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 نشأة األدب احلديث : 
 

 التارخيي لنشأة األدب احلديث على ثالثة أراء :اختلف الباحثون حول التحديد 
 

 الرأي األول :
 

ميثل البداية  من رأى أن غزو انبليون ملصررر الذم مث ل التساا احلرررارم املبانيررر بب العرب والغرب  
 احلقيقية لعصر النهرة متكئب يف ذلك على عدة ظواهر :

 

ل ُعدد الغزو احلررررررررررررارم حيسل معه كمل يكن انبليون جمرد غاٍز عسررررررررررركرم  حسررررررررررر  بل كان  .1
 والثقايف .

معطيات حررارية وثقا ية غربية  قد حاول أن يسرتلل ظللة اسسرالم يف البداية مث ب بدأ يبث  
املطبعة مث رواية  رنسررررررية جديدة كل عشررررررر لياٍل كسا أدخل   متثل  يهمث  أنشررررررأ مسرررررررحا  للتسثيل  

ومعسال   مث وأصررردر صرررحيوتب مث وأسرررل مراصرررد  لكية مث ومركزا  ل  ا  وأنشرررأ مصرررنعا  للور  
ابس ررررررا ة    كت   العديد من كتبها من املسرررررراجد واأل رررررررحة للتصرررررروير مث ومكتبة عامة    

املعر ة كسا   مصررر   من أهم أهدا ه : نشررر العلم وسيا  علمث وأنشررأ جمسعا   رنسررية  عربية أخرى و  
سرتشرارية سرياسرية واتريخ مصرر مث وكان  له مهسة اة بعلوم العصرر زعممث ودراسرة القررا  املتعلق

 ابس ا ة    ذلك .
 

حاول الورنسرريون أن يتقربوا    العرب يف مصررر  نقلوا  ليهم عاداالم ااجتساعية وأسرراليبهم يف  .2
أسررررررررررررررئلرة عرديردة يف أذهران النراا جعلتهم يوكرون ويترأملون   رأحردثوا هزة عنيورة وزرعر  احليراة 

 ويعيدون النلر يف منط حياالم السابقة .

 

مث  أنشررأ الدواوين ونلم األمور الداخلية أنيررران انبليون العرب املصررريب يف  دارة نيرردون بالدهم   .3
 الطرائق العلسية احلديثة .مصطنعا  

 
ميكن أن عتد ابحلسلة اترخيا  للنهرررررررررررررررة األدبية ألن آيرها العلسية هي ومهسا يكن من أمر  إننا ا 

لتأريخ واألو رررررررررن و  ن كان  إدودة مث و ن جاز لنا على سررررررررربيل التوسررررررررر  ا اذها منطلقا  األبرز 
 وليل على وجه التحديد .  بدا ت عصر النهرة
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 الرأي الثاين :

 ثر املناداة  العربية مث روز النزعات القوميةيبدأ م  بداية ب –حلديث العصرررررررر ا  –أن عصرررررررر النهررررررررة 
العربية  نيرررررررررع   يها  عية ااقاد والرتقي مث وظهور ا سعيات الرتكية وبدء إاوات الترتيك اليت مية ابلقو 

 وما سبقها من  رهاصات من وجهة نلر أصحاب هذا الرأم .السري ة املناهرة ل تراان مث ومن ب العاملية 
 

 الرأي الثالث :
يرون أن احلركات الدينية املعاصررررة واليت بدأت تبانيررروها يف وق  مبكر  ثلة يف حركة الشررريخ إسد  

مث واحلركة املهدية يف السررودان يف مصررر وإسد عبده  بن عبد الوهاب يف جند مث وحركة  ال الدين األ غاين
 ركة السنوسية يف ليبيا متثل البداية احلقيقية هلذا العصر .واحل

 
 البداية احلقيقية لعصر النهضة :

 
مرتبطة بسررررنة  حلد  اترخيي بعينه مث أو يف احلقيقة  ن بداية عصررررر جديد يف األدب ا تكون رهينة  

يف الزمان واملكان مث لذا ميكن من بدا ت متعددة على مسررررررراحة نيررررررراسرررررررعة مث بل هي موجة تنطلق  إددة 
خملوات مئات اليت اكتسررررح  يف هريقها اعتبار كل ما أنيررررارت  ليه ا راء السررررابقة منطلقات هلذه املوجة 

 السنب .
ة ل دب يف اليت سرررررررررررربق  اانطالقة احلقيقيوقد اسررررررررررررتوعب  البدا ت عقودا  هويلة من املقدمات 

 وليل من نيك أن مثة مسألتب جوهريتب كانتا إور النهرة األدبية احلديثة :مث العصر احلديث 
كادت اهلوية القومية  العودة    املناب  األسراسرية مث واارتبااب ابألصرول بعد عهود من اانقطا    .1

اب ذور الذم مثلته احلركات والوكرية ل مة أن متحى وتتالنيرى مث وليل من نيرك أن اارتبااب  
اسررررررررتدت  يه األمة هويتها العقدية مث ومن ب رجع     تراثها  السرررررررلوية قد مه د لعهد جديد 

 متثلتهمث وجاء اتليا  ابلررورة للبحث عن املرآن الرئيسية للعقيدة .  األديب و

 

التحدم احلرررررررررررررررارم الذم متثل يف الغزو العسرررررررررررررركرم والوكرم والعلسي سرررررررررررررراعد ذلك على  .2
مث  قد اتررررررررن ل مة حب توتح  أمامها آ ا  املعر ة سرررررررتكسال اكتشررررررراا الذات وققيقها ا

 لحق برك  احلرارة .لت ىا متأخرة حرار   مث وأن عليها أن تسر  اخلطاب خر أهن
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 هنضة األدب يف العصر احلديث :عوامل 

 
املعاصرررون على التساا األسررباب اليت أدت    بزون النهرررة يف هذا العصررر مث واحلقيقة أنه رأى الباحثون 

وأنيررررراع  لذلك و منا هناان عوامل متعددة أ رزالا املرحلة التارخيية قديد أسرررررباب بعينها  ليل من السرررررهل  
عكسرررر     حد  عاما  مه د للهور أعسال أدبية برت عن انعطا ه جديدة يف اتريخ األدب العريب و  مناخا  

 ما األو ا  احلرارية ا ديدة ومن هذه العوامل :
 

سرررالمي مثل العودة    العصرررر ا اهلي العودة    املناب  األسررراسرررية و   كت  الرتا  العريب واس .1
النساذج الر يعة واحتذوها ونسررر وا على منواهلا ومتثل  العودة     والعصرررر العباسررري مث  اسرررتلهسوا  

 اهب :هذه املناب  يف اجت

 

الشررهوة واليت  حياء كت  الرتا  وقد سرراعدت املطبعة على ذلك مث خصرروصررا  مطبعة بوا   .أ
هب  عليها أمهات الكت  العربية مث وقد ساعد البارودم على  حياء الرتا   قد و   مناذج 

ر يعة أمام أعب الشررررررررعراء حب هب  خمتاراته الشررررررررهوة اليت انتقاها بعناية من دواوين  نيررررررررعرية  
 يف العصرين ا اهلي والعباسي وبعض النساذج من العصور األخرى .ر العريب الشع

 

للهور مطبعة بوا  ؛  ذ وكان  املطاب  قد اهتس  إبعادة  حياء الرتا  منذ وق  سرررررررررررابق  
من مثررل القرراموا اويط وغوه مث كسررا أن مطبعررة  كترر  عررديرردة هبعرر  على املطرراب  الرتكيررة  

يف قد أسرررهس  بشررركل ملحوه يف هذه املهسة مث ابس رررا ة    املطبعة األمريكية  سرررطنبول 
مث ونيرركل   يسا بعد  ان خاصررة بووت مث ومطبعة ا ابء اليسرروعيب وهي من أكا املطاب  

مسررررررارها الطبيعي  لرتا  أتخذ ابلطباعة والنشررررررر والعناية بكت  الرتا  وبدأت عسلية  حياء ا
 بعد ذلك .

 
ية لإلسرررررالم ونبذ البد  واخلرا ات  والعودة    املررررررآن الرئيسررررر بروز حركات اسصرررررالي الدي   .ب

 وية .وبناء الشخصية اسسالمية الس
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نا عن دورها يف  حياء الرتا  والصررررررررررحا ة  كالطباعة اليت قدثأ رزها التقدم العلسي والتق   عوامل  .2
ووسرررائل النشرررر احلديثة . كل يف نشرررأالا ابلطباعة و ررررال عن املذ   والتلواز اليت كان  مرتبطة 

جيدون أمامهم  رصرررررا  واسرررررعة أسرررررهم يف تشررررر ي  األدابء والشرررررعراء على اسنتاج ألهنم كانوا ذلك 
احلررارة الغربية مث وأن ننلر    هذه  للنشرر ونسرتطي  أن نشرو    أن ذلك كله كان من   رازات  

وكان هذا التساا قد حصررررررل يف العوامل يف  رررررروء التساا احلرررررررارم بيننا وبب األمم املتقدمة مث  
ودورها يف نقل ما البعثات  وكذلك  وأثرها مث متعددة وأنيرررررررركال خمتلوة منها : ولة انبليون  صررررررررور
 زه الغربيون من تقدم يف جماات الوكر املختلوة .أحر 

 
 

 عوامل أخرى غو ثقا ية سراعدت على هنررة األدب منها : ااحتالل األجنل لعدد من األقطار .3
من الرردول العربيررة  العربيررة مث والثورات اليت انرردلعرر   ثر ذلررك  قررد أيقأل ااحتالل األجنل لعرردد

وج  على الكتاب والشررررعراء أن  صررررر الروي اسسررررالمية والوهنية مث وكان ظثابة قٍد وخصرررروصررررا  م
ولو أخذان لذلك منوذجا   ومقارعته مث هذا ااحتالل مث وأن يسرررررتنهرررررروا من أجل مقاومته يواجهوا  

صراحبها ومن قبلها ثورة القاهرة  رد انبليون كل هذه الثورات هلذه الثورات جند أن الثورة العرابية  
واملقاات اليت قيل  ونشرررت اسررتنهام األمة مث  رررال اسررتنوار أديب متثل يف القصررائد واخلط  

املبانير ابوتلب. العيون وا ذان على من زات احلرارة الغربية نتي ة لالحتكاان  تح  على أهنا 
لى سربيل  ااسرتعسار الايطاين عوهناان مسرألة أخرى متصرلة هبذه القررية وهي تتسثل يف تشر ي  

سرررياسرررية  ا أدى    نشرررر ألوان الثقا ة املثال على تكوين األحزاب و نشررراء الصرررحف ألسرررباب  
 يف اجملال األديب .أن يرو هلا اوتل مث ولكنها من جهة أخرى أ رزت نتائج  جيابية  اليت أراد
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 احلديث :يف العصر  تطور الشعر أوال :

 
 
 : مدرسة اإلحياء "  " االجتاه احملافظ  . أوالا 
 

صرالي مث  قد أن نسرسي النصرف الثاين من القرن التاسر  عشرر عصرر اسصرالي أو عصرر إاولة اسنسرتطي   
عندما تغلغل  العناصررررر األجنبية  دت  يه الروي اليت مختقدم رواد يف الشررررعر يريدون أن ينهررررروا به وحييوا  

بد هللا هذا التحول يف الشررعر عند إسود صررووت السرراعا  مث عوالعثسانية يف حياتنا مث وقد أخذت تبانيررو 
من البديعيات مث و منا الذم  لص من ذلك إسود  الوكرم مث عائشة التيسورية مث غو أهنم مل يتخلصوا متاما  

 سامي البارودم .
 

مناذج ؛  ذ جند يف نيررررررررعره يتخذ الشررررررررعراء العباسرررررررريب ومن سرررررررربقهم  يعد البارودم الرائد املثايل هلذه احلركة  
تلغي نيرررخصررريته مث  هو يصرررور يف نيرررعره احلروب الرتكية يقلدهم ويعار رررهم مث ولكن ليسررر  املعار رررة اليت 

يف املنوى مث مهومه  وآامه مث ويصرور حياته اخلاصرة ومتعه قبل منواه مث كسا يصرور والروسرية اليت نيراران  يها  
أنه رد الشرررعر العريب    جزالته ورصرررانته للتقليد مث  منا كان دوره  هو مل يكن مقلدا  للقدماء ابملعىن السررريء  

بل  نه يسرررتشرررعر  مث أما بعد ذلك  شرررخصررريته يف نيرررعره قوية ابرزة مث تسرررتكسل حريتها وليل هذا  حسررر  
مث ويقارن  ية مث وأيسرررى ملا ترتدى  يه من  رررعف وخذان أمته السرررياسررر احلرية القومية  نتحد  عن مطامن 

 بب ما يها وحا رها مث ويصف أجمادها الغابرة .
 

وهو يق  يف جملدين  رررخب مث سرررا   يه  وتقدم الشررريخ حسرررن املرصررروي  ألف كتاب   الوسررريلة األدبية   
من اختارها والبالغة والعروم مث وعرم هذه القواعد يف مناذج بديعة بطريقة عصرررررررررية قواعد اللغة والنحو  

األسرررالي  القدمية احلية من الشرررعر ا اهلي أو اسسرررالمي أو األموم أو األموم أو العباسررري مث كسا أنيررراد 
من عار هم من من قصائده مث وحاول أن يلهر تووقه على سائر   هائوةابلبارودم  نيادة واسعة مث  أنشد  

أذهران الشررررررررررررررعراء وأعرد هرا لطريق البرارودم مسرات  نيرة مث وبرذلرك هيرأ  الشررررررررررررررعراء القردامى ظرا اختص بره من
مث وامتد ذلك    من وعلى رأسرهم نيروقي وحا أل  من الشرعراءا ديدة مث  أع   بذلك الشرباب النانير   

 م يف الشام  ن د منهم مثال خليل مطران.  مث بل امتد     خواهن  ب واللبنانيبهاجروا    مصر من السوري
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بارودم مث ومساهم ا يل الذم خلوهم هم خو من اهل  هبذه النهرررررررررررة اليت بدأ الالثالثة  وهداء الشررررررررررعراء  
على املادة األدبية القدمية مث وكأهنم  االم ما برررررررررررررررر اوا لب  و منا امسوهم بذلك ؛ ألهنم اعتسدوا يف نيرعرهم 

اعاتنا الوردية يف معاين الشرررررررررررررعر و مو ررررررررررررروعاته مث وذهاهبم به  و التعبو احلر عن نز رأوه لديهم من جتديد 
 ااجتساعية .

 
حا لوا على تقاليده  خطوات واسرررررعة  هم من جهة  اسحياء ابلشرررررعر العريبو  نيرررررعراء النهررررررة وقد خطى 
مث وبعبارة القدمية يف الوزن والصررررررياغة مث وهم من جهة ينية عاوا عن مشرررررراعر ا سهور وعواهوه العباسررررررية  

 مث وهوعوه ليددم احلياة العامة أداء دقيقا  .أخرى استأنووا للشعر حياته القدمية اخلصبة  
 

 مدرسة اإلحياء :  من أهم خصائص
وزان اخلليل والسررررسات ا لة على الشرررركل العام للقصرررريدة وهو الشرررركل العسودم مث والتقييد أاو .1

 مث وبكاء آير األحبة .مث واوا لة على املقدمة الطللية  العرو ية للقصيدة من مثل الرتصي   

 يف قصائدهم والنسج على منواهلم .معار ة الشعراء القدماء  .2

 بعث األلواه القدمية وااعتساد على املع م اللغوم القدمي . .3

 أيب متام .الصور اليت تزدحم يف قصائد املتنل   استخدام الصور واألخيلة القدمية من مثل   .4

مث  كان الشررررررررررررعر لديهم من أهدا ه الذي   تسررررررررررررخو الشررررررررررررعر خلدمة هدا أخالقي أو تعليسي   .5
 يف اجملتس  .األخال  ومعا ة جوان  النقص 

 احلرص على ا زالة والرصانة واملتانة وقوة البناء . .6

تعدد املو ررررروعات وااهتسام بوحدة البي  على حسررررراب وحدة القصررررريدة وهو مسرررررلك جنده يف  .7
 الشعر العريب األصيل .

والتوخيم على  و يذكران بشرررررعر املتنل يف قصرررررائده  اتسرررررم نيرررررعرهم أيررررررا  بطاب  املبالغة والتهويل   .8
 لسيف الدولة .

اسحياء مث  هم يقولون أهنم جددوا كان لديهم  سرررررررررحة للت ديد كسا يقول أصرررررررررحاب مدرسرررررررررة  .9
قصررريدة مثل نيرررعرهم السرررياسررري وااجتساعي وبناء هريقة جديدة سخراج إب رررا ة أنيرررياء جديدة 

 الشعر السياسي .
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  مجاعة املهجر ، ومجاعة أبوللو (درسة الرومانسية االبتداعية وتشمل : ) مجاعة الديوان ، امل:  اثنياا 
 
 الديوان " االجتاه التجديدي الذهين " . مدرسة 1

لقد دع  احلاجة    ظهور لون جديد من الشررعر مث حياول القيام ظا ع ز عسه ااجتاه اوا أل البياين من 
ويت ن  ما توراب  يه ااجتاه اوا أل البياين من مآخذ مث ئم العصررررر والبيئة مث  املثل الشررررعرم الذم يال ققيق

ن هم : عبد الرون نيررررركرم مث قد ولد هذا ااجتاه الشرررررعرم ا ديد على يد ثالثة من الشررررربان املعاصرررررريول
 و براهيم املازين مث وعباا إسد العقاد .

 
 :   الثالثة يف عدة مسات فهموقد اشرتك هؤالء الشبان 

 اسجنليزية ابس ا ة     الثقاا العربية .من ذوم الثقا ة األدبية   أوال :
 من املوكرين املغلبب كثوا   ان  العقل .  : اثنياا 

    آ ا  عليا وقيم أ رل .الشباب الثائر املتطل  من اثلثاا :
 . معيشتهمأكا من  مكانيات عصرهم وظروا من الطسوحب الذين يرون آماهلم  رابعا :

مث كسا   الرومانتيكيبقراءات يف الشرررررررعر اسجنليزم مث وتعرا على نيرررررررعرائه وخاصرررررررة وقد كان هلداء الثالثة  
 كان  هلم قراءات يف النقد اسجنليزم .

 
 مسات هذا االجتاه :

 التجديدية والذهنية .مستب مها :  أهم مسات هذا الشعر الذم ظهر م  هداء 
 فتتمثل يف جانبني :أما التجديدية 

 ومتيزها .وهو عندهم أن الشعر تعبو عن النول اسنسانية يف  رديتها   جانب املفهوم احلقيقي للشعر
مكان  حيا  لكل جزء من أجزائه وظيوة و وهو ما يقوم على اعتبارها كائنا   للقصيدةوجانب الشكل الفين  

 كوظيوة وعرو جسم اسنسان ومكانه .
 أما الذهنية فتتمثل يف :

 
وحدها مث قصررررر هذا النسرررريج على خيواب من العاهوة رعاية ا ان  الوكرم يف النسرررريج الشررررعرم مث وعدم 

 الواج  عندهم أن خياه  الشررعر العقل كسا خياه  القل  مث وأن يتسرر  موهوم الوجدان  يث يشررسل  
 من نيعور و كر معا  .اسنسان يف نوسه كل ما جيده 
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 موضوعات هذا االجتاه :* 
 

ولرذا كران  يره عنرد أول ظهوره نيرررررررررررررريء من املبرالغرة اليت  البيراين مثظهر هرذا ااجتراه كرد  عرل لالجتراه اورا أل 
األ عال  وي جمال املو ررررررررررررروعات جند أن أعالمه يبتعدون كثوا  عن اجملال اخلارجي عادة ردود تصررررررررررررراح  

وا السررررياسررررات وا ااصررررالحيات مث و منا وجدانه مث  ال يقولون يف املناسرررربات  عن نول الشرررراعر و  النائي  
 عن أسرار الوجود .ة مث ونلرات  لسوية التم  قائق الكون وتوتش يف التأمالت الوكرييهتسون 

حيرث تتعرى عن املعر رة ويقرر أن هنرايتهرا كرالرذرى الثل يرة جيسرد عنردهرا الوجود ومن هنرا يتحرد  العقراد 
 مث ويف ذلك يقول من قصيدته   القسة الباردة   :احلقائق و  توي من احلياة حرارة الشو     اجملهول  

 
 إذا مااااااااار اع ااااااااا ااااااااا ااااااااا  ع ااااااااا ااااااااا  ا ااااااااا ع  

 
  ااااااااااااااارد  ا اااااااااااااا اااااااااااااا اااااااااااااا  ا اااااااااااااا اااااااااااااارع    

 هااااااااااماااااااااار اااااااااا    ا  اااااااااااااااااااااااا اااااااااا    اع   
 

    األعض انقصاااااااااااااااااااااااااااااا   ا اااااااااااااااا     
  

والغرور  أنوسررهم يف املو رروعات الت ريدية كاملعر ة واحلياة  يدين الذهنيب مل حيصررروا  د على أن الشررعراء الت
على هريقتهم مث  هم يتناولون املو رررو  احلسررري  والبعث مث و  منا هرقوا كثوا  من املو ررروعات احلسرررية ولكن 

و منا يتناولون اوسرررروا لينتقلوا منه    نووسررررهم مث ويصرررروروا ما يثوه هذا اوسرررروا ا ليصررررووه من اخلارج 
 العابر من خوالد املعاين .

 
 :    أسلوب هذا االجتاه* 
  

النسراذج القردميرة مثال  أعلى مث  ال  يبتعردون غرالبرا  عن ا راذ  الت رديردينجنرد أن هداء الشررررررررررررررعراء  .1
اسررررررررررررررتخردام اللغرة العربيرة يف مث وا يتسثلون معرانيهرا مث و منرا يرتبطون هبرا يف حردود حيراكون بنراءهرا 

 .تراكي  قومية مث ب أتليف بناء نيعرم من تصسيسهم 

ر غو مكتوب ابللواهر وا     ا وهاألمور وا من حياولون جاهدين أن يسرررررررررتنبطوا احلقائق وينوذ  .2
 يوعلون ذلك و ن أدى يف بعض األحيان    نييء من جوا ا القصيدة.واقوب عند اوسوسات 

 

 يث ا تتعدد أغرا ررها وا تتنا ر  حياولون ققيق الوحدة العررروية يف القصرريدة وجعلها بناء حيا   .3
مث وأن مث وتصررررلن ألن يو رررر  هلا عنوان يشررررو    مرررررسوهنا أجزائها مث و منا تتناول جتربة وا ررررحة  

 تتآزر أجزائها مث ويددم كل منها وظيوة حية يف مكانه .
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  :    العاطفة يف هذا االجتاه* 
 

مث على أن تلررك  يالحأل على نيررررررررررررررعراء هررذا ااجترراه الت ررديرردم الررذه  أن العرراهوررة قررد أت  وراء الررذهن 
مث جي اش ابحلزن والرريق اسريل األسرى مث مليء ظشراعر املرارة  العاهوة حب تلهر تكون من لون موعم أح

 هوة :الذم يبلغ أحياان  حد اليأا مث وليل من نيك يف أن مصدر هذه العا
 

 رواد هذا ااجتاه يف األدب الرومانتيكي اسجنليزم .قراءات   .1

املوراب ظا حياالم كان هلسا أعلم األثر يف هذا الشررأن :  إحسرراسررهم هبيعة هداء الرواد مث وظروا  .2
والعقبات اليت سررررررررردت الطر   م الواعية للستاع  يكتنف احلياة من ملامل ونيررررررررررور وآيم مث ومعاانال

اليت وصررل  أحياان  الشررديدة أللوان اا ررطهاد  جديرين به مث ومقاسرراالم    ما كانوا يرون أنوسررهم  
 حلد اواربة يف الرز  .

 
مث وعدم احتساهلا الطاب  من نيرررعر املازين قوله يف قصررريدة يعا هبا عن مأسررراة الرررريق ابحلياة و ا مثل هذا 

 نتي ة لوراب اسحساا خبيبة ا مال :
   ساااااااااااااااااا  ع ا  ا اااا ه    اااااااااااااا      اااا  

 
  ثااماا ااق ر ىلااااااااااااااا قاا  إ   اا اا  ذا ا اا     

  ز  ااااااارد    ا ااااااا ا ااااااار  م     ااااااا   ااااااار  
 

 مااااااااا ا اد  مااااااااار   ااااااااا ااااااااا ااااااااا    ااااااااازهااااااااا   
  

على هذا النحو مث  لهم كثو من عرهم آخذا  هذا املنحى الباكي مث وليل كله موعسا  ابلعاهوة وليل كل نيرر 
واس رحاان مث كسا هلم كثو من الشرعر ا تكاد قل الشرعر يف مناٍي أخرى تصرل أحياان     حد السرخرية 

ولكن هاب  النول اسنسرررررررررررانية مث وقلقها وعدم ر ررررررررررراها مث وهاب      يه  ا برودة الذهن مث وجواا العقل مث
 هو الطاب  الغال  على نيعر هداء الشعراء .الوكر املسزوج ابلعاهوة 
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 االجتاه االبتداعي العاطفي و "لل"مجاعة أبو . 2
 

ة  ابا سررررررررار مث وكان  اللروا مهيئوم  ااجتاه الثاين بعد أن أصرررررررري  ااجتاه اوا أل البياين ابلت سد مث 
جتسد  يعوم  رارته وانطالقه ما أصررراب احلياة الشرررعرية من ه لالنشرررأة اجتاه نيرررعرم يلث مث  نشرررأ هذا ااجت

 على البيانيب ومن ا سار على أيدم الذهنيب .
ذا ااجتاه ا يتسررررررم ابلت ديد  يف هولقد مسي هذا ااجتاه ابابتداعي العاهوي نلرا  لكون الشررررررعر السررررررائر  

ا املنطلق املتحرر مث ب لكون هذا الشعر جييش ابلعاهوة احلارة املتد قة و منا يت اوزه    اابتدا   حس  
 ابلبيان املنسق وا ابلذهن املتولسف .

 
 يأت الرتبة لظهور هذا االجتاه وجعلت منه اجتاها ضروراي يف ذلك احلني :ك الظروف اليت هأما تل 
 

رأسرررررررهم نيررررررروقي وبب اجملددين وعلى رأسرررررررهم الصررررررررا  الذم كان قد احتدم بب اوا لب وعلى  .1
هنا كان   هسا مث ومن وئمسررررررا  هذا الصرررررررا  قد كشررررررف عن إاسررررررن كال  من ااجتاهيب والعقاد  

لكي خيتار أحسررررررررن ما يف ااجتاهب  الورصررررررررة سررررررررا ة ومتاحة أمام جيل الشررررررررباب من الشررررررررعراء 
ن ين و  ا توراب  يه ا يالحب يريد أن ما  يهسا مث وأن ميزج بب إاسررررررررررررن ُكلٍ  ويت ن  أسرررررررررررروأ 
  لب وجمددين .السابقان من إا

 

مث  قد كان رواد هذا ااجتاه  صررررررروة خاصرررررررة منهم بوسجنليز  األوروبيب الرومانتيكيبالتأثر بشرررررررعر   .2
جميدين بصرررررررروة خاصررررررررة للغة اسجنليزية مث ومتعلقب بصرررررررروة أخص بشررررررررعر مث  مثقوب ثقا ة أوروبية 

تاه عدد من الدارسررررب رائد هذا ااجتاه  ااجنليز مث  أود زكي أبو نيررررادم والذم يعالرومانتيكيب 
يف الط  وكان موتوان  ببعض الشررررررعراء    دراسررررررته و عشررررررر سررررررنب سمتام كان قد عاش يف  جنلرتا 

 نتيكيب ااجنليز وكذلك  براهيم انجي مث وعبد املعطي اهلسشرم مث وصاحل جودت .الروما

 

األثر بصروة خاصرة عند الشرعراء اوبب هلذا ااجتاه  التأثر أدب امله ر وقد كان هذا العامل كبو  .3
 .م  رصة ااتصال املبانير الرومانتيكي  لم تتن هلالعاهوي ولكنهم ا جييدون اللغة األجنبية 
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 خصائص هذا االجتاه املتصلة ابملوضوعات
  

يورون  ليه ااجتاه يتخذون من احل  مالذا  وقد كان نيرعراء هذا   ظو رو  احل  واملرأة مثااهتسام  .1
ومن  من عذاب احلياة عسررررررى أن يعو رررررروا به ظلم الدهر مث ومرقا  يرقون عليه  و  العامل األر رررررري  

 ذلك قول انجي :

 هااااااااااا    ااااااااااار سااااااااااااااااااااااااا ااااااااااا   ااااااااااااااااااااااااا   
 

 أع  باااااااااااااا اااااااااااااا  اااااااااااااا  ا  ااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااا    
  طاااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااا    بصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

 
  ماااااااااااااز  مااااااااااااا ااااااااااااا ااااااااااااا  ا ااااااااااااا ااااااااااااا    

 مساااااااااااااااا    اااااااااااااااا ااااااااااااااااا  أم اااااااااااااااااااااااااااااا   
 

 إ  عب  ااااااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااااااار  اااااااااااااااااااااااااا    
  ااااااااااااااااا  قااااااااااااااااا ااااااااااااااااا  مااااااااااااااااا  األعض  

 
 ماااااااااااا  ا اااااااااااا ااااااااااااق     جساااااااااااااااااااااااااا    

  
ويذوب  مث  كلهم قد أح  الطبيعة وعشرقها مث بل منهم من حاول أن ميتزج هبا  مو رو  الطبيعة  .2

بصررررررررررروائه من كدر احلياة مث ويغسرررررررررررلون يف ك مهراب  يلذون كذلم  عنده  ةطبيع يها مث وقد كان  ال
يف رحابته متنوسرا   ا يعانون من  ريق وأتزم مثوكل ههره ما يصريبهم من رجل العيش مث وجيدون 

 عن الطبيعة قيسة  بداعية .ظا خيلعونه عليها من خيال جمنن وهو الذم جيعل حلديثهم  هذا 

 ر طاااااااا  اااااااا  ا ااااااااز اااااااا   اااااااا    اااااااا اااااااا  ا اااااااا اااااااا  
 

 س  سااااااااااااااااااااا  باااااااا ااااااااماااااااا  باااااااا   اااااااا    سااااااااااااااااااااا  
   ااااااااااااااااااا ااااا ااااا  ا ااااا ااااا   سااااااااااااااااااا      ااااااا   ر 

 
 مااااااااا   جااااااااا    هااااااااا ااااااااا ااااااااا   ااااااااا   سااااااااااااااااااااااا   

 ف  م   ف    بف     س  مث  مهس اااااااااااااا  خي  اااااااااااااااااااااااره جتااااااااااااااا اا اااااااااااا اع ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ج اااااااااا  

 

مرررا تكون مواهن يف هلورررة حزينرررة وتعطش مث وغرررالبرررا احلنب    مواهن الرررذكر ت واهلروب  ليهرررا  .3
 الذكر ت هي مراب  الطبيعة أو مراب  احل  .

 

سرررباب الشررركوى  هم كثوا  ما يويررررون أحزاهنم ويصرررورون آامهم اليت تكون أحياان  وا رررحة األ .4
 وأحيان  أخرى غامرة جمهولة املصدر .

 

 بعض ا وان  املللسة يف اجملتس  .تصوير البدا و براز   .5

 

مث كسرا يرمقهرا بعب حقرائق الكون اليت يروهنرا بلسحرة الصررررررررررررررويف أحيراان  الترأمرل والرذم كران نتي رة  .6
 ا يشان العاهوي .ف حينا  آخر مث ولكن كل هذه التأمالت يغل  عليها ولساملت
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 الجتاه من حيث األسلوب وطريقة األداء :خصائص هذا ا
 

مث يف الطالقة البيانية واحلرية التعبوية  يث تسررررررتعسل اللغة اسررررررتعساا جديدا  أو نيرررررربه جديد  أسااااااساااااها :
واابتكار اسررررتخدام األلواه ودااالا مث وو رررر  الصرررروات من موصررررو االا مث ب التوسرررر  الكبو يف اجملازات  

 املبد  يف الصور .
 

من جماات اسرررررررررررررتعساهلا القريبة    جماات أخرى بعيدة مبتكرة مث عن  نقل األلفاظ التوساااااااااا  يف .1
مث   يث يسرتعسل للشريء املسرسو  ما أصرله للشريء امللسوا هريق جماز معتسد على تراسرل احلواا  

ومصرررردر هذه اخلاصررررية  أو املرئي أو املشررررسوم مث ومنها يتحدثون عن نعومة النغم أو بيام اللحن مث 
هذه اخلاصررررررررية من أبرز مسات أسررررررررلوهبم مث  دهم : التأثر ابلشررررررررعراء الرمزيب الذين كان  التعبوية عن

تلك اخلاصررية عندهم مث نقلوها ظهارة    اجتاههم والذين اتصررل رواد هذا ااجتاه بشررعرهم مث وعر وا  
مث  قد كان  براهيم انجي مثال على صرررررررررررلة بشرررررررررررعر موليو وهو القائل : )  ن األلوان واألصررررررررررروات  

 خماهبا  النارجنة الذابلة :ومن ذلك قول اهلسشرم  ب ( .تت او 

 

  ااااااامااااااا ااااااا  جااااااافااااااا   ذ ااااااا ر   ااااااا ااااااا   
 

 ما   ا ا د ا ا ا ا    ا اما ا  ا ا  ااااااااااااااا     
  اراسااااااااااااااارب مما         ا  م ااااااااااااااار     

 
  ااامااا ااا ي  ااا  ض ا ااا ااااااار  ماااف اااااااااااااااافاا    

  هفااااا  ممااااا         ااااا  م ااااااااااااااااااار    
 

  ااامااا ااا ي  ااا  ض ا ااا ااااااار  ماااف اااااااااااااااافاا    
  هفاا     اا  ا     م   ا   األساااااااااااااا   

 
  ااااا ااااا ااااااا  مااااا   ااااا  األع ااااا  األبااااا ااااا    

  
 أكثروا من االام مسرررررتخدميها ابهلذ ن واخلروج التعبوية كثو من اوا لب  وقد أيرت هذه اخلاصرررررية    

ولكن م  نيرررريء من التوسرررر  مث  . احلق أن هذا ااسررررتخدام ليل  ا  ررررراب  من اجملاز  عن العرا اللغوم 
بب نيريئب كاملشراهبة مثال  مث  إن أسراا هذا اللون هو من ااسرتعسال جملاز أسراسره هو عالقة   إن كان ا

 بب نييئب.هو وحدة األثر النوسي مث واملالزمة اخلارجية  
 

أنيرررررررررد مث حيث يكون اللوأل وهو من الناحية الونية وسررررررررريلة    نقل احلالة النوسرررررررررية بدقة أكثر ورها ة 
ظوقف يتالزم  يه نيرررررريئان مث أو لوحدة  ؛ ارتباهه املنقول أد  تعبوا  وأرهف أداء يف حالة نوسررررررية معينة 

 بب الشيء املنقول له اللوأل والشيء املنقول منه .األثر النوسي 
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وهو قويل املعنو ت من جماهلا الت ريدم    جمال آخر حسررررررررررري ب بث احلياة  يها    التجسااااااااايم : .2
 :أحياان  وجعلها كائنات حي ة تنبض ابحلياة وتتحران 

 يقول انجي يف معاودة ذكرى ح  قدمية :
 

 ذ   ا صاااااااااااااااااااااااااا اااااااااااارباااااااااااا   اااااااااااااا اااااااااااا   
 

   اااااااااااااااا  اااااااااااااااا  ماااااااااااااااا    ماااااااااااااااا اااااااااااااااار  
  ااااااااااااااااااااار   إ   ا ااااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااااا ر   

 
 حب ااااااااااااااااااااااااااااااا هاااااااااااااااااار    اااااااااااااااااارماااااااااااااااااا اااااااااااااااااار  

  

إبنسرررررران حو ليتصرررررروره الشرررررراعر وكأنه  نسرررررران حيل نن احلياة اسنسررررررانية ملا ليل  م لتشااااا يص :ا .3
 ويوكر توكوه مث ويوعل أ عاله مث ومن ذلك قول اهلسشرم : حساسه مث  

 
  اااامساااااااااااااااااا اااا  ا سااااااااااااااااااااار   ساااااااااااااااااا    اااا اااا اد 

 
 مااااا  عرض ساااااااااااااااااا ااااا ااااا ااااااا  ض ا ااااا ااااااار   

  اااااااااااااااااااااا  ع ا اااااااا اااااااا ب ا اااااااا  اااااااا  ع هاااااااار  
 

  اااااااا اااااااا   اااااااا اااااااا  ماااااااا  ااااااااماااااااا  األ اااااااا    
 ا سااااااااااااااااااااااااا اااااااااااار   هاااااااااااا    اااااااااااا      عا   

 
  ااااااااار  ااااااااا ااااااااا ااااااااار أىلااااااااااااااااااااااا ااااااااا  ا سااااااااااااااااااااااار    

  
وهو قويل اوسررررررررررروسرررررررررررات من اجملال املادم الذم هو هبيعتها    جمال عنوم هو من  التجريد : .4

 قول إسود  مساعيل يف مشعة يف غر ته :خلق الشاعر ومن مناذجها 

 

  اااااااااا ياااااااااار  ا اااااااااا جاااااااااا   اااااااااا اااااااااا اااااااااا   اااااااااار 
 

 أمااااااااامااااااااا ااااااااا  ض  سااااااااااااااااااااااا ااااااااار  اااااااااراااااااااا ااااااااا    
  

   حد اامتزاج هبا مث أو احللول  يها مث والتوكو من  الذم يصررررررررررل أحياان   األشااااااااياءالتعاطف م    .5
مث ومن ذلك توكر بدا منه وقل نيابة عنه مث وتعا عسا يريد هو أن يشرررو  ليه   ي علها خالهلا مث 

 قول اهلسشرم يف النارجنة الذابلة :

  هاامااااااار  اا  ااااااا  ا  ااااااااااااااا اا   ض أسااااااااااااااا  
 

  بااااا ااااا  ا ااااا بااااا ااااا   ااااا ااااااار ااااااار ا ااااا ااااا ااااا ع   
   ااااا       ااااا  ا صاااااااااااااا اااااربااااا    ااااا  هااااا   

 
   ااااااا يااااااار بااااااا ااااااا  األسااااااااااااااااااااا  طااااااا ااااااا ااااااا ع   
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 . أدب املهجر :4
 

من بالد  يف األمريكيتب الشرررررررررررسالية وا نوبية بب أبناء ا اليات العربية اليت نزح   نشرررررررررررأ األدب امله رم
 نقسم أدابء امله ر    قسسب :وي  القرن التاس  عشر .الشام يف أواخر 

 
 فئة املهجر الشمايل :

 

مث وهم ينزعون منزعا  حديثا  يف اجتاهاالم الونية مث يف الوا ت املتحدة األمريكية وهم أبعد أثرا  وأذي  صرررررريتا   
 يف األدب العريب املعاصر مث منهم ) أمب الرحياين مث ومسعود سالمة مث نعسة احلاج (   كانوا اكثر أتثوا   

 
 : 1931-1920هذه اجلماعة رابطة جتمعها وهي ) الرابطة القلمية ( وقد كونت 

 
ومن أبرز  مثيف الوا ت املتحدة برائسرررة جاان خليل جاان وسررركراترية خمائيل نعيسة  تكون  هذه الرابهة 

مث رنيرريد أيوب مث وقد انتشررر  نتاج هداء يف نيررعرائها جاان مث ونعيسة مث  يلياء أبو ما رري مث نسرري  عريرررة 
النثر العاهوي ( مث واجته مث وكتبوا يف أكثر الونون األدبية ) الشعر مث القصة مث الرواية مث  الشر  وأثروا يف كتابه  

نيرا  مث واجتسراعيرا  مث وصرررررررررررررردرت عن الرابطرة القلسيرة جريدة   لسررررررررررررررويرا  مث روحاأكثرهم يف كتراابته اجتاها أتمليرا  
 تنقل عنه الصررررحف  عددا  يكون له أثره الواسرررر   السررررائن ميلكها عبد املسررررين حداد مث يصرررردر يف كل عام 

  صوا  كاملة .
 

 فئة املهجر اجلنويب :
 

يف الشررعر مث أما    يسررو على سررنن اوا لب يف الشررر  مث وكان  جل آيرهميف الاازيل مث  وقد ظل أكثرهم 
 مث منهم : )  وزم املعلوا مث  لياا هعسة مث سلوى األهلل (حلهم من النثر  كان  ئيال   

 
 : 1932وهي ) العصبة األندلسية ( وقد كونت هذه اجلماعة رابطة جتمعها 

 
داود نيررررررركور مث وحبي  مسرررررررعود وتتألف من ميشرررررررال معلوا رئيسرررررررا  مث و  1932ولدت هذه الرابطة عام 

منهم ) نيرررررويق معلوا مث الشررررراعر وغوهم من األعرررررراء مث وانررررررم  ليهم ربة من أنيرررررهر الشرررررعراء واألدابء  
 جملة ) العصبة ( .القروم مث و لياا  رحات ( مث وصدرت عنها  
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 ا األدب املهجري :من أبرز اخلصائص اليت يتميز هب

 
مث  كرررانررر  أغلررر    التحرر من كثو من القيود وقرررادهم ذلرررك    اابتكرررار والبعرررد عن التقليرررد  .1

مث مسررركوبة يف أحد  قال  و  أنيرررعارهم تررررم خالصرررة العناصرررر احلية القوية يف روحانية الشرررر  
وأما النثر  قد ابتكروا يف القصررة واملقالة والكتابة النقدية والوصرروية   أروعه من رومانتيكية الغرب .

 والتحليلية .

 

على الرغم من   أن لكل منهم هابعا  خاصررا  تلهر  يه نيررخصرريتهومن أبرز ما متيز به أدابء امله ر  .2
 .وحدة املنب  مث ووحدة الغاية 

 
 

سرررررراكنة ليغوصرررررروا يف خرررررررم من املادية قراهم الوادعة ال.  قد تران أدابء امله ر   احلنب    الوهن .3
 .الصاخبة 

 

 هاااااااااا اااااااااا     اااااااااا ااااااااااماااااااااافاااااااااا  أطاااااااااا اااااااااار اااااااااا اااااااااار 
 

  إ  مااااااااااااااا  ا ااااااااااااااا  ض هااااااااااااااا ااااااااااااااا    
  اااااااااا  ا اااااااااار  أىلااااااااااااااااااااااا اااااااااا  ماااااااااا  جاااااااااا  اااااااااا   

 
     اجملاااااااااااا  أطاااااااااااافاااااااااااا  ماااااااااااا   اااااااااااا اااااااااااا   

 هااااااا  ا ااااااامااااااافااااااا   ااااااا ااااااار   سااااااااااااااااااااارساااااااااااااااااااا ااااااار  
 

   اااااااااا اااااااااا   اااااااااا اااااااااا  ا اااااااااا  ماااااااااا  قاااااااااا ع   
  ااااااااااااا  يت أ ااااااااااااا  سااااااااااااااااااااااااااا   قااااااااااااا  ااااااااااااا   

 
     يت أع ااااااااااااااا  سااااااااااااااااااااااااااااا   أمااااااااااااااا   

  

أخيلتهم يف وهرذه امليزة من أبرز مرا يوصررررررررررررررف بره أدابء الرابطرة القلسيرة  قرد كرانوا حيلقون ترأمرل لا .4
بدقة مث وحياولون  ماهة اللثام عن أسرررررررررار عوامل  جمهولة مث حيللون النول اسنسررررررررانية ويصرررررررروروهنا 

 . احلياة احلياة مث وأسرار ما وراء

 
 

 هم عسيقو اسحسرررررررراا ابلطبيعة يرون  يها احلياة  هي ق مث  وتكرهمث  وتسررررررررعد   ح  الطبيعة مث .5
 وتشقى مثوتوري مث وقزن .
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مث واسنسرررررررانية  وا الورو  بب املخلوقات : اليت ا تعرا احلدود وا السررررررردود   النزعة اسنسرررررررانية  .6
نلرة واسرعة    احلياة والوجود مث  قد نيرا  يف نيرعرهم هذا االنداء الرقيق  ظوهومها الواسر  عندهم 

 .  ر يقي .... احلنون :   أخي مث  

 ومن ذلك ما قاله  يليا أبو ما ي : 

 أان لوا أن  ما وقع  حلنا    ر يقي ! 
 كن  يف سرم  ملا كن  وحدم أتغىن  

 هذه أصداء روحي  مث  لتكن روحك أذان 
 و أين بك أغىن غرظا كن  غنيا  

   ر يقي ! أن   ن راعي    رم بك أسىن 
 هو  بكرمي مث زدته خصبا  وأمنا   و ن           

. 

 

 الشررررررررررررعر عند نيررررررررررررعراء امله ر  ن احلياة ا تكلف  يه وا تقليد مث واعتاوا   البسرررررررررررراهة يف التعبو .7
 عساد ا سال يف الشعر والون .البساهة والرقة والغنائية  
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 مدرسة الشعر احلر " شعر التفعيلة " اثلثا: 
 

مث مث وقد قرر الشررعراء من البحور الشررعرية املعرو ة الشررعر احلر بعد احلرب العاملية الثانية   ظهرت حركة
ي عل التوعيلة العرو ررررية هي .  وا ذوا التوعيلة املوردة وحدة وزنية بدا من البحر املتعدد التوعيالت 

ما ميليه عليه وعساده مث ويعدها وحدة  يقاعية سرواء هال  أم قصررت مث واملعيار يف ذلك  أسراا الوزن 
ن يلتزم هبا أو ينوعها مث  له أذوقه وموهبته وحسرررررررررره ونيررررررررررعوره مث أما القا ية  له مطلق التصرررررررررررا  يها  

 حس  املقاه  .
وتذكر الشررررررررررراعرة العراقية انزان املالئكة أهنا أول من نلم نيرررررررررررعر التوعيلة بقصررررررررررريدالا ) الكولوا ( عام  

 ا أن هناان إاوات سررررربقتها يف مصرررررر قام هبا إسود حسرررررن  مساعيل مث وعلي أود ابكثو   1947
 .وغومها 

 
 عوامل أسهمت يف ظهوره :

 

من الباحثب أن من أهم العوامل اليت سررراعدت على نشرررأة الشرررعر احلر  منا تعود يف جوهرها  رأى كثو 
 وأخرى نوسية .   دوا   اجتساعية  

 

من ملررراهر التغيو والتبرررديرررل ألمنرررااب احليررراة تتسثرررل  يسرررا يطرأ على اجملتس   فاااالااادواف  االجتمااااعياااة
  ومكوانالامث وللبنية ااجتساعية والتكوين احلرارم .

 

 هي انعكاا ملا يعانيه الشرررررراعر من واق  مدمل نتج عن الكب  الروحي واملادم  أما الدواف  النفساااااية
و  جديد من العطاء بل ا نوي    خلق نالذم خل وه ااستعسار على عاملنا العريب مث  تولد عن امليل  

 ل  يه األمة أهنا بدأت تستعيد نشاهها وحيويتها .الو  ق
 

 مفهوم الشعر احلر :
 

نيررررعر ذو نيررررطر واحد مث ليل له هول يب  مث و منا   أنه هو :تررررر  انزان املالئكة تعريوا للشررررعر احلر  
عرو ررررررري   نيرررررررطر آخر مث ويكون هذا التغيو و ق قان يصرررررررن أن يتغو عدد التوعيالت من نيرررررررطر    

 يتحكم  يه .
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 ميزات الشعر احلر : 
 

 قد اعتسدت على الوحدة العرروية مث  لم    وقد متيزت قصريدة الشرعر احلر خبصرائص أسرلوبية متعددة مث
مث و منا صرررررررررارت القصررررررررريدة تشررررررررركل كالما  متساسررررررررركا  مث وتزاوج بب الشررررررررركل يعد البي  هو الوحدة 

واملررررسون مث  البحر والقا ية و التوعيلة والصرررياغة كلها و رررع  يف خدمة املو رررو  مث وصرررار الشررراعر 
 ه .بب األلوايعتسد على التوعيلة وعلى املوسيقى الداخلية املناسبة  

 
و أن احلرية يف تنوي  عدد  أسرررراا الوزن يف الشررررعر احلر أنه يقوم على وحدة التوعيلة واملعىن البسرررريط  

مث  ينلم  يف البدء أن تكون التوعيالت يف األنيرررررررطر متشررررررراهبة التوعيالت أو أهوال األنيرررررررطر تشررررررررتاب  
 النسق  مثال :الشاعر من البحر ذم التويلة الواحدة املكررة أنيطرا  جترم على هذا 

 

  اعالتن  اعالتن  اعالتن  اعالتن  
  اعالتن  اعالتن  

  اعالتن  اعالتن  اعالتن 
  اعالتن 

 
للقصيدة العربية ويلتزم احلر مث  هو نيعر جيرم و ق القواعد العرو ية   و ا سبق يترن لنا هبيعة الشعر

مث  الوزن  هبا مث وا خيرج عنها  ا من حيث الشرررررركل مث والتحرر من القا ية الواحدة يف أغل  األحيان 
 العرو ي موجود والتوعيلة يبتة مث م  اختالا يف الشكل اخلارجي ليل  ا .

 
 خصائصه من حيث املوضوعات :

 

كسا أن  قيقية للواق  الذم تعيشرره اسنسررانية املعذبة مث  يتناول الشررعر احلر التعبو عن معاانة الشرراعر احل
عسا يف الواق  من ما يكشررررف  مو رررروعاته هي مو رررروعات احلياة عامة مث ومن أهم تلك املو رررروعات 

 الزيف واللالل مث ومن مواهن التخلف وا و  واملرم مث ود   الناا على  عل التغيو األ رل .
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 خصائص مدرسة الشعر احلر واجتاهاهتا :
 
ومساالا األسرررلوبية من الرتا  العريب القدمي وقبل هذا اسرررتق  هذه احلركة الكثو من أدواالا الونية   .1

نيرررعراء هذه احلركة من القرآن  يسرررتطي  الباحث أن يلسل العديد من اللواهر اليت اقتبسرررها  وذاان  
ا الرتا   قد اسررررررررررتوادوا منه يف العديد من السررررررررررسات مث أمالكرمي كلاهرة التكرار وظاهرة التدوير  

وأتثروا يف لغتهم أسررررررررررالي  وأتثروا بشررررررررررعر الرجز واملونيررررررررررحات وغومها مث  مث  الت ديدية والوكرية 
 من األساهو .املتصو ة وغوهم مث كسا استوادوا  

 

 قد خرجوا على أوزان  عسد نيرررعراء القصررريدة ا ديد    اسرررتحدا  أنيررركال عرو رررية جديدة مث  .2
 كان  التوعيلة املوردة هي خلليل بن أود مث وأعادوا توزي  النسرررررر  املوسرررررريقية و ق أهر جديدة ا

 وجتان .الوحدة الوزنية حينا مثأو التوعيلتان املزد

 
است اب  ملشكالت العصر مث ومل يعد املرسون    مرامب جديدة مثاستوعب  قصيدة الشعر احلر   .3

 .منوصال عن الشكل  

 
من جمسوعة  التعقيد يف بناء القصرررريدة مث وتعدد عناصررررر البناء مث  يث أصرررربح  القصرررريدة تتكون  .4

منسرررقة تنسررريقا  خاصرررا  من العناصرررر مث  قد اسرررتثسر الشررراعر األسرررطورة واسرررتدعى الشرررخصررريات  
 صور.مث وعسد    الرموز وعناقيد الالرتاثية  

 
به مث   هو واقعي الرؤية يصرردر عن  حسرراا وثيق احلديثة  كان منها ماتعددت أنيرركال القصرريدة  .5

هو منشررررررررررغل  ساليات   مث ومنها ماومنها ما هو جتريدم  كرم يعسد    اس ررررررررررراء برؤية ذهنية  
 القصيدة ا يهتم ظا تقوله هذه القصيدة .

 
ابلدالة    اسرررررتخدام األلواه البسررررريطة    سن التكثيف اجملازم املشرررررحون تواوت  لغة القصررررريدة  .6

 اليت تقرتب من موردات احلديث اليومي .
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 .النثر يف العصر احلديثنيا : اث
 

 :القصة من أنيهر الونون النثرية يف العصر احلديث 
 
ولكنها كون مل تلهر  ا يف القرن التاسرررر  عشررررر مث وبذور   القصررررة ظوهومها العام قدمية قدم البشررررر مثو 

ما ورد يف الون القصررررررررصرررررررري موجودة يف الرتبة األدبية العربية منذ القدم وأكسل وجه من وجوهها هذا 
يف أدبنا العريب  القرآن الكرمي من قصرررص األنبياء واألمم الغابرة مثومن الونون اليت تعتا جذرا  هلذا الون 

  ن املقامة . 
تدرج  بب  خط  القصرررررررررة يف العصرررررررررر احلديث خطوات متعددة واجته  اجتاهات خمتلوة مث ووقد 

مث وآخر جتديدم حياكي قصررررررررررررص هر ب متقابلب أوهلسا إا أل يسررررررررررررتلهم الرتا  ويتأثر ببعض قوالبه  
أخرى  تلف قراب  وبعدا  من هذين الغرب مث وينسررررج على منواله مث وبب هذين  الطر ب وجدت ألوان 

 .ر ب ابختالا هبيعة أصحاهبا وثقا تهم وأهدا هم  الط
 

 األعمال القصصية احملافظة :
 

نوع  األعسال القصرررصرررية اليت تسرررو يف ااجتاه اوا أل وتسرررتلهم الرتا  وما  يه من ألوان قصرررصرررية  ت
و تنوعر  لرذلرك مرادة هرذه األعسرال و روحهرا وأهردا هرا مث  كرانر  مثرل ألف ليلرة وليلرة مث واملقرامرات مث 

الذم أتثر يف املادة ونيراعرية الروي مث الدا    التسرلية مثل ورقة ا ا ألود نيروقي مث  اان  خيالية أحي
 مادالا ألف ليلة وليلة ويف أسلوهبا ابملقامات .

 
مثل ليايل سررررطين حلا أل  براهيم  اجتساعية املادة أتملية الروي الدا    اسصررررالي كسا كان  أحياان  

يف أسرلوهبا املقامات  واألحاديث ااجتساعية والسرياسرية مث ولكنه اسرتلهم  اليت أتثر يف مادالا ابملقاات 
وهو كاهن ب  ذئ  يف ا اهلية لي رم  وبعض نيررخصرريات الرتا  حيث اسررتخدم نيررخصررية سررطين 

 ما يريد أن يقدم من أراء .على لسانه 
 

مث  يلحيو الرتا  ) حديث عيسرررى بن هشرررام ( وسد املاليت اسرررتلهس  قصرررصرررية ومن أهم األعسال ال
لوا الذيبيا  يهدا    تبصرررو املواهنب بطائوة من عيوهبم ليعد والذم ميكن اعتباره رواية أخذت هريقا  

 .من سلوكهم مث وعلى هذا يكون العسل رواية الذيبية ذات هاب  اجتساعي 
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اجتساعيا  يرمي    تصرررروير ما يف اجملتس  من موارقات مث ورسررررم يقا  كسا ميكن اعتباره رواية أخذت هر 
مث وتو ررررررن ما بب اجملتس  الشرررررررقي واجملتس  الغريب  من اختال ات  ما بب جيل املدلف وا يل السررررررابق  

 من تباين .
مقامة بدي    – العريب وهو نيركل املقامةهذا العسل له جان  يشرده لبعض األنيركال األدبية يف تراثنا  

 ويترن ذلك من خالل عدد من النقااب : -داين الزمان اهلس
 
    حديث عيسى بن هشام  العنوان الذم و عه املدلف لقصتهمن  .1

يف عسل املويلحي هي م اسرررتخدام السررر   يف لغة السررررد والوصرررف اليت حيكيها عيسرررى بن هشرررا .2
 كسا كان حيكيها يف مقامات بدي  الزمان اهلسداين .ذاالا  

واختواء كثو منها ابنتهاء الوصرررل  اسرررتسرار الشرررخصررريات عدم يف ابس رررا ة    انيررررتاان العسلب  .3
 الذم يتحد  عنها .

 جتساعية وموارقاالا .بيئة ااانيرتاان العسلب يف تصوير بعض جوان  ال .4

 
 الور  بب املقامة وحديث عيسى بن هانيم وسد املويلحي :

يسرررررررررروه مث و البطل عادة رجل من موقف بسرررررررررريط انب  من حد  أو أحداي  أن املقامة : تتناول   .1
ا تنسو  يه الشرخصرية مث وا تتطور األحدا   الشرطار يدور حوله احلد  أو األحدا  اليسروة مث 

 . حصيلة لغوية غزيرة دمي  ا تقغالبا  من املقامة ال يراد  مث  

: قصررررة هويلة مث وا ررررحة املعامل مث هلا بداية و يها تطور ينتهي هناية أن حديث عيسررررى بن هشررررام  .2
املتطورة والشرخصريات املنوعة ابملواقف العديدة املعقدة مثواألحدا  الكثوة  مقنعة مث والقصرة مليئة 

 كالتشويق و املواجأة والتعقيد واحلل .النامية مث  يها الكثو من العناصر الونية الروائية  

 
ج وذلك على الرغم من انيررررررررتساهلا على بعض العناصررررررررر الونية  ا أهنا ا تعد قصررررررررة أو رواية كاملة النررررررررر 

 ل سباب التالية :
 

 عدم استسرار كل الشخصيات ومنوها . .1

 التزام الس   يف السرد والوصف .  .2

 ئه عل الشخصية يف بعض املواقف .راآ   رم املدلف ذاته و  .3

 يث تبدو أنيررررربه عدم وجود ترابط بب بعض الوصرررررول بشررررركل    كايف مث بل انوصررررراهلا أحياان   .4
 بلوحات اجتساعية  كاهية .
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 القصة احلديثة :
 

 هوم القصة :مف
 

اسرررررتثارة ااهتسام سرررررواء كان ذلك بتطور حوادثها أو بتصرررررويرها حكاية مصرررررطنعة مكتوبة نثرا  تسرررررتهدا  
 للعادات واألخال  أو بغرابة أحداثها .

وهي تتنررراول حرررادثرررة واحررردة أو حواد  عررردة تتعلق مث يرويهرررا الكررراتررر  مث جمسوعرررة من األحررردا   هي 
ما تتباين حياة الناا  ر ها يف احلياة مث على غرارخمتلوة مث تتباين أسرالي  عيشرها وتصر بشرخصريات  نسرانية  

 .من حيث التأثر والتأثو  على وجه األرم مث ويكون نصيبها من القصة متواوات  
 

 األنواع القصصية :
 

مث قصرررة هويلة مث أنيرررخاصرررها عديدون هي أكا األنوا  القصرررصرررية ح سا  مث وهي غالبا   الرواية : .1
مث وقللها يف منوها وتكاملها خالل وأحداثها متشررررابكة مث تعرم من خالهلا هبا  الشررررخصرررريات 

 العسل القصصي .

 

 . يها احلاكي قواعد الون الدقيقة وهي وقائ  حقيقية أو خيالية ا يلتزم   احلكاية : .2

 

وهي تصرررور قطعا  من احلياة   ومكان واحد .: متثل حدي  واحدا  يف وق  واحد  القصااة القصاا ة .3
ومقوماته مث قل بشرررررخوصررررره تمث ويقتصرررررر على حادثة أو برررررر  حواد  يتألف منها مو رررررو  مسررررر 

 مث واألثر الذم يرتكه يف املتلقي .اتما  من حيث التحليل واملعا ة وتصور موقوا  

 

مث وهي تصرررور البطل يف حالة من حااته وتكون  وهي أقصرررر من القصرررة القصررروة  األقصااو ااة : .4
 .حداثها قليلة ا تت اوز هذه احلالة اليت تصورها أ

 

تقوم على أنيرررررخاص ا مث غالبا  ما تكون متوسرررررطة احل م و تتوسرررررط بب األقصررررروصرررررة   القصااااة : .5
تترررررررن جوان  هباعهم كلها  ذ تقوم القصررررررة على جان  من جوان  الشررررررخصررررررية وليل عليها 

 متكاملة .
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 عنا ر بناء القصة : 
 

 احلدث .أوالا :  

ويقصرررررد به الواقعة أو سرررررلسرررررلة الوقائ  اليت تبىن عليها القصرررررة مث وهي صرررررل  احلكاية مث ومن املورتم أن  
 تكون أجزاء احلد  مرتابطة مث بعرها يوري    بعض مث  تنتهي    أثر كلي .

 

ويتكون احلد  يف القصرررررررة من بداية ووسرررررررط وهناية مث حيث متثل البداية املوقف الذم ينشرررررررأ عنه احلد  
ثابة التسهيد مث  ذ تترررررررن عناصررررررر الزمان واملكان مث أما الوسررررررط  هو مب  على هذا املوقف مث وميثل  وهي ظ

تطويرا له حو يصررررررل    مرحلة األزمة والتوتر مث ومن ب يصررررررل احلد     قسة تطوره مث وجتتس  يف النهاية  
 كل القوى التيي احتواها املوقف مث و يها يصبن للحد  معىن ..

 
 وطريقة عرض احلدث يف القصة :

  سن ترتي  زم  سبل .و يه ترت  األحدا  من البداية ب تتطور النو  التقليدم :  .1

البداية وتعرم اللروا واملالبسات اليت أدت ب تعود ابلقارئ    الطريقة اليت تنطلق من النهاية   .2
    النهاية .

ها ب يرد كل حاثة    األسرررررررررباب اليت أدت اليت يبدأ الكات   يها احلواد  من منتصررررررررروالطريقة  .3
 ومن ب النهاية . ليها 

 
 اثنياا :احلبكة .

 

ورظا كان رابط السرررررررببية   وهي هريقة تنليم األحدا  يف القصرررررررة عن هريق  حكام الربط بب عناصررررررررها مث
من أهم روابط احلد  مث وقد تلع  الصررررررررد ة دورا مهسا يف بعض القصررررررررص مث و ن كان ا جيوز ااعتساد 

 يف بناء احلبكة .  –كذلك   –عليها وحدها يف صن  احلد  مث كسا أن عنصر التشويق له أمهيته 
 

 واحلبكة أتيت على نوعني :
 ابطة متالوة تتشابك حو تبلغ الذروة ب تنحدر  و احلل .وتقوم على حواد  مرت   احلبكة اوكسة :
وهنررا يورد القرراص أحررداي   متعررددة غو مرتابطررة برابط السررررررررررررررببيررة مث و منررا هي حواد    احلبكررة املوككررة :

 ومواقف ونيخصيات ا جيس  بينها سوى أهنا جترم يف زمان أو مكان واحد .
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 الش صيات :اثلثا :

وابد أن تكون الشرررخصرررية ذات وجود    داخل القصرررة مث يوهم   القصرررة مثأهم عناصرررر تعد الشرررخصرررية  
بواقعيتها مث حو تقن  القارئ وعلى الكات  أن يشركل الشرخصرية من خالل تصرويرها مث ا أن يقدم تقريرا  

 عنها.
جسردية ونوسرية واجتساعية مث و ذا متكن الكات  من تشركلها هبذه    وللشرخصرية القصرصرية أبعاد متعددة :

 األبعاد مث دل ذلك موهبته وقدرته وبراعته .
 

 يف القصة :الظهور  من حيث أنواع الش صيات 
 نيخصيات رئيسية : تلع  األدوار ذات األمهية الكاى يف القصة .

 مقتصر مساعدة الشخصيات الرئيسية  .دورها نيخصيات ينوية : 
 

 الثبات والتطور :حبسب أنواع الش صيات 
وهي الشررررخصررررية اليت ا يطرأ عليها تغيو على بنيتها النوسررررية أو األخالقية  ذ يبقى  الشررررخصررررية ا امدة :

 واخلو خوا   .الشرير نيريرا   
هذه   ذ تتواعل م  وهي   تتنامى م  األحدا  وتتطور بتطورها .الشرررررررررخصرررررررررية النامية :وهي نيرررررررررخصرررررررررية 

 .خوية أو غو خوية مث  إهنا تنتهي غالبا  ابلغلبة أو ابسخوا  األحدا  
 

 
 حلظة التنوير .رابعاا :

وأت  غالبا يف هناية القصرررة مث لترررريء املوقف كله مث ولتكتشرررف عن املغزى احلقيقى للقصرررة مث وهنا تكسن 
 أمهيتها .

 
 املغزى .خامساا :  

القصررررررررة مث وهذا املغزى نيررررررررديد الصررررررررلة ببقية  ما من قصررررررررة تروى  ا لتقرر مغزى أو  كرة يقوم عليها بناء  
أو مغزاه من القصررة بطر  غو مبانيرررة مث  ال  عناصررر القصررة مث والقاص البار  هو الذم يوصررل  لينا  كرته  

 على القصة .أي  من خارجها مث و ا يلخص يف علة أو حكسة يقحسها اقحاما 
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 اللغة :سادساا :

 

هي الوسرررريلة الوحيدة اليت يعا هبا األدي  عن نوسرررره مث ما يف القصررررة من عناصررررر  منا يتم بواسررررطة اللغة مث 
عسد الكات     اسرررررررتعسال تقنيات لغوية معينة مث  قد يعسد    الوصرررررررف اخلارجي مسرررررررتعينا  ابحلوار  لذا 

 .الداخلي أو ااسرتجا  أو تيار الوعي 
 

اصررررررررررررررطالحررا    مث  يررث تتعرردد خيواب لغترره مثوهو مررا يعرا وظررا جيس  بب تقنيررات متعررددة يف آن واحررد 
خيوهه و تتشرابك بعررها م  بعض سريج الذم تتداخل  ابلنسريج    ذ تصربن لغة القصرة متداخلة تشربه الن

  ليكون متينا  .
 
 

مث مرتبط بعررررها ببعض مث  الوكرة جزء من احلد  مث  وهي أيررررا  جزء من الشرررخصرررية   ن عناصرررر القصرررة 
مث وهي يف الوق  ذاته ما ومن نسرررررررررررريج اللغة مث ومن الزمان واملكان مث  هنا تذوب يف هذه العناصررررررررررررر  يعا 

 رها الكلي .تعطيها وحدالا وأث
 


