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  )اسباهبا ونتائجها( املعاصر  العريب الشعر ازمة
 

  ١علي سليمي
  

االروبية املؤثرة علي  إنّ التيارات واملدارس االدبية: حبيث ميكن أن يقال، العريب املعاصر اسهمت عوامل متعددة يف تطور الشعر
 غّير  رفض التراث العريب االسالمي،املطلقة واىلاالدب العريب و ان التطرف من جانب بعض شعراء احلداثة يف دعوهتم اىل العصرية 

ازمة « اليت اشتهرت بـا العريب احلديث تغيرياً جذرياً حبيث اّدت احياناً اىل انقطاع االتصال بني هذا الشعر وبني خماطبه وهذ الشعر
  .»الشعراملعاصر

 
  العصرية املطلقة ،راثالتطرف والرفض للت، العريب املعاصر الشعر ازمة ،احلداثة: الكلمات الرئيسة

 
  

  مقدمة -١
 جداً، الن التيارات اليت     ةان دراسة الشعرالعريب املعاصرصعب   

 اّتسعت  -وكما يقال -متناقضةوخمتلفة  وظهرت فيه متباينة    
وهـذا الن املـدارس     .  اليسار ى اليمني اىل اقص   ىمن اقص 

االدبية اليت ظهرت يف االدب االرويب ببطء وخالل القرنني،         
ورات الثقافية واالجتماعية والسياسية، دخلـت      نتيجة للتط 

 االدب العريب بسرعة مدهشة ويف اقل من نصف قرن دون         
اّي ارضية تالئمها ودون اّي متهيدات تقضيها فاحدثت فيه           

عنيفاً شديداً المثيل لـه يف تـاريخ االدب العـريب            زلزاالً
فظهرت نتيجة لذلك كله دعوات متطرفة من جانب بعض         

يدعون فيها اىل العـصرية املطلقـة   ) احلداثة (الشعراء باسم 
 هـذا   ى االنقطاع عن االدب القدمي ورفض ما فيه فأد        واىل

التطرف اىل ظهور ازمة عميقة واسـعة يف الـشعرالعريب          
 .وازمة التوصيل ازمة الشعر املعاصر،

________________  
  استاذ مساعد جامعة كرمانشاه. ١

  

االزمة باجيـاز،   يف هذه املقالة، حاولت دراسة هذه       
 يف البداية حتدثت عن تيارات الشعر العريب احلديث واخرياً        

  .درست االزمة، اسباهبا ونتائجها
 
 املعاصر  العريب الشعر  التيارات يف -٢

جيعل الناقد مصطفي بدوي ما مّربه الشعرالعريب احلديث        
، الكالسيكية اجلديدة من سـامي      االوىل:يف اربعة مراحل  
ية، الرومانطيقية مـن مطـران، الـديوان        البارودي، الثان 

الثالثة، الواقعية االشتراكية، من عبـد الـرمحن        ،  واملهجر
الشرقاوي والبيايت، الرابعة، الرمزية من اصـحاب جملـة         

ولكين اظـن ان    ) ٤٦،ص١٣٥٩شفيعي كدكين، ( الشعر
 املنتصف االول   العريب حىت  هذه املراحل تبني حالة الشعر    
 هذا الـشعر   فيما بعد، تطور  من القرن العشرين، ولكن     

ببال مـن    فظهر فيه ما مل خيطر     من هذا بكثري   تطوراً اكثر 
  يقسم غايل شكري الناقد املصري التيـارات بعـد         . قبل
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 )اسباهبا ونتائجها( املعاصر  العريب الشعر ازمة

  ٢٦

 يف الشعر العريب املعاصـر    ) بعد اجليل االول  ( الكالسيكية
السلفيون اجلـدد  : االول (: اربعة تيارات وهي يف رأيه    اىل

الرومانسيون االشـتراكيون    : الثاين تتمثله نازك املالئكة،  
ميثل مرحلة   مدرسة التخطي والتجاوز   :ميثله البيايت، الثالث  

 السلفيني اجلدد والرومانسيني    ىرد الفعل فنيناً وفكرياً عل    
القائد الثوري للحركـة     فهو :االشراكيني، الرابع واالخري  

  ).٢٣،ص١٩٧٨غايل شكري،() احلديثة يف الشعر
 واثرها العميق يف    االدبية وتياراهت ان دراسة املدارس ا   

العريب حباجة اىل مباحث عميقة طويلة وكثرية جداً         الشعر
ولسنا هنا بصدد دراستها بالتفصيل، كل ما نأيت به هنـا           
اشارة عابرة امجالية نقصد هبا ترسيم خارطة عامة هلـذه          

يصف احد النقاد اثر هـذه املـذاهب        . التيارات والاكثر 
 ويف رأيي هو اقرب اىل      -العريب املعاصر  الشعر  ى  االدبية عل 

ان القصيدة العربية املعاصـرة      (:فيقول-الصواب من غريه  
 اآلن حتتوي الرومانسية والرمزية والـسريالية       مازالت حىت 

ومل يكن الشاعر العريب ملتزماً مبذهب معـني اومبدرسـة          
معينة بل يشتمل شعره مجيع االجتاهات او بعضها حسب         

  )   ٢٢٧،ص١٩٨٠بد احلميد جيدة،ع() مصادر ثقافته
 الـشعر    يف ان كل ما ظهـر       رأيي ميكن القول       ويف
من التطورات والتغيريات خـالل      املعاصر   العريب  واالدب

والقرن العشرين،   من القرن التاسع عشر    املنتصف االخري 
عن املدارس االدبية املختلفة املتباينة، ميكـن        بغض النظر 

ه االجيال يتميز كل منها عن      حصرها يف اربعة اجيال، هذ    
  :االخر بشكل واضح وان تداخلت تارخيياً

 »اصحاب االحياء «هوما نسميه بـ    : اجليل االول 
منهم سامي البارودي وامحد شوقي وكثري من الذين اتبعوا         

هؤالء كانوا الكالسـيكيني،    . طريقهما يف االقطار العربية   
 : باهنا قد وصفت طريقتهم  . اجلديد ظهروا يف بداية العصر   

 صياغته الطبيعية   اىل كانت هنضة واحياء ورجوعاً بالشعر    «
 »احلرة اليت تستمد مجاهلا من جزالة االسلوب ورصـانته        

وكـان اجلـواهري    )  ٤٦تاريخ، ص  بال شوقي ضيف، (
. العراقي الذي تويف اخرياً يف خامتة هـذا اجليـل          الشاعر

كانت من ميزات هؤالء ان هلم حماوالت واسعة يف سبيل          

ياء االساليب القدمية واالحتفاظ باشكاهلا واستخدامها      اح
الـشكلي يف    لبيان املعاين اجلديدة، لذلك قد تأخر التغيري      

يف املعاين، الن هؤالء أتوا      عن التغيري  العريب املعاصر  الشعر
ومعاين جديدة لكنـها يف اسـاليبهم العروضـية          بافكار

ـ           شعر القدمية، يتحدث احد النقاد عن هذا الواقـع يف ال
ان املضامني اليت جتاوبـت مـع       « :بقوله  املعاصر العريب

القضايا االجتماعية والفكرية قد سبقت التغيري الشكلي يف        
ـ           » االقـل  ىبعض االقطار العربيـة بنـصف قـرن عل

غالبية االدباء يعتقدون ان جيـل      ).١٠،ص١٩٨٥املقاحل،(
طـه   (»رّدوا اىل الشعر العريب حياتـه االوىل      «:البارودي
يصف شوقي ضيف دورالبارودي    ) ٧٨،ص١٩٧٨حسني،

وهبذا كله يعد البارودي رائد شـعرنا       « :الريادي فيقول 
احلديث، فقد انقذه من عثرة االساليب الركيكة و رّد اليه          

ولكن ) ٤٤تاريخ، ص  شوقي ضيف، بال  ( »احلياة والروح 
بعض شعراء احلداثة ومنهم ادونيس ينكرون دوراً اجيابيـاً         

مل « :يب املعاصر، كما يقول ادونيس    العر هلؤالء يف الشعر  
يترك هذا العصر وراءه ما ميكن التأسيس عليه ادبياً اليوم،          

عبـد اجمليـد    ( »بل انه احيا ما كان جيب ان يظل ميتـاً         
  .)٣٠،ص١٩٩١زراقط،

ـ   هو:اجليل الثاين  -اصحاب اجلديـد  «ما نسميه ب
منهم طه حسني وعباس حممـود العقـاد، مـن          » القدمي

م معرفة واسعة بـاالدب العـريب       خصائص هؤالء ان هل   
القدمي يف حني اهنم كانوا يتعرفون علي االساليب اجلديدة         

 ويتذوقوهنا تذوقاً كامالً الهنم كـانوا       ىيف اآلداب االخر  
يتقنون اللغات االجنبية فقرأوا الروائع االدبية العاملية قراءة        

اجلديـد   -يصف طه حسني هذا منهج القـدمي      . مباشرة
 اىل ان يتجدد ادبنا جتدداً خصباً حقـاً اال     السبيل« :بقوله

اذا استزاد ادبائنا وشعرائنا من التعليم ومن الثقافة بالقدمي         
 القـدمي   ىو اجلديد يف وقت واحد وليس كل حمافظة عل        

طـه  ( »تقليداً وال كـل اضـافة اىل القـدمي جتديـداً          
ويف -يؤكد شوقي ضيف  ). ٢١-٣٨، ص ١٩٨٤حسني،

 هذا املوقف ايـضاً،     ى عل -رايي هو نفسه من هذا اجليل     
منتقداً اصحاب التجديد باهنم اليقرأون االدب احلـديث        
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   علي سليمي

٢٧
  

 نبالغ اذا زعمنا انه ال حنن ال« :والقدمي قراءة دقيقة، فيقول  
القدميـة   يوجد بيننا شاعر قرأ فلسفة العصور احلديثـة او  

قراءة دقيقة ومل يوجد من تثقف ثقافة فلسفية عميقة يالئم          
 الفين ومن اجل هذا القصور يف الثقافة        بينها وبني التفكري  

كان الشاعرعندنا مرتبكاً يف سلوك طريق التجديد الـذي        
 يف الطريق وليس    ىيريده وكأين به يظن التجديد شيئاً يلق      

ــعة   ــة واس ــة والثقاف ــة عميق ــوقي ( »دراس ش
واظن ان توفيق احلكيم املسرحي     ) ٥١٨،ص١٩٦٠ضيف،

 :اعة، حني يقول  املصري الشهري يعّبرعن آراء هؤالء اجلم     
ان الذي يدعو اىل االسف واالمل ان بعـض املفكـرين           «

الشرقيني انفسهم يشكّون ويشككون يف حقيقة وجـود        
الثقافة الشرقية هم الذين هبرهتم انتصارات الثقافة الغربيـة         

، ١٩٩٦ توفيـق احلكـيم،   ( » العامل ىاملسيطرة اآلن عل  
والفرق بني هؤالء وسابقيهم هـو ان اجليـل         ) ١٠٦ص
 داخل االدب العريب يف حـني ان         الول كانوا حمصورين  ا

  . هؤالء ينظرون اىل االدب العريب من خارجه
ـ   هو :اجليل الثالث  اصحاب اجلديـد   «ما نسميه ب

-ويف رأيـي  -منهم خليل مطران وحممد مندور     »املعتدل
ـ  بعض اصحاب الشعر   مـثالً   »نازك املالئكـة  « احلر ك

 ان احدثوا اعظم تغيري   ايضاً يعدون من هذا اجليل، الهنم و      
العريب لكنهم اليرفضون التراث العـريب       يف شكل الشعر  

. لـه  اسـتمرار  االسالمي بل يعتقدون ان االبداع هـو      
  هـدارة عـن دور     ىيتحدث الناقد املصري حممد مصطف    

ميكن ان ينفصل الـشاعر      ال« :بداع بقوله االالتراث يف   
قة انبثاق  الن االبداع يف احلقي     املبدع عن التراث واملاضي     

ليس معنـاه    واالبتكار من املاضي وخروج عنه باستمرار    
، ١٩٨٠عبد احلميـد جيـدة،    ( »اختراع شيء يف اهلواء   

ميكن القول بان هذا اجليل يرتع مثل هذا املـرتع      ) ٦١ص
الذي عربعنه هدارة ومع اهنم اكثر جتدداً من اجليل الثاين          

ـ   التـراث ال   ىلكنهم يعتقدون ان االبداع مبين عل      ن ميك
يصف شوقي ضيف، اسلوب خليل مطـران       . فصله عنه 

 هذه  ى عنده الصياغة العربية الفخمة وستر     ىستر« :بقوله
 ان حتمل اليك زاداً بل ضـوءاً        ىتستعصي عل  الصياغة ال 

وقبساً من اآلداب الغربية فانه بثّ يف قـصيدته الغنائيـة           
الغـريب عنـد     روحاً وجدانية تشبه وجوه روح الـشعر      

  ) ٤٦ص تاريخ، شوقي ضيف، بال( »يةاصحاب الرومانس
ـ  :اجليل الرابع  اجلديـد  «اصـحاب «هوما نسميه ب

يف لبنان   »شعر« منهم ادونيس واصحاب جملة   » املتطرف
ـ    ان آراء هـؤالء    » شعراء الرفض « وهم الذين اشتهروا ب

 يف العامل العـريب، فلـيس       ىاملتطرفة احدثت ضّجة كرب   
، امنـا   اخلالف بني هؤالء وبني اصحاب القدمي فحـسب       

التطرف من جانب هؤالء يف رفـض التـراث العـريب           
االسالمي اثارت قلقاً واسعاً وخمالفة شديدة من جانـب         
الشعراء اجلدد انفسهم ايضاً، يكشف ادونيس عن هـذا         

ان كل عمل ثوري حيت يكون حقيقيـاً        «:التطرف بقوله 
ج عن املاضي و لذا ينفي الثورة ليس عـن          تجيب ان الين  

 فحسب بل عن كـل الـشعر العـريب          الفلسطيين الشعر
ــة  ــة التحرري ــديث واحلرك ــد ( »احل ــد احلمي عب

كما يعتقد يوسف اخلال وهـومن     ) ٣٧،ص١٩٨٠جيدة،
احلركة االبتداعية التجديدة الثوريـة     «:هذا اجليل ايضاً ان   

 »هي اليت تعارض كل مؤسسة سلفية دينية كانت ام ادبية         
فوصلت دعوة هـؤالء الـشعراء      ) ٤٧نفس املصدر،ص (
رياً اىل درجة من التطرف اثارت خمالفة شـديدة مـن           اخ

جانب النقاد والشعراء اجلدد انفسهم، يصف الناقد رجاء        
النقاش اسلوب هؤالء بانه حماولة لتحويل القصيده العربية        

فكثريون من الذين يعملون جبهد ودأب      «:لغاز، فيقول أاىل  
 تعقيد القصيدة العربية اجلديدة وحتويلـها يف بعـض       ىعل
 يعانون يف واقع االمـرمن داء       )زيرفوا (حيان اىل الغازو  اال

حيتاج اىل عالج فهم قد انصرفوا عن فهـم االمكانيـات     
رجـاء  ( »اجلديدة الـيت تتيحهـا القـصيدة اجلديـدة        

  .)٢٧٦،ص١٩٩٢النقاش،
  
  وجود االزمة -٣

العـريب   يف الـشعر   يصف احد النقاد املعاصرين ما ظهر     
الشعر القدمي من اختالف    اجلديد من التطوروما بينه وبني      

 يف مجيـع املراحـل         انّ حركات التجديد  « :واسع بقوله 
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 )اسباهبا ونتائجها( املعاصر  العريب الشعر ازمة

  ٢٨

ـ        ىالسابقة عل   ى حركة الشعر احلديث، قد حافظـت عل
العريب، بينما نالحظ يف نفـس الوقـت إنّ          الشعر جوهر

غايل ( » رفض هذا اجلوهرىاحلركة احلديثة تقوم اساساً عل
ان « :ويقـول هـو ايـضاً     ) ١١٢، ص ١٩٧٨شكري،

احلديث تصبح ذات    التقليدي والشعر  ملفاضلة بني الشعر  ا
 مـن   - يف حقيقة االمـر    -ميلكان غري موضوع الهنما ال   

نفـس املـصدر،    ( »اللغةى  االرض املشتركة سو   عناصر
عن حقيقة واضحة قد حـدثت        تعرب هذه اجلمل ) ١١٦ص

العـريب   خالل النصف الثاين من القرن العشرين يف الشعر       
ميكن انكارها ابداً، فكل من يتعـّرف        بالفعل وال  املعاصر

 هذا التطور ويـدرك     ىيفهم مد   قليل من هذا الشعر    ىعل
العـريب   الشامل الذي غّير جوهر الـشعر      ابعاد هذا التغيري  

يترك  هدماً كامالً حبيث ال    القدمي واحياناً هدم ذلك اجلوهر    
  .منه شيئاً يذكر، دون ان يبين له صيغة بديلة جديدة تالئمه

اقل من نصف قـرن تطـوراً          يف  الشعر هذا تطور
خطرياً المثيل له يف تاريخ االدب العريب حبيث يوصـف          

غريبة او ظريفة يف موضوعاته      قد بدأت فيه ظواهر   « :بانه
امحـد  ( »واشكاله وكاد معظمه ينفصل عـن املاضـي       

لنقاد املعاصرين    ا  بني فاشتهر) ٣١٧، ص ١٩٩٤الشايب،
 مـا يـسمونه     اىل ان هذا التطورقد وصل هبذا الـشعر      

يصف احدهم ابعاد هـذه      »ازمة القصيدة املعاصرة  «بـ
شك عندي يف أنّ القـصيدة العربيـة         ال« :االزمة بقوله 

مبختلف أشكاهلا متّربأزمة حقيقية ولالزمة اكثر من صورة        
) ١٠، ص   ١٩٨٥املقـاحل،    عبد العزيز ( »واكثر من وجه  

ة بأزمـة  واكثر من هذا يقال إنّ الثقافة العربية كلها مصاب        
شاملة وليس الشعر فحسب، و هذا ما صرح به الـبعض           

اعرف عبارة ميكن ان نصف هبا الثقافـة         ال« :كما يقال 
وهـب  ( اهنا ثقافة مازومة      :العربية الراهنة أدّق من قولنا    

يشرح طه حـسني هـذه      ) ١٣،ص  ١٩٩٦امحد رومية، 
فاّني مطمئن اىل أنّ شعرنا     « :العريب بقوله  االزمة يف الشعر  

ريب قد دفع اىل ازمة عنيفة دفعه اليها بعـض النقـاد            الع
وعشنا عيشة متأثرة هبذه االزمة اليت نستطيع أن نقول إن          

طـه  (»الشعرقد افلـس فيهـا اىل حـد بعيـد جـداً           

الشك يف أن هذه االزمة وليدة      ) ١٣٨، ص ١٩٨٤حسني،
 بدت يف البالد العربيـة يف القـرنني         ىظاهرة عامة اخر  

ـ  املاضيني وهي ما ّمسيت      » املعادلة الـصعبة  «فيما بعد ب
فما اكثرما كتـب    « :ما عّبر عنه احد الكّتاب بقوله       وهي

أن  :احملاورون يف امرهذه املعادلة الصعبة     الكاتبون وحتاور 
وهـب امحـد    ( »نكون معاصرين وعرباً يف الوقت نفسه     

قـضية  « :فـيمكن القـول ان    ) ١٥، ص ١٩٩٦رومية،
مـن قـضية    املذاهب االدبية والنقدية هـي اذن فـرع         

شـكري  ( »قضية العالقة بني الثقافتني العربية الغربية    :اكرب
      .)١٧، ص١٩٩٣حممد عياد،
 كل حال، فنحن اآلن امام ازمـة شـاملة يف           ىعل
 عامة ويف الشعر العـريب املعاصـر       العربية احلديثة  الثقافة

 ىان االزمة موجودة وكلنا جنمع عل     «  :خاصة وكما يقال  
ولكن مـا   ) ٦٨،ص  ١٩٨٥احل،  املق( »وجودها يف الشعر  

 ا ابتدأت وما هي اسباهب    هي ابعاد هذه االزمة؟ كيف ومىت     
   للشعر العريب احلديث؟ اونتائجه

  
  بداية االزمة -٤
مل يعـرف االدب    « : وكيف ابتدأت االزمة؟ يقـال     مىت

العريب يف تارخيه الطويل قضية اثارت حوهلا من اجلـدل          
نذ مطلع النصف   والنقاش كقضية احلداثة اليت بدأت تثارم     

ولكن ) ٥١،ص١٩٩٦حممد محود، ( »الثاين من هذا القرن   
الشك يف ان هذا الزلزال العنيف املثري للجدل والنقاش يف          

 ىهو نتيجة لظاهرة اخـر     االدب والشعر العريب املعاصر   
وهي ما يوصف بالتعامل بني اللغـات واآلداب العامليـة          

بيـة  اجلديـد يف احليـاة االد     « :بعضها من بعض، فيقال   
يستطيع بعد اليوم ان يفهم لغـة        املعاصرة، هو ان احداً ال    

عبـد اللطيـف    ( »ىما مبعزل عن آداب اللغات االخـر      
 شيء فامنا يدل    ىان دل هذا عل   ) ٢٩٣، ص ١٩٨٤شرارة،

ميكـن    ان االدب العريب احلديث ظاهرة جديـدة ال        ىعل
، الن هذا االدب    ىفهمها دون عناية كافية باآلداب االخر     

 جيري يف اآلداب االجنبية تأثراً شـديداً، يعتقـد          مبا متأثر
ان هنضتنا االدبية احلديثة ترجع     « :الكاتب غنيمي هالل  
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   علي سليمي

٢٩
  

يستطيع الناقد ان    يف اصوهلا اىل االدب الغريب، حبيث ال      
 صلة وثيقـة    ىخيطو فيه خطوة ذات قيمة ما مل يكن عل        

غنيمـي  ( »باآلداب الغربية وتيـارات النقـد فيهـا       
 ذلك الواقع ايضاً    ىويصرح عل ) ٢٣، ص ١٩٨٧هالل،

كثريون من االدباء منهم الكاتب املصري امحد امـني         
االجتاه الـسائد اآلن يف االدب والنقـد هـو     « :فيقول

 »االجتاه الغريب فيهما وحماولة تطبيق النظريات الغربيـة       
كما يتحدث احد النقاد    ) ٤٩٢، ص ١٩٦٧امني، امحد(

ـ     «:عن شعراء احلداثة بقوله    ري لوانـك سـألت منظّ
ما احلداثة  : الؤهذا الس  العريب املعاصر  احلداثة يف الشعر  

 احـاديثهم كلـها     ىاليت تريدون؟ ملا استبان من جدو     
 اهنم اليرومون اال شيئاً واحداً وحـسب، وهـو          ىسو

ــة  ــة االروبي ــاة الثقاف ــامي ( »حماك ــف س يوس
  .)٨٥، ص١٩٨٨اليوسف،

 يف وصف   ةميالدي١٩٤٧كتب سيد قطب يف سنة      
مصرو اجتاهاته املـضطربة      احلديث يف    لعريب االدب ا   حالة
يف العـصر    نستطيع من دراسة االدب يف مـصر      «:بقوله

فترة اضطراب وحبث عن اجتاه      احلديث ان نلمح اّنها جتتاز    
 فيه عدة اجتاهـات اىل      ىحينا نر  مل تستقر عليه االفكار   

 اقصي اليسار، بعضهم يفّتش عن املثل        اليمني واىل  ىاقص
عـصر النهـضة االسـالمية ،         ا القدمي يف  يف اطواء تارخين  

وبعضهم يتمّجد بالفرعونية وبعضهم يتجـه اىل اروبـا         
وامريكا وبعضهم يتجه اىل روسيا كما ان بعضهم ينطوي         

 نفسه عازفاً عن اجملتع وما فيه هـي حالـة متـوج             ىعل
هـذا رأي   ) ١٥١، ص ١٩٩٠سـيدقطب، ( »واضطراب

اية ازمتـه   ابداه صاحبه يف حني كان االدب العريب يف بد        
 هذه البداية اكثر من نصف قرن،       ى عل ىهذه، واآلن مض  

ميكن املوازنة بني    فتفاقمت واشتدت هذه احلالة حبيث ال     
ما كان عليه االدب يف ذلك احلني وما ميّر به يف السنوات            
االخرية اليت ظهرت فيها مجاعة من اصـحاب احلداثـة          

 ادونـيس، ( »حنن جيل الرفض  « :يسّمون انفسهم بقوهلم  
  .)٢٢٩، ص١٩٨٦

 مجاعـة مـن     ىابتدأت االزمة يف رأيي عندما ناد     
ى  يف االدب االرويب دعو    ىالشعراء اجلدد متأثرين مما جر    

البد ان نكـون عـصريني      « :بقوهلم »العصرية املطلقة «
فهذه ) ١٥٣، ص ١٩٨٤ابراهم احلاوي،   ( »بصورة مطلقة 

 الشعر القدمي ويف البالد     ى كانت ثورة عارمة عل    ىالدعو
بية كان يف بدايته مترداً مستنداً اىل خلفية اجتماعيـة          العر

ان املدارس الشعرية الـيت     « :كما يقال . وثقافية وسياسية 
 ى كلها يف روح الثورة عل     ة ميالدي ١٩١٠نشأت بعد سنة    

الشعر، تعشق التجديد والتغيري، فهي صورة للقلق الـذي         
كان يسود احلياة اكثر منها صـورة الجتاهـات ادبيـة           

ويف رأي  ) ٨٢احسان عباس، بالتـاريخ، ص    ( »واضحة
العريب هـو    البعض ان ما جيري اآلن يف االدب ويف الشعر        

يعتقد هؤالء انـه    .  يف احلياة العربية   ىمتأثر بشدة مما جير   
العريب احلديث ازمـة الن      ليس عجيباً ان تكون يف الشعر     

العريب انعكاس للحياة العربية وعند مـا كـان يف           الشعر
 احلياة قلق و اضطراب فمن الطبيعي ان يكـون الـشعر          

يصف احد شعراء احلداثة الواقع العريب      . مضطرباً ومأزوماً 
اجلديد هو بشكل ما كشف عن حياتنا        ان الشعر  (:بقوله

  .)١٩، ص١٩٨٦ادونيس،() املعاصرة يف عبثيتها و خللها
 العريب احلديث االزمـة حينمـا       فظهرت يف االدب  

 ظهر فيه اجتاه يدعو حبماس اىل ثورة جذريـة يف الـشعر           
 »يدعو اىل االنسالخ عن التراث مجلة وتفصيالً      « :واالدب

فوصلت هذه الدعوة   ) ٤٢، ص ١٩٨٠عبد احلميد جيدة،  (
املتطرفة يف الربع االخري من القرن العشرين اىل درجة من          

اً شديدين بني كـثري مـن       اخلطورة اثارت اضطراباً و قلق    
الشعراء اجلدد انفسهم ايضاً وهم الذين كانوا مـن قبـل           

يتحـدث  . يدعون اىل احلداثة واحياناً اىل العصرية املطلقة      
 اليت حدثت   ىحممود درويش الشاعر الفلسطيين عن الفوض     

يف الشعر العريب اجلديد بسبب التطرف من جانب بعض         
يرهقنـا يف هـذه     ان مـا    « :الشعراء اجلدد بقوله   هؤالء
 هوان التجديد واحلداثة يراد هبما ان يتحـوال اىل          ىالفوض

مرادفني للعدمية وللثورة املضادة احياناً، حيث ال يـصبح         
 معـىن   لالشياء واللغة والتضحية والعمل، ال     هنالك معىن 
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 )اسباهبا ونتائجها( املعاصر  العريب الشعر ازمة

  ٣٠

 كما  –الالمعين، الن املعاين      الشعر يف الشعر، معىن    للمعىن
ـ   –تقول هذه احلداثة     املقـاحل،  ( »ة باليـة   مفاهيم قدمي

عن هذا القلق ايضاً الـشاعر       كما يعرب ) ٨١، ص ١٩٨٥
احلـر يف    شاكر السياب وهومن رواد الشعر     العراقي بدر 

االدب العريب، يصف هذا التطرف باجلنون واالنتكـاس        
واهنـا   ان الثورة الناضجة نوع من انواع التطور      « :بقوله

لـشيء  استعراض للماضي وامهال للفاسد منه والـسري با       
 القدمي جملرد انه قـدمي      ىاحلسسن اىل االمام، اما الثورة عل     

 بــدوي امحــد طبانــة،( »فاهنــا جنــون وانتكــاس
  .)٢١٤،ص١٩٩٧

  
  اسباب االزمة -٥

اذن ما هي اسباب هذه االزمة اليت اتفق اصحاب الـرأي           
 اهنا موجودة اآلن يف الشعر العريب املعاصر؟ هل هي          ىعل

 االدب؟ الشك   جن خار من داخل االدب ام هي طارئة م      
يف ان اسباب هذه االزمة كثرية ومتعددة وايضاً معقـدة          

مـن الكتـب     ومعاجلتها بصورة كاملة حباجة اىل كـثري      
واملقاالت، ولكن يف رأيي ميكن تلخيص اسـباب هـذه          

  :االزمة كيما يلي
  
  هدم التراث ورفض ما فيه ١-٥

العـريب حمـاوالت يف      من عوامل االزمة احلالية يف الشعر     
سبيل هدم التراث دون اي بدائل جديدة تالئمه، هنـاك          

حركة التجديد الشعري   « : ان ىشبه امجاع بني النقاد عل    
، ص  ١٩٨٥املقاحل،( » القدمي ىقد بدأت بظاهرة التمرد عل    

 عقلة عرسان هذا التمرد الرافض      ىيصف االستاذ عل  ) ٨٦
يف نظري ان القصيدة العربية اجلديـدة او        « :للقدمي بقوله 

التجديد حطمت موازين وقيماً وقواعد ومل تـضع        حركة  
 القواعـد القدميـة     ىالبديل، اي اهنا يف مرحلة اهلجوم عل      

نفس ( »ولكن ليست لديها القواعد والبدائل اليت تقدمها      
ة كانت  تييطوكما هو مشهوران الرومانت   ) ٤٩املصدر،ص

غنيمـي  ( يف طليعة هـذه املـذاهب يف االدب العـريب         
 املدرسة دخلـت الـشعر      هذه) ٢٩٣، ص ١٩٨٧هالل،

العقاد ( ديوانلواصحاب ا   ايدي شعراء املهجر   ىالعريب عل 
ابوشـادي  (ومجاعـة آبلـو   ) املازين وشكري : وصديقاه
اول ثورة ادبية حقيقـة     «:واهنا تعترب، كما قيل   ) واصحابه

ـ       ىعل  ى االشكال الكالسيكية االتباعيـة واول متـرد عل
، ١٩٨٠يـدة، عبد احلميد ج  ( »العادات والتقاليد املوروثة  

ولكن كانت هذه املدرسة يف بدايته وخاصـة        ) ١١٣ص
عند اصحاب الديوان، حركة معتدلة ال تنـوي رفـض          

العكس من  ى  التراث وكل ما فيه من الثقافة والفن، بل عل        
االزدهار يف   ذلك، دعا بعض اصحاهبا اىل العودة اىل عصر       

الشعر العريب القدمي، يصف شوقي ضيف هذه املدرسـة         
ن هذه املدرسة مل تنفصل انفصاالً تاماً عن مناذج         ا« :بقوله

الشعر العريب، وان كانت كتاباهتا النقدية يف شعراء النهضة   
توهم ذلك واحلقيقة اهنا تتصل بروائع شعرنا السابقة اليت         

   .)٦٩شوقي ضيف، بالتاريخ، ص( »تقرب من ذوقها
ـ           ىيف رأي هؤالء الرومانسيني اليعد كل متـرد عل

افضل منه، كما يـصرح      رة رغبة يف ما هو    القدمي بالضرو 
يدل يف كل   احلياة الىالتمرد عل« : ذلك بقوله  ىالعقاد عل 

 ى وكثرياً ما يدل عل    ىحالة عل رغبة يف حياة افضل وامس      
 جانب احلياة   ى عل ىالتمرد جلانب املوت والفوض    انتصار

 ىخصوصاً اذا مل يكن هذا التمرد مبنياً عل       . ىواملثل االعل 
شعور الصميم بقوانني احليـاة الراسـخة يف        اساس من ال  

هذا كان يف   ). ٢٣١، ص ١٩٩١العقاد،( »دخائل الطباع 
يته ولكن مل تتوقف الدعوة اىل التجديد بطبيعة احلـال          ابد

عند هذا احلد، بل استمرت فوصلت اىل درجة اثارت قلقاً    
واضطراباً شديدين من جانب بعـض الـشعراء اجلـدد          

  .اذج من آرائهمانفسهم ايضاً كما شاهدنا من
 الغاء  اىل- وهومن رواد جيل الرفض    -يدعو ادونيس 

االنواع االدبية وجتاوزها وصهرها كلها يف نوع واحـد         
يـصف   وهـو ) ١٩٦حممد محود،،ص ( »الكتابة«وهو  

هل تريد ان تكون شاعراً؟ اذن قلّد بشكل        «:الشاعر بقوله 
شخصي جداً شعراء مل يولدوا بعد، وقد يولدون بعد ان          

واذكر ليس الشاعر من يكتب القصائد، الـشاعر        ! متوت
  .)٣٢٠،ص١٩٨٦ادونيس،(»من خيلق فضاءاً
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   علي سليمي

٣١
  

  التقليد من االدب الغريب  ٢-٥
ان تقليد االدب االرويب دون اي بصرية يعتربمن العوامل          

 ازمتـه احلاليـة،     اىل العريب املعاصر  اليت تورطت بالشعر  
فالنقـد  «:يصف غايل شكري ابعاد هذا التقليد بقولـه       

حلديث الذي يوّد ان يرافق شعراءنا اجلـدد، عليـه ان           ا
القصيدة الغربيـة احلديثـة اذا اراد ان         يلتفت اىل جوهر  

ــة   ــصيدة العربي ــوهر الق ــشف ج ــايل ( »يكت غ
فهؤالء هم الـذين يوصـفون     ) ١١٦،ص١٩٧٨شكري،

 :باهنم ينقلون عن الغرب دون ان يستوعبوا وهم الـذين         
ربية حقـاً حـني     اخفقت احلداثة العربية يف ان تكون ع      «

هبرهتا احلداثة الغربية وعجزت عن حماورهتا فاستـسلمت        
يـصف شـوقي    ) ١٩٩٦،١٨وهب امحد رومية،  ( »هلا

حنـن  «:العريب املعاصر بقوله   ضيف هذه احلالة يف الشعر    
نؤمن بان هذه احلال من التذبـذب يف الـشعر العـريب            
احلديث ترجع اىل ان كثرة الشعراء اليعتنقـون عملـهم          

قيدة وهم ينقلون عن الغرب دون ان يستوعبوا        مذهباً وع 
حيققون النفسهم ثقافة واضحة بالصياغة      وهم كذلك ال  

) ٥١٦،ص ١٩٦٠شـوقي ضـيف،  ( »العربية االصـيلة  
فوصلت هؤالء اجلماعة اىل درجة مـن التقليـد يقـال           

اصبحت مناذج كثرية من اشعارهم وكأهنا ضروب       «:فيهم
ــة    ــاليب الغربي ــة لالس ــن الترمج ــس ( »م نف

  .)٥١٥،ص١٩٦٠صدر،امل

  
  الضعف يف النقد االديب العريب املعاصر ٣-٥
شك يف ان النقد االديب يلعب دوراً رياديـاً هامـاً يف             ال

ولذلك ان الضعف فيه يؤدي طبعاً       توجيه االدب والشعر  
اىل االختالل فيهما وهو ما حدث بالفعل يف االدب العريب          

ال النقـد   من اخلطأ ان نتصوراننا يف جم     « :املعاصر، يقال 
 حممود الربيعـي،  ( »االديب قد جتاوزنا مرحلة البداية بكثري     

ان قصورالثقافة النقدية   «:كما يقال ايضاً  ) ٦تاريخ،ص بال
غنيمـي  ( »كتابنا من ابرز اسباب تأخرادبنـا       اكثر ىلد

يذكرللنقد االديب عادة منذ القدمي     ) ١٢،ص١٩٨٧هالل،

) ١٩٤،ص١٩٦٧امحد امني، ( التفسري و احلكم  : مهمتان
  املعاصراداء هاتني املهمتني؟ ولكن هل استطاع النقد العريب

ــريب    ــد الع ــاء حالةالنق ــد االدب ــصف اح ي
 وهـذا اول    -لقد غلب علي هذا النقـد     «:املعاصربقوله

االضطراب واالرجتال، فاملعايريالنقديـة    -املالمح وابرزها 
 عجل، والنقاد ينقدون دون تريـث او انـاة          ى عل ىتسّو

لّهم املناهج وتتـداخل وتتحـول      فتضطرب بني ايدي ج   
الثقافة النقدية اىل اشتات منهجية تكاد تستعـصي علـي       
حماولة رّدها اىل منهج بعينه اومناهج متقاربة وتكاد الصلة         
تنقطع بني مواقف اصـحاب هـذه املنـاهج يف النقـد            

) ١٧،ص١٩٩٦وهب امحد رومية،  ( »ومواقفهم يف احلياة  
والتشتت يف اصوله   فهذا النقد الذي ساد عليه االضطراب       

ومبانيه اليستطيع ان يلعب دوره التـوجيهي يف الـشعر          
واالدب، فهذا النقد نفسه يعاين من داء حيتاج اىل العالج          
فكيف يستطيع ان يساعد االدب ويوّجهـه اىل طريـق          

ما من شـيء كثـر فيـه        « :الرشاد؟ كما يقال يف شأنه    
توفيـق  ( »اخلالف مثـل النقـد، قواعـده ومذاهبـه        

ولكن ما السبب هلذا الضعف يف      ) ١٦،ص١٩٧٣احلكيم،
 :النقد االديب؟ جييب احد النقاد عن هذا السئوال فيقـول         

الواقع ان اسوء عاداتنا النقدية هي كسلنا الذهين الـذي          «
يصل اىل درجة البالهة وجهلنا الذي خيتلط بالـسذاجة و          

ــسن   ــا الحن ــرض مل ــسّرعنا يف التع ــالح ( »ت ص
  ) ١٧،ص١٩٨٧فضل،

  
  زمةنتائج اال -٦

من اول واهم نتيجـة هلـذه االزمـة يف الـشعرالعريب            
املعاصرهوصعوبة االتصال بني الشاعروبني خماطبيه وهـي       

ـ       ان »ازمة التوصيل «اليت اشتهرت يف النقد االديب العريب ب
لعـل خريمـا    « :بقوهلم اصحاب احلداثة يعرفون الشعر   

نعّرف به الشعر اجلديد هوانه رؤيا والرؤيا بطبيعتها قفزة         
اجلديـد باعتبـاره     ارج املفهومات السائدة وان الشعر    خ

ــي   ــردد، المنطق ــامض، مت ــا، غ ــشفاً ورؤي  »ك
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 )اسباهبا ونتائجها( املعاصر  العريب الشعر ازمة

  ٣٢

ان « :فهم يعتقدون كذلك  ) ١٤-٩،ص١٩٨٦ادونيس،(
 »الغموض هو قوام الرغبة باملعرفة ولذلك هوقوام الـشعر        

اجلديد نوعـاً   الشعر«كما يعدون ) ٢١نفس املصدر،ص (
-عنـدهم    روالشاع) ١٧نفس املصدر،ص ( »من السحر 

ــون  ــا يقول ــول اىل-كم ــرك «: حت ــب س  »الع
نتيجة لذلك كله وصل الـشعر      ) ٢٣،ص١٩٨٥املقاحل،(

هـل  « : ما وصفه احد النقاد بقولـه      اىل العريب املعاصر 
نستطيع ان نسمي هذا الكالم شعراً او نثراً ؟ هل نستطيع           
 ان خنرج منه باّي جتربة روحية حقيقية واضحة كانت او         

ن هذا الكـالم بفكـرة او هـّزة         غامضة ؟ ان اخلروج م    
نفسي وجداين هو امر مستحيل، فـنحن        شعورية اوتأثر 

نتعثربني جمموعة من العبارات تشبه احلفر اليت متأل طريقـاً      
مهجوراً مل متّسه يد بالتعديل واالصالح ومل ميش فيه كائن          
حّي من قبل، وكلما خرجنا من حفرة وقعنا يف حفـرة           

  .)٤٩٠،ص١٩٩٢رجاء النقاش،( »ىاخر
يّدعي بعض اصحاب احلداثة احياناً ان شـعرهم        
بلغة االجيال اليت مل تولد بعد، كما عربعنه ادونـيس،          
ولكن ما هو نتيجة هلذا النوع من الشعر؟ من يدركـه           

 االنقطاع الكامل بني    ىويفهمه ؟ هل لذلك نتيجة سو     
الشعروبني خماطبيه ؟ يعترباحد النقاد هذا النـوع مـن          

اصحابه انفسهم ايـضاًعن      يعجز الشعركالماً مشوشاً 
ان الشعر الذي يكتبه بعـض الـشعراء        «:فهمه، فيقول 

باسم التخطي وبلغة يقال اهنا لغة االجيال اليت مل تولد          
وانه حامل البشارة او حامل النبوءة، كثرياً ما يكـون          

 - هم انفـسهم  –هذياناً مشوشاً يعجز اصحابه احيانا      
ني نكتب شـعرنا    اننا ح …عن ان جيلوا طالمسه والغازه    

 »بلغة البحتري او بلغة االجيال القادمة فاالمر سـواء        
  ) ١٣٠،ص١٩٨٥عزالدين امساعيل،(

 :اذن ميكن القول ان من نتائج هذه االزمـة هـي          
حرمـان  -تضعيف اللغة العربية    -احلديث تضعيف الشعر 

وخماطبـه ويف    االنقطاع بني الـشاعر   -من التراث  الشاعر
اعريف التطورات االجتماعيـة    يل من دور الش   لالنهاية التق 

العـريب   خنتم كالمنا عن ازمة الشعر    . والسياسية والثقافية 

احلديث مبا اقترحه شوقي ضيف من اجل خروجه عـن          
ولسنا نشك يف ان اصـالح هـذه        « :هذه احلالة، فيقول  

امـا االصـل    :  اصلني مهمني  ىاحلال ينبغي ان يعتمد عل    
فنية القدميـة   االول فهوان يدرس شعراءنا تلك املذاهب ال      

 يف التـأثر   االستمرار دراسة دقيقة، اما االصل الثاين فهو     
بالفن الغريب والثقافة الغربية والتعمق يف ذلك تعمقاً اوسع         

   .)٥١٧،ص١٩٦٠شوقي ضيف،( » اآلنىمما نر
  
  اخلالصة والنتيجة -٧

خـالل   العـريب املعاصـر    ابتدأت التطورات يف الشعر   
 ايدي الرومانـسيني    ىصف االول للقرن العشرين عل    نال

) عباس حممود العقاد واصـدقاءه    ( اي اصحاب الديوان  
، مث  )جربان خليل جربان وميخائيل نعيمة    ( املهجر وادباء

 احلرمن الـشعراء العـراقيني     جاء بعد ذلك تيارالشعر   
فانتـشرت هـذه   ) نازك املالئكة وبدر شاكر السياب   (

  بسرعة، كان هـؤالء    ىالدعوة يف البالد العربية االخر    
جتدداً من الرومانسيني الهنم اضافة اىل ما احدثـه          اكثر

يف   حد ما التغيري   الرومانسيون من التغيرييف املعاين واىل    
االسلوب الشعري، فـان هـؤالء دعـوا اىل حتـول           
 اكثروضوحاً يف شكل القصيدة العربية فـالغوا نظـام        

مكانه وهذه هي بدايـة     » تفعيلة«وجعلوا  » الشطرين«
ـ    يخ الشعر العظم تطوريف تار    االطـالق   ىالعـريب عل

وبطبيعة احلال مل يتوقف التحول عند هذا احلد فظهرت         
من جانب   العريب املعاصر  اخرياً دعوة متطرفة يف الشعر    

 هـذه    اصحاب) اصحاب جملة شعر  ( الشعراء اللبنانيني 
ـ    بعض مـن   »  جيل الرفض «الدعوة يسمون انفسهم ب

 معىن-  بكامله   هؤالء حياولون الغاء الشعر العريب القدمي     
  . داعني اىل عصرية مطلقة يف الثقافة و االدب- وشكالً

 الشعر وميكن القول ان يف اقل من نصف قرن تطور        
يعادله ما حدث له خالل القرون       تطوراً ال  املعاصر   العريب

سـابقاً مل    املاضية كلها، الن كل ما حدث هلذا الـشعر        
ما حدث يفصله عن اصله بل كان استمراراً له يف حني ان    

وبـني   له اخرياً قد سّبب انقطاعاً واضحاً بني هذا الشعر        
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   علي سليمي

٣٣
  

ماضيه كما احدث ايضاً انقطاعاً شديداً واسعاً بني هـذا          
فوصلت هذه احلالة اىل درجة مـن       . وبني خماطبيه  الشعر

 اخلطورة اقلق النقاد وبعض الشعراء اجلدد انفسهم ايضاً فظهر
ـ    يف هذا الشعر   ويف » قصيدة العربية ازمة ال «اخرياً ما ّمسي ب

ازمـة  « وهي   ى ازمة اخر  اىل النهاية أدت االزمة يف الشعر    
هدم التـراث    :من اهم عوامل هذه االزمة هي     . »التوصيل

  . االدب الغريب والضعف يف النقد االديبتقليدو

  
  املنابع واملآخذ -٨
سوانح وآراء يف االدب    ): ١٩٧٩(بدوي امحد طبانة،  -١

  . ناشرون، بريوت،مكتبة لبنان١واالدباء، ط
، ٥زمن الـشعر، ط     ): ١٩٨٦( امحد ىادونيس، عل  -٢

  .دارالفكر، بريوت
الشعر يف اطار العـصر      ):١٩٨٥(امساعيل، عزالدين،  -٣

  .احلداثة، بريوت ، دار٢الثوري،ط
، دارالكتـاب   ٤النقد االديب، ط  ):١٩٦٧(امني، امحد  -٤

  .العريب، بريوت
ديـدة يف   االجتاهات اجل ):١٩٨٠(جيدة، عبد احلميد   -٥

  فل، بريوت ، مؤسسة نو١العريب املعاصر،ط الشعر
النقد احلديث واملعاصر يف    ):١٩٨٤(احلاوي، ابراهيم  -٦

  ، مؤسسة الرسالة، بريوت١الشعر العريب، ط 
احلداثـة يف الـشعر العـريب        ):١٩٩٦(حممد محود، -٧

  .، الشركة العاملية للكتاب، بريوت١املعاصر، ط
العلم  ، دار ٣ وجتديد، ط    تقليد): ١٩٨٤(حسني، طه  -٨

  .للماليني، بريوت
حتت مشـس الفكـر،     : الف)١٩٩٦(توفيق احلكيم، -٩
  .للكتاب، بريوت ، الشركة العاملية٢ط
 االدب، ط ؟     فـن : ب)١٩٧٣(توفيـق  احلكيم، -١٠

  .الشركة العاملية للكتاب، بريوت
، ٣يف نقـد الـشعر،ط    ):بالتاريخ(الربيعي، حممود  -١١

  .داراملعارف، القاهرة

شعرنا القدمي والنقد   ): ١٩٩٦(رومية، وهب امحد   -١٢
، اجمللس الوطين للثقافة والفنـون واآلداب،       ١اجلديد، ط   
  .الكويت
احلداثة يف النقد االديب    ): ١٩٩١(زراقط، عبد اجمليد   -١٣

  .، دار احلرف العريب للطباعة والنشر، بريوت١املعاصر، ط
يف ): ):١٩٨٨(سامي اليوسف، يوسف وديگـران     -١٤

، املنظمة العربية للتربيـة     ١قضايا الشعر العريب املعاصر، ط    
  .وللثقافة والعلوم، تونس

، ١٠اصول النقد االديب، ط   ):١٩٩٤(الشايب، امحد  -١٥
  .مكتبة النهضة املصرية، القاهرة

معارك ادبية، قدمية   ): ١٩٨٤(شرارة، عبد اللطيف   -١٦
  .، داراملاليني، بريوت١و معاصرة، ط 

شعر معاصر  ): ١٣٥٩(،حممد رضا شفيعي كدكين  -١٧
  . انتشارات توس؟عرب، ط

املذاهب االدبية عنـد   ):١٩٩٣(شكري، حممد عياد   -١٨
، اجمللس الوطين للثقافة واآلداب،     ١العرب و الغربيني، ط   

  .الكويت
شعرنا احلديث اىل اين، ط     ): ١٩٧٨(شكري، غايل  -١٩
  .، داراآلفاق، بريوت٢
به يف الشعر   الفن ومذاه :الف)١٩٦٠(ضيف، شوقي  -٢٠

  .، داراملعارف، مصر٧العريب، ط
االدب العريب املعاصر يف    ) بالتاريخ( ضيف، شوقي  -٢١

  .، دار املعارف مبصر، القاهرة٣مصر، ط
يف قـضايا   ): ١٩٨٨(العامل، حممود امني، وغـريه     -٢٢

، املنظمة العربية للتربية وللثقافة     ١الشعر العريب املعاصر، ط   
  .والعلوم، تونس

، ٣فـن الـشعر، ط      ):بالتاريخ( احسان،عباس،   -٢٣
  .دارالثقافة، بريوت

اجملموعـة الكاملـة    ): ١٩٩١(العقاد،عباس حممود  -٢٤
  .، دارالكتاب اللبناين، بريوت٢، ط٢٤ج
نظرية البنائيـة يف النقـد      ):١٩٨٧(فضل، صالح  -٢٥

  .، دارالشؤون الثقافية العامة، بغداد٣االديب،ط
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 )اسباهبا ونتائجها( املعاصر  العريب الشعر ازمة

  ٣٤

صوله مناهجه،  النقد االديب ا  ):١٩٩٠(قطب، سيد  -٢٦
  .، دار الشرق، بريوت٦ط 
ازمة القصيدة العربية،   ):١٩٨٥(املقاحل، عبد العزيز   -٢٧
  .، داراآلداب، بريوت١ط 

ثالثون عاماً مـع الـشعر      ):١٩٩٢(النقاش،رجاء -٢٨
  .، دارسعاد الصباح١والشعراء، ط

النقد االديب احلـديث، ط     ):١٩٨٧(هالل، غنيمي  -٢٩
  .، دارالعودة، بريوت١
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٣٥ 

  
  
  

  بحران شعر عربي معاصر
  

  1علي سليمي
  

 :توان گفت عوامل گوناگوني در ايجاد تحول در شعر معاصرعربي اثرگذار بوده اند به طوري كه مي
اسالمي  جريانها ومكاتب ادبي اروپا و زياده روي بعضي از شعراي مدرنيسم عرب كه ميراث عربي و

 است كردهشعر عربي را به كلي دگرگون  كنند، مي) نوگرايي مطلق (كنند ودعوت به گذشته را نفي مي
خواننده آن شده است واين همان  گاهي منجر به قطع ارتباط بين اين شعر و تا جايي كه اين تحول،

  . شهرت يافته است)أزمة الشعر-بحران شعر(چيزي است كه در ادب عربي معاصر به 
  

  گرايي مطلق زمان، ي ونفي ميراث گذشتهزياده رو، بحران شعر معاصر عربي، مدرنيسم :واژگان كليدي

                                                 
   استاديار گروه زبان و ادبيات عرب دانشگاه رازي كرمانشاه.1
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