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 (1)  الشعر المغربي الحديث -1

لم يعرف الشعر المغربي مفهوم الحديثية الفنية، بمفهومها النسقي المتعارف عليه إلى اآلن        

التعمق والتجذر  ثم أخذ طريقه في    إّلا في وقت ّلحق مع نهاية الستينات، وبداية السبعينيات،"

في الثمانينيات من هذا القرن أما قبل هذا    ،شيئاً فشيئاً إلى أن استقام عوده في الحركات الشعرية

، لها  (i) فإن الشعر كانت لها مفهومات أخرى, تبتعد أو تقترب من أسس وعناصر الفن"  ،التاريخ

وف المغربي،  التاريخ  في  المستمرة  بالتحوّلت  مباشرة  اّلجتماعية ق  عالقة    السياقات 

واألدبية. والثقافية 

ة           لمفهوم    أربعثما كان  المغرب،  في  الحديث  المغربي  الشعر  تاريخ  في  بارزة،  مراحل 

الشعر، وخصائصه الفنية أثر واضح في هذا التقسيم، والذي ّل يعد دقيقا، بل هو اجتهاد لتمكين  

 القارئ من تتبع بوصلة الحركة الشعرية في المغرب.  

 مرحلة أواخر القرن التاسع عشر.  - 1       

 مرحلة أوائل القرن العشرين.  - 2       

 مرحلة الثالثينيات وبداية النهضة األدبية.  - 3       

 . متد إشعاعها إلى بداية الستينيات مرحلة األربعينيات التي ا - 4       

كل           في  الشعر،  مفهوم  بلورة  في  ساهمت  عنيفة  وهزات  كثيرة  أحداثا  إنا  القول  ويمكن 

ّلت  مرحلة من هذه المراحل، وكان للوعي الذي لحق الشخصية المغربية وانخراطها في التحوا 

ة ، والظروف السياسية   .هذه المراحلخطابات  فرض الحماية( أثر قوي في )اّلجتماعية كل مرا
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الموظف          به  يقوم  لما  ال  ومكما العلمية،  الفقية  لثقافة  مرادفا  المرحلة  هذه  في  الشعر  عدا 

الشعر   ومنها  وعلومها  العربية  تعلام  من  بدا  فال  الحْرفة  اتقان  قصد  الدولة  وإدارات  والقاضي 

)حفظا وقرضا(؛ ألنا موضوعه ارتبط في نظرهم بموضوعات العلوم والمعارف األخرى، فهو  

" أما مكانة علم األدب من العلوم, فحسبه   ّل يتجزأ من موضوعات هذه العلوم والمعارفجزء  

  ،   ! " أن الفقه أشرف العلوم وأوّلها بالنقد في الفضل والشرف.. فمعظم علوم األدب آلة للفقه 

النحو  فالشعر   علم  معرض  في  الشواهد  لحفظ  ووسيلة  واللغوية،  الفقهية  للعلوم  أداة  مجرد 

الفن، وبعبارة أكثر  والبالغة،   المثل السائر؛ بمعنى أن الشعر قد خرج فعال عن نطاق  ورواية 

   وضوحاً: ليس القصد من الشعر هو اإلبداع تعبيراً عن مشاعر النفس وأحالم الروح.

الشاهد   نبئ ي        تقزيمي    هذا  رأي  عن  الفترة  لشعرلالشعري  تلك  دونية  و   ، في  عن  يفصح 

كم جهة,  من  األدبية  جهة  المعرفة  من  المعرفة  هذه  في  والشك  اّلستخفاف  نظرة  عن  يفصح  ا 

 : يقول أحد الشعراءأخرى, 
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 وما الشعر إال مثل ملح قليله         صالح وإن يكثر أثار الدواهيا 

 : مرحلة أوائل القرن العشرين - 2       

الدعووية واإلصالحية  نشرت أفكارها  الحركة السلفية، حيث    تميزت هذه المرحلة بسيطرة        

( وظهر كثير من العلماء الذين تشبعوا  1912عن طريق الشعر، خصوصا بعد فرض الحماية )

كبيراً في هذا العصر هو أبو    ،باألفكار اإلصالحية. وقد وصف أحد المؤرخين مصلحاً مغربياً 

 شعيب الدكالي بأنه: )شيخ اإلسالم وحافظ المغرب ومحدثه(.  

ع      الشعراء  المعارف  أقبل  ونشر  اإلصالحي،  بالفكر  متعلقة  موضوعات  في  النظم  لى 

ل مفهوم الشعر من   بل أصبح ذا    ة مكملة لشخصية العالم أو القاضي، مجرد ثقافوالعلوم، وتحوا

 ً لقد مسا الشعر الموضوع، وّل يزال لم يصل    هو موضوع الفكر السلفي.  ، موضوع مستقل نسبيا

 . بعد  إلى الفن 

 : يقول عبدهللا القباج, في بعض أبيات من قصيدة له   ،نماذج تشير إلى ذلكويمكن التمثيل ب     

 ليس التّمدن ما يلهيك عن عمل                 يرقي البالد ويعلي الفكر والنظرا             

 ليس التّمدن بالتزويق مسخرة                  إّن التمدن ما أوالك مفتخـــــــــرا         

   ديوان: ذكريات من ربيع الحياة في ويقول محمد الجزولي 

 وإّن الدين عند هللا قول            وفعل ال كرقص الراقصينا 

 الرؤوس وال بشرب الماسخينا    وال نهش اللحوم وال بشذح      

 ومزمار عال ذقنا لمينا        وأن الذكر ليس بقرع طبل                       

 وإن هللا يخزي المدعينا       وإن من هذا براء                                    

المتناولة في هذه المرحلة ارتبطت ارتباطا عضويا  والمالحظ أن أغلب هذه  الموضوعات       

الرؤية الشعرية  عمق  صدق الفني، ولبالفكر اّلصالحي، ورغم ألفاظها الجديدة، غير أنا حرارة ا

 ظلت بعيدة عن قوام الشعر وروحه .   

 
 

 


