
 
 
 

  
 
 

 التجدید يف شعر حممد قطب عاملم
 

 ،شریف هللا غفوری األستاذاإلعداد: 
 بقسم اللغة العربدة يف کلدة اللغات واآلداب، جبامعة ختار، أفغانستان. عدداألستاذ امل

 

 خصل  املم 
الشعر العريب قبل عصر النهضة یدور يف حلقة ضعدفة من املوضوعات الذاتدة الفردیة اليت ظل 

عر غری الوزن  نمم الللة ل  بالشاة الناس والشؤوهنم العامة فغرق يفالمتس روح الشعر والحد
، حتی حلَّ العصر هلذا ضعف فد  اخلدال والصدق الفين والعاطفة وعمق التجربةوالقافدة الشعریة، 

ظهر تأثریه واضحًا يف تغدری النمط تی حالشعریة احلدیثة النهضة مهور ب ت فبدأ فعالد ،احلدیث
إىل مرحلة  إرتقیالشعري املتبع يف القصائد العربدة، وخصولًا مع ظهور الشعر العمودي والذي 

رغبة ملحة يف التغدری  رتظه الوقتومنذ ذلك  جدیدة من مراحل التجدید يف الشعر العريب
 مددان الشعر يفات  شاعراً وشارك والتجدید لدی الشعراء، السدما األستاذ حممد قطب الذي بدأ حد

ة ديف عدد من اجملالت السائ -موضوعاهتا وحسب نوعها حسب-لقصائد اليت نشرت بعدٍد من ا
 ك.آنذا

بنی التأمل واحلننی والشکوی  ةموزع قصائدهحدات  وموضوعات  إلی ذکرالدراسة  هتدف
 عاملمکشف رمي هذا املقال إلی  ی اث حدات .والغزل والعمة إضافة إلی لون وجداين ساقت  أحد

 التجدید يف شعره، آخذاً بنمر االعتبار أن شعره مازال بکراً يف جمال األدب والفن.
التجدید، املوضوعات الشعریة، الشعر املصري  آثارحممد قطب، ألالة الکلمات الرئدسدة: 

 املعالر.
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 املقدمة 
ومثلهما  مقتضى الفطرة والطباع،د من ی، كما أن التجددباأل مماهر من مهر  مالتجدید 

التجدید هو و . وال تضاد كل منهما موضع، فال تناقض بدنهما، وللالةمقابلهما احملافمة على األ
 وهذا ضروري يف األدب احلدیث. .لل أما كان علد  من  یلإء يالش ارجاع

والصناعات الفنون و  ز ب  األمة والدولة من العلومن التجدید املشروع یشمل كل ما تعتأل
أیًضا ختتلف منهج التألدف  يف جمال األدب و جدیدختتلف أهداف التولکن ، واإلداریة والنمم املالدة

الكتابات اإلسالمدة غداب اإلبداع والتجدید،  من كاتب إىل آخر، ولكن من السمات الماهرة يف
قورنت بالعدد الكبری الذي علمدة جدیدة قلدلة جداً، إذا  فالكتابة األلدلة اجلادة اليت تقدم إضافة

 .الكتابات تكرار واجرتار ال جدید فدها تنتج  املطابع، فمعمم
أسالدب الشعراء  بالدعوة إىل العودة إىل أما يف أوائل العصر احلدیث فقد كانت بدایة التجدید

ابو و ذروت  على یدي أمحد شوقي  ذ هذا التدار بالنمو حىت ولل إىليف عصور االزدهار، وأخ
ممن سامهوا بالتأسدس ملفهوم شعري جدید فمهر و  عباس حممود العقاد وسدد قطبو  القاسم الشايب

تأثریه واضحًا يف تغدری النمط الشعري املتبع يف القصائد العربدة، وخصولًا مع ظهور الشعر 
 إىل مرحلة جدیدة من مراحل التجدید يف الشعر العريب، فاعتمد هذا النوع إرتقیالعمودي والذي 

ومماهر  .عند القراء ومتابعي الشعر العريب م یسهل فهمما  ب  من الشعر على موسدقى شعریة خالة
التجدید يف الشعر العريب هي كافة التأثریات اليت أدت إىل جتاوز الشكل الثابت للقصائد القدمية 

يف الصورة التجدید اللغوي، والتجدید  :واالعتماد على لداغة جدیدة هلا، ومن أهم هذه املماهر
 .والتجدید يف موسدقى الشعر

برواد الراشد وأشدهم تأثًرا  ویبدو أنًّ حممد قطب کان أقرب شعراء جدل  من روح التجدید
من  اِمْن َأْعالِم اإللالِح، ورائدً  اَعَلمً ألبح  حممد قطب فإنَّ الشدختنمریًا وتطبدًقا.  الشعر احلدیث

هللا  . ل  يف الدعوة إىلفکر اإلسالميثة يف الاحلدیاألدبدة وأحد أقطاب املدرسة التَّجدید،  رواد
حماربة البدع واخلرافة  جهود مشكورة، ويف األمر باملعروف والنهي عن املنكر حسنات مربورة، ويف

لدف والِكَتابَِة ممصنفات التأ مواقف مشهودة، ويف تأسدس منهج الفن اإلسالميطریقة حممودة، ويف 
  .مشهورة

 -م، ودمِفن1094عام املکرمة  کةمب وتمويف   م،9191عام  يف لعدد مصر موشاومِلَد يف قریة 
 (910: م1092غفوري، ) .املسجد احلرام يف مقربة املعال جبوار -رمح  هللا

لغة الذي با الذي یقود إلی العبث رجع إلی التجدیداملوضوع تة دمشکلة املوضوع: إشکال
األدب، وبنی العبث  والفرق واضح بنی التجدید يفبعض الکتاب ویروجون  بنی الناس،  ب یقوم

تتصل بفهم النصوص الشرعدة وتفسریها،  باللغة، إذ أن هذا األمر ميكن أن ینتج عن  نتائج خطریة



هـ7931سال پنجم، شماره اول     729 

التجدید أمام التحدیات  وحنن حباجة إىل فهم العقددة والشریعة. ویؤدي إىل االضطراب واخللخلة يف
 حلضاریة اليت ما زالت ریاحها هتب من الغرب.ا

يف حدود اطالع الباحث علی امللخصات والرسائل األكادميدة يف اللغة : خلفدة املوضوع
 معاملواألدب العريب، ومن خالل مراكز األحباث واجملالت اجلامعدة، مل أجد أي ِدراسة تناولت "

کان يل بعض ، ولكن  قالدراسات سابقة هلذا املحممد قطب"، وعلد  فإن  ال یموجد التجدید يف شعر 
 طداتواستفدت منها يف  واسهامات  الفکریة واألدبدةمآثر األستاذ حممد قطب البحوث حول 

استفدت من وأیضا هناك دراسات هلا عالقة غری مباشرة مبوضوعات البحث، وكذلك البحث. 
 دراسات مماثلة تناولت شخصدات أدبدة أخرى.

 التجدید معامل عن الكشف حتاول قدیة،نال القدمة من هلا ما مع الدراسة ههذ:  وأمهدت  هدف
 بعد من هذا املقال يف يف أشعاره، جدیدة معان استجالء يف إسهاما لتكن شعر حممد قطب، يف
 وضوعات الشعریةاملمالمح التجدید و إلی  تر وأش بشکل مؤجز.عن حدات   دیثاحل تبدأ ،دخلامل

شواهد الشعریة اليت قد اعتمد يف تصویره علی حاسة  بتحلدل تمق وث   ،هأشعار يف اليت تکمن 
 .نتائج املقال وتولدات البحث إىل تر شأ اوأخریً  أکثر من اعتماده علی سواهفدها النمر 
 بعض ذكر مع التحلدلي املنهج هو قالامل هذا إعداد يف علد ت اعتمد الذي األسلوب ن  إ

 جملة الرسالة والثقافة والکتاب. نشرت يف اليت  شعری ةال نماذجال

 مفهوم التجدید
 ألن»االحتفاظ بالقدمي، وترمدم ما بلى من ، وإدخال التحسنی علد ، التجدید: ومفهوم 

 (.12 :هـ9401قرضاوي، ) «إمنا یكون لشيء قدميالتجدید 
ألواهنا، من حقدقة أعين بالعبارة اجلملة اليت یؤدَّى هبا املعىن على اختالف يف األدب:  التجدید

 يف تطوریة طبدعدة ظاهرة الشعر يف التجدید إن   (1: م9111أمنی، ) وجماز وتشبد  واستعارة وكنایة.
 . كثریة جتدیدیةدورات  الطویل تارخي  يف العريب الشعر عرف وقد زمانٍ  وكل مكانٍ  كل

 التجدیدلحوة 
السكر، وترك الباطل. لغة: من الصحو، وهو ذهاب الغدم وارتفاع النهار، وذهاب 

ابن منمور، ) والطالحا: الدقمة، تصدب الفرد أو األمة، بعد سنة وغفلة وختلف وتراجع.
 (.451 :هـ9494

احلضارات،  ریمس ويف االجتماع اإلنساين األخرى سنة من سنن هللا يف يه التجدیدفصحوة 
َعْن َأيب همَریـَْرَة، َعْن  :قال فد  يء حدیث رسول هللا للى هللا علد  وسلم، الذوعن هذه احلقدقة ینيب

دم هَلَا »َرسموِل اَّللَِّ َللَّى هللام َعَلْدِ  َوَسلََّم قَاَل:  َعثم هِلَِذِه اأْلممَِّة َعَلى رَْأِس كملِ  ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيمَدِ  ِإنَّ اَّللََّ یـَبـْ
 (.901: م1000أبوداؤود، ) «ِدینَـَها
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بشریة وإبداعات مدندة، ال تولف باخللود وال  اجتهادات يوإذا كانت احلضارات اإلنساندة ه
باإلطالق، ومن ث ُيوز علدها املوت وإخالء الطریق حلضارات أخرى وارثة ألممها وشعوهبا وتارخيها، 

 . مماهر األدب وعنالرهالتجدید واإللالح يف مع دب یرتادف يف األ  أن سنة الصحوةمبعىن
عنالر اللغة د، هي قدر مشرتك من ییعرتیها تغری ویناهلا جتدثابتة غری أدب عنالر کل في  ف

، وباحلداة دبدةرجة احلضارة، وباألسالدب األواألدب خاضع للتغدری، قابل للتشكل، یتأثر بالبدئة وبد
 االجتماعدة، وغری ذلك.

یكون التغدری والتجدید. ومن أجل هذا التغدری كانت الفروق من عنالر األدب ويف هذا النوع 
واملوضوع وحنو ذلك. ، يف التعبری والتشبد  واألسلوب عالروالشعر امل قدميالاضحة بنی الشعر و 

كن األدیب إذا عر  علد  نوع من األدب، أن یعرف عصره ولو مل یعرف قائل   ميومن أجل هذا 
ألن  یستطدع أن یتبنی خصائص كل عصر وممدزات ، ویطبق ذلك على ما یعر  علد  من شعر أو 

 نثر. 
ط  اليت ینسج جتدید األلفاظ، ألهنا مادة األدیب األولدة، وخدو  إن أول أنواع التجدید وأبسط 

 وجتدید األلفاظ على ضربنی: منها قطعت  الفندة.
( اختدار األلفاظ اليت تناسب العصر ویرضاها ذوق اجلدل احلاضر، ألن لكل أمة يف كل 9)

وتأنس هبا، ومتج ألفاظا ال تستحسنها وال تستسدغها، عصر ذوقًا خالًا هبا ختتار ألفاظا تناسبها 
وذوق األمة يف حداة مستمرة، فهو كذلك يف عمل مستمر ِإزاء األلفاظ، وأدباء كل عصر هلم معجم 
خيالف معاجم اللغة القدمية. فلو أن أدیبًا استعمل كلمة )َهبَـدَّخ( للجاریة احلسناء لكفت يف إسقاط 

مل كلمة بمعاق للمطر أو السدل لدل على فساد ذوق ، وسوء أدب ، قصددت  أو مقالت . ولو استع
أمنی، ) ومن أجل ذلك ال یستحسن يف هذا العصر بعض ما كان یستحسن يف عصور سابقة.

 قول : حممد قطبفقد كان یستحسن من  (91: م9111
 اد وأي حب!ــــــیا سع یضيء قليب       إين أحبك بالغرامفرحانة هي 

 حيب! )بنوع( الغرامحب فرید لن تری  بغـــــری قليب        إين أتد  علی 
 

فماَلن ممْغَرم بفالنة، ألن األدباء یقولون: مع، اعلى الس نطقاآلن ثقدلة يف ال "الغرام"تکرارولكن 
هذه احلقدقة ال یفلح أن یكون  یلتفتمل وهذا بدیهي ال حيتاج إىل إطالة. وكل من  ،ِإذا اشتد  حبُّ  هَلَا

أدیبًا، إمنا حيدا األدیب یوم یوفق الختدار األلفاظ الرشدقة اليت تناسب ذوق عصره، والعصر اآلن 
 أمدل إىل السرعة واالقتصاد، وكالمها یتطلب الوضوح واجلالء ال الغمو  والغرابة.

أثریة حتفظ فدها كما حتفظ لذلك ألبحت يف معاجم لغتنا ألفاظ كثریة لدس هلا قدمة إال أهنا 
 التحف يف دار اآلثار.
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تلك األلفاظ اليت تسایر املدندة احلدیثة بكل ما اخرتعت من  تستحدث مع الزمن،ألفاظ  (1)
أدوات ولناعات، وما ابتكرت من فن وعلم ومعاين وآراء، واللغة العربدة الدوم، قالرة كل القصور 

ا اخرتع وابتكر، وهذه مشكلة املشاكل الدوم وقبل الدوم يف هذا الباب، فلدس لدینا ألفاظ لكثری مم
وكان لقصور األلفاظ ( 91: م9111أمنی، ) جتادل العامل العريب فدها طویال وملا یستقر على حال.

أثر كبری يف ضعف األدب. فكدف یستطدع األدیب أن یصف حجرة وكل ما فدها من أثاث لدس ل  
ال أمساء  بأشداءعثر تأن یؤلف روایة، وهو يف كل خطوة ی ألفاظ تدل علد ؟ وكدف یستطدع الكاتب

هلا؟ ولذلك یهرب كثری من األدباء من التعبری اخلاص إىل التعبری العام، فإذا أراد أن یصف رجال 
ن  ال یلبس عمارة وال قلنسوة، وإمنا أقلنسوة، واحلقدقة  ن  یلبس عمارة أوإ :یلبس طربوشًا قال

ن  یضرب على البدانو قال إن  عزف على آلة موسدقدة، وهذا إیلبس طربوشا، وإذا أراد أن یقول 
 .(91: م9111أمنی، ) منتهى الفقر يف التعبری.

كل هذا حقن األفكار يف أدمغة األدباء، وسبب ضعف الولف والروایة وغریمها يف األدب 
ن إة، واألفكار املدتافدزیقدة، فوجعل األدباء یفرون إىل املوضوعات اإلنساندة العام   العريب احلدیث،

 یتحورحنن شئنا أن یكون األدب ظاًل حلداتنا، وحداتنا اآلن، وجب أن حنل مشكلة األلفاظ حىت 
 ا لألمة لدس فد  كلناقصً  ااألدباء من أغالهلم، وإال ظلوا یدورون حول أنفسهم، وظل أدهبم غذاءً 

 العنالر اليت ال بد منها للحداة.
 

 التجدید يف شعر حممد قطب معامل

 : الدتنیخب تمددزتألستاذ حممد قطب ليب األد النتاجعملدة التجدید يف 
وعمل  كأواًل: متأل الفراغ الذهين بتصورات جدیدة ومفاهدم جدیدة ومشاعر جدیدة، وسلو 

: م9121قطب، لإلحياء الفين يف العصر احلدیث. )ثانًدا: مل یکن الرلدد القدمي لاحلًا  جدیدین،
 : ةالتالد النقاط ة اليت ندرسها يفعمال األدبداأليف  یمهرالتجدید الذي  المحومن أهم هذه امل (2

  عند حممد قطب الشعر مفهومالف: 
هبا، فهو ذات مکانة يف  حممد قطب األدیب الذي قدم حدات  يف سبدل الدعوة اليت آمن

 اإلسالمدة غطت شهرت  اآلفاق وذاعتضحدت  يف سبدل الدعوة علوم اإلسالمدة ومقارنة األدیان، ال
 األديب. بنی البحث والتألدف والعمل علمدةمجع يف خربت  الفهو يف جمال األدب  لدت  يف العامل.

أسلوب جدید يف األدب، حاول أن یقدم رؤیة جدیدة للفن الشعري، و  إن حممد قطب ذو
يف الشعر هو تعبری مجدل عن النفس اإلنساندة »عن الشعر:  حتدثوظائف  ومقو مات  الفندة. فهو 

التعبری اجلمدل عن : »وأیضا حتدث عن مفهوم األدب (.42: م9145قطب، « )الهتااألفی ح
وتکلم ( 1: م9121قطب، « )تصور اإلسالمي هلذا الوجودالل الکون واحلداة واإلنسان، من خال
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التعبری الفين یعتمد دائًما علی ذخریة نفسدة وشعوریة خمتزنة يف باطن : »عن مفهوم التعبری الفين
 .(2: م9121قطب، « )النفس، تسعی إلی التعبری عن ذاهتا يف لورة موحدة

« بأن  التعبری عن جتربة شعوریة يف لورة موحدة»سدد قطب:  فتعریف  یقرتب بتعبری شقدق 
س  باحلداة إحساًسا »فالشاعر احلقدقی عندمها:  (94)النقد األديب ألول  ومناهج  ص هو الذي حيم

 .(94م:9145قطب، « )، ویرتجم عنها لألحداءعمدًقا
املستدمية، ویفتح أراد األستاذ حممد قطب يف أشعاره أن یموقظ الناس من سباهتم وغفوهتم 

کونوا قادرین علی رؤیتها بأفکارهم القصریة وعقوهلم م أمام آفاق جدیدة من احلداة مل یعدوهن
 الضعدفة.

لول الشعر بأسلوب حيافظ على املنهج الشعري أد يف الشعر العريب فهو تغدری ما التجدیأ
 کما نقرأ يف قصائده الشعریة.  ،ولكن  یضدف ل  تطورات مستحدثة أو غری مستخدمة من قبل

 

 املوضوعات الشعریة :ب
األستاذ حممد قطب، وإن   دوالغزل جدیًدا عنتعجب إذا عددت التأمل واحلننی والشکوی  وال

وقصائد. ولکن ت يف التأمل واحلننی و.. أبدامن شاعر إال ل   الشعر العريب وما ِقَدمکان قدميًا 
حن . کان هقصائدها، ومل یأت ب  عرًضا يف ثنایا قصائد بعدن قطب، أن  أفرداجلدید يف التأمل لدی 

يف خمتلف  قولالکانت تدفع  إلی   شعر، وألن شاعریت ، وحواس  املرهفة، وتذوق  احلاد للنیجملرد احلن
شخصدت  وشعوره بونة کما هو الغر ، ولکن خيرجها مل حساس باحلننی لألشداءاألغرا ، وإلی اإل

 وأفکاره. فمنها:
 التأمل: -9
 بدأ فقد املضمون، يف عمقاً  وراءها ختفي بساطةً  ،التعبری بساطة من الكثری فد  اجلدید الشعر إن  
 الشاعر  غلدل تشفي اليت التقلددیة املوضوعات تعد لمف فدها ما لدكتشف األشداء يف یتأمل الشاعر

 ات سمت ولذلك ،ذلك ماشاب و  اإلنساين   اندوجنهو  الك فلسفدة موضوعات إلی فقد جتاوزه
 املتحدث تداره الشعري ندرك هقصائد عناوین علی سریعةً  نمرةً  ألقدنا وإذا والتأم ل بالعمق موضوعات 

کما نقرأ يف   فعلی سبدل املثال، (90: م9121قطب، . )ضاللالو بعد األوان...: کما يف قصائده 
 قول :

 ة يف الكــــون توحي بإینـــــاســــــعلى سع     ریب أنا يف ذلك الكــــــون كلــــــ  ــــــــغ
 ن دمىن ذلك الناســـــــــغریب بفكــــري ع     غریب بنفسي عن نفـــــوس كثدــــــــــــرة 
 كماضل ومض يف غمار الدجى القاسي   وأحسب أىن تائـــــــــ  يف غمــــــــــارهم 

 (44: م9149قطب، )
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 مين ب  من سوء احلداة لدی  إحساس احلریة والضداع الذيالعمدق لقد کان الدافع إلی التأمل 
ل  للحداة اليت وقف عاجًزا أمام واضطراهبا، فمهر التأمل يف شعره واضحًا يف اجتاهنی: أوهلما: تأم

عن سرها والکشف عن قدراهتا اليت أفقدت  کل ما کان حيلم ب  من آمال وأمندات، یتأملها بالبحث 
 .وثاندهما: تأمل  لنفس  وما یطرأ علدها من أحوال وعقباتغامضها وجمهوهلا، 

: أوهلما مرحلة احلریة واالضطراب الفکري والرغبة يف مبرحلتنی لرفدةبالنسبة لتأمل  للحداة 
 :ت ها يف األبدات التالدة من قصددحریة عمدقة لور  ی منعانحدث اهلدایة، 

 الــــــلدــــــــايل            وانطوی السحر الذي غِش خدايلثــــــم  مــرت بـــــــــي دورات 
 فـــــــإذا باحلـــق يف الکـــــــون بــــــدا يل            وإذا النــــــــاس مجدعــــًا يف ضـــــالِل!

 ي یشغــــل بايلمـــــــا لـــــــذي یــــــرجون يف دندا الزوال             أنــــــــــا والوهـــــم الذ
 ث  ميضي الکون يف التد  املعم ی ال یبايلك الرمال         يف غٍد نذهب يف طدات هاتد

 (90: 9121قطب، )                                                            
وثاندهما: مرحلة االهتداء إلی أمر يف شأن احلداة، وهي مرحلة تتمدز باهلدوء واالتزان، 

 واإلحساس بالقهر والغلبة علی األمر، ومتثلها هذه األبدات:
 ما حداة األجســـــــام؟ ما )واقع(      العقل؟ سوى عامل من الدُيور

 وانطـــــــالقاً يف عــــــــامل مذخـــــور       كنت أهواك حنی كنِت خدــاالً 
 ـفـــــوري!ماضداً؟ یا لشقويت وكـــــــ     كنت أهواك هل ترى كان هذا

 (45: م9149قطب، )
تملح علی ذهن الشاعر يف املرحلة األولی أسئلة کثریة حول ماهدة احلداة وغایة وجودها، أجراها 

هذه نشأ من حرکتها يف النفس ت دندا فاندة واألیام املتحرکة اليتاليف عامل اخلدال واألوهام، احلداة 
يف حرکتها. ملا ریة املعربة عن الرغبة الدائمة يف اجلدید عن معرب احلداة، وعدم الرکون والسکون احل

أن یکشف اإلنسان األخری يف احلداة هذا  -بدافع احلرص–فشل يف الکشف عن سر احلداة متنی 
 فقال: ،السر

 ر؟ـــزِیــــغور ــــنـــها بـــــدئدنـــــــضـــي ت     اـــــكدف أحدا وأنت لست بدین
 ر؟ــــــــــدــــب وفــــها خبصـــــدینــــــومت    اةــــــــدــــــوين حــــــنـــــن يف فـــــوتبثد

 ريــمدـــــــي ضـــــة فـــــافـــــورواء، رف    سوف أهواك فكرة ذات حسن
 رـــدــنفد ـــــهـــــــوى مشرق وعــــهــــــل     سوف تبقنی يف فؤادَي ذكرى

 (45: م9149قطب، ) 
إلی نتدجة غری مرضدة، وهي أن  لن یصل إلی رحلة، مرحلة البحث عن سر احلداة وانتهت امل

احلداة، ومن البحث لسفدنت  عن هذا السر. ولکن المفر ل  من الولول إلی مستقر يف شأن تلك 
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ترسو علد ، بعد طول الرحدل و وعورة اإلحبار يف القلق وعدم االستقرار..، وکان الشط الذي شط 
 دعا إلد  الشاعر سفدنت  المالم: 

یَنيِن كـــــــمم ــــوتَ          أنت يف األر  تثقلنی انطالقي  رــــد األسدــــــقدــــــــدِ 
 رورــــــكـــدد مــــــحــــــام مـــــيف نم          المــــــــــاة ظــــــن يل حدـــــریدیـــت و

 (45-44: م 9149قطب، )
وأن الناس  أن  قد انتهی إلی أن احلداة طریق غامض، واألقدار ألعاب يف ید دهر ماهر،ذلك 

م غایة واللوجودهم سبب، يف موکب واحد إلی ، الیعرفون هلالقافلة وا احلال وبطدئوايف احلداة رقدق
 جمهولة.هنایة 

 هذا موضوعات كانت ولذلك اإلنساندة تذايف السر احلداة و  أعماق يف الشاعر یبحر
 . إلحساس نتدجة وهي اجلدة كل   جدیدةمستحدثة وانعکاس  الشاعر
 :احلننی -9

 :الف: احلننی إلی املاضي
حننی اإلنسان إلی األشداء احلسنة واللحمات السعددة يف حدات  ینشأ من فشل  يف حتقدق 

أن یعدش حلمات یشعر فدها  ترتک  -من ناحدة–ها، ألهنا مال  يف الواقع، فهو ال یفتأ یتذکر آ
–للتعبری باهلدوء والراحة وسط ضغط احلداة ومرارة الواقع، ومن ناحدة ثاندة تعترب جمااًل 

مل  قدرات ، وأن  الیزال قادرًا علی العطاء، وبالتايل التزداد خدبة أالربهنة علی  يف -الشعوریًا
 ضطراب. کما نقرأ يف قول : االاليت قد تؤدي ب  إلی 

 ايتــــــــــــل يف جنبـــــــن موغــــــايت        وحندـــــاح حدـــــــة جتتــــــــفـــــــهــــــذه اللــــــه
 د إن عشت زمانا يف سباتــــــبع        وهلدب فائر يف خفقايت لدت شعري! 

  ــــظ قليب من سباتــــما الذي أیق   اة!     ـــــبلدد وأن أقطع األیام يف لمت
 (40: م9159قطب، )

...، وها هو لمْلَبةوعدشة  ضدقةحداة أول األشداء اليت حن إلدها، ألن  عانی  یعد احلال
 یصرح بذلك:

 ات ـــــوى يف جنبــــــان ثـــــــــــطــــ          أي شدـــــاتــــــ  حرقـــج منـــــــذي هدــــــــــما ال    
 ویشدع اللهفة احلرى فتذكي رغبات ؟      یشعل الثورة فد ، ویغذي مجحات ! 

 (40: م9159قطب، )
س  ساحفهو یتحدث عن اثارة إلعالقة اليت یقدمها الشاعر بدن  وبنی احلداة القاسدة وهنا نلمح ا

 ویدفع الشاعر إلی الصراخ والندامة:األمر الذي یبعث علی احلسرة واألمل، يف الکون، 
 اــدــــــاء شـــــدــــــــة األحـــــعـــــذق من متــــــمل ت      ا ـــــقدـــت شــــــلب! لقد عشـــــأیها الق
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  ، فكأن مل تك حداـــــعشت أیامك فد          اــــدیـــــم رـــرابا ســــت ســــــقـــــــد تعشـــــــــق
 (40: م9159قطب، )

  متدزت قصائده مبدزات منها: لقد
 وحتریكها اآلخرین، مشاعر خماطبة على قادرة شعوریة، جتربة عنده القصددة لارتالف: 

 .وإثارهتا
 غایة حنو فد  تتحر ك ،واحد موضوع بعضها حول ترتبط القصددة أجزاء الشاعر جعل: ب
 . الفند ة وحدهتا هلا حق ق ما وهذا حمد دة،

 جعل ما وهذا تصویری اً، بناءً  جعلها مم ا القصددة بناء يف بعدد حد   إىل اخلدال على اعتماده: ج
 .وجدیداً  خالاً  مذاقاً  هلا عنده القصددة

 ب: احلننی إلی السعادة
یذکر ها، وها هو عنومن األشداء اليت حن إلدها الشاعر السعادة، حن إلدها ولو بالکالم 

 :بعنوان"فرحة" ل  ، کما نقرأ يف قصددةلةیام الطویاأل يف، ب أحاطتاليت أللدقائ  السعادة 
 ي           سرتین إعجايب مبن أهوى وعجيبـــــــــــب وأن حتبـــــــــوأنا سعدد أن أح

 ذوب الغرام وذوب تفكریي وقليب        ل ذوب    ــــــوسرتشفنی خاللة من ك
 ذوب السعادة خالصاً من كل ریب         ذوب احلداة ممحضاً من كل شوب

 (20: م9112قطب، )
 دبنی فضدلتها بقول :ث یطلب منها العودة، لدعود معها احلب واألمل يف احلداة من جدید ف

 ور أواَن أْوبــــــــد وأنِت قريب           ومجال مهس كالطدـــــــما أمجل احلب السعد
 يــــِـــ وحتدطين وحتدط باإلعجاب حب     ب      ــــس احلداة حتدطين من كل جنـــــمه

 اد وأي حب!ــــــــــــك یا سعـــــليب         إين أحبــــــــيء قـــــــرام یضـــــــــفرحانة هي بالغ
 ب یرفرف كاحلنان املستَحبـــــــب تسامى فوق كل هوى حمب         حــــــح
 !إين أتد  على الغرام )بَِنوِع( حيب          يـــبــری قلـــد لن تری  بغـــــب فریــــــح

 (20: م9112قطب، )
 115يف جملة الرسالة العدد  تنشر حدث کتب قصددة وتنتهي رحلة احلننی بالشاعر يف مصر، 

كانت فتنة السجن »کما هو حيکي:  ،عاما تسعة عشرم وعندئذ کان عمره 2/9112ا/ عام
أول جتربة من نوعها، وكانت من العنف والضراوة حبدث ميكن احلريب بالغة األثر يف نفسي، إذ كانت 

يل القول إهنا غریت نفسي تغدریًا كاماًل من بعض اجلوانب على األقل .. كنت أعدش من قبلها يف 
 عذوبة احلداة ویتحدث عن  (120: م9111اجملذوب، ) .«األدب والشعر واملشاعر املهمومة آفاق

 ، وفدها یقول:غضبخذ دون بساوعن ارضاء حدات  مبا 
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                       أعطدِك حىت ترتوي حىت تعيب  ا عذب        اً أي ــــــــت عذبــــد شئــــــــأعطدِك ما ق
                    و وحي قليبــــ  هـــــجمال فإنـــــإال ال        أعطدِك. لست بآخذ أبداً. وحيب!
                  إين رضدت مبا سآخذ دون غضب!        هاتد  كدف أردت من دل وعجب

 (20: م9112قطب، )               أفأنت راضدة وحمك سوف یمرىب؟
 الشکوی: -1

الشکوی من احلداة اليت أدرکها اخلریف فصارت قفارًا جمدبة، خالدة من کل حسن وخری، ميلؤها 
،  وقد وجد يف نفس  مالًذا من قسوة احلداة فهو الشك وخيدم علدها الرکود والوجومواحلزن، األسی 

 بعنوان "غریب": قصددت غریب فدها، کما نقرأ 
 اســـــون توحي بإینــــعلى سعة يف الك       ــــــون كلــــــا يف ذلك الكــــــغریب أن

 ري عن دمىن ذلك الناســــغریب بفك      رة ــــــــوس كثدـــــغریب بنفسي عن نف
 غمار الدجى القاسي كماضل ومض يف     ارهم ــــــــــ  يف غمـــــــــوأحسب أىن تائ

ــة أو وشدجــــــــما نلتقي يف خفق و  واســــف وســــا وال طدـــــرة علدــــــــوال فك     ة ـ
 احللك الكاسيا دندا من وب معً ــــجن      ا ــــنـــــر أنــــط غدــــا من رابـــــا بدننـــم و

 المة إحساســــدق أو ســــومن فد  ل     راً ــــراً وعنصـــــا ألفى ضمدــــترى أین
 (44: م9149قطب، )

وإذا کان قد استعز بنفس  واعتصم يف حصنها من الواقع املؤمل، فإن النفس مهما کانت قویة 
قسوة احلداة وضغط الواقع، ال تستقر علی حال واحدة، فما أکثر اضطراباهتا وما أوهنها أمام 

 وخالة إذا ضعفت سدطرة الوازع الدیين علدها.
فاإلنسان ال یستطدع أن یقطع للت  باحلداة والناس حول  ألن يف احلداة آمااًل وغایات، وبدن  
وبنی الناس روابط وعالقات. ومن ث ال غرابة يف أن جند الشاعر یشکو من نفس  ألهنا أرت  احلداة 

 غری ما حيب ویهوی، فقال:والکون علی 
 اســــــرور وأرجــــــها دندا شـــــسبــــــوأح     ة ـــــــــلـــــاهمم كل ضــــــألحسب يف دند

 ادــــــــــــاً إىل كل مرتــــــوانــــــل ق نشــــــأح     لقد كنت قبل الدوم هدمان يف الذرا 
 ائر الشاديــــــــویهتف يف أذين  كالط      ةـــــــــــــــیفدض بنفسي الفن بشراً وغبط

 ویلهمين اإلحساس كالكوكب اهلادي     ةــــریـــــــــــــقـــــفسي ممىًن عبـــوخيلق يف ن
 وأمجل ما یهفو ل  الناهل الصادي       اـــرهــــاة وذخـــــحدــــومينحين لفو ال

 (44: م9149قطب، )
بنی اإلرادة القویة واحلداة القاسدة ینشأ لراع مریر تأيت مرارت  من اإلحساس مبرور الزمن أمام 
النتدجة اخلاسرة، فاألیام متر واحلداة ال ترید أن تتخلی عن قسوهتا فدحقق املرء آمال  وأحالم ، 
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م أن تنقضي، وإذا مر  من أمر احلداة شدًئا، وبالتايل مل یشأ للزمن أن مير وال لألیاك والشاعر مل ميل
 یتحسر ویتأمل علی مروره...فدقول:

 ؤاديـــــاء فـــــد السمـــــویسمو إىل خل       ةـــــــدـــــاة نقــــــحدـــــــي للـــــبع حبــــــفأش
 كما أرقب األنعام تنساب يف الوادي         ــــــوانـــــــاس يف دیـــــذا النــأرقب هــــف

  اديــــــالم بال حــــــیهدمون يف دندا الم       م ـــالهـــــم يف ضـــــق هبـــــــرف فدأخذين
 (44: م9149قطب، )

یولد لدی الشاعر التفکری يف اخللود والبحث عن سر  واإلحساس بالزمن علی هذا النحو
 والذات اإلنساندة يف الکون. احلداة

 شكلدةال صائصاخلج: 
 اآلخر تطو ر یعين أحدمها يف تطور ألن   الشكل  تطور من خيلو املضمون تطو ر یكن مل

 شكل  جدید حمتوى لكل   كان ولذلك احملتوی وشكل الشكل حمتوی یقول من فثمة. بالضرورة
 يف العريب الشعر عرف قد (.12: هـ9414رضایی، ) دجدی حمتوی جدید شكل ولكل ب  اخلاص
 فعرف العربدة القصددة شكل لتجدید حماوالت املاضي القرن أواخر منذسودان المصر و  أقطار
 القرن من األول النصف ةهنای يف جاء الذي التفعدلة وشعر املقطعي والنمام واملزدوج املرسل الشعر

 الشعر فعرف باحملتوی، تأثر كما اجلدیدة شكالباأل یتأث ر أن منصري امل للشعر البد   وكان العشرین
 .اخلفدفة الغنائدة األوزان فد  وشاعت التفعدلة وشعر املقطعي النمامو  املرسل الشعر اجلدید

  املرسل الشعر -
قصددة  ذلك أمثلة ومن الوزن وحدة علی الخيرج ولكن   الواحدة القافدة من املتحر ر الشعر هو

 :اخلفدف البحر من وهيألستاذ حممد قطب ل" كنت أهواك"
 ر؟ـــزِیــــور غــــنـــها بـــــدئدنـــــــضـــي ت     اـــــكدف أحدا وأنت لست بدین

 ر؟ــــــــــدــــب وفــــها خبصـــــدینــــــومت    اةــــــــدــــــوين حــــــنـــــن يف فـــــوتبثد
 ريــمدـــــــي ضـــــة فـــــافـــــورواء، رف    سوف أهواك فكرة ذات حسن
 رـــدــد نفـــــهـــــــمشرق وع وىــــهــــــل     سوف تبقنی يف فؤادَي ذكرى

 (45-44 :م9149قطب، ) 
 جهة من املوسدقى ینو ع و جهة من الواحدة القافدة سدطرة یكسر القوايف يف التنوع هذا إن  

املتناوب يف  اجلدید املوسدقي التشكدل هذا فنجد وحركت  ويالرَ  حرف بتغدری وذلك ویعدنها ثاندة
 قصائده. أکثر
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  واالیقاع املوسدقىالف: 
 حماكاة إلی متدل مم ا أكثر والعصریة احلداة إلی متدل األستاذ حممد قطب شعر موسدقی بدأت

 الشعر مع إلد  تدفقت ث   استحداء علی الشعر هذا إلی تتسلل ةعذبال األلفاظ وبدأت القدمي الشعر
 والسهولة الطبع شعر وبدأ مكاهنا غری يف أو وحشد ة لفمة علی التقع وباتت سریعاً  تدف قاً  واقعيال

 يف أخری أماكن إلی وطنهم عن یرحلون الشعراء بدأ نأ بعد وخبالة اجلدید الشعر علی یهدمن
 من الشعر لغة وألبحت لادقة العاطفة وظهرت اجلارف احلننی شعر هدمنف. سواه أو العريب الوطن
 عناء دون املتلقي أذن إلی تصل اليت الوجداندة والرسائل الغناء لغة إلی أقرب وهي املمتنع السهل

 یقول ،اململکة العربدة السعودیة يف وطن  عن تغرب ال ذي األستاذ حممد قطب الشعراء هؤالء ومن
 "غریب": بعنوان هي و قصائده یإحد يف

 اســـــون توحي بإینــــعلى سعة يف الك       ــــــون كلــــــغریب أنا يف ذلك الك
 ري عن دمىن ذلك الناســــغریب بفك     رة ــــــــــــوس كثدـــــغریب بنفسي عن نف

 غمار الدجى القاسي كماضل ومض يف   ارهم ــــــــــ  يف غمـــــــــوأحسب أىن تائ
 واســــف وســــا وال طدـــــرة علدــــــــوال فك    ة ـــوما نلتقي يف خفقة أو وشدج

 ا دندا من احللك الكاسيوب معً ــــجن      ا ــــنـــــر أنــــط غدــــا من رابـــــا بدننـــوم
 المة إحساســــدق أو ســــومن فد  ل   راً ــــراً وعنصـــــا ألفى ضمدــــترى أین

 اســــــرور وأرجــــــها دندا شـــــسبــــــوأح    ة ـــــــــلـــــاهمم كل ضــــــألحسب يف دند
 ادــــــــــــاً إىل كل مرتــــــوانــــــل ق نشــــــأح    لقد كنت قبل الدوم هدمان يف الذرا 

 ائر الشاديــــــــویهتف يف أذين  كالط     ةـــــــــــــــیفدض بنفسي الفن بشراً وغبط
 كالكوكب اهلاديویلهمين اإلحساس       ةـــــقریـــــي ممىًن عبـــــــــــفســـوخيلق يف ن

 وأمجل ما یهفو ل  الناهل الصادي      اـــاة وذخرهـــــحدــــو الــــــــومينحين لف
 (44: م9149قطب، )

 ب: ظاهرة التکرار
 ویقوم املعىن طبقات عن ینق ب بدت كل   يف مر اتٍ  "غریب" ثالث كلمة يف هنا التكرار إن  

 وهو املطلوب العمق إىل لدصل الشاعر، على املسدطرة الشعوریة احلالة تلك عن"التعویض"  بدور
غریب  إنسان أي   یعدشها عادی ة غربةً  لدست ،حممد قطب یعدشها اليت الغربة إن  عن اغرتاب : التعبری 
 یمقدم األبدات هذه يف لر ح كما قطب حممد أن   إذ وأقارب   أحباب  عن بعدداً  وطن  خارج یسكن
 بداخل  الذي االغرتاب هذا یكون إمن ا. وحناهنم وعطفهم برعایتهم ویتمت ع وأقران  ألحاب  وسط

 أجل من ،التعبری جاز إن فکری ة غربة فهو الكون، عامل يف واالنفراد بالوحدة شعوره عن امجً نا اأمرً 
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 الشعور هذا محل على وینالره یمعدن  َمن وانفعال وجد وبكل   ینادي قطب حممد أن   نرى ذلك
 .اجلبال منها تزول تكاد اليت وطأت  من خيف ف لعل   االغرتايب

 ري عن دمىن ذلك الناســــغریب بفك     رة ــــــــــــوس كثدـــــغریب بنفسي عن نف
 غمار الدجى القاسي كماضل ومض يف   ارهم ــــــــــ  يف غمـــــــــوأحسب أىن تائ

 أشد   رهاعتباو  الروحدة الغربة هذه على قطب األستاذ ددكتأ وسواها األبدات هذه يف نالحظ
 حماط   وهو أندس وال فد  لدیق ال غریب وادٍ  يف منفرداً  نفس  یتخد ل إن   اجلسمد ة  الغربة من وأقوى

 .واألشجان باألحزان
 لغة من الشعر لغة واقرتاب والسهولة الطبع بشعر یكتفوا مل اجملد دین الشعراء أنَّ  قد نری 

 حركت  تأوبد سریعاً  اإلیقاع فبدا إحساساهتم عن للتعبری اخلفدفة األوزان إلی أیضاً  جَلَأموا وإمن ا احلداة
 والبسدط واخلفدف كاملدید طویلةً  أوزاناً  قصائده يف جند وقل ما العصر كنبض نابضة متدف ق ، رةاتمتو 

 .الشعریة اجملزوءات إلی أیضاً  الشاعر وجَلأ التقلددي الشعرعلی  هتدمن كانت اليت والطویل

 اهلام ة ائجالنت
 اجلدیدة واملوضوعات والعمق التأم ل إلی والنزعة الذايت التدار حنو إجت   املعالر يصر امل الشعر

خفدف الوزن  ، أواملرسل الشعر منها ب  الةخ شكلدة خصائص ول . اإلنساند ة النفس أغوار تناولو 
 واإلیقاع واملوسدقى القافدة يف املعالر يصر امل الشعر وتنو ع التفعدلة شعرأو نمام املقطعات أو 

 الشعر يف التجدید مدرسة يف نوعداً  حتو الً  عرفت مصر يف اجلدیدة للقصددة الفند ة البندةو  .الشعري  
 واملوضوعات املناخات متعدد یكون التجدید مدرسة يف مصر العريب فشعر. العريب املعالر

 املتلقي رالشاع بنی اإلتصال مشكلة یواج  ال فلذلك الوضوح شعر وهو ما أفقاً  ویصف واألسالدب
 :املقال هذا عرب إلدها التولل ت   اليت النتائج .العربد ة األقطار بعض يف املعالر الشاعر یواجهها اليت

إن األستاذ حممد قطب اختذ أسلوبًا جدیًدا يف شعره غری األسلوب الذي درج علد   -9
 فهو نادی بالصحوة اإلسالمدة واإللالح والتجدید. معالروه،

 كبری وتصمدم عالدة هبمة امتاز أن  إال لعبة، نشأة -هللا رمح -ب قط حممد ستاذاأل نشأ -1
 دون متعددة جماالت يف أبدعت اليت احلدیث العصر يف البارزة اإلسالمدة الشخصدات من جعاله

 د.واح علمي جمال يف نفس  حيصر أن
نتقل باخلدال الشعري من السطحدة إلی التعمق يف أغرا  الشعر معتمًدا أن یإن  استطاع  -1

 علی التجدید فجعل الصور متحرکة مرئدة ملموسة.
يف  اإلسالميمزایا اجملتمع  تئل الذین أرسوا مزایا الشعر اإلسالمي وانعکسإن  من األوا -4
 ، ودعا احملبنی أن یسریوا علی هنج  يف منهج الفن اإلسالمي.شعره
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کان أول من تنب  من الشعراء املعالرین إلی أن الشعر تعبری مجدل عن النفس اإلنساندة،  -5
الجمرد أفکار عاطفدة حمضة وال ریاضة ذهندة ومقدرة کالمدة، عرف  يف کتاب منهج الفن اإلسالمي 

 علی عنالره اجلوهریة.ونص ذلك 
قطب، )کتاب  يف   حیصر اإلسالمدة کما هو  واقع  بصمات حيمل قطب األستاذ حممد شعر
 أن   إال   الشریازي واحلافظ العق اد أدبب متأث راً  العرفاين الشرقي األدب إىل دلمي (11م: 9121
 قصددت  أجزاء بنی العضویة والوحدة املوضوعي بالرتابط متتاز قطب حممد عند واقعدةال النزعة

 التناص یعد  . فند ة تصویری ة لوحات شعره جعل مم ا اجملن ح اخلدال على القصددة بناء يف واعتماده
ا ذلك يف والسبب شعره يف قطب حممد هبا عمين اليت الفند ة التقندات أبرز من القرآين  تأث ره یكون رمب 
 على أضفى إن  حدث  » دراسات قرآندة«بـ .کما برز يف دراست والقرآند ة اإلسالمد ة بالتعالدم الشدید
 ترتبط حد ة عنالر إىل للحداة الفاقدة قصائده عنالر حتو لت حىت واحلركة احلداة روح قصائده
 لوحات فد  تمعر  الذي داءبال یكون ما أشب  قطب حممد فشعر بدنها  فدما دینامدكد ا ارتباطاً 

 .أشد ه بلغ وحىت   طفولت  منذ عاشها اليت بدئت  مماهر من الشاعر انتزعها حد ة تصویری ة
 ب  یتحد ث الذي فاحلب   ودقائق   رموزه بكل   العرفاين احلب   شعره على سدطريف البدایة 

 احلب   إن   بل واملمجون الفسق شعراء ب  یتغىن   الذي اإلباحي احلب   غرار على لدس غزل  يف الشاعر
 عند یكثر الذي الشهواين العشق عن البعد كل   بعدد وهو السماوي احملبوب إىل یقد م  الذي

 مناهل  من فاستقى .بالغاً  اهتماماً  حممد إقبال بشعر قطب حممد هتما. اجلسدي الغزل ألحاب
 ابداع مصدر وإن   تصور اإلسالميال هبا یتغذ ى شهد ة وجبة إقبال شعریعترب فهو  االرتواء حد ةالعذب

 أشعار قطب حممد قصائد يف وردت .العرفاند ة ومضامدن  مفردات  من املزیدمة، األ من  يستوحت
 عنصراً  متث ل التكرار ظاهرة. واحلداة الكون جتاه وآراءه أفكاره عربها یبدي ةواقعد قص ة خالهلا رويی

 ،الشعري نسدج  يف املكث ف ضوراحل التكرار ألسلوب فدكون الشاعر،شعر  يف حامساً  جوهریاً 
 إقناع يف الكبری مفعوهلا هلا إذ الشعوری ة  جتارب  نقل عملد ة يف الفندة اآللدة هذه الشاعر واستخدم
 .والضجر لباملل یشعروا أن دون املخاطبنی
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Milestones of modernization in Mohammed Qutb poems 

Assistant Professor sharifullah Ghafoori   

Abstract 
Some Arab critics and historians believe that if we cast a look at complete 

poetical work of Mahmoud Qutb, we will realize that he has not brought 

anything new into poetical affairs and technical form of poem. And also he 

has not stepped out of the current issues of his own age. Qutb’s poetry has 

been divided into panegyric, lampoon, glory, and rhyming and his 

sensational prospective rooted in current events of his time. 

These critics have come to this belief that Qutb has implemented special 

innovation in his poem just in the fluency and using great style in 

comparison to his contemporary poets. 

Even though Qutb imitated the past generations and challenged them in 

their style and subjects, we can find obvious innovation in his poetry in 

regard to expressing his feeling and perception. He has exhibited novel 

concepts and innovative pictures that are unprecedented. 
 

Key Words: New Gentry of M Qutbs, Modernization Styles, Poets 

Subjective, New Egypt Poets. 

 

 


