
 عبد الغني السوري   

 مدرسة اإلحٌاء

 ... وسمٌت أٌضاً مدرسة البعث وذلك ألنهاأحٌت الشعر العربً وبعثته من جدٌد

ِّل هذه المدرسة من جٌل الرواد محمود سامً البارودي الذي ٌعتبر قائد النهضة للشعر العربً فً العصر الحدٌث، ثم أحمد شوقً، ومن  ٌمث

وهذه المدرسة ٌتمثّل تجدٌدها للشعر . حافظ إبراهٌم وأحمد محرم وعزٌز أباظة ومحمود غنٌم وعلً الجندي وغٌرهم: عاصره أو تاله مثل

 ًّ عر العباسً، إذ تسري فً قصائد شعرائه أصداء أبً تمام والبحتري والمتنبً والشرٌي الرض فتجدٌدها إذن . العربً فً أنها احتذت الشِّ

 . نابع من محاكاة أرفع نماذج الشعر وأرقى رموزه فً عصور االزدهار الفنً، وبخاصة العصر العباسً

لقد قرآ التراث .البارودي وشوقً : و ال ٌنبغً تجاهل عنصر الطاقة الذاتٌة الفذّة التً كانت لدى كل من رائدي هذه المدرسة خاصة، وهما

  .الشعري قراءة تمثل، وتذوقا هذا التراث، وأعانتهما الموهبة الفذّة على إنتاج شعر جدٌد لم ٌكن لقارىء الشعر الحدٌث عهد به من قبل

وبشكل عام، فإن فن الشعر قبل .لقد ابتعد الشعر العربً قبل البارودي، عن النماذج األصٌلة فً عصور االزدهار، كما افتقد الموهبة الفنٌة

 .البارودي قد أصٌب بالكساد والعقم

ولقد برزت عوامل شتى أعادت للشعر العربً، على ٌد البارودي وشوقً، قوته وازدهاره، فإلى جانب عامل الموهبة، فإن مدرسة البعث 

األغانً، ونهج : واإلحٌاء كانت ولٌدة حركة بعث شامل فً األدب والدٌن والفكر؛ إذ أخرجت المطابع أمهات كتب األدب ـ خاصة ـ مثل

البالغة، ومقامات بدٌع الزمان الهمذانً، كما أخرجت دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة لعبد القاهر الجرجانً، وكان الشٌخ دمحم عبده قد حقق 

هذه الكتب وسواها، وجلس لتدرٌسها لطالب األزهر ودار العلوم، فضالً عن الصحوة الشاملة فً شتَّى مرافق الحٌاة، واالتصال بالثقافة 

 .الحدٌثة وصدور الصحي والمجالت، وانتشار التعلٌم

ولقد عبر البارودي عن مؤساة نفٌه، فً أشعاره، بؤصدق تجربة وأروع لغة، وترك دٌوانًا عده الدارسون بكل المقاٌٌس، البداٌة الحقٌقٌة لنهضة 

 .الشعر، والصورة الجلٌة لرائد مدرسة اإلحٌاء والبعث

وإذا كان البارودي قد أعاد للشعر العربً دٌباجته، فإن أحمد شوقً، فً حدود نزعته التقلٌدٌة، قد مضى بما خلفه البارودي أشواًطا بعٌدة 

بمسرحه الشعري وقصصه التعلٌمً على لسان الحٌوان، وقصائده الوطنٌة والعربٌة واإلسالمٌة، وبتعبٌره الشعري عن أحداث عصره 

كما كان لثقافته الفرنسٌة أثر واضح فٌما أحدثه من نهضة شعرٌة تجاوزت الحدود التً وقي البارودي عندها، وكان شوقً قد قرأ . وهمومه

ومع هذا، فإن أحمد شوقً لم ٌتجاوز النزعة الغنائٌة، حتى . كورنً وراسٌن والفونتٌن، بل قرأ شكسبٌر، وتؤثر به كثٌرا فً مسرحه الشعري

فً مسرحه الشعري، وبدا واضًحا أن شوقً قد جعل من المسرح سوق عكاظ عصرٌة، ٌتبادل فٌها شخوص مسرحٌاته إلقاء األشعار فً نبرة 

 .غنائٌة واضحة

 : وكان من أبرز رإاهم فً الشعر وتوجهاتهم ما ٌلً

 ... التوجه للشعر العربً القدٌم باالطالع ومحاكاته شعراً والنظم على طرٌقة القدماء - 1

 ... المحافظة على شكل القصٌدة التقلٌدي من وزن وقافٌة متحدٌن - 2

 ... االعتماد على قوة األسلوب واالبتعاد عن الركاكة واألخطاء اللغوٌة والعناٌة به عناٌة فائقة - 3

 ربط الشعر بالمجتمع عن طرٌق معالجته لمشكالته وتصوٌر اآلمه وآماله وكذلك التركٌز على الموضوعات القدٌمة دون تغٌٌر - 4

 جماعة الدٌوان

فً خضم تطور مدرسة اإلحٌاء ولد جٌل جدٌد قد شغي باألدب الغربً وتثقي بثقافته وخاصة األدب اإلنجلٌزي هذا الجٌل كانت له نظرة 

بل ٌنظمون فً موضوعات تقلٌدٌة , بؤن شعرائها الٌبسطون شعرهم على حٌاتهم النفسٌة وحٌاة الكون من حولهم : فً مدرسة اإلحٌاء وقال 

إلخ فرأوها مجرد تقلٌد ومحاكاة لعصور الشعر القدٌم والتمثل العصر الحدٌث... من مدح ووصي وغزل   . 



وكان ( الدٌوان  ) (م1921)و أطلق علٌها هذا االسم نسبة إلى الكتاب النقدي الذي أصدره عباس محمود العقّاد وإبراهٌم عبد القادر المازنً 

منصبا فً نقد مدرسة اإلحٌاء وقد هاجموا فٌه شعراء مرسة اإلحٌاء وخاصة حافظ إبراهٌم وانتقدوا كذلك أحمد شوقً فً كثٌر من توجهاته 

 . الشعرٌة

  وشاركهما فً تؤسٌس هذه الجماعة عبد الرحمن شكري

وكانت الجماعة التً تزعمتها قد تزودت . وتُعد هذه الجماعة طلٌعة الجٌل الجدٌد الذي جاء بعد جٌل شوقً وحافظ إبراهٌم وخلٌل مطران 

 :بالمعاري والثقافة الغربٌة ، وقد حرصت هذه الجماعة على أشٌاء ودعت إلٌها ، منها

  .الدعوة إلى التعبٌر عن الذات بتخلٌص الشعر من صخب الحٌاة وضجٌجها -1

  .الدعوة إلى الوحدة العضوٌة فً الشعر بحٌث تكون القصٌدة عمالً متكامالً  -2

 .الدعوة إلى تنوٌع القوافً والتحرر من قٌود القافٌة الواحدة -3

لً والفلسفً -4   .العناٌة بالمعنى واالتجاه التؤمُّ

  .تصوٌر جواهر األشٌاء والبعد عن مظاهرها -5

ل فٌما وراءها -6  .تصوٌر الطبٌعة وسبر أغوارها والتؤمُّ

. (م1923)وتجاوب مع تٌار العقاد والمازنً، مٌخائٌل نعٌمة رائد التجدٌد فً األدب المهجري، وأخرج، بعد عامٌن، كتابه النَّقدي الغربال 

 .ومضى فٌه على طرٌقة المازنً والعقاد فً الهجوم على القدٌم والدعوة إلى االنعتاق منه

ولكن دّب الخالي بٌن اثنٌن . لم ٌكتب لهذه الجماعة االستمرار، ولو كتب لها ذلك لكان من الممكن أن ٌكون تؤثٌرها عمٌقًا على الحركة األدبٌة

من مإسسٌها، المازنً وشكري، حٌن اتّهم المازنً شكرًٌّا بؤنه سرق عددًا من قصائد الشعر اإلنجلٌزي وضمنها بعض دواوٌنه، وقد كشي 

واحتدم الّصراع بٌنهما، فاعتزل . المازنً هذه القصائد وحدد مصادرها، فما كان من شكري إال التصدي للمازنً فً كتابه صنم األالعٌب

  .شكري األدب ثم تاله المازنً، وبقً العقاد فً الدٌوان وحده

ثم إن العقاد نفسه رجع عن كثٌر من أفكاره، خاصة تلك المتعلقة بعمود الشعر، وذكر أنه أمضى فً التٌار الجدٌد نحًوا من ثالثٌن سنة ، ومع 

 .ذلك، فإن أذنه لم تؤلي موسٌقى الشعر الجدٌد وإٌقاعه

 : ومن أبر مالمح هذه المدرسة وتوجهاتها

 . االطالع على الشعر القدٌم وخصوصا فً العصر العباسً ولكنـ دون محاكاته أو تقلٌده - 1

 . االتسفادة من األدب الغربً وخصوصاً األدب االنجلٌزي - 2

الدعوة الى التجدٌد الشعري فً الموضوعات وفً الشكل والمضمون كدعوتهم للشعر المرسل وهو شعر ٌتقٌد بالوزن فً القصٌدة لكنه  - 3

 !! ال ٌلتزم بقافٌة موحدة بل لكل بٌت قافٌة مختلفة

 الهتمام بالشعر الوجدانً الذي تطغى فٌه شخصٌة الشاعر وعواطفه وتظهر فٌه اآلمه وأحزانه - 4

ولٌس مقدرة بالغٌة فقط, وتجربة شعورٌة صادقة , االستعانة بمدرسة التحلٌل النفسً التً تقول بؤن اإلبداع األدبً قدرة نفسٌة  - 5  

 جماعة أبولو

 

م برٌادة 1932اسم لحركة شعرٌة انبثقت من الصراع الدائر بٌن أنصار المدرسة التقلٌدٌة وحركة الدٌوان والنزعة الرومانسٌة ، لتتبلور عام 



 .الشاعر أحمد زكً أبً شادي ، فً حركة قائمة بذاتها متخذة من أبولو إله الفنون والعلوم واإللهام فً األساطٌر الٌونانٌة اسًما لها

ولم . لم ٌكن لجماعة أبولو مذهب شعري بعٌنه ، كما كان لحركة الدٌوان ، التً انتمت للحركة الرومانسٌة ضد االتجاه الكالسٌكً فً الشعر 

بل اكتفى أبوشادي بتقدٌم . إلخ... ٌكتْب لها بٌان شعري ٌحدد نظرتها إلى اإلبداع وقضاٌاه المتفرقة ، من أسلوب ومضمون وشكل وفكر

دستور إداري للجماعة ، ٌحدد األهداي العامة لها من السمو بالشعر العربً، وتوجٌه جهود الشعراء فً هذا االتجاه ، والرقً بمستوى 

 .الشعراء فنًٌا واجتماعًٌا ومادًٌا، ودعم النهضة الشعرٌة والسٌر بها قدما إلى األمام

واستمرت . وبعد وفاته بعام واحد ، تاله خلٌل مطران ، ثم أحمد زكً أبوشادي. انتخبت الجماعة أمٌر الشعراء أحمد شوقً أول رئٌس لها 

، والتً تعد وثٌقة أدبٌة وتارٌخٌة وفكرٌة لهذه  (م1934)وكان لها مجلة دورٌة ، مجلة أبولو التً توقفت . (م1936- 1932)الحركة من 

إبراهٌم : الجماعة التً نازعت حركة الدٌوان سٌطرتها، وّحلت مّحلها، فؤنتجت جٌالً شعرًٌا ٌنتمً إلى االتجاه الرومانسً بحق، من أمثال

 . ناجً ، وعلً محمود طه ، ومحمود حسن إسماعٌل ، ودمحم عبدالمعطً الهمشري وغٌرهم

وٌقصد بها . (كلنا أصابتنا الحمى المطرانٌة): وكان أثر مطران على الجماعة بارًزا، باعتراي دمحم مندور ومقولة إبراهٌم ناجً المشهورة

 .نزعته التجدٌدٌة فً الشعر وطابعه الذاتً الرومانسً

أبً : ورغم أن هذه الحركة الشعرٌة لم تُعَمَّر طوٌالً، إال أنها تركت أصداءها فً العالم العربً، وراسلها العدٌد من الشعراء والنقاد، أمثال

كما نرى هذه األصداء فً بعض نتاج شعراء الحجاز . القاسم الشابً، وآل المعلوي، ومن بٌنهم عٌسى إسكندر وشفٌق ابنه صاحب عبقر 

كما تجاوب معها مٌخائٌل نعٌمة رائد حركة التجدٌد فً المهجر، وقد نص على تجاوبه معها فً . دمحم حسن عواد وحسٌن سرحان : أمثال 

 .مقدمة دٌوانه الغربال

اتسمت حركة جماعة أبولو، بؤنها عّمقت االتجاه الوجدانً للشعر، وانفتحت على التراث الشعري الغربً بوساطة الترجمة من الشعر 

األوروبً ، ودعت إلى تعمٌق المضامٌن الشعرٌة واستلهام التراث بشكل مبدع، واستخدام األسطورة واألسالٌب المتطورة للقصٌدة ، ولفتت 

كما التفتت إلى اإلبداع فً األجناس الشعرٌة غٌر الغنائٌة السٌما عند أبً شادي . األنظار إلى تجرٌب أشكال جدٌدة للشعر المرسل والحر 

(م1957)، ومهدت الطرٌق لظهور مجلة وحركة أخرى هً حركة مجلة الشعر فً بٌروت  . 

باإلضافة إلى ماتركه لنا شعراء هذه الجماعة من دواوٌن ومجموعات شعرٌة، تبدو فٌها النزعة الرومانسٌة هً األقوى مضموناً وشكالً 

وانفعاالً، فإن مجلة أبولو التً كانت تنشر على المأل قصائدهم وأفكارهم ، كانت المنبر الذي التّي حوله الشعراء من العواصم العربٌة 

  .والمنارة التً نشرت إشعاعاتهم

ومجلة أبولو تعد وثٌقة فنٌة تارٌخٌة فكرٌة لهذه الحركة، التً لم تعّمر طوٌالً، لكنها شعرًٌا كانت أكثر تؤثًٌرا من حركة الدٌوان التً عاقتها 

بت عنها عبدالرحمن شكري الذي  ًرا وقائدًا، وارتبطت إنجازاتها بالنقد أكثر مما ارتبطت بالشعر، وغرَّ عن النمو الشعري هٌمنة العقاد ُمنظِّ

 .ٌنسجم شعره مع شعر الجٌل الثانً لحركة أبولو

وبرز دور الشاعر بوصفه فنانًا فً حركة أبولو، كما برزت أهمٌة التجربة النفسٌة والوجدانٌة فً عملٌة اإلبداع الشعري ال محاكاة نماذج 

وتحّولت قضاٌا الشعر من قضاٌا المجتمع إلى قضاٌا الذات، واستكشي بعض شعراء الجماعة لغة شعرٌة جدٌدة متماسكة أكثر صفاًء . القدماء

 .ونقاًء من شعر التقلٌدٌٌن وأغراضهم الشعرٌة الموروثة

 : ومن أبرز ما دعو إلٌه ومثل توجههم فً الشعر

 . الثورة على التقلٌد والدعوة الى ظهور شخصٌة الشاعر واضحة فً شعره - 1

 . البساطة فً التعبٌر سواء فً اللفظ أو فً المعنى أو فً الخٌال - 2

 . االتجاه الى الشعر الغنائً والوجدانً والرجوع بالنفس والذات الى ذلك - 3

 . االهتما بوحدة القصٌدة العضوٌة وانسجام الموسٌقى واالٌقاع فٌها - 4

 . . التغنً بالطبٌعة وبالرٌي الساحر ووصفها فً شعرهم - 5



 مدرسة المهجر

مع بداٌة النصي الثانً من القرن التاسع عشر المٌالدي رحلتهم الطوٌلة إلى  (سورٌا ولبنان وفلسطٌن)بدأ آالي المهاجرٌن العرب من الشام 

فقد كانت بالد الشام والٌة عثمانٌة تتعرض . ؛ ألسباب اقتصادٌة وسٌاسٌة فً المقام األول (أمرٌكا الشمالٌة وأمرٌكا الجنوبٌة)بالد المهجر 

وأما من كانوا ٌعارضون سٌاسة التترٌك . لما تتعرض له الوالٌات العربٌة األخرى تحت الحكم التركً من تعسّي الحكّام وسوء اإلدارة

 .العثمانٌة ، وٌجاهدون لإلبقاء على الهوٌة العربٌة ، فنصٌبهم االضطهاد والمعتقالت

رت الدول األوروبٌة الكبرى مواجهة الدولة العثمانٌة ، واقتسام أمالكها شٌئًا فشٌئًا ، فانحازت  وقد ازدادت األوضاع السٌاسٌة سوًءا عندما قرَّ

فاشتعلت الفتن الطائفٌة والدٌنٌة وحدثت مذابح كثٌرة ، وساءت األحوال . كل دولة إلى فرقة أو طائفة على حساب أمن الشام واستقراره 

االقتصادٌة فً بالد كثٌرة السكان ضٌِّقة المساحة ، وهلكت المحاصٌل الزراعٌة باألوبئة والحشرات ، إضافة إلى ارتفاع الضرائب 

وهكذا فكر عدد كبٌر من السكان بالهجرة، وتطلعت أبصارهم إلى الغرب وإلى . المفروضة على المزارعٌن وأصحاب المتاجر الصغٌرة

األمرٌكتٌن بخاصة، فقد سمعوا عنها وعما تتمتع به من ثراء وحضارة وحرٌة ، وذلك من خالل جمعٌات التنصٌر ومدارسه التً تعلم فٌها 

وقد شجعهم ذلك على الهجرة عن بالدهم وأهلٌهم ، علهم ٌطمئنون على أرواحهم وأنفسهم وٌصٌبون شٌئًا من الثراء فً جو . بعض منهم 

 .ٌسوده األمان والحرٌة والرخاء

انقسمت قوافل المهاجرٌن إلى العالم الجدٌد إلى قسمٌن؛ قسم قصد الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واستقر فً الوالٌات الشرقٌة والشمالٌة الشرقٌة 

 .منها، وتوجه القسم اآلخر إلى أمرٌكا الجنوبٌة وبخاصة البرازٌل واألرجنتٌن والمكسٌك

وجد المهاجرون عناًء وتعبًا ، فلم ٌكن الحصول على لقمة العٌش سهالً، كما ظنوه وكما ُزٌّن لهم، ولكنهم وجدوا فً بٌئتهم الجدٌدة من الحرٌة 

ما ساعدهم على ممارسة إبداعهم األدبً، كما أن شعورهم بالغربة وحنٌنهم إلى الوطن البعٌد، وخوفهم على لغتهم وهوٌتهم العربٌة من 

الضٌاع ، فً مجتمعات ٌبدو كل شًء فٌها غرٌبًا عنهم ، جعلهم ٌلتفون حول بعضهم بعًضا، ودفعهم إلى تؤسٌس الجمعٌات واألندٌة والصحي 

والمجالت ؛ ٌلتقون فٌها وٌمارسون من خاللها أنشطتهم ، وظهر من بٌنهم الشعراء واألدباء الذٌن نشؤت بهم مدرسة عربٌة أدبٌة مهمة هناك، 

وقد انقسمت مدرسة المهجر إلى مدرستٌن هما. سمٌت بمدرسة المهجر، أسهمت مساهمة مقدرة فً نهضة األدب العربً الحدٌث : 

، وكان الشاعر جبران خلٌل  (م1920)الرابطة القلمٌة إحدى الجمعٌات األدبٌة التً أسسها مهاجرو الشام فً أمرٌكا الشمالٌة فً نٌوٌورك 

ندرة حداد، وعبد المسٌح : وقد ضّمت الرابطة إلى جانب جبران كالً من األدباء. جبران، وراء فكرة تؤسٌسها، فترأسها وأصبح أبرز أعضائها

 .حداد، ونسٌب عرٌضة، ورشٌد أٌوب، ومٌخائٌل نعٌمة، وإٌلٌا أبو ماضً، وولٌم كاتسفلٌس، وودٌع باحوط، وإٌلٌا عطاء هللا

استمر نشاط الرابطة األدبً عشرة أعوام، وكان أعضاإها ٌنشرون نتاجهم األدبً فً مجلة الفنون التً أسَّسها نسٌب عرٌضة، ثم فً مجلة 

ا بالعودة إلى الوطن. السائح لعبد المسٌح حداد ِق أعضائها؛ إما بالوفاة وإمَّ وقد توقي هذا النشاط بوفاة جبران وتَفَرُّ . 

كان هدي الرابطة القلمٌة هو بث روح التجدٌد فً األدب العربً شعًرا ونثًرا، ومحاربة التقلٌد، وتعمٌق صلة األدب بالحٌاة وجعل التجربة 

 .الكتابٌة تنفتح على آفاق أوسع مما كانت تدور حول فلكه من النماذج القدٌمة فً األدب العربً

وٌبدو أن أدباء الرابطة القلمٌة قد حققوا الكثٌر من أهدافهم، وقد ساعدهم على ذلك ما كان ٌجمع بٌن أعضائها من تآلي وتشابه فً المٌول 

 .واالهتمامات، إضافة إلى المناخ الحر الذي كانوا ٌتنفسون أرٌجه، وما كان ٌعج به من أحدث التٌارات الفكرٌة واالتجاهات األدبٌة آنذاك

م فً ساو باولو بالبرازٌل ، ولعل السبب فً هذه التسمٌة هو الجو األسبانً الذي ٌطبع الحٌاة العامة 1932العصبة األندلسٌة تؤسست عام 

 . فً أمرٌكا الجنوبٌة ، وكؤنه قد أثار َكَوامَن الشجن فً نفوس هإالء المهاجرٌن وأعادهم إلى ذكرٌات العرب أٌام مجدهم باألندلس

تبنَّى الشاعر شكرهللا الجّر فكرة التؤسٌس، فاجتمع عدد من الشعراء والمهتمٌن فً منزل مٌشٌل المعلوي لهذا الغرض، وحضر االجتماع 

شكرهللا الجر، مٌشٌل المعلوي، نظٌر زٌتون، حبٌب مسعود، إسكندر كرباح، نصر سمعان، داود شكور، ٌوسي : األعضاء المإسسون وهم

 .البعٌنً، حسنً غراب، ٌوسي أسعد غانم، أنطون سلٌم سعد، ثم انضم إلٌهم فٌما بعد عدد من الشعراء والكتاب

وظل أعضاإها ٌنشرون إنتاجهم األدبً فً مجلة األندلس الجدٌدة لصاحبها شكرهللا الجر لمدة عام، ثم صدر . وتولى رئاستها مٌشٌل المعلوي

م، وتولى حبٌب مسعود رئاسة تحرٌرها1934العدد األول من مجلة العصبة األندلسٌة، عام  .  

م1947م إلى عام 1941م، وتخلل ذلك فترة انقطاع من عام 1960وقد استمرت هذه المجلة فً الصدور حتى عام  . 



ال تختلي أهداي إنشاء العصبة األندلسٌة عن أهداي الرابطة القلمٌة كثًٌرا، فهناك رغبة مشتركة فً الحفاظ على اللغة العربٌة، وبث روح 

التآخً والتآزر بٌن األدباء فً المهجر، وجمع شملهم، ورعاٌتهم، وتسهٌل نشر إنتاجهم فً المجلة أو من خالل المجموعات والدواوٌن 

  .الشعرٌة ، وإقامة جسر حً بٌن هذا األدب ونظٌره فً الوطن العربً الكبٌر، خصوًصا بعد توقي نشاط الرابطة القلمٌة

غٌر أن تواضع البٌئة الثقافٌة التً عاش فٌها أدباء المهجر الجنوبً وعدم وجود شخصٌة مثل شخصٌة جبران بٌنهم، ووجود تباٌن فً ثقافة 

أعضائها ونزعاتهم واهتماماتهم وانتماءاتهم الفكرٌة والوطنٌة، وتبنً سٌاسة مرنة فً النشر فً المجلة ؛ جعل أدب المهجر الجنوبً، فٌما 

  .عدا استثناءات قلٌلة، أدبًا تقلٌدًٌا مقارنة بؤدب المهجر الشمالً، وقد عاب أدباء الشمال هذه التقلٌدٌة على أدباء الجنوب

وأًٌا كان الحال ، فإن األدب العربً فً المهجر الشمالً والجنوبً، بثرائه، واتساع آفاقه؛ نتٌجة تفرد تجربته وظروي ُمْبِدِعٌِه، ٌظل جزًءا 

ا وفاعالً فً دائرة اإلبداع األدبً المعاصر  .مهمًّ

 : ومن أبرز الخصائص والسمات التً برزت فً شعرهم

 . واقعٌتهم فً التعبٌر عن الحٌاة وتصوٌر الحٌاة كما هً - 1

 . التحرر فً اللغة والصٌاغة تحررا كامالً  - 2

نسج قصائدهم على بحور خفٌفة وجدٌدة وخصوصا بحور الموشحات األندلسٌة كما اخترعو اوزاناً جدٌدة وظهر عندهم ما ٌسمى الشعر  - 3

 !! المنثور

اإلشارة بالمحسوس الى فكرة معٌنة فً ذهن األدٌب ألهداي منها إثارة  )االهتمام بالرمز كتؤثر واضح بالفلسفة الغربٌة ونعنً بالرمز  - 4

(الشعور وتحرٌك الذهن والتشوٌق   

الرومانسٌة" مدرسة االبتداع   " 

ورفضها للنهج , والشخصٌة الفنٌة المستقلة , والوجدان , وظهرت لتكون تعبٌرا صادقا عن الذاتٌة , وهً ثمرة اتصال العرب بالعالم الغربً

التقلٌدي السائد فً مدرسة اإلحٌاء الكالسٌكٌة و أكثار شعراء مدرسة اإلحٌاء من االلتفات إلى القدٌم ، ومحاكاته ومعارضته و انصراي 

 . الشاعر عن التعبٌر عن نفسه و تجربته

، ونشر فٌها قصائده ومقاالته فً النقد 1892و ٌعد خلٌل مطران رائد الرومانسٌة فً الوطن العربً ، ولد فً لبنان و استقر فً مصر سنة 

 مإكدا على أهمٌة النظرة إلى القصٌدة فً 1908 وظهر فٌها مذهبه الشعري الذي شرح مبادئه األساسٌة فً مقدمة دٌوانه سنة 1900سنة 

  . جملتها ال فً أبٌاتها منفردة كما لدى شعراء مدرسة اإلحٌاء، و هو بذلك متؤثر بالرومانسٌة الفرنسٌة

مطران : ومن روادها   .فهد العسكر –عمر أبً رٌشه  –إٌلٌا أبً ماضً  –أبو القاسم ألشابً  –

ومن أسباب اتجاه مطران إلى الرومانسٌة نشؤته فً ربوع لبنان بما فٌها من سحر و جمال و تؤثره بالشعراء الرومانسٌٌن الفرنسٌٌن وبالثقافة 

الفرنسٌة بصفة عامة و استعداده الخاص وعواطفه الرقٌقة ومٌله إلى تحلٌل العواطي اإلنسانٌة و اهتمامه بالنقد األدبً مما دفعه إلى تطبٌق 

 . آرائه فً شعره

 : ومن مالمح مدرس الرومانسٌة

واللجوء للطبٌعة ومناجاتها والتفاعل معها واستشراي عالم مثالً, الفرار من الواقع  .1 . 

 .تمتاز األفكار لدى شعراءها باألصالة والتجدٌد والتحلٌق فً عالم الفلسفة والعمق الوجدانً .2

 .ظهور ذاتٌة الشاعر .3

 .ٌجنحون إلى الخٌال إلى حد بعٌد فالشعر عندهم لغة العاطفة والوجدان والخٌال المحلق وخٌالهم الجزئً فٌه إبداع وطرافة .4

 .تمتاز هذه المدرسة بالصور الشعرٌة الممتدة .5



كما ٌبدو التساهل اللغوي عند بعض شعراءهم وبخاصة شعراء , التعبٌر ٌمتاز بالظالل واإلٌحاء ولفظه حٌه نابضة فٌها رقه وعذوبة .6

 .المهجر

حٌث تسود وحدة المقطع ال وحدة البٌت ووحدة الجو النفسً للقصٌدة متناسقة مع مواقفها, الوحدة العضوٌة بارزة فً القصٌدة .7 . 

فقد تتنوع القافٌة بتنوع المقاطع وقد ٌلتزمون بنوع التفعٌلة دون االلتزام بوحدة عددها, ال ٌلتزم كثٌر من شعراءها بوحدة الوزن والقافٌة  .8  

(الواقعٌة)مدرسة الشعر الجدٌد   

على حٌاتنا العربٌة  (ظهرت) م ، حتى جدّت 1945ظلت الرومانسٌة مسٌطرة على الشعر العربً حتى نهاٌة الحرب العالمٌة الثانٌة سنة 

عوامل سٌاسٌة واجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة ، خففت من اتجاه الشعراء إلى الرومانسٌة ووجهتهم وجهة واقعٌة ، و تعبٌراً عن فكرهم 

المنطلق بدءوا فً تحرٌر الشعر من وحدة البحر ووحدة القافٌة فً القصٌدة ، ومن المساواة بٌن شطري البٌت وألغوا نظام الشطرٌن وعدد 

  .التفعٌالت فً كل بٌت

وقد ظهرت لعوامل , وآماله , وطموحه , ونزوعاته , وقضاٌاه , و مدرسة الشعر الجدٌد هً طرٌقة التعبٌر عن نفسٌة اإلنسان المعاصر 

الممعنة فً الهروب من الواقع إلى الطبٌعة والى عوالم مثالٌة" الرومانسٌة " متعددة منها الرد على المدرسة االبتداعٌة  . 

1947عند زٌارتها لمصر سنة  (الكولٌرا  )عندما كتبت قصٌدتها عن  (نازك المالئكة  )و تنسب رٌادة هذه المدرسة للشاعرة العراقٌة   .  

قضاٌا الشعر  )و فٌه تحدثت عن هذا اللون من الشعر أكدت رٌادتها بكتابة كتابها  (شظاٌا و رماد  ) كتبت مقدمة دٌوانها 1949و فً سنة 

1962سنة  (العربً  . 

(الجٌل األول)ومن أهم الشعراء   : 

عبد الوهاب البٌاتً/ بدر شاكر السٌاب : من العراق   . 

عبد الرحمن الشرقاوي/ أحمد عبد المعطً حجازي / صالح عبد الصبور : من مصر   . 

علً أحمد سعٌد/ خلٌل حاوي : من لبنان   . 

كمال بدوي/ فدوي طوقان : من فلسطٌن   . 

مصطفً بدوي/ نزار قبانً : من سورٌا   .  

دمحم الفٌتوري: من السودان   . 

(الجٌل الثانً)ومن أهم الشعراء   :  

فاروق جوٌده/ أمل دنقل / دمحم إبراهٌم أبو سنة / فاروق شوشه / دمحم عفٌفً / ملك عبد العزٌز : من مصر   . 

دمحم الفاٌز: من الكوٌت   . 

سمٌح القاسم/ محمود دروٌش : من فلسطٌن   .  

سلٌمان العٌسى: من سورٌا   . 

 : ومن مالمح مدرسة الواقعٌة

واإلنسان بمعاناته وحٌاته الٌومٌة وقضاٌاه النفسٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة, اإلنسان فٌها جوهر التجربة  .1 . 

واإلشارات التارٌخٌة, والتراث الشعبً, والرمز, الجنوح إلى األسطورة .2 . 



رومانسٌة" تؤثره بروافد مسٌحٌة وصوفٌة ووثنٌه وابتداعٌة  .3  ". 

 .تعرٌة الزٌي االجتماعً والثورة على التخلي .4

فالقصٌدة بناء شعوري متكامل ٌبدأ من نقطه بعٌنها ثم ٌؤخذ بالنمو العضوي حتى ٌكتمل, الوحدة العضوٌة مكتملة .5 . 

أو قد ال ٌسٌر على أي نمط محدد, أو على نظام المقطوعات وشعر التفعٌلة, قد ٌسٌر على وتٌرة واحدة فً الوزن والقافٌة .6 . 

 : ٌنقسم لقسمٌن .7

ٌتحدث فٌه الشاعر ببساطه وعفوٌة ولغة تقترب من لغة التخاطب الٌومً: شعر واضح . أ . 

واإلغراق باإلبهام والرمز واألسطورة وٌستعصً الكثٌر منه على التحلٌل والتقوٌم , وٌتمٌز بالغموض" : غٌر واضح "شعر سرٌالً. ب

 . ..والنقد بمقاٌٌسنا المؤلوفة


