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 امللخّص

آوت إليه ورقدت فيه  النُّفوس الطَّيبة الَّيت اآلفاق بواسطة طار صيته وذاعت شهرته يفي جبل عامل هو اجلبل الَّذ

حلِّها وترحاهلا فصقلت أرواحها باإلميان  نرباساً هلا يف كياهنا وجعلت من سرية أهل البيت  وإستشعرت وجود اهلل يف

النُّبوغ فجبل عامل فضال عن مل يكن مانعا ي العلوم وأصبحت كتبهم مناراتٍ لضالة ذو شىت والعلم فأعطت نتاجات يف

النجف  األقطار العربية ال سيما احلوزة العلمية يف العلم واألدب لسائري لكسب الفضل لقد أصبح حمطة هلجرة أبناءه لتلق

طياهتا مراحل  نتشرت آنذاك تتكفل هذه الورقة البحثية السَّرد يف اتِّجاهات األدبية والفكرية الَّيتواالى وفتح األبواب للرُّؤ

 استخراجاجلِدِّ من  يدة يفتناول البحث للموضوع أعاله لتالمس النُّور وفر يف األوىلي فهي املعاصر العامل الشعر العريب

وفضال عن دراسة املراحل ي التحليل-املنهج التوصيفيى دراستها عل املوثوقة فتعتمد يف البحوث والنُّصوص من املصادر

إثراء حلبة  تساهم يفي رافية ودينية وأدبية جلبل عامل وأعالمه لكقتُقدِّمُ دراسة مُمنهجة دميوي األدبية جلبل عامل فه

هبا أناروا ظلمة الليل احلالك عن طريق  من احلق املفروض علينا إزاء علماءه ونتاجاهتم األدبية اليّتي نقضاألدب ولعل 

مواكبة  عن جبل عامل ليس مبعزل يف أانَّ الشّعر: أوالًي ما توصَّلنا إليه خالل البحث مبا يل طلَّاب العلم واألدب ومن أبرز

مل  :ثالثاً ،شكل بوتقة األدب امللتزم جتاه األحداثي العامل أنَّ الشِّعر الدّيين: ثانياً ،العربية العصرنة آنذاك بالنّسبة لألقطار

. كافة األصعدة يف واستخدمهمارس شعر التفعيلة ي األدب العامل: رابعاً ،من أجل األدب حمضاًي تكن نتاجات األدب العامل

 .لذا نُسلِّط األضواءَ خالل النقد والتحليل للنتاجات العاملية

 

 ةلمات الرئيسكال
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 ةمقدم

جبل اجلليل، ويعرف بالبشارتني، ى الشام، ويسم جبل عامل اسم ملقاطعة من األرض جنويب

 الليطاين) ما كان منه بني النهرينى والتزال القطعة اجلنوبية منه تعرف ببالد بشارة، ويطلق عل

م التفاح، والشومر، يالشمال، اقلما وراءمها من جهة  ىف، وعليبالد الشق( والزهراين

ده، ولعل هذا االختالف نشأ من امتداد سلطة زعمائه يحتد ان، وقد اختلف املورخون يفحيوالر

ه، ي فأضافها النيزمن بعض املورخ اناً، فكانت بعض البالد داخلة حتت سلطة زعمائه يفياح

ل يوأرضه أرض مقدسة، والدَّل .(61: 6111، يسوعيال) زمن بعض آخر، فأخرجها عنه وخارجة يف

د  األ  ى ال  ام  إل  د  ال ح ر  ج  س  م  اًل م ن  ال  ي  ل   ه  د  ب ع ب  ى ر  س  ﴿س ب حان  اّلذي أ  : ذلك قوله تعاىلى عل  ىص  ق  م س ج 
ل ه  ل ن ر ي  ن  ار ك  ي ب  ذ  ال    رض اليتوجبل عامل من األ (6/ اإلسراء) ﴾ير  ب ص  يع  ال م  ا إ ن ه  ه و  الس  ت ن  م ن  ءاي   ه  ا ح و 

فقد فسرها  .(66 /املائدة) ﴾م  ت ب  اشهل  ل ك  ك  ي  ت  ة  ال  س  د  ض  ال م ق  ر  وا األ   خ ل  د  ام  و  ا ق   ﴿ي   ويقول تعاىل .حوله

 .(66: 6، جدون تا، احلر العاملي) الشام يعين: فقال اإلمام الصادق 

 بين وإن الفتنة ملّا ظهرت يف اجلليل جبل مقدّس،»: أنه قال  وقد جاء عن الرسول

: 6، ج6111، ابن شداد)« جبل اجلليل أنبيائهم أن يفرّوا بدينهم إىل أىل اهلل تعاىلى إسرائيل أوح

يعدّها من بني األسباب لكتابة كتابه ي هذه القداسة جعلت صاحب أمل اآلمل احلرّ العامل .(43

عدّون وال يُكثرة من دفن فيها من األنبياء واألوصياء والعلماء والصُّلحاء فإنَّهم ال »: فقال

، والبقعة ، واجلليل األدىنىاألعل: ومِن أهم أمساءه. (61: 6، جدون تااحلرّ العاملي، )« حصونيُ

بن استرخاء ويقول اال اجلليل معىن اليعقويببن شداد وي اويعط. (36: 6116مكي، ) العاملية

اإلجنيل، وإمنا  ومن كور دمشق صيداء، جبل اجلليل، ذكر يف: يعقوب قال ابن أيب»: شداد

ى على أريد أن أجتلّس ملوس اجلبال إين إىلى وحأملّا   ــتبارك وتعاىل ــبذلك ألنّ اهلل ي مسّ

 ،6111، ابن شداد)« جبل اجلليلي سُمفى بعضك تطاولت ومشخت غري جبل اجلليل فإنه استخر

ي جبل اخلليل الذ»: ه فقالتارخي ومن أمسائه جبل اخلليل، كما ذكر ابن األثري يف. (43: 6ج

 .(361: 3، ج6113، ابن األثري) «عرف جببل عاملةيُ

عصور  جاءته مهاجرة أو فاحتة يف. ملوجات بشرية كثرية وكثيفةى كان جبل اجلليل، ملتق

أعظم  وغريها يفى صيداء وصور والنبطية وآبل وقد خمتلفة، وتثبتُ اآلثار القدمية يفتارخيية 

فالشُّعوب من األصول »: ييقول حتّ .لسكونة تلك املوجات البشريةي ، الدليل املادىاملدن والقر
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سنة قبل امليالد  6122 داخله، منذ حوايل سواحل لبنان ويف السامية وغري السامية قد حلّت يف

واليونان والرومان ... مثل الكنعانيني واألراميني والبابليني واملصريني والفرس.  يحاملس

املناطق  التداول يفى كانت غالبة عل وكذلك فإن اللغات اليت. (14: 6116مكي، ) «والعرب

لغات سامية، مما سهّل انتشار العربية بسبب وحدة األصل ي اللبنانية كاآلرامية والسريانية ه

 بأن الوجود العريبى وجيب أن ال ننس. (14: 6116مكي، ) والتراكيب واخلصائص هلذه اللغات

ما قبل سنة  أعماق التاريخ، فمِّما ال ريب فيه أن هذا الوجود يعود إىل جبل عامل يعود إىل يف

واإلسكندر » :قبل حصار اإلسكندر ملدينة صور، يقول الدكتور أسد رستمي قبل امليالد، أ 446

يوم  وجهه واضطر أن حياصرها حصاراً طويالً، أحبَّ يف ذ حتدّته صور وصمدت يفإكبري ال

صور مُمتطياً ي فقام من ضواح. من أيام احلصار أن يرِّوح عن النفس برحلة صيد قصرية

جواده واتّجه شرقاً متسلّقاً جويا وتبنني، فوجد نفسه فجأة بني قوم من العرب، هكذا يقول 

 .(641: 1، ج6366أمني، )« أرخ لإلسكندر وأقرّ هبم إليه زمناًأريانوس أقدم من 

، وهم أمة (41 :6111اليسوعي، )قبل امليالد، كان النبطيون ميلكون جبل الشيخ  11سنة  ويف

 ويف. (43: 6، ج6111كرد علي، ) التكلم واحملاورة بني الناس عربية األصل، ولغتهم املأنوسة العربية يف

فاملقال كما  .(41 :6111اليسوعي، )لبنان وسواحل فينيقية ى اإليتوريون ميلكون علالوقت نفسه كان 

أشرنا إليه أعاله فضال عن شرح لدميوقرافية جبل عامل واألوضاع العالقة بذلك وشرح حياة 

املراحل األدبية الثالثة ثُمَّ نقوم ى إجياز غريخمل وطناب غري ممل بعد ذلك نُعرِّج عل أعالمه يف

ي لنعط .بالتعليق والشرح إلستخراج الثِّمار من ينعها اذج من نتاجاهتم بعد ذلك نأيتبذكر من

ي الَّذي والسابق التَّليد هلذا القسم من الوطن اإلسالمي والسِّياس صورة حية عن املشهد األديب

مت هذا املضماربأنَّها إتَّس فهذه الورقة متتاز عن سائر البحوث يف .مازال مل يعرف عنه الكثري

رافعة السِتار وتكاثر الغبار عن وجه احلقائق  األديبِّ يّالتقسيم املرحلى باملوضوعية والتركيز عل

واألدب الثَّر وإسطوانات العلم لعدم دراسات مُركزَّة حول املوضوع املشارإليه أعاله لعلَّ نقتطف 

حلكة شديدة السَّواد أمام أنارت ليالً مظلماً من  نوراً من تلك الكوكبة الوضَّاءة واألجنم الَّيت

 .ل ألدب جبل عاملطريق الفضل واالفضالء كاشفة النِّقاب عن الوجه اجلمي

ن ي الفقهاء الَّذريهل جلبل عامل غ :ةية باإلجابة عن األسئلة التَّاليتقوم هذه الورقة البحث

ء؟ هل جلبل عامل أدباء وشعرا د األول والثَّاينيالشَّهكة ينيأصبحوا أعالما لطُّالب العلوم الدِّ

 شعراملقاومة؟  يفي ة؟هل ساهم األدب العامليلّت منه مراحل أدبكة شية أدبكحر
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 داً حول جبل عامل وعلماءهيا وجدمية قدريثكتب كتبت كة البحث فلقد يما بالنسبة خللفأ

ن يرة املتبحركتاب أمل اآلمل املعروف بتذك :ر ال احلصركل الذِّيسبى أوضاعه ومنها ما علو

عة يه املؤلِّف العلماء الشِّير فكذي املشغري خ احلرِّ العامليف الشَّين تأليالعلماء املتأخر يف

ه يبن بابوى خ عليتاب الفهرست للشكو يزمن الشِّخ الطُّوسى جبل عامل حتَّ ن نبغوا يفيالَّذ

املنثور  تاب الدُّركو د الثَّاينيأحوال الشَّه يفي رسالة إبن العودو تاب الرجال إلبن داوودكو

زا ريبن مي د عليتاب سالفة العصر للسوك د الثَّاينيبن حممَّد بن حسن بن شهي خ عليللش

مة الدَّهر يتيتاب وك انكخ إبن خلِّيتاب تأروكي تاب مروج الذَّهب للمسعودوكي امحد املوسو

املراحل ن املصادر أعاله مل تؤطِّر كلي الرجال للنجاشوي خ الطُّوسيوالفهرست للش للثعاليب

ة ية األدبكف احلريهادفة تعري ليالتحلي املنهج النقلى وّنت هذه الورقة علكت كة لذالياألدب

 .أدبائها ونتاجاهتمى جبل عامل والتّعرُّف عل املعاصرة يف

 جبل عامل ع يفية التَّشيحول خلفي خيحبث تأر

 ةيللهجرات العربه، أصبح مهداً يمنذ أن حلّت عاملة فو خيان جبل عامل خالل التارك

د كؤي .هيانه فكل حول أصل سينشوء جدل طو إىلى انه، مما أدكي ة، فانصهرت يفياألجنبو

ران يا عة يفيأما الش .ل البالدك بالد الشام أقدم منه يف ع يفيخ أمحد رضا أن التشيالش

 ال يفو ان، حىتكومئذٍ ثابتة األرين كمل تو ة،يأوائل الدعوة العباس ان أول أمرها يفكفقد 

ران مبا انتشر من يا ع يفيت دعائم التشيتثب د يفيان ألبناء جبل عامل كقد و .ةيزمن آل بو

 .(363: 43، جأمحد رضا) اريالد كتل علمائه يف

اجلليل، إذ إنه ملّا  الصحايبي جبل عامل نشأ منذ حلّ فيه أبوذر الغفار وهو يؤكد أن التشيع يف

نفس الشام ال  العلوية، وقد استجاب له قوم يف حلّـ مذهبه يفالشام منفياً كان ينشر حيث  سري إىل

ميس اجلبل، وكان له  الصرفند وآخر يف له مقام يف اليوم، وبىن التَّشيع إىل املعتقد يف يزالون ثابيت

 .(363: 43، جأمحد رضا) التشيع وهم كثريون دعوته يف هذه الديار من استجاب إىل يف

بر الشام منذ أوائل الفتح  الطائفة الشيعية موجودة يفاألمري شكيب أرسالن أن ى وير

ى وما غلب التشيع عل. سائر بالد اإلسالم العجم أحدث منه يف اإلسالمي، وأن التشيع يف

: شكيب أرسالن)ي أيام الدولة الصَّفوية أواخر القرن التاسع اهلجر األقطار اإليرانية إال يف

العباس ملا قاموا مببايعة  قيامهم بدعوة بين يفي ولو كان أهل فارس مشايعني آلل عل .(41/16

حني كان يوجد من العلوية من يطلب هذا االمر لنفسه، بينما كان القائمون يؤمئذٍ ي رجل عباس



  411 إطاللة على األدب العربي العاملي المعاصر 

 

بنصرة العلوية هم من العرب ال من العجم، وملا خرج حممد بن عبداهلل امللقب بالنفس الزكية 

خراسان وال  جعفر املنصور، مل يقاتل أحد معه من فارس ومل ينصره أحد هناك ال يف أيبي عل

مث إن القائمني بالدعوة الفاطمية  .(41/31، شكيب أرسالن) مجيع بالد فارس مرو وال يف يف

بالد الشَّام  وهكذا فالتشيع معروف يف. (41/31 :شكيب أرسالن) كانوا من العرب ال من العجم

 قطر إال احلجاز هذا املعىن يومنا هذا، فال يسبق الشام يف إىلي املؤمنني عل من أيام أمري

 .(41/16: شكيب أرسالن)

 عامل جبل ة يفية والعلمياة الثقافياحل

مجيع العهود واملراحل مهد الشِّعر  املتسلسل، وانه كان يفي ميتاز جبل عامل بتارخيه العلم

ينافس اكرب شعراء « بن الرقاعي عد»الكبري ي العاملصدر اإلسالم هذا الشاعر ي فف. واالدب

ايضاً، ظهر الشاعر عبداحملسن ي العهد العباس ذلك العهد كجرير والفرزدق واالخطل، ويف

عامل  جلبلي التاريخ العلم لكن. ما غاب شاعر إ لَّا ونبغا آخر كل العصور وهكذا يفي الصور

ضطرابات اوهلا االحداث واال: يعدة ما يلجمهول ولذلك اسباب ي القرن السادس اهلجر حىت

زوال الكتب واألخبار،  ىلإعامل وأدت  جبل وقعت يف الطَّائفية الَّيت احلروب :ثاتيها .السِّياسية

. ضعف روابطه مع األقطار واملدن االخري إىلى إحتالل الصليبيني للجبل، مما أدّ: ثالثها

 املوانع الَّيتى يتغلبوا عل املرحلة التارخيية أنهذه  استطاعه العامليون يفي والعمل الوحيد الذ

وميكن أن نعدّ  دبية والعلمية،حباثهم األتقف للحيلولة دونُّ العلمي، هو هجرهتم ومتابعتهم أل

أبرزت  جبل عامل، هذه النهضة اليت مؤسس النهضة العلمية يفي مك بن ول حممدالشهيد األ

السنة ي هجرية وه 311األساس ميكن أن نعدّ السنة هذا ى علماء كباراً وشعراء مبدعني؛ وعل

ومع أن حياة . جبل عامل زدهار العلم واألدب يفاعاد فيها الشهيد من العراق، بداية  اليت

الشهيد االول مل تطل، لكنَّهُ استطاع ان يعدّ تالميذ تابعوا رسالته من بعده، لدرجة غدا جبل 

فتخرَّج منه علماء أعالم  ك من كل حدب وصوبعامل معها قبلة عشَّاق العلم فقصدهُ آنذا

تطور احلركات الثقافية، وكان هلم من صفاء الذهن وتوقد العزمية  وفقهاء أجالء أسهموا يف

ذلك ى العامل العريب، تشهد عل عامل معقالً من معاقل الفكر يف وسعة االفق ما جعل من جبل

خلضراء، واملتصلة جبامعات النجف تلك املدارس الدينية اليت كانت رابضة فوق التالل ا

االشرف وإيران بصالت الفكر والعلم والدين، ولقد ساعدت رحالت علمائنا العلمية والدينية 

 .(63: 6366مني، األ) وإعطائه زمخاً مهماًي بلورة الفكر العامل ىعل
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. راًمازال خمضر  اجلنبات خالداً مستمي إنّ هنضة احلديثة مدينة كثرياً لذلك التراث الذ

نشأ بني ي الذ وإذا كان جبل عامل قد تأثر مبا طرأ حوله من حتوالت ثقافية كالسباق الثقايف

مصر وما رافقها من نتائج ى م عل6311لبنان ومحلة نابوليون عام  اإلرساليات األجنبية يف

بل هنضة هذا اجلبل الفكرية .ذلك أن النَّهضة كانت نتيجة لذلك علمية وفكرية، فليس معىن

العامل كنوزاً من املعرفة قبل وصول  عربية واإلسالمية ولدت منذ مئات السنني، وقدَّمت إىلال

اليوم، كما  املكتبة العربية واإلسالمية حىت ما سبق أن أشرنا إليه بوقت طويل، والزالت تغين

 حترير الصحف املصرية كاهلالل واملنار واملقتطف، مث يف وشارك بعض أدباء جبل عامل يف

أن جبل عامل كان ى وهذا يدل عل. (1/3 :6366األمني، ) بدمشق العريبي اجملمع العلم جملة

عزلة فكرية رغم أن طالئع النهضة  نه مل يكن يف يرتبط ارتباطاً فاعالً بالنهضة العربية، وأ

الطريقة ى احلديثة ترسخت فيه مطلع القرن العشرين، يوم افتتحت فيه أول مدرسة عل

 .(1/111 :6366األمني، )م 6116احلديثة سنة 

 عشر ة القرن التاسعيهنا اجلبل حىت ة يفيارات األدبيالت

صدر اإلسالم وفيما قبل هذه املرحلة مل يصلنا من نشاط  جلبل عامل يفي يبدأ التاريخ الفكر

ي العصر األمو وما شهده جبل عامل من حركة أدبية يف. العامليني اال ما نقل عن الفينيقيني

املشاركة بصنع هذا  ، بكر العامليون يفواألديبي الذي شهد التدوين وكتابة التاريخ السياس

جانب كل من  ىلإ (431: 6111بن دريد، ا) الشاعري بن الرقاع العاملي التاريخ فظهر منهم عد

 اىلي عبداحملسن الصوري العصر العباس ، مث ظهر يفيوالنمريي الفرزدق وجرير والراع

اجلبل باإلنتعاش والتحرك  مث إستمرت احلياة األدبية يف... وديك اجلني العال املعر جانب أيب

 والشعر الشعيب النثر الفين الشعر فحسب وإمنا جتاوزه اىلى ومل يقتصر نشاط العامليني عل

نية اإلشارة ثاي أدب العامليني كان من الضرور وملا كان للتشيع من أثر يف .واخلطب والرسائل

تلك الدعوة  هل بيت رسول اهلل جبل عامل حيث بث فيه دعوته أل ذر إىلجلوء أيب إىل

والزهد ى العميق املصحوب بالتقو "الغفاري"ميان إلاالسكان وصبغتهم بى لقيت قبوال لد اليت

 .(13-11: 6361جابر، )والورع 

حيث جسدوا فيه آالمهم كل ما خلَّفه العامليون من نتاج فكري ى وقد ظهرت آثار التشيع عل

حساسيتهم املذهبية حيث عانوا  وآماهلم وكان لقرهبم من دمشق عاصمة األمويني أثر بارز يف

الكثري فظهر ذلك واضحاً يف آثارهم  يءامية الش من القهر واإلرهاب والتسلط من بين
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خزائنهم  يف أنفسهم وهم حيتربون آالمهم شعراً ونثراً ومن مث يدفنون تلك اآلثارى وأنطووا عل

وعترته الطاهرة يبثوهنم مرة  رسول اهلل  ال يظهروهنا إال بني احلني واآلخر ويلجأون اىل

 املنتظر سبيالً اىلي ومن مث يتخذون من عقيدة اإلمام املهد... وأليم احلزن والشجنى الشكو

إلحتمال جعل الشيعة يتميزون بشدة ا الصرب وحر اإلنتظار ولعل هلذا املبدأ اكرب األثر يف

القامت شعرهم وحركوا به قرائحهم وأفكارهم ي صبغ العامليون هبذا اللون النفس. والصرب

ووجهته الوجهة ي سطَّرت الشعر العامل أشهر وأبرز اإلجتاهات اليت حيث كان اإلجتاه الديين

التيار فاملصطلحات األدبية  وعند احلديث عن التيارات البد من حتديد معىن .أرتضتها اليت

 .د اختلطت احياناً فما املقصود بالتيارق

أنه مدرسة ى أنه لون ومن يكتب عن الغرض على جند أحياناً من يكتب عن التيار عل

هذا  ويف يصعب حتديد املعاين ؛ فتداخلت هذه املصطلحات تداخالً خطرياً وبالتايل...وهكذا

الفصل بني مصطلح وآخر نستطيع  كثري من املراجع والدراسات مل اجملال ما مل نرجع اىل

وبني  أما الفرق بني اإلتِّجاه. فالتيار هو املدرسة وقد تكون املدرسة تقليدية وقد تكون إبداعية

مثالً أما ي التيار هو أنَّ التَيارعام واالتِّجاه خاص فقد يتجه أحد االدباء حنو التيار التقليد

وقد يكون ... يباً أو فخراً وهكذاالغرض فهو معروف كأن يكون مدحاً أو رثاء أو هجاء أو نس

وأذا كنا ال نستطيع  .يولون سياسي جتماعاويقال لون ... دينياً أو إجتماعياً وما شابه ذلك

نتحدث عن التيارات احلديثه، فإن هذا الكالم  الكالم عن التيارات القدمية مبثل الطريق اليت

قرن  اىلي منذ القرن االول اهلجر يقدمياً وحديثاً فالشعر العاملي الشعر العاملى ينطبق عل

عامة بدءاً  وضعها النقاد للشعر العريب تنطبق عليه مجيع املواصفات اليتي الرابع عشر للهجر

هذا املضمار  غري أننا يف. احلومايني وإنتهاء حبمد علي الرقاع العاملي بتدأ من عداأو هناية 

خافت ى الصوت ناحب مرة وأُخرختتلف عن غريها فى نفساً آخر وروحاً أدبية أُخري حني

شعرهم  نثرهم ويف وهذا ما مييز العامليني يف. والروح هامشية نبويه علويه حسينيه كربالئيه

التمرد والثورة واالنتقام من كل ظامل  ودعوهتم اىل... عواطف صادقة... وأحاسيسهم

 .(36: 6113فارس،  قيصر)... مستبد

 أعالمهو املعاصري الشعر العامل

 (:م6141-6116) ية من الشعر العامليكيالسكاملرحلة ال

الشِّعرية  واملعاين يالفكر الغناء قد اسهمت احلركات السياسية واالحداث العربية والعاملية يف
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احنساره سنة  حىت االستعمار العثماين: والًأ ،برزهاي أاحلديث وما يل العصر يفي لألدب العامل

احلربان العامليتان، نكبة فلسزين سنة  :م ثالثا6162ًسنة ي ساالنتداب الفرن :م، ثانيا6161ً

: سادساً ،احلروب العربية االسرائيلية: خامساً ،الثورات العربية املتالحقة: رابعاً ،م6131

 ...م، و6131سنة  يف للجنوب اللبنايني م، االحجتياح اإلسرائيل6111حداث اللبنانية سنة األ

تشغل بال العاملني وقد ربطوا بينها وبني الشعر  األمور اليت كانت السياسة وما تزال من أهم

الفكرية فهم  اللتزاماهتمبات الشعر بال سياسة ليس بشعر ولعل ذلك جتسيد ى ربطاً وثيقاً حتّ

من احلكم وفلسفة احلكم تقوم ي كل شيء من أجل السياسة مادامت السياسة ه يستخدمون

كياهنم ى وهكذا فقد استخدموا الشعر للحفاظ علخدمة اجلماهري وتقدمي النصح هلم ى عل

عروقه وهو  دمه وتسيل يف يفي ورث السياسة منذ القدم واصبحت جتري والعامل. وتراثهم

دبية وميكننا اعتبار اجملالس األ .بطبيعته ال يقبل األمور ببساطة فهو ليس سهل القياد

تفاالت عاشوراء وغري ذلك من واالجتماعات الشعرية اخلاصة والعامة، وجمالس الفواتح واح

وشيء آخر البد من اإلشارة إليه،  .املعاصري تنمية الشعر العامل املناسبات، دعائم ثابتة يف

الحت  إيقاعات التفعيالت املفردة، واليتى الشعر، املبنية عل وهو أن املدارس احلديثة يف

ا الشعراء العرب، وجمموعة أروبا بعد احلرب العاملية االويل، سرعان ما تأثر هب تباشريها يف

 .(1: 6111عباس، ) من القرن العشرين مطلع النصف الثاين من شعراء جبل عامل يف

املعاصر باملراحل ي وتبعاً للموثرات املتنوعة االنفة الذكر، مرّ الشعر العامل. أمام كل هذا

بدأت هذه املرحلة مع .يداملرحلة الكالسيكية ومرحلة التَّطور ومرحلة الَّتجد: الثَّالثة التَّالية

. م6141عام  م واستمرّت حىت6116النهج احلديث سنة ى جبل عامل عل افتتاح أول مدرسة يف

كتفاء ولقد ضلَّ شعراؤها يتبعون ما أتبعه أسالفهم من اإللتزام املطلق ببحور الشعر واال

موضوعات قدمية  ىالتقليدية واخليال احملدود، والتركيز عل بالصور احلسية البسيطة واملعاين

واحلنني، وافتتاح كثري من القصائد ى الشكل واملضمون كالرثاء والغزل واحلكمة وشعر الشكو

تّجاهات القدمية أال أن هذه املرحلة رغم شيوع اال .األطالل وذكر األحبة والدّيارى بالوقوف عل

املساس فيها، مل ختل من ومضات جديدة األغراض واملوضوعات دون ي العمل الشعر يف

تفاعل هبا كثري من الشعراء  بالقالب الشعرى، استدعتها األحداث السياسية الكثرية، واليت

القومية  ، ودعا آخرون إىل(1: 6113 ظاهر،) نتداب األجنيباالى العامليني، فثار بعضهم عل

اد وروّ .يوالشعر السياسي ، كما شاع الشعر االجتماع(11: 6، ج6324مني، األ) والوحدة العربية

 :هذه املرحلة مبا يلي
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 ثياحلدي ة من الشعر العامليكيالسكأعالم املرحله ال

 (:هـ6414-6631)  صادقنيخ عبداحلسيالش

  الطليعة من روادهم ويعترب يف كان الشيخ عبد احلسني صادق من قمم املدرسة الكالسيكية

لبلدة   مث جاء معه طلب العلم الديين، حيث هاجر والده يف 6631النجف األشرف سنة  ولد يف

نفسه الرغبة بتحصيل  وعندما نشأ منت يف بوه فيها وله من العمر مخس سنني، أاخليام وتويف

وكتاب  والبيان، واملنطق واملعاين .الصرف والنحو العلم فقصد مدارس جبل عامل ودرس فيها،

 وتويف مه وتألأل،جن  النجف وهنالك ملع يفى صول، مث هاجر للجامعة الدينية الكرباأل املعامل يف

 له قصيدة طويلة ميدح يف .(33: 43، ج6324مني، األ) هجرية 6414النبطية سنة  رمحة اهلل يف

 :قائالً ..من األسر املعروفة بالعلم والتَّدين" السادات االعاظم االعالم آل القزويين"أوهلا 

ــامِ  الوخـــد  يـــا عيديـــةا النُّجـــب     ي ال تُسـ

ــك اخلطـــمُ ويل   ولــــال منـــك الســـلمُ    لـ

ــل     ــن هنـ ــيس  مـ ــدورَ العـ ــدرت صـ  وال صـ
 

 فمـــــا خلقــــــت لغــــــري  الوخــــــدِ واخلبــــــب   

ــام  طــــــ   الفــــــال والنشــــــرُ للعقبــــــب    ي نــــ

 باخلطـا صـدرَ الفضـا الرحـب      يأو حتطـ 
 

 ها من الظباءيما فو اهلضابو ها السهوليصف الشاعر فيتاً ي بنيأربعو نيثناوبعد 

 :قوليمدحه ف لص إىلوخي املمدوح صل اىلي كما شابه ذلو الزهورو

 اللقـــــــاحَ لـــــــهُ يُّاهللُ واحلـــــــ ىبأ فــــــىتً 

ــتُ جبدتِــــهِ      ــت بنــ ــن اجملــــدِ زُفــ ــهُ مــ  لــ

ــا   ــائل  طــــــــالع  ثنيتِهــــــ  خــــــــدنُ  لفضــــــ

ــبهُ   ــع  حتســـ ــ ــوَّ الطبَـّ ــةُ حلـــ  مـــــرَّ اخلليفـــ
 

 يافِعَــــــــا وصــــــــيب ارتقـــــــاءَ املعــــــــايل  إال 

ــب     ــةا احلبـــ ــدَت معزوبـــ ــ ــواه غـا ــن سِـــ  وعَـــ

ـــ    ــا علـــ ــت انــــ ــةُ مشخــــ ــب ى هبمــــ  اهلضــــ

 رباً مـن الضـرب   مِن صفوهِ سلسالله ضـَ 
 

(636: 6116، عبداحلسني)   

لوجدنا أهنا  مائة واثنني وثالثني بيتا تصل إىل لو استعرضنا القصيدة وعدد أبياهتا الَّيت

ي والصور وه واأللفاظصورة حية عن الشعر القدمي من حيث البداية والتخلص والنهاية 

ى لشعرائنا القدماء وحمافظته علمتسك الشاعر بالقدمي وتقليده ى أصدق منوذجا عل بالتايل

يعترب عبداحلسني صادق شيخ املقلدين . اهتم هبا القدماء الشعر وجزالة الفاظه اليت ديباجة

لكن وإن ظل  النَّهج القدمي لفظاً ومعىنى احملافظة عل الشكل واملضمون واالكثر التزاما يف يف

ــ قليمية الضاعفة ارات والظروف اإلوحبكم االعتب وىلالء السادة مبوجب الثقافة والنشأة األؤه

ن يتحرروا أساليب التخييل والتفكري والتعابري القدمية فلم يستطيعوا أجانب من ى حمافظني عل
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نظمهم ونثرهم  ما تداولوه يفى عهد الشباب عل ثر احملفوظات وحكم العبارات املأثورة يفأمن 

 فهم ما انفكوا يف ــء ظريفة ما اشتغلوا به من مالحظات وآراى من موضوعات جديدة وعل

تركيز أساليبهم  فكارهم املستوحاة من صميم احلياة العصرية يتوجهون يفأالتعبري عن 

 كثر مما يتوجهون يفأالبعيد ي املاض ىلإانتزاع تشابيههم وأمثلتهم واستعاراهتم  وأخيلتهم ويف

بنت  العيس، الفال،ي ط النُّجب،عيدية  الوخد، :للعبارات فاستخدامهاحلاضر القريب  ىلإذلك 

السبك  متسك الشّاعر بالنَّهج القدمي يفى كلُّ ذلك إ نَّما يدُلُّ عل ...اخل خدن الفضائل، جبدته،

 .طرق الشِّعر القدميى وحبكه القصيدة علي الشِّعر

 (: هـ6436-6613) نيد حمسن األميالس

 الدر النضيد يف"وهو من نظمه، واآلخر هو  "املنظوماملنثورة  الرحيق املختوم يف"أوهلما  ،له ديوانان

 كثرية من الشعراء يفي وقد مجع فيه الشاعر مراث "السبط الشهيد وملحق الدر النضيدي مراث

ميثل شعره منودج  .(623 :6321 نورالدين،)الكتاب  األيام احلسني، وأفسح لقصائده حيزاً واسعاً يف

بن أيب طالب واحلسن ي عل لبه مدائح نبوية ومدائح يففأغي القرن املاض يفي الشعر التقليد

 :دمشق قصيدة إخوانية مراسال بعض أبناء عمه وهو يف واحلسني عليهم السالم فيقول يف

ــة يف  ــا دارَ ميــــــــــــــ ـــــــــــــــرير   يــــــــــــــ  السَـّ

ــا   ــلا النســـــــــــــــــ ــت معتـــــــــــــــــ  ولقيـــــــــــــــــ

 حبــــــــــــــــــــــــــــــةِ أنــــــــــــــــــــــــــــــتِ الدارَ األ

 غــــــــــــــــر  ومالعــــــــــــــــبُ الرشــــــــــــــــا األ  

 هللِ كـــــــــــــــــــم أطلعـــــــــــــــــــت مِـــــــــــــــــــن   

 كــــــــــم ليلــــــــــةً بــــــــــك قــــــــــد مضــــــــــت 
 

ــاك   ــري   حيــــــــــ ــا مطــــــــــ ــيضُ حيــــــــــ  فــــــــــ

 العشــــــــــــــــــيةِ والبكــــــــــــــــــور  ئــــــــــــــــــم يف

 طرقتــــــــــــــــــك نائبــــــــــــــــــةُ الــــــــــــــــــدهور  

ــنري    ــدر  املــــــــــــــــــ ــعُ البــــــــــــــــــ  ومطلــــــــــــــــــ

 غصـــــــــــــنٍ نضـــــــــــــري ى قمـــــــــــــرٍ علـــــــــــــ

ــدور    كانـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــفاءَ للصـــــــــــــــــ
 

(64/4/313إصدارات اجمللس الثقايف للبنان اجلنويب، )  

يم حبة بالسقيا ودوام مرور النسيدعو لدار األ األبيات أعاله حمسن األمني يف شاعرنا السُّيد

 استخدامهوأيضاً ... غرالعشية والبكور مث خياطب دار االحبة واملالعب الرشا األ عليها يف

والتَّشبيهات  مالعب الرَّشا، الكلمات والتراكيب القدمية كدارمية، معتل النَّسائم، نائبة الدُّهور،

ي وموسيقائيتها فهأنَّها أضفت مجالية األبيات ى املستخدمة إضافة عل واالستعاراتوالكنايات 

 .طريق القدماءى متجُّ واضحة جاءت عل
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 (:م6116-6134) مان ظاهريخ سليالش

هبداية ى قرض الشيخ الشعر يانعاً وهو إبن مخس عشرة سنة وسلك فيها طريقاً جديداً اقتد

فأُولع بالكتابة والتاريخ وشُغف باللغة، راسل اجملالت واملصرية والسورية . الشعراء العامليني

فقد ترك ظاهر ثالثة  .(32: ، دون تاحبيب صادق) والعراقية وزوّدها بالعديد من املقاالت واألحباث

 وأربعةمدح حممد وآله األجماد، اهليات، الفلسطينيات،  املعاد يف الذخرية إىل: يدواوين ه

فيقول  .(663: 6321، نورالدين)النبويات، العلويات، احلسينيات واهلامشيات : دواوين خمطوطة هي

 :اخلالدة ما يلي ثورة اإلمام احلسني  يف

ــديثُ كـــــــروبُ    يف ــربالءَ لكـــــــم حـــــ  كـــــ

 الزمـــــانِ مصـــــائبُ صُـــــبت علـــــيكم يف

 وَشَــــــــر بتم بــــــــالطفِ كأســــــــا رنقُهــــــــا 

 كـــــم مِــــــن خضــــــيبٍ مِــــــنكمُ بدماِئــــــهِ 

ـــــد زاحفــــــتكم مِــــــن أميــــــة عصــــــبةُ    قـا

ــرىب   ــم قُـ ــوا بكـ ــنيب قطعـ ــوا  الـ ــا رَعَـ  ومَـ
 

 يرويـــــــــه صـــــــــوبُ الـــــــــدمع  املســـــــــكوب   

ــةا  ــبوب  قلـــــــ ــبال املصـــــــ ــن ذاك الـــــــ  مِـــــــ

ــروب     ــاءِ باملشــــــــ ــانا لألحيــــــــ ــا كــــــــ  مــــــــ

 متعفــــــــــرُ بــــــــــالتُّراب  إثــــــــــرَ خضــــــــــيب 

 معصـــــــــوب  كـــــــــلِّ وغـــــــــدٍ بـــــــــاخلىن يف

ــب    ــلِّ قريــــــــــ ــيتَه بكــــــــــ ــيكم وصــــــــــ  فــــــــــ
 

(666: 6131، ظاهر)  

األبيات أعاله حنو واقعة كربالء والقوم الذين ختلّوا عن اإلمام وقعدوا  ينعطف الشاعر يف

فداحة املصاب  يواجهون منفردين مرارة القتال، يشري إىل عن نصرته وتركوا آل البيت 

هناية القصيدة يتحدث الشاعر عن والئه الشديد لإلمام احلسني  الوجود مث يفى وانعكاسه عل

ى شعره هو اشعاره على الطابع الغالب عل. ضائلهم ومكانتهمميانه بفإوحبه هلم و وآله 

 عاشوراء وصوّر مأساهتا باجتاه وجداينى لكربالء؛ تناول سليمان ظاهر ذكر يّالصَّعيد املأساو

آل البيت األطهار وما  وحسرة، وما تثريه من لواعج وشجون كربالء، ويشري إىل اًيفيض أمل

عن إ نَّما إميانه العميق بثورة  مفردات والتَّراكيب فضالًستخدامهُ للاف عليهم من شدائد،ى جر

لتزام الشَّاعر باألسلوب والنَّمط القدمي فإذا أخذنا من يرب هنُ لنا جلياً ال اإلمام احلسني 

ى حيث يقول عل بعض هذه اجلماليات مناذج نستطيع أن نذكر الشَّطر األول من البيت الثَّاين

وجه ى لزَّمان وأيضا الشطر األول من البيت الثالث حيث يقول علا صبت عليكم يفأوجه اجملاز 

فكلُّ  ...النَّيب قطعوا بكم قرىب :البيت األخري يشكو قائالً ستعارة وشربتم باللَّطف كأاساً ويفاال

وما   فضالً من بيان ثورة اإلمام احلسنيي العاملي ذلك يتضح لنا بأنَّ الشَّاعر الكالسيك

 ..يتعلق هبا فهو يلتزم باألساليب القدمية مجالياً ولفظياً
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 (م6113-6141)ث ياحلدي مرحلة التطور من الشعر العامل
 : يالشِّعر العامل توطئة ملرحلة التَّطور يف

أطلقتها العصبة العاملية هذه املرحلة لصرخة التجديد اليت اخنرط شعراء كثريون يف
 
سنة  

الزيني ا عللسان رئيسهى م عل6141
 

 جبل برزت يف اليت تعترب احلركة النقدية األوىل ، واليت

ولئك أالشعر القدمي وموضوعاهتا التقليدية، استمع ى عامل، وكانت حتمل لواء الثورة عل

عملية الشعر  جديداً يفى الشعراء لتلك الصرخة والتزموا مببادئها وأهدافها فاختذوا منح

شعر  دبية وسياسية واجتماعية ودينية، كما انصرفوا إىلأوموضوعاته وإتِّجاهاته فأعلنوا ثورة 

 .أوزانهالتَّهكم والسُّخرية، إال أهنم ظلوا يتبعون ما اتبعه أسالفهم من اإللتزام ببحور الشعر و

 ثياحلدي أعالم مرحله التَّطور من الشعر العامل

 (:6131/هـ6411)بولس سالمة 

التأليف ونظم الشعر وإشتهر بلقب الشاعر  حياته القاسية إىل انصرف بولس سالمة يف

السرية  ويف. "الوجود الصراع يف"و "حديث العشية"عامل النثر كتابان مها  له يف. امللحمي

الصحف  كثري من املقاالت يفى عالوة عل. "مذكرات جريح"و "حكاية عمر"الذاتية كتابان مها 

 "الرياض"هذا املضمار ملحمتان  الشعر فكان من املربزين وله يف أما يف. العربية واجملالت

 ، عدا الكثري من القصائد املطولة يف"واحلسنيي عل"وديوان صغري عنوانه . "عيد الغدير"و

وهنا . كربيات الصحف واجملالت كان ومازال ينشرها يف اليتي واالجتماعي الشعر الغناي

 ".هجرة علي"يتحدث فيها عن  قصيدته اليتبـ بعضاً من ي نكتف

ــنيب   ــوقُ للـــــــــ ــزهُ الشـــــــــ  فشـــــــــــدَّ  هـــــــــ

 وَحِيـــــداًي رمـــــال  الصـــــحراءِ يســـــر  يف

 مجـــــــــاع  املـــــــــآثر  العـــــــــزمَ يهفُـــــــــوا اىل 

 مقفـــــــــرَ الكــــــــــفِ أعوزتـــــــــه األبــــــــــاعر   

                                                        

م ومـن  6141دباء والشعراء العامليني برئاسة علي الزين عام دب العاملي، أنشأها رعيل من األعصبة األ .6

تصــاف املواهـب الفنيـة وتــو   ا -4ثـل العليـا   صــقل االدب العـاملي وتقريبـه مــن امل   -6الفـن للفـن    -6: إهـدافها 

 (14 علي الزين،. )االرتباط والتألف بني االدباالعاملييني -3جيهها حنو االستقامة والتفوق 

عامـل سـنة    جبـل  ىقـر  ىرخ لبنـاين ـــ ولـد يف جبشـيت إحـد     ؤديـب وشـاعر وناقـد ومـ    أـــ   الشيخ علي الـزين  .6

أوراق  -4. مـع األدب العـاملي   -6. مـع التـاريخ العـاملي    -6: شرف ومن مؤلفاتـه درس يف النجف األ. م6122

 . م6111تويف سنة . العادات والتقاليد اإلقطاعية -1 .للبحث يف تارخينا -1 .أمايل الوحدة -3 .أديب
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ــويقُ   يف ــاحَ ســــ ــق  صــــ ــراب  العتيــــ  اجلــــ

ــابرَ يف ـــــ   العــــــذاب   صــــ  ىواجلــــــوع  حتَـّ

 يالغــــــــالةِ لــــــــيسَ يؤاســــــــ  مفــــــــردُ يف
 

ــدُ أ ــامر   أو قديــــــ ــرانِ تــــــ ــضُ متــــــ  و بعــــــ

ــابر     ــقفِ صــــ ــن تشــــ ــرُ مِــــ ــبَ الفقــــ  عجــــ

ــهُ يف ــمُ ســــــامر    قلبــــ  انبســــــاطِها اجلهــــ
 

(31: 6116سالمة، )  

ه يثر فكأو ة التامة،يشعر بولس سالمة، فأواله العنا احتل موضوع عاشوراء الصدارة يف

ات جسَّد يهذه األب ن شاعرنا بولس سالمة يفكل .(666: 6321نورالدين، ) سلوباًأأجاد و نظماً

 ر فينيل وتصويال رائع وأسلوب مجيلة من خية مجيات شعريأوالً جسَّد مجال: ةيالتَّالي املناح

ع ير خمرجه مجكاً إبتيمائينيلما سيأنَّما أعرضَ لنا فكة ريات القصيف فإنَّه هبذه األبيلط

واضحة أظهر من ي ة فهيالقو فاتهيتوص جتسَّدت يف ة الَّيتيالفنون وهذا بفضل قوته الشَّاعر

 .رابعة النَّهار وضوح الشَّمس يف

 :(م6112-6112)ي امل  العاملكحممد 

عاش يف لبنان  .، وتويف يف مدينة صيدا(جنويب لبنان -جببل عامل )ولد يف بلدة الشرقية 

تعلم مبادئ القراءة مبسقط رأسه، مث التحق مبدرسة املقاصد اخلريية يف مدينة . واآلستانة

التحق باملدرسة الرشيدية، وأهنى هبا دراسته . ها على شهادته االبتدائيةصيدا، وحصل في

عمل أستاذًا يف دار املعلمني آن تأسيسها  .الثانوية، ودرس كتب اللغة واملنطق على يد أحد العلماء

يف عهد الدولة العثمانية كان رئيس مجعية االحتاد والترقي يف مدينة صيدا، وكان مناهضًا 

أشعة »جُمعا بعد وفاته و ــجزآن  ــ« البحار»: لالحتالل الفرنسي ترك ديوانني خمطوطني مها

ملناسبات املختلفة، من ترحيب بقدوم شاعر حمافظ، يتنوع شعره بني املشاركة يف ا. «احلكمة

شخص، ومشاركة يف تكرمي آخر، ومدح بعض األعالم، والتعزية، والشكر، وله قصائد يف التعبري 

 .مييل يف شعره إىل استخدام قدمي األلفاظ ومهجورها. عن لبنان يف فترات تارخيية

ي دة الشورويرنما زار لبنان فنشرهتا جيصل حيف كها املليدح فميدة ينظم الشاعر قص

 :نياحل كذل مصر يف يف

ــادَ غيـــــــــلٍ أم كمـــــــــاةُ بواســـــــــلا     آســـــــ

ــذُّ احلفــــــاظُ املرفهــــــا جحــــــافال     تشــــ

 حَواشـــيها النضـــالُ خمضـــبا يفى مَشــ 

 ىتواصــلا فيــه الزحــفُ بــالزحفِ للمــد   

ــلُ    ــاتُ الطــــــــوالُ معاقــــــ ـــــــا االعوجيــــــ  هلـا

 بالطيـــــــب  منـــــــها الشـــــــمائلُمضــــــمخةً  

ــلُ    ــدودُ األوائـــ ــه اجلـــ ــبت فيـــ ــا خَضِـــ  كمـــ

ــلُ    ــا املفاصــ ــدرع  فيهــ ــتَ الــ ــنقضُ حتــ  وتــ
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ـــ  ــارت لظـ ــا  ى أعــ ــها تألقــ ــهباءِ منــ  الشــ

 كــــــأن الثريــــــا بســــــمةُ مِــــــن شــــــفافِها 
 

 معــــــــــارك زاك أصــــــــــلُها واخلصــــــــــائلُ

ــلُ    ــا وجحافـــ ــدا هلـــ ــما جنـــ ــوبُ السّـــ  تشـــ
 

(13 :6163شعيب العاملي، )  

مصقوالً صافياً يتسم بطول النفس وحدة الذكاء ي حممَّد كامل شعيب العامل جاء شعر

وله ي أجواء الشعر التقليد يعيش يفى باجته وأشتدّت الفاظه ومل يتأثر باجلديد وبقفأشرقت دي

مجعها ببعض االجزاء  بعض املؤلفات النثرية ومل يطبع ديوانه بإستثناء بعض القصائد اليت

املقدمة مث  اختيار االلفاظ وحسن التخلص حيث اطال يف وفيها من براعة يف ...كاحلماسيات و

حنتها  لفاظ اليتواأل ...بالصُّور والتشبيهات القدمية الرائعةى مدح وأت ىلإ ختلَّص بعد حني

 .نفس الشاعرى تسيطر عل الروح التقليدية اليت ىلإوكلُّ ذلك يسري ... من القاموس

 (:م6113-6111) احلومايني حممد عل

 الراحةذق طعم يمل و جرأتهو ل مبادئهيسب اته متشردا يفيح ىقضي الذ هذا هو احلوماين

ي ثنا عنه برأيحدي ننهو م،6113اً عام ياً مرضيدعوة ربه راض ال عندما لىبإاالستقرار و

تتأثر و حتفل باللفظ اجلذل ة الليتيديمن أبناء املدرسة التقل»: قال عنهي ألحد النقاد الذ

م يالقو ان بالوطن العريبمياال دائما بالدعوة اىل قد عىنو طة هبايالعامة احمل باألحداث

 .(314: 6136ش، يقب)« العروبةو اإلسالمو ةينساناإل

ــ ــب  وهـــــــــوَ  عجبو لألافـــــــ ــبُأديـــــــ  ديـــــــ

 ىال أملا الصــــــــــــــــــديق  أن يتنَاسَــــــــــــــــــ 

ــا يف  ــرُّ مَــــ ـــ  شــــ ــام  نعمـــ ــكي االنــــ  مليــــ

 قُــــــل لِمَـــــــن حـــــــاولا الزعامـــــــةا فينـــــــا 

ــرو   ــجاعةُ عمـــــ ــدَكم شـــــ ــت بعـــــ  أخفقـــــ

ـــ  ــا الّـــ ــةُ يف ي ذمَــــ ــغُ الرياعــــ ــدِ تبلــــ  عــــ
 

 حياتِــــــــــــــــــه ِوردَ مخــــــــــــــــــس    واردُوا يف 

ــدِ ينَسِــــــــ   ــودِ كالبعــــــ ــالفاتِ العهــــــ  يســــــ

ــعب  يفي هِـــــــــ ــارةُ بؤسِـــــــــ ي شُـــــــ  يعصـــــــ

ــأس    ــدةُ بـــــــــــ ــلٍ وشِـــــــــــ ــــــــــــدا نائـــــــــــ  ب جـ 

ــس  ى ونَــــــــــــد ــةُ قــــــــــ ــامتا وحكمــــــــــ  حــــــــــ

ــــــــه ــس   يفي وهـــــــــ ىالسُـّ  أنامـــــــــل ِخَمـــــــ
 

(46 :6163شعيب العاملي، )  

محل آالم و العذابو احلزنوى سطابع األ احلومايني حممد عل شعرى قد غلب عل

ترددت أصداؤها و جاب هبا املعمورةو هيتفكى رفع أحزاهنم علو نياحملرومو نياملعذبو الفقراء

لنا ى تجلَّيات أعاله ياألب لذا إذا ما نظرنا نظرة تأمل إىل. ه أو مر منهيان أقام فكل مك يف

ما يسيستخدم األدب والب أن يد من األديريآالم فو له آمال بوضوح أانَّ شاعرنا احلوماين
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 حساب الشَّعب ىعل كة امللوير رفاهكستنية فية اإلنسانيامل األهداف السَّيسب يف الشِّعر

اطب خيجع وريالشِّعوب ف ة يفيوقراطميفقدان الدِّو امكة للحيديبالقبضة احلد ندِّدوي

د الشَّاعر مل تفد إ ذا ما تناولت يقبضة  يفي لِّ واد وهك م يفيهت اعة الَّيتريالشُّعراء بأانَّ ال

 .ادحكالو ا الشَّعب املضطهديقضا

 (:م6111-6126)ن شرارة يالزى موس

كتب القصيدة العمودية، والتزم وحدة القافية، وجعل شعره يف خدمة قضايا عصره، وتناول 

الناس من عمال ومزارعني، مهوم جمتمعه، مستجيبًا ملشكالت احلياة اليومية اليت يعيشه ا

النضال الوطين، واملقاومة ضد ومتابعًا أحواهلم املعيشية وشكاواهم، كما كتب يف قضايا 

أشكال االستبداد واالستعمار األجنيب، متيز شعره بتعدد املعاين، وتنوع املوضوعات، وتدفق 

األفكار يف أسلوب سلس، جيمع بني اجلد واهلزل دون تكلف أو تصنع، ويعكس ثقافة جمتمعه، 

من يؤثرها، تقترب بعض منظوماته من اللغة احملكية، وخباصة حني يعارض أو حياكي 

تتجلى يف شعره صور بيئته اللبنانية اجلنوبية، كما تأخذ قضايا املرأة والسياسة مكانًا مهمًا 

 .(11/ 6: 6116، جلنة إعداد) يف قصائده

 يــــا مَــــن يُنَاصِــــبيُن العــــداءَ كــــأنين  .. 

 ديـــــــــــنُ يُفِرُقنـــــــــــا ويبـــــــــــذرَ بينَنَـــــــــــا 
 

 وكأنــــــــــــــهُ العــــــــــــــريبُ والصــــــــــــــهيوينّ    

ــحناءَ والبغضــــاءَ  ــا هُــــو .. شــ  !!دِيــــين  مَــ
 

(644جملة اجليش، )  

يتميز شعر موسى الزين بصفاء عفوي ينم عن إميان ثابت عميق يف نظرته للوطن، أما 

ووطنيات هذا الشاعر . حضاري نظيف ال يقبل املساومة أو املواربة -عروبته فانتماء تارخيي

. رقةاجلنويب مدرسة أخالقية منفتحة حضارية مترفعة عن كل مثالب العصبيات والتف

كان افقه واسعاً يف حتليل .. استمر طيلة حياته نظيف املعتقد رافضاً جتارة األديان واملذاهب

ن العصبيات متاثل إما حدث وكان يدين أخطاء اجلميع ويرى أن الوطن هو الباقي و

 :لتهابات يف اجلسد وعندما تزول تعود إليه العافية ويزول االحتقان والورماال

 (:اآلن حىت -م6113)د يمرحلة التجد
 لتهيأخو بهيأسالو هيمعانو ة الشعريبن  واضح يفيريتغو هذه املرحلة تطور ملموس حصل يف

نظموا شعرهم و ة،يدية التقليدة العربيعمود القصى  من شعرائنا علريثكإجتاهاته، فخرج و

تطرّفوا و صورها،و ارهاكأفو موضوعات القصائد جددوا يفو الت املفردة،ينظام التفعى عل
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ة يفقد تعمقت التجربة الشعر. ما ورثناه من شعر عاملى سبق أن طالعناها يفيأمور مل  إىل

 حىتو م6113ران ينشأت منذ حرب اخلامس من حز جة للظروف اليتيعند الشعراء نت

صارت فنون الشعر و ،يالنتاج الشعرى س علكة، انعرياحلو أسيالو وم إذ نشأ شعور بالقلقيال

ة، بأسلوب رمزى ريمصو ا اإلنسان امللحّةيقضا اإلشارة إىلو  عن الذاتريرسة للتعبكم

 وبعض هؤالء الشعراء تأثروا مبا طالعوه من شعر الغرب .انيتنفه الغموض بعض األحيك

ة استغله يدة العربيالقصى إال أن هذا اخلروج عل .منوالهى أدبه املترجم، فنسجوا علو

 مجالهو دة عن روح الشعرية خالصة بعيقطعاً نثر نطمون باسم الشعريصاروا و ون،ريثكال

ى نشروهنا علوي جها الذوقمي األلفاظ متنافرة نيمعون بجيأخدوا و ة امللهمة،يصوره الفنو

عند من   هلا حىتريتفس ال ة اليتيون باألحجكأشبه ما تي هو اجملالت،و صفحات اجلرائد

هؤالء أن الشعر هو ي نس لقدو .تهيدّ من فاعلوحي الشعر سىء إىليتبوها أنفسهم، مما ك

أتراحه، و أفراحهو م اجملتمعيلة مبدعة عن قيصورة مجو سياألحاسى صدو صوت اجلماعة

ل شاعر كمن هنا جاء قول العرب لو .نسجها فنان ملهم عبقرىية رائعة يمث إنه لوحة مجال

 .املرهفاإلحساس و اإلبداع اجلمايلو ة الفذةيالعبقر كتلى طان سويما الشو طان،يش

 (:م6141)ن ي مشس الدميركعبدال

 م6141ون سنة ية جمدل سلم قضاء مرجعيقر ولد يف ن، شاعر لبنايني مشس الدميركعبدال

ات يأمس يف كالشعر منذ صغره، شار مال إىل. علومهى ث تلقية حينة النبطيمد نشأ يفو

االجتاه و ل اجلنويبشعره الغزى غلب علو ،بعض بلدان العامل العريبو لبنان ة يفريثكة يشعر

: 6134الزين، )« مكلي ، قصائدىظالل، مواسم، احلب أحل»: نه املطبوعةيدواو. ياالجتماع

لية ضد شعبه، وخاصة اجتياح ، واالعتداءات االسرائياجلنوب يصف الشيخ مأساة .(631

ن بأيديهم شأنه شأن سالم، هذا اجلنوب املطعوم، بعد أن قلَّ الناصر، من دعاة اإل6131

أما حال احلكام فهو كحال اخلصية بني النساء، وأخرياً يدعو الشيخ املسلمني . االمة كلِّها

صوراً وجهاً من الوجوه م ، فيقول،وسلوك طريق الثورة احملمدية ،إلسقاط هؤالء احلكام

 :حالة األطفال أثناء القصف وبعد االجتياح: املأساوية

ــدُوا   ـــــــ ــر دُوا مل يَجـ   يف الــــــــــرباري شــــــــ

ـــت زرعُــــــــــوا األ  كبـــــــــــادَ أمــــــــــاً غرقــــــــ

ــلَّت دولُ ،سالمـــــــــــــــــــــــاهإل وا  شُــــــــــــــــــــ

ــا    ــاً وليــــــــ ــهِ اهللِ رمحانــــــــ ــريَ وجــــــــ  غــــــــ

ــاً مَـــــــــاتَ أبيـــــــــا   فــــــــــي دِماهـــــــــا  وأبـــــــ

ــا   ــو مطعونـــــــــــاً دميـــــــــ  تدَّعيــــــــــــه وهـــــــــ
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ـــم  ـــت خنـوتُهــــــــــــــــــــ  ووالةُ خصيــــــــــــــــــــ

 فانتعـــــــــل نعليـــــــــكَ مِــــــــن هامـــــــــاتِهم  

ـــــــــرنْ ـــــــــا ثــــــــــورةا ،كبِـّ  واشــــــــــرب محيِـّ
 

ــت   ــا خطبــــــــ ــى مــــــــ ــاإوالعُلــــــــ  ال خنيــــــــ

ــويا  ــوتِ مَشــــــــ ــم للمــــــــ ـــــــ ــا وارمِهـ   ونيــــــــ

ــديا   ــدفاعاً امحــــــ ــا انــــــ ــدفع فيهــــــ  وانــــــ
 

(33 :6116مكي، )  

هذه املقطوعة لقد جسَّدت لنا فضال عن الُّروح الطَّموحة للشاعر لبزوغ  الصُّورة يف

ة ية جهاديدلوجيتُعرب عن أي  فهنيادحكة وإندحار الظُّلم والظَّالم عن وجه اليمشس احلر

دعو شاعرنا لثورة عارمة متسح يواهلوان أمام الطُّغاة فن لبسوا لباس الذُّل يام الَّذكضدَّ احل

ت من يلِّ بك ة جندها يفريثكي ات فهيواجلمال ر الفينيهؤالء عن خارطة الوجود وأامَّا التَّصو

سارع  ،مام اخلميين، بقيادة اإلومع جناح الثورة االسالمية يف إيران. املقطوعة أعاله 

سارع إىل إعالن الوالء  ،األصيل والدعوى اإلميانية ة والعنفوانيصاحب النفس الثور ،الشيخ

 :فيقول ،رانيإ ة يفياإلميان اليت أحبرت بقيادة قائد الثَّورة اإلسالم لسفينة

ــاحٍ يقظتِــــهِ     ــثُ عــــن مفتــ ــرقُ يبحــ  الشــ

 الفــــــــتح  رآيتُـــــــــهُ إمــــــــامَ ،الفــــــــتحُ آتٍ

 من قالا نـارُ احلـقِّ قـد خُمِـدَت     !احلقُّ؟

 قائـدُهُـــــــــــم املائجـــــــــــونا وروحُ اللِــــــــــه

 ال فــــرسُ وال عــــربُ ..الزَّحــــفُ دمــــدمَ

ــت    بوابـــةُ القـــدس  حـــانا الوقـــتُ واقتربـ
 

 والعـــــزمُ ســـــهرانُ.. والغـــــربُ يف عهـــــرهِ 

ـــانُ     ــوارُ طوفـــ ــ ــوج  والثُـّ ــى املـــ ــي عَلـــ  متشـــ

ـــانُ   ـــرانا بركــــــ ـــقِّ يف إيــــــ ـــورةُ احلــــــ  وثــــــ

 وجربائيـــــــلُ قبطـــــــانُ   عــــــربَ اخلضـــــــم   

ــرُّ النصــــــر  إميــــــانُ     ــل مســـــلمونا وســـ  بـــ

ــبري ــر تكـ ــويل.. ةُ الفجـ ــانُ : قُـ ــانا قرصـ  كـ
 

(661-663 :6116مكي، )  

 ولقد نَوَّه نيهذه املقطوعة عبَّر شاعرنا عن أمله بالنَّصر املأمول لإلسالم واملسلم يف

ون ناصراً له وإنَّما يكل ية اهلل جربائكومالئ"روح اهلل"ة مستخدما لقبيادة الثَّورة اإلسالميبق

 ال عرب مقتبسةو فرس: راً بعض اإلقتباساتكمؤزَّرة من قبل اهلل ذاي أراد أنَّ هذه الثَّورة ه

والفتح آتٍ مقتبسة من إذا جاء  هم ربُّهميودمدم عل ؛ىإلّا بالتقوي ال عجمو  عريبنيال فرق ب

 نيهذه املقطوعة هو التَّقابل ب رها يفكع ذينستط ات الَّيتيالفتح ومن بعض اجلمالو نصراهلل

عهره  والغرب يف ...يبحثالشَّرق  :كة كيذو لةيمه الشَّاعر بصورة مجستخدي ااألضداد والَّذ

ده مجاالا يالقصى أضفت عل الَّيتى ات األُخريع التَّغافل عنه هو اجلماليضاا مِمَّا ال نستطيوأ

 ضاً شرف املعىنينة النَّصر وأيل قبطان لسفياملوج وجربائى على ته متشيرآ :منهاو خاصاً

ة يقض  يفنيقق النَّصر للمسلمحيي هو الَّذ ئان باملبادميأوعد هبا هو اإل والرّسالة الَّيت
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 دون الطَّبقات فالفجر رياطب به الشَّاعر اجلماهخيي الَّذي هذا هو الشِّعر املقاومو نيفلسط

 ..ف للنصر املؤزَّريهنا موت

 (:م6136)ن يمشس الدي عل حممد

 ريثك يفى بقيعمق ثقافته و ائهكذالرغم من ى ن فهو عليمشس الدِّي شاعرنا حممد عل

ناً يه يف آن واحد مستعيمعاصرو هيسابقى البعض اآلخر عل أ يفكتووي ايمن قصائده سطح

ائسة فإنَّه يل حماوالته الكن من أمر بالرغم من يكمهما و ،ىخرأاناً يأح بالتَّراث العريب

 .بعض قصائده ال ما قاله عن سقوط املطر يفإة اللَّهم ميالصُّور قدى نهج علي

 ":البحث عن غرناطة"دة الشاعر يمنوذج من قص

 ال ملك يل مدمرةن وأعلمُ أنين لغيت

 براجَ أقذفُ جنمةا كالنردِ فوقَ رمالً لك املليكةُمازلتُ أقرأُ طالعَ األ

 الصفراءُ مثَّ أعيدُهَا

 (ال أبكي)ي قدماك تسقطُ مثلا برج  املاءِ قبةُ هندِك النَّبو وَتدورُ يب

 وَأسقطُ حنيَ تبتدئنيَ فلبتدئي

 مكثفةِ بسحر  وىلمِن خلفِ نافذاتني  للغرباءِ، مثقلةُ مباءِ النطفةِ األ

 اجلسدِ" غرناطة" زمانك املفقودُ يف

 وتزنلنيَ( أجنحة يعبئها اخلليجُ)البحر  غريَ أصابع  االطفال   يفي تلتق ال

 الزبدِ تنشطرينَ يف( ر  والقرصانكالبَ البحَُّ) مرآتهِ الزرقاءِ تنكشفُ اخلديعةُ يل يف

 ووَجهُك أولُى آخرُ املوتَ ينإ: وأبيدُ ذاكريت، وذاكرةا النخيل  أقولُ

 (61: 6133مشس الدين، )

ول من القصيدة واجلديد فيها تلك العبارات والصور، فللنخيل عنق، هذا هو املقطع األ

صور ى كما نري ذاكرة النخيل وه، مث وىلواخلليج يشرب، والنهد النبوي، وماء الزنفة األ

وختافك : قال للخليفةي فانه يذكرنا بالشاعر القدمي الذ أما ماء النطفة االوىل. مفتعلة ومركبة

ما الشاعر اليوم فانه يقول ما أاس آنذاك وكان متهيبا، ؤن قاهلا أبو"مل تولد ماء النطف اليت

بني ي تسرى وزن فإننا حنس باملوسيقأما ال" النهد النبوي: "، ويقولىهو أقبح منها وال خيش

فالتفعيالت قد زادت ى وراء املوسيقي اجلمل والعبارات دون نظام ويكاد املرء يلهث وهو جير

حوال عن ست ال تزيد تفعيالته حبال من األي من البحر الكامل الذي عن احلد املقبول وه
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السطر االول سبع تفعيالت  عشر تفعيلة، يف السطرين إثنيت اال اننا رأينا يف" متفاعلن"ي وه

واملسؤول عن هذا الطول هو  .لتكملة التفعيلة( مدورة) مع السطر الثاين "موصولة" "فعلن"زائد 

ومهما يكن من  ،(46 :6111 نازك املالئكة،)الطبيعة املتدفقه للشعر احلر كما تقول نازك املالئكة 

 .و منها أو يتجنبهاأمر فان للشعر احلر مزالق كثرية ال ميكن للشاعر أن ينج

 (:م6146)ب صادق يحب

 الذهين الصفاء حاجة إىل أن الشعر يف كثر منه شاعراً ذلكب صادق ناقداً ايعترب حبي

تابات كالو تتالئم مع النقد اليتو ة املعقدةياسيه الشاعر ملمارساته السيفتقر اليما  وهذا

جملة ) سكبالعو فة النقدكالعاطفة رجحت ى لما غلب العقل علوك ثر من الشعر،كة أيالنثر

 :ب صادقيئاً من نتاج الشاعر حبيشي ليما يمنوذجاً نورد ف. (63 :الطريق اللبنانية

/ جرح  تيبسُى عل/ آخر  الليل  يف جاءَين/ زرق ضفافِ النيل  األى عل/ حلمُ ليلةِ صيفٍ

 (61-63 :اللبنانيةجملة الطريق ) كانا أخرسَ/ مل ينطِق حبرفِ/ والصمتُ جاءَين

 كما وضعتها نازكقاه العذبة يروح الشعر احلر مبوسى دة تتجليهذا اجلزء من القص يف

 تتغلغل يفو دةيتناسب مع القصى قيفاملوس... دباءاألو ما ارادها البعض من النقادوك ةكاملالئ

ة يلية خليعروق الشاعر دماء عرب أن يفى دل عليهذا ما و ل واضحكعباراهتا بشو مجلها

جتعلها و دتهيقصى اجلمال علي تضف اليتي الروح ه كتلو عنهاى تخليس من السهل أن يل

اسر بدر ي، (م6136د سنة يمن موال)ياس حلود إل: من شعراء هذه املرحلةو ذناإل مقبولة يف

املولود ) فحص ىيحي، (م6131 املولود سنة)ضون ي، عباس ب(م6131 املولود سنة)ن يالد

 (.م6112 املتويف) بيشع ى، موس(م6131سنة 

 

 ائجالنت

جند له مسات خيتص هبا من غريه وهذا السّماتُ ي عامل مراحل الشِّعر إذا ما تأملنا يف

 االجتماعيةوطبيعيا فأمّا من الناحية  اجتماعياللشعراء العاملني  ةإنَّما ترجع للبيئة احلاضن

جند لبنان عامَّة تزخر فيه التَّيارات السياسية واملذاهب الدِّينية والقوميات البشرية ويسود 

املسجد جبوار كنيسة وحزب ى الدِّينية فترى وحتَّ االجتماعيةوالعالقات االجتماعي فيه األمن 

بينهم عدواناً نعم ربَّما جند فال ي إسالمي مقربة من حزب سياسى علي مسيحي سياس

فكلُّ هذا فضال عن الطبيعة واملناخ جعل الشَّاعر ي وهذا طبيعي سياسي عقد اختالف يوجد
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أن يتحرر من القيود املصطنعة احلزبية واألهواء فإذا ما نظم قصيدة ينهج فيها منهجا 

شعرهم إحساس  عقالنياً مبتعداً عن العواطف واإلحساسات السَّريعة الزّوال نعم يوجد يف

أن نتاجاهتم ي شعرهم ومن أهم مسات شعرهم ه العاطفة يف فال ننكر عنصري شاعر

والتفسريية  والقرآنيةاألدبية زاخرة باملوتيفات اإلسالمية واملفاهيم الدينية واأللفاظ الفقهية 

معاجلة قضايا دينية ى املدارس الدِّينية فال جيعلهم ذلك منطوين عل نظرا لدراساهتم يف

ي واحلرِّ لذا الشِّعر العاملي اض الشِّعرية بالشِّعر العمودحبته بل إنَّهم طرقوا خمتلف األغر

ماضيهم  الرُّجوع إىل ىلإاملسلمني و له نكهة الصُّمود والذّب عن كيان األمَّة وتأرخيها ويدع

ة ئالشعرية فإنّ مفرداته وتراكيبه ممتلى التليد فهو يصنع الفرد واألمّة ومن ناحية املوسيق

ع أن نقتطف ية نستطيومراحله األدبي خالل دراساتنا للشعر العاملمن سهلة عذبة ى مبوسيق

 نيانت حمصورة بكة وإن يئة األدبيوالً ثبت لنا أنَّ البأ: يليما ي فه مثاراً نقدِّمها للقراء

وتطوَّر أدبُها حسب  الشكبت كنَّها واكل جببل عاملى تسم مة املرتفعة والَّيتكالصَّخور املترا

ا يون نتاجاهتم من أجل القضايالشُّعراء العامل استخدم: اًيثان ،ةيات األدبتِّجاهواالى الرُّؤ

: ثالثاً ، نياإلمام احلس استشهادة ي وقضنية فلسطيما قضية السية واإلسالميالوطن

نظم الشِّعر احلُرِّ فنظموا هذا  يف الوطن العريب لشُّعراء يفعراء العامليون واكبوا سائرالشُّ

ان جُلُّ شعراء جبل عامل كوإن : رابعاً ،ةيضا خدمة ألهدافهم السَّاميالشُِّعر أالنَّمط من 

ة يون الشِّعر لتوعية لذا نظموا قصائد من عية واألصوليتب الفقهكن فلم تلههم اليعلماءَ د

يدَّرس  فنظراً ملا أسلفنا جيدر باجلامعات والكليات الّيت  للشعر واألدبني واملتابعنياملتذوق

املعاصر فهو زاخر باملفردات  هبذا القسم من األدب العريبىن أن تع دب العريبفيها األ

 .أن يتأمل فيها هذا احلقل األديب لكلِّ طالب يف ال غىن واملفاهيم الَّيتى والرُّؤ
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