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امللخص
أن النقد العريب كان موجوداً ، هيمما ال شك ف، وة عند خمتلف الشعوبياآلثار األدبىعين احلكم عليكان النقد

فهو تأثر األدب العريب املعاصر بالنقد ، ع إنكارهيالعصر احلاضر؛ أما الشيء الذي ال نستطة حىتيمنذ اجلاهل
ألخذ هذه املناهج جماالً، ون املعاصرونيفلهذا وجد الشعراء السور. ةيوجد يف كل البالد العربيهذا التأثر ، والغريب
ة أو ية أو الربناسية أو الواقعيكية أو الرومنتيكية الكالسيعتبار يف أشعارهم من الناحة بنظر اإلية الغربيالنقد
.ةيوية أو البنية أو الوجوديالرمز

قبل ذلك تتوجه ، واين ذه املناهج يف سوريتأثر الشعراء املعاصرمدى أن تكشف عن، حتاول هذه الدراسة
م يتقس، مث تعتمد املقالة.ات التفاعل العريب مع النقد الغريبيبداإىل ان هذه املناهج مع اإلشارةيبإىل راسةالد

تأثرهم بالنقد الغريب؛ومدى تأيت بنماذج لكل منهم، ونيدادوالبناةوادا عند الروية يف سوريالتطورات الشعر
شكل يف يرأس كل واحدة منها علَم ي،ثالث مدارسإىل احينزأساس اإلىبعد ذلك تقسم نصوص الشعراء علو

هذه ىباإلطالع علوس؛يمدرسة أدون، ول حاوييمدرسة خل، وهي مدرسة نزار قباين، وهيشعره ظاهرة تنسب إل
.ن شدة أو ضعفاي املعاصرينية يف أعمال الشعراء السورية الغربي هذه املناهج النقدرية ندرك تأثيالنصوص الشعر
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ةمقدم
لقد سلك النقد األديب عند العرب طرقاً بعيدة حىت وصل إلينا، فكان يف العصر اجلاهلي 

" الصدق"و" احلق"وبعد جميء اإلسالم ظهر معيار .نقداً تأثرياً مبنياً على الذوق الفطري
ويف القرن الثالث اهلجري، أخذ النقد األديب يستقل بالبحث والتأليف على أيدي النقاد . للنقد

وهكذا مرت القرون ... وعلماء األدب وسواهم كابن سالم، واجلاحظ، وابن قتيبة، واملربد، و
ومما ال شك . حىت وصلت إىل املعاصرين جمموعة كبرية من األفكار واآلراء النقدية الضخمة

ه، أن شعراء العرب املعاصرين قد تأثروا باملناهج النقدية الغربية بعد أن فتحت أبواب في
.العامل العريب أمام األدب، والثقافة الغربية مع محلة نابليون على مصر

أما احلداثة الغربية، فقد اكتمل نضجها يف أعقاب احلرب العاملية األوىل، وكان من مظاهر 
املناهج الكالسيكية،: مناهجها، ومن أهم هذه املناهج النقدية الغربيةهذا النضج تعدد مدارسها و

. والرومنتيكية، والربناسية أو مذهب الفن للفن، والواقعية، والرمزية، والوجودية والبنيوية
أكثر ، ذه املناهجون تأثروا بالغربنالحظ يف هذه الفترة جيل جديد من األدباء ممف

ةيدياألوزان التقلعلى هذا أن الشعراء الشباب ثاروا كلهممعىن سيلو. من تأثرهم بالقدماء
تلف عن شعر من سبقهم من خيه ريبتعبولكن شعرهم مبضمونهوة؛ميب القدياألسالوعلى 
ة ية الغربيالحظ أن املناهج النقد، يالنقد العريب املعاصر، وميتابع اليبعد فإن من و. األدباء

.ة جمهولة لدى القارئفقد ظلت هذه احلركمع ذلك، وينيدخلت يف أدب الشرق
شرح حال، "من الرسائل واملقاالت اليت كتبت يف هذا اال نستطيع أن نشري إىل رسالة 

للدكتورة كربى خسروي يف جامعة طهران، وأيضاً " ريشةمعرفـي، حتليل ونقد أشعار عمر أبو
. يف جامعة طهران" وآثار أدونيسبررسي أفكار "رسالة للدكتور عدنان طهماسيب حتت عنوان 

لنذير العظمة " حوار اللغة والصورة عند نزار قباين: "ومن املقاالت اليت كتبت يف هذا اال
خري الدين الزركلي شاعر "فتوح حتت عنوان ى، ومقالة لعيس٥٣٢عدد " قال ومقال"يف فصلية 

لدين صمود يف نفس املصدر، لنورا" ريشة وأندلسية نزار قباينأندلسية عمر أبو"، و"الشام
.٢٥عدد ،"زبان وادب"خناري يف جملة گنجيانلعلي " أدونيس، رؤى يف الفكر والشعر"و

إن هذه الدراسة متتاز بتناول املوضوع، يف حقل الدراسات النقدية الغربية وتأثريها على 
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الشعر العريب املعاصر، ومن أبرز العناصر اليت ترسم هذه الدراسة وتكوا، هي معاجلة هذا 
التأثري بشكل مباشر ومركز وعلى الشعر السوري املعاصر، معاجلة مل يتطرق إليها بصورة 

والدراسات املوجودة يف هذا اال تشري إىل هذا التأثري بشكل غري . منسجمة قبل ذلك
النقد العريب احلديث ومناهجه، أو نقد اآلثار وحتليل األفكار لشاعر خاص؛ مباشر عن طريق

لذلك متتاز هذه الدراسة مبعاجلة تأثري النقد . مثالً نزار قباين وأفكاره أو أدونيس ومدرسته
الغريب على الشعر السوري املعاصر، دراسة مل تطرح ذا الشكل املنسجم واملباشر يف 

وقد عانت هذه احملاولة من عدم توفر مصادر عربية كافية يف . خرىالدراسات اإليرانية األ
جمال النقد الغريب وأثره يف األدب العريب وخباصة السوري، إذ مازالت الدراسات العربية يف 

. هذا اال يف بداياا
حتاول هذه املقالة، البحث عن مدى تأثر الشعراء السوريني باملناهج النقدية الغربية، 

وهل كان هذا التأثر بكل هذه . ل الكشف عن وجود هذا التأثر يف أشعار السورينيوحتاو
املناهج؛ أم كان مبنهج واحد؟ وهل كان التأثر يف شاعر خاص أو يف شعراء عديدين؟ مىت 
كانت بداية الشعر احلديث يف سوريا؟ وهل خيتص زمن التأثر جبيل واحد أو بأجيال خمتلفة؟ 

يف أعمال هؤالء الشعراء؟ بشكل ضعيف أو بشكل قوي؟ هذه أسئلة وكيف يتم هذا االنزياح 
.جتيب هذه املقالة عنها، بعون اهللا تعايل

التفاعل العريب مع النقد الغريب
يرجع تاريخ بدايات التفاعل العريب مع النقد الغريب، إىل تاريخ بدايات التفاعل العريب مع 

يف اية القرن التاسع عشر امتد االهتمام . بيةفالنقد جزء من الثقافة العر. الثقافة الغربية
جتديد العالقة بالتراث . ١: اإلحيائي إىل الدراسات األدبية، فظهرت كتب حاملة مسات ثالث

.االهتمام بالوجدان. ٣بروز األنا الذايت، واالجتماعي، والقومي، والوطين؛ . ٢من خالل اإلحياء؛ 
آخر، فبعد اجتهاد املثقفني غري املختصني، جاء دور هذا السياق اإلحيائي مهد الطريق لتطور 

التخصص بدخول األكادميني ميدان الدراسات النقدية، وظهور دور النشر والصحافة الثقافية 
، ١٩٨٨بركات و أبوعلي، (املتخصصة؛ هذه املرحلة ميكن إعتبارها مرحلة التأسيس احلقيقي 

ت هذه املرحلة تطوراً بالغ األمهية، فكان أما يف األربعينيات واخلمسينيات، فقد شهد. )٦٩ص
النقاد املتخصصون من األكادمييني كمحمد مندور، ومنهم من مل يكن وثيق اإلتصال باحلياة 

، ألنه آثر أن يتحدث "التأصيلي"اجلامعية والتدريس كسيد قطب، الذي ميكن أن ندعو خطه بـ
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يف اجلهة املقابلة ملساعي سيد قطب،. عن هذه املناهج يف حميط النقد العريب القدمي واحلديث
.)٦-٥، صص١٩٩٩العظمة، (كان حممد مندور وتأثره بالنقد األوريب 

أما النقد األديب العريب يف الستينيات من القرن العشرين حىت الوقت احلاضر؛ فقد شهد 
كثافة التأليف يف النقد، وإزدياد الترمجة، كترمجة إحسان عباس، وحممد يوسف جنم لكتاب 

ومن التيارات النقدية الغربية اليت . لألمريكي ستانلي هامين" النقد األديب ومدارسه احلديثة"
، وترافق )النقد املاركسي(االجتاه الواقعي االشتراكي . ١: أثرت يف النقد العريب يف هذه الفترة

ريب يف ازدهار هذا التيار النقدي مع التطورات اإلجتماعية والسياسية اليت شهدها العامل الع
من النقاد املاركسيني يف البالد . )٢٥٦-٢٥٣، صص٢٠٠٠الرويلي والبازغي، (أواسط القرن العشرين 
عصام حفين ناصف، وسالمة موسى، وعمر فاخوري، وحسني مروة، : العربية يف هذه الفترة

حيث برزت بصورة واضحة يف : البنيوية. ٢؛ ...ولويس عوض، ونبيل سليمان، وميىن العيد، و
خر السبعينيات من القرن املاضي، حني نشرت دراسات لعدد من النقاد يف املشرق واملغرب أوا

خالدة سعيد، وكمال أبوديب، وبدر الدين عردوكي، وحممد : العريب، ومن ممثلي هذا اإلجتاه
.)١١٠، ص١، ج١٩٩١إصطيف، (... برادة، وحممد بنيس، وسعيد علوش، وميىن العيد، و

ةيبة الغرياملناهج النقد
كان من وىل، وة األييف أعقاب احلرب العامل، نضجتوةيلقد إكتملت احلداثة الغرب

:من أهم هذه املدارس، وتعدد مدارسها، مظاهر هذا النضج
واملقصود به القدمي مطلقاً، ويف أوربا فقد : املذهب الكالسيكي، أو االتباعي، أو التقليدي.١

سبق اإليطاليون غريهم يف هذا املذهب وبعدهم الفرنسيون؛ مث دخل األدب اإلجنليزي 
ويف الكالسيكية كلها جتلت الفلسفة العقلية، والعقل عندهم يرادف الذوق . واألملاين
.)٣٧٥، ص١٩٩٩؛ هالل، ٢١٠، ص١٩٩٠البقاعي، (السليم 

ة أوالً يف يكيأنقاض الكالسعلى ةيكيقامت الرومنت: بتداعيأو اال، كيياملذهب الرومنت.٢
، هيار الفلسفي الذي قامت عليالتو.ايطاليإوايمث إسبان، فرنساوايمث يف أملان، إجنلترا
مة يان قي يف بينيكييف الرومنت"كانت"يف هذا اال أثرت آراءو.ار العاطفييهو الت

.)١٩٢، ص١٩٩٣عياد، ؛٤٤٨، ص١٩٧٠؛ طبانة، ٢٨، ص١٩٨٦هالل، (ال ياخل
الكاتب خيتار مادة جتاربه من مشكالت العصر االجتماعية وشخصياته : املذهب الواقعي.٣

أسس هذا املذهب يف فرنسا، بالزاك . األدبية، إما من الطبقة الوسطى، وإما من العمال
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؛ ١٢٩٩، ص١٩٨٧عاصي ويعقوب، (ويف إجنلترا، جورج إليوت ويف أمريكا، ويليام دين هاولز 
.)١٥١، ص٢٠٠٠املنصوري، 
إىل تدعواوةية املاركسيولوجيدياإلإىل فإا تستند، ة يف األدبيشتراكة االيأما الواقع

.)١٥٣، ص٢٠٠٠املنصوري، (ب بالطبقة الكادحة يلتزام األدا
إجنلتراإىل مث ذهب، فرنسا بواسطة بودلرإىل ة جاءييف البدا: املذهب الرمزي.١

، اءحيالرمز معناه هنا اإل. ةيكيهو أهم مذهب يف الشعر الغنائي بعد الرومنتو.كايأمرو
أدائها اللغة يف ى على ة املستترة اليت ال تقوي املباشر عن النواحي النفسري غريأي التعب

.)٣٥٠، ص١٩٨٤شرارة، (ة يداللتها الوضع
أهم مذهب فلسفي أديب استقر يف اآلداب األوربية يف القرن العشرين، : الوجودياملذهب.٢

يف أدب . هو املذهب الوجودي الذي يتمحور حول العناية والتوجه إىل الوجود اإلنساين
الوجوديني، ال فضل بني الشكل واملضمون، ومىت مل يتوافرا كالمها يف العمل األديب فهو 

.)١٦٢، ص٢٠٠٠املنصوري، (ه سيء يف أية حالة من أحوال
ترى البنيوية أن األدب هو بنية ضمن بنية أمشل هي اللغة، ويستطيع : البنيوية والنقد البنيوي.٣

أما البنيوية التكوينية، فهي فرع . البنيوي أن يدرس اجلملة على مستواها الصرفـي والنحوي
اركسيني، وقد عرف يف من فروع البنيوية، نشأ إستجابة لسعي بعض املفكرين والنقاد امل

النقد اإلجتماعي، والنقد اليساري، واالجتاه : تاريخ النقد احلديث بأمساء عديدة، منها
.)٧٩، ص٢٠٠٧؛ حجازي، ٣٤-٣٢، صص٢٠٠٠الرويلي والبازغي، (املاركسي، والبنيوية التكوينية 

اياألدب يف سور
:ه على مراحل ثالثمتقسييمكنف، ايأما حول األدب يف سور

).م١٩١٤-١٨٥٠(وىل ة األيرة اليت سبقت احلرب العاملالفت.١
).م١٩٣٩-١٩١٩(نيتي العاملني احلربنيالفترة اليت مرت ب.٢
.)٣٩الكيايل، دون تا، ص(ومنا هذا إىل يم١٩٤٠ش يف ظالهلا منذ سنة يالفترة اليت نع.٣

أما الفترة اليت نعيش يف ظالهلا، فتكون أكثر تأثراً بالغرب، لذلك فهي حتتل أمهية أكثر 
إن مفهوم األدب عند أدباء هذه الفترة خيتلف كل االختالف عن مفهومه عند . يف هذه املقالة

ده نشأ أفرا. أدباء الفترتني األوليني، وإن جيالً جديداً قد ولد يف بدء عهد ازدهار األدب العريب
وتوجد يف آثار بعضهم . بعد أن قرأوا كثرياً، وامتألت نفوسهم بالصور احلية من األدب العاملي
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وقد ثار بعضهم على قيود األدب الكالسيكي . صوراً مشرقة من القيم الفنية والقيم اجلمالية
هدفهم أن يصوروا. منطلقني أبعد ما يكونون عن املوضوعات التجريدية والوجدانيات احلاكمة

إن . الروح اجلديدة اليت تتمثل فيها اليقظة، والعمل، والكفاح؛ كفاح أمتهم ونضاهلا املرير
ثاروا أو ثار أكثرهم . أدباء هذه الفترة قد جتاوبوا مع جمتمعهم، واتمع العريب بشىت أقطاره

ر غري على قيود األدب الكالسيكي، وآثروا االنطالق؛ ففي الشعر مثالً، آمنوا بنظرية الشعر احل
وهذا االجتاه هو الذي ألزم نزار قباين نفسه يف . املقيد، وهو يف رأيهم أصعب ألوان الفن

وهو رأي قد ال . الدفاع عن نظرية الشعر احلر، حيث ميثل رأي الشعراء الشباب أصدق تصوير
يف يقره عليه الكثريون، ولكنه لون يعاجله أكثر من شاعر ويقول به أكثر من أديب يف سوريا، بل

وليس معىن هذا أن الشعراء الشباب، ثاروا كلهم على األوزان التقليدية وعلى . أكثر األقطار
. األساليب القدمية، ولكن شعرهم مبضمونه وبتعبريه، خيتلف عن شعر من سبقهم من األدباء

والظاهرة اجلديدة يف الشعر السوري اجلديد، هي نزعة إنسانية عميقة تستقي تارة من 
ولكنها . الرومانتيكية، وأخرى من املبادئ السياسية، وثالثة من النكبات القوميةالوجدانات

.)٤٠، صالكيايل، دون تا(تلتقي دوماً عند منهل واحد، هو الشعور بكرامة اإلنسان 

الشعر السوري املعاصرعلى ة الغربيةيأثر املناهج النقد
فالشعر . الدخول إىل البحث، البد التحدث عن الشعر العريب احلديث بصورة عامةقبل

ويف املرحلة االتباعية، غلب . اتباعي، خمضرم ومتحرر: العريب احلديث، قد مر يف ثالثة أدوار
ويف املرحلة الثانية . عليه التقليد فأعاده إىل القدمي، ومن ممثلي هذا الدور، ناصيف اليازجي

خضرم، ظهرت الدعوة إىل التجديد دون أن تقطع الصلة مع القدمي؛ فكان جتديده أي امل
أما يف املرحلة الثالثة وهي املتحررة؛ . ضعيفاً ضيق النطاق، من أمثال شوقي وخليل مطران

فيمكن أن نعد الشعراء املهجريني من أئمة هذا التيار الذي يدعو إىل جتديد األسلوب 
ذه املرحلة، الغرب تقليداً مباشراً وشديداً أمثال سعيد عقل وهم قلدوا يف ه. واملضمون

.)٢٨١، ص١٩٩٨الفاخوري، (
أما يف سوريا، فقد ظهر بني سكان الساحل السوري عدد من املثقفني بثقافة الغرب، بدأوا 

؛ من ...اليوت، و. اس. يكتبون الشعر احلر ويف أذهام شعراء مثل باوند، وإميلي دكنسن، ويت
، ١٩٨٣لؤلؤة، (جربا إبراهيم جربا، وتوفيق صايغ، ويوسف اخلال، ولويس عوض : كتابهؤالء ال

فقد عمد الشعراء السوريون يف مشارف القرن العشرين إىل عرض النقد الغريب عن . )٧٨ص
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طريق تقدمي جمموعات ثالث من الشعراء العرب احملدثني؛ فدراسة الشعر العريب احلديث يف 
إىل ثالثة أقسام، وتشمل تطور الشعر بصورة خاصة والتطور األديب سوريا ونواحيها، تنقسم 

. )٢٥٧، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (الرواد، والبناة، واددون : هذه األقسام هي. بشكل عام

الرواد.١
نقطة بداية الشعر احلديث يف سوريا ولبنان، حتدد باحلرب العاملية األوىل؛ ولكن عوامل 

نتائج الصدام بني العرب واألتراك، : من أهم هذه األحداث. ديثكثرية أثرت على الشعر احل
ومشانق الشهداء، والثورة العربية الكربى، وايار اجليش العثماين، وزوال السيطرة على 
املنطقة، وإقامة احلكم العريب األول، ووقوع البالد ثانية بني براثن االستعمار الغريب، للرجل 

وحني جاءت أعوام احلرب الكربى، تلفت الشعراء الرواد الشاميون.. .األبيض بعد الرجل املريض و
الذين أسسوا مدرسة، ليجدوا أمامهم حماوالت شعرية جديدة حتاكي النماذج القدمية، ووجدوا 
إىل جانبها مدارس جديدة كمدرسة مطران، والديوان، واملهجر اليت تدعوا إىل ترك التقليد 

ويظهر أم تأثروا ذه املدارس كما تأثروا . ر، والتعبري عنهاورفضه، واالجتاه إىل حياة العص
" مجاعة الديوان"غري أن الشعر السوري تأثر بإجتاه شعري آخر، ظهر يف مصر ودعت إليه . بتلك

. )٢٥٨ن، ص.م(بزعامة عباس حممود العقاد، وإبراهيم املازين، وعبد الرمحان شكري 
بوحي من الرابطة القلمية، ونشرت بعض ١٩٢١م ويف سوريا، تكونت الرابطة األدبية عا

ريشة، عمر أبو: من أهم الشعراء الرواد يف سوريا. الصحف الدمشقية قصائد املهجريني
وحممد البزم، وخريالدين الزركلي، وخليل مردم، وشفيق جربي، وحممد سليمان األمحد 

أحدمها املوضوعات، وثانيهما : أما الذي جيمع بني هؤالء الشعراء، فأمران". بدوي اجلبل"
ففي إطار املوضوعات، توجد ثالثة حقول؛ وهي املناسبات، والنضال، والتجارب . الصياغة
ويف دواوين الشعراء الرواد، قصائد املناسبات كثرية، بل ال توجد مناسبة إال وقد قيل . اخلاصة

كلي، وبدرالدين احلامد، فقد ألقى الشعراء كشفيق جربي، وخريالدين الزر. فيها الشعر الكثري
يف . )٧٥، ص١٩٩٧القنطار، (وأنور العطار، يف احتفال مدينة دمشق قصائدهم ذه املناسبة 

: شعر النضال القومي والوطين، تقدم الشعراء السوريون على غريهم وهذا يعود إىل أمرين
ورأى . الفرنسيأوالً إم كانوا مرة حتت نري احلكم التركي، ومرة ثانية حتت نري االنتداب 

وهو . الشعب منهما كل أنواع الظلم واالضطهاد؛ ولذلك كان شعرهم، يعرب عن احلرية واحلق
وقد انتهى هذا . شعر يربط الفرد باألمة ومبشاكل الزمان يف املاضي واحلاضر واملستقبل
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تيار قومي حمض كالشاعر : النضال الوطين يف الشعر، يف منتصف اخلمسينات، لربوز تيارين
وقد حاوال التخفيف من تقاليد . ليمان العيسى؛ وتيار ماركسي وطين تصدره شوقي بغداديس

فشعر التجارب اخلاصة مرة يكون التعبري . املدرسة الكالسيكية، إال أن جناحهما ظل حمدوداً
عن حياة الشاعر يف الصبا، واليفاعة؛ وتارة التعبري عن حلظات زمانية خاصة؛ وتارة التعبري 

.)٢٦٠، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (الشاعر، وموقفه، وفنه عن حياة 
رأوا أن و. يف وقت واحد، الشاعروالقائدوركاملفواسييهؤالء الشعراء قاموا بدور الس

ل جارحة كرس يكالبد أن ، وغين فوق حطامهيقف ليوز للشاعر أن جيال ، ترقحينيالوطن ح
لتزامه ايف دفاعه عن ، ء الشعراءلسان حال هؤالى، سيمان العيسلو.قيه إلطفاء احلريف

:ناديينيح، ا األمةيبقضا
اةــاين احليــي وأغــون لــيقول
املنيـــت للحــي أنــــون لـــيقول
املنيـــا للحـــى أنــــت بلـــــفقل
نــــــي املعدميـــن جريانـــــولك

دـــات النشيـــا غنيت مــــإذا أن

زمـــــــي ــــــابتــــود بشبـــــرع
مــــوى حيلــر إلّا هـــل الشعـــه

مــــي من حيلـــان حولـــــإذا ك
على الصمت يف قبوهم مللموا

مــــة تكظـــــف حشرجــــى ألـعل
)٣٨٢، ص١٩٧٨ساعي، (

الصفاءوة كالفحولةياألسلوبوةيبحث عن الدالالت العروضية؛ ياغة اللفظييف مسألة الص
وضع املفردات الفخمة يف وبيسالمة التركوحسن السبكواملتانةواجلرسوالوضوحو

أخراها ، وأوالها احملاكاة: هذه الدالالت تأيت حتت ثالث مقوالتو...مواضعها املناسبة
.)٢٦٢، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (ة األداء يثالثتها خطاب، والصنعة

فقد كان لكل شاعر من .واهلممنعلى املشيوهي حماكاة القدماء، املقصود باحملاكاة
نقصد . مستواه الفينإىل للوصولىسعي الذي يكيالنموذج الكالس، الشعراء الرواد

، تعلمها، وهلا أدوااة كحرفةية الشعريالعملإىل نظرانيالناقد كانا وأن الشاعر، بالصنعة
.)٢٣٣ص، ١٩٨٤الورقي، (ه ينغماس فاال، وهياس إليالق، وميالقدعلى احملافظةو

واملقصود خبطابية األداء، أن مثل الشاعر كمثل اخلطيب، ينظران إىل اجلمهور ويهدفان 
ونقطة اختالفهما يف صورة التعبري، ألن الشعر قائم على الوزن، ولكن . الثأثري يف نفس املخاطب

هي : هذه الدالالت أدت إىل اإلخالل يف شعرية النص، ومن أبرز مالحمها. النثر خال من الوزن
ففي شعر الرواد، اقتصر اخليال على التذكر واالسترجاع؛ أما الفكر، . اخليال، والفكر، والعاطفة
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فإنه مل يتعمق؛ أما الثالث وهو العاطفة، فقد تالشت؛ ومع ذلك فقد استطاع الشعراء الرواد 
.)٢٦٢، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (العودة إىل النص القدمي وتقليده 

وا أيضاً حنو التراث الفكري واألديب، ويف ذلك ألفوا مؤلفات الشعراء السوريون، اجته
عديدة، من شعراء املفضليات إىل شعراء النقائض، ومن اجلاحظ إىل التوحيدي، ومن 
عبداحلميد الكاتب إىل ابن العميد، ومن أيب متام حىت أيب العالء، ومن البحتري حىت املتنيب 

فعلى . التراث األصيل ووضعه منوذجاً للطالب، إلحياء...والشريف الرضي حىت أيب فراس و
كان شعره مملوءاً . سبيل املثال، حممد البزم قد لعب دوراً ريادياً يف األدب السوري الكالسيكي

بشعر الشعراء القدامى وصورهم، وأغراض شعره تشبه أغراضهم؛ فشعره الوطين يذكرنا 
الشعراء العباسيني، وكذلك الغزل مثالً بشعر احلماسة يف األدب القدمي، وفن وصفه كوصف 

:وأعجب باملتنيب واملعري؛ ومن قصائده الوطنية. والرثاء واإلخوانيات
ا الوطن الذي عاشت بهـيا أيه

اسهــات فســــه احلادثـــوتناوبت
اؤهـــه أبنـــــاً بــــــت شيعـــــوتفرق

هـــالـــــــت جهــــاؤه فترأســــأبن
هـــات رذالـــــاملعمييف النازالت 

الهــــوا فتقطعت أوصـــو ختاذل

واخلالصة أن البزم . وهو آثر من التراث، حقل اللغة والنحو، فكانت ألفاظه ثقيلة وغريبة
عرف يف األدب املعاصر حبركة اإلحياء والنهوض وباألدب استناداً إىل التقاليد الشعرية 

.)٧٩، ص١٩٩٧القنطار، (القدمية 
، قاع النصيإوةي التجربة الشعورنيالتوازن ب: ثالثة أمور مهمة، فدة الزركلييقصأما يف 

فة يالوظواسةيالسعلى نات أقبليبعد الثالثو.بيسالمة التراك، وار املفردات املناسبةيختوا
":ىالنجو"دتهيقول يف قصي. ةياسيالس

اــــا الوطنــــالعني بعد فراقه
اــــــأقلقهع ـــــة بالدمـــانـــــري
احنةـــل ســـيف كىانت ترــــك
دتــــه صعـــوال إنـــب لــــالقلو
واــــم علمــــت الذين أحبهــــلي
مــــي مفارقهــا كنت أحسبنــم

اــــت وال سكنـــــاً ألفــــاكنـال س
اــــوال وسنىرــــس كــــأن ال حت

اــحسنىرـاتت ال تــاً، وبــحسن
اـــــه أنــــت فيــــه وشككــــأنكرت

ت هناـــا لقيـــالك مــــم هنـــهو
اــــي البدنــــــارق روحــــتفحىت

)٢٦٣، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (

خليل مردم هو مثال ثالث؛ كان شديد الصلة بشعراء املهجر، وأدى ذلك إىل أن يؤسس 
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درس الشاعر مدة ثالث سنوات يف . م؛ وأنشأ جملة للرابطة١٩٢١رابطة أدبية يف دمشق عام 
وكان من الذين نشروا خمطوطات . بريطانيا، وقد ترجم عن الفرنسية واألملانية يف شعره

، وصف فيها "الروائح الطيبة"من قصائده، قصيدة . الشعر القدمي يف سوريا والعامل العريب
:، وصف فيها اجلبل املطل على دمشق؛ ونشيد وطين يقول فيه"قاسيون"صيدة طبيعة بالده؛ وق

ربــدي للعــــذي يــــه
اـــاع مشلنـــــجتماىعل

ىــــوم إدراك املنـــيا ي
اــــــر فيــــاره فجـــــأن

بـــــــلـــة ومطـــــــايـــــــلغ
يـــــــي وأبـــــداك أمــــف

يــــة اركبــل العروبـــــخي
رق أو يف املغربـيف الش
)٨٢و٨٠، صص١٩٩٧القنطار، (

نه قلد إكي الغريب أي يار الرومنتيعة بالده متأثراً بالتيكان مردم يف وصف طب
ة يدة العربييف القصيفبق،األمامإىل اء خطوةيخطا حبركة اإلح، ودةية اجلديكيالكالس

من ألوان الشعر ىفنر، ار ألفاظهيختواهيد معانيجتدى إىل مع ذلك فقد سع، وةميالقد
.)٣٧١، ص١٩٧٨ساعي، (املدح قصائد معدودة عنده واحلكمةودي كالرثاءيالتقل

هو ، وريمجال التعب، وجالل اللفظ، وب الصورةيفهو كلقبه بدوي يف ترك، أما بدوي اجلبل
ار مطالع يختامن أفضل الشعراء يف هوو. اناًيبوتدفقاًوزال يف مقدمة شعراء العصر قوةيال 

ضاً يهو أ. ةيالنهاحىت ةيمن البدا،  الكلماتنياد الوحدة بجييف إ، وهايقوافوالنصوص
فكره والتفنن يف املعاينوةيداً من خالل ألفاظه املوحية عمراً جديكيهب الكالسيستطاع أن ا

على كما أنه حرص. للغوية مفعمة باحلس ايثقافة تراث، قيساعدته يف هذا الطرو. لياجلم
: كقوله، دة يف شعرهيث أبدع عبارات جديح، كون عنده قاموسه اللغوي اخلاص بهيأن 

ى، اللهفة احلر، احملنة العصماء، وب النادمةيالع، اآلباء املر، اللبنات املنمقة، طفولة الروح"
ة ياملشاعر الوجدانودةيضاً جدد يف فكر القصيأو..."ي وحيالسراب األر، ئةياآلثام الرب

.)١١٦، ص١٩٩٩؛ مشوح، ١٩٥و٣٣، صص١٩٧٨ساعي، (
:قوليفهو ، قة مبتكرةيإنه تناول احلزن بطر

ةـــــر مبهجـــاً مل ميـــهبيين حزن
ال أحبهـــفما احلزن إال كاجلم

اء كأنينــــا رب أحزاين وضــوي
وقد تبهر األحزان وهي سوافر

جمربافما كنت أرضى منك حزناً 
وأصعباىأــــا كان أنــــه مــوأترف

اــــل املذهبـسكبت عليهن األصي
اــــزن تنقبــــن حـــن أحالهــــلكو
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هيئة (د يف شعره ياجلدومي القدنيألنه آلف ب؛اً معاصراًياً عباسينه كان شاعراً جاهلإف
.)٢٦٦، ص١٩٩٥املعجم، 

الشعراء، أسهموا يف بلورة حركة الشعر العريب احلديث؛ فأصبح الشعر تعبرياً عن هؤالء
وأيضاً هذه احلركة، أثبتت . العصر، وعن أحداثه، وعن النكبات واملسرات اليت تصيب األمة

ويف جمال اللغة الشعرية أصبح . للشعراء امكانية القدرة على االتصال بالقدماء وتقليدهم
فال . ة من أهداف إنشاد الشعر عند الشاعر، وهذا يدل على مجاليات األداءاالختيار واملناسب

وعلى الرغم من عدم . شك يف أن نتيجة هذا التطور كان لصاحل حركة الشعر العريب يف سوريا
تأثرهم باملناهج النقدية الغربية، إال أم استطاعوا أن يهبوا الكالسيكية عمراً جديداً من 

.ة وأفكارهم اجلميلةخالل ألفاظهم املوحي

البناة.٢
هناك فرق بني الريادة والبناء؛ فالريادة، مبعىن متهيد وفتح واستشراف؛ والبناء، تكوين 

م بعضها ١٩٤٨حىت ١٩٣٥عوامل خمتلفة أثرت يف تشكيل اتمع يف الفترة . وتشييد وتأسيس
ى املستوى األول، تغري عل. اجتماعي، وبعض اقتصادي، وثالثها ثقافـي أو أديب، وآخرها سياسي

التركيب السكاين وشبكة العالقات االجتماعية، وهذه أدت إىل أعوام انقالبية، وظهور 
العامل الثاين، . البورجوازية، وتأسيس األحزاب واملؤسسات، ودخول املنطقة يف ركب العاملية

صاد التجارة صدق هذا الدخول يف ركب العاملية، ألنه أوالً توجه االقتصاد احمللي حنو اقت
والسوق، وثانياً ارتباط العملة احمللية بالفرنك الفرنسي، وثالثاً انعكاس األزمة املالية العاملية 

أما على املستوى الثقافـي، فقد انفتحت البالد أكثر على الغرب، أرسلت . على الوضع الداخلي
صفحاا، وأوجدت إليه البعوث والطالب، وانتشرت الصحف واالت، وتالقحت األفكار على 

ويف هذه األجواء املتغرية، ولدت أجناس أدبية جديدة . مسألة الصراع بني القدمي واجلديد
أما العامل السياسي، فإشتعال الثورات . كالقصة القصرية والرواية واملسرحية واملقالة والسرية

حداث السياسية ، وكل هذه األ...الوطنية واالنتفاضات ضد احملتل الفرنسي، واستقالل البلد و
وهلذا أوجد ثالث مسات رئيسة يف هذا املناخ، . انعكست يف الشعر العريب بشكل متناقض

.)١١٦و١١٥، ص١٩٩٩مشوح، (أوالها الزعزعة، وأخراها االختالط، وثالثتها التداخل 
ملاذا، كيف وأين : الزعزعة، أي البلبلة اليت أصابت العقول، وأدت إىل سؤاالت عديدة

ومعىن االختالط، . يضاً أوجدت ازدواجية بني العقل الغريب وبني الوجدان العريبالطريق؟ وأ
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اختالط املذاهب األدبية؛ أي بني الكالسيكية والرومانسية، والواقعية مع الرمزية حىت مساه 
النقاد بالكالسية الرومنسية، أو الواقعية املطعمة بالرومنسية، أو العكس، فبعضها أخذ يتالشى 

والتداخل، مبعىن أن اإلنسان رغم االختالط يستطيع أن يغرز خيطني من . رسخوبعضها يت
وال شك أن هذه . خيوط الشبكة، امتزاجاً مها خيط الرومنسية وخيط الواقعية االجتماعية

أنور العطار، وندمي حممد، وعمر أبو : فمن الشعراء يف هذه الفترة. السمات أثرت يف الشعر
هؤالء الشعراء حسب . السالم عيون السود، وعبدالباسط الصويفريشة، ووصفي قرنفلي، وعبد

الكالسيكية الرومنسية، والرومنسية: اجتاهام الفنية الغالبة، يصنفون إىل ثالث مدارس؛ هي
.)٢٦٩و٢٦٧، صص١٩٩٥هيئة املعجم، (املتمردة، والرمزية 

:يةة الرومنسيكيالكالس)لفأ
فشخصيته الشعرية تكونت من التراث . املرحلةعمر أبو ريشة، هو املمثل األفضل هلذه

هو مال إىل شعراء كشكسبري وشيلي وبودلري وأوسكاروايلد وإدغار آلن . العريب وثقافته الغربية
مفهوم املعاصرة لديه، كان معارضة استخدام املعاين القدمية، وعبر عنه يف مسرحية . بو
وبني أن الشعراء السوريني ال يزالون . م١٩٣٤، اليت نشرت يف جملة احلديث "حماكمة الشعراء"

. يندبون األطالل يف عصر العمران، ويشبهون املرأة بالظيب، رغم أن الزمن ليس زمن الظباء
وقد اختلف النقاد . )١٠٣، ص٢٠٠٨األشتر، (ويقترب يف فلسفته الشعرية، من املفهوم الرومنتيكي 

عمر «: ذي جعله يف الكالسيكيني ويقوليف تصنيف شعره؛ ففاروق جالل الشريف، هو الناقد ال
ريشة هو قمة الكالسيكية اجلديدة يف الشعر السوري وآخر روادها، فلم يتح هلا من بعده أبو

أما الناقد اآلخر حممود منقذ اهلامشي، فهو يراه كفارس . »أن تنجب شاعراً على مستواه
بعض الشعر القدمي رافداً ريشة قد وجد يف إذا كان عمر أبو«: الشعر الرومنتيكي، فيقول

أساسياً لشعره، فإن ذلك ال يعين بأية حال أنه ليس شاعراً رومنتيكياً، فقد استطاع الشاعر أن 
يصهر املصادر العربية والعاملية يف روحه اجلياشة املتوثبة، وأن يقدم لنا يف شعره شخصية 

اخل الكالسيكية والرومنسية ففي مجيع األحوال تتد. )٩٧، ص١٩٩٧القنطار، (» رومنتيكية مستقلة
أما مرتلته الشعرية ففيها وجه سورية األلق، ويعد . يف شعر أيب ريشة مع أدوات الشعر القدمي

شعره القنطرة اليت عرب عليها الشعر السوري احلديث، من مرابع الكالسيكية إىل مقاصف 
.)٣٧٢، ص١٩٧٨ساعي، (الرومنسية، حىت عد من العمالقة العظام 

):طلل(ة يف هذا النص يئصه الشعرخصاىفنر
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انــذا املكــــي إن هـــقفي قدم
رح هوتــاض صــــال وأنقــــرم
الًــــــه ذاهـــــي بــــب طرفـــــأقل
اةــــه احليــــل عليــــانت تسيـــأك

دهـــي سعــل فــــدو البالبــــوتش
ن ناحيتهـأإستنطق الصخر ع

تــاملشتان ــــحوافر خيل الزم

هـــن حسـرء عـــه املــــيغيب ب
هــــن أســـث عــــه تبحــــأعالي
هــــن أمســـي عــأل يومــــوأس

هــــى أنسـون علـــوتغفو اجلف
هـــر يف حنســجتري املقاديو
هـــستنهض امليت من رمساو

هــــدث عن بؤســــاد تتحــــــتك
)٢٧١، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (

:ة املتمردةيالرومنس)ب
ختتلف الرومنسية املتمردة عن الكالسيكية الرومنسية يف أا أكثر منها رفضاً للتقليد 

تعود جذور هذه الرومنسية . والثورة عليه، واإلكثار يف غلو الذات، وأكثر ذهاباً حنو التجديد
كة، ووصفي قرنفلي، املتمردة إىل جربان خليل جربان، فهو رائدها، ومن شعراءها إلياس أبو شب

تركت «: فعبدالباسط الصوفـي يقول عن نفسه. وعبدالسالم عيون السود، وعبدالباسط الصويف
الرومنتيكية الصرف أكرب األثر يف مزاجي ونفسييت، فكنت أحب العزلة واالنفراد وال أجد للتعبري 

سية جاءت يؤكد الصوفـي، أن الرومن. )١٢٣، ص١٩٩٧القنطار، (» عن مشاعري سوى البكاء
استجابة للتحوالت االجتماعية والثقافية والسياسية يف اتمع السوري من جهة، وجاءت أيضاً رد 
فعل على الكالسيكية اجلديدة، وجزءاً من حركة التجديد بعد استقالل البالد من جهة أخرى؛ 

تأثر وهو منذ طفولته. عالوة على ذلك ولد الشاعر يف أسرة فقرية، وأحس الفقر واحلرمان
جتلت رومنسية الصوفـي . مبعتقدات األسرة الصوفية، وهذه العوامل شاركت يف رؤيته الرومنسية

يف شعره ونثره، فقد نشر عدة مقاالت أشار فيها إىل واقع احلركة األدبية يف سوريا، وألف بعض 
:يقول يف بعض قطعاته. )٤٤٨، ص١٩٧٨ساعي، (القصص القصرية 

وتفىن ببيدائك القاحلةتسري فيضحك منك السراب، 
تسري فتسخر منك الدروب، وتطويك أشداقها القاتلة

وللريح قيثارة يف النخيل تردد أغنية ذاهلة
)١٢٣م، ص١٩٩٧القنطار، (وللشمس ظل كئيب ميوت مالالً بواحاتك الذابلة 

:ةيالرمز)ج
تداخلت . أما الرمزية؛ فظهرت يف الثلث األخري من القرن التاسع عشر ويف فرنسا خاصة
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النسيم "الرمزية يف هذه الفترة مع أزمان الرومنسية، ومثلها أديب مظهر يف قصيدته الشهرية 
مها، وسار يف أعقابه يوسف غصوب، مث سعيد اشبكة و، اليت هامجها إلياس أبو"األسود

من بعده شعراء كثريون، كرتار قباين، وسعد صائب، وبديع حقي وعمر أبو ريشة ىعقل، مث أت
.)١٩٥م، ص١٩٧٨ساعي، (لذي يعد خري من متثل عناصر الرومنسية والرمزية يف أشعاره ا

ختيار مهمة اإلنسان امن نتائج هذه الفترة، توسع احلركة يف جمال املوضوعات الشعرية و
شعر النضال السياسي والسيما يف سوريا، : الرومنسي وجمتمعه، وبرز من هذه املوضوعات، أربعة

.)٢٧٤، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (جتماعي، وشعر احلب واجلنس واملرأة والشعر االوشعر الطبيعة، 
ة ين باملناهج النقديمتأثر، ثر من شعراء الروادكانوا أكقة شعراء البناة ييف احلق

 العقل الغريبنيهؤالء الشعراء حاولوا املزج ب. ةيالرمزوةيخاصة باملناهج الرومنس، ةيالغرب
تأثروا ذه ينما الشعراء الرواد مل يب،ثالث مدارسإىل ةييف النهامالواوالوجدان العريبو

.نيق للبناة مث اددياملناهج بل فتحوا الطر

اددون.٣
ويف امليدان السياسي، ؛، كانت فترة اددين١٩٦٧وعام النكسة ١٩٤٨بني عام النكبة 

بني خمتلف األفكار من جهة، كانت فترة قلقة؛ ويف امليدان الفكري والثقايف، بدأ الصراع 
األول، كان الصراع بني ثالثة أفكار، ىاملستوىفعل.والثقافة الغربية الوافدة من جهة ثانية

سالمي، والنمط اليساري النمط السلفي املتمثل بالفكر اإل: ولكل منها أسسه الفلسفية املتباينة
.)٣٨٢، ص١٩٧٨ساعي، (املتمثل بالفكر املاركسي والنمط القومي املتوسط 

نغمست اخنرط شوقي بغدادي يف معركة بالده السياسية يف عهد اخلمسينات، حيث ا
سوريا يف حركة وض وطين، وشهد البلد نظاماً دميقراطياً أنعش احلياة السياسية والفكرية 

ونشطت األحزاب الوطنية كجبهة معارضة وقوية، ترفع لواء احلرية والعدالة ،واألدبية
شتراكي يف نتشر الفكر االاونشطت النخب الفكرية والسياسية بشكل ملحوظ، و. جتماعيةاال

، ويأ ىالسياسية التقليدية اليت متثل املاضي، ينحصر ويتالشىصفوفها، وأخذ تأثري القو
املناخ مليالد أصوات أدبية شابة، تعرب عن اجلديد، وقد توزعت هذه األصوات على تيارين 

نتخابات، والتظاهر، املهرجانات، واال(ما وسائل يف النشاط السياسيوطنيني، لكل منه
، ١٩٩٧القنطار، (وقد عرب التيار األول عن الفكر القومي، ودعا إىل الوحدة العربية ). ضرابواال
ما يزال يعاين أزمة ضعف، ووراء هذا الضعف أكثر اأما الشعر اإلسالمي يف سوري. )١٤٠ص
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ة الشعرية التقليدية اليت ما يزال الشعراء اإلسالميون يكتفون هناك الثقاف. من سبب واحد
ا، من غري أن حياولوا التطلع إىل أحدث احلركات الشعرية يف العامل، وحماولة متثلها داخل 
الشخصية الشعرية اإلسالمية، اليت جربوا بإخالص إقامتها على أسس جديدة وأصيلة معاً

.)٤١٩، ص١٩٧٨ساعي، (
رتبط ا. وكان شوقي بغدادي يف عداده. الوطينـــالثاين عن الفكر املاركسيوعرب التيار

ستطاع أن ينتزع نصراً او،الشاعر مبواقف احلزب الشيوعي من جهة الفكر والسياسة والعاطفة
وتشاء الظروف أن تضع شوقياً . كبرياً يف أواسط اخلمسينات، ليصبح نائب دمشق يف الربملان

وقد ساهم يف احلفالت . ثلي هذا احلزب، كي يصبح شاعر احلزبيف الصف األول من مم
،١٩٥٤و ١٩٥٠كتب شوقي قصائد الديوان بني عامي. ىالوطنية اخلطابية اجلماهريية الكرب

حتمل قصائد الديوان مالمح الشعر املاركسي . قصيدة سياسية٢٨وقد ضم هذا الديوان 
األممي، والبعد الوطين، والبعد ـــاإلنساين البعد : العاملي، وجتسد أبعاد هذا الشعر، مثل

.الطبقي والبعد القومي
إىل، دةيهذه القصىقد أهدو"احلصاد الرابع "دة ياألممي كما يف قصـــالبعد اإلنساين 

:هايقول فية الرابع؛ ينية الصيد اجلمهورييف ع" ماوتسي تونغ"
يا ماوتسي تونغ

هذي يدي، 
ويد الفرقان

العراقمن الشام من 
...جازت مسافات بعيدة

...إمسع هتاف األصدقاء
...أنا معك

وابذر فزرعك يانع
)١٤١م، ص١٩٩٧القنطار، (... هذا احلصاد الرابع

رتباط اخطاً هادفاً دون ، ةيلتزموا يف قصائدهم القوماين املوقف املتوسط؛ أي أولئك الذ
أو دةيأو عقدها حزبيقياليت مل تهم املطلقة يبلسان حر، فعبروا عن الثورة، اسي مسبقيس

ود يثر حترراً من قكانوا أ، كرأسهم نزار قباينوعلى شعراء الوسط. اسي ملزميإجتاه س
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ساعي، (ة لألمة يقيل احلقكقتراباً من املشااثر كانوا أ، كمن مث، واحلزيبودييلتزام العقاال
.)٤٢٠، ص١٩٧٨

دة الشعر يفمن املعروف أن قص، ايتأخر ظهورها يف سور، د الشعرييإن حركة التجد
، ابيبدر شاكر الس، وكل من نازك املالئكة، ناتيرادها يف الوطن العريب أواخر األربع، احلر

، أمحد عبداملعطي حجازي، وكل من صالح عبدالصبور، نات رادها يف مصريأوائل اخلمسو
 حاول نيح، ناتيعقد الستحىت ا فتأخر ظهورهايأما يف سور. لبنانإىل نتقلت بعد ذلكاو

شهد ، اينات يف سوريفإن عقد الست، منوال شعراء األقطار الثالثةعلى النسج، ايشعراء سور
.)٢٨٢، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (اً يكمواًياً نوعريدان الشعر تغييف م

والشعراء ،يف احلقيقة يف هذه الفترة كانت سوريا مصرعاً للصراع بني األحزاب املختلفة
ر كمحمد اشعراء كبأعطوا خيطوا خطوات كثرية حنو اإلبداع والتجدد، مهما مل يستطيعوا أن 

مفاتيح حرية الشعر املطلقة إىل ،عمران، أدونيس، نزار قباين، على اجلندي وخليل احلاوي
.األجيال اآلتية

ةيأهم التطورات الشعر
دية التجديقض: األول

الغرب، وبقراءات خليل مردم يف أدب طالع شوقي على ايف العصر احلديث، بدأ التجديد ب
ريشة، وسعيد عقل ذوام من خالل كتشاف األخطل الصغري، ويوسف غصوب، وأبواالغرب، وب

إن قضية التجديد يف حركة الشعر يف هذه الفترة، . الشعر الرومنسي والرمزي يف ثقافة الغرب
ليه، وثانيها التأثر بالثقافة قامت على ثالثة أعمدة؛ أوهلا هضم التراث، مث جتاوزه واإلضافة إ

نسانية، مث اإلستقالل عنها وإغناؤها، وثالثها اإلستجابة حلاجات الواقع إالوافدة بصفتها ثقافة 
يف التصوير ويف التعبري، أي نكون أنفسنا يف الزمان واملكان وأن نكون معاصرين؛ هكذا تتواصل 

اجلندي، يحممد عمران، وعل. )٢٨٥ص، ٦، جن.م(الثقافات وتتداخل وتستقل يف ضوء العاملية 
الناصر ونزار قباين، أعطوا مفاتيح حرية الشعر املطلقة إىل جيل يوأدونيس، وقبلهم عل

خضر، وممدوح السكاف، ليعلنوا الثورة ىالستينيات، فظهر فايز خضور، وعلي كنعان، ومصطف
.)١١٩، ص١٩٩٩مشوح، (على كالسيكية الشعر، ولريفعوا راية احلرية من خالل منط جديد للشعر
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دةيدة اجلدية القصياخلطاب يف بنوات النصيتقن: الثاين
القصيدة املتكاملة، تعدد األصوات، درامية احلدث، : من أمثال هذه التقنيات، نشري إىل

ومن أهم . ، األسطورة والترميز، وتقنية التركيب واللغةىالوحدة العضوية، اإليقاع واملوسيق
علي أمحد (نزار قباين، وأدونيس: ممن أسهموا يف دفع حركة الشعرشعراء هذه الفترة، 

، وخليل حاوي، ويوسف اخلال، وعلي اجلندي، ونذير العظمة، وشوقي بغدادي، وحممد )سعيد
.عمران، وفايز خضور

ثالث على قسمهميع أن يستط، ياحينزأساس االعلى ةيإن كل دارس لنصوصهم الشعر
رأس يوضع على س. هيشكل يف شعره ظاهرة تنسب إل، يعلمرأس كل واحدة منها ، يمدارس

ثلون ، ميمدارسهموس؛ فهؤالءيالثالثة أدون، وعلى ل حاويية خليالثان، وعلى نزاراًوىل األ
.)٢٩٠، ص١٩٩٥؛ هيئة املعجم، ٤٢١-٤٢٠صص، ١٩٧٨ساعي، (األبعد واألوسطواح األقربينزاال

:ـ مدرسة نزار قباين١
هو أول شاعر . )٤م، ص٢٠٠٦العريسي، (م يف دمشق ١٩٢٣د عام نزار توفيق قباين، ول

نعطافاً هاماً يف مضمون القصيدة، ويف لغة القصيدة اجمدد، أحدث يف حركة الشعر العريب 
. فالشاعر نزار، خصص شعره ملوضوع واحد، وهو موضوع املرأة والدفاع عن حقها. وشكلها

التجسيد، واملقصود به أن كل مفرد من مفرداته، تتميز مدرسة قباين بأربع خصائص، أوالها 
وأخراها الوضوح واإلبالغ؛ فشعر نزار، يدق . أو كل إحساس، ال يقدم إليك إال من خالل صورة

الثالثة . قلبك قبل أن يصل إىل أذنك، وأنت ال حتتاج إىل مترجم أو قاموس أو تكرار القراءة
ذ تقرؤها تذكرك بعبري إيف األماكن املناسبة، وختيار األلفاظ املناسبة اهي إناقة التعبري، و

حتفاء بالتفاصيل وجمموع التفاصيل دائماً هو القصيدة السمة الرابعة، اال. دمشق وأائها
نزياح يستجيب انزياح القريب، وهو جمموع هذه اخلصائص جيعل مدرسته، يف اال. الرتارية

درسة، قصيدته اليت ما يزال يسمع إليه القلب، ويستريح إليه القلب، ومن ممثالت هذه امل
:صداها حىت اليوم

عندما يولد يف الشرق القمر
...فالسطوح البيض تغفو

حتت أكداس الزهر
وميضون زمر...يترك الناس احلوانيت
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ملالقاة القمر
حيملون اخلبز، واحلاكي، إىل رأس اجلبال

ومعدات اخلدر
خيال...ويبيعون، ويشرون

وصور
.)١٧٦و١٦٩ص٢م، ج١٩٨٤صبحي، (القمروميوتون إذا عاش 

نفعالية اليت يعرب تصويرية مصاحبة للمواقف االىفقد متيزت أشعار نزار قباين، مبوسيق
اليت حاول فيها أن جيعل أنغام احلروف، " سامبا"يف قصيدته، ىهذه املوسيقىوير. عنها

وإيقاعات الكلمات واجلمل، تنسجم مع اجلو العام للرقصة اليت حنس فيها بإيقاع اخلطوات، 
:الراقصة، وحركات الراقصني، من خالل الصورة املوسيقية العامة للقصيدةىواملوسيق

تلك سامبا
مث إحناءة...ةنقل

ضاءةفاملصابيح امل
تتصىب
جربيها

...خطوات أربعا
...متضي معاً...أبداً

تليهاو
.........

شبه غفوة
فيميل الراقصان

يغيب احلاجبانو
)٢١٨م، ص١٩٨٤الورقي، (عرب نشوة

أن هذا الشاعر صاحب مدرسة مستقلة يف الشعر العريب، وأنه ولد لغة ىواجلميع يتفق عل
هو. ة يف مفرداا، ويف طريقة عرضها، وتوظيفها داللياً، هلا خصوصي)لغة نزارية ثالثة(خاصة 

غتصابا للعامل بالكلمات،اجعل الشعر عصياناً لغوياً خطرياً على كل ما هو مألوف ومعروف، جعله 
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نفجارات داخل اللغة، فتتكسر العالقات املنطقية بني املفردات،ستعماالته عشرات االاحيدث يف 
.)٧، ص١٩٩٩؛ حبيب، ٣٢٣، ص١٩٩٧ي، ـالياف(صطالحي ويتغري مفهومها القاموسي واال

:ل حاوييـ مدرسة خل٢
هو ميثل طرازاً من نوع فريد يف . )٢٣٧، ص٢، ج٢٠٠٩البعيين، (م ١٩١٩خليل حاوي ولد عام 
تصال النص باحلياة، والشخصية استطاع أن يعرب من خالله، عن االشعر العريب احلديث، 

فساد الزمان ىيف مدرسته على صعيد املضمون، فكان يرأما . الفنية بالشخصية احلياتية
األول، وحش رهيب يتسلل من كل األحناء، وينشر املوت واليباس، والثاين، جيلب إىل . واملكان

اإلنسان، اخلواء واملرارة، وهو بني الزمان واملكان سجني ال يشغل نفسه بالبحث عن املصري، وال 
على صعيد الشكل، يوجد . اين، وهذا سر مفتاح شاعريتهعن اخللود، بل يبحث عن الفعل اإلنس

هذا التوافق الغريب بني الرؤية والتعبري، الداللة والدال، فالصور الفنية والرموز واألساطري 
، ر الرماد، ...كلها حتمل هذا املوقف...وأقنعة الشخصيات والتراكيب ومفردات اللغة

... ت الصحاري، املزابل والقشور، موت األرضاحلطام، الرتيف، اخلراب، بالعنوان، متاها
نزياح املتوسط، وهذه اإلشارات يف نصه وتلك ميزة يعرف ا الشاعر وبسببها جيعل ممثالً لال

":حفرة بال قاع"
عمق احلفرة يا حفار

عمقها لقاع ال قرار
يرمتي خلف مدار الشمس

ليالً من رماد
بقايا جنمة مدفونة خلف املدارو

ىيرشح من دوامة احلمىال صد
من دوالب نارو

طمرهالف جسمي، لفّه، حنطه، و
بكلس ماحل، صخر من الكربيت، 

)٢٩٣و٢٩٠صص، ١٩٩٥هيئة املعجم، (فحم حجري 

خليل حاوي منوذج ناجح يف التعامل مع كل املؤثرات األجنبية، فهو يدخل عامله الشعري 
ولقد جتنح به لغته . ا املمثل يف تراث قومهاملضبب، بعد هتافات خطابية لرموز غريبة، وجدهل
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غري أنه حمصلة . الصورة وتفقد كل أشراط الفنىاملتينة إىل شيء من النثرية، وهنا تتعر
لبقة من شيللي، وكيتس، وإليوت؛ كما أنه وجه شاعري لسارتر وفوكنر وكافكا ونيتشه، ويستطيع 

ق، ويهرب مثله وراء الرموز والتغميضات، يف كل األحوال أن ميثل حضارة اإلنسان العريب املمز
.)٢٩٣، ص١٩٩٧زكي، (متصنعاً عمليات البحث عن احلقيقة، وسبل اخلالص 

:سيـ مدرسة أدون٣
م، يف قرية قصابني حمافظة الالذقية ١٩٣٠، ولد عام )أدونيس(الدكتور علي أمحد سعيد

أدونيس . هو أسهم يف بلورة حركة احلداثة العربية بدراساته وشعره. )٧، ص٢٠٠٦اخلري، (
. ظاهرة شعرية وإشكالية معاً، تتخالف حوله وجهات النظر بني عبقريته النادرة وبني سرقاته

إنه أول شاعر يف العصر احلديث، يكتب عن التراث الفكري واألديب ألمته، ورمبا أول شاعر 
األديب مناذج شعرية ومنتخبات، تذكرنا حبماسة أيب متام معاصر، خيتار من هذا التراث 

والبحتري، وهو أول شاعر يعين باحلداثة ويدعو إليها، وعنده الوالدة اجلديدة للنص، والوالدة 
احلياة عنده دائماً ترنو إىل املستقبل، حيث يبدأ الزمان . اجلديدة ال تكون إال دم القدمي

،نص الشعري حتوالت كثرية، وتطورات يف البنية ولغة اخلطابوأيضاً أدخل الشاعر يف ال.احلي
نؤكد منها هنا أسلوب الثنويات اللغوية اليت تعد أثراً من آثار جدل املتناقضات، ونصوصه 

جتهاد وقصائده يف معظمها قابلة للتأويل ولال. ىتوصف بالصعوبة مرة وبالغموض مرة أخر
وقد مال أدونيس يف كتاباته األخرية إىل . )٢٩٦ص، ١٩٩٥هيئة املعجم، (وللقراءات املتكثرة 

هو يصور لنا . إسقاط احلواجز بني الشعر والنثر، وحاول يف بناء القصيدة العربية بناًء جديداً
أدونيس. حدود اليأس، فيكشف عن مكنونات أعماقه بصور غائمة يف الرمزية، صادرة عن ال شعوره

يف مجيع رسوماته ولوحاته، فهو يستخدم األلغاز يف شعره، مثال الفنان العظيم الذي يبدع 
.)١٦، ص٢٠٠٦؛ اخلري، ٥٦، ص١٩٩٤هدارة، (املبهمة ويستعمل الطالسم الغريبة النادرة العجيبة 

":اءيميك"دته ينستدل هنا بقصواح األبعدينز، جتعله يف حقل االجمموع هذه املالحظاتو
املرايا تصاحل بني الظهرية والليل، 

خلف املرايا
جسد يفتح الطريق

ألقاليمه اجلديدة
يف ركام العصور
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ماحياً جنمة الطريق
بني إيقاعه القصيدة
عابراً آخر اجلسور

وقتلت املرايا...
ومزجت سراويلها النرجسية

بتكرت املراياابالشموس 
هاجساً حيضن الشموس وأبعادها الكوكبية

ونذكر هنا شكل القصيدة ،التطورات الشعرية يف التعبري، إجياد أشكال جديدةومن
السردية، وشكل املسرحية احلوارية، وشكل احلكاية القصرية، وشكل املطوالت، وشكل املالحم، 

نطلقتاوحررت قصيدة الشعر احلر من التقليد، ف. وشكل الومضة واخلطفة، وشكل الشعر املنثور
تستعري منها ،، كالرسم والنحت والسينماىإىل ميادين الفنون اجلميلة األخرإىل ميدان النثر و

.)٢٩٦، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (أدواا، وخصائص هذه األدوات، وتبادهلا التأثر والتأثري 

جتارب الشعر املعاصرة: الثالث
، وحرب اخلليج الفارسي عام ١٩٦٧حرب حزيران عام : حربنيحتدد الفترة اجلديدة، بني

نكسة حزيران، . نفجاره الثاين والكبريانفجر الشرق العريب، اويف هذه الفترة اجلديدة . ١٩٩٠
أصبح قد والشاعر .فتراق بني الشعر وبني السلطة، وبني الشعر والتفاؤل الثورياكانت نقطة 

نقلب دوره، وتغريت وظيفته، حىت صار الشعر مرثية طوال انذيراً، بعد أن كان مبشراً؛ ف
العصر، مملوء باألمل والبكاء، وعادت الرومنسية اجلديدة إىل الشعر السوري واللبناين، وتتالت 

قتصادية جتماعية واالالصعد السياسية واالجتاه، وتركت آثارها على شىتاألحداث لتعزير هذا اال
ويوجد . هذه التحوالتااألدب عامة، والشعر خاصة، أن يعكسكان على ف.والثقافية والفكرية

من جنوبىالرتوحات الكرب: هنا عامالن كان هلما أثر كبري يف تكوين الظاهرة الشعرية، أوهلما
حتالل منطقة اجلوالن من قبل القوات سوريا إىل الشمال، ومن الريف إىل املدينة، نتيجة ال

ومن يتصفح . ي الوافد الذي كان له دور كبريـاملؤثر الثقافهو : وثانيهما. الصهيونية الغاصبة
بتعدت عن املوضوعاتادواوين الشعر السوري واللبناين يف العقدين األخريين جيد أن القصائد 

ختذت مواقف إزاءها، مثلما او،لتفتت إىل املوضوعات املصريية، كاحلب والزمن واملوتاالعابرة، و
الالمنتهي، وقطعت صلتها بالتايل بكل الزمين، ومن املنتهي إىل جتهت فيها من الزمين إىل الا
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.)٣٠٢، ص١٩٩٥؛ هيئة املعجم، ١٢٣-١٢٢صص، ١٩٩٩مشوح، (ما هو حمدود ومعلوم ويقني 
، يراوح يف مكانه، يف )منذ ما يقرب من مخسة عشر عاما(إن الشعر العريب ما يزال 

شأن الشعراء (والشعراء السوريون .عصر سريع يتبدل فيه كل شيء، خالل سنوات أو شهور
، حيسون ذه النقطة احلائرة اليت يتوقف عندها اآلن الشعر العريب، وهم )العرب عامة

رتباطها باحلرية السياسية والفكرية يف العامل ااحلرية وخطورا، وحيسون مبرارة هذه
الناس شاعراً، العريب، فيتوقف بعضهم متاما عن ممارسة الشعر، ويرفض بعضهم أن يعده 

جتماعية واألدبية، منتظرين اخلروج من هذه العقدة ويعزل آخرون أنفسهم عن ااالت اال
.)٥٣٧، ص١٩٧٨ساعي، (

قراءة جغرافية : أما النظرة إىل مستقبل حركة الشعر يف سوريا، فتعتمد على ثالث قراءات
ن إالقراءة األوىل، تقول . لعصريف املكان، وقراءة التاريخ يف الزمان وقراءة الواقع يف دوامة ا

عد له املرتلة اليت كانت له من قبل، وهذا يعود إىل أسباب كثرية، مثل تواري هيمنة يالشعر مل 
، وجميء وسائل أخرى للترفية واإلنعاش، كالشاشات املرئية اليت تدخل إىل كل بيت االتكنولوجي

الثانية، على أن العرب بقوا يف اإلميان وتؤكد القراءة . وجتعل من العامل الكبري، قرية صغرية
لتفتوا إىل سائر األجناس األدبية، يظل للقول اوإن ،بسحر الكلمة، وهم يشدون حيام إليها

أما القراءة الثالثة، فتؤكد بأن الناس ال ينصرفون عن الشعر، . الشعري عندهم طعمه اخلاص
ىنذ بدايته احلديثة، ويف تطوره لبوإمنا عن الالشعر، وأن هذا الشعر أصابه تطور ملحوظ م

وسيظل بالتايل يلبي ،كل حاجات إنساننا العريب يف قضاياه ورغائبه ومهومه وحياته اليومية
.هذه احلاجات إىل أن يرث اهللا األرض وما عليها من فنون

نص ، دة النثرييف قصىريفمختلفة؛ فبعض ، دةيأما اآلراء حول مستقبل القص
ه يف منط يرنون إليآخرون ، وثةية أو امللحمة احلدية الشعريده يف الرواجيبعض ، واملستقبل

كن ميدة الشعر احلر اليت يكان قد أجهض يف قص، أو بطيء ممتد، عيمتوازن مكثف سر
.)٣٠٢، ص١٩٩٥هيئة املعجم، (التوسع يف آمادها وآفاقها ورهايتطو
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النتيجة
إىل قد وصلتودان النقد؛ييف م، بالغربينيتأثر الشعراء السور، مدى عاجلت املقالة

:هذه النتائج
ـ أظهرت املقالة، العالقات املوجودة بني الشرق والغرب، وأوضحت أن التفاعل كان منذ ١

يرجع تاريخ بدايات التفاعل العريب مع النقد . القدمي ومل تكن حياة العامل العريب منغلقة
وشهد . الثقافة الغربية، والنقد جزء من الثقافةالغريب إىل تاريخ بدايات التفاعل العريب مع

زدياد االنقد األديب العريب منذ فترة الستينات حىت الوقت احلاضر، تكثف التأليف يف النقد و
.الترمجة

ة يث من املذاهب النقدي يف العصر احلدينيستعارة الشعراء السوراـ عرضت املقالة ٢
ةيويالبنإىل ،الوجوديوالرمزيوالواقعيويكيالرومنتوكييمن املذهب الكالس، ةيالغرب

لكن مل تر و،ء املختلفنيعند الشعرااًضعفستعارة شدةً وختلفت هذه االاو.ةينية التكويويالبنو
.ةية مثل سائر البالد العربينية التكويويالبنوةيويانتشاراً واضحاً للبنايسور

ولكن ،وىلة األيحتدد باحلرب العاملا يث يف سورية الشعر احلديأن بدا، نت املقالةيـ ب٣
اليبل قسم الشعراء يف ثالثة أج،ل واحدين يف جيكة مل ية الغربياملناهج النقدبزمن التأثر

.نياددوالبناة، والروادإىل 
،مستواه الفينإىل للوصولىسعيكي يمنوذج كالس، كان لكل شاعر من الشعراء الرواد

دهم يتقلوتصال بالقدماءكان هذا اال، ودهيتقلوميالقدالنص إىل ستطاعوا العودةاهم و
، حممد البزم، شةيعمر أبو ر: من أهم شعراء الرواد. ايلصاحل حركة الشعر العريب يف سور

.بدوي اجلبل، ول مردميخل، ون الزركلييالدريخو
املدرسة : ثالث مدارسإىل صنفوني،ة الغالبةيجتاهام الفناالشعراء البناة حسب 

ما عنده آثار من ، كشة هو املمثل األفضل هلذه املدرسةيعمر أبو ر، وةية الرومنسيكيالكالس
عبدالسالم ، وة املتمردة؛ وصفي قرنفلييمن الشعراء يف املدرسة الرومنسو.ةياملدرسة الرمز

.شةيأبو رونزار قباين: ةييف املدرسة الرمزو.يـعبدالباسط الصوف، وون السوديع
ددين فأصابت املنطقة جمموعة من األحداث اخلارجية والداخلية وومست أما يف فترة ا
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ي؛ النمط ـوهلذا أوجد الصراع بني ثالثة أفكار يف امليدان الثقاف،الفترة باالضطراب والغليان
السلفي املتمثل بالفكر اإلسالمي، والنمط اليساري املتمثل بالفكر املاركسي، والنمط القومي 

.املتوسط
رأس كل واحدة يثالث مدارس اليت إىل احينزأساس االعلى م نصوص الشعراءيـ تقس٤

، ل حاوييمدرسة خل، وهي مدرسة نزار قباينوهيشكل يف شعره ظاهرة تنسب إليمنها علم 
.سيمدرسة أدونو

،التجسيد والوضوح وإناقة التعبري واإلحتفاء بالتفاصيل: تتميز مدرسة قباين بأربع خصائص
جمموع هذه اخلصائص جيعل مدرسته يف . وجمموع التفاصيل دائماً هو القصيدة الرتارية

.وهو كان متأثراً باملنهج البنيوي واملنهج الواقعي أكثر من سائر املناهج. نزياح القريباال
وحش رهيب يتسلل من كل األحناء ىصعيد املضمون كان يرىفعل،أما يف مدرسة خليل

وعلى صعيد الشكل جند التوافق الغريب بني الرؤية ؛، اخلواء واملرارةوجيلب إىل اإلنسان
كلها حتمل هذا املوقف، وتلك ميزة يعرف ا ...والتعبري، فالصور الفنية والرموز واألساطري و

كان شديد التأثر باملناهج النقدية الغربية قدو. نزياح املتوسطالشاعر وبسببها جعلناه ممثالً لال
.بقية الشعراء، فهو تأثر باملنهج الرومنسي واملنهج الرمزي واملنهج الوجوديبالنسبة إىل

قصائده يف أخرى وبالغموض مرةوس توصف بالصعوبة مرةينصوص مدرسة أدون
جمموع هذه املالحظات جتعله يف حقل وللقراءات املتكثرةوجتهادلالوليمعظمها قابلة للتأو

ثر من املذاهب كأ،وي مث املنهج الرمزييثراً باملنهج البنان متأكضاً يهو أو.اح األبعدينزاال
.الرومنسيوالوجودي
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