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حياء الشعر: المدرسة الكالاألولىالمحاضرة   .سيكية الجديدة وا 

I.  :نشأة المدرسة 
عرف الشعر العربي ركودا وسقوطا كبيرا في القرون الوسطى التي اصطلح على تسميتها      

بعصر الضعف أو عصر االنحطاط، وهي الفترة الزمنية الممتّدة من سقوط الخالفة العباسية 
ه( إلى غاية حملة نابليون بونابارت 626م )8521نهائيا بسقوط بغداد على يد هوالكو سنة 

تزامنت مع بزوغ عصر النهضة األوربية انطالقا من الثورة الفرنسية سنة على مصر التي 
ذا كانت تلك الحملة ذات صبغة استعمارية، فإّنها  218ه(، أي مّدة 8581) 8811 سنة. وا 

من جهة أخرى سبب في فتح المجال لإلبداع والتطور في مجاالت الفن واألدب، بظهور 
نشاء معاهد العلم، وتأسيس   دور الطباعة والنشر.المكتبات وا 

في هذا الجو من النتاج العلمي واألدبي، وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر،      
برزت المدرسة الكالسيكية الجديدة بتسمياتها المختلفة األخرى )مدرسة اإلحيائيين، مدرسة 
البعث، المدرسة اإلتباعية(، على يد نفر من الشعراء المصريين؛ يتزعمهم محمود سامي 

براهيم اليازجي، ومعروف الرصافي، وعلي البارودي، إلى  جانب أحمد شوقي، وحافظ إبراهيم، وا 
الجارم، وغيرهم ممن اتبعوا منهجهم في نظم الشعر، واقتنعوا بنظريتهم الشعرية المبنية أساسا 

 على إعادة إحياء التراث الشعري العربي المعروف قبل عصر الضعف.

الصنف األّول يتمثل في النظرة المطلقة واألخذ  تنقسم النظرة إلى التراث إلى صنفين،     
بالتراث كامال وبجزئياته من دون مناقشة أو محاولة فهم جديدة، أي القبول بالشكل والمضمون، 
واالستسالم إليهما. فال ُيقبل التصرف أو العدول عن القوانين الوضعية التي تسّير القصيدة. 

وتة بنوع من التحفظ والحذر، فهي ترى أّن أجزاءه متفا أما النظرة الثانية فهي التي تأخذ التراث
القيم. فيكون قبول التراث من حيث المبدأ، والتسليم بأهميته، لكن بنوع من التصرف واالنتقاء 
واالنتقاد، فما كان صالحا باألمس قد يعثر اليوم أمام التحوالت البيئية واالجتماعية واللغوية، 

ي التي اعتمدتها مدرسة البارودي، ما جعل النقاد واألدباء يطلقون وغيرها. هذه النظرة األخيرة ه
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عليها فيما بعد اسم الكالسيكية الجديدة، ألّنها تختلف في بعض نواحي شعرها عن النظم 
 القديم. كما تختلف في نظرتها إلى الشعر من حيث النشأة والطبيعة والوظيفة.

II. :عوامل نشأة التيار اإلحيائي 

حمد سعيد أدونيس نشأة التيار اإلحيائي في الشعر العربي إلى خمسة اعتبارات يرّد علي أ     
راسخة في ذهنية وتفكير رواد هذه المدرسة، وعلى رأسهم البارودي بشكل أخص، تتمثل فيما 

 1يلي:

: حيث كان وجود شعر يذكِّر العرب بتراثهم الشعري االعتبار القومي أو القومية (8
لى الشعور باستمرار القديم، في ظل االستبداد ا لعثماني، سبيال إلى االعتزاز بالذات، وا 

هذا التراث، وبالتالي محاولة رد االعتبار للذات في أبعد مستوياتها، بما فيها المستوى 
 األدبي والشعري.

: حيث أراد هؤالء الشعراء استعادة الفصاحة العربية الضائعة، اعتبار الفصاحة (5
ر ية واألسلوبية والمعنوية، التي عرفها الشعر في عصوالقضاء على تلك الركاكة اللغو 

الضعف، حيث كان الشعر يقتصر على المحسنات البديعية البالغ فيها، من دون 
 أندى قيم للمعاني وللتراكيب اللغوية.

: حيث ترى النظرة التقليدية أن للشعر خصائص مطلقة ال تتغير وال اعتبار المحاكاة (1
حقين هي التمسك الكامل بتلك الخصائص. ويمكن أن تزول، وأن مهمة الشعراء الال

نذكر هنا نظرية عمود الشعر التي وضعت للشعر العربي أسسه المتينة، التي تقّيد 
بها لزمن طويل، وتقّيدت بها القصيدة العمودية. كما تم كذلك استعادة النسق القديم 

 للقصيدة كالمقدمة الغزلية ووحدة البيت في المبنى والمعنى.
: إّن فكرة إعادة إحياء التراث الشعري عند هؤالء الشعراء، هو تبار اإلحياء والبعثاع (4

بمثابة إعادة إحياء المجد الضائع واستعادة الثقة عند األديب العربي، الذي أصبح 
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يؤمن بالضعف أكثر من إيمانه بالقدرة على اجتياز الوضع المأساوي. وليس إحياء 
ّنما بعث الشعر م ن جديد وبخصائص جديدة تواكب العصر من شتى القديم فقط وا 

 النواحي، وتكشف عن عالقات جديدة في ظل القصيدة العمودية. 
III. نشأة الشعر وطبيعته عند اإلحيائيين  : 

إّن األسس النظرية للشعر عند اإلحيائيين، لخّصها البارودي في مقدمة ديوانه الشعري،      
التي جعلها مفتاحا رئيسا لولوج مواقف وتصورات هذه المدرسة للشعر بصفة عامة، في مصادره 
دراك مكوناته الفنية األساسية التي ينبغي أن تتوافر فيه، وكذا األهداف  ومبادئه األولية، وا 

 لنبيلة واألدوار التي يؤديها الشعر عندما يغادر مبدعه نحو القارئ والمجتمع.ا

جاء في مقدمة البارودي: " وبعد، فإّن الشعر لمعة خيالية يتألق وميضها في سماوة      
الفكر، فتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب، فيفيض بألالئها نورا يتصل خيطه بأسّلة اللسان، 
فينبعث بألوان من الحكمة، ينبلج بها الحالك، ويهتدي بها السالك. وخير الكالم ما أتلفت ألفاظه 

تلقت معانيه، وكان قريب المأخذ بعيد المرمى، سليما من وصمة التكلف، بريئا من وصمة وأ
التعسف، غنيا عن مراجعة الفكرة. فهذه صفة الشعر الجيد. فمن أتاه اهلل منه حظا، وكان كريم 
الشمائل، طاهر النفس، فقد ملك أعّنة القلوب ونال موّدة النفوس... ولو لم يكن من حسنات 

حكيم إال تهذيب النفوس وتدريب األفهام وتنبيه الخواطر إلى مكارم األخالق، لكان قد الشعر ال
بلغ الغاية التي ليس وراءها لذي رغبة مسرح وارتبأ الصهوة التي ليس دونها لذي هّمة مطمح. 
ومن عجائبه تنافس الناس فيه... فإنك ترى األمم على اختالف ألسنتهم وتباين أخالقهم وتعدد 

 .2، لهجين به، عاكفين عليه، ال يخلو منه جيل دون جيل"مشاربهم

من خالل هذا الجزء من المقدمة، تتبين لنا أهم الركائز األولى التي ينبغي أن ُيبنى عليها      
الشعر في نشأته؛ فهو ال يلد عن محاكاة للطبيعة أو لعالم المثل مثلما يرى ذلك أرسطو، وال 

درات اإلنسان في اإلبداع الفني واألدبي، وخارج عن المسؤولية يلد عن وحي أو إلهام خارج عن ق
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الكاملة لصاحبه، ولكنه ثمة مصادر تؤّسس للشعر، وال يمكن االستغناء عن إحداها، وهي 
دراكه.  وتتمثل تلك المصادر فيما يلي:  أيضا مرّتبة حسب األسبقية للوجود في وعي الشاعر وا 

 التخييل:  (1

التخييل في الشعر العربي ركيزة أّولية لنشأته، فال شعر إال بالخيال لقد اعتبر البارودي      
ذا كانت نظرية المحاكاة هي الرائدة  اإلبداعي المنِتج للشيء أو الموضوع المراد التعبير عنه. وا 
في تفسير الشعر اليوناني فإّن ذلك ال يتناسب مع الشعر العربي، ألّن " التخييل ليس هو 

ن التخييل والمحاكاة هو نفس الفرق بين الشعر العربي والشعر اليوناني، المحاكاة، والفرق بي
فاألّول ذاتي يعتمد على مادة الشعر األساسية وهي اللغة، والثاني موضوعي ال يعتمد على 

ّنما يرتكز إلى جانبها على المؤثرات البصرية والسمعية "، مثلما يحدث ذلك 3اللغة وحدها، وا 
يديا، حيث ُيستعمل الديكور وُتستعمل األبواق وحركات الممثلين ولباسهم في الكوميديا أو التراج

 وغيرها من المقّومات األخرى، من أجل التأثير على المتلقي المشاهد.

ُيعّد مصطلح التخييل إحدى المقّومات النظرية للشعر العربي، وقد ظهر المصطلح عند      
رأسهم  ثم انتقل إلى نفر من النقاد البالغيين وعلىالفالسفة المسلمين أمثال الفارابي وابن رشد، 

عبد القاهر الجرجاني، وحازم القرطاجني. وبذلك ابتعد مفهوم الشعر عند هؤالء عن المحاكاة 
التي أّسس لها الفالسفة اليونانيون، كي يأخذ مفهوما أقرب عالقة إلى اإلبداع األدبي، وهو 

يها تخييالت تهّز الممدوحين وتحركهم وتفعل فعال شبالخيال. يقول عبد القاهر الجرجاني: " وال
بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذاق بالتخطيط والنقش أو بالنحت 

. ألّن الشعر يختلف عن أنواع الفنون األخرى التي تستعمل وسائل كثيرة ومختلفة، 4والنقير"
 عكس الشعر الذي يعتمد على عامل اللغة وحدها.
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ويقول حازم القرطاجني بدوره عن التخييل في الشعر العربي: " الشعر كالم مخّيل موزون،      
مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك، والتئاُمه من مقدمات مخيَّلة صادقة أو كاذبة، 

. وقضية الصدق والكذب في الشعر قضية قديمة 5غير التخييل"-بما هو شعر-ال ُيشترط فيها
لها النقاد والشعراء، وفّصلوا فيها، وأجازوا للشعر ما ال يجوز في الخطابات األخرى  تعرض

كالرسالة والخطبة الدينية. ويرى القرطاجني أّن " المعاني هي الصورة الحاصلة في األذهان 
عن األشياء الموجودة في األعيان، فكل شيء له وجود خارج الذهن، فإّنه إذا ُأدرَك حّلت له 

الذهن تطابق لما ُأدرك منه، فإذا عّبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن اإلدراك  صورة في
أقام اللفظ المعبَّر به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين وأذهانهم، فصار للمعنى 

. لذا فإّن عملية تحويل الشيء من طبيعته الوجودية الحقيقية 6وجود آخر من جهة داللة األلفاظ"
ى الوعاء اللغوي باأللفاظ والكلمات، هي التي تستوجب الخيال، فيخوض الشاعر في إل

التشبيهات واالستعارات واألساليب البيانية المختلفة، قصد اإلفصاح عن الشيء وتقديمه إلى 
المتلقي بأقوى صورة ممكنة، " وبالتالي استلزم االهتمام بالبالغة والنحو واألسلوب، وبما يتعلق 

 . وهو ما رّكزت عليه كذلك المدرسة الكالسيكية الجديدة.7حدها"باللغة و 

وتناول مصطلح التخييل ُبعدين اثنين يتّم االهتمام بهما في نظم الشعر وهما " الُبعد      
الداللي الذي يتم التركيز فيه على المحسوسات التي تقوم عليها الصور التي ُترسم بدورها 

 ث يتم االرتكاز فيه على الحروف وحدها لبناء الجانب الموسيقيباأللفاظ. والُبعد الموسيقي حي
. وهذا األخير يحتاج بدوره إلى ُبعد النظر وترويض التصورات إلى ما يخدم 8في أوزانه وقوافيه"

 النص من جوانبه المتعّددة. 
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 الفكر: (2

رّكز البارودي على عنصر الفكر في نظم الشعر، وهو العنصر الذي يجعل الشعر في      
إطار الجماعة من جهة وفي إطار العقل والمعقول من جهة أخرى. وكلَّما كان اإلمعان في 
الشيء أو الموضوع بتعميق التفكير فيه، كلما اكتسب الخيال نوعا من الُبعد والمصداقية 

ار الشعر والفن. السّيما وأّن المدرسة اإلحيائية شديدة االرتباط بما هو والموضوعية، في إط
واقعّي واجتماعّي. وُيعّد الفكر عملية ال ُيستغنى عنها في توجيه الخيال وفي وضع بنية مقبولة 
للنص الشعري، ألّنها تحتاج إلى تسلسل األفكار الجزئية لبناء وحدة الموضوعية، وتماسك 

عناصر المتعّددة في القصيدة، بشكل من الموضوعية التي تتماشى ومنطق الوحدة العضوية لل
األشياء. والتجربة األدبية تجربة جمالية تأملية، وُتعّد كل " تجربة جمالية صورة من صور 

 ، موجودة في الواقع أو في الخيال.9التأمل وانتباه وّدي إلى صفات وبنيات وصفية "

 العاطفة: (3

ى األسس البنيوية للشعر العربي، فالشعر أساسه العاطفة. فهي التي ُتعّد العاطفة إحد     
تمنحه الروح اإلبداعية وتمنحه الجوهر الذي يضعه الشاعر أمام عينيه في محاولته التعبير 
عما يجوب في مخيلته. فينبغي للشعر أن يتضمن ذلك اإلحساس بأهمية الشيء أو الموضوع 

 ي الفن هو الركيزة األولى التي تمّده الجمال، وهذا األخيرالذي يريد التعبير عنه. واإلحساس ف
هو لّب اإلبداع بشكل عام. والنص الشعري من هذا المنطلق " ليس مجرد شيء بل هو روح 

. وعندئذ تلتقي الذات الشاعرة في عمقها، مع موضوع القصيدة 10تتجلى من خالل وسيط حّسي"
 . ية المتلقي واستقباله كما ُأريَد له من المبدعوتتالحم معه، وتمّده إمكانية التوغل في نفس

 اللغة: (4
ُتعّد اللغة الوعاء الذي يحمل في ثناياه جل األفكار والتصورات واألخيلة التي يؤّسس لها      

الشاعر في نصه، فهي التي تعّبر عن أفكاره وعن انفعاالته ومواقفه، مهما اختلفت طبائعها 
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لتفسير. فعلى اللغة أن تتحّمل عبء التحّول من ذهن المبدع النفسية ومهما صُعبت لإلدراك وا
وعواطفه، إلى المنطوق أو المكتوب. ويرى اإلحيائيون في اللغة الشعرية ضرورة االعتماد على 
األلفاظ المألوفة في القصيدة العربية التراثية، ألّن اللفظة هي الوحدة الصغرى التي تتوكأ عليها 

م بالفصاحة، حيث يقول الجاحظ " أنذركم حسن األلفاظ وحالوة لغة الشعر، فينبغي أن تتس
. ويقول كذلك " والمعاني مطروحة في الطريق... إنما الشأن في إقامة الوزن 11مخارج الكالم"

. فاللغة من خالل األلفاظ هي الواجهة التي ُتعرض 12وتخّير اللفظ وسهولته، وسهولة المخرج"
 بة لها؛ في أغراضها ومعانيه وفي تصوراتها.بها القصيدة، فينبغي أن تكون مناس

أما بالنسبة للمعاني، فإن البارودي يرى في ذلك ضرورة التألق والسمّو في صناعتها.      
وهو ما يجعلنا نشير إلى عنصر الخيال والفكر في آن واحد. ألن التألق في المعنى هو البحث 

ي كان اإلمعان في الفكر والبعد فعن جوهره ومنتهى التعبير عن الشيء أو وصفه. فكلما 
التخييل، ارتقت المعاني والدالالت، وتم الكشف عن الصور الجديدة، وعن شوارد األبيات في 
ذلك. وبهذه النظرة يكون تضع المدرسة نهجا يدعو إلى تجاوز الضعف من هذا الجانب، وهي 

ر إلى ما كن الشع ثورة ومحاولة استدراك نقائص عصر الضعف من هذا الجانب، والعودة به
عليه في الفترة العباسية وقبلها. وال يمكن نظم المعاني إال بنظم األلفاظ، ولكن " ليس الغرض 
بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دالالتها وتالقت معانيها على الوجه 

 لجيد، حيث تحّدث. وهنا نتذكر ما جاء به المرزوقي في شروط الشعر ا13الذي اقتضاه العقل"
عن جزالة اللفظ واستقامته، وشرف المعنى وصحته. فاللفظ والمعنى كّل متكامل في الشعر، 
يخدم كّل منهما اآلخر، من أجل بلوغ اإلفصاح والتبّين. وهنا دليل على ارتباط شعراء هذه 

 المدرسة بالتراث النقدي العربي المتعلق بالشعر.

يشير البارودي في إطار بناء اللغة الشعرية، إلى عدم التكلف فيها، سواء من جهة األلفاظ      
أو من جهة المعاني. والتكلف هو التصنع، وهو محاولة فعل شيء عن غير دراية تامة به، 
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أو محاولة احتذاء اآلخرين من دون علم بالتجربة وبخباياها. وبالتصنع يكون إقحام اللفظة في 
موضعها أو في غير المعاني التي تعبِّر عنها، فتضعف المعاني والدالالت وال تؤدي  غير

 مهمتها على أحسن وجه، أو يختل المعنى إطالقا، وتختل البنية العضوية بذلك. 
 :الحكمة (2
يتطرق البارودي في تقديمه للشعر الجيد إلى عنصر الحكمة، التي ينبغي أن تتوافر في      

رفت ذلك القصيدة العربية القديمة، خاصة المطّولة منها والمعلقات. والحكمة القصيدة، مثلما ع
مصدرها الفكر وسعة االطالع بما يحيط باإلنسان، وفي عالقة هذا األخير بالموجودات 
والغيبيات على حّد سواء. والحكمة من جهة أخرى مّتجهة نحو األخالق ونحو ما هو عقلي 

الشعر خالدا وحيا بين األمم، )كأنما هو مخلوق من كل نفس ومنطقي، كما أّنها عامل لبقاء 
أو مطبوع في كل قلب( مثلما يقول البارودي. السّيما وأّن الكالسيكية تمّجد العقل وتعتبره 

 مصدرا لإلبداع الشعري السليم، عكس الرومانسية التي تمّجد القلب والعواطف الرهيفة. 

عر العربي القديم وموضوعا له، قد يظهر في وُتعتبر الحكمة غرضا من أغراض الش     
القصيدة متفّردا، كما يمكنه أن يظهر كموضوع جزئي منها. والشعر الِحكمي هو " الشعر الذي 
يرمي فيه صاحبه إلى تثقيف العقل العملي في اإلنسان، بحيث يسير على طريق االستقامة 

در ما جربة نفسية اختبارية، أي بقالفردية واالجتماعية؛ وهو يكون شعرا بقدر ما يعّبر عن ت
يعّبر عن ثمرة احتكاك الشاعر بنفسه وبنفس المجتمع وأحوال البيئة المكانية والزمانية. فيكون 

 .14تفكير الشاعر متصال بجوهر النفس البشرية وأعمق منازعها"

IV. :خصائص شعر اإلحيائيين 
فهو  )الشعر ابن بيئته(،الشعر عند اإلحيائيين مرآة عصرهم، أو كما يقال في القديم  (8

الشعر الذي يعبر عن المجتمع في مجاالته المختلفة وقضاياه الراهنة، وعن المشاكل 
 االجتماعية الُمهيِمنة عليه، كالفقر والحرمان والجهل.
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التعبير عن الهموم واالنشغاالت الذاتية والشخصية للشاعر، وعن سيرته في حياته.  (5
ي التي كان موضوعها الرئيس رحلة منفى الشاعر ومثال ذلك قصيدة سرنديب للبارود

إلى جزيرة سرنديب )سريالنكا اليوم( في فترة من حياته، ومعاناته مع حكام مصر 
 آنذاك. يقول:

البقاء على ركائز البالغة العربية القديمة في أساليبها اإلنشائية من تشبيه واستعارة  (1
ظم المعاني، مثلما فعل األوائل في نوكناية وتراكيبه األسلوبية، ومحاولة التجديد في 

 شوارد األبيات، التي ُتعّد عنصرا بارزا في المفاضلة بين الشعراء. يقول البارودي:

ن هي لم ترجع بيانا لســـــــائلِ    أال حّي من أسماء رسم المنازل    وا 
 عليها أهاضيب الغيوم الحوامــــلِ   خاّلء تعّضتها الروامس والتقت  

 15أراني بها ما كان باألمس شاغلِ    رفَت الدار بعد ترسم   فأليا ع

تخليص الشعر من المحسنات البديعية التي تركت أثرا ضعيفا في نظم الشعر في  (4
عصر االنحطاط، وعدم المبالغة فيها، ألن ذلك جانب من التصّنع في الشعر وأحد 

إليحاءات، الداللي وبالصور واركائزه األساسية. وبالمقابل يتم االهتمام بالجانب المعنوي 
 وهو لّب الشعر وجوهره.

توجيه الشعر نحو الحكمة والتعليم والتوجيه إلى مكارم األخالق، والوعظ واإلرشاد. يقول  (2
 حافظ إبراهيم عن العلم وشرط األخالق فيه:

 والعلم إن لم تكتنفه شمائل*** تعليه كان مطية اإلخفاق
 لم يتوج رّبه بخــــــــالق وال تحسبّن العلم ينفع وحده*** ما

 16كم عالم مّد العلوم حبائال*** لوقيعــــة وقطيعــة وفــــــــراق
فتح المجال للموضوعات واألغراض الشعرية الجديدة بأنواعها، التي ظهرت مع  (6

الحضارة والبيئة الجديدتين، السّيما مع وجود االحتكاك بالثقافة الغربية وآدابها، على 
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الستعمارية على البلدان العربية. وبرزت أنواع أخرى من الشعر: كالشعر إثر الحمالت ا
القصصي، والشعر المسرحي، والشعر التعليمي، وشعر األطفال. وذلك محاوالت 

 لتطوير الشعر العربي واخراجه من القوالب الموضوعاتية القديمة. 

 : خاتمة

ع استثنائية استطاعت أن تض كان لظهور مدرسة اإلحيائيين في األدب العربي بادرة     
حدا لما ُعرف من ركود للشعر في عصر االنحطاط من جهة، والعودة إلى الشعر العربي 
القديم في بالغته وفصاحته وصور الشعرية التي عرفها عند كبار الشعراء الذين يمثلون 
ن كانت مجهودات اإلحيائيين في هذا اإلطار واضحة، إال أّنه  مالقدوة في عصورهم. وا 

فتحوا المجال ألنواع أخرى من الشعر، كالقصصي والتعليمي والمسرحي، وفتحوا على 
موضوعات جديدة تتماشى ومتطلبات عصرهم. وكان ظهور هذه المدرسة حافزا لظهور 

 مدارس أخرى تختلف معها في النهج والتصورات.  


