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امحنها،متفاوتةومناهج،كتلفةبمداخلالكتابمنكثيرتناوطا

جوانبها،كليكشفاعمقتناوقالىتحتاجاهميتهارغمظلت

تأثيراتهاويتقصى،ومنطلقاتهاابعادهاويحدداشكالياتهاجميعويطرح

منضاومراميها:وزوجهاتهااهدافهاعندويتوقفبداياتهاويتتبع

سيطرةمسيطراظلالعربياءدبفيالاعلاميالجانبانشك

نحوالاتجاهعلىالاديبويرغممساراتهويغيرالابداعروجه،كاملة

يهتممابقدرفنيكانجارإلابدايهمابعملهيهتمتجعلهلااخرىمسارب
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نظرهم.ووجهات

اعلاميةكاداةالشعر

الثقافةواكبتالتيالظاهرةهذهانالقولنستطيعولعلنا

الذيالرأيشيوعالىادتالتيهي،الجاهيالعصرمنذالعربية

ولاذاتهعنالساعرفيهيصدرلمجملتهفيالجاهليالشعرانيؤكد

وميولها،قبيلتهلأهواءترجماناجعلهبل،حياتهواقععنبهعبر

والاجتهاعية)1(.السياسيةلقضاياهاونصيرا

كانتوانما،الطواهرمنبدعاتكنلمالظاهرةهذهانويقولون

زنميتها،علىوعملتايجادهاعلىتضافرت،مختلفةءواملنمرة

كلالاءينضوياناقتضىقبلينظامظلفيعاشواانهماشهرها:

وا؟،،منهمالأمروأولي،لسيدهميستجيبواوانلوائهتحتقبيلة

!عليهاالمعتدينوسحق،القبيلةلصالحالعملاجلمنيتعاونوا

القبائلهذهانذلك،حياتهملأستمراروفاناوجودهمعلىحفاظا

ألنزعةابنائهانفوسعلىغلبت4عسكريةبكتائبإشبهكانت

طوارئحالةفيوكأنهممستعدون،متأهبوندائمافهمالحربية

المعتدين.لصدوامهللغزواما-يقولونكمامستمرة

تلكظليالجماحعةفيالفرديذوبادطالطبيعيفمنواذن

قبيلته،شخصيةفيالمماعرشخصيةتتوارىوالط،والاخطارالنظم
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الدارسونبني،بهاواستئناسا:المقدماتهذهعلىواعتهادالسانها.

ي!وركاتإبئ!يعرإثإنمن،اليهاإنتهواألتينتاثحهمإلمحدتو!

مشدوددائمافهوءمنهخلامايجدولاعنهيخرجلا،دبيلتهفلكفي

وخواطرهمشاعرهعنبهايعهبرفرصءيجدلابقضاياهامشغول،اليها

عمافيهتحدث،قصائدهصدورفيضيقحيزمنلهاتيحماسوى

اًلارتداداووالحياةالكونمشاكلفيالتفكيرمننفسهنييعتمل

ومحبوباته.احبمابهمعوذكرياتهماضيهالى

هذأترايهماباستمرارظلتالجاهليةالقصيدةانذلكومعنى

تجربةعنللحديثقصيدتهمنجزءاالشاعرفيهيفردالذيالتقسيم

يتذكرحفط،التجربةهذهتعمقفييثصرعانمالكنه،تجاربهمن

عنالحديثغيراخر،شىءهو،قصيدتهانشاءمنغرضهان

العربيللشعرالاعلأميةالاغراضالىفينتقل،ألشخصيةتجاربه

قيمةمنويقللقبيلتهعنذيدافعاوخرو!جوملكاليمدح

.الأخرى

الجاهلي،المجتمعفيمهمادوراأ!بالجاهليالشاعرأنالمحقتيوين

نعرفمانحوعلى،القبائلورؤساءالملو!،عندقومهسفيركانفقد

كان،والغساسنةالمناذرلمعندلقومه،الذبيانيالنابغةسفاراتعن

وصا...اسراهمفيوشفيعهمالقبائلبينالمتنقلقومهمندوبالشاعر

مننعرفمانحوعلىقبيلتهلأسرىالشاعراستشفعمااكثر

قومهمنالأسرىوسائر)شأس(لأخيه(عبدهبن)علقمةاستشفاع

استسفاعمننعرفمانحووعلى)2(الغسانيشحرابيبنالحارثعند

بنعمروعند،حكيمبنالطرماحجد،حجدربنلقيسالطاثي()حاتم

)3(
اذاويرشدهمويعظهمقومهيحذرالجاهليالشاعروكانهند

الخروجحاولوااواخوانهمعلىجاروااوالقصدجادةعنانحرفوا

و!ددهمقومهاعداءيخوفكما.كان،غيرهممعلهملمح!فمن

ذلكجانبوالى.غزوهمحاولواهماذاالعاقبةبسوءويتوعدهم

فيأملاإرضائهعلطالأشرافحرضاذ،ممتازةبمكانةالثاعرتمتع

القذع،اللأذعهجاكهمنخوفا33وعزبقوتهموتنوهترفعهممدحة

.مكانكلفىالركبانبهتسيركانتالذي

فيالعامةالعلاقاتضابط،الجاهليالثتاعركانالجملةوعلى

الاحمر(.)خلفيسميهكماالزمانلساناو)آربري(يصفهكماقبيلته



تفاوتواقدالجاهليالعصرشعراعباننلأحظانيمكنانناعلى

منفمنهم،بهايقومونكازواالتيالاسثلاميةالرسالةبهذهقناعاتهمفي

قومهبمنفعةمحدودايظلانينبغيدورهبأنمؤمناصادقاكان

منالنوعهذاهيكلهاقصائدهفانذلكاجلومن،ومصلحتهم

وعنوانارمزاليصبحالقبيلةاوبالعشيرةترتبطالتيللقصائد

وتنتصروتحرضوتنبهتتوعدووتصرخوتفخروتمجدتؤرخووثيقة

ماتجاهالعارضةموقففيهتتخذالذيالوقتنضىفيالفاضلةللقيم

وتماسكها.القبيلةلوحدةمهدداتراه

طاتتسعلاومتعددةكثيرةالمجالهذافيالشعريةوالنصوص

بنالقيطللشاعرمنهانموذجانقدمانيمكنولكننا،الصفحاتهذه

المكنمنوكان،،)،كسرىديوانفيكاتباكانالذي(الايادييعمر

الهلوقومهنسيانالىلدفعهكافيةكسرىعندمكانتهتكونان

منزوعاالاليمىالشعربانلومنونالذينالسعراءهؤلاءمنكان

ولقد،واطنسارةالكسببمعاييرمعهاالتعامليمكنالتيالتجارة

لكنله...يوفروهانقومهبمقدوركانماعلىالقيط(استحوذ

،الشهيرةقصيدتهفجاءت،المقياسبهذاتكنلمنظرهفيالمسألة

وقضيةانقاءيصبحالذيالسعرلبدايةارختالتيالقصائداحدكما

والجذور.بالوطنوارتباطا

،للقوىتعبئةتحريضيا،منشورا،رسالةقصيدتهكانتلقد

بالموقف.وتبصيراللنخوةاواستنارةللهمموشحذا

سيوفمواجلواجيادمصونوا

والشرعاالنبلللق!صيوجددوا

331للاعداءالالتثمروالا

معاوالتلاديحتووآيظهرواان

أولمارثمنلمانؤوميا

وينقطعايفنىاناشفقتقدمجدا

أولمعزعليميردماذا

واتضعاذلاواخرهضاعان

غيواكنغا!تأمفوالأؤكأءايا

جمعاوماكسرىنسائمعلى

أصلميجمثالذيالفناءهو

سمعاومنرأياذامثلرأىفمن

أرجلمأمشاطعلىقياماقوموا

فزعامنالأمنينالقدافزعواثم

درآدثهامرآوظدوا

مضطلعاالحرببأمرالذراعرحب

ساعدهالعيشرخىانمترفالا

خشعابهمكروهعضاذاولا

يبعثهريثالاالنوميطعملا

أشطرهالدهرهذايحلبانفكما

يثمرهماليشغلهوليس

الضلعايقصمسباهيكادهم

ومتبعاطورامتبعايكون

الرفعالهيبغيولدولأعنم

الىحاجةفيلسنافنحن(القيظقصيدةمنالمقاطعهدهتكفي

شاهدايكونلانيصلحفيهابيتكلاناعتقدلانني،كاملةنقلها

التحريضية.القصيدةلنموذجبهيتمثل

مماأكثرالحديثالعصرفيالاعلاموسائلتقدمانيمكنوماذا

اعلانالىوتدعوالهممتشحذالتيالقصيدةهذهفي"لقيط"قدمه

في""لقيطصرخةنختصرانيمكنانناعلى،العامةوالتعبئةالنفير

ال!تالية:النقاط

دونتحريضهويواصلحدود،بلاثقةبقومهالشاعريثق-أ

شاعرفهواهتهاما،رسائلهتعرلمقبيلتهانأحسحينحقيأس

بها.ويرتبطويتابعهاعليهايلحقضيةصاحب

يعرفه.اندونالرسالةسلمهالذيبالأعرابيلقيطثقة-3

حدودتجاوزالثماعرانيعنيوهذا،يكفيعربياالرجلكونان

،،"اياد،هزيمةلانبالمروبةالارتباطالىبالقبيلةالارتباط

لقصيدةيعطيوهذا،الاولىبالدرجةللعربخسارةهيوخسارحها

القومي.للشعرمبكركنموذجخاصةاهمية،"لقيط

بدناءةيذكرهمماطمفذكر،قومهنخوةالشاعرأثار-3

لإيصالوسيلةالشعرجعلثم،ويحذرهممنهاويخوفهمالأعداء

قومه.الىماعره

تقريريةقصيدتهتكونأنأرادبلغامضا،يكنلم-4

ذلكاجلومنالمعلوماتإيصال.ايسته!فمنشوراأليست،مباشرة

وعددهم.الاعداءحجميحددنراه

كالجرادالكتائبفيجونالفاستونمنهمأأتا

لانصدعامنثهلانالثمماريخشمبهدتهرامواجمعهمانلو

عنها،قومهوتشاغلللمعركةالعدواستعدلدبيئمقارنةوعند

للتثبيطليستالمقارنةهذه....الاصلوحذرالعدوحذروبين

والتحريض.للأستثارةوانما

لالعدد.علقتاتتعبئة....المعركةشارطةلقومهانزيطيرسم-!

.القيادةعبءلتحملالمؤهلالقائدوباختياروألعدة

عليهيكونانينبغىماالىيسيرالذيالبيتهذادخلوقد

انفسهم.الفرسادبياتالقائد،

صفةفي)الفاضلكتابهفيالنحو(اسحقبنعد)الوشاءيذكر

في،((،،شيرويةالىحسبهفيوهو(،ابرويز"نصيحة(الكاملالادب

اعجابهكثيرانغمراضرعاتستعملهان،)واياك..ء.الوالياختيار

قصيدةمنبأبياتالوشاءويستشدغيرهفيتجاربهوقلةبنفسه

من:تبدأ(،الايادي"لقيط

قدصدعابامرالحقالدراعرحبدرآدلهامرآفقلدوا

السابعالبابفييذكرفانه،الاصبهانيداودممدبنبكرابوأما

الابياتبعضويختاروالاغراءالتحذيرفيللشعراءوالسبعين

)4(.للقيط

واغراءأت.الغربةرغمارضهلابناءانآءه"لقيطيعلن-6
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تشيرالتيالقضيةلقضيتهشهيدالقيطويموت،تهديداتهاوالبلاط

الروحوحدة،وتماسكهالصفوحدةالىوميلهالعربيحميةالى

بالمبادراتيذكرنابماضدنا..جولتهالعدويكسبلاحتىوتألقها

،،الفضولحلف،الدمحلف،الاحلافحلف،(التاريخفياًلرائدة

.الاسلامقبلالعربقلوبباركتهاالتيالمبادرات

مجتمعة،الاعلاموسلئلدورتؤديالتيللقصيدةالنموذجهذا

لاثراءالكافيةالعلوماتوتقدموتنبىء،وتوجهوتحرضتعبىء

تظللكنها،والتقريريةوالتبسيطالمباشرةالىوتجنح،الوضوع

هذهعلىتحافظبل،الخلوالتبسيطالفجةالمباشرةعنبعيدة

شعوريةدفعةبمجموعهالنصفيهايصبحالتيالمتينةالفنيةالصياغة

والفواصلالحروففيهتتوزعالذيالوسيقيالجوبهذامشبعة

ينم"هارموني،)لتشكلالتحريضيةوالبلاغاتوالتراكيبوالمفردات

وتأديةوالأعلامالايصالفيالتحريضيةالعربيةالقصيدةقدرةعن

خطابإسقصيدةانلأ5،الرؤيةثزوع!ا!ث!ا!اخىلإا-ص!اطأ-!ساا

البحرمنفتأتي،الايقاعيةبنيتهايشكلموضوعهافانتحريضي

البسيطايقاعلان،(فعلن-مستفعلن-فاعلن"مستفعلنالبسيط

الضربةحدةيتطلبالذي،التحريصقالصحراويالمزاجالىاقرب

الواحد.البحرفيالتفاعيلنوعيةلاختلافالصدىوشدة

واأسبابهلانبساطبالبسيطسميالبحرهذاانالبعضويرى

لانبساطوقيلتفعيلاتهمستهلفيتواليهااي،الطويلةمقاطعه

ثلأثفيهاتتوالىاذخبنهماحالةفيوضربهعروضهفيالحركات

اليهايعمدالتيالطويلةالبحورمنالبسيطانعنناهيك،حركات

.(الجدية)الموضوعاتفيالشعراء

فللموضوعالانتقاءفيوفطنتهالشاعرفطرةذلكالىيضاف

الامريتطلبوحين،قلقةمفردةالقلقةوللحظةوعرةكلمةالوعر

اساليبعلى،الفذةبطاقته،معتمدا،ويلمحالثاعرءيومىالتلميح

زمنه.فيالنموذجالقصيدة

رمزيةغزليةطلليةافتتاحيةفثمة

الجر!كامحتلهامنعمرةداريا

والو%ماوالاحزاناالمالىهاجت

يلجأو!،الحروفوحقوالمفرداتوالصورالمعانيفىمقابلةونفة

المباشرةيتطلبموضوعهلان،والادعاءالتقعرالى،("لقيط

اعماقهمفيوالتغلغلالناسالىالوصولالى.بهدفوالوضوح

هسهم.واستثارة

شاهدأمنهاوأتخذالقصيدةهذهءكلندأتوقفاناردتولقد

ارتحتلكنني..التحريضوقصائدالحماسةممشعركثرةعلىونموذجا

وقضيةالساعر...يتخذه،موقفقصيدةلانهاالقصيدةهذهالى

به.يرتبطوقوميووطنيخلقيوالتزام،عنهاللدفاعنفسهيجند

وتمجيداوفخراوصفا،وغيرهعنترةحماسياتكانتفقد

.""الاعشىقصيدةوكانت،للفروسية

أ!نوصبحهمغداةكسرىوجند

فوانصروالوتابموتريفرغطامنا

ماعلىوعيقار()ذييومالفرسعلىالعربلانتصارتمجيدا

منالقيط(قصيدةبهتميزتبماتتيمزلا،وتسجيليةوثائقيةمنفيها

وانتهاء.وانفعالصدق

الاعلاميالخطابمننوعاالحماسةشعرنعتبرانالممكنمنهل

المتلقين؟اذهانفيبعينهاافكارتثبيتيستهدفالذي

اوصع،معنىللاعلامتعطيالحاضرالعصرمصطلحاتانالواقع

الأمةحياةفيالمبكرةالفترةهذهعننتحدثعندماولكننا

وسائلبهتقومبمايقومكانالذيالشعرسوىنجدلا،العربية

بينوالحروبالسياسيةللأضطراباتونظرا،اليومالحديثةالاعلأم

الفتناوالجاهليةفيوقعتالتيالحروبمنهسواءالقبائل

الحماسةاننجدتنتهولمالكبرىبالفتنةابتدأتالتيوالاضطرابات

نجدكماالعربيالشعرمساحدمنبهباسلاحيزايحتلالحربوشعر

مصادمات!كلنناتجاشعرااليس!،دائمارافقتهالأعلأميةالصبيعةاأت

الأكبر؟المساحةالاعلامفيهايحتلأنبدلاسياسية

اتسعتقدالعربيالتاريخمنطويلةفترةانالإشارةعنوغني

السياسيالشمرفهناك.خاصةواهميةمكانةلهوافردتالشعرلمذا

وعندالزبيريينوعندالشيعةوعندالخوارجوعندالأمويينعند

عذهتميزتوقدالحعدانيينوعندالقرامطةوعندالعباسيين

كتبالهافأفردواالقدماءوالشعراءالكتاببهااهتمحقالظاهرة

أبيعندنجدمانحوعلىالمجالهذافيقيلىممامختاراتفيهاجمعوا

وكتابالخالديينوحماسةوالبحتري،،الحماسة"كتابهفيتمام

فيالحربشعركتابهالمحاسنيزكيالدكتورافردوقد،الوحشيات

الموضوع)6(هذاعنللحديثالعربادب

التحريضيللشعركنموذجالحماسهبشعربدأناقدكناواذا

ناذلك،الدوربهذايتهوموحدهانهيعنيلاذلكفانالاعلأمي

الرثاءوقصيدةبلالفخروقصيدةالهجاءوقصيدةالمدحقصيدة

السابقة.الاغراضكلتتضمنأنيمكئ

،المبكرةالفترةتلكفيالاعلاموسائلمنوسيلةكانتكلهاهذه

دارسهناكفليى،المجالهذافيالشواهدتقديمعنغنىفيولعلنا

قصائدمنالضخمةالكميةهذهيتجاهلأنيستطيعالعربيللأدب

استخدمسلأحهناكوليس،المربيالشعرفيالمبثوثةوالهجاءالدح

لخدمةوالملوكالأمراءوظفهالذيالسلاحهذامنأكثربثهراسة

.أخرىتارةغرورهمولدغدغةتارةالسياسيةأهدافهم

تضمهماوالهجلءالمدحقصائدمنتفمأخرىلغةنمةوليس

الجوالينالثمعراءعددفيمكتبناتفوقمكتبةنمةوليسلغتنا،

حق،السلطانديوانفيانسانيتهمببيعالعيشكسباحترفواالذين

سلأحأسو!بمثابةالنقدأعمالفييبدوكانالعربيالشاعرلسانان

البارود)7(.اختراعتمأنالىالاضيةالعصورعرفته

تكونأناستطاعتقدالتحريضيةالقصيدةكانتواذا

بدورتقوموانوالهجاءالمديحقصائدطوفانوسطالمثحرقالنموذج

الجماهير،الىيتوجهالذيالابداعتصبحوانالهمموحثالتعبئة

فيفردعندفاعاتصبحأندون،فكرةعنعاممفهومعنويدافع



أنهاأيأغنياء..أوسادةأوحكاماليسواالذئالاخرينمواجهة

قيمةوفقلهاالتخطيطيتمولا..بثمنتكتبلاالتيالقصيدة

الىالوصولاستطاعتهافيتكمنالحقيقيةقيمتهالان،المكافأة

فيمعانيهاوتغلغلامتلاكهمفيونجاحهافيهموتأثيرها،الآخرين

وجداغم.

التعبئةاعلأمالحديثالعصربلغةعليهنطلقانيمكنمااغا

الجماهيرية.

نسميهمانجد،الناضجةالاعلأميةالقصيدةهذهمقابلفيلكننا

المديحقصائدمنالهائلالركامهذانجد،المسفبالاعلأماليوم

التمسحفيوالتباريوالنفاقالتزلفعلىيعتمدالذيوالهجاء،

.بالاعتاب

الجاهليالعصرمنذللآخرموازيامنهماكليسيرللأعلأماسلوبان

الاسلوبينهذفياننلاحظانيمكنانناعلىهذا.يومناالى

عندنتوقفاننستطيعلابحيثالشعراءاغلبيةعنديختلطان

الظروفلانالتحريضيةالقصيدةشاعرانهلنقولمعينشاعر

تعيشاوالملوكالسلاطينابوابعندالوقوفعلىترغمهماسرعان

وتكسبا.

الوثيقة:قصيدتهكتبالذي)الأعشى(فالشاعر

ترجوالوتوانصرفواغطاريفمناصبحهمالحنوغداةكصرىوجند

معكان،قارذييومفيالفرسعلىالعرببانتصاريفخر

)ابنيقولبالشعر،تكسبمناولذبيانبنيشريفالنابغة

البلأدا)8(.بهيطوفمتجراالسعراتخذالاعثىان(:رشيق

حقا،الاعثمى)9(وكانبشعرهسألمنأولانه:البغداديويذكر

سميحتىمادحامتمرغاالبواديفييضربمتجولاشعربائع

انهقيل...وغيرهم،والفرسالعربمدحوقد،الحرببصناجة

عطيتهإ01(.لهوأجزلالفرسملك،كسرىقصد

بقصيدتهيتغنئالاعثمئسمعىكىان،القديمةالكتبوتذكر

:وإو!"امحنق"ي

تعشقبيوماسقمبيوماالمؤرقاًلسهادهذاوصاارقت

سقمغيرمنسهرقدكان"ان:كسرىقالى،البيتلهفسرفلما

لص.فهو

ا\يحدثنا:بقوله،الحادثةهذه(،حسين"طهالدكتوروينفي

ذلكفيويروونبالشعرتكسبمناول،("ألاعثىبأنالرواة

ءظيها،كانالنابغةباننفسهالوقتفييعلمونناولكنهم،احاديث

وحطمنهذلكفغض،بالسعرتكسبولكنه،قومهفيالمكانةرفيع

السعراءمنيغض-اذنبالشعرالتكسبكانفقد،قدرهمن

منيغحنىابالشعرالتكسبولكن...الجاهليةفياقدارهممنويحط

وكان،هذامننجتيءالرواةيحدثنالا،قدرهمنيحط،(ولم"زهير

كانبلقدرهمنيحطولا(،،)الاعشىمنيغضلابالشعراضكمسبا

بتملقهالمربويرفمهيبا،مخوفاويجعلهشأنهمنويعظمبرفعه

معرضفي(،حسين)!طهالدكتوريذكرهماان11(على،(أوإصطناعه

ذلكالاعلاميالشعرلدورتأكيداالواقعفيياًتيالأعثىعندداعه

الاولالاتجاهيقفالاعلأميالشعرفيسائديئاتجاهينالىينبهناانه

التزلفعنبعيدةنماذجهفتأتيالاوينحازالعامةالمبادىءمع

،)زهير:الاتجاههذاقادوامنابرزولعل،والنفاقوالزيفوالكذب

والاعشى،النابغةفعلكماالشعرفييتكسبلمالذي(،سلمىابيابهت

استغرقتداميةحروببعدوذبيانعبىبينالمصلحينمدحوقد

وسفكالاحقادعنالكفالىالمتخاصمينودعاعاما،اربعين

اللذئمرةبنيسيدي،عوفبنوالحارثسنانبنبهرموأشادالدماء

القتلى.دياتوتحملاالدماءحقنا

والتكسبالرأيتقلبعلىيقومكانفقدالثانيالاتجاهاما

ممثليه.أبرزوالنابغةالأعثمىوكان...الرخيصةوالدعاوة

كان""الاعثمىانمنكهحسين)،طهالدكتوراليهيذهبوما

الواصلاتأ،قنعدام،لهتبجيلاوليسمنهفللخوفالجانبمهاب

لسهولةالشعرجعل،القديمةالعصورفيالاعلأمووسائل،السريعة

اعلأميةاواخباريةوسيلةأيةمنالناسىبينانتشاراأكثرحفظه

قبيلةمنيغضقدالهجاءفيشاعريقولهبيتافانلذا،أخرى

فيتردالتيألاحكاممنيتحققونلاكانوأالناسلأنباًسها،

..ابقاعاتهمعيتمايلواوانيحفظوهأنيريدونكانواانماالمثعر،

اخزاهاالتي!)،نميروقصة-السعراءسطوةتحتيقعلنوالويل

)13!معروفة،،جرير"

احياناويؤديويحطيرفع،الناسبينسطوةذوسلأحفالمثعر

لوقائعسجلايكونبأنالفنيالعملطبيعةعنبعيدةوظائفا

الاخرىالقبائلتنقلاتبهاتعرفالقبائلبيئواسطةاو،ومعارك

يكوناناو،ويزوجيمقد،المأذونبدوريقوماناووغزواتها

لهكانتفقدمثهورة")،المحلقوقصة.المالعلىللحصولواسطة

زالفما،لخطبتهناحديتقدملم،فقيراتبناتوقيلى،اخوات

منها:بقصيدةمدحهحتىنمنهااقترضالتيباطدايايوصلهبالاعثى

تحرقيفاعفينارضوءالىكثيرةعيونلاحتلقدلعمري

بمائة!وج!حتئسنةالمحلق(إعلىأنتفهاوذاء،إلشعرفسار

فأيسر.،بأل!وفيللاقه

التاربغمنواسعةمساحةيغطيانالاتجاهانهذانبقيوقد

فيكماالامويالعصرفيالاخرصوازاةفيمنهماكليسير،العربي

دائماهناككان..الحديثوالعصرالاندلرفيكماالعباسيألعصر

وكان،عامةبفكرةويرتبطوالعقيدةالمبدأينشدالذيالشعر!ذا

حق،ومختلفةمتفاوتةبانمانالاسواقفييطرحالذيالشعرهذأتمة

أنناوحتى،الحديتالعصرفيالاعلانلثركاتالاولىالنواةكأنه

وتنقلدائبسفرفيكلهاحياتهيقضي"و)البحتريمثلشاعرانجد

ارجاءمنبقعةكلىفي،واعطياتهمالمدوحينوراءوسعيمستمر

الليليسهر،وبحرهابرها،لاطراًفلالمتراميةالعباسيةالامبرأطورية

الوفير.بالمالانهارهفيليبيعهفنهصياغةفي

باعةبمدحالنتعريةحياتهبدأالبحترياناللصولي:يحدثنا

وادله!)قالتمامابيعنسئللذاوكان،منبجفيوالباذنجانالبصل

النعمانمعرةأهلإلىتمامابوكتبوقد"،بهالاالخبزاكلتما

يمدحهمانوأخبرهاليهملهوشفعالشعرفيبالحذقللبحتريوشهد



أربعؤليووظفوافاأكرمونيبكتابهاليهمفصرت:البحتريويقول

!ة)13!بالشعراصبتهمالأولفكان،درهمالاف

ما..لرجلللدعايةالوحيدةالوسيلةهوالشعركانفقداذن

مطبوعاتمناليومنعرفهاالىالاعلأموسائلكلمقاميقوم

الحكومةتدعيمعلىذلكفوفالشعروساعدالخء.اذاعيةومحطات

وينفقهايثاءكماالأمةالأصينهبالسلطانكانحيثالسلطانية

وهؤلاءللسعراء،فيعطيهغبهمماقسطايأخذولكنهيشتهيماعلى

فياللهوظلالمؤمنيناميرالسلطانجعلعن،ذاكعنديترددونلا

.الارض

منها،المدحعلىالشعراءحملتبمثيرةأسباباهناكانبدولا

ولاإنسانية:،السائدالفكريوالبناءالمجتمعوطبيعةوالفقرالكسل

معين.نظاموراءتابعاعبداوانسياقهالفرد

واهميتهالمديحانتشارسببانمندور،عدألدكتورويرى

وتركيزالسياسيالدولةتنظيم،ا،انالقائمالنظامالىتعودالقصوى

الشعرفنونمنغيرهعلىيسيطركانحتىالمدلحنمىقدالسلطة

المديحيجيدواالاقدرهممنيحطالشعراءهؤلاءاصبحوحق

استخدامانش!")14(ولاالرمة*ذيعنيقولوننراهمكماوالهجاء

للقصيدةالفنيةالبنيةفيأثرقدرخيصإعلاميكسلأحالشعر

ادتكما،الجافوالتقريروالهتافالتسطيحنحوفاتجهت،العربية

فهمفي4)،بالتجزيئيةالخياطجلالالدكتوراستاذنايسميهماالى

توقعهالذيللقرارالقصيدةفيالبيتواستقلاللقصائدهمالاخرين

لمالشعراءانالا،بالأبصاريأخذالذيالذهبووهجالقافية

النواحيويبرزوابعمقممدوحيهمشخصياتيدرسواانيحاولوا

نامنالقديمةالعانيفكرروا،ومشاعرهموبأفكارهمبه!الخاصة

...نبيل،وفي،شجاع،معطاء،كريمالممدوح

وامثلا،ملحميأوقصصياوفنيعملالىالديحيتطورولم

الممدوحتفهمفيبهانستعينتاريخيهاخبارالىاونفسيةدراساتالى

")59(وتبقىعاشهاالتيالاجواءعنوالكشفعصرهعلىوالتعرف

نايمكنلا،عامةبصورةالابداعانهيجوهريةمسألةذلكبعد

فييضعانبدلهولا،الذاتاالىالذاتمنموجهخطابمجرديكون

فيهمالتأثيراومعهمالحوارقصدالاخرئالىيتوجهانهاعتباره

العصور،نحتلفوفيدائماالشعركانوهكذا..معهموالتواصل

قديماالرواة،نحتلفةقنواتعبرالاخر.ئالىالوصوليتلمسى

وسائلمنالعربيللشعراتيحولقدحديثا.الختلفةالاعلامووسائل

الروايةطريىء-االعافيآخرشعرلأييتحمالموالانتشارالذيوع

تاريخهاوسجلالعربيةالج!هيرذاكرةأصبحجن،والتدويئوالحفظ

الثقافي.وتراثها

تقنيةمنيستفيدالحديثالعصرنيالشعرأنشكمنوما

الشعرمنالاعلأميالاتصالسبلتستفيدك!ووسائلهالإعلام

فيواستخدامهابتوظيفهاوذلك،عامةبصفةوالفنيالادبيوالإبداع

الاعلاموبرامجمخططاتتستهدفهاالتي،الجماهيرأعماقالىالوصول

تمجدأوعقائديةأفكاراتبثالتي4الدعايةالقصيدةفهناك،الختلفة

وأنحتلفةوانجازاتمثصروعاتتطرياوووطنيةقوميةمناسبات
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الاعلاموسائلوتنجح.ممعيناسيلسياتوجهآاوملكااوحاكماتمدح

باستخدامالشعرمنالنوعهذامثلععيوبتغطيةفيالحديثة

هذايتضمنهبمانحىنكادلابحيثالموسيقيةالمؤثراتاوالصورة

تلجأقدكذلك.وخطابيةوهتافوتقريريةمباسرةالسعرمشالنوع

غنائيةكمادةالقصائدمنالنوعهذااستخدامالىالاعلاميةالتقنية

والتأثير.والانتشارالذيوعالاليتحقق

منالحديثةالاعلاموسائلانالىالاشارةالقولنافلةمنولعله

)كاسيت(تسجيلواشرطةوخيالةوصحافة(ومسموعة)مرئيةاذاعة

قدوالرئيةوالسموعةالقروءةالاعلاموسائلمنوغيرها)وفيديو(

وإعادةبل،القصيدةلنثر،ضروريةوسائلتصبحاناستطاعت

الىالوصولفيأسرعتجعلهمتعددةواطربأشكالوتقديمهاصياغتها

فيها.والتأثيرالجماهير

فحسب،الدعايةقصيدةفيالحديثةالأعلاموسائللؤثرولم

فيتضعلاالتيالوجدانيةالقصيدةتأطيرمحاولةحدوصلتوانما

قضاياعنبالتعبيوتهتمماقدروالتوصيلالايصالىفكرةاعتبارها

يقدمالقصائدمنالنوعهذااننجدحيث.ذاتيةوانفعالات

التأملفرصةتعطيهمختلفةبطرقالشاهداوالمستمعاوللقارىء

بل،أغوارهاوسبرالفنيةالتجربةومعايشة،الوجدانيوالاستغراق

وتقنيتها.خصائصهااكتشاف

الجابر)16(،زكيالدكتوريقولكماالشعرمنالظرفهذاأنعلى

كماطا،8انقيادسلاوليسالجماهيريةالاعلاموسائلعلىيستعصي

وسائلتفننتمهمامضمونغيرأمرلهاالواسعةالجماهيراستجابةان

ناالىذللثمردولعل،واخراجاتلويناوالشلفزةوالاذاعةالطباعة

ذلكأجلمن،داخليةالىتتوجهأداخليةالشنرمنالضربهذا

ذللثانه،وتذوقهاستطيابهاجلمنوتفحصجهدالىيحتاجفهو

و!دم،ومطالبهالحاجاتهاويستجيب،الحياةصياغةيعيدالذيالشعر

العصرملامحوليعطيهخلقهليعيدوراقد،آسن،تقليديهوماكل

وسظفقدتهاالتيبالطمانينةالإنسانيةالنفسويملأ،التطوروقسات

صراعاتعليهايفرضكماالداخلفيصراعاعليهايفرضماديعالم

واذا.والقاسيةوالمفككةالظالمةالانسانيةالعلاقاتلمواجهةمتعددة

استخدامها،قنواتبتعددالموسيقى،الختلفةالاعلاموسائلكانت

تقديمها،وسائلبتنوعالصورةاستقبالهاجهزةبمختلفوالصوت

،والمحاضراتوالكتاباتالتنوعةواجتهاداتهبمدارسهوالمسرح

تكونانتستطيعالوسائلهذهكلكانتاذا.واللونوالاضاءة

بحيث،مختلفةبطرقوتناولهاالادبيةالمادةتقديموسائلمنوسيلة

منمتعددةاضاءاتاوسطشعريةقصيدةنستقبلىاننستطيع

هذهتصبحأنيمكنوبحيث،معينواداءوصورةولونموسيقى

علىوقدرتهوقيمتهتأثيرهلهشيئاالتقنياتهذهوسطالقصيدة

تكونأنالايمكنلاكلهاالوسائلهذهفان،النفسفيالتغلغل

الرديئةالقصيدةمنتجعلأنمقدورهافيليسمساعدةعواملمجرد

تكتسب،ابداعيكعملالقصيدةإنوذللثمتكاملأ،فنياعملا

عبرذيوعابحموليسطبيعتها،بحمشعرأنهاحيثمنوصفها

تخلقأنتفننتمهماتستطيعلن،الاعلامفأجهزة،اللاعلأمأجهزة

منلديهاوبما،حالأيةعلى،تستطيعولكنهاشعرا.الشعر،من



الكامنةالجمالبقيمللتمتعأكبرفرصةتمنحأن،وتقنياتامكانيات

الانتشار:علىقدرةمنلديهاوبماأخهاكماالابدايهما،العملفي

لابحيثالابداعيةللأعمالالجماليالتذوقدائرةتوسعأنتستطيع

منمحدودقطاعأومعينةفئةعلىحكراالأعمالهذهتظل

كماالابداعيللعملرائعةخدمةتؤديالدوربهذاولعلها،المثقفين

للجماهير.بالنسبةهامةوظيفةتؤدي

فيواثرهاالعربيةالصحافة

العربيالثقافيالانتاج

طبيعةفي،الاصكلاميا،تصالأدواتأثرعنطديثيمكنلا

يحتلالذيالعربيةالصحافةدوريفصلأن،العربيالثقافيالانتاج

.المستوياتكافةوعلى.المجالهذافيوواسعامهماجانبا

فكانتالوطنيالتحرربقضاياالعربيةالصحافةشغلتفكما

فيورموزهالاستعمارضدوالكفاحوالثورةالتحريضمنابرمنمنبرا

ضمن،المربيةوالعقافةالعربيبالأدبكذلكاهتمت،العربيالوطن

وكانتالعربيالانسانواجهتالتيالتحدياتلمجموعةتصديها

الاستعمارأدركوقدالحضاري.وتراثهوعقيدتهحريتهتستهدف

عددا،واستخدمالصحفمنمجموعةفأصدر،وأثرهاالصحافةأهمية

وأهدافهلمطامعهوالترويجمعهالتعاونارتضواالذئالكتابمن

الثانيةالكونيةالحرباحقنثوئهامنذالعربيةالصحافةمرتوقد

مراحل:ثلأثني

العثانيين.صدفيصدرتصحف-1

والحماية.الاستعمارعهودفيصدرتصحف-3

العربية.الاقطارمنعدداستقلالبعدصدرتصحف-3

وفؤالسياسيةالقضاياعلىالصحفهذهاهتماماتوانضبطت

وتمولها.تتبناهاكانتالتياجهة

ال!هـتيبعلىالعربيالوطنفيالصحفأوائلصدرتوقد

التالي:

1828.عام!صدرت،)مصر(المصريةالوقائع-1

1847.عامصدرت،)الجزأئر(المبشر-2

1858.عامصدرت،(البنانالأخبارحديقة-3

.0186عامصدرت)تونس(التونيالرائد-4

1865.عامصدرتإ.)سورياسورية-ا5

إ..86عامصدرتليبياالغربطرابلس6

.9186عامصدرت)العراق(الزوراء-7

.9187عامصدرت(اليمن)صنعاء-8

9188.عامعدرت)مرأكش(الغرلا-9

.9918عامصدرت)السودان(السودانيةالغازية.1-

.8091عامصدرتلا)الحجاز(حجاز-11

السلطة3باناطفةرسميةصحفاكانتالصحفهذهومعظم

كسبب!صدف،ضيقةحدودفيألاباةدبتهتمتكنولم،الحاكعة

الحزبية.أوالسياسيةبالمعارككثيرابهتملاالذيالقارىء

الصحفبظهورويطرديتناميأخذماسرعانالاهكامهذالكن

والأدباء،الكتابكباراستقطبتالتيالأسبوعيةوالمجلاتالوطنية

أفكلرهملتوصيلومنبرالرزقهممصدراالصحافةاصبحتالذين

العربيالأدبلمتجديدودعواتهم،القارىءالىالسياسية3سمومعتقدا

الانحطاطعهودجراءمنبهعلقتالتيالشوائبمنوتخليصه

)جمالبكتاباتبدأ(المقالة)فنبأنالقول\)ويمكنوالتخلف

النقاشوسليماسحقوأديبعبدهعروتلأميذه(الأفغانيالدين

وعبدوالشدياقالطهطاويرفاعةكتاباتذلكسبقتوقد،وغيرهم

غارقةكانتولكمها(المصرية)الوقائعفيوغيرهمالسعودأبوالله

القرنمنالأخيرالربعفيالاالمقالةفنأصولتستوفلم،السجعفي

توصيلفيالجديدطابهمهالعربيالأسلوبأخذعندماعشر،التاصع

ثمالمتكررةوالاسجاعوالمداخلالقدماتمنوالتحرر،الفكرة

يوسف()عليبكتاباتجديدةمرحلةالىالمقالمدرسةتطورت

النفلوطيلطفيومصطفىجاويشالعزيزوعبد،كاملومصطفى

وفريدالسيدلطفيوأحمدمطرانوخليلرضاورشيدسركيسوسليم

الأحزابنشأةظلفيجاءذلكولعل،جمعةولطفيوجدي

")17(.نظرهاوجهةعنالدافعةلهاالؤيدةوالصحفالسياسية

وجدانيلون،لونينفيتتمثل،الفترةهذهفيالكتاباتوكانت

بالمبارةيعنىعقليولون،العاطفيوالمعنىالبليغةبالعبارةيعنى

القرنأولئلفيظهرتاثم،الذهنيوالمضمونالبسيطةالموجزة

تطوراأكثرنماذجالأولىالكونيةالحرببعدوتطورتالعثصر

التلنرافيوالتعبيرالواضسحالسريعبالعرض،تتميزالقالةلأدب

ف!االمقالاتهدهوتمثلت.القاموسيةالعتيقةالعباراتمنوالتحرر

وتوفيقموسىوسلامةوالمازفيوالعقادوهيكلحسينطهيكتبهكان

وعباسحمزةالقادروعبدعوضهحافظوأحمدوالتابعيدياب

الجميل.واًنطونبركاتوداودعزميوعودالرافعيوأمينحافظ

أسلوبهحيثمنالواضحطابعهلهأدباالسياسيةالمقالةوكانت

اسةوالقاالسياسيةالمقالةبينالكتابأغلبجمعوقد،ومضمونه

كتابناأصدرهاالتيالأدبيةالكتبأغلببأنالقولويمكن،الأدبية

الصحففينشرتفصولاكانتانما،الحربينبينمافترةفي

وحديثالكروانودعاء،الأيامهذا:ومن،الأمرأولاليومية

وتراجم،الأدبوثورة،الفراغوأوقات،حسينلطهالأربعاء

الكتببينوساعاتومراجعاتومطالماتلهيكلوغربيةشرقية

وفيضللمازفيالهشيموحصادالدنياوصندوقالريحوقبضللعقاد

والأحاديثوالأسحاروالبدائعباريسوذكرياتأمينلأحمدالخاطر

للمنفلوطيوالنظراتفهميلمنصورنفسوخطراتمبارلثلزكي

المجالهذافيالأمريكنولم،استثناءبلاموسىسلأمةكتبوجميع

الوطنأقطارمعظمفيالظاهرةهذهبرزتوانمامصرعلىمقصورا

قواعدارشدتالتيالأدبيةالمعاركجميعكانتحيث،العريي

فيذلكبعدتجمعثمالصحفصفحاتعلىتثارالجديد،الأدب

تلك،والازنيوشكريالعقادينثرهاكانالتيالقالاتمثل،كتب

.الديوانبمدرسةذلكبعدسميساأس!أرستالتيالمقالات

لاحتضانمختصةبم!لةاصدرت)أبولو(مدرسةأنوحق

شعراء)ابولو(جماعةضمتوقد،لتيارهاوللدعوةكتابهاكتابات

الرحمنعبدأمثال،والمهجروالسودانوالعراقوتونسمصرمن
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وأبوالسودانمنالبكريوتوفيقالمحجوباحمدوممد،الرحمنعبد

الطريقيوحسنوالجواهريتونسمنالحليويوعدالشابيالقاسم

منالمعلوفورياضالحعلوفاوشفيقماضيأبووايلياالعراقمن

المهجر.

"السموفيأسولوجماعةاغراض(شادي)أبوحددوقد

ومناصرةشريفا،توجيهاالشعراءجهودوتوجيهالعربيبالشعر

أدبياالشعراءمستوىوترقيةالشعرعالمفيالفنيةالنهضات

فيتخصصتء.يةمجلةأول)أبولو(مجلةكانتوقد،،وأجآعيا

2291سبتمبرفيمنهالأولالعددصدروقد،ونقدهالسعر

في(شادي)أبىوأشاروقد.3591سنةحتىالصدورفيواستمرت

هوالذيالأدبيلإخاءبثألىتهدفأنهاالىأصدارهامذكرة

نظراتهاتشمعالتيالعاليةالروحجواهرمنوبروهرعملي)،مظهر

بالقيودتسخرالإحساسعاليةتكونثمبعيدمدىألىفتذهب

لإحطاءتجقوكلم،والأناليةوالت!إس!والانتحزبالتعصبوأوهلكل

بتصحيح،ذاتهالأدبوخدمةالأدبيةالفواًئدتبادلعنهنشأالأدبي

الماديةالمنازغبدلالفنيةاًلغاياتالىمراميهوتهذيبمقاييسه

الىيهدفالمجلةاصدارأنالى(شادي)أبوأشاركما،والشخصية

جرىولوحقالمصطنعةالجوفاءوالألقابالأدبيةالزعاماتمحاربة

."بهاالتسامحعلىالعرف

فيابولومدرسةالى(ناجي)ابراهيمالدكتورأشاروقد

وفيالجديدةالفكريةللتياراتومتابعتهاالعالميبالأدباتصالها

محددة،لأغراضهموسعةالعربيللسعركمجددةبرسالتهاايماخها

فيالشرقأدباءشبالاتفموكجامعة،شاملانسانيكعمللوظيفته

تمملفهيالأنظاراسترعتقدللو(()أبومدرسةوأن،واحدةندورة

أعضائها.بينالفنيالتجاوبتمثلكماالفنطلأقة

بعهدالمصريمحيطهافي(أبولو)مدرسةارتبطتوقد

منوالحدالسياسيةالديكتاتوريةجوكانحيث(صدقي)اسماعيل

والأنينالشكوىالىالشحرارتد،،ولنلكوالقموالرأيالفكرسلطة

كما،الحياةواقعمنوالهربوالأشواقالأحلأمعنوالتحدثالذاتي

فيللأستعمارالشاملةالمقاومةبحركةالخارجيمحيطهافيارتبطت

العامالرأيأثارتكمشكلة)فلسطين(مسألةوبروز،العربيالوطن

هووهذا،العربيةللقوميةوالدعوةالتجمعالىودفعته،العربي

مدرسةفيشعرهمكانالذينالمهجرشعراءتأثرهالذيالجانب

الحريةالىوالدعوةالأداءفيالرصانةعلىفانماالأندلسيةالعصبة

")18(.وتراثهاالعربيةالأمةامجادوانبعاثالعربيةوالقومية

المغربفيالصحافةكانت،العربيالمشرقفيالامركانومثلما

التحدياتومواجهةالعربيالانسانتوعيةوسائلمنوسيلةالعربي

عنغنيولعله،الحضاريوتراثهوعقيدتهلغتهتستهدفكانتالتي

فيوالفرنيليبيافيالايطالي،العربيالمغربفيالاستعمارأنالقول

الوطنعنالأقطارهذهعزلعلىعملىقد،والمغربوالجزائرتون!

وسعت..لروماالرابعالشاطىءهيليبياأنايطاليافادعت،العربي

مؤامراتمعهاوحملتالعربيالمغربأقطارفرنسةالىفرنسا

هذهلكنالمؤامراتمنذلكغيرالى،والادماجوالتجزئةالتجنيس

فيالعربيةالأمةابناءمنوتصديامقاومةوجدتالاستعماريةالجهود
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وكانت،والسلاحبالقمالمقاومةمعاركمثقفوهاوقاد،الأقطارهذه

ومنبرها.المقاومةهذهعمادالعربيالمغربفيالصحافة

لاأنهمالليبيونأدرك،الايطاليللغزوتعرنحمتالتيليبياففي

نأيدركونكانواولكنهمفقطأرضهميستهدفلغزويتعرضون

33وكياوعقيدتهمعروبتهمالأولىبالدرجةيستهدفالاستعمار

الخططاتلهذهتصديامقاومتهمكانتذلكأجلومن..الوطني

ألاستعمارية.

واستفاد،وطنيصوتكلفأخدالايطاليالاصتعمارجاءلقد

فحمل،الأفريقيالشمالفيالفرنسيةالتجربةمنالايطاليالاستعمار

التامةالاحاطةعلىتقومسياسيةخطةالحربيغزوهجانبالىمعه

الاستعماريةللدراساتالمراكزوانشاء،والثقافيةالاجماعيةبالأوضالح

الىبهوانتهتإواطنينامعتعاملهفيسيسلكهاالتيالخطةلرسم

فيتصادفناالتي،التاليةالعناصرعلىتقوممحددةبرامجوضع

أ!رنسدن:األاشنعمارخطصأ

الوطني.العنصرعلىالقضاء-ا

.الحضاريماضيهوبينبينهالصلاتفطع-2

الوطنية.السخصيةمعالمطمس-3

العربية.والثقافةالعربيةاللغةمحاربة-4

الوطنيةالقوىمعصراعهأنالايطلليالاستعمارأدركد،،ك

وأنه،الحربيةالانتصاراتحدودعندينتهيلنوأنه،ويمتدسيطوا،

تحفلالتيوالتقاليدبالمثلالاعتزازعلىتقومضاريةمقاومةسيواجه

نأشأنهمن،القيمبهذهالصلةاستمراروأن،الاسلأميةالحضارةبها

وكان..المستمروالنضالوالقاومةالصمودشعلةالنفوسفييذكي

أسبابكافةعنإواطناعزلعلىتمومالخطةهذهفيالعناصرأول

والتعليم.الثقافة

خرجسنةوثلأثيناثنتينبليبياالايطاليالاستعمارأقام)،ولقد

الاحتضانفيهايتمثلثقافيةقاعدةأيةيحلفأندونبعدها

الفكريةالحركةمجرىفيمعيناتياراتمثلبحيث،لثقافتهالصحيح

بناءجعلت-يروهالم-حسناتهمنحسنةوتلكالبلاد..في

الحرالاختيارعلىيقومالاستقلالبعدالفكريةالأدبيةالشخصية

،،)91(.والانقساما!زدواجيةعنابعدهاكاالختلفةالثقافاتلمصادر

معركةفيكبيرادوراالفترةهذهفيالصادرةالصحفلعبتوقد

العربية،بالشخصيةالتمسكوعلىالعربيةالأصالةعلىالحفاظ

أبناءبينتربطمهمةاتصالحلقةوكانتالعربيبالأدبواهتمت

اليبيامجلةأنكأتالمفروضةالعزلةأسواروتحطمالواحدةالأمة

الىمضطرةنفسهاوجدتالايطاليونيصدرهامجلةوهي(المصورة

اكتفتأغالومنهاسينفرالذيللقارىءكسباالعربيبالأدبالاهمام

القارىءالىيصلأنلهيريدونوما،الايطاليينيهممابنثصر

العربي.

مواجهةفيالكفاحرسالةالصحافةحملت،والجزائرتونسوفي

العربي،والانقاءالعربيالحرفوابادةوالتجنيسالفرنسةمخططات

تونسفيتكتبكانتالتيالقالاتتستقبلالمثصرقصحفوكانت

نتيجةالأقطارهذهفيلشرهامجالنمةيكونولاالجزائر،أو



حهاجموطنيةمقالات(الثعالي)نشروقد،الاستعماريةللضغوط

ووجدتوالهند،والحجازوالعراقوسوريامصرصحففي،فرنسا

وكانتوالمهجر،المشرقصحفافيبهايحتفيمضالثابيشاعرية

صحففيتشروبيوضوالعقيوالابراهيميباديسابنمقالات

مؤامرأتوجهفيالجزائرفيالعربيالشعبصمودعنلتعبرمتعددة

والفرنسة.التغريب

الىطريقهاوالنقدالأدبفيالأولىالبواكرعرفت،المغربوفي

الحق،ودعوة،المغربمجلةمثلالصحافةطريقعنالقارىء

والأطلس،الغربورسالة،الغربيةالجديد،والثقافةوالمغرب

الكتاباتمجموعةرسمتوقد!وغيرهاوالسعادة،والبصائر،والأنيس

بمدرسةعرفأدبياتجاهمعالم،بالصحفنشرتالتيالأدبية

الاتجاه!هذامثلمنوابرز.المغربفيالوطنيةالصحافة

وقد(الينبوع)مجلةتحريريرأسكانالذيالقباجالعباسيبنكد

الأقصى(المغربفيالعربيالأدب)بعنوانالمقالاتمنمجموعةنثر

في،مباركزكيالدكتورعنهكتبوقدكتابفيذللقبعدجمعها

الأقمىالغربفيالعربيالأدبوكتاب):يقولالعربيالمغربمجلة

رجالايصورهمفهو،والجزعوالخوفالقلقمنالمغاربةعندمايمثل

الذينوالأدباء،الاستيحاشكل،الحديثةالدنيةمىيستوحشون

نشأةنشأوا33أجيعايذكرونالكتابهذافيلأنفسهمتراجعوا

الفضيلةأنصارومن،والضلالاتالبدعأعداءمنوأغم،دينية

بصدقالاعترافالىمسوقاأرانيذلكأجلومن)الأخلأقومكارم

الحديثفاتحة(الفضيلة)جعلواالذينالشعراءاولئكنشأة

)ء3(ا-

."وخاكلته

وجهةالمغربيالأدبوجهواالذينأوائلمنالقباجويعد

الذعاتأونقديةتوجيهاتمنلهتعرضماأهمولعل،جديدة

التقليديالشعرعلىحملتهفيتنحصريسميها،كانكل(بريئة

وحسن،المطالعوحسن،الجناسفيالمسشريةالبديعلصورومهاجمته

وتتبعه،المبنىقبلبالمعنىالعنايةالىوالدءوة...الخالتخلص

دشنقيطيئممدبأحدعلىمثلافهو،اتعروضيةالأحطاءوااللغويةللهنات

أخطاءهويتتبع،اللغةفيالاخطاءبعضغزلياتاحدففي

أيضا)31(.العروضية

اثراءفيكبيرحدالىاسهمتقدالمغربيةالصحافةانوالواقع

الفكريةالقضاياطرحتصفحاتهاوعلى،المغربفيالأدبيةالحركة

وعن،واترائهالفنيالابداعبتطوريتعلقماوكلى،والأدبية

وكانمغاربةونقادوروائيينقصاصيضعىالقارىءتعرفطريقة

القن،رسالةكمجلةالاتجاههذافيبارزاثرالمتخصصةللمجلات

وغيرها.،الأدبيوالمسرح،والمسرحوالقصة

:الأدبوصحافةالصحافةأدب

الاشكاليةنتجاوزأن-العرضهذابعد،الواقعفي،يمكئلا

اعتبارامكلنيةحول،التساؤلاتمنمجموعةتطرحالتي،القائمة

أدبيانوعا-خاصااهتاماالأدبتوليالتي،الصحفيةالكتابة

فيطبأسلاحيزاالأدببأبولاحتلتانبعدخاصةمتميزا

مشرقه،العربيالوطنفيالصادرةاسصحفيةاالدورياتأغلب

بالاصداراتالتعريففيومؤثرفعالبدورتقوموباتت.ومغربه

يستغنييعدلمالقارىءأنبحيث،نقديةمتابعةومتابعتهاالجديدة

دوراليهبالنسبةتمثلأصبحتالتي،الصحفيةالأبوابهذهعن

الانسانيةالثقافةمنابععلىمنهايطلالتيوالنافذةوالمرشدالموجه

ليتعرفكانماوابداعاتكتابعلىخلالهامنويتعرفومصادرها

والصحافةعامبوجهالصحافةاتاحتهالذيالانتشارهذالولاعليها

ذلكيقرونلا،الكتابمنكثيراأنورغم،خاصبوجهالأدبية

والتسطيح،السرعةالىتجنحبأغاالصحفيةالمتابعاتهذهويتهمون

وتعمقها.اطقائقواستخدامالبحثفيوالاناةالعميقالدرسدون

المراجععنلهويبحثأياماموضوعهيراجعكانالذيفالكاتب

تدورالتي،الهادرةالمطبعةضغطأماممضطراأصبحقدوالأسانيد

يستكمللاأوأحيانا،الذاكرةمنيكتبأنالىمحددوقتفي

والخطأ.القصورالىذلكفيؤديأخرىناحيةمنمراجعاتهعناصر

واعتمادهمللأدباءالصحافةاستقطابفان،أخرىناحيةومئ

والانصياعرغباتهمتلبيةعلىأجبرهمقد،رزقكمصدرعليها

فيكبيرحدالىأثرالذيالأمر،السياسيةوتوجيهاتهالأهدافها

جرفتهمالذئالأدباءمقدورفييكنولم،الأدبيةالكتابةطبيعة

هذهمنيتخلصواانواساليبها،طرائقهاالىالسياسيةالصحافة

الأدبيه.مقالاتهمفيوالأساليبالطرائق

الحياةفيهاماعاملأكانتالعربيةالصحافةفان،ذلكومع

فيالواضحأثرهالهاوكار،العربيالوطنفيوالسياسيةالفكرية

الحريةقضاياوهي،المرحلةهذهفيالكبرىالعربيةالأمةقضايا

الدخلي،والاستبداد،الأجنيوالنفورالاستعمارومقاومةوالوحدة

الأثريعزىواليها،المعاصرالعربيللفكرالأساسقواعدوضعوفي

فقد،والمضمونالأسلوبناحيتيمنالعربيالأدبتطورفيالكبير

وفتحتبالموضوعيةوأمدتهوالاسهابوالزخرفالسجعمنحررته

طريقعنيتحققيكنلمنحوعلىونشرتهفأذاعتهالآفاقامامه

الأدباءمنكبيرعددابرازفيأثرهالهاوكان.المطبوعالكتاب

فياثرهاللصحافةكانكذلك،الصحفطريقعنأسنماؤهملمعت

د.شالأقتمطجتىا!وأ!ألسياسةاوالفكرقضانجأ،تفويرمعالجة

كانتفقد،ادبأيضاهيالسياسيةالكتاباتبأنالقولويمكن

وثراءاللغةغنىعلىوساعدتالأمةتوجيهفيالأثربعيدة

شعرا،الحديثالعربيالأدبوكان.الفكرةووضوح،المضمون

و،بحيث،الصحافةطريلقعنالقارىءالىطريقهعرفقدونثرا،

فترةفيكتابنااصدرهاالتيالأدبيةالكتبأغلببأنالقوليمكن

أولاليوميةالصحففينشرتفصولاكانتانما،اطربينبينما

(،.الأمر

ومنافستهاوانتمثارهاالقصةظهورمنبالرغمانهالنقاد!ويرى

والفكريةالأدبيةالألوانعلدهوزالماالمقالةادبفان،للمقال

وشجعتهالصحافةاذاعتهوقدللمعاصر..العربيالأدبفيوالصحفية

هوزالوما،الأسلوببسيطسهلامختصرافجعلتهاتجاههوعدلت

والسياسيةالتاريخيةالدراساتجميعلاستيعابالوحيدةالادأة

واةقتصادية.والفنيةوالعلمية

فيأثراوأبعدهاالمقالفنو!أبرز،السياسيةالمقالةكانتوقد
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واضحاالسياسةاثريظهرانالصبيعيمنانهذلك،الصحافةمجال

العاصرالعربيالأدبنشأفقدالسواء.علىالصحافةوفيالادبفي

اصابهاالذيبالتحولوتأثرمعهاوتطورالوطنيةالنهضةاحضانفي

الأمر،أولفيوالاستبدادالاستعمارعلىالهجوممنانتقلتحين

(،)33(.الحاكمةوالأنظمةالاحزاببيئالداخليالصراعالى

فيالفضللهكان،السياسيالجدلأنالكتاببعضويرى

التأثير،علىومقدرةومكانةاهميةواكسابها،السياسيةالمقالةتطور

الىاضطرتالشعيبالتأييدمحظىتكناالتيالصحفأنبحيث

الأدباءكبارمنمجموعةبالتاليلتستقطبالأدبيةبالدراساتالاهتام

الوصولبالتاليولتستطيع،نظرهاوجهاتلتبنيذلكبعد33وتدفع

فيالصحفهذهنجحتوقد.السياسيينخصومهاقراءمنكث!!رالى

سياسييضكتابامنهموتجعلبالأدبالاهمامعنالأدباءتصرفان

تغليبالىأدىماوهو.الثانيةبالدرجةوأدباءالأولىبالدرجة

بحيسث،الأدبيالإبداعبم!هائليتعلقفيمااحتىالسياسيةالنطروجهة

التمصبفيهاتحمبصبغةوالأدبيةالفكريةالمساجلأتاصطبغت

فينثرمماكثيرةذللثعلىوالامثلة،الأحيانبعضفيالسياسي

الصحف.

عامةبصورةالصحلفةأنكلهذلكبعدالقوليمكنأنه!كلى

نثرهعلىوعملتالأدبافادتقدخاصةبصورةالأدبيةوالصحافة

والتعقيد.التقعرمنالأدبيالأسلوبوخلصتقرائهدائرةوتوسيع

الأدبية.الادةصالحفيدائمايكنلمبالأدبالصحافةاهتاملكن

رسالمهامنتجعلولمدائمارصينةتكنلمنفسهاالصحافةاًنذلك

فيوضعتمابقدرللقارىء،الرصينةالثقافةتقديمدائماوأهداقها

يظهرماوهو،وتملقهالقارىءهدهدة-متعددةلأسباباعتبارها

تعطيفالصحافة،والأدبالفكروبينالصحافةبينالواضحالفرق

علىيتحولأنيهضمهاأنبعدالأديبيسمطيعالتيالسريعةالمادة

الصريعةالصحفيةالكتاباتفانولذللث،مقوماتهلهفنالىقلمه

لالاخهاالأدبيقبلهالاصحفيةكتاباتفا!هاادببأخهاوصفتمهما

مقطوفةزهوراًو،سلغطعامفهي،والاستمرارالحياةعنصرتحمل

مرورعليهيقصيولايعيثىأنفغايتهالأدباما.تذبلماسرعان

.الأيام

الثقاني:وتأثيرهاالاعلاميالاتصالوسائل

شهدتقد،العشرينالقرنمنالأخيرةالعقودهذهأنشكلا

الاتصاللوسائلواسعاواستخدامامتناميةوسيطرةمتزايدانموا

حق،وتشابكتهذهالاتصالوسائلتعددتوقد.الختلفة

علىبل،فحسبالعقافةعلىليس،واسعبشكلتهيمناناستطاعت

الىالاشارةالقولنافلةمنولعلهواغراضها.الحياة!ث!ؤونجميع

الذيالتقنيالتطورعلىقدرتهابحمالأجهزةلهذهالواسعالتأثير

جميعفيالجماهيرمنجداواسعقطاعالىوالوصولالانتشارلهااتاح

الىالمجالهذافيالباحثينبعضدفعماوهو،الأرضيةالكرةانحاء

الثالثة،الثقافةعصر(،،التلفزةبعد)،مابعصراسموهعماالحديث

التيالصورةانتقالحريه،المنحنىالمزدوجةبالاتصالاتالمتميزة

انتقالحريةتلتالتيتلكعنالاختلافجلتختلفثورةتحدث
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الذيالتكنولوجيوالتطورالتقنيالازدهارأنذلكالمطبوعاتا.

هذه،الحديثالعصرفيالعالميةللثورةالباهرةالنتائجاحدىهو

ناوواضحكبيرحدوال!،استطاعتقدللأنسانالحضاريةالنقلة

تفكيرمسكما،المعاصرةالحياةجوانبجيعمنتغييراتحدث

اختلافاتختلفالماصرةحياتناأصبحتبحيث،نفسهالانسان

المهنةنطاقفيقديما،الانسانيميشهاكانالتيتلكعنجذريا

واقتناءالأوانياستعمالفيوحق،الفراغوأوقاتالمزليوالرفاه

نأمنلنابد!ولاوالوعيالمعرفةسبلتعددعنناهيك،الملأبس

مناعلىمستوىوهي،الثقافيةالناحيةومن،الاعتباربعيننأخذ

المتصلةالتقنياتتلكنأخذ،ماأول،الماديالتقدممستوىمجرد

وأ4"(ول33أولأ!حالاأاسمعليهايطلقماوهي،الجمعيةبالاذاعة

الاعلاميةالوسائلهذهاذنهيماالجماهير!)3(اعلأموسائلى

في)التعليمالتقليديةالثقافةوسائلالىلتضافجاءتالتيالجماهيرية

العارصر؟ةألفنوتةألمسرح،إننثرأتتأنكتب،ألم!ارس

الىارجاعهاوسعنافيانمحلها؟تحلأنغيرمن....(المحاضرات

الاتي:

وامكانياتقدراتمنتمتلكهبماالعالميةالأنباءوكالات-ا

التصوراتوتشكيلالعالماخبارنقلعلىقادرةتجعلهاوماديةفنية

علىإنسانكلالىوالوصولوالثقافاتوالشعوبالأشخاصعن

الأرضية.الكرةسطح

الا!ارخلالمنالدوليةللاتصالاتالواصعالتقنيالتطور-2

اللأسلكية.والاتصالاتالصناعية

وأشرطتها،اجهزتهاوانتشار،الرقالبثصناعةتطور-3

وفيديو.خيالة

الثقافةنشرعلىواعتمادها،وانتشارهاالوجهةالاذاعات-4

والعقائدية.المسيسة

حيثمنالثقافيالانتاجطبيعةفيتؤثر،الوسائلهذهكل

فكريةلأطرالغالبفيتخضعكانتوانوهيوتأثهيره:مادته

استغلالاتجاريةثركاتأوسياسيةمؤسساتمنوتستغل،موجهة

حدوالىاستطاعتقد،هذهالاعلأميالاتصالوسائلفان،متعددا

الثالسبيلوعلى.واسعةبصورةالانسانيةالمعرفةتنقلانكبير

هذا،عصرنافياصبحتقدالوسائلهذهانالىنثيرانيمكننا

الصوتبحفظ)والفنيةالفكريةالاثارلحفظالفعالةالطرقاحدى

طرأوقدالاسطوانات)ترميمهماأواحداثهماواعادة،والصورة

الغناطيسية(،والاشرطةالكثفالتسجيلاسطواناتتحسينعليها

تقريبافوريةبصورةالانباءتقدمالتيالانتشارالواسعةوالصحافة

منمطردبمزيدالمزودةاللاسلكيةالكاتبةالآلاتبفضلسيماولا

تقريبامكانكلفيتوزعوالتيفوراالمنقولةالفوتغرافيةالصور

فيتجاوزطبعاتعلىتشتملوهي،قصوىسرعةذاتاوقاتخلأل

النسخ.ملأيينالغالب

تتكاملوهي،الجماهيريالاعلاموسائلنجدالنحوهذاوعلى

اماموفتحت،خاصبوجهامرىءكلامامفتحتقد،:تتنافس

يخطريكنلمكاوالثقافةوالتسليةالاستعلامامكاناتعامةالجماهير

بحيث!،السنينمنعشراتبضععنتزيدلافترةفياحدببال



الامنسيةجزيرةأيةولا،بعيدةارضأيةولاريفاياليوميبق

تبلغها.انالاتصالهذاوسائلوسعوفي

ونحن،التطورهذابمدىيتنبأانانسانايامكانفي)وليس

ناالىنفطنانطرافةمنيخلوولاباطراد،يمضيالتقدماننرى

معاكسةمجركةتترجمانهاعلىتبدوالمجالهذافيالاكتشافاتاحدث

الاتصالومحطات،الصناعيةفالاقمار"*اللاجمهرةعلىتممل

التسجيلوأشرطةالبعيدوالتوزيعالاسلأكبطريقوالتلفزة،الكوني

احتكارمنالافلاتواحدآنفييتيحذلككل-التلفزيونية

للاصطفاءمتزايدةامكاناتعلىوالحصولوالتلفزةالصوتيةالاذاعة

بدأوقد!المذزلفي"الثقافةالىالرجوعبعضيتيحمثلما

-التلفزة-بعدماعصرعلىيتكلمودطالاعتباربهذا،الباحثون

حرية،النحىالمزدوجةبالاتصالاتالتميزةالثالثةالثقافةعصر

التيتلكعنالاختلاف!جلتختلفثورةتحدثالتي،الصورةانتقال

!)38(.المطبوعاتانتقالحريةتلت

ت!ثكلهاباتتالتيالأهميةهذهالىكهمالرواندريه"اشارلقد

جانبالى،بدت*لقد:بقولهوالمسموعالرئيالاتصالوسائل

محضة،فكريةقيموهي،والعلميةالأدبيةللقيمالمتزايداًلتقدير

كانتمثلمارفضهالمكنمنيعد!فنيماض،جديدةظاهرات

والسعورالفناثاربقاءذلكدليل،السابقةاطضاراتترفضه

للجمهور،يوفرهاكماللفردالمعرفةسبليوفروحاضربحنلودها،

التيالجديدةالتقنياتبفضل،والتخيلالحممنمتساويةبفرص

اتساماأكثرأصبحمحضافكرياكانوما،والتلفزةالسينماتمعلها

وبفضل،للصورةوخاصة،للصوتالضخمالانتشاربفضلبالعاطفة

بعضعنبعضهامنفصلةكانتومثاهد،وشعوبعواملتقارب

،ا.رائعامدهثاتقارباتقاربةاليومأصبحتثم،مديدةقرونخلأل

الاتصالوسلنللتأثيرالعرضهذاخمتامفييعنيناالذيأنعلى

منيلل!مكنالتيالنتيجةالىوصولناهوالأدبيالانتاجطبيعةفي

تفاوتمشكلةيطرحوالذيالشاؤلعلىالاجابةمعرفةخلأالا

الوقتفي:الابداعيئالعملطبيعةفيالتأثبرفيالقنوات2هذأهمبة

الوسائلهذهأنولضحاباتأنبعد...الملتقىفيفيهتؤثرادذي

بعضذهبلقدالابداعية.االمادةطبيعةفيمختلفةبطرقتؤثر

وقد،وباردةحارةالى،الاعلأميةالاجهزةتقسيمالى)25(،الباحثين

الىيذهبونوهم،الاستغراقأوألاشراكمدىعلىافتراضهمبنوا

حينفيواحدةحاسةيشركالتقليديبشكلهالطباعيالوسطأن

نافياروواسكلتشركالتلفزيونوبالأخصالجديدةالأوساطأن

الطباعة.حارةوالأخرىباردةالأوساطفبعضهناومنواحد،

وتأتي،كثيرةمعلوماتتعكسىالواحدةالصفحةلأن،حاروسط

.واحدةلحاسةالوضوحمنعاليةبدرجة

أقلباردكوسطالتلفزيونيأفيذلك،منالنقيضوعلى

الحواسكليستغرقولكنهالعلوماتمنقليلأيعطيأيوضوحا،

هناومن،والاستغراقالعاليةالمشاركةيعنيوهذاواحد،وقتفي

مختلفاحسايعيترالتلفزيونمشاهدةفيالمنهمكالجديدالجيلفان

اطباعة.واالراديو:حارينوسطينمعنشأالذيالسابقالجيلعن

وبعد.

تمنحأنيمكنثروةالاعلامتكنولوجياأنمنشلثمنفليس

قلةعلىحكراالسابقفيكانتالتيالجمالبقيمللتمتعفرصااللأيين

امر،التشويهعنبعيدة،الجماليةالقيمبقاءأنعلى.محدودة

الشعرتذوقصعباأمرايكونوقد،وتقدمهالانسانانانيةتستوجبه

منوغيرهاالبصريةوالاليافالكومبيوترأجهزةخلألمن

.المتطورةالتكنولوجيا

فنونوسائرالشعريةالقصيدةانتشارجميلاأمرايكونقدولكث

لكيللمواطنالفرصةمانحةالاعلاموقنواتأدواتعلى،الابداع

ووقته.قدرتهحسبكليشاءمامنهايستوعب

!كروستوفريقولكمانفهمأنكلهذلكبعدالهمومن

لهلسرانهيعنيلاوهذا.بدعايةليسكالعمالفن"ان":كودويل

أساسي،كانكما،دورهان،النقيضعلى.بهليقوماجآعيدورمن

بطريقةولكنالبشرعقولتغييردورهان:الدعايةمنبعداواكثر

الظاهرةللحقيقةالانساننطرةتغييرفيالعمطريقواًنخاصة

."اقناعانهذلكعنيقالانيمكنولاالرياضيالعرضفيتكون

اًنفيريبمنوليساقناعا،ليساوالجمالالحقيقةفانوهكذا

التطورواستغلالوالتعليمالثقافةفيالعلومتكاملمنمزيدا

والفنالفكرفيالجديدةوالمضامينالأهدافلخدمةالتكنولوجي

الانسانيةالثقافةاغناءفيالثصروطبعضوضمنكبيرحدالىيسهم

الثقافةلهذهالجماهيريالاصغاءاًنفيريبلاانهكماعامةبصورة

بالنفع.عليهايعود

جع:لمراا

7،طالصريةالنهضةمكتبة،الاسلأمفجر،أميئاحمد)1(

.6491

مجلة،الايادييعمربنلقيظصحيفه،الصائغالالهعبد)3(

9791.الثانيالعدد،العراقالادبيةألطليعة

،المعارفدار،العربأدبفيالحربشعر،المحاسنيد.زكي)3(

07911.

العدد31/1/.791بنغازي،الحقيقةجريدة،النيهوممادق)4(

،ونقدهوادابهالشعرمحاسنفيالعمدة،القيروانيرشيقابن)5(

،ا!ءبيروتالجيلدار

القاهرة،أجىالسلفيةالمطبعة،الأدبخزانة،البغدأدي)6(

هـ.1337

بيروتالآدابدار،بالشعرالتكسب،الخياطد.جلأل)7(

.0791

مطبوعات.البحتريأخبار،الصولييحيىمحدبنبكرأبو)8(

دمشقالأشترصالحتحقيقبدمثق.العربيالعلميالمجمع

مصر،نهضةدار،العربعندالمنهجيالنقد،مندورد.عد)9(

تاريجض.بدون

الآدابمجلةمقروءا،ليسالعربيالأدب،الخياطد.جلأل).1(

.6،7691العدد،بيروت
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بيروتالآدابمجلة،الاعلأمووسائلالشعر،الجابرد.زكي)11(

.38391-1العدد

النث!ردار،المعاصرالعربيأ!دبمعالم،الجنديأنور)13(

.6491للجامعييق

للثقافةالعامةالأدارة،الكلماتعبررحلة،التليسيممدخليفة)13(

7391.

السنة133العددالجديدالمغربمجلة،المغربيالأدبمننفحة)14(

3691.يونيو31

دارنثصرالعربيالمغربفياًلأدبيالنقد،عفيفيالصادقكد)15(

7191.اًلفكر

د.عادلترجمة،الجمهوروثقافةالفرديةالثقافةدوللو،لولش)16(

.8391عويداتمنمموراتالعوا

مشنألهوإ

95.صامينلاحمد،الاسلامفجر،المثالسبيلعلىانظر)1(

لابنوالكامل؟94،للمبردالكاملانظر479ص1برلثعراعولالثعر)2(

.244الاثير،

27ء91:السادسطبعهالاغافي)3(

الطليعةجملة،الايادييعمربينلقط/محيفةالصائغالالهعبد)4(

.اهص9791الثافيالمدد،الادبية

11.صالابقالمرجع)5(

0791.المعارتدار،العربئأدبفيالهرب!ثعرا!اسنيزكمنانظر)6(

0133العدد31/9/.799بنفازيالحقيقةجريدةالفيهومصادق)7(

81.ص،\جس،العمدة)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

14(

)5؟

16(

17(

18(

191

02(

92(

23(

33(

24(

25(

26(

ا.!السلفيةالمط!بعةالادبخزانةالبفدادي،

81.ص1برالعمدة

592.ص،الجاعليألادبقي

14.صالادابداربالعر،التكسبالخيا!،د.جلال

الهمعءمطبوعاتالبحترياخبارألصولي،يحيىمندبنبكرابوانظر،

5891.دمثوالاشترعالحتحقيق،بدمثقالعربيالعلمي

96.ص،العربعندالمنهجيالنقدمندور،مندالدكتور

6العددالادابجملةمقروءأ،ليسالعريالادبالخيانر،جلالانظر،

بمدها.وما11ص6791بيروت

الآداب،جملةالاعلامووسائلالعرالجابر:زكيالدكتورمقالةانظر

.45ص2،8291-1العدد

للجامعيين،النثردلرالمعاصر،المربللأدبمعالم!الجنديانورأنظر

.134ص،6491

62.صالمعاصرالعربيالادبمعالم،الجنديانورانظر،

فةءللثقلمةالعلالادارة،الكلماتعبررحلة،التليىمدخميفةانظر،

.163عز:7391

2021ال!نة3؟العددالجديد،المفربجملة،المغربيالأدبمننفنن

45.صيونيه

نثرعفيفيالصادقمند،العربالفربفيالحديثالادبيالنقدانظر

218.ص،7191الفكر،دار

135.صالمعاصرالعريالأدبمعالم،الجنديانظر

د.عادلترجمةالجمهور،وثقافة،الفرديةالثقافةدوللو،لويسانظر

48.صعويداتمنثوراتالعوا،

94.صالابقالمرجع

ووسائل*الثعرالجابرزكيالدكتورمقالةفي)ماكلوهان(رأىانظر

8391.فبرايريناير،عدد،اليروتيةا،داببمجلةالمنثورة.الاعلام

94.ص

43.صالابقالمرجع

وسلمجسسن

صهورله
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لي!العكان

صصناصر

نمورفرسإمصؤومنسن

الرضثخارج

حهيثاصر

ئفذ!ألرل!ءبفىأ


