوح  الفكر وقرب امأخذ -

ا العاطفي الوجدا أ أمد هيكلماهم  اهم، وله حق  ذلك، ) شعراء اإ  :ولو مي
أما امدرسة الرومانسية فهي تسمية ، لوجدان أ لكان أفضل من تسميتهم ) أبولو أ)شعراء ا 

قاد على تسميتها امدرسة الوجدانية ومن أوائلهم الدكتور عبد  بية وقد درج كثر من ال أج
 .أـما خليل حاوى فاقر الرومانسية .القادر القط

ا  :أسباب ظهور هذا اإ
ولذلك التقى ، دين العقانيناجدو  الصراع بن احافظن  ()

تلف الفئات  .أمد شوقيوكان رئيسهم ، موعة هؤاء الشعراء من 

قيقة أهم أسسوا ، التأثر بالشعر الرومانسي الغر  () وا
فأفكارهم تاقت بفلسفةالرومانسين الغربين مع اختاف بن  ، الرومانسية  الباد العربية

هم وبن الشعر تغ بامرأة إ و  العر فالشعر العر تأثر بالطبيعة والتفاعل هاالوجدا  بي
ياة ومكوناها. أ 9)  جانب الطبيعة  ميل وجدا م يبلغ مرحلة اانبتار واانقطاع عن ا
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ن إ الوطن والتغ بآم يال والعاطفة وا والوجدان  التأثر بأدب امهجر  انطاق ا
دهم تدفق الشعر  وع التأثر على آحاسيس ظهر مصطلح التجربة ، ٓمر ماع ومن ت

 الشعورية. 

حيث قام ذلك الشعر على ، الديوان التأثر بشعر ماعة ()
ماعة ) الديوان أ قامت ، فكان شعرهم سهاً ، التحلل من الباغة العربية وكانت هذ ا

ه اانفعال  تفيوالداخلي لإنسان الذي يشكله العقل والتأمل  اإحساسعلى عمق  م
تفي العقل ما مدرسة الوجدان يتجلى فيها اانفعال و  .بي

بع من داخل اإنسانتوكا امدرستن اتفق  إا أن مدرسة الديوان نقلته، ا على أن الشعر ي
) أبولو أ  صراع مع  وهم م يدخلوا .ومدرسة ) أبولو أ جعلتها متعلقًا بالعاطفة، بالعقل

 امدارس آخرى.
وان، مأ1291ٓمد زكي )، وقد ظهر أول ديوان وهو مثل هذ ، الشفق الباكي :بع

لة )أبولوأ على عدم التفريق بن امدارس ، امدرسة ها  ٓدبيةاوقد قامت  وعدم الصراع بي
رم شرت للشا وجودة وشوقي وأمد   .ف
اف1211وا يدخل فيها ديوان ) أنداء الفجر أ ) ظ وكذلك قصائد على مأ ٓنه تقليدي 

ة )1212مود قبل )  مأ ح 1249م أ وقد ظهر أكر زخم ونتاج هذ امدرسة س
شر أشعارهم  الصحف، مأ1243) ها، ب هم ال م لعلي ، ) اماح التائه أ :وظهور دواوي

سن الصر، إبراهيم ناجي، مود طه ) وراء الغمام أ ان الضائعة أ  وظهر  .) آ
 .وهذ امدرسة م تقم على دعائم فلسفية .ن لصا جودةديوا
رم، كيف تكون الرومانسية ورئيسها شوقي  -س  ؟ومن أعضائها أمد 
بل تأخذ كل امذاهب وتستقبلها ولكن ، مدرسة ) أبولو أ م تقم على الرومانسية أواً  -ج

ا ، ناجيو ، الشا وحسن الصر :مثل، بوجود كتاها وشعرائها الرومانسين غلب اإ
قدي اهها ال   .فصارت رومانسية وجدانية، الوجدا الذاي على إبداع اجلة وا

وية  :خصائ  هذا امذهب امع
ب وامرأة - وجعلوا ، وكوـن وجداهم، وهذا هيمن عليهم :ا

ب ماذًا يلوذون إليه ياة، ا قذهم من أم ا ب ا يستحق، وادعوا أنه ي  وأن الذي ا 
ب بامرأة هم ربطوا ا ياة ولك فهم مازجون بن ، وكأن فلسفة آرض وامرأة انتقلت إليهم، ا

ب فالشاعر إبراهيم ناجي يكشف عن فلسفته  ماهية  صفات امرأة والطبيعة بعائق ا
ب بع ، وهو عواصف آحاسيس، فهو وراء التواصل البشري وهو نزهة القلوب، ا ومن م م
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ياة، الشعريةالعبقرية  ياة وحياة ا ب وامرأة وأهما مصدر ، بل عبقرية ا فهو يوحي بتعالق ا
 :اإهام

لد والرمة  أرض شقيــــة  أنت   وحي العبقرية وجال آبدية ن ا  أنت 
 اري وأناي الشجية  ــــإن تكـن أشجتك أشع  أنت سر تعبت فيه العقول البشرية

 1ع نــــديــــــــةــــــــــــوالــدمــــ  بـــالـــــــدم ـــــةـــاقــفـــتـــقــبـــل طــ
فس البشرية :يقول ناجي ب وأثر  ال  .عن تأثر ا

 رـزت عوام البشـوج   اسيـموت ودق إحس
 درـرت إساءة القـغف   اسـنسيت ظغائن ال

بع سام ووئام :وقال أبو شادي ب بكونه م  .نفس ولذة حياة وراحة، مصوراً ا
 يـــــــــأيها آس ساماً     بـــــا هاـأي اً ــــانـأم

 اس   ــــفراراً من أذى ال    اـــأتيت إليك مشتفي
انك أيها الداعي  يــك أنفاسـفأنت ملي    ح
 9ارب كل إحساسي    اـــفررت وحو الدني

قاد رم يكتب عن ، معاً  والواقع أن امدرسة الوجدانية اجتذبت الشعراء وال فهذا أمد 
ا  سد ا زر اليسر لكي  ه ال ث مطول نقطف م إماعيل صري كتابة وجدانية  
لة أبولو من مطوات إماعيل  سن   نشر   ت   لواء ا ليل  الوجدان  امرأة  

مالأ فهي تصور ل سنأ أو )ملك ا ا مال صري قصيدة رقيقة يصح أن تسمى )لواء ا
ياة، امرأة وسلطاها ا ما هما من أثر بالغ ونفوذ كبر  ا وإذا م يكن الشاعر ترمان ، وتري

مال فمن يكونه ه سوى امرأة تعلمه ما هو ؟ا وتوحي إليه كيف تكون أنواعه ، وهل لف
ونه  وهذ هي القصيدة  .  ؟وف

 :قال صري
ســـــــــن  أحـــــــــزاب اهـــــــــوى، يـــــــــا لـــــــــواء ا

 
 ـــــــــــــــــــــة  ظـــــــــــــــــــــل اللــــــــــــــــــــــواء  الفت أيقظــــــــــــــــــــــوا 

 ثاراهــــــــــــــــــــــــم  اهـــــــــــــــــــــــوى فرقتــــــــــــــــــــــــهم 
 

ــــــــــــــــامعي آمــــــــــــــــر  ــــــــــــــــاء، ف  وصــــــــــــــــو آبري
ســـــــــــــن   إن هـــــــــــــذا   الـــــــــــــذي كامـــــــــــــاء ا

 
 وشفـــــــــــــــــــــــــــــــاء   فيــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــأنفس   ريّ  
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ا ــــــــــــــــــذودي بعضـــــــــــــــــــ  عــــــــــــــــــن ورد ا ت
 

 واعــــــــــــــد بــــــــــــــن الظمــــــــــــــاء، دون بعــــــــــــــض 
ســـــــــــن      فيـــــــــــه ازدمـــــــــــت، أنـــــــــــت م ا

 
 يزجيهـــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــاء، ســـــــــــــــــفُن اآمــــــــــــــــــال    

 مــــــــــــــائج  هــــــــــــــا الشــــــــــــــوقُ  يقــــــــــــــذف 
 

ــــــــــــــــــــجن     ـــــــــــــــــــن ل ــــــــــــــــــــاء   :ب  1وشقــــــــــــــــــــاء، ع
 :الطبيعة 

ياة والكون وهي ، وقد استشعرها اإنسان وأحس ها وألفها، مال الطبيعة من مكونات ا
مال، متعة اإنسان ياة، وهي مهد السام، وهي روح ا ياة ، وهي عبق ا وهي غاية ا

يوان آليف، ميل وااغصان الوارفةوالغزال ا، يلتقي فيها الطائر امغرد وهي  ثل اماء ، وا
يوانية والشجرية،  صفائه وتدفقه ر والغابة ا  وأضحت ماذ الشعراء ، ومكونات 

اطباً البحر متاماً معه9  ــ :يقول إبراهيم ناجي 

 قلــــــــت للبحــــــــر إذ وقفــــــــت مســــــــــاءً 
 

 كـــــم أطلـــــت الوقـــــوف واإصـــــغاء   
ــــــــــــم  سي  لروحـــــــــــي زاداً  وجعلـــــــــــت ال

 
 وشـــــــــــــربت الظــــــــــــــال وآضـــــــــــــواء   

ـــــــن كالزبـــــــد   الــــــــذا أنـــــــت عـــــــات و
 

ـــــــــــو ومضـــــــــــي جفـــــــــــــاء     هـــــــــــب يعل
وهم يتأملون   ازج الطبيعة مع اإنسان بل مع الكون لكن اإنسان القادر على تبين  

 التفاعل 
ميلة  يقول، فاإنسان برقته يتاحم مع الفجر ونسيمه وضيائه، بن البشر والطبيعة ا

 :رمزي مفتاح :الشاعر
 رققـــــــــــــــت  يافــــــــــــــــجُر ا روحت وا بــــــــــــــــدنت 

 
فس مــــن أمـــــل!   ورـق مثلــــك مــــا  الــــ

عــــــامي  تلطفهــــــا   هـــــــل أنــــــت مــــــس ال
 

ــون    ــواء ا  ل؟امقــأم أنــت صــفو ا
فـــــوس رضــــــا   وهـــــل ضـــــيا ك مـــــا مـــــا ال

 
؟ــــل أو ملاة من نسيس طــــــــوراح   ل 

ـــــــــا ســـــــــكونك وهـــــــــل لـــــــــود ل  أنغــــــــــام ا
 

؟ فكـــم  ــــدو مـــن الرمـــل    صـــمات  لـــه شـ
فــــــس فـــــامرأّىّ ُ  صورهــــــا   أم طابـــــت ال

 
ـــــب والغــــزل؟ معكوســــة عــــن مـــــال   ا

ســــــــمة الــــــــريح حلــــــــم والضــــــــياء رضـــــــــاً    ف
 

ــــــــب   وحلــــــــو صــــــــمتك ســــــــاجي  ا
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ا

لـــــــــــم  ملقـــــــــــاك ذاهلــــــــــــة   فــــــــــــس   وال
 

ـــــل كلـــــذة  ــــــر  مـــــن القب عس  سحــ ـــــ  ال
فس فط   رهـــــاعجبـــــت يـــــا فجـــــر بـــــن الـــــ

 
فصـــــل  هــــــك أصـــــــر   غـــــر م  1وبـــــن ك
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مود حسن اماعيل على مرابع الريف فتغمر الذكريات آو تذبه تلك ، ويقف الشاعر  و
فسي متمازجا مع الطبيعة مع البعد عن  مال ال اظر الفطرية الطبيعية ال  ثل بذور ا ام

قل الريفي  ــ:تعقيد العقانية وسطوة الصراع فيقول  ا
قـــــول كــــم صدحـــــت ــــاري  ا  زـم

 
 !اـــن فرح أطر هـدت مــفك 

ــــــــــــــها  ا ــــــــــــــدُي  مرتعــــــــــــــي يراقصـ
 

اوهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــل  ربـــــــــــــــوي   والـحـ
ـــــــــــا مـــــــــــن نشــــــــــوة والـضــــــــــوءُ   غمتهـ  ب

 
ـــــــــــي رأد ياعبهــــــــــا   قــــــــــد مــــــــــال فــ

ة    ـــــــفون ســــــو ســــــ ـــــــا مــــــن جـ ــــــا هـ  رن
 

اطُبهــــــــــا   فكــــــــــاد مــــــــــن ســـــــــــــكرة 
ــــــــــــــــينفخـــــــــــــــُت  نأي  ـ ــــــــــــــــا فطـرب  هــ

 
ـــــــــــــــــــــــــي يداعُبهـــــــــــــــــــــــــا   وراح  ُعز لتـ

ـــــــــــــه يغــــــــــــازل الــــــــــــــروح مـــــــــــــن   ماح
 

ــــــــــــــى تواثُبهــــــــــــــا  غمـــــــــــــة   الضحـ  ب
 مـــــــن هـجــــــــة الربيــــــــع بـــــــا ســـــــكران 

 
ـــــــــــــواكبها رُقر ق ــــــــــــت   مــــــــــــر  بــــــــــــه   ســ

ــــــــــــــــــــة يهفـــــــــــــــــــو إ  ــــــــــــــــــــد بـمائـ  مهــ
 

ــــــــــــُها برســـــــــــيمه غـــــــــــض   مـــــــــــن   يراقبـ
ـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــت صبـي ـــــــــــــــــــــها فو ف  غائلـــ

 
ـــــــــــــدى جاببُهـــــــــــــا طُــــــــــــر زتو    بال

 وأشرقــــــــــت فــــــــــي الصبــــــــــاح اهيــــــــــةً  
 

ا  ــــــــــــــــــ  ذوائُبهـــــــــــــــــا فكل لـــــــــــــــــــت بالـسـ
يـــــُت فـــــي ظلهــــا   . فهــــل معـــــت  .غ

 
 ترائُبهـــــــــا وقــــــــــد ارعشــــــــــت، ـــــــــ 

ـــــــــــمت    أم زارهـــــــــــا فـــــــــــي مهادهــــــــــا ن ســ
 

ــــــــــــــــة يـجـاذبـهــــــــــــــــا   9وراح مـــــــــــــــن فت
 :ويقول الشا  وصف حياة الريف 

 رقــــــــــــــ  أوراق الزهــــــــــــــور اليابســـــــــــــةتُـ  والـصبــــــــــــــا
 
 

ــــــــور  تلـــــــك الفجـــــــاج الدامســــــــة  وهــــــــادى ال
 
 

*** 
ـــــــــا ً   ـــــــــل الصــــــــبح مي ــــــــق هـــــــــا، أقب  مـــــــــأ آف

 
 

ــــــــــــا  فتمطـــــــــــــّى الزهـــــــــــــُر والطـــــــــــــُر وأمـــــــــــــواُج امي
 
 

ـــــــــي   العـــــــــام قـــــــــد أفـــــــــاق ــــــــــى للحيـــــــــاة، ا ــ  وغ
 
 

ـــــــــــــاة، فأفيقـــــــــــــي يــــــــــــاخرا  !وهلّمــــــــــــي يــــــــــــا شيـ
 
 

 شــــــياهي بـــــــن أســــــراب الطيـــــــورو اتبعيــــــ يــــــا 
 
 

 4ومراحـــــــــاً وحبـــــــــور، وامــــــــأى الــــــــوادي ثغــــــــاءً 
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تلفة ن نرى أن شعراء ) أبولو أ نظروا للطبيعة من جهات   :و

مال الطبيعة -أ  .وقد اشتكوا فيه مع الشعر القدم، نظروا 

افقاً أما الطب -ب  يعة فهادئة. اهروب لفطرة الطبيعة ٓن اإنسان من حوهم يرونه حاقداً م
ديث عن الشجرة ، أهم أسقطوا أنفسهم على الطبيعة -ج ففي ا

ن لأيام السالفة .. وأن القرية مهد الفطرة ونسيم .أها ذبلت وتبكي وتشتكي و
ه وبن الطبيعة مازجة وحبا وألفة، وهو بذلك يقصد نفسه، الذكريات عل بي  .وأيضاً 

علون اهروب إ علون ذلك الرومانسيون الغربيون  ياة و يعًا على ا  الطبيعة  ردًا ش
عزلون   استكشافًا معام الطبيعة وما وراء الطبيعة وكأهم توارثوا ذلك عن الرهبان الذين ي

ٓهم يدركون أن اه  ؛والشعراء العرب تتلمذوا عليهم ولكن ذلك م يدخل قلوهم، الدير
  .موجود دون البحث  الطبيعة

ياة ورونقها قد مس اإنسانيرى الصر  يقول    أن التغر واندثار آشياء ونضوب ا
 :جدول

  ضـــــــــــــــــــفتيه مــــــــــــــــــــالو  يســــــــــــــــــــر
 

ـــــــــــانيه  ــــــــــى شفـــــــــــ غـ  كلحــــــــــن عل
يـــــــــــــــاة  ــــــــــــــان ا ابعـــــــــــــــة مــــــــــــــن ج  م

 
ــــــــى تلعـــــــــات اهــــــــوى   الســــــــاميه عل

 هــــــــــــــــب آغصـــــــــــــــان  وحشـــــــــــــــة 
 

ـــــــافق الواجــــــــف علـــــــى صـــــــدر   ا
 جــــــــــدو أيــــــــــن و هــــــــــدوءك يــــــــــا 

 
 ســــــــك يــــــــا جــــــــدو أيـــــــــن راح  وم 

 عـــــــــــــــــــــد للضــــــــــــــــــــفاف ترانيمهـــــــــــــــــــــا 
 

يـــــــــــات الــــــــــــمراح   ورجــــــــــــع هـــــــــــا أغ
ن إ موطن الذكريات -   :ا

فوس فهم ، عادوا لذكرياهم، ومع ذلك، أكثرهم مات  شبابه وهذا هروب من داخل ال
ياة ذراعاً ، فجروا أنفسهم من الداخل هروباً يتعطشون لذكريات الطفولة اهادئة ، وضاقوا با

اضر امؤم ب.، من ا دهم هي مسارح ا  ومواطن الذكريات ع
ة ذابلة اهمشرييقول    : أر

فســــــت  حــــــ إذا حــــــل الصــــــباح ت
 

 فيهـــــــا الزهـــــــور وزقـــــــزق العصفـــــــــور 
ية ناجيويقول   الفة دي   :يصف دار أحبابا له وقد تغرت حاها بعد ردحا من الزمن : 
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ــــــــــــا ـــــــــــــة ك  طائفيهـــــــــــــا هــــــــــــذ الكعبـ
 

 مســـــــــــــــاءً و  وامصلـــــــــــــــن صباحـــــــــــــــاً  
ســـن فيهـــا   كـــم ســـجدنا وعبـــدنا ا

 
ــــــــــــا غربــــــــــــاء   كيـــــــــــــف بـــــــــــاه رجع

  
ح ااستعارة روحا فياضة تقديسا موطن الذكريات حن وظف الكعبة والصاة ال  فهو قد م

مال من امثرات الوجدانية ال أثارت كوامن مشاعرهم. ثل أرقى آحاسيس البشرية ، ا
مال سهام ترشق الشاعر فيذوب وتستحوذ على لبه وعقلهفكان  ويصور إبداعه بروعة ، ا

مل  ارهم  لغة عذبة أنيقة رقيقة  امضمون ورقة الروح وتاحم آحاسيس فهم يبدعون 
دد مفاهيمه فتجلى ذلك الضباب   مال ال م يستطع أحد أن يدرك ماهيته و معام ا

مود طه فإها  نظر إ روعته  القصيدةأشعارهم بصورة واضحة ا دول أ لعلي  )ا
مال غر أن ذلك يستدعي هميش العقل والقبض على مضمون واضح  بجس ببهجة ا ت

غم وروعة السياق  .      للعيان إما هي نبض من آحاسيس وال
دول ية ا  أغ

 أيـــــــن مـــــــن عيـــــــ هاتيــــــــك اجــــــــا
 

يـــال، يـــا عـــروس البحـــر   يـــاحلم ا
ـــــــــــن عشـــــــــــاقك  ــــــــــــيا مــــــــــــار أي  الل

 
ــــمال   أيـــن مـــن واديـــك يـــا مهـــد ا

 موكــــــــب الغيــــــــد وعيــــــــد الكرنفـــــــــال 
 

ــال  ــدول  عــرض الق  وســرى ا
 بــــــن كــــــأس يتشــــــهى الكـــــــرم مــــــر 

 
 يتمـــــــ الكـــــــأس ثغــــــــر و حبيــــــــب 

 إلتقــــــــــــــت عــــــــــــــي بـــــــــــــه أول مــــــــــــــرة 
 

ــــــب مــــــن أول نظـــــــرة فعرفــــــت   1ا
وآامه وفقر وحرمانه وهي عبارة عن اإنسان  :الشكوى - 

اجيًا ها يشتكي آامه  مود طهومضايقة اجتمع له يقول علي  هاربًا للطبيعة م
 -:وأحزانه

 قـــــد حطـــــمو  ســـــرت فيهـــــا وحـــــدي
 

ح ليلهــــا مشـــــكاي   امقـــــدار  جــــ
 ولكـــــــــــم أرمــــــــــد اهجـــــــــــر جفــــــــــو 

 
ــــــــــــرور  ــــــــــــي ا  باللفحــــــــــــات و رمت

 م أجــــد   واحــــة العــــيش ظــــا 
 

ـــــــــــــل حــــــــــــر هـــــــــــــايأو غديـــــــــــــ   را يبــ
ـــــــــــاة أصــــــــــلى لظاهــــــــــا   أســــــــــفا للحيـ

 
ـــــــــــــــــــعذبات وأراهـــــــــــــــــــا   وريفـــــــــــــــــــة الــ

قيقــــــــــــة بعـــــــــــــدت عــــــــــــ  ـــــــــــــها ا  في
 

 وأضلـــــــــــــت مســـــــــــــعاي للغــــــــــــــايات 
 صـــــــراخي هاجـــــــت الريـــــــاح كلمـــــــا 

 
 صرخــــــــــاي هدجــــــــــت  هزمهــــــــــا 
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 الــــــذي الصــــــخر العتيــــــد غــــــر ذاك
 

 ضـــــــج عليـــــــه العبـــــــاب مـــــــن أنــــــاي 
 تـــــــك بعـــــــد آصخــــــــرة املتقـــــــي أتي 

 
يـــــــــــاة   أذاي يـــــــــن أشكـــــــــــو مـــــــــن ا

 ا أميــــــك صــــــخرة املتقــــــي لكــــــن 
 

ــــــــــــــاة!!   1أميـــــــــــــك صـــــــــــــخرة امأســ
 :اهمشريويقول  

ــــــــد  ــــــــى الصــــــــخر الوحي جلســــــــت عل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً   وحي

 
 وأرســــلت طــــر  الفضــــاء شــــريداً  

ـــال معـــذباً   ي ـــا ا  لقـــد عشــــت  دني
 

 فيــا ليــت شــعري هــل أمــوت ســعيداً  
 :اعيلمود حسن إمويقول  

ــــــــــــــــم ـــــــــــــــا شــــــــــــــــاكي اهـ ــــــــــــــــه ي  ٓيامــ
 

 قـــــــــــد شكـــــــــــوت البغـــــــــــي للباغـــــــــــة 
  :دثوا عن البؤس من جهتن :تصوير البؤس-1 

 بؤسهم أنفسهم  -ب    كالفاح والصانع  :بؤس اجتمع -أ

، تعاطف شعراء الوجدان مع معاناة اانسان  الريف وشاركوا الفاح كدحه ونصبه وفقر
 -:اس أبو شبكهيقول إلي، ووصفوا أوجاعه

ميـــــل   ـــــل  ا ق  ـــــن ا  هـــــو ذا الفــــــاُح قـــــد عـــــاد  م 
 
 

اصــــــــُد والـــــــــرفُش الطويــــــــل   ــــــــُل ا   يدي ــــــــه  ام  ج 
 
 

ـــــــــن القـمـــــــــح  الثقيـــــــــل    وعلـــــــــى أكتــــــــــاف ه  م  ـــــــــلت م 
 

 
يـــــــــــــه آثــــــــــــاُر اللهيــــــــــــب   هـــــــــــــوكت و عي  فهــــــــــــو م

 
 

ـــــــُجد ي ه   ســـــــي، أس  ـــــــب  ، يانف   !فقـــــــد وا امغي
 
 

*********** 
ــــــــــــــــدول  ـ ي فـــــــــــــــتة قـــــــــــــــرب ميــــــــــــــــا ا  إســـــــــــــــت
 
 

ــــــــــــاز يرتــــــــــــاح بســــــــــــفح ـــــــــــــل و انظــــــــــــري امـع بـ  ا
 
 

 والقطيــــــــــــــع الشـــــــــــــــارد اهائـــــــــــــــم مثــــــــــــــل اإبـــــــــــــــل
 
 

 أنظريـــــــه تائهـــــــاً كـــــــالفكر  الوقـــــــت العصـــــــيب
 
 

ـــــــب، يانفســـــــي، أســـــــجدي ه  9فقـــــــد وا امغي
 
 

 
 -:يقول الرصا  مطلقة

 12الديوان  1                                                            

 129أبولو اجلد الثا  9
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ـــــــــــو دت  زهــــــــــــة عـــــــــــن الفحشــــــــــــاء خ   مـ
 

فـــــــــــرا مـــــــــــن   ت آنســـــــــــةت عـــــــــــُروبُ ا
ــــــــــــــا ن ــــــــــــــوارت تســـــــــــــتجّد هــــــــــــــا   امعـ

 
تبلــــــــــــى دون ع ـفتهــــــــــــا   العيـــــــــــــوب و  

تهــــــــــا صــــــــــفا   مـــــــــــاُء الشـــــــــــباب بو ج
 

 فحامــــــــت  علــــــــى رونقــــــــه القلــــــــوبُ  
 ولكــــــــــــــــــــن الشوائــــــــــــــــــــب  أدركتــــــــــــــــــــه 

 
 مشـــــــــــوبُ  فعـــــــــــاد وصفـــــــــــو كـــــــــــدرت  

ـــــــــت  ــــــــــب  آعـــــــــراق زال  حليلــــــــــُة طّي
 

ه هـــــــــا الكـــــــــرو   هــــــــــا وعـــــــــ  ببــــــــه ع
ــــــهو  رعـــــــى   رعــــــت  فلــــــم تــــــر قــــــّط م

 
هـــــــــــــا مايـريـــــــــــــب  ـــــــــــــّط م  وم ي ـــــــــــــر  قـ

لطــــــــاُء يومـــــــا  هـــــــا ا  فغاضـــــــب زوج 
 

ـــــــــــوب  ـــــــــــاف بــــــــــه نشـ ـــــــــــر  للخـ  بأمـ
اً    فأقســــــــــــم بالطــــــــــــاق هـــــــــــم ميــــــــــــ

 
ـــــــــــلك  ـــــــــــوبُ  و تـ ـــــــــــ ةت خـــــــــــطأ وُح  ألّي

 وطلقهــــــــــــا علـــــــــــــى جهـــــــــــل ثاثـــــــــــــاً  
 

هــــــل   الغضـــــوب الرجــــــل كــــــذلك 
 طـــــــــاق بـ ـــــــت   و أفـــــــــ بــــــــالطاق 

 
ـــــــــــــا تعّصبهـــــــــــــم عـصيـــــــــــــب   ذوو فُتيـ

ـــــــــــه   م تــــــــــأت الـدنايـــــــــــا فبانــــــــــت ع
 

 ولــــــــم يعلــــــــق هــــــــا الــــــــذاُم امعيــــــــب 
ـــــــــــيو  فظلــــــــــــت  ـــــــــــادي باكيـــــــــــة ه   ت

 
ـــــــــف القلـــــــــوب  ـــــــــه تر  بصـــــــــوت م

ـــــــــر م ت  حبلــــــــــي   مـــــــــاذا يالبيــــــــــُب ص 
 

ـــــــب  ــــــا لبي ـــــــدك ي ـــــــت ع  وهـــــــل أذنب
ـ فـــــــــدتك نفســــــــــي  ــــــــــي إ  أب ـــــــــن  ذن

 
ـــــــــــــــه بعدئـــــــــــــــذ أتــــــــــــــــوب ــــــــــــــــإف   ع

ـــــــــــ وصــــــــــددت  عــــــــــ   ل ئ ـــــــــــن فارقت
 

ــــــــــــــــب  ــــــــــــــــي ا يفارقــــــــــــــــه الو جـي  فقلـ
 فأطـــــــــرق رأســــــــه خجــــــــًا وأغضــــــــى 

 
يــــــــــه سكــــــــــوب   وقــــــــــال ودمــــــــــُع عي

ـــــــــــــــُة أقصـــــــــــــــرى عــــــــــــــ  ـــــــــــــــإ لبيب  ف
 

ـــــدم اللهيـــــبُ    كفـــــا مــــن لظــــى ال
 اه هجـــــــــــــــُرك باختيــــــــــــــاريو  ومــــــــــــــا 

 
طــــــــوب   ولكـــــــن هكــــــــذا جــــــــرت ا

 يس يــــــزول حبــــــك مــــــن فــــــؤاديفلــــــ 
 

 1 يطيـــــب العــــيش دونــــك   ولــــيس 
  :التأمل - 

د شعراء الوجدان باإحساس الذاي و وج الفكرة بن تداعيات التجربة ، يتاقح الفكر ع
شية من بعضها وتتاطم أمواجها  ، الشعورية وتتقارب آفكار والواقع والرغبة الذاتية أو ا

م  -:د سعيد السحراويتأمل خيا يقول الشاعر 
يـــــــال غرامـــــــي  كـــــــم تـــــــذكرُت  ا

 
ـــــــــــــــــام  وييــل ــــــــــــــــــتُ    نعيمـــــــــــــــــي ام

يـــــال شـــــكاي  اســـــيُت  ا  كـــــم ت
 

ـــــــــقوي، ومـــــــــومي   وجحيمـــــــــي، وش 
ــــــاء  لكــــــّن قلــــــي   كــــــم صــــــبحُت اه

 
كــــــــيم يشــــــــتكي الــــــــذ ـل للعزيـــــــــز     ا

 
 14شوقي ضيف،دراسات  الشعر  امعاصر ص 1                                                            
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******************* 
ــــــــــرُت  عــــــــــام    يــــــــــال  لعلــــــــــي ط   ا
 

ــــــــر      أطّــــــــراح  مومـــــــــي أرقــــــــُب ا
ــــــــــا  ـــــــــــاه ي غــــــــــالبت آوهـــــــــــاُم بي  ت

 
لــــــــــــود   إ شــــــــــــوقت       العظــــــــــــيم   ا

ــــــــــال    ي  عــــــــــام امــــــــــو أرتقــــــــــي با
 

جـــــوم  ، ت     ٓلقـــــى اجهـــــول  بـــــن  ال
 ****************** 

يـــــــال  ُشـــــــعاعاً   ـــــــل  البـــــــدُر  ا  أر س 
 

فــــــــــــــــاً    ومــــــــــــــــااً ، وروعـــــــــــــــةً ، ُمستخ 
ـــــــــــلء  ـــــــــــاد ى م  ـــــــــــع وه   نـــــــــــداءت  اع  الش 

 
 1اوتعــــــــــــــــــ، شاعــــــــــــــــــر   أذن    رنـ  

 :ناجي ويقول 
 جلســــت يومـــــاً حـــــن حـــــل امســـــاء

 
 و قــــــد مضــــــى يومــــــي بـــــا مؤنــــــس 

 صا جودت:ويقول 
 وقـــــــد حـــــــرت  امـــــــوت و أمـــــــر

 
 مـــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــــــا زوا اه 

ية والسياسية  آخر حياهم -  كما   .رجعوا للموضوعات الوط
ياة ، رمه اهعبد العزيز ملك للمود علي طه  مدح  د أن ا هم  والقارئ لدواوي

ديث  اسبات وامراثي وا هم وشاركوا  ام ية واإجتماعية احتلت مساحة من دواوي الوط
 .عن قضايا آمة والوطن وحروهم

قاد يتهم الرومانسين ) الوجدانين أ باإنعزالية واإهزمية بتعدون ويرون أهم ي، كثرًا من ال
دث  ، عن مواقع ا

د أهم  قلب  إبداعهم فإن القارئ، وهب نران آمة والواقع يسجل غر ذلك ظرهم  وت
امقاومـــة  إ ا دعـــوة اجتمـــع امعانـــاة الذاتيـــة ويتجـــاوزون، بـــل هـــو الـــذي يـــؤجج أحاسيســـهم

هوض والتفاعل كن مع الشاعر الشا  ثورته ضد امستعمر.، وال  ول
يــــــــــــاة ا الشعـــــــــــــب يومــــــــــــاأذ  أراد ا
 

ــــــــــــــد أن يستجيــــــــــــــب   القـــــــــــــدر   فاب
ـــــــــــــــــل أن  جلـــــــــــــــــي و ا بـــــــــــــــــد للي  ي

 
كســـــــــــــــــــر للقيـــــــــــــــــــد أن وابـــــــــــــــــــد   ي

يــــــــــاة   ومــــــــــن م يعانقــــــــــه شـــــــــــوق ا
 

 جوهــــــــــــــــــــا واندثـــــــــــــــــــــر تبخــــــــــــــــــــر  
ـــــــــــــات كــــــــــــذلك قالـــــــــــــت    الكائ

 
 وحدثـــــــــــــــــــ روحهـــــــــــــــــــا امسـتـــــــــــــــــــت 

 إذا مــــــــــــــــا طمحـــــــــــــــت إ غايـــــــــــــــــة 
 

ــــــــــذرلبســـــــــت امـــــــــ وخل   عـــــــــت ا
 وم أيـــــــــــــــوف وعــــــــــــــور الشعـــــــــــــــاب 

 
 و ا كبـــــــــــــة اللهــــــــــــــب امستعـــــــــــــــر؟ 
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ـــــــــريح بـــــــــن الفجــــــــــاج  ودمــــــــــدت ال
 

ــــــــت الشــــــــجر  ـــــــــال و ب ـــــــــوق ا  وف
بـــــــــال  ـــــــــب صعــــــــــود ا  ومــــــــــن ا 

 
فــــــــر   يعـــــــيش أبـــــــد الدهــــــــر بـــــــن ا

 و أطرقــــــت أصــــــغي لعــــــزف الريــــــاح 
 

 وقــــــــــع امطــــــــــرو  وقصــــــــــف الرعـــــــــــود 
 تو قالـــــت  آرض مـــــا تســـــاءل 

 
 هــــــــل تكرهـــــــــن البشـــــــــر؟: !يــــــــا أم   

ـــــــاس أهـــــــل  ـــــــارك  ال  الطمـــــــوح أب
 

طــــــــــــر   ومـــــــــــن يستــــــــــــلذ ركــــــــــــوب ا
 و ألعــــــــن مــــــــن ا ماشــــــــي الزمـــــــــان 

 
ــــــــع  ُجـــــــر و يق  بالعيــــــــش عـــــــيش ا

يـــــــاة  ـــــــب ا  هـــــــو الكــــــــون حـــــــي  
 

تقــــــــــــــــــــــر اميــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــدثر و   ام
ضـــــن ميـــــت الطيـــــور   فـــــا آفـــــق 

 
حــــــــل يلثـــــــــم ميــــــــت الزهـــــــــ   1روا ال

مود طه عن فلسطن   ـ:يقول على 
ـــــــي  ـــــــد ى، أ خ 

ـــــــاو ز  الظــــــــال ُمون  ام  ج 
 

ـــــــــــاد    ـــــــــــــق ا ه  ــــــــــــدا  ، ف ح  ــــــــــــق الف   و ح 
ــــــــــــــــُبون  الُعروبـــــــــــــــــة   أ ن ــــــــــــــــتُُكُهم     يـ غ ص 

 
ـــــــــــــــــــــؤ د د ا؟  ـ ـــــــــــــــــــــد  آُبـُـــــــــــــــــــــوة  و الس     

ـــــــُيوف    ـــــــل يل  الس   و  ل ي ُســـــــوا ب غ ـــــــر   ص 
 

ــــــــــو تاً   ي بُــــــــــون  ص  ـــــــــــد ىل  ــــــــــ ُ  ا أو  ص 
ـــــــــــد   ــــــــــن  غ م  ـــــــــــك  م  ــــــــــر د  ُحس ام   ف ج 

 
ا، بـ ع دـــــــُــــ ، فـ ل ــــــــــي س  ل ــــــــــهُ   ـــــــــــد   أ ن  يـُغ م 

ـــــــــــــي  ٓ ب ـــــــــــــي  ، أ خ  ــــــــــــا الع ر ب ـــــــــــــي  ا  أ يـ ه 
 

ا  ن ا ا  الغ ـــــــــــــد  ــــــــــــو م  م و ع ـــــــــــــد   أ ر ى اليـ 
ــــــــــة  ، أ خـــــــــــي   أ قـ ب ــــــــــل  الـشـــــــــــر ُق   أُـم

 
ـــــــــــ ي اهـُــــــــــ  ُ ي ــــــــــُرد  الـضــــــــــال  و   د ىتـ 

ــــــــي  ت ـــــــاً ل  ـــــــا، أ خ  س  ُأخ   إ ـن   الُقـــــــد 
 

ُــــــــــــــد ى 
ُــــــــــــــون  ام ــــــــــــــد ه  ـــــــــــــا الـذا   أ ع 

ــــــــــي  ـــــــــر قـ ن   ، أ خ   ش 
ل ـــــــــة  ام  قُـــــــــم  إ   ق بـ 

 
ــــــــــــة    ــــــــــــي الك  يس  م  او  ل  ح  ـــــــــــــد  ج   س 

 ام
ــــــي  ــــــي، أ خ  ــــــا د م  ــــــر ى   ثـ ر اه   إ ن  ج 

 
ـــــــــــــبـ   ا و ش   الـضــــــــــــــر اُم ه  ـــــــــــــا ُموقــــــــــــــد 

ــــــــــــــة  فـ ف ت ـــــــــــــ  ج   ُحـــــــــــــرـة   ـش  ع ل ــــــــــــــى ُمه 
 

ا أ ب ـــــــــــــت    ـُـــــــــــــر ع ل ي هــــــــــــــ ا الع ــــــــــــــد   أ ن  م 
ــــــــة    ــــــــن  قـ ب ض   و  ُخـــــــــذ  ر اي ــــــــة  ا ـــــــــق  م 

 
ــــــــا الــــــــو غ ى  ـــــــــد ى، ج ا ه  ــــــــا ال  و م  اه 

ا  ــــــــــه  يـــــــــــداً ع ل ــــــــــى أ ر ض  قـ ب ـــــــــــل ش ه   و  
 

ا  ـــــــــــــــد  ه  ت ش  ــــــــــــــا اه و اس   د ع ــــــــــــــا ب ام  ه 
ـــــد ي م  ـــــ  ـــــط ُن يـ ف   اك  الـشـــــب ابُ ف ل س 

 
ت ــــــــــــــــد ى  ُف 

ائ ي  و ام ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــــل الف   و  ج 
ــــــــا  يـــــــك  م  ـــــــط ُن   م  ـــــــُدورُ  ف ل س   الص 

 
ـــــــــــــــرد ى  ـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــا ا ي ـــــــــــــــاُة و إـم  ف إ ـم

 ـ:قال برم التونسي  اجلس البلدي 
ـد  قد أوقع القلب  آشـجان والك م 

 
 هـــوى حبيـــب يســـمى اجلـــس البلـــدي 

افــــــــة أنأ أكــــــــتمو  أمشــــــــي   نفاســــــــي 
 

 يعـــــــــّدها عامـــــــــل للمجلـــــــــس البلـــــــــدي 
 

 9/1الديوان  1                                                            

 



 

 - 1 - 

  www.alukah.net األوكة شبكة تابع الجديد والحصري على

وم عن جفـ القـريح سـوى  ما شـرد ال
 

يـــال خيـــال   اجلـــس البلـــدي طيـــف ا
صـــــــف آكلـــــــه، الرغيـــــــف أتـــــــى إذا   فال

 
صـــــــف أتركـــــــه للمجلـــــــس   البلـــــــدي وال

ـــــــي لســـــــت أتركـــــــه    وإن جلســـــــت فجي
 

خـــــــوف اللصـــــــوص وخـــــــوف اجلـــــــس  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  البل

  وا ومـــــــا كســـــــوت عيـــــــا  الشـــــــتاء 
 

 الصــــــــــــيف إا كســــــــــــوت اجلــــــــــــس  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي  البل

ولت إ الرومانسية والوجدان  ية مدرسة )أبولوأ ال  صائ  الف  :ا
دهم أفضل من اماز وشكري والعقاد.  :الطاقة البيانية-1  فالبيان ع
رية التعبرية-9 ن استخدموا اللغة استخدامًا جديدًا  دالة آلفاظ ووضع الصفات م :ا

ائية   .موصوفاها بطرائق إ
علون امسموع مشموماً -4 واس فهم  ، التوسع  اجازات واابتكار  الصور عن طريق ا

 .وامشموم مرئياً وقد أبدعوا  ذلك أما إبداع

صوصة :هم معجم شعري خاص-3  .يركزون فيه على ألفاظ 

اية باموسيقى وتأثرها بالشعر-1  .امضمون وآلفاظ والصور واموسيقى وتامها مع، الع

انية-1 ها  :الدالة اإ وهي موجودة  آدب العر عن طريق الباغة والصور البيانية لك
اء  القرآن الكرم أمـا شعراء الوجدان فإهم اهتدوا إ كثر من آساليب ، م تتأثر باإ
حت شعرهم داات فياضة   .ال م

ياة والتجسيم لكثر من امعا  :وياتسيم امع-1 س وا حت ا وهي صورة حية م
 .التجريدية

مادات-2  .وهي صورة حيه متحركة ناطقة :تشخي  ا

  .آلفاظالتجديد  امضمون الشعري  قوة اانفعال  الصور وتوظيف -2

ية ذات الدالة اإ، التعبر بالصورة-11  .ائيةفتجد شعرهم موظفا للصور الف

ه-11 س نيابة ع   .التعاطف مع آشياء واامتزاج ها فيجعل الشيء يفكر و

 .والصور، التعبر الرمزي بآلفاظ-19

 .اإكثار من آلفاظ امرتبطة بالطبيعة-14

 .اإكثار من آلفاظ امتصلة بالروحانية كآلفاظ امقدسة والرهبانية والزهد-13
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فة على اللسان وحسن الوقع على اآذان وذات اميل إ آلفاظ الرشي-11 قة ذات ا
 .اإمكانيات الدالية

فاف والوعورة -11  .اموسيقية الصافية اهامسة البعيدة عن ا

ية وكذلك الفرعونية.-11  استخدام آلفاظ اليونانية القدمة التار

صائ   :وهذا تفصيل هذ ا
واس - ااها ويقصد به التوسع  نقل ا :تراسل ا ٓلفاظ من 

اات بعيدة مبتكرة وأصل نقل الكلمة للدالة أخرى موجود  ، القريبة امستعملة إ 
ولكن  هذ امرحلة لتكاثف ااتصال بن الشرق ، العربية من قبل ويتفاوت آدباء فيه

انتقاهم ف، لوعي الشعراء ونقلهم التاث آورو الرومانسي، والغرب بلغت إ درجة أكر
اات استعماها ليس عن طريق اجازات القدمة بعاقاها امعروفة ولكن ، بآلفاظ من 
واس استخدام احسوس للمسموع كقول ،  بطرق أخرى مثل اإضافة والوصف ومن تراسل ا

 :اهمشري

قـــــــت جفـــــــو ــــــــوة خ ــــــــات حلـــــ  ذكريـ
 

غم الوضــــي   مــــن عطـــرك القمــــري والـــ
ــك علــى     كليــل مشــاعريفانســاب م

 
بــــــــــوع  ـــــــــــض ــــــــــــن ي يــــــــــــال مفضـ  با

ه جعله بصري ، فالعطر مشموم لكن الشاعر جعله قمرياً أي أبيض مضئ  غم مسموع لك وال
اصية كثرًا من احافظن مضئ ح اهموا أصحاب هذ امدرسة ، وقد أثارت هذ ا

ة للعرف واللغة ون واهذيان، بامخالفة الصر لكن الذي يشفع مستخدمي و  .ورموهم با
ة امباشرة ال تدل على ما أرادوا ويلهم ، هذا اجاز هذ الطريقة أهم أوجدوا القري اولة  و

وعة. ية إ الصورة احسوسة لتشع بدالة مت  الصورة الذه
اها  :التجسيم - وية من  ويل آمور امع ويقصد به 

سوس وبث ا ال آخر  ًا  نبض وحياة، ياة فيها أحياناً التجريدي إ  ،  وجعلها كائ
           :كقول إبراهيم ناجي

 ذوت الصــــــــــــــــــــــــــــبابة وانطــــــــــــــــــــــــــــوت
 

 آامهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن وفرغـــــــــــــــــــــــــت 
 عــــــــــــــــــــــــــــــــادت إ  الذكريـــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 
 زحامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها 

 :وقولة أيضاً  
اظرهــــــــــــــــــــــــا  إن غـــــــــــــــــــــــدا هـــــــــــــــــــــــوة ل

 
ـــــــــــــون ترتعـــــــــــــدُ    تكـــــــــــــاد فيهـــــــــــــا الظ

 أطــــــــــــــــــل  عمقهــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــائلها 
 

 ٓبــــــــــــدُ أفيــــــــــــك أخفــــــــــــي خيالــــــــــــة ا 
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اءات  لًا الداات واإ وقارئ ال  امتذوق هذ آبيات يقف وقفات طويلة 
  .وفلسفتها

ياة اإنسانية ما ليس بإنسان :التشخي  - ح ا وهذا ، وهو م
ه وبن التجسيم ا ما ليس إنسانًا كأنه إنسان ، هو الفرق بي ح ليتصور شعراء هذا اإ
 :كقول بعضهم ،س إحساسه ويفكر تفكر

ســـــــــــيم امســـــــــــاء يســـــــــــرق عطـــــــــــراً   ف
 

يـــــــال   مـــــــن ريـــــــاض ســـــــحيقة  ا
 *********************** 

ـــــــــــذكي رباهـــــــــــا   صـــــــــــور امغـــــــــــرب ال
 

ــــــــــة آحــــــــــام  كــــــــــي مدي  فهــــــــــي 
 *********************** 

 ووراء الســــــــــــــــياج زهــــــــــــــــــــــــــــرة فــــــــــــــــل 
 

 غــــــــــــــــــازلتها أشـــــــــــــعة  السمــــــــــــــــــاء 
والزهرة تغازل وكاما خاصية ، وصور امغرب أصبحت ذكية، يسرقفامساء أضحى إنسان  

  .إنسانية
 :ويقول آخر

 و البلـــــــــــــ ى أبصــــــــــــرته رأي العيـــــــــــــان
 

ــــــــــــــــوت  كـبــــــ ــــــــــــــــج الع سـ  ويـــــــــــــــدا ت
ــــك تبــــدو  مكــــان   صــــحت ياو

 
 مــــــــوت ا حـــــــي كـــــــل شـــــــي فيـــــــه 

اها امادي الذي  :التجريد -  ويل آمور احسوسة من  وهو 
وي من إبداع الشاعرهو طبيع ميد الديب يصف بائساً ، تها إ شي مع  .يقول عبد ا

ـــــــــون يرســـــــــلها  كأنـــــــــه حكمـــــــــة اج
 

 من غر قصد فا تصـغي هـا أُ ذن 
ـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــه مزقــــــــــــ ــــــــــــــــــــــه كأماني  ثياب

 
 فوقـــه كفـــن –هـــو حـــي و  –كأهـــا  

ـــــــــــــاكأهــــــــــــ  ـــــــــــــهو هـــ  ـا والــــــــــــدجن يلــ
 

يــــــــــــــة فـــــــــــــــي يأســـهـــــــــــــــــا فانيــــــــــــــــة   أم
كمة  وي فهو ا ول إ هباء مع .، فاإنسان  ولت إ أما  والثياب 

ية  ـ:وقول آخر يصف معة بآم
إ أن يصل إ حد اامتزاج فيها  :التعاطف مع آشياء -

لول ها ح اإنسانية ما ليس بإنسان، والتفاعل معها، وا د م وا ، فالشاعر ا يقف ع
بل يتجاوز ذلك إ جعل الشي يعر عما ، ه وبن آشياءبإقامة مشاركة وجدانية بي

ه فس إحساسه، يريد هو أن يعر ع س ب ة الذابلة    .وأن  ار يقول اهمشري    ال
ه:  -مسقطاً ذاته عليها فهي تتحدث ع
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ركــــــت الشــــــجرة  أســــــى ــــــا   وه
 

ــــــــع خياهــــــــا امهجــــــــور   وبكــــــــى الربي
 وتــــــذكرت عهـــــــد الصـــــــبا فتأوهـــــــت 

 
بـــــــــــــوروكأهــــــــــــا ب   يـــــــــــــد آســـــــــــــى ط

 وتـــــــــذكرت أيامـــــــــا يرشــــــــــف نورهـــــــــا 
 

ــــــزر زور  ــــــق الضــــــحى ويزورهــــــا ال  ري
وهو تعبر غر مباشر عن آفكار والعواطف  :التعبر بالصورة - 

ًا جزئية، وآحاسيس ًا تكون  ، ويكون من خال الصورة الشعرية ال تكون حي وحي
سد الشوق، كلية   :اديكقول أ ش،  وهي تشف عن العاطفة و

ـــــبض باماحـــــة جســـــمها  هيفـــــاء ي
 

ـــــــاب تطــــــل  ــــــاة مــــــن الثي ي  فــــــتى ا
 :كقول ناجي 

جــــــــــــر ـــــــــــــت علــــــــــــى خ  كـــــــــــــم تقلب
 

فــــــــن غفــــــــا   ا اهـــــــوى مــــــــال وا ا
و ، وقد تكون الصورة كليه  ثل مشهداً حياً خارجياً أو جوا نفسياً داخلياً   وهذا امشهد أو ا
موعة صور جزئية تكون عمًا متكا قيقة ، ماً يتألف من  ا  تزج فيها ا وصور الشعراء ه
يال غالباً يقول أحدهم يصف القرية بالليل   :با

 ســـياجها الشـــتاء وقـــد نســـجت أيـــدي
 

اصــــــــــــر   عليهـــــــــــا وأســــــــــــوار الظـــــــــــام 
هــــــار وأسدلـــــــت   لقــــــد رنقــــــت عــــــن ال

 
 ضــــــــــفائرها فـــــــــــوق امــــــــــروج الدياجـــــــــــر 

فـا  يهمـس  الـدجى   وقد خـرج ا
 

ــــــت علــــــى الشـــــــط ا  ــــــوافر هــــــوامودب  ال
مبيـــــــز تصــــــرخ بومــــــة   وطــــــارت مــــــن ا

 
 يتشــاجر علــى صــوت هــر  الــدجى 

ـــــــــب عابســــــــاً   ــــــــبح الكلـ  و فــــــــتات ي
 

قــــــــل خـــــــــادر   اوبــــــــه ذئــــــــب مـــــــــن ا
وهذا باب واسع حيث يكون  الكلمة :ااستخدام الرامز - 

مل القصيدة و الصورة ها وقد استخدمو بكلمات هي ال ترمز عما وراء، و 
ن  –اللهب امقدس  :مثل سيان حجب الغيب –وادي ا  ... أ.وادي ال

وهم يكثرون من آوصاف ال م  :التجديد  الوصف -
اً يتأود، وم يألفها التاث الشعري –يعرفها ااستعمال اللغوي  ولكن  ، فامرأة ليست غص

  :كما وصفها ناجي

 أيـــــــن مـــــــن عيـــــــ حبيـــــــب ســـــــاحر
 

 ءحيـــــــــــــــاو  جــــــــــــــالو  فيــــــــــــــه نبـــــــــــــــل 
طـــــــــــــوة   ملكـــــــــــــاً  مشـــــــــــــي واثـــــــــــــق ا

 
ســـــــــن شـــــــــهي   الكريــــــــــاء ظـــــــــام ا

ــــــــــــــــر  ــــــــــــــــق الســــــــــــــــحركأنفاس ال  عب
 

 ســــــاهم الطــــــرف كــــــأحام امســــــاء 
طقـــــــــــــــــه  مشـــــــــــــــــرق الطلعـــــــــــــــــة   م

 
ـــــــــــــور   تعبــــــــــــــر الســـــــــــــماءو  لغــــــــــــــة ال
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ويكثرون من ، يكثرون من استعمال امظاهر الطبيعية :الطبيعة -
 –الواحة  –العباب  –.. )الشفق .عر الروحيةوامتصلة بامشا، آلفاظ امرتبطة بالطبيعة

ية ...أ.الربوة –الغاب  امعبد  –امصلى  –... ) الدير .وهم يكثرون من آلفاظ الدي
سك –السجود  –الصاة  –  .أ .ال

 : يقول اهمشري
ــــــه ضــــــبابا ــــــت في ــــــت فجــــــراً وك  ك

 
 شـــــــــاع  أفقـــــــــه الوضـــــــــيء فتاهـــــــــا 

 ******************* 
ـــــــــــــن مقـــــــــــــدس ع  لــــــــــــــويأنــــــــــــــت 

 
 قــــــــــد هـــــــــادى مـــــــــن عـــــــــام نـــــــــورا 

فة-11  وقد أبدع الشاعر صا جودة  هذا اللون ، اميل إ آلفاظ الرشيقة ذات ا
 -:يقول

 تظــــــــــــــــــل تعــــــــــــــــــاود الــــــــــــــــــذكريات
 

 وتـــــــرق   خـــــــاطري كـــــــل حـــــــن 
ونـــــــــــــةً    وتضـــــــــــــحك  القلـــــــــــــب 

 
 تــــــــــــذكرين فهــــــــــــل !اميــــــــــــا بعهــــــــــــد 

 ********************* 
ــــــــى الشــــــــاطئ ــــــــاك عل ــــــــؤي ه  اللؤل

 
ـــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــك الوارف ـــــــــــــــــــــت مظلت  و

ا نغــــــــــــ نشــــــــــــيد الغـــــــــــــرام   جلســــــــــــ
 

ــــــــــــــه   علـــــــــــــى نغـــــــــــــم امــــــــــــــوجة العازف
ـــــــــــا قلــــــــــــوب اميـــــــــــا   و تســـــــــــعى إلي

 
شــــــــــــد العاطفـــــــــــه   لتسمــــــــــــع مـــــــــــا ت

ـــــــــــــا  ـــــــــــــات لـــــــــــــو داعبت ــــــــــــــود  امو  ت
 

ـــــــا   اهاتفـــــــه و فاضـــــــت علـــــــى روح
 فتلقــــــــــــــــــى مؤامـــــــــــــــــــرة  الرمــــــــــــــــــال 

 
ائفــــــــــــــــــــــه   فتتــــــــــــــــــــــد للبــــــــــــــــــــــحر كا

ا و تشـــــــــــــتعل  ـــــــــــــار  جســـــــــــــدي  ال
 

 العاصــــــــــــــفه و تلهبهـــــــــــــــا الشــــــــــــــهوة 
ـــــــــــــــا  طفئهـــــــــــــــا  امي مــــــــــــــــضي ل  ف

 
ــــــــــــــن  ـــــــــــــزاز ا ا اهت ــــــــــــــ ـــــــــــــز في  فتهت

ونـــــــــــــةً    وتضـــــــــــــحك  القلـــــــــــــب 
 

ــــــــــا  ــــــــــذكربن !بعهــــــــــد امي  ؟فهــــــــــل ت
 ************************ 

 فذوبــــــــــــــــــــــت قلـــــــــــــــــــــي  قطــــــــــــــــــــــرة  
 

ـــــــــــــــــك   أخت هـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــت  قلب  وذوب
 ووحــــــــــــــدت الشــــــــــــــهوة القطــــــــــــــرتن 

 
ــــــــّددتا الســــــــحب عــــــــن كبتهـــــــــا   1فب

د هذ امدرسة   :خصائ  اموسيقي ع

لد الثا  1                                                              111أبولو ا
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انب امقطعي   () فيجعلون القصيدة على  :ااعتماد على ا
تلفة عن آخرى، شكل مقطعات موعة من آبيات قافية  مع ، حيث يعطون كل 

ها ة  وامقطوعة الواحدة تكون متماثل . اثلها  الوزن وعدد آبيات  كل قطعة م
 .القافية

ا القوية ‘ ااعتماد على البحور اموسيقية امتدفقة   ()
فيف والرمل واهزج والبحور ذات التفعيلة الواحدة، الصاخبة ، حيث ميلون إ ا

هوكة  .وكذلك البحور اجزوءة وام

استخدام تفعيلة واحدة  الشطر الواحد وإن كانت القصيدة  ()
ر واحد  .من 

تم ها هذ امقطوعات تكون قصر بعض آ أ3) وزان  القصيدة الواحدة ورما تأي أبيات 
 قصرة كشطر من بيت أو تفعيلة واحدة.

 .أ أكثروا من الشعر امرسل1)

ويع  الشطرات طوًا وعرضاً 1) ر  القصيدة الواحدة مع الت  .أ استعمال أكثر من 
 .ولكن حكم على ذلك بالفشل

وية الع صائ  امع  :امةا
انب الوجدا  () ابع من ، غلبة ا الذي يؤججه اانفعال ال

 .العاطفة املتهبة

زن  ()  .غلبة طابع ا

زعة  () اسياً ، فردية ال فهو يعر عن أحاسيسه الذاتية مت
ماعة  .أحاسيس ا

زن  () همواإظهور ا اوين قصائدهم ودواوي  .نطواء  ع

 .هموقفوا سلبين من قضايا عصرهم  غالبية أشعار   ()

دهم –الشا  –السحري  –إبراهيم ناجي  –) أمد زكي أبو شادي  :أشهر الشعراء ع
مود طه أ –مد عبد امعطي اهمشري  –صا جودة  –الصر   على 

 تراجم ٓشهر شعراء مدرسة أبولو:
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 أ1211ـ1229) :أمد زكي أبو شادي
ة  ي عابدين  القاهرة س مد أبو شادي ) بيك أ وكان وال 1229ولد أمد زكي  د 

وتلقى أمد زكي تعليمه الثانوي بامدرسة التوفيقية ، نقيبًا للمحامن وأحد كبار الوفد البارزين
ظم الشعر ويؤلف الكتب ويكتب امقاات  ، الثانوية اء دراسته الثانوية ي وكان  أث

ية مؤيًد الزعيم مصطفى كامل، الصحف ركة الوط والتحق أمد زكي ، وكان يشارك  ا
الس أبيه على أشهر شعراء عصر، مدرسة الطب بقصر العي شوقي  :وقد تعرف  

 .مطرانو  وحافظ
ليزية واطلع على آداها ة ، كما أسس معية آداب اللغة العربية،  و أتقن اللغة اا و س

شاطه الوط 1299 ة ، عاد إ مصر أو أعيد إليها ل لته  أبولو   1244وأنشأ  س
جرت فووجهت دعوته ، ودعا فيها إ التجديد  الشعر العر والتخل  من التقاليد ال 

رب قاسية من الشعراء احافظن ومن أنصار التجديد ) مدرسة الديوان ال يرأسها العقاد 
يبة أمل شديدة ة ، واماز أ فأصيب   ىحيث قض 1231وهاجر إ الوايات امتحدة س

 .فيها بقية عمر
س رقيق الشعور لتا وأمريكا من ، وكان أبو شادي شاعرًا صادق ا ته حياته  ا وقد مك

مس ها قد ونظم ، أن يقف على التيارات الفكرية امعاصرة فتأثرها و واشتغل بآدب وال
ليزية  .الشعر بالعربية واا

أشعة  –الشفق الباكي  –شعلة  –ء الفجر أندا –أنن ورنن  –أطياف الربيع  :ومن مؤلفاته
 .فوق العباب –وظال 

فوس  –الزباء ملك تدمر  –إحسان  :كما أن له عدة مسرحيات آهة  –أردشر وحياة ال
اتون فرعون مصر – ه وعن تأثر الفكري والثقا  تطور .اخ وقد صدر عدة دراسات ع

لة   أبولو.  وقد عا  أبو شادي حياته يكافح من أجل  الشعر العر امعاصر من خال 
طن  ، وقد باع كل ما ملك ما عدا إنسانيته وكرامته وقلمه، حياة كرمة ح مات  واش

 .1211الثا عشر من نيسان 
 م أ1214 -1222) :إبراهيم ناجي

مية م، م1222ولد الشاعر إبراهيم ناجي  عام  وهبته وكان والد مثقفًا ما أثر كثرًا  ت
وُعن حن يرجه طبيباً ، 1299وقد يرج الشاعر من مدرسة الطب  عام ، وصقل ثقافته

  . وزارة امواصات
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ي وابن الرومي وأ نواس  وقد هل من الثقافة العربية فدرس العروض والقوا وقرأ دواوين امت
قصائد شيلي وبرون  كمل هل من الثقافة الغربية فقرأ،  وغرهم من فحول الشعر العر
 .وآخرين من رومانسيي الشعر الغر
دما بدأ يتجم بعض أشعار الفريد دي موسييه  1291بدأ حياته الشعرية حوا عام  ع

شرها  السياسة آسبوعية م ال 1249وانضم إ ماعة أبولو عام ، وتوماس مور شعراً وي
بة من الشعراء امصرين والعرب استطاع ديثة من آغال أفرزت  رير القصيدة العربية ا وا 

ياات واإيقاعات امتوارثة  .الكاسكية وا
ا الرومانسي كما اشتهر بشعر الوجدا وكان وكيًا مدرسة ، وقد تأثر ناجي  شعر باا

يات من القرن العشرين أبولو الشعرية ورئيساً لرابطة آدباء  مصر  . الأربعي
وان )أزهار الشرأ وترجم وقد قا ت ع م ناجي بتمة بعض آشعار عن الفرنسية لبودلر 

ليزية رواية رمة والعقابأ لديستوفسكي عن اا وعن اإيطالية رواية ) اموت  إجازة ، )ا
لة ) حكيم البيت أ، كما نشر دراسة عن شكسبر،  أ وألف بعض الكتب ، وقام بإصدار 

ة  آدبية  .وعام آسرة وغرما آحاممثل مدي
ه الشعرية  :ومن دواوي

ريح ، أ1232 معبد الليل )، أ1233ليا القاهرة )، أ1243وراء الغمام ) الطائر ا
بعد وفاته عن  1211كما أصدرت أعماله الشعرية الكاملة  عام   .أ وغرها1214)

 .اجلس آعلى للثقافة
مود طه  مأ1232 – 1211) :علي 

ة ول مود طه س صورة  مصر ٓسرة من الطبقة الوسطى وقضى  1211د علي  ة ام مدي
ة ، فيها صبا ون التطبيقية س م 1293حصل على الشهادة اابتدائية ويرج من مدرسة الف

دسة امبا ة ه وات طويلة  .حامًا شهادة تؤهلة مزاولة مه كومة لس دسًا  ا واشتغل مه
واب إ أن يـسر له لس ال  .اتصاله ببعض الساسة العمل  

ساسه الشاعرة ياة كما تشتهي نفسه ا عم فيها بلذات ا ة ي وأتيح ، وقدعا  حياة سهلة لي
فرصة قضاء الصيف  السياحة  1243له بعد صدور ديوانه آول   اماح التائه   عام 

اظر  أوربا يستمتع مباهج الرحلة  البحر ويصقل ذوقه ال ا من م ف ما تقع عليه عي
 .ميلة
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ذ صدر ديوانه  ات  مصر م مود علي طه مكانة مرموقة بن شعراء آربعي وقداحتل 
و هذا الديوان نلمح أثر الشعراء الرومانسين الفرنسين واضحًا ا ، آول   اماح التائه أ

 عر عن فلسفة رومانسية.سيما شاعرهم امارتن. وإ جانب تلك القصائد ال ت
مود طه بعد أرواح  –أ 1231ليا اماح التائه ) :ذلك فصدر له وتتابعت دواوين علي 

ية الرياح 1234زهر ومر ) –أ  1239شرق وغرب ) –أ 1239وأشباح ) أ أغ
 .وغرها –أ 1231الشوق العائد ) –أ 1234آربع)

مال أوضح  شعر من تصوير وكان الذوق فيه أغلب من ، العواطف وقد كان التغ با
 .م1232تو عام ، وكان انسجام آنغام اموسيقية أظهر من اهتمامه بالتعبر، الثقافة

بج عام  :م(0881 -0801) :عمر أبو ريشة عمر بن شافع أبو ريشة ولد عمر  م
امعة آمريكية  بروت م سافر إ انكلتا عام ، م1211 م ليدرس 1241أدخله أبو ا

اك زاد تعلقه بالدين اإسامي وأراد أن يعمل للدعاية  اعية وه  جامعتها عن الكيمياء الص
دن دن يصاحب من يصاحب ويكتب امقاات الكثرة  ، له  ل وراح يتدد على جامع ل
وم يعد بعدها إ  1249م انقلب عمر إ باريس وعاد إ حلب عام ، هذا اميدان

ية  سوريا أيام ااحتال وسجن عدة مرات وفر من ، انكلتا ركة الوط اشتك  ا
كما ثار على آوضاع  سوريا بعد حصوها على ااستقال وقد آمن ،  آضطهاد الفرنسي

 .اإساميةبوحدة الوطن العر وانفعل بأحداث آمة 
تن والرازيل وتشيلي والسعودية أ وتو عام  عمل سفرًا لباد سوريا  عدة دول ) آرج

مل امه،  السعودية م1221 موعة كاملة    . وقد معت قصائد  
 مأ1249 - 1212):أبو القاسم الشا 
وب تونس .م1249وتو عام  – 1212ولد عام   قل مع والد  ، ولد بالشابية   ت

صيب الشا مرض القلب وكان وأ، وقد يرج قبل موت والد، عدد من احافظات التونسية
زن لذلك ا حيث ، وقد نال شهرة كبرة، يشعر بآنن وا التقائه مدرسة أبولو  اا

لة أبولو له قصائد تعر عن ، وهو من الثائرين على الشعر احافظ .نشرت له قصائد  
 :قال يصف الشعر، واقعة

ــــــــــم الشــــــــــعور ــــــــــت ف ــــــــــا شــــــــــعر أن  ي
 

 بو صرخــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــروح الكئيــــــــــــــــــ 
 يـــــــــــــــــا شعــــــــــــــــــر أنـــــــــــــــــت صــــــــــــــــــدى 

 
ــــــب  ــــــب والصــــــب القري ــــــب القل   ي

ـــــــــــــــــت مدامــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــا شعــــــــــــــــــر أن  ي
 

يــــــــــــــــــــاة   علقــــــــــــــــــــت بأهــــــــــــــــــــداب ا
ــــــــــــــت دم تفجــــــــــــــر  ــــــــــــــا شـــــــــــــــعر أن  ي

 
ــــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــــن كلــــــــــــــــــــــــوم الكائ  مـ
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 رـــــــــــــــــموضوعات الشع

 اتـــــــــــــــاسبـــــــــمـال 

 دانــــــر الوجـــــــــعـــــش 

 يـــــااجتماع ـــرالشــعـ
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اسبات ()  :شعر ام
ية ؛ويدخل فيه امدح جزات الوط كأن تكون  حفل من ااحتفاات ،  فالشاعر مدح ام

كسقو    :وبعض آحداث الكرى  ذلك الزمن، تعبرًا عن اابتهاج مشروع من امشاريع
افة العثمانية اسبات  كل قطر، وإنشاء الدستور، ا افة  و ، وقيام ام كحروب ا

روب ال  طرابلس، ومثل حادثة دنشوان  صعيد مصر، البلقان وااستعمار ، ومثل ا
اسبات الرثاء الذي يقام  التأبن، بوجه عام وقد وجد  .ورثاء الساطن والزعماء، ومن ام

 –ة ) مصر نوع أخر وهو الدعوة إ الترع بامال وقد استمر غرض امدح  آقطار العربي
د الشعراء احافظن مثل أمد شوقي –سوريا  زيرة العربية أ اسيما ع أبن ، أمد نسيم، ا
 . والغزاوي، الرصا، الزهاوي، عثيمن

اك غرض ندر وهو ) اهجاء أ ماسة والفخر بعد البارودي، وه ٓن الشعراء ، وغرض ا
  .جديداً بعد تلك آشكال القدمةأما الغزل فأخذ شكًا  .ليسوا بقادة حرب وا فرسان

دثوا ، ومن آغراض آخرى ) الوصف أ الذي ارتفع شأنه اسيما وصف الطبيعة فقد 
مال والراحة وآنس ها نظرًا لكوها مصدر ا وأشهر الشعراء  .وجعلوها رمزًا ومهربًا هم، ع

، هم من يشخصهاوم، وشعراء الوجدان ) أبولو أ، خليل مطران، أمد شوقي : ذلك
هم من يقف على أثار آمم كآندلس وآهرام ديثة، وم  .وقل من يصف امعارك ا

هضة من التعليم والتطور   هضة وما يستلزم ال والشعر الوط  العام العر دعا إ ال
اء والزراعة اعي والب روب الصليبية.الص هاد إبان ا فهم ، .. ح صاروا يشبهون بشعر ا

ه دفع ها ليب أمته ووط وقد صارت هذ الدعوة غاية  .زرعوا  شباب آمة طاقة هائلة ي
ية .هذا الشعر ومثل ، وكذلك الشعر  القضايا اإسامية واسيما شعر القضية الفلسطي

ة واهرسك فالشعراء مثلوا  .فإن الشعراء هم فيها صوات وجوات، .. وغرما.قضية البوس
ماس والدعوة إ التطور آمة    .مطالبها وإثارة ا

  :شعر الوجدان  ()

ه الشعر التأملي  اإنسان والكون، وهو ما يفيض بآحاسيس الداخلية ..  .ويدخل ضم
والشعر الوط ، شكري أ والشعر الغر ) إبراهيم ناجي أ –كشعر مدرسة الديوان ) العقاد 

) الديوان أ وشعر ااغتاب والشكوى وهو و و أالذي يصدر من الوجدان كمدرس ) أبولل
اجاة كقصيدة ) امساء أ ، من أظهر امعام  هذا العصر زن وآنن وام وكذلك شعر ا

، ويدخل  هذا الرثاء مثل رثاء آقارب وآحبة، وقصيدة إيليا أبو ماضي، ليل مطران
مد رجب البيومي وعز   يز اباظه.وأشهر من اشتهر برثاء الزوجات 

 :الشعر ااجتماعي  ()
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رير والدعوة إ التعليم والدعوة إ توحيد الصف بن  ظهر  وحدة اجتمع وهضته و
صارى، امسلمن امعة ، وتوحيد بن امسلمن وال ديث عن ا وعن اللغة ال ، العربيةوا

ظهر اجتماعي واإشادة م، وشعرصور عيوب اجتمع لتا ذلك، توحد بن امسلمن
مر ديث عن السفور والفقر وا ديث عن السلوكيات لأفراد واجتمع كا .. ومشاكل .وا

 .اجتمع
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 :ةـــــــــــــــآشكال الشعري

 ظـــــــــــــــــــــــــــــــمحافـال 

 رـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحــال 

 يــــــــــــــــــــــــــصـــصـــالق 

 يــــــــــــــــــــــــــــــــملحمـال 
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  :الشعر احافظ

افظ على  :ونقصد به الذي 
ية الكلمة -أ ويرجع ، من حيث فصاحتها وسامتها اللغوية :ب

اس علمًا وعياً  فعبد امطلب درس  ، ذلك إ أن شعراء هذا الشكل من أكثر ال
امعة ابن  كذلك،  قي والرصا أصحاب علم ومعرفةوشو ، وحافظ قرين حمد عبد، ا

زيرة  فأدى ذلك إ أهم ميعًا يبحثون عن اللفظة السليمة  .والغزاوي –عثيمن  ا
سب اموضوع أو شخصية  تلفون  قوها وليونتها ورقتها وجزالتها  الصحيحة و

زلة اإنسان فامدح والرثاء يقتضيان اللفظة هذا هو الغالب  .والغزل يقتضي الرقة، ا
رج أحدهم عن ذلك فيلقي قصيدة غزل إلقاء ماسياً.  فيهم وقد 

مل التكيبية  -ب وهي  ذلك ، فقد حافظوا على سامتها :ا
اء، يضع للفظه اء إ ب تلف من ب اء ها  اء شوقي ، ولكن سبك اإنسان ها وب فب

اصة فسياهم وظروفهم ا اء حافظ تبعًا ل افظون على السامة وهم  .غر ب  ذلك 
حوية  .ال

ية -ج اء الباغي العر للظواهر الف  .وحافظوا أيضا على الب

يوان والغاب .استمدوا صورهم من الصور القدمة -د ، فمثلوا با
واستمدوا ، ) استفادوا من الصور التاثية أ :أي، واستدعوا صور البادية وآماء القدمة

 .من الصور امعاصرة هم

اء القصيدة  –كذلك فإهم حافظوا على عمود الشعر  -هـ غر أن بعضهم  –من ناحية ب
عل مقدمة غزلية وا مقدمة رحلة، وم يعدد أغراضها، وحد موضوع القصيدة وإما ، فلم 

 .ولكن ا تصل إ درجة الوحدة اموضوعية، باشر امدح
دهم هو أ :اعتمدوا على العقانية -و اء العقلي ع اء ، ساس لتكيب الصورةفالب وليس الب

يا البعيد يال لسبك الصور ونسجها، ا ولذلك كان ، وتقارها وتامها، ولكن يتأتى ا
 .اابتعاد عن آسطورة وإن وجدت فمجرد إشارات عابر :من ميزاهم

دهم اموسيقى العربية القدمة فاضحوا قادرين -ز فظهم ومارستهم فقد تشكلت ع  نظرًا 
ربتهم الشعورية.  على بلورة أحاسيسهم و
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د اجددين   –م يشطروا القصيدة إ مقطعات  -ح  –كما ع
ون القصيدة على وزن واحد وقافية واحدة دهم وإما يب  .فقل أن يوجد ذلك ع

  .م يوظفوا الطبيعة - 
تج أن احافظن اشتكوا مع اجددين  اموسيقى ن أ تاعبوا لكن ) اجددي، وما سبق نست

هم ) احافظن أ   .ها أكثر م
هما حافظ على سامة اللغة لكن أخطاء اجددين أكثر من  تج أن كًا م كذلك نست

 .أخطاء احافظن
ر -  :الشعر ا

، وهو الذي يتحلل من القافية، بدأت انطاقته آو بامرسل -أ
ه فيما بعد  ا والعقاد الذي أعرض ع د الر تشر كثراً  –وقد بدأ ع قيقة انه م ي  .وا

، وكتبوا الشعر على شكل شطرين، للوا من الوزن والقافية  -ب
ا وشكري وغرما،  فكل بيت له وزن وقافية خاصة به د الر ولكن م يكتب ، كما ع

ه   له القبول فأعرضوا ع

يكررها  ، هو ما يقوم على تفعيله واحدة :شعر التفعيلة -ج
عل السط، السطر ق  أن يعددها، ر من تفعيله واحدةأو   .وله ا

صوص والذين قاموا به هم الذين أدركوا وعظموا  ر  و بعض آحيان يلتزم تفعيات 
هم تأثروا بالتمة، الشعر اموزون امقفى وهم قدرة عليه وأن ، التجديد :وغايتهم  ذلك، لك
اك من يقول :اآراء حول هذا الفن وإليك بعض .يقولوا ما يريدون دون التزام بالشطور  :ه

  .ا يلتزم بقافيه
  :نازك امائكة والقصيي

االتزام بالقافية  بعض آبيات من آفضل بل أن نازك امائكة دعت إ ذلك وحثت 
 .عليه

ا )  :والذي بدأ شعر التفعيلة وأشك  ، م أ فقد كان يقلد ) آليوت أ1231أمن الر
ثرية أحياناأن شعر تفع د شكري وباكثر .يلة إما تدخله ال مد فريد ، وهذا الفن موجود ع و

  .م 1231/  11/  92 :كذلك السياب له قصيدة   هل كلن حياً   بتاريخ،  وجدي
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مد حسن عواد وهو سعودي )  لة ) القبلة أ لشاعر عراقي قلد  وقد وجدت قصائد  
نازك  :ًا عراقيًا والذي أدعى أنه رائد هذا الشعر هيهـ أ وكتب احرر أنه قلد شاعر 1439
د قول الشعر، م أ1231وقالت قصيدها    بور سعيد   ) ، امائكة ، وهي تقف ع

ه ظر له وتكتب نقد وتق ها بدأت ت فاهمها من  .وترجعه للشعر العر وتقيد به، ولك
ها ي ا للشعر الغر فهي ترى أنه إذا ، بعدها بالرجعية  قيودها وتق خرج عن القيود صار أب

 .وليس للشعر العر
ثر   :قصيدة ال

فلتون من ميع القيود ر وي ر هذ جاء شباب يكتبون الشعر ا ومن ، بعد رحلة الشعر ا
اج وسعيد العقل، أدونيس   سوري   :رواد انين أنس ا مع أهم يقولون ، ومن الشعراء اللب

داثة شعراً موزوناً مقفى ولك اصرة ٓهل ا  هم يريدون نشر هذا امذهب وم
 

هم من قدح هم من مدح وم تلفة فم اس حول هذا الفن  اهات ال  :وا
مل معان جيدة وتصويراً رائعاً  :الكثر قالوا ()  .أنه أدب 

اك من قال () سبه للشعر ونسميه :ه ثر أ :ن  .) قصيدة ال

ه أدب :البعض من قال () تسب للشعر ولك  .ا ي

ثرة :لبعض من قالا ()  .نسميه القصيد ال

ثر وامشهور هو  .قصيد ال
ثر من ناحية الفكر متعددة الفكر جدا اد :د فيها، وقصيدة ال واإسامي فهي دعاء ، اإ

كم عليها من حيث امضمون  كل قصيدة .للخر والشر  .وا
ثرة أي اك من قال  .ثرقصيدة ال :ومن ناحية الشكل هي قصيدة أدبية نسميها ال وه

اقضاً بن :معتضاً على كل هذا التسميات اك ت ظر فيها ، قصيدة ونثر :أن ه دما معن ال وع
وبعض امقامات ، الكهان :مثل، د أن آوائل الذين كتبوا فيها م يردوا نسبتها للشعر

سبونه للشعر ويعارضون هذ الفكرة، وآدب امتجم هم  .فهم يكتبون وا ي جران خليل وم
 .جران
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ثرة ثر :ميزات ال  :قصيدة ال
شر صورًا مرهفه ذات  - يال املتهب الذي ي البعد  ا

 .حساسية إنسانية

اب - مل، اإعراض عن اإط ، والزيادات  آلفاظ وا
ملة ح تكثر فيها  ون ا واابتعاد عن اإقحام من اجل إكمال البيت فهم يب

 .راتااحتماات وتفيض باإشا

رس ، قابلة للحفظ - رة وا ا فقدان الوزن ا يفقدها ال
فس  .اموسيقي فهي سهلة العلوق  ال

عه إذا جاء با ، ا تقوم على الوزن وا تلجأ إليه - ها ا   ولك
 . حل

 .قادرة على التأثر واستمالة امتلقي ولفت انتباهه -

اء ومن م تكوين الصو ، انتقائية اللفظ - ة باإ ر وشح
 امتميزة.

ها - طقيه بي اثرة وا رابطه م  .تعتمد على صور مت

ات -  .تقوم على اإشارات والتضمي

 .تسخر آسطورة والرمز -

  :بدرشاكر السياب
حه القوة، م1291ولد  العراق عام  ر وم  .أول من فتق الشعر ا

 :للسياب أثار مطبوعة هي
حفار القبور ) قصيدة ، ء )ملحمة شعريةأامومس العميا، )شعرأ أساطر، أزهار ذابلة )شعرأ

ديث )قصائد ، آسلحة وآطفال )قصيدة طويلةأ، طويلة أ تارات من الشعر العامي ا
ان ) شعر أ، امعبد الغريق ) شعر أ، أنشودة امطر ) شعر أ، متمةأ زل آق اشيل ، م ش

لي ) شعر أ ة ا  .اصدار دار العودةأ) ديوان  زئن، اب
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 :ا أثار امخطوطة فهيأم
، القيامة الصغرى ) ملحمة شعرية أ، قلب آسيا ) ملحمة شعرية أ، زئر العاصفة ) شعر أ

وث متمة ، قص  قصيدة وماذج بشرية، من شعر ناظم حكمت ) تراجم أ مقاات و
ها السياسية وآدبية لة اآداب.عن اانكليزية م  ... شعر... مقاات وردود نشرها  

لي أ قصائد من  ة ا اشيل اب آخر بعد سفر إ الكويت وم يطبع  ديوانه آخر ) ش
 .ايديث ستويل

 أنشودة امطر
يـاك  غابتـعي  ، ر  ـالسح   ـ    ل ساعةـا 

همـان راح يـأو ُشرفت  ، طرـا امـأى ع
 روم  ـورق الكـمان تـاك حن تبسـعي
 ر  مار  ه  ـ.. كآق.  آضواءـوترق
اً ساعـه اجّـ يرج  رـة الـسح  ـذاف وه 

بض  غوريهما  ....الّجوم  ، كأما ت
 شفيف   أسىً  اب منـان  ضبـوتغرق

 اءـامس اليدين فوقه رـحـر سـكالبح
ريـدفء الش  ، فـتاء فيه وارتعاشة ا
 ، والضياء، والظام، وامياد، واموت

 1رعشة البكاء، فتستفيق ملء روحي
   :جويدة فاروق 

وهو من آصوات الشعرية الصادقة وامميزة  حركة ، 1231شاعر مصري معاصر ولد عام 
نظم كثرًا من ألوان الشعر ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء بامسرح ، الشعر العر امعاصر

  .الشعري

 اانتنت 1                                                            
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  ها  كتاباً   91قّدم للمكتبة العربية موعة شعرية  14من بي
ربة ها احًا كبراً  4 وقّدم للمسرح الشعري، خصوصيتها ملت  مسرحيات حققت 

 الوزير العاشق ودماء على ستار الكعبة : عدد من امهرجانات امسرحية هي
ديويو   .ا

  ها تُرمت بعض قصائد ومسرحياته إ عدة لغات عامية م
ية واليوغسافية ليزية والفرنسية والصي اول أعماله اابد، اا اعية عدد من الرسائل وت

امعات امصرية والعربية امعية  ا  .ا

  وبدأ ، م1212يرج من كلية اآداب قسم الصحافة عام
ررًا بالقسم ااقتصادي بآهرام وهو حالياً ، م سكرترًا لتحرير آهرام، حياته العملية 

 .رئيس القسم الثقا بآهرام

  ؟ماذا تبقى من أرض آنبياء
 .......تبقى من باد آنبياءماذا 

جمة السوداء   ا شئ غر ال
 ...ترتع  السماء

 ا شئ غر مواكب القتلى 
ساء  وأنات ال

 اشئ غر سيوف داحس ال 
 غرست سهام اموت  الغراء 

 ا شئ غر دماء آل البيت
اصر كرباء   مازالت 

 ...فالكون تابوت
قة   وعن الشمس مش

 وتاريخ العروبة
 ...سيف بطش أو دماء

 ماذا تبقى من باد آنبياء 
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 مسون عاماً 
ها: اء القصيدة وم  -وظهرت بعض امصطلحات امتأثرة بب

 :الشعر القصصي  ()

بئ عن حكاية طويلة أو قصرة. وقد عرفه ابن حسن، هو ما يقوم على حدث مسرود )  :ي
قد ، ري مشوقهو حكاية حوادث وأشخاص وأعمال وتصوير شخصيات بأسلوب شع

تهي إ غاية مرسومة وغرض مقصود أ ص   .114ي
وقد وجد القص   الشعر العر قدمًا على شاكلة قص  قصرة  بعض القصائد ال 

ظم سرة ذاتية  .تسرد حكاية حب أو موقف بطولة  :مثل، كما وجدت قص  طويلة ك
امس اه، الصادح والباغم   .جريابن اهبارية  أواخر القرن ا

 .القصة القصرة، القصة امطولة، القصة املحمية :أقسامها
 

  :القص  املحمي -

يال، أ بيت 1111هو قص  طويل يصل )  ويسرد قصة شخصية ، تلط فيه الواقع با
فردة  .تقوم على الدافع الوط أو القومي الذي يع بسياسة الدولة بوجه عام، ذات بطولة م

ي وهو موجود  ، بأسلوب خيا يقوم على كثر من خوارق العادة فهي جزء من سرد تار
 .مثل ) اإلياذة وآوديسة أ وغرما، القص  اإغريقي

  ؟هل وجد  آدب العر :س
  .وجد واسيما  امهاجر، نعم :ج
 :امطولة -

وهو الشعر القصصي الذي يقوم على قصة البطل أو شخصية ها شأن ، امطوات :وتسمى
وادث ،  اجتمع وادث أو على حكاية اجتماعية تقوم على سرد ا وتقوم على سرد ا

يال دما نظم )    .بل أها معتمدة على التاريخ، بعيدة عن ا د   إبان الاحقي   ع كما ع
ة أ ديثو، كليلة ودم   :وأعظم مثل له، ) سرة الرامكة أ وظهرت أميته كثراً  العصر ا
رم  سرة الرسول ) إلياذة أم  .أ -صلى اه عليه وسلم  –د 
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ه اكم بأمر اه أ ٓمد زكي أ شادي ) قبلتان أ :وم ومن ، إبراهيم العريض، ) ا
) ، لفدوي طوقان، ) هو وهي أ، ٓ شادي، أ ) امها :القص  الوجدا العاطفي مثل

) عبد بك أ ٓ  :ومن القص  ااجتماعي مثل، ليل مطران، حكاية عاشقن أ
حيمأ  .للزهاوي، شادي. )الفضيلة املثمةأ إدوارد مرق  )ثورة  ا

) كشف الغمة  .خالد أ الفرج وسليمان البستا :) سرة املك عبد العزيز أ لكل من
زيرةأ، مدح سبق آمة أ ) عيد الرياض أ  .لفيكتور ملحم البستا، للبارودي. )بطل ا

 .لبولس سامة
 

 :  القصة الشعرية القصرة   القصة امسرحية
از أ وادث القصرة بإ اولت حدثًا من ا فهي  :أما موضوعاها .كثرة جدًا وهي ) ما ت

اسبات اهجرية، متعددة و) امدائح  –ومياد الرسول خ صلى اه عليه وسلم ، وهي ام
بوية أ ومثاها  :كما  ثل أيضا،  حمد عبد امطلب، العلوية .افظ إبراهيم، العمرية :ال

انب ااجتماعي والقص  الوط ومسرحيات أمد زكي أ شادي ال بدأت )  ا
وان1291 وليست جيدة ٓن فيها تزيد ، ) إحسان أ ) والغرباء أ ) اآهة أ :م أ بع

 .وسطحية وركاكة
هم عبد وهي أشبه ما تكون باملحمة ٓها رحل، وللهمشري ) شاطئ آعراف أ ة خيالية وم

 1الرمن الشرقاوي

طو  ،وار امسرحية الشعريةا 1                                                              للدكتورة نوال السويلم /
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 :رــــــــــــــمهاجـر الـــشع

 يــــمهاجر الشمالـال 

 وبـمهاجـال  يــــر ا

 رـــــــ  الشعــــخصائ 

 بعض الشعراء تراجم
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 شعر امهاجر:
ظـــر إ شـــعر امهجـــر وكأنـــه مصـــطلح للشـــعر الـــذي ظهـــر  أمريكيـــا  دأب الدارســـون علـــى ال

وبيةوأم، الشمالية اً أا وهو ، ريكيا ا اك مهاجر آخر أكثف أدبا وأقدم زم قيقة أن ه و ا
ـــديث كـــان التكيـــز علـــى ، حيـــث انتشـــر اإســـام فيـــه، امهـــاجر الشـــرقي فلمـــا جـــاء العصـــر ا

احيـة فوت اإعام عن تلك ال وكانـت ااتصـاات ، امهاجر الغر بدا عن الشرقي وذلك 
ــانم إن ا، أكيــدة بأمريكــا صــرانية، لــذين هــاجروا إ أمريكــا أكثــرهم مــن لب  .وتغلــب علــيهم ال

ــاك وكانــت مــن دواعــي هجــرهم البحــث عــن فــرص العمــل ضــاري وعــن التقــدم، فــذهبوا ه ، ا
وإما الذين  الشرق فكـانوا مـن العلمـاء الـذين هـم ارتبـا  ديـ أكثـر مـن غـرهم حيـث كـانوا 

ــاتوقــد ، القــائمن علــى الــدعوة اإســامية هم شــعراء كمحمــود ، أنشــئوا صــحفا و وكــان مــ
صــيهم.الرشــيد وعلــي بــاكثر العزيــز وعبــد، شــوقي آيــو ٓن الدراســات ، ...وغرمــا مــا ا 

مـد ، وم تظهر إ السطح إا قريباً ، ال قامت حوهم قليلة جداً  وقد أظهر بعضها الـدكتور 
اضــرة قيمــة ــاك وآدب  .الربيــع   ــاوالشــعر ه تظــران دراســات كثــرة حــ يــرج إلي ، بعامــة ي

ــاك نــوع فريــد مــن الشــعر امهــاجر ــاك لكــان ه ولكــن الشــيوعية ، ولــوا أن الشــيوعية ظهــرت ه
  .حن ظهرت كتمت أنفاس امسلمن

ها، هـ1911أما امهاجر الغر فقد بدأت اهجرة إ الغرب عام   :وكان ها عدة أسباب م
وهــذا الســبب ، ة علــى الــباد التابعــة هــاتضــييق الدولــة العثمانيــ -

ـاك تضـييق مـن الدولـة العثمانيـة ، ملئت به الكتـب وفيـه تزيـد ا نرتـاح إليـه وا شـك أن ه
افـــــة  ـــــام الفرصـــــة  الـــــتهجم علـــــى ا ـــــاك هجـــــوم صـــــارخ علـــــى اإســـــام باغت ولكـــــن ه

 وتشكل امواة للغرب ، اإسامية

يـــــف الـــــذي كـــــان  بـــــاد الشـــــام بـــــ - صـــــارى الصـــــراع الع ن ال
ــا امهجــري يقــوم علــى التمــرد علــى الــدين ، وامســلمن ولــذا فــإن الفكــر الــذي يــؤطر اا

بوجــه عــام ونشــدان التحــديث التجديــد الــذي يــؤدي إ الضــعف الــدي وهــو يــدعو إ 
يــة والقوميــة افــة وتفككهــا، الوط حيــث ، فهــي دعــوة سياســية، ومــا وســيلتان لتشــطر ا

اء الفكر الثوريتركز  أدهم الوط  .ية والقومية وب

فا مصانع وا خدمات ، فا عمل إا  الفاحة :قلة اموارد -
 ، والباد  صراع

هــل يســودان الــباد اإســامية وظهــور ، لــذا هــاجر الكثــر طلبــاً للــرزق والثــراء، فــالفقر وا
ــد جــران خليــل جــران وإيليــا أبــو ماضــي وظهــ ــا الوجــدا الرومانســي ع ــا اإ ور اإ
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ـا وميخائيـل نعيمـة ـد أمـن الر لو من الطعن  الـدين ع  .الفكري اإنسا الذي ا 
ـاول دهم عدم االتزام باللغة العربية ومالوا إ اللغـة القريبـة امت ، وأغلب امهجرين ظهر ع

ــاولون التجــاوز اللغــوي بــدعوى التجديــد  اللغــة اعة لغــة جديــدة كمــا .و  ويريــدون صــ
زيرة العربية عها آعراب القدماء  ا هم ، ص ة عن ضعف لغوي م  وهذ احاربة نا

هم كلن سطحياً  ونتيجـة لضـعفهم هـذا فقـد بـدأت ، وثقـافتهم أغلبهـا متواضـعة، وتعليم كثر م
ــاك حريــة كبــرة ، فهــم كــانوا مــن متوســطي الثقافــة .صــحفهم ضــعيفة وحــن مــع امثقفــون أن ه
هـــوض بـــالفكر والصـــحافة بـــدءوا  الوفـــود وأسســـوا بعـــض آروقـــة كـــرواق امعـــري ، وحـــاولوا ال

 .الذي أسسه جورج معلوف واللبكي

وبية   :آدب امهجري أمريكيا الشمالية وأمريكيا ا
 : أمريكيا الشمالية ()

اس  ذلك الزمان، بتقدمها وتطورها الفكري هضتها ال هرت ال إذ عا شأن آمريكـان ، ب
ـا وجـران خليـل جـرانفهاجر إ وبـد وا ، وميخائيـل نعيمـة، ليهـا كثـر مـن امثقفـن كـأمن الر

وكـان رئيسـها جـران خليـل ومـن ، بتأسيس ) الرابطة القلميـة أ وهـي الرابطـة امهجريـة الشـمالية
ــا وإيليـــا أبــو ماضـــي، أعضــائها رشـــيد أيــوب ـــون أ ، ومـــن شــعرائها أمـــن الر لـــة ) الف وهــا 

مل جران دعوة إ التجديد تكـاد تكـون ، سيب عريضةلصاحبها ن وهم جريدة )السائحأ و
داثة طلقاً إ ا ، وهي رومانسية وجدانية مستمدة من إنسانية اإنسان ومشـاعر ووجدانـه :م

صــرا واإســامي بــل التمــرد علــى اللغــة  ومــن مظاهرهــا التســاهل الــدي والتمــرد علــى الــدين ال
دهم م يكتبوا باللغة ال يبتغون سيادهاوحن، وأوزان الشعر ، بل بلغة عربيـة،  هاموا اللغة 

ثـور، ليبقى نتـاجهم ويهلـك اآخـرون وكـان ٓدب جـران رواج عظـيم   :ودعـوا إ الشـعر ام
ذب اانتبا وقد تأثرت الرابطة موت  رية الراقة ال  الباد العربية لقوة أسلوبه ودعوته إ ا

  .هــ 1442هــ وكانت بدايتها عام 1411ورشيد أيوب وبقية أعضائها فهلكت عام  جران
دهم   :خصائ  الشعر ع

 .الثورة على التقليد بوجه عام -

 .التمرد على الدين والواقع -

 زعة اإنسانية  شعرهم ـال -

اس والطبيعة -  .االتحام بن ال
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 .التجديد  الصياغة -

 :إيليا أبو ماضي
ـــان عـــا درية صـــبياً م هــاجر إ أمريكـــا1221م ولــد  لب وهـــو أكثـــر ، م م ســافر إ اإســـك

يـاة موقفـا فكريـاً  فس وا : أنـه وقـف مـن العـام والـ الشعراء رواجاً وشهرة.ومن خصـائ  شـعر
وغايتــه اســتمالة ، عــر بــالفكر بــدا مــن الصــورة والتقريــر والتجريــد فكــان شــعر يفهــم –تفا ليــاً 

م  –جــارى القــدماء  –ر هجــاً تعليميــا أســف أحيانــاً إ العاميــة هــج  شــع –لــب القــارئ 
اسـبات امـؤثرة  عصـر  –يعن بسقم عبارته  بـث وجدانـه  بعـض أوصـافه  –ونظم شـعر ام

موعة شعرية –حاول أن يدخل الروح الفلسفية  الشعر  –وتأماته   :له 
 يكفيـك أنـك م تـزل، قلت: ابتسـم

 
 !حبــة معــدمالســـت مـــن آو ، حيــا 

ــــــــــ علقــــــــــما  ــــــــــا جرعت  قـــــــــال: اللي
 

لــــــــــئن جرعــــــــــت و  قلــــــــــت: ابتســـــــــــم 
 العلقمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 فلعـــــــــــــــل غـــــــــــــــرك إن رآك متنـــــــــــــــما

 
 ترمـــــــــــــاو  طــــــــــــــرح الكـــــــــــــقبة جانبـــــــــــــاً  

ـــــــــــــــم بالتـــــــــــــــرم درمـــــــــــــــا  ُـــــــــــــــراك تغ  أت
 

ــــما أم   ؟أنـــت يســـر بالبشاشــــة مغ
 ا خطـــر علـــى شـــفتيك، يـــا صــــاح 

 
 ماوالوجــــــــه أن يتحطــــــــ، تتلثمـــــــا أن 

 فــإن الشــهب تضــحك و فاضــحك 
 

ـــــــــب ، الـــــــــدجى مـــــــــتاطم  ولـــــــــذا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  !آ

 
ــــاً   قــــال: البشاشــــة لــــيس تســـــعد كائ

 
 يـــــأي إ الدنــــــيا ويذهــــــب مرغمــــــاً  

ـــك والـــردى   قلـــت: ابتســـم مـــادام بي
 

ـــــــما، شـــــــر  ــــــن تتبسـ ــــــك بعـــــــد ل  فإن
قلــه ، ومعانــاة اإنســان مــن أخيــه اإنســان، ــاقش الصــراع البشــرييوهــو   لأســلوب آمثــل وي

 :وآحكم
 اــــــــــــــكن بلسم

 أرقمـــــا بلســـــما إن صـــــار دهـــــرك كـــــن
 

 إن صـــــــــار غـــــــــرك علقمـــــــــا وحــــــــــاوة 
ــــــــــــوزها  ــــــــــــاة هبتـــــــــــك كـــــــــــل ك ي  إن ا

 
يــاة بــبعض مــا   ...ا تــبخلن  علــى ا

ـــــــــز  حـــــــــو  أحســــــــــن  ـــــــــا إن م   بالث
 

ـــــــزاء الغيــــــُث يبغــــــي إن مــــــى؟   أـي ا
 ؟ـةً مـــــــــــــن ذا يكــــــــــــافئ زهــــــــــــرًة فواحــــــــــــ 

 
 ؟أو مـــــــــــــن يثيـــــــــــــب البلبـــــــــــــل امتمــــــــــــا 

همــــــا   يــــــا صـــــــاح خــــــذ علــــــم احبــــــة ع
 

ــــــــــما  ـــــــــب علمـــــــــا قي  إ وجــــــــــدت ا
 وهــــذا مـــــا شـــــدا، لــــو م تُفـــــح  هـــــذي 

 
 عاشــــــــــــت مذمــــــــــــًة وعـــــــــــا  مــــــــــــذما 

 باحبـــــــــــة إن غفــــــــــــا شـــــــــــعورك أيقـــــــــــظ 
 

ــــاس كـــــانوا كالـــــدمى   لــــوا الشـــــعور ال
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ـــــــرا ـــــــا ن ـــــــب فيغـــــــدو الكـــــــوخ كون  أحب
 

ا وابغـــــــــض في  مســـــــــي الكـــــــــون ســـــــــج
 مظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

و ردوا على آوزان الشعرية فكانوا يرون ، فهم ثاروا على الدين أيًا كان وعلى اللغة العربية 
حيث يرونه مكبًا للحضارة والتقدم وم يعتفوا أن الدين اإسامي دين ، ية غربيةر  بالعربية 

ضارة والتقدم ه وا بإنسانيته وقد تأملوا وقد عابوا اإسام بسلوك امسلم غر امل، ا تزم بدي
وحللوا أفكار اإنسان وطبيعته وبيئته ، وطبقات اجتمع، ومعاملته،  عقل اإنسان ووجدانه

  :قال أحدهم
ـــــــــــــم  أمـــــــــــــل ســــــــــــاقه فـــــــــــــراح يهي

 
جــــــــــــوم   كشــــــــــــهاب تقاذفتـــــــــــه ال

 دعتــــــه آمــــــا فطــــــوى الربــــــوع 
 

 فســـــار و الصـــــدر شـــــيء كثـــــر 
  

 :وقال ميخائيل نعيمة
 ســــــــــــــــقف بيــــــــــــــــ حديــــــــــــــــد

 
 ركــــــــــــــــــــــن بيـــــــــــــــــــــ حجـــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــاح  ـــــــــــــــــا ري  فاعصـــــــــــــــــفي ي
 

 وانتحــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــجر 
قـــاد صـــياغتهم  مـــن مثـــل طـــه حســـن حيـــث بـــن أن شـــعرهم ، وقـــد عـــاب علـــيهم كثـــر مـــن ال

ددون بذلك الضعف، ضعيف  .وهم 
وبية ()  :أمريكيا ا

ة واحـدةوقد أسس فيه امهجريون   العصبة آندلسية   وذلك بعد هاية الرابطة القلميـة  ، بسـ
وبيــة ـة ســان ، فـا انتقلـت القيـادة مـن الشـمالية إ ا وكانـت قويـة بشـعرائها وأعضـائها  مدي

لـه بامهـا   العصـبة آندلسـية   ، هـــ بقيـادة ميشـيل معلـوف1411باولو بالرازيـل عـام  وهـا 
افظـــة مـــن الرابطـــة القلميـــة مـــن ن .وقـــد عاشـــت هـــذ الرابطـــة عشـــرين عامـــا احيـــة وهـــي أكثـــر 

ا الوط والشعري ـاف العصـبة ، اإ مـل مـا جديـدا وفكـرا حـديثا  حيث كانت القلمية 
ديــدا هم  هم مــيًا إ الشــعر واحافظــة علــى آوزان ، آندلســية الــذين هــم أقــل مــ وأكثــر مــ

، وخاهمــــا ميشــــيل معلــــوف، فــــوزي معلــــوف وأخــــو شــــفيق معلــــوف :والقــــوا ومــــن شــــعرائها
تـــن بقيـــت  بيتـــه ، يوالشـــاعر القـــرو  وجـــورج صـــيدح الـــذي كـــون لـــه رابطـــة خاصـــة  آرج

وا هـــا آدب ، وقـــد كـــان هـــم أولئـــك التجـــارة.عـــامين حيـــث كونـــوا هـــم ر وس أمـــوال احتضـــ
ـزل للشـاعر القـروي  ـاء م هم حـ مــوا  ب وصرفوا ها على صـحفهم وكـانوا يتعـاونون فيمـا بيـ

 .الذي رفض ذلك
 :ميزاهم
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تمـون ، ميًا إ التاث هم أكثر ـو أكثـر مـن الـذين ي تمـون إ امهجـر ا والشعراء الـذين ي
هم وفكرهم هم وأعظم انتماء لوط وتـقزروا علـى ، إ امهجر الشما وهم أكثر تعاوناً فيما بي

هم وهــو  .أ صــفحة111وقــد ألــف جــورج صــيدح كتابــاً فــيهم عــدد أوراقــة أكثــر )، نشــر دواويــ
ـي  .ادر آدبية لهمن أعظم امص صـل الـذي مـدح ال وهم أكثر استمرارية وكـان أخـرهم زكـي ق

صرانية.    صلى اه عليه وسلم مع ما كان يدين به من ال
زلية ها دورها  تثقيف اإنسان دوات ام وتعـارف آدبـاء ومتعـتهم ومطارحـة اآراء يقـول ، ال

ها صل ع  :زكي ق
ـــــــج  لـــــــه القلُـــــــوبُ   يوت لت قـــــــ، نـــــــاد  

 
 فيـــه الُعقـــوُل علـــى ُهـــدًى وص ـــاح   

ل باتـــــــــــه   يتصـــــــــــاو ُل الفرســــــــــــان  ح 
 

ـــــــــــــــفاح، بـــــــــــــــالرأي   ا بأســـــــــــــــّة  وص 
ــــــــن  أب  وع شــــــــرة    ــــــــوا م   إن م   يكون

 
 فُهــــــــــــــُم ر فـــــــــــــــاُق ثقافــــــــــــــة  وك فــــــــــــــاح   

ــــن م و ضــــع  ، ه  ــــج  الــــُرواُة بــــه   ف هــــل  م 
 

ُل تـــــــــــــاح   
 ؟فيـــــــــــــه هــــــــــــذا الشـــــــــــــاعر ام

 ط ل ـــــب الُعل ـــــى التـــــارك  آوطــــــان   
 

ــــــــــــزـاح وامالـــــــــــــئ الُدن يـــــــــــــا   علــــــــــــى الـُ
ــــة    ــــع ري بالس اس  ـــــو ا، م  تــــاُز ش   فه 

 
ـــــــــــــريح  والُشـــــــــــــرّاح       1  تـــــــــــــاُج للتش 

  :ومن خصائ  الشعر امهجري بوجه عام 
هم وبـــن  () ـــ بيـــ ـــواجز ال أهـــل الشـــمال رمـــوا القيـــود ورفضـــوا ا

ا الذي دع طيم آوزان والقوا وجـران خليـل التاث وقادهم  ذلك أمن الر ا إ 
زلــة اإنســان ذاتــه، الــذي قــاد إ الفكــر الوجــدا الــذاي اانطــوائي ، وإن كــان يرفــع مــن م

 :وكــان يقــول، ولــه كتابــات كثــرة يعــارض هــا االتــزام الــدي .إا أنــه كــان يتغلغــل  ذاتــه
ســـب، لكـــم لغـــتكم و لغـــ طـــة بـــاردة جامـــدة  و ، وها الكـــل  الكـــللكـــم جثـــث 

ل فيها .   وخاصة آمر أهم حـاولوا .أجساد ا قيمة ها بذاها بل قيمتها بالروح ال 
 اللغة والدين والتاث وآوزان والقوا وآسس وكل شي قدم. طيم

أمــا العصــبة آندلســية فهــي أقــوى لغــة وامــن أســلوبا وأفخـــم   ()
مــل شــعراء ال، ألفاظــا وهــم إذا أتــوا ، م شــعرا ها يتفــاوتون  أشــعارهم، رابطــةوهــذا  

ومـع ذلـك ، اف امطوات الـ يصـلون  بعضـها إ السـطحية، بأناشيد أبدعوا فيها
يــــاة قــــد تكلــــم صــــاح لبكــــي  ، وقريــــب التــــأثر، فقــــد اســــتمدوا شــــعرهم مــــن صــــميم ا

  :عيوهم

 431أبولو  1                                                            
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قيقة م يكن .مال امرأة ظل غائباً عن امهجر -أ غائباً لكـن  وا
ــن إ الــوطن ــدهم عــن الغربــة وا ومــع هــذا فلهــم أشــعار يصــفون ، ااهتمــام أنصــب ع

مال وحسن امعاشرة، فيها أخاق امرأة من العفة  .وا

اولوا  شعرهم آلفاظ امتداولة والصورة املموسة  أكثر آحيان وم يكن لـه شـأن   -ب ت
 بالرمز 

ـــامب لاســـتبقاء علـــى -ج ثـــري ، ســـامة امعـــ يضـــحون ب ـــاً إ امســـتوى ال حطـــون أحيان وي
 .الرديء

اية وااستعارة البدائية -د  .ظل الشعر امهجري عر الصورة السطحية والك

ـــدوا بـــدا مـــن أن ، أحـــس شـــعراء امهجـــر بضـــعفهم باللغـــة ويأســـهم مـــن إصـــاحها -هــــ فلـــم 
 يتخذوا هذا الضعف مبدأ 

اهم كما يقول صاح لبكي   :ومن حس
حون إليه  بعض قصائدهم.ا -أ سيب الذي بقى امشارقة   طراح ال

 العمل على تاحم آبيات واتصال بعضها ببعض ح تدنو من الوحدة العضوية.  -ب

طا  الشعر  -ج   .التخل  من آسلوب ا
وكــانوا  خــروجهم هــذا ، أ وكــان امهجريــون أول مــن خــرج علــى أســلوب القصــيدة العربيــة4)

 واإساء. بن اإحسان
ــــدهم امباســــطات واممازحــــات أ3) ــــر ع ــــق ضــــعون زار  .تكث ــــق مباســــطتهم أن توفي ومــــن طري

ع آحذيــة فلمــا هــم توفيــق باانصــراف أهــدا نعمــة قــازان  صــديقه نعمــة قــازان صــاحب مصــ
 :حذاء ومعه هذان البيتان

 لقـــــــــــد أهـــــــــــديت توفيقـــــــــــاً حـــــــــــذاء
 

اســـــــدون   !؟ومـــــــا عليـــــــه :فقـــــــال ا
 يومــــــــــاً  أمـــــــــا قــــــــــال الفــــــــــ العــــــــــر 

 
جــــــــــذبا شبيـــــــــــه الشــــــــــئ   !؟إليــــــــــه م

  
 :شكر توفيق وشفع شكر بقوله
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 لــو كــان يهــدي إ اإنســان قيمتــه
 

ـــــت أســـــألك الـــــدنيا ومـــــا فيهـــــا   لك
عــــل معتقــــداً    لكـــــن تقبلــــت هــــذا ال

 
 أن اهــــــدايا علــــــى مقــــــدار مهــــــديها 

اسبات ودعوا إليه أ1)   اسبات ، مالوا إ شعر ام ما صار ترك شعر ام العبقريـة  مـن عامـةبي
ان  :يقول إيليا أبو ماضي حن وصوله لب

ا جوم أنا ه  حدق أتذكر من أنا        وطن ال
ا        أنا ذلك الولد الذي  دنيا كانت ها ه

صل، إلياس فرحات :وأكثرهم  .وزكي ق
دهم كان  الطبيعة أ1) ا ومع هـذ، وهم انتقلوا من باد ميله إ أخرى ميلة، والوصف ع
يـــاة الـــ وجـــدوها مـــن حضـــارة وناطحـــات ســـحاب وســـفن ومصـــانع م إا قلـــيًا ، يصـــفوا ا

 .فوصفوا من ذلك نيويورك
اهــــان1)  ــــدهم ولــــه ا  الشــــعر الــــوط القــــومي وعلــــى رأســــه الشــــاعر :أالشــــعر الــــوط كثرع

  :يقول جورج صيدح متشوقا إ باد الشام دمشق، والشعر الوط لباد الشام، القروي

ــــــــا ا مســــــــقط الــــــــرأس واآاميــــــــ  مع
 

 حاشـــــــــــــا تغــــــــــــــر  حبــــــــــــــك الغـــــــــــــر 
ــــــــاً    انــــــــس ميــــــــ وا أنســـــــــاك يــــــــا وط

 
 فيـــــك ابتـــــدأ ليتـــــه فيـــــك انتهـــــى العمـــــر 

 ولكـن لــديهم تأمـل يتجلــى  شـعر جــران، هـم أقــل تـأما مــن العقـاد وشــكري :أالتأمـل2)  
او    :أ ال انتشرت  العام العر وله قصيدة ) الطاسم، وكان إيليا أكثرهم تأما، الر

 ولك أتيت، ا أعلم من أين، جئت
 د أبصرت قدامي طريقاً فمشيتـولق

 ى سائراً إن شئت هذا أم أبيتـوسأبق
ــاطر، انشــغلوا عــن الغــزل امــاجن والاهــي أ2) ولــيس فيهـــا ، وإمــا كــان خطــرات تســتميل ا

 .تبذل

  :ترمة لبعض شعراء امهجر
 :فوزي معلوف
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در معلــــوف مــــؤرخ شــــاعر، م1241م ومــــات عــــام ة1222 زحلــــة عــــام  ولــــد ، والــــد اســــك
تــدى الزحلــي، وهــاجر إ الرازيــل الــريح أ  يووضــع ملحمــة شــعرية مطولــة ) بســا ، وانشــأ ام

 .ٓنه وصف الطيارة، ويسمونه شاعر الطيارة، وقد ترمت إ أكثر من مس لغات
 :شفيق معلوف

لــه قصـــيدة عبقــر وهــي ملحمـــة مطولــة نشــرت عـــام ، م1211م ومـــات عــام 1211ولــد عــام 
 .م قدم له والد1241

 :الشاعر القروي
ـوري ولـد عـام  ـان1221امه رشيد سـليم ا ـاًء ونشـأ رشـيد ، م  قريـة بربـارة بلب وأبـو كـان ب

ــه ــه واصــل تعليمــه ونشــر دواوي مســة ولك الشــعرية  اجهــر  يتيمــاً وأخــذ يكــدح علــى إخوتــه ا
و رية، ا ياته ودعوته إ ا  وشعر من أفضل شعر اهجر.، واشتهر بوط

 أ1211- 1224) :إلياس فرحات
ة  ا امهجري الكبر إلياس فرحات  نوفمر س بقريـة  كفـر شـيما   1224ولد الشاعر اللب

ــان والتحــق بامدرســة آوليــة ليــتعلم ولكــن م يســتمر هــا طــويًا إذ خــرج بعــدها إ ،  بــل لب
ومـن الشـعر العـامي تـدرـج ، و فتات فراغه كان يقول الشعر العـامي، كفاح من أجل الرزقال

ـــان إ الرازيـــل ســـعياً وراء ، إ الشـــعر العـــر وهـــذ البضـــاعة البســـيطة مـــن العلـــم نـــزح مـــن لب
وكـــان  جعبتـــه يـــوم ، وهـــو م يتجـــاوز الســـابعة عشـــرة مـــن عمـــر 1211وذلـــك عـــام ، الـــرزق

ها زُفت إ غر بسلطان آهل وامال، ع ر من فتاة أحبهاهجرته خصلة ش    :وقال فيها، لك
يها ـــــــ أهـــــــديت  خصـــــــلة الشـــــــعر ال

 
فر  ــــــــال ــــــــن دعــــــــا ب ــــــــدما الب  ع

ـــــب فيهــــــا   م أزل أتلـــــو ســــــطور ا
 

ــــــــــوم آخــــــــــر   وســــــــــأتلوها إ الي
ع آطعمـة الشـرقية ويتجـر فيهـ، وعا  إلياس  مهجر حيـاة كفـاح ومشـقة  فلـم ، افكـان يصـ

دوق مـــن الزنـــكأ علـــى ظهـــر) يصـــادف رواجـــاً وأخـــراً مـــل الكشـــة وأخـــذ يطـــوف ، وهـــي صـــ
ســاهم ــوع ، ل مــدة عشــرين عامــاً  هــذا الكفــاح امريــرـوظــ، بــالقرى يبيــع مســاطر التجــار  و

ة ، وبــاً بســيطاً ث وهــو ا ملــك إا، ة حقــرةـويعــرى ويعــيش  غرفــ م حلــت بـــه 1212و ســ
كبـــة الكـــرى  ـــال ـــة لـــه بآجـــل ليســـتطيعـبإحت  راق طـــرف ثوبـــه واتفـــق أصـــحابه علـــى شـــراء بدل

تلف وايات الرازيل ولكـن ازمـه سـوء ، بإعتبار مثًا جلة الدليل  العاصمة، إنتقال بن 
ديـــد ـــة القطـــار قبـــل احطـــة آو ، حظـــه فـــاحتق كـــم ردائـــه ا الـــذي أحرقتـــه شـــرارة مـــن مدخ

 :يقول فيها وبعث ٓصحابه أبيات شعر
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ـــــــــــار مــــــــــــا  كـــــــــــأن اهــــــــــــواء مـــــــــــع ال
 

ـــــــــــــــد اتفــــــــــــــــق  دي  رآ لبســــــــــــــــت ا
 فجـــــــاء هـــــــا مـــــــن دخـــــــان القطـــــــار 

 
 ونــــــــــــــــــــــــثرها فوقــــــــــــــــــــــــه فاحــــــــــــــــــــــــتق 

ــــــــــــــــب ر مشــــــــــــــــراً   ــــــــــــــــت أعات  فقل
 

ـــــــــرق وهـــــــــو كبـــــــــاب  فـــــــــق إ ا  ال
 تضــــــــــــــن علــــــــــــــّي بثــــــــــــــوب، إهــــــــــــــي 

 
 وتكســـــــو الغصـــــــون ثيـــــــاب الـــــــورق 

ـــــــــــــه  ددت اً  ـــــــــــــت غصـــــــــــــ ـــــــــــــو ك  ول
 

ـــــــــــــع    انطلـــــــــــــقحــــــــــــ إذا مــــــــــــا الربي
ديــــــــــــــــــــــــــد   ولكــــــــــــــــــــــــــن أرى دون 

 
 شـــــــــقاء آســـــــــى وســـــــــيول العـــــــــرق 

وبعد عشرين عام من امشقة صلحت أحواله بعد كل ، م1291وقد تزوج إلياس فرحات عام  
رمـــان ـــوع والعـــرى وا زار مصـــر بعـــد الوحـــدة بـــن مصـــر  م1212و عـــام ، هـــذا الشـــقاء وا

فقـد ملتهـا معـي ، مـا فارقـُت هـذ الـباد قـط   :وقال متأثراً ، وتغ بالعروبة والوحدة، وسوريا
مد .إ امهجر    :خ خ صلى اه عليه وسلم وقد قال  مولد الرسول 

بــــــــــــــــوة  غمــــــــــــــــر آرض بــــــــــــــــأنوار ال
 

 كوكـــــب م تـــــدرك الشـــــمس علـــــو   
مـــــــــــا الكـــــــــــون ظـــــــــــام دامـــــــــــس   بي

 
ـــــــــــور كـــــــــــو     فتحـــــــــــت  مكـــــــــــة لل

 :وهو يعتز بعروبته ويقول 
 نـــــــــــاإنـــــــــــا وإن تكــــــــــــن الشــــــــــــام ديار 

 
ا للُعــــــــــــــــــر ب باإمــــــــــــــــــال   فقلوبـــــــــــــــــ

 هـــــوى العـــــراق ورافديـــــه ومـــــا علـــــى 
 

زيـــــرة مـــــن حصـــــى ورمـــــال   أرض ا
ــــــا  انــــــة خّلت ــــــا الك  و إذا ذكــــــرت ل

 
 نــــــــروى بســــــــائغ نيلهــــــــا السلســـــــــال 

يــاة  عــام   ريــة والعروبــة والتســامح حــ رحــل عــن ا ــب وا م ظــل إليــاس فرحــات يتغــ با
 .  لم  مهجر بالرازي1211
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 ثر الف  ال

 طاب  ة ــــــا

 ة ــــــــالكتاب 

 ة ـــــــمقالـال 

 ةــــــــــالقص 
ثر الف  :ال

دودة زوي الشعر  مواهب خاصة و ثر يعتمد على العزمة والقوة  القـراءة، قد ي  .ولكن ال
 .وهو ميدان هذا العصر فقد ما فيه وازدهر، وعدم الضجر واملل

ثر الف  : هووال

ربة فكرية وشعورية  م عن  سج بأسلوب لغوي ، تصاحبها غايه يهفو إليها الكاتب، ما  وت
شــكال، فــ  ٓ ايــة، وآلــوان، متعــدد ا وميــل إ الســهولة ووضــوح الفكــرة مــع االتــزام ، لكــن بع

ية البليغة واللغة الفصيحة  .بآساليب الف

قسم قسمن  :وهو ي
طابة. -1  .الكتابة -9  ا

طابة -  :ا

معة وآعياد ية أوجد اه ها البقاء بوجودها  ا طابة الدي طابة الوعظية ال توجد ، وا وا
طابة السياسية فقد ماتت  عهد آتراك وامماليك، على مر الزمان ٓن السياسة  ، وأما ا

ون اللغة س اضر وتاقت آف، كانت  أيديهم وهم ا  كار فإن آمر وما جاء العصر ا
تلف واسيما بعد ظهور امعارضة الداخلية للدولة العثمانية حيث طالب امعارضون بإنشاء 

ا أخذت الكتابة  اإنشاء، وأتيح هم الكام، دستور هذ الدولة وظهرت بذرة ، وه
طابة السياسية رك، ا ميا  مصر، وحن قامت الدول  الباد العربية، ا ات وظهور ا

ديد بالدول  طابة املحة اسيما بالت اك ا زيرة والسودان وامغرب ظهرت ه اإصاحية  ا
وأخذت الوايات تستقل بذاها وكثرت أساليب ، وباستبداد الدولة العثمانية، امستعمرة
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يابية، امعارضة وبدأت الدعوة للدستور طابة ، واجالس ال ٓجل ذلك كله أخذت ا
افحون عن سياستهم السياسية   .وكذلك امعارضون، اازدهار إذا صار أصحاب الشأن ي

اس طب السياسية ال أثارت ماس ال وأخذ ، هذا وقد صحب ثورة عرا كثر من ا
مو رية  ال معيات ا طباء، تكوين ا طابة بشكل اجتماعي ومن ا طباء  ا  :وأخذ ا

طابة امشهورة سعد :وخلفه،  مصر خطب  باد وخارجها مصطفى كامل صاحب ا
د من حرية  زغلول واسيما  مواجهة ااحتال الريطا وبعض القوانن الطارئة ال 

شر التعريب  مصر اك دعوات مصاحبة ل وظهر أسلوب احاماة وقد ظهرت ، الصحافة وه
اظرون بقد،  مصر مبكرًا وهي تعتمد على اللغة العربية اكمة وغرهابل ي ، رة قوية  

طابة السياسية  ميع الباد ال فيها  ومكن أن نعد احاماة خطابة اجتماعية وتواصل ا
اها السابق، الس نيابية  .وهذا غر 

رية معيات ا طابة ااجتماعية فتمثلت  ا وكذلك خطب احاماة والقضاة  ، أما ا
ية فقد ، احاكم طباء ، تطورت تطوراً كبراً  آزهرأما الدي حيث أنشأت معاهد لتدريب ا

ه فظون القران الكرم ويعرفون مضامي  .وتكونت طبقة  آزهر من العلماء 
 :الكتابة -

وا بد  الكتابة من الثقافة  .طرأ عليها التغر  جوانب كثرة بدأ  هذا العصر بوجه عام
ولغة ، وثقافة جيدة، بل تتطلب فكرًا واسعاً ، فهي ليست سهلة، واإطاع ومارسة الكتابة

اات واسعة ألتحم فيها الفكر بالعلم، ثرية ديد ، وقد كانت للكتابة امعاصرة  تولد الفكر ا
ياة كلها اات ا وض   م إن العام اإسامي أراد أن يتحرك بعد ذلك الذل ، الذي 
فأراد هذا الفكر أن يتحرك ليثر الثورات الفكرية  واهوان الذي أصاب باد اإسام

  .وااجتماعية ويكشف عن مسارات امستقبلية
تلطة مط ، والكتابة امعاصرة بوجه عام  روج عن ال وقد بدأت ها معام جديدة وهي ا

وامقامات ال تكثر من السجع ، وآخوانية، القدم الذي يعتمد على الرسائل الديوانية
  .حول موضوعات اجتماعية ليس ذات عمق وتدور

ورفاعة  –شيخ آزهر  –حسن العطار  :وأشهر الذين أثاروا بعض الغبار عن الكتابة
مط القدم، الطهطاوي إا أها يتلف  امضمون )  ، وان كان  كتابتهما نوع من ال

ية والقضايا اإسامية أ ه، كاالتفات للوط بع م ها تشبه القدم  و ، و الفكر الذي ت لك
 .ورفاعة الطهطاوي هو رائد التجديد  آدب امصري عن طريق كتاباته .السجع

ديث فيما يلي على نقا  ثاث ركز ا  :وس
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طلق التجديد  الكتابة -   :م

ان  ذلك الوقت أ ٓن الشوام كانت هم مدارسهم  ديد من الشام ) لب بدأت  ثوها ا
دهم الكتابة من االتزام، اتصاهم بالغرب وتأثروا همو ، باللغة العربية ، والتسل، وانطلقت ع

وا كثرًا من القضايا انطلقوا من   :والدليل على ذلك أن كثرًا من أدباء الشام الذين عا
ويظهر فيها فكر عام سواء كان صائبًا أم ، كتابات تظهر فيهما روح امعارضة بوجه عام

ات، م تصور الصحافةفهؤاء أتيح ه، خاطئاً  ، فكتبوا كتابات صحفية ابتعدوا فيها عن احس
ودعوا للقومية العربية وتوجهوا بعد ذلك إ مصر وكانوا روادًا للكتابة  ، واتبعوا التسل

طيب.، الكواكي وأمد فارس الشدياق بادئ آمرمن مثل عبدالرمن ي الدين ا  و
جاز فقد ظهرت فيها أول صح والذين ، هـ أ وما بعدها1491يفة واضحة امعام ) أما ا

د ، رادوها هم الشاميون ماسة ع ة إثارة ا طابية الصر وقد كانت بدايتها تعتمد على ا
طابية يلصت من السجع واتبعت آساليب ، القراء وهذا ا يعد من العيوب ٓها هذ ا
 .امؤثرة وهو مؤثر لروح العصر

ثر أاستسا من الشام م انتقل إ مصر وأثر فيهاانطلقت الكت :إذن جاز، ابة أو ال  .م ا
 :مدى التأثر بالقدم -

مدوا على ما هم فيه وإما رجعوا إ أساليب ، عاد الكتاب إ التاث العر القدم وم 
احظ وغر ها، ا عة لْخرين، واستفادوا م   .فكانت لغتهم قوية مؤثرة مق
 ة إ التاث من آساليب ال دعمت الكتابة امعاصرة. إذن فالعود

 :الصحافة -

ثرية امعاصرة عليها صبة ال مت الكتابة ال وما ، الوقائع امصرية :مثل، هي آرض القوية ا
مد عبد وانب للشدياق و هذ الفتة ظهر .كتبه فيها  ات ، امضمون :وا وبعض احس

م تكاثرت ، ونوع من الكتابات القصصية واسيما الفكاهية، سلوالت ، امتسبة سابقاً 
  .وظهر عدد كبر من الكتاب امشهورين  كل قطرعر، الصحافة  سائر آقطار العربية

 :آساليب الكتابية
ا البديعي امعتدل () د الصحفين  :اا وهو أكثر ما ظهر ع

شاب :مثل ات القضايا مع االتزام كما ظ  .وعبدا ه فكري والشدياق، ا هرت معا
مد امويلحي  ) حديث عيسى بن هشام أ،  الصريح د  ) أسواق الذهب أ و، كما ع
 لشوقي. 
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فلوطي :ااستسال  () د رائد ام د  العرات ،  ظهر ع كما 
ظرات د طه حسن، وال فهؤاء اعرضوا عن القدم ، والعقاد واماز، والرفاعي، وكذلك ع
هوا إ طرح فكر حديث بأسلوب جيد، وغر من سجع   .وا

ا الصحفي  () زل  :اا ا صحفي ميل إ السهولة وي ظهر ا
اهات، عن درجة الكتاب امشهورين ه إ العامية وهذا أسوا اا اك من ا   .وه

 
 :أسباب تطور الكتابة

 .ااحتكاك بالدول امتقدمة ال أنتجت اليقظة الفكرية -

 .تاثإحياء ال -

 .إنشاء الصحف -

مد عبد الشدياق  :قوة امتصدرين للكتابة - -آفغا –) 
فلوطي   الرافعي أ. -العقاد-طه حسن –ام

قد - ، حسن امرصفي :وظهور نقاد كثر وأقوياء مثل، قوة ال
 .طه حسن والعقاد واماز

قد ظهرت امعارك آدبية بن طه حسن والعقاد  - ونتيجة لل
  .يد قطب وظهر امؤيدون وامعارضونواماز وس

  .وبسب هؤاء انتقلت قوة الصحافة والكتابة إ سائر الدول العربية
ية  :أقسام الكتابة الف

 :امقالة -

ه، ذات طول معتدل، هي قطعة إنشائية :تعريفها ، تدور حول موضوع معن أو حول جزء م
اك من  .بادئه الفكريةتظهر فيها أحاسيس الكاتب وم، تكتب بطريقة سهله سريعة وه

 .ها مقدمة وها وسط وها هاية :يضيف
قيقة أها يضع  ذلك كله لراعة الكاتب وقدرته على التأثر  القارئ وإعطاء عمق  وا

 .هذ الكتابة والبعد ها عن السطحية فهي بذلك مرنة يستطيع كاتبها تشكيلها كيف يشاء
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 :لةالعوامل امؤثرة  نشأة امقا

 الصحافة:  -
وانب وتطورت بتطور  فقد نشأت امقالة مع نشأة الصحافة بدءا بالوقائع امصرية وا

دما اشتعلت أحاسيس الكاتب وماسه، الصحافة وا ، وم تشتعل امقالة الصحفية إا ع
ماس فقد يكون ضد إسام ، فلما ظهرت الدعوة إ القومية العربية، نزكي هذا ا

تلفوألقيت مسؤولي مسوا له وهذا الفكر   :ة آمة علي عاتق الكتاب ملوا فكرا 
 )إسامي خقومي خعلما خ وط أ

فالشعلة الفكرية هي ال ملت  :قيام الوعي  الباد العربية -
وعت ألواها من سياسة  .وأدبية وفكرية، واجتماعية، امقالة وطورها وقدمتها وت

اهضة ااستعمار -   .م

ٓن كل ، وتعدد آحزاب أشعل امقالة :لسياسيةآحزاب ا -
ه  صحافته.  حزب له صحيفة ومبدأ يدافع ع

ان :كثر اجات - وهي ، واهال، مثل: آديب  لب
، وهي أدبية ذات قيمه عالية، والرسالة ٓمد الزيات، وامقتطف، والشهاب، علمانيه

 .ويغلب عليها الفكر السليم

هل لعبد القدوس آنصاري :كذلك ظهر  امملكة ويديرها حاليا حفيد والفيصل ، ام
ات اجامع  أ وعام امعرفة وعام الفكر.و واجلة العربية وظهرت  الكويت)العر

 العربية.
 أنواع امقالة:

اها  :امقالة آدبية - وهي ال تدرس شخصية أو ظاهرة أو ا
 أو أثرا ف ٓديب. 

قدية - دد قيمة أو تشرح مبدءا من و  :امقالة ال هي ال 
قد  أو تطبقه علي الدواوين الشعرية ، مبادئ ال

 الفلسفية. -
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ية  -  .التار

 .السياسية -

 .ااقتصادية -

 .امقالة احققة -

موعة امقاات كتابا مثل: حديث آربعاء لطه حسن وشذرات الذهب ، وقد تكون 
طاوي.للغزاوي وحصاد اهشيم للماز وأكثر كتب العق ون قضايا  اد وعلي الط وهم يعا

ديث  اجتمع يقول خران خليل جران عن العمل  مقطع من مقاات متواصلة جعل ا
ا عن العمل 1العمل )نيأ يدور فيها مع  .م جاء إليه فاح وقال له: هات حدث
اروا آرض ونفس آرض  سرها.:فأجاب قائاً   إنكم تشتغلون لكي 

ياة، ول غريب عن فصول اارضالكس ٓن السائرة بعظمة  .وهائم ايسر  موكب ا
اهي.  وجال  فضاء الاهاية إ غر امت

اجاة آيام فتتحول إ موسيقى  فإذا اشتغلت فما أنت سوى مزمار يتلج  قلبك م
كم يود أن يكون قصبة خرساء صماء خالدة. أنغام وميع ما حوها يتم معًا ب، ومن م
  ؟متفقة

ة  .والشغل نكبة ومصيبة، قد طاما أخّر أن العمل لع
ققون جزءا  من حلم اارض البعيد أما أنا أقول لكم إنكم د  جزءا  خص  لكم، بالعمل  ع

لم مياد ذلك ياة. .ا قيقة حبة ا افع تفتحون قلوبكم با  فإن واظبتم على العمل ال
ياة بالعمل ال إذا  ، بعض أسرارها ولكن من وتدنيه، أعماقها تفتح له، افعٓن من أحب ا

تم وأنتم  أآام تدعون الوادة كقبة ة مكتوبة على جباهكم، ك سم لع فإن ، ودعامة ا
ق أقول لكم من آثارها  الكتابة ويغسل جباهكم شيء يستطيع أن محو هذ إنه ما من :ا

 سوى سعيكم وجهادكم.
ياة ظلمةعن جدودكم  وقد ورثتم ماقاله  فرحتم  عهد مشقتكم ترددون، القول إن ا

 قبلكم جدودكم امزعجون.
ق أقول لكم ركة. فا ياة تكون ظلمة حالكة إذا م ترافقها ا  إن ا

دي 1                                                              124:  9الرائدة  آدب  ،إنعام ا
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ركة تكون عمياء ابركة فيها إن م ترافقها امعرفة عقيمة سقيمة إن م  وامعرفة تكون .وا
 .يرافقها العمل
ببون ، باطًا وبا مر إن م يقتن باحبة والعمل يكون ٓنكم إذا اشتغلتم محبة فإما 

كم بربه.، أنفسكم وافرادكم بعضها ببعض  ويرتبط كل واحد م
 ؟وماهو العمل امقرون باحبة

انك وإخاصك مفكرًا إن حبيبك يقطن  ذلك  جارة مقطوعة من مقلع ح تب البيت 
 البيت.

اية هو أن تبذر البذور صاد بفرح ولذة، بدقة وع مع ا معه لكي تضعه على ،  و كأنك 
 مائدة حبيبك. 

 .هو أن تضع  كل عمل من أعمالك نسمة من روحك
يطون بك يراقبون ويتأملون.  وتثق أن ميع آموات آطهار 

اجون أنفسكم كأنكم  نوم عميق قائلن ت أمعكم ت   إن الذي يعمل  :وكثرّا ما ك
جر آصمب سوسًا  ا رث  هو أشرف من الفاح، حت الرخام فيوجد مثاًا  الذي 

 آرض.
ول ها قطعة والذي ية يستعر من قوس قزح ألونًا  قرة إ صورة ف سيج ا هو أفضل ، ال

ع من اإسكا ا . الذي يص ا آحذية ٓقدام  ل
ديانة ، لظهرة البالغةيقظة ا بل ، ا  نوم الليل، أقول لكم ولك إن الريح ياطب الس

بارة بلهجة أحلى من اللهجة ال ياطب  ها أحقر أعشاب آرض. ا
بته حاوة وعذوبة. مة الريح إ أنشودة تزيدها  ول هي  والعظيم العظيم ذلك الذي 

 أجل إن العمل هو الصورة الظاهرة للمحبة الكاملة.
ت متضجرًا ملوا فإذا م تقدر أن تشتغل محبة لس ، وك فآجدر بك أن تتك عملك و

ة ٓنك إذا خبزت  على درجات اهيكل تلتمس صدقة من العملة  امشتغلن بفرح وطمأني
د لك لذة  عملك اعة ، خبزًا وأنت ا فإما أنت يبز علقمًا ايشبع سوى نصف 

 اإنسان.
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بك مرة امستقطرة من ذلك فإن تذمرك يدس ل .وإذا تذمرت وأنت تعصر ع ك مًا  ا
 العصر.

اس ، وإذا أنشدت أناشيد امائكة شداً. فإما أنت تصم آذان ال ب أن تكون م وم 
هار.  بأنغامك عن اإصغاء إ أناشيد الليل وأناشيد ال

د الزيات:  -الرسالة ع
دسي مصمم  س قارئ مقاات الزيات أنه يكاد يكون أمام عمل ه بإحكام )وهكذا 

ية ونظام رف وامقطع والكلمة، ومقسم بدقة وف ايته، قد اعت صاحبه تقريبًا با  مثل ع
ملة والعبارة والفقرة افر حرف مع حرف، با وا ، وا يتصادم مقطع مع مقطع، فايكاد يت

ملة نشازاً  ، وا تطول عبارة وتقصر عبارة، يف كلمة وتثقل أخرى وا يوضع جزء من ا
اغم والتوافقأأنظرإ  زء آخر يقابلة ويعادلة ويكوندون ج اسق والت معه كًا مالياً أساسه الت
 قوله:

رب اس بآمس عامًا قالوا إنه هاية ا واستقبلوا اليوم عامًا يقولون إنه بداية ،   شيع ال
رب ال حسبوها انتهت وما كانت تلك، السلم  ،وا هذ السلم ال زعموها ابتدأت، ا

 وإا ظاماً سيعقبه دمار  .، إا ظلمة أعقبها عمى
اس أن أوهما  ثل ، حاربت الدمقراطية وحليفتها الشيوعية عدوتيهما الديكتاتورية  وزعمتا لل

رية والعدالة هما وبن الديكتاتورية ال  ثل ، وأخرما  ثل اإخاء وامساواة، ا رب بي فا
س  ر والشر إما هي حرب بن، والتطلع للسعادةالعلو  اارض والتعصب للج وصراع ، ا

ق والباطل بن )آطلسيأ وايذوا من، ا  م أكدوا هذا الزعم ميثاق خطوة على ميا
ريات ها هذا اميثاق مادة للدعاية شغلت اإذاعة والصحف والتمثيل أربع  ا آربعة ال ضم

ن كوامل زلون  كل  استعمار إنح وهم ضحايا القوة وفرائس ا، س امائكة والروح يت
ق على روزفلت وتشرشل وستالن! وأن اه الذي أكمل عم وختم  ليلة باهدىوا الدين وأّ ال

دن وموسكو، الرسالة طن ول ليدرأوا عن أرضه ، قد عاد فأرسل هؤاء آنبياء الثاثة  واش
وعلى هذا الوهم آثيم بذلت آمم الصغرى  !فساد آبالسة الثاثة  برلن وروما وطوكيو

 الدموع والدماء والعرق..............  للدول الكرى قسطها آو من
 :جزء من مقالة ٓحد الكتاب

لقي هو السمو عن امطامع امادية وامقرب الشخصية فليس من حق مفكر ، الرج العاجي ا
أى بفكر عن معضات زمانه ولكن م لقه عن مباذل عصراليوم أن ي أى  ، ن واجبه أن ي

دي، وسقطاته لقي، هو الصفاء الفكري الرج العاجي ع قاء ا بغي ، وال وهو الصخرة ال ي
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ر الدنايا الذي يغمر أهل عصر دي للمفكر ، أن يعيش فوقها الكاتب مرتفعًا عن  ر ع ا
 شخصه مثًا لكل شئ نبيل رفيع ميل. يعطي من الذي
يال :القصة -  .تستمد من الواقع والتاريخ وا

ياة فتامس آديب بوقع مؤم ادثة تقع  الكون أو ا أو متأمل وتتفاعل ، تعريفها: هي ا
ية متعددة أو أشكال أو أساليب ،  ذاته ائها  شكل لغوي ذي أب ف لتجسيدها وب و

اهه وعة حسب ما مليه مذهبه وا  .مت
 
 ؟ قصةهل يوجد  آدب القدم 

احظ  البيان ، مثل كتاب قص  العرب، نعم يوجد فيه وما يوجد  الكتب التاثية مثل ا
ة، والعقد الفريد، والتبين يوا  كليلة ودم  .والقص  الرمزية كامقامات، والقص  ا

اصر الفن القصصي دث، ـ الفكرة :ع اء القصة، ا ما أوالف، ب   .اللغة، الشكل ا
اد دث ومشكلته فتكون العقدة ال  :ثةا طلق  سياق أو ح تتم إشكالية ا تبدأ وت

ل وار لزيادة الفاعلية، تتجه إ ا وتكون امفاجقت للدالة على إكتشاف ، ويتخلل ذلك ا
فس والعام اصر التشويق، اجاهيل  ال  .وترتسم الدهشة فتكون من كل هذ ع

يالوالقصة تستمد من الواقع  ب، والتاريخ وا رب، وموضوعاها ) ا ياة، ا ، ا
 أ.ااجتماعية

 أطوار القصة امعاصرة:
 :ويقوم على ناحيتن، ااستمداد ما سبق  التاث العر -

ا امويلحي   حديث عيسى بن هشام    -أ امقامات  ا
اهاً ، فاللغة وهيكل القصة فيه تسر على هج امقامات ه ا ه ا كبرًا إ امضمون   لك

 .امعاصر للكاتب

كيت   لـ عبداه   -ب د صحيفة   التبكيت والت هوا إ القص  الفكاهي كما ع وقد ا
وعان استمدا من التاث، ندم وع  قصة قصرة، فهذان ال واتطول ، وغالباً ما يكون هذا ال

 .ٓها تكتب  الصحافة

 :طور التمة -
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نوهذا القص  امتجم ا اهن اث أما آول فيتمثل  أهم يأخذوا موضوع  :هوا فيه ا
ة الفضيلة ما  القصة وشكلها ويتصرفون  موضوعاها على تطبيقه  البيئة امصرية معا

اسب بيئتهم ورون  اموضوع كثراً ، ي فلوطي  وهو ، فهم  ظرات  ام وأشهرهم صاحب ال
 والبؤساء  لفيكتور هيجوا ، والعرات و سبيل التاجأوالفضيلة ، مؤلف )روميو وجولييت

 .ترمة حافظ ابراهيم
اهها وأبطاها ها وا رفية للقصة مضامي وأكثر ما دار هذا ، أما اآخر فهو التمة امباشرة ا

ان د الصحفين الذين كانوا يدركون اللغة الفرنسية من مصر ولب ان وع  . لب
 :طور التأليف -

فلوطيوقد وجد ج د ام ه ع دما قص  ، انب م مود تيمور فع د  ووجد جانب آخر ع
اء الغر من مقدمة وحوار وسرد ها إ القصة القصرة وتعد ، ... إ.على شاكلة الب وقد ا

ب   حمد حسن هيكل بداية فن الرواية وقص  توفيق و  م  سارة  للعقاد، قصة   زي
  .  حكيم
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قس ـ :أقسام القصة  :م القصة إت
 :القصة القصرة-1

ونشأة مصاحبة للمقالة فأكثر امقاات ، الغربية تولدت من امقامة العربية ومن القصة القصرة
كاية مل روح ا وقد تشكلت  العام العر متزجة بروح التمة على يد ،  البداية 

انين وتكاملت حلقاه 1291-1211مود تيمور عام  انةوبعض اللب ومن   ا  أرض الك
مود طاهر فوظ، كتاها  يب  ي حقي، و أمد  ويوسف إدريس و السعودية، و

اصر، السباعي ة القضايا  وقد مالت وخالد غالب أبو الفرج، وإبراهيم ال إ معا
اء السردي، وهي  يل إ امباشرة، ااجتماعية دث  والب ادثة وتسلسل ا الذي يقوم على ا

اوات رمزية ويظهر التحليل فيه مثل حضور السارد ذاته ويكشف عن آرائه.وه  اك 
 العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين  سائر وقد تكاثر الق  القصر  آخر القرن

 .الدول العربية
 كى أن..! 
فر قرا فوق الشاطئ..ص . أمواج البحر زبد وغيوم.ظام حالك ياد والئ ورمال صفراء 

ا والتبغ حلقات من ضاقت  الصدر خرجت دخانا وهباء.. بيد  أحام مدحورة يغمض عي
ذله مع صيدا   .ويعود لستة أفوا مبقورة...معروقة 

اس وآكواخ والبهائم وطائر مهاجر ان متعبتان.القرية مزروعة بال . ..و آسواق عي
ت الشمس هض   خائفتان تبيع نبتة خضراء دوما ضجيج و هكة..ت مك ردئ.. م

. تلمس .ضجة.ز تقبل آشجار  ر دون  حرارة طريقها اليومي نسمة جريئة تباطؤ..تشق
هما الفل والكادى وابتسامة  وجه طفلة صغرة تعن أمها وتبحثان عن متف جديد يبتاع م

 مغصوبة.
جائع يرقب  آرض..يامساحة السراب.. آفق جسر فضى اللون تعر قافلة بطول حلم

ون.السماء . يصفق..يغيب ساعة..ساعتن يعود صامتا ..مل خلف مل..يضحك اج
ه حبلى بالصوت ه تقول..يقول.وجهه يقول.وآم..تلد دمعة.. دمعتن وعي .ياسادي ..عي

سبون ..اصغوا إ.أتسمعون قص لست معتوها مثلما  للحظتن دعو أحس مرة .انظر إ
 كم عاقل حزين.يتيمة بأن مثل

ن والقرية ملحية نامت فوق .مل وراء مل تقاطرت مل معصوب العي . تدور معصرة.. وا
ت قبعات ض وخوص تتقي  اس  الشاطئ..رفض القمر الساري أن يوقظهاوعيون ال

 الشموس.
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ا امصائب.. مع ياة  مسافر آب من رحلة طويلة ىكي أهم اجتمعوا مرة نادرة ]حكمة ا
امنعاد  ساء اندهش  يقود ناقة عجبية..ناقة بس ااطفال وال

لقوا اء ]والسوالفى.والرجال.. هموا..معلبة  قري العواطف وااحاديث والغ .. 
.ناقة قوية وجلدها العافية تدير امعصرة لكن با عصابة..وشرطي .قال هم بعد غيبة طويلة

 ..جاهلون.طبعها..أعرفكم  اما.. جاهلون . يعرفون.الوحيد أن من متلكوها ابد قادمون
ة.مسون يب:وما الشرو  أيها ااخ امسافر..ياحيادنا .ستون.أربعون س بصوت واحد 

ن. .القدم ام واحد.يامبهور بالزرقة  العي  الفارق س
اك شر  ثان وثالث ورابع ا وحجارة:ه مال..من جوف ملوء طي  .سأجلب ا

صها تديرها حكم من ريعها الكثر.وتشبعون.الرخاء..نبيع معاصر وما  عمون..ورما ..م .وت
خضراء.. ومائها  زرقاء..وأرضها يأتى لكم حظ ذو الوان سبعة وبعدها تسافرون لبلدة ما ها

 وفر.
ون رحا يقول.اج همر  ا :.الصوت ي بيبة.وأرض ا ا ا..نبيعها؟نبيع خرها؟  ...مال رجال
مال.من ا لن نستبدل ا ياة وأنت م تعد تعرف ا نضارة ا نسيت .ولن  وت  عيون

ا. هاية تبيع ا..وجئت  ال ا..صحراءنا..شطقن  صرنا..جبال
ب م يعد ذاك االتصاق  ا العزيز.. ياأخوانه.. ا ون الصوت الذى تغرب يعود: يا 

مال وامعاصر ب صار كيف تصطاد  ماء غريبة طائرين.باارض وا مانك ؟. ا
مل.. وليس لك ح  ن كا لتكشف أن اارض اتزال تدور..وأنت تدور معصوب العي

ام واحد.  س
بت الطعام..ااكف تزرع العرق..  ون صاد حوتا..اارض ت لقوا..اج امسافر يقود ناقته..

مال والرجال  .لكن هذ امرة با عصابة..تدورمن أجل حزمة من نور وا
وادث :ة ) الرواية أالقصة الطويل-9 كي شخصية من الشخصيات أو حادثة من ا ـ وهي 

وار والتشويق وآحداث   .        .... إ.ااجتماعية تقوم على ا
وقد تصل إ ثاثن صفحة وبعضهم يشك أها قصة قصرة ومن الرويات ال تصل إ 

 .ثاثن صفحة   التوأمان   لعبد القدوس آنصاري
اًء غربياً  وقد بدأ ائها ب والذين أتو ها كانوا على اطاع واسع بآدب ، تركيب الرواية بب

وأول من هجه رفاعة الطهطاوي    يلي  اإبريز  تلخي  باريز   فهو أشبه ، الغر
وجاء من بعد علي مبارك على شكل حوار وأحداث   على مسرح الدين   م ، بسرة ذاتية
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مد جال  ترمة ) يول وفرجي أترمة الرواية الغ وجاء مياد ، ربية ترمة عربية مثل 
ب أ حمد حسن هيكل عام  لكن ، فقد أخذوا اهيكل الغر، م1211الرواية ) زي

افظ على قوالبه ، مضمونه موضوعات عن البيئه امصرية افظ يستلهم التاث و ا  اك ا وه
هج ألف ليلة وليلة وامقا افظ إبراهيم، ماتوهج م ها   ليا سطيح      زورقة آسى ، وم

كيم )عود ،   لشوقي فـلوطي م صدرت روايات كثرة لتوفيق ا وامقاات القصصية للم
فوظ يب  أ وللماز ، وطه حسن)آيامأوالشيخان، الروحأو وصدر للعقاد رواية )سار

م وتشكلت خال ذلك 1241ح  1211)إبراهيم الكاتب وصدر كثر غرها من عام 
ية ية فمن اموضوعات: الرواية التار اهاها الف ، ااجتماعية، والرواية التعليمة، موضوعاها وا

 والفكرية.
ا الرو  ومن اهات اا ا الواقعياا ا ، مانسي واا ائي.، الرمزيواا ا اا  واا

امت الرواية  العام العر وبرز عدد هم الطيب صا  وت من الكتاب  العام العر وم
اصر  السعودية وكذلك عبدالعزيز امشري هم ابراهيم ال وقماشة العليان وغازي ، وم

مد.، القصيي  وتركى ا
ديدًا ولكن قالوا :امسرحية - ددوها  ما قامت على  :م 

ولت إ وكانوا يسمونه   م، أشخاص واقعين يستطيعون امثول  امسرح رسحًا   م 
ياة الواقعية ليتم ، وامسرحية هي القصة ال ُ ثل .مسرح ويُب هيكلها على شاكلة ا

دد بالطول أو القصر،  ثيلها بأشخاص واقعين وأول مسرح كان  بروت ، وهي ا 
قا أ وبدأت أول مسرحية عام  وظهرت امسارح  مصر ، م1231أنشأ ) مارون ال

وكان ذلك امسرح لتسلية ، وقد اختلط امسرح مع امرق ، ملة الفرنسيةمع ا
ه امسلمون وهدموا جدار من الغضب، الفرنسين وكان أول مسرح ، وقد غضب م

وع1211عر  مصر عام  ومسرحياته ليست نصوصاً ، م وقام بإنشائه يعقوب ص
هت ، أدبية كاملة  البداية إ التاريخ وامتجم ففيها ركاكة وغلبت العامية عليها وا

د فريق أ خليل القبا، والعبثية والعامية وجورج أبيض ، م ارتقت إ الفصحى ع
ومن ، وقدم عدد من امسرحيات امتمة، الذي درس  الغرب م عاد إ مصر

عام  امسرحيات ال وجدت آنذاك مسرحية   امعتمد بن عبادة   لـ ابراهيم رمزي
روب الصليبية وفيها خيال وإبداع وتاريخ، م1211 وفيها تشويق ، و ثل جانبًا من ا
 .وصراع

م ، م وقصته   امروءة والوفاء 1211أما امسرحية الشعرية فبدأت بإبراهيم اليازجي عام 
مد عبد امطلب  امر  القيس  و امهلهل ، وله مس قص ، عبد اه البستا ، م 

رم عة  ، نكبة الرامكة نظم  وأمد  يم وله   امروءة امق مود غ  .  غرام يزيد  و و
  داس يأس   ، ونظم شوقي   ورقة آسى   وهي قصة شعرية فيها نوع من الفكاهة
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ة افظ ابراهيم  ، وهي عن الفراع جريح بروت   ومثلتها فرقة جورج أبيض عام  و
وقد تربع شوقي ،  الست هدى و م مسرحيات شوقي   علي بك الكبر  ، هـ1441

ه ديدة و ك موع مسرحياته سبع، على عر  امسرح الشعري بسبب لغته ا )علي :و
، الست هدى، أمر آندلس، وداس يأس، مسرح كيلو بتا، ون ليلى، بك الكبر

 .ورقة آسى أ، قمبيز
دث وهدف امسرحيات إ الدعوة إ الفضيلة وآخاق والعرة والعظة ، وتسجيل ا

كم  طياها ة قضايا اجتمع، وإدخال امواعظ ا وله  ومن امسرحين عزيز أباظة، ومعا
اصر، )قيس ولب ية أجاد فيها، والعباسيةأ وعبد الرمن ال ورأ وهي دي وقد ، و)قافلة ال

ارب شوقي :تقدم  ذلك لسببن ، ودراسته للمسرح وصلته بأهله، استفادته من 
 .هم أيضاً علي أمد باكثروم

بذا امسرح الشعري ثور، وم تكن امسارح  ، وبدأ الشعراء مزجون بن الشعر والقول ام
ثري ودخول كثر من اللغات العامية  .بل تطور إ القول ال
كــم مثــل ثريــة مســرحيات توفيــق عبــد ا )أهــل الكهــفأ و شــهر زادأ) ومــن امســرحيات ال

وصــاح عبــد الصــبور ومــا مازجــا بــن ، حســن الشــرقاوي، مســرحينومــن أشــهر الشــعراء ا
ثرية  .والشعرية ال
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 3 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخامقدمــة
 1 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالتمهيـد

 2 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالدولة العثمانية
 11 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخااستعمار
هضة  العام العرمعام ا  12 خخخخخخخخخخخخخخخخخ ل

 31 خخخخخخخخخخخخخخخخخخ عوامل بقاء آدب العر
ديثة هضة ا  31 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخعوامل ال
اهات الفكرية  12 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاا

 11 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالغزو الفكري
صر  14 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالت

 11 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخااستشراق
 12 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخإحياء التاث

 11 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ الدعوة إ العامية
 13 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالقوميات

اهات الشعرية  11 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخاا
ا إحياء الشعر  12 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ أوًا: ا
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 21 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخثانياً: ماعة الديوان
 111 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ثالثاً: أبولو
 111 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخأهدافهــا

وية صائ  امع  112 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخا
ية صائ  الف  112 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخا
 141 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخموضوعات الشعر
 141 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخآشكال الشعرية

 131 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخشعر امهاجر
 131 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخأمريكا الشمالية
وبية  111 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ أمريكا ا

 111 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخصائ  الشعر امهجري
ث  111 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخر الفال

طابـة  112 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ا
 119 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخامقـالـة
 111 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالقصـة
 111 خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخالفهـرس

 

 

 

 


