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 .6أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية ،آبادان
 .6طالب دكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة آزاد اإلسالمية ،آبادان
(تاريخ االستالم 6261/1/66 :؛ تاريخ القبول)6261/3/61 :

امللخّص
جبل عامل هو اجلبل الَّذي طار صيته وذاعت شهرته يف اآلفاق بواسطة النُّفوس الطَّيبة الَّيت آوت إليه ورقدت فيه
نرباساً هلا يف حلِّها وترحاهلا فصقلت أرواحها باإلميان
وإستشعرت وجود اهلل يف كياهنا وجعلت من سرية أهل البيت
والعلم فأعطت نتاجات يف شىت العلوم وأصبحت كتبهم مناراتٍ لضالة ذوي النُّبوغ فجبل عامل فضال عن مل يكن مانعا
لكسب الفضل لقد أصبح حمطة هلجرة أبناءه لتلقي العلم واألدب لسائر األقطار العربية ال سيما احلوزة العلمية يف النجف
وفتح األبواب للرُّؤى واالتِّجاهات األدبية والفكرية الَّيت انتشرت آنذاك تتكفل هذه الورقة البحثية السَّرد يف طياهتا مراحل
الشعر العريب املعاصر العاملي فهي األوىل يف تناول البحث للموضوع أعاله لتالمس النُّور وفريدة يف اجلِدِّ من استخراج
البحوث والنُّصوص من املصادر املوثوقة فتعتمد يف دراستها على املنهج التوصيفي-التحليلي وفضال عن دراسة املراحل
األدبية جلبل عامل فهي تُقدِّمُ دراسة مُمنهجة دميوقرافية ودينية وأدبية جلبل عامل وأعالمه لكي تساهم يف إثراء حلبة
األدب ولعل نقضي من احلق املفروض علينا إزاء علماءه ونتاجاهتم األدبية الّيت هبا أناروا ظلمة الليل احلالك عن طريق
طلَّاب العلم واألدب ومن أبرز ما توصَّلنا إليه خالل البحث مبا يلي أوالً :أانَّ الشّعر يف جبل عامل ليس مبعزل عن مواكبة
العصرنة آنذاك بالنّسبة لألقطار العربية ،ثانياً :أنَّ الشِّعر الدّيين العاملي شكل بوتقة األدب امللتزم جتاه األحداث ،ثالثاً :مل
تكن نتاجات األدب العاملي من أجل األدب حمضاً ،رابعاً :األدب العاملي مارس شعر التفعيلة واستخدمه يف كافة األصعدة.
لذا نُسلِّط األضواءَ خالل النقد والتحليل للنتاجات العاملية.

الكلمات الرئيسة
جبل عامل ،الشِّعر العاملي ،املراحل األدبية ،نقد وحتليل.
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مقدمة
جبل عامل اسم ملقاطعة من األرض جنويب الشام ،ويسمى جبل اجلليل ،ويعرف بالبشارتني،
والتزال القطعة اجلنوبية منه تعرف ببالد بشارة ،ويطلق على ما كان منه بني النهرين (الليطاين
والزهراين) بالد الشقيف ،وعلى ما وراءمها من جهة الشمال ،اقليم التفاح ،والشومر،
والرحيان ،وقد اختلف املورخون يف حتديده ،ولعل هذا االختالف نشأ من امتداد سلطة زعمائه
احياناً ،فكانت بعض البالد داخلة حتت سلطة زعمائه يف زمن بعض املورخني فأضافها اليه،
وخارجة يف زمن بعض آخر ،فأخرجها عنه (اليسوعي .)61 :6111 ،وأرضه أرض مقدسة ،والدَّليل
على ذلك قوله تعاىل﴿ :سبحان الّذي أسرى بعبده ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى
الذي باركنا حوله لنريه من ءايتنا إنه هو السميع البصير﴾ (اإلسراء )6 /وجبل عامل من األرض اليت
حوله .ويقول تعاىل ﴿يا ق وم ادخلوا األرض المقدسة التي كتب اشهل لكم﴾ (املائدة .)66 /فقد فسرها
اإلمام الصادق فقال :يعين الشام (احلر العاملي ،دون تا ،ج.)66 :6
أنه قال« :اجلليل جبل مقدّس ،وإن الفتنة ملّا ظهرت يف بين
وقد جاء عن الرسول
إسرائيل أوحى اهلل تعاىل أىل أنبيائهم أن يفرّوا بدينهم إىل جبل اجلليل» (ابن شداد ،6111 ،ج:6
 .)43هذه القداسة جعلت صاحب أمل اآلمل احلرّ العاملي يعدّها من بني األسباب لكتابة كتابه
فقال« :كثرة من دفن فيها من األنبياء واألوصياء والعلماء والصُّلحاء فإنَّهم ال يُعدّون وال
يُحصون» (احلرّ العاملي ،دون تا ،ج .)61 :6ومِن أهم أمساءه :األعلى ،واجلليل األدىن ،والبقعة
العاملية (مكي .)36 :6116 ،ويعطي ابن شداد واليعقويب اجلليل معىن االسترخاء ويقول ابن
شداد« :قال ابن أيب يعقوب :ومن كور دمشق صيداء ،جبل اجلليل ،ذكر يف اإلجنيل ،وإمنا
مسّي بذلك ألنّ اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ ملّا أوحى إىل اجلبال إين أريد أن أجتلّس ملوسى على
بعضك تطاولت ومشخت غري جبل اجلليل فإنه استخرى فسُمي جبل اجلليل» (ابن شداد،6111 ،
ج .)43 :6ومن أمسائه جبل اخلليل ،كما ذكر ابن األثري يف تارخيه فقال« :جبل اخلليل الذي
يُعرف جببل عاملة» (ابن األثري ،6113 ،ج.)361 :3
كان جبل اجلليل ،ملتقى ملوجات بشرية كثرية وكثيفة .جاءته مهاجرة أو فاحتة يف عصور
تارخيية خمتلفة ،وتثبتُ اآلثار القدمية يف صيداء وصور والنبطية وآبل وقدى وغريها يف أعظم
املدن والقرى ،الدليل املادي لسكونة تلك املوجات البشرية .يقول حتّي« :فالشُّعوب من األصول

إطاللة على األدب العربي العاملي المعاصر

417

السامية وغري السامية قد حلّت يف سواحل لبنان ويف داخله ،منذ حوايل  6122سنة قبل امليالد
املسيح  .مثل الكنعانيني واألراميني والبابليني واملصريني والفرس ...واليونان والرومان
والعرب» (مكي .)14 :6116 ،وكذلك فإن اللغات اليت كانت غالبة على التداول يف املناطق
اللبنانية كاآلرامية والسريانية هي لغات سامية ،مما سهّل انتشار العربية بسبب وحدة األصل
والتراكيب واخلصائص هلذه اللغات (مكي .)14 :6116 ،وجيب أن ال ننسى بأن الوجود العريب
يف جبل عامل يعود إىل أعماق التاريخ ،فمِّما ال ريب فيه أن هذا الوجود يعود إىل ما قبل سنة
 446قبل امليالد ،أي قبل حصار اإلسكندر ملدينة صور ،يقول الدكتور أسد رستم« :واإلسكندر
الكبري إذ حتدّته صور وصمدت يف وجهه واضطر أن حياصرها حصاراً طويالً ،أحبَّ يف يوم
من أيام احلصار أن يرِّوح عن النفس برحلة صيد قصرية .فقام من ضواحي صور مُمتطياً
جواده واتّجه شرقاً متسلّقاً جويا وتبنني ،فوجد نفسه فجأة بني قوم من العرب ،هكذا يقول
أريانوس أقدم من أرخ لإلسكندر وأقرّ هبم إليه زمناً» (أمني ،6366 ،ج.)641 :1
ويف سنة  11قبل امليالد ،كان النبطيون ميلكون جبل الشيخ (اليسوعي ،)41 :6111 ،وهم أمة
عربية األصل ،ولغتهم املأنوسة العربية يف التكلم واحملاورة بني الناس (كرد علي ،6111 ،ج .)43 :6ويف
الوقت نفسه كان اإليتوريون ميلكون على لبنان وسواحل فينيقية (اليسوعي .)41 :6111 ،فاملقال كما
أشرنا إليه أعاله فضال عن شرح لدميوقرافية جبل عامل واألوضاع العالقة بذلك وشرح حياة
أعالمه يف إجياز غريخمل وطناب غري ممل بعد ذلك نُعرِّج على املراحل األدبية الثالثة ثُمَّ نقوم
بذكر مناذج من نتاجاهتم بعد ذلك نأيت بالتعليق والشرح إلستخراج الثِّمار من ينعها .لنعطي
صورة حية عن املشهد األديب والسِّياسي والسابق التَّليد هلذا القسم من الوطن اإلسالمي الَّذي
مازال مل يعرف عنه الكثري .فهذه الورقة متتاز عن سائر البحوث يف هذا املضماربأنَّها إتَّسمت
باملوضوعية والتركيز على التقسيم املرحليّ األديبِّ رافعة السِتار وتكاثر الغبار عن وجه احلقائق
واألدب الثَّر وإسطوانات العلم لعدم دراسات مُركزَّة حول املوضوع املشارإليه أعاله لعلَّ نقتطف
نوراً من تلك الكوكبة الوضَّاءة واألجنم الَّيت أنارت ليالً مظلماً من حلكة شديدة السَّواد أمام
طريق الفضل واالفضالء كاشفة النِّقاب عن الوجه اجلميل ألدب جبل عامل.
تقوم هذه الورقة البحثية باإلجابة عن األسئلة التَّالية :هل جلبل عامل غري الفقهاء الَّذين
أصبحوا أعالما لطُّالب العلوم الدِّينية كالشَّهيد األول والثَّاين أدباء وشعراء؟ هل جلبل عامل
حركة أدبية شكلّت منه مراحل أدبية؟هل ساهم األدب العاملي يف شعراملقاومة؟
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أما بالنسبة خللفية البحث فلقد كتبت كتب كثرية قدميا وجديداً حول جبل عامل وعلماءه
وأوضاعه ومنها ما على سبيل الذِّكر ال احلصر :كتاب أمل اآلمل املعروف بتذكرة املتبحرين
يف العلماء املتأخرين تأليف الشَّيخ احلرِّ العاملي املشغري ذكر فيه املؤلِّف العلماء الشِّيعة
الَّذين نبغوا يف جبل عامل حتَّى زمن الشِّخ الطُّوسي وكتاب الفهرست للشيخ على بن بابويه
وكتاب الرجال إلبن داوود ورسالة إبن العودي يف أحوال الشَّهيد الثَّاين وكتاب الدُّر املنثور
للشيخ علي بن حممَّد بن حسن بن شهيد الثَّاين وكتاب سالفة العصر للسيد علي بن مريزا
امحد املوسوي وكتاب مروج الذَّهب للمسعودي وكتاب تأريخ إبن خلِّكان وكتاب يتيمة الدَّهر
للثعاليب والفهرست للشيخ الطُّوسي والرجال للنجاشي لكن املصادر أعاله مل تؤطِّر املراحل
األدبية لذالك تكوّنت هذه الورقة على املنهج النقلي التحليلي هادفة تعريف احلركة األدبية
املعاصرة يف جبل عامل والتّعرُّف على أدبائها ونتاجاهتم.

حبث تأرخيي حول خلفية التَّشيع يف جبل عامل
كان جبل عامل خالل التاريخ ومنذ أن حلّت عاملة فيه ،أصبح مهداً للهجرات العربية
واألجنبية ،فانصهرت يف كيانه ،مما أدى إىل نشوء جدل طويل حول أصل سكانه فيه .يؤكد
الشيخ أمحد رضا أن التشيع يف بالد الشام أقدم منه يف كل البالد .أما الشيعة يف ايران
فقد كان أول أمرها يف أوائل الدعوة العباسية ،ومل تكن يومئذٍ ثابتة األركان ،حىت وال يف
زمن آل بوية .وقد كان ألبناء جبل عامل يد يف تثبيت دعائم التشيع يف ايران مبا انتشر من
علمائه يف تلك الديار (أمحد رضا ،ج.)363 :43
وهو يؤكد أن التشيع يف جبل عامل نشأ منذ حلّ فيه أبوذر الغفاري الصحايب اجلليل ،إذ إنه ملّا
سري إىل الشام منفياً كان ينشر حيث حلّـ مذهبه يف العلوية ،وقد استجاب له قوم يف نفس الشام ال
يزالون ثابيت املعتقد يف التَّشيع إىل اليوم ،وبىن له مقام يف الصرفند وآخر يف ميس اجلبل ،وكان له
يف هذه الديار من استجاب إىل دعوته يف التشيع وهم كثريون (أمحد رضا ،ج.)363 :43
ويرى األمري شكيب أرسالن أن الطائفة الشيعية موجودة يف بر الشام منذ أوائل الفتح
اإلسالمي ،وأن التشيع يف العجم أحدث منه يف سائر بالد اإلسالم .وما غلب التشيع على
األقطار اإليرانية إال يف أيام الدولة الصَّفوية أواخر القرن التاسع اهلجري (شكيب أرسالن:
 .)16/41ولو كان أهل فارس مشايعني آلل علي يف قيامهم بدعوة بين العباس ملا قاموا مببايعة
رجل عباسي حني كان يوجد من العلوية من يطلب هذا االمر لنفسه ،بينما كان القائمون يؤمئذٍ
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بنصرة العلوية هم من العرب ال من العجم ،وملا خرج حممد بن عبداهلل امللقب بالنفس الزكية
علي أيب جعفر املنصور ،مل يقاتل أحد معه من فارس ومل ينصره أحد هناك ال يف خراسان وال
يف مرو وال يف مجيع بالد فارس (شكيب أرسالن .)31/41 ،مث إن القائمني بالدعوة الفاطمية
كانوا من العرب ال من العجم (شكيب أرسالن .)31/41 :وهكذا فالتشيع معروف يف بالد الشَّام
من أيام أمري املؤمنني علي إىل يومنا هذا ،فال يسبق الشام يف هذا املعىن قطر إال احلجاز
(شكيب أرسالن.)16/41 :

احلياة الثقافية والعلمية يف جبل عامل
ميتاز جبل عامل بتارخيه العلمي املتسلسل ،وانه كان يف مجيع العهود واملراحل مهد الشِّعر
واالدب .ففي صدر اإلسالم هذا الشاعر العاملي الكبري «عدي بن الرقاع» ينافس اكرب شعراء
ذلك العهد كجرير والفرزدق واالخطل ،ويف العهد العباسي ايضاً ،ظهر الشاعر عبداحملسن
الصوري وهكذا يف كل العصور ما غاب شاعر إلَّا ونبغا آخر .لكن التاريخ العلمي جلبل عامل
حىت القرن السادس اهلجري جمهول ولذلك اسباب عدة ما يلي :اوهلا االحداث واالضطرابات
السِّياسية .ثاتيها :احلروب الطَّائفية الَّيت وقعت يف جبل عامل وأدت إىل زوال الكتب واألخبار،
ثالثها :إحتالل الصليبيني للجبل ،مما أدّى إىل ضعف روابطه مع األقطار واملدن االخري.
والعمل الوحيد الذي استطاعه العامليون يف هذه املرحلة التارخيية أن يتغلبوا على املوانع الَّيت
تقف للحيلولة دونُّ العلمي ،هو هجرهتم ومتابعتهم ألحباثهم األدبية والعلمية ،وميكن أن نعدّ
الشهيد األول حممد بن مكي مؤسس النهضة العلمية يف جبل عامل ،هذه النهضة اليت أبرزت
علماء كباراً وشعراء مبدعني؛ وعلى هذا األساس ميكن أن نعدّ السنة  311هجرية وهي السنة
اليت عاد فيها الشهيد من العراق ،بداية ازدهار العلم واألدب يف جبل عامل .ومع أن حياة
الشهيد االول مل تطل ،لكنَّهُ استطاع ان يعدّ تالميذ تابعوا رسالته من بعده ،لدرجة غدا جبل
عامل معها قبلة عشَّاق العلم فقصدهُ آنذاك من كل حدب وصوب فتخرَّج منه علماء أعالم
وفقهاء أجالء أسهموا يف تطور احلركات الثقافية ،وكان هلم من صفاء الذهن وتوقد العزمية
وسعة االفق ما جعل من جبل عامل معقالً من معاقل الفكر يف العامل العريب ،تشهد على ذلك
تلك املدارس الدينية اليت كانت رابضة فوق التالل اخلضراء ،واملتصلة جبامعات النجف
االشرف وإيران بصالت الفكر والعلم والدين ،ولقد ساعدت رحالت علمائنا العلمية والدينية
على بلورة الفكر العاملي وإعطائه زمخاً مهماً (األمني.)63 :6366 ،
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إنّ هنضة احلديثة مدينة كثرياً لذلك التراث الذي مازال خمضر اجلنبات خالداً مستمراً.
وإذا كان جبل عامل قد تأثر مبا طرأ حوله من حتوالت ثقافية كالسباق الثقايف الذي نشأ بني
اإلرساليات األجنبية يف لبنان ومحلة نابوليون عام 6311م على مصر وما رافقها من نتائج
علمية وفكرية ،فليس معىن ذلك أن النَّهضة كانت نتيجة لذلك.بل هنضة هذا اجلبل الفكرية
العربية واإلسالمية ولدت منذ مئات السنني ،وقدَّمت إىل العامل كنوزاً من املعرفة قبل وصول
ما سبق أن أشرنا إليه بوقت طويل ،والزالت تغين املكتبة العربية واإلسالمية حىت اليوم ،كما
وشارك بعض أدباء جبل عامل يف حترير الصحف املصرية كاهلالل واملنار واملقتطف ،مث يف
جملة اجملمع العلمي العريب بدمشق (األمني .)3/1 :6366 ،وهذا يدل على أن جبل عامل كان
يرتبط ارتباطاً فاعالً بالنهضة العربية ،وأنه مل يكن يف عزلة فكرية رغم أن طالئع النهضة
احلديثة ترسخت فيه مطلع القرن العشرين ،يوم افتتحت فيه أول مدرسة على الطريقة
احلديثة سنة 6116م (األمني.)111/1 :6366 ،

التيارات األدبية يف اجلبل حىت هناية القرن التاسع عشر
يبدأ التاريخ الفكري جلبل عامل يف صدر اإلسالم وفيما قبل هذه املرحلة مل يصلنا من نشاط
العامليني اال ما نقل عن الفينيقيني .وما شهده جبل عامل من حركة أدبية يف العصر األموي
الذي شهد التدوين وكتابة التاريخ السياسي واألديب ،بكر العامليون يف املشاركة بصنع هذا
التاريخ فظهر منهم عدي بن الرقاع العاملي الشاعر (ابن دريد )431 :6111 ،إىل جانب كل من
الفرزدق وجرير والراعي والنمريي ،مث ظهر يف العصر العباسي عبداحملسن الصوري اىل
جانب أيب العال املعري وديك اجلن ...مث إستمرت احلياة األدبية يف اجلبل باإلنتعاش والتحرك
ومل يقتصر نشاط العامليني على الشعر فحسب وإمنا جتاوزه اىل النثر الفين والشعر الشعيب
واخلطب والرسائل .وملا كان للتشيع من أثر يف أدب العامليني كان من الضروري اإلشارة ثانية
تلك الدعوة
إىل جلوء أيبذر إىل جبل عامل حيث بث فيه دعوته ألهل بيت رسول اهلل
اليت لقيت قبوال لدى السكان وصبغتهم باإلميان "الغفاري" العميق املصحوب بالتقوى والزهد
والورع (جابر.)13-11 :6361 ،
وقد ظهرت آثار التشيع على كل ما خلَّفه العامليون من نتاج فكري حيث جسدوا فيه آالمهم
وآماهلم وكان لقرهبم من دمشق عاصمة األمويني أثر بارز يف حساسيتهم املذهبية حيث عانوا
من القهر واإلرهاب والتسلط من بين امية الشيء الكثري فظهر ذلك واضحاً يف آثارهم
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وأنطووا على أنفسهم وهم حيتربون آالمهم شعراً ونثراً ومن مث يدفنون تلك اآلثار يف خزائنهم
وعترته الطاهرة يبثوهنم مرة
ال يظهروهنا إال بني احلني واآلخر ويلجأون اىل رسول اهلل
الشكوى وأليم احلزن والشجن ...ومن مث يتخذون من عقيدة اإلمام املهدي املنتظر سبيالً اىل
الصرب وحر اإلنتظار ولعل هلذا املبدأ اكرب األثر يف جعل الشيعة يتميزون بشدة اإلحتمال
والصرب .صبغ العامليون هبذا اللون النفسي القامت شعرهم وحركوا به قرائحهم وأفكارهم
حيث كان اإلجتاه الديين أشهر وأبرز اإلجتاهات اليت سطَّرت الشعر العاملي ووجهته الوجهة
اليت أرتضتها .وعند احلديث عن التيارات البد من حتديد معىن التيار فاملصطلحات األدبية
قد اختلطت احياناً فما املقصود بالتيار.
جند أحياناً من يكتب عن التيار على أنه لون ومن يكتب عن الغرض على أنه مدرسة
وهكذا...؛ فتداخلت هذه املصطلحات تداخالً خطرياً وبالتايل يصعب حتديد املعاين ويف هذا
اجملال ما مل نرجع اىل كثري من املراجع والدراسات مل نستطيع الفصل بني مصطلح وآخر
فالتيار هو املدرسة وقد تكون املدرسة تقليدية وقد تكون إبداعية .أما الفرق بني اإلتِّجاه وبني
التيار هو أنَّ التَيارعام واالتِّجاه خاص فقد يتجه أحد االدباء حنو التيار التقليدي مثالً أما
الغرض فهو معروف كأن يكون مدحاً أو رثاء أو هجاء أو نسيباً أو فخراً وهكذا ...وقد يكون
دينياً أو إجتماعياً وما شابه ذلك ...ويقال لون اجتماعي ولون سياسي .وأذا كنا ال نستطيع
الكالم عن التيارات القدمية مبثل الطريق اليت نتحدث عن التيارات احلديثه ،فإن هذا الكالم
ينطبق على الشعر العاملي قدمياً وحديثاً فالشعر العاملي منذ القرن االول اهلجري اىل قرن
الرابع عشر للهجري تنطبق عليه مجيع املواصفات اليت وضعها النقاد للشعر العريب عامة بدءاً
أو هناية ابتدأ من عدي الرقاع العاملي وإنتهاء حبمد علي احلوماين .غري أننا يف هذا املضمار
حنيي نفساً آخر وروحاً أدبية أُخرى ختتلف عن غريها فالصوت ناحب مرة وأُخرى خافت
والروح هامشية نبويه علويه حسينيه كربالئيه .وهذا ما مييز العامليني يف نثرهم ويف شعرهم
وأحاسيسهم ...عواطف صادقة ...ودعوهتم اىل التمرد والثورة واالنتقام من كل ظامل
مستبد( ...قيصر فارس.)36 :6113 ،

الشعر العاملي املعاصر وأعالمه
املرحلة الكالسيكية من الشعر العاملي (6141-6116م):
قد اسهمت احلركات السياسية واالحداث العربية والعاملية يف الغناء الفكري واملعاين الشِّعرية
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لألدب العاملي يف العصر احلديث وما يلي أبرزها ،أوالً :االستعمار العثماين حىت احنساره سنة
6161م ،ثانياً :االنتداب الفرنسي سنة 6162م ثالثاً :احلربان العامليتان ،نكبة فلسزين سنة
6131م ،رابعاً :الثورات العربية املتالحقة ،خامساً :احلروب العربية االسرائيلية ،سادساً:
األحداث اللبنانية سنة 6111م ،االحجتياح اإلسرائيلي للجنوب اللبناين يف سنة 6131م ،و...
كانت السياسة وما تزال من أهم األمور اليت تشغل بال العاملني وقد ربطوا بينها وبني الشعر
ربطاً وثيقاً حتّى بات الشعر بال سياسة ليس بشعر ولعل ذلك جتسيد اللتزاماهتم الفكرية فهم
يستخدمون كل شيء من أجل السياسة مادامت السياسة هي من احلكم وفلسفة احلكم تقوم
على خدمة اجلماهري وتقدمي النصح هلم وهكذا فقد استخدموا الشعر للحفاظ على كياهنم
وتراثهم .والعاملي ورث السياسة منذ القدم واصبحت جتري يف دمه وتسيل يف عروقه وهو
بطبيعته ال يقبل األمور ببساطة فهو ليس سهل القياد .وميكننا اعتبار اجملالس األدبية
واالجتماعات الشعرية اخلاصة والعامة ،وجمالس الفواتح واحتفاالت عاشوراء وغري ذلك من
املناسبات ،دعائم ثابتة يف تنمية الشعر العاملي املعاصر .وشيء آخر البد من اإلشارة إليه،
وهو أن املدارس احلديثة يف الشعر ،املبنية على إيقاعات التفعيالت املفردة ،واليت الحت
تباشريها يف أروبا بعد احلرب العاملية االويل ،سرعان ما تأثر هبا الشعراء العرب ،وجمموعة
من شعراء جبل عامل يف مطلع النصف الثاين من القرن العشرين (عباس.)1 :6111 ،
أمام كل هذا .وتبعاً للموثرات املتنوعة االنفة الذكر ،مرّ الشعر العاملي املعاصر باملراحل
الثَّالثة التَّالية :املرحلة الكالسيكية ومرحلة التَّطور ومرحلة الَّتجديد.بدأت هذه املرحلة مع
افتتاح أول مدرسة يف جبل عامل على النهج احلديث سنة 6116م واستمرّت حىت عام 6141م.
ولقد ضلَّ شعراؤها يتبعون ما أتبعه أسالفهم من اإللتزام املطلق ببحور الشعر واالكتفاء
بالصور احلسية البسيطة واملعاين التقليدية واخليال احملدود ،والتركيز على موضوعات قدمية
الشكل واملضمون كالرثاء والغزل واحلكمة وشعر الشكوى واحلنني ،وافتتاح كثري من القصائد
بالوقوف على األطالل وذكر األحبة والدّيار .أال أن هذه املرحلة رغم شيوع االتّجاهات القدمية
يف العمل الشعري فيها ،مل ختل من ومضات جديدة األغراض واملوضوعات دون املساس
بالقالب الشعرى ،استدعتها األحداث السياسية الكثرية ،واليت تفاعل هبا كثري من الشعراء
العامليني ،فثار بعضهم على االنتداب األجنيب (ظاهر ،)1 :6113 ،ودعا آخرون إىل القومية
والوحدة العربية (األمني ،6324 ،ج ،)11 :6كما شاع الشعر االجتماعي والشعر السياسي .وروّاد
هذه املرحلة مبا يلي:
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أعالم املرحله الكالسيكية من الشعر العاملي احلديث
الشيخ عبداحلسني صادق (6414-6631هـ):
كان الشيخ عبد احلسني صادق من قمم املدرسة الكالسيكية ويعترب يف الطليعة من روادهم
ولد يف النجف األشرف سنة  6631حيث هاجر والده يف طلب العلم الديين ،مث جاء معه لبلدة
اخليام وتويف أبوه فيها وله من العمر مخس سنني ،وعندما نشأ منت يف نفسه الرغبة بتحصيل
العلم فقصد مدارس جبل عامل ودرس فيها ،الصرف والنحو .واملنطق واملعاين والبيان ،وكتاب
املعامل يف األصول ،مث هاجر للجامعة الدينية الكربى يف النجف وهنالك ملع جنمه وتألأل ،وتويف
رمحة اهلل يف النبطية سنة  6414هجرية (األمني ،6324 ،ج .)33 :43له قصيدة طويلة ميدح يف
أوهلا "السادات االعاظم االعالم آل القزويين" من األسر املعروفة بالعلم والتَّدين ..قائالً:
ال تُس ــامِي الوخ ــد ي ــا عيديـ ـةا النُّج ــب
ل ــك اخلطـ ـمُ ويل من ــك الس ــلمُ ولـ ــال
وال ص ــدرت ص ــدورَ الع ــيس م ــن هن ــل

فم ـ ــا خلقـ ـ ــت لغـ ـ ــري الوخ ـ ــدِ واخلبـ ـ ــب
نـ ـ ــام ط ـ ـ ـي الفـ ـ ــال والنش ـ ـ ـرُ للعقبـ ـ ــب
أو حتطـي باخلطـا صـدرَ الفضـا الرحـب

وبعد اثنني وأربعني بيتاً يصف الشاعر فيها السهول واهلضاب وما فيها من الظباء
والزهور وما شابه ذلك يصل اىل املمدوح وخيلص إىل مدحه فيقول:
ف ـ ـ ـىتً أىب اهللُ واحلـ ـ ــيُّ اللق ـ ـ ــاحَ لـ ـ ــهُ
ل ـ ـهُ مـ ــن اجمل ـ ـدِ زُفـ ــت بن ـ ـتُ جبدتِ ـ ـهِ
خـ ـ ـ ــدنُ لفضـ ـ ـ ــائل طـ ـ ـ ــالع ثنيتِهـ ـ ـ ــا
مـ ــرَّ اخلليفـ ـ ـةُ حلـ ـ ـوَّ الطبَّ ـ ــع حتس ـ ــبهُ

إال ارتق ـ ـ ــاءَ املعـ ـ ـ ــايل يافِعَـ ـ ـ ــا وصـ ـ ـ ــيب
وعَ ـ ــن سِ ـ ــواه غاـ ـ ـدَت معزوبـ ـ ـةا احلب ـ ــب
هبم ـ ـ ـةُ مشخـ ـ ــت انـ ـ ــا عل ـ ـ ـى اهلضـ ـ ــب
مِن صفوهِ سلسالله ضَـرباً مـن الضـرب
(عبداحلسني)636 :6116 ،

لو استعرضنا القصيدة وعدد أبياهتا الَّيت تصل إىل مائة واثنني وثالثني بيتا لوجدنا أهنا
صورة حية عن الشعر القدمي من حيث البداية والتخلص والنهاية واأللفاظ والصور وهي
بالتايل أصدق منوذجا على متسك الشاعر بالقدمي وتقليده لشعرائنا القدماء وحمافظته على
ديباجة الشعر وجزالة الفاظه اليت اهتم هبا القدماء .يعترب عبداحلسني صادق شيخ املقلدين
يف الشكل واملضمون واالكثر التزاما يف احملافظة على النَّهج القدمي لفظاً ومعىن لكن وإن ظل
هؤالء السادة مبوجب الثقافة والنشأة األوىل وحبكم االعتبارات والظروف اإلقليمية الضاعفة ـ
حمافظني على جانب من أساليب التخييل والتفكري والتعابري القدمية فلم يستطيعوا أن يتحرروا
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من أثر احملفوظات وحكم العبارات املأثورة يف عهد الشباب على ما تداولوه يف نظمهم ونثرهم
من موضوعات جديدة وعلى ما اشتغلوا به من مالحظات وآراء ظريفة ـ فهم ما انفكوا يف
التعبري عن أفكارهم املستوحاة من صميم احلياة العصرية يتوجهون يف تركيز أساليبهم
وأخيلتهم ويف انتزاع تشابيههم وأمثلتهم واستعاراهتم إىل املاضي البعيد أكثر مما يتوجهون يف
ذلك إىل احلاضر القريب فاستخدامه للعبارات :الوخد ،عيدية النُّجب ،طي الفال ،العيس ،بنت
جبدته ،خدن الفضائل ،اخل ...كلُّ ذلك إنَّما يدُلُّ على متسك الشّاعر بالنَّهج القدمي يف السبك
الشِّعري وحبكه القصيدة على طرق الشِّعر القدمي.
السيد حمسن األمني (6436-6613هـ):
له ديوانان ،أوهلما "الرحيق املختوم يف املنثورة املنظوم" وهو من نظمه ،واآلخر هو "الدر النضيد يف
مراثي السبط الشهيد وملحق الدر النضيد" وقد مجع فيه الشاعر مراثي كثرية من الشعراء يف
األيام احلسني ،وأفسح لقصائده حيزاً واسعاً يف الكتاب (نورالدين .)623 :6321 ،ميثل شعره منودج
الشعر التقليدي يف القرن املاضي فأغلبه مدائح نبوية ومدائح يف علي بن أيب طالب واحلسن
واحلسني عليهم السالم فيقول يف قصيدة إخوانية مراسال بعض أبناء عمه وهو يف دمشق:
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا دارَ ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف السَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرير
ولقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت معتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلا النس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
دارَ األحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةِ أن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتِ ال
ومالع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبُ الرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
هللِ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أطلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت مِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
كـ ـ ـ ـ ــم ليل ـ ـ ـ ــةً بـ ـ ـ ـ ــك قـ ـ ـ ـ ــد مضـ ـ ـ ـ ــت

حيـ ـ ـ ـ ـ ــاك فـ ـ ـ ـ ـ ــيضُ حيـ ـ ـ ـ ـ ــا مطـ ـ ـ ـ ـ ــري
ئـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم يف العشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيةِ والبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
طرقتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك نائب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةُ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدهور
ومطل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعُ البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنري
قمـ ـ ـ ـ ـ ــرٍ علـ ـ ـ ـ ـ ــى غصـ ـ ـ ـ ـ ــنٍ نض ـ ـ ـ ـ ـ ــري
كان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفاءَ للص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور

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

شاعرنا السُّيد حمسن األمني يف األبيات أعاله يدعو لدار األحبة بالسقيا ودوام مرور النسيم
عليها يف العشية والبكور مث خياطب دار االحبة واملالعب الرشا األغر ...وأيضاً استخدامه
الكلمات والتراكيب القدمية كدارمية ،معتل النَّسائم ،نائبة الدُّهور ،مالعب الرَّشا ،والتَّشبيهات
والكنايات واالستعارات املستخدمة إضافة على أنَّها أضفت مجالية األبيات وموسيقائيتها فهي
متجُّ واضحة جاءت على طريق القدماء.

إطاللة على األدب العربي العاملي المعاصر
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الشيخ سليمان ظاهر (6116-6134م):
قرض الشيخ الشعر يانعاً وهو إبن مخس عشرة سنة وسلك فيها طريقاً جديداً اقتدى هبداية
الشعراء العامليني .فأُولع بالكتابة والتاريخ وشُغف باللغة ،راسل اجملالت واملصرية والسورية
والعراقية وزوّدها بالعديد من املقاالت واألحباث (حبيب صادق ،دون تا .)32 :فقد ترك ظاهر ثالثة
دواوين هي :الذخرية إىل املعاد يف مدح حممد وآله األجماد ،اهليات ،الفلسطينيات ،وأربعة
دواوين خمطوطة هي :النبويات ،العلويات ،احلسينيات واهلامشيات (نورالدين .)663 :6321 ،فيقول
يف ثورة اإلمام احلسني اخلالدة ما يلي:
يف ك ـ ـ ــربالءَ لك ـ ـ ــم ح ـ ـ ــديثُ ك ـ ـ ــروبُ
صُ ـ ــبت عل ـ ــيكم يف الزم ـ ــانِ مص ـ ــائبُ
وَشَـ ـ ـ ــربتم بـ ـ ـ ــالطفِ كأسـ ـ ـ ــا رنقُهـ ـ ـ ــا
ك ـ ــم مِـ ـ ــن خضـ ـ ــيبٍ مِـ ـ ــنكمُ بدماِئ ـ ــهِ
قاـ ـ ــد زاحفـ ـ ــتكم مِـ ـ ــن أميـ ـ ــة عصـ ـ ــبةُ
قطع ــوا بك ــم قُ ــرىب ال ــنيب ومَ ــا رَعَ ــوا

يروي ـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ـ ــوبُ ال ـ ـ ـ ــدمع املس ـ ـ ـ ــكوب
قلـ ـ ـ ـ ـةا مِ ـ ـ ـ ــن ذاك ال ـ ـ ـ ــبال املص ـ ـ ـ ــبوب
مـ ـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ــانا لألحيـ ـ ـ ـ ــاءِ باملشـ ـ ـ ـ ــروب
متعف ـ ـ ـ ــرُ بـ ـ ـ ـ ــالتُّراب إث ـ ـ ـ ــرَ خضـ ـ ـ ـ ــيب
يف كـ ـ ـ ــلِّ وغـ ـ ـ ــدٍ ب ـ ـ ـ ــاخلىن معص ـ ـ ـ ــوب
فـ ـ ـ ـ ـ ــيكم وصـ ـ ـ ـ ـ ــيتَه بك ـ ـ ـ ـ ـ ـلِّ قريـ ـ ـ ـ ـ ــب
(ظاهر)666 :6131 ،

ينعطف الشاعر يف األبيات أعاله حنو واقعة كربالء والقوم الذين ختلّوا عن اإلمام وقعدوا
يواجهون منفردين مرارة القتال ،يشري إىل فداحة املصاب
عن نصرته وتركوا آل البيت
وانعكاسه على الوجود مث يف هناية القصيدة يتحدث الشاعر عن والئه الشديد لإلمام احلسني
وحبه هلم وإميانه بفضائلهم ومكانتهم .الطابع الغالب على شعره هو اشعاره على
وآله
الصَّعيد املأساويّ لكربالء؛ تناول سليمان ظاهر ذكرى عاشوراء وصوّر مأساهتا باجتاه وجداين
يفيض أملاً وحسرة ،وما تثريه من لواعج وشجون كربالء ،ويشري إىل آل البيت األطهار وما
جرى عليهم من شدائد ،فاستخدامهُ للمفردات والتَّراكيب فضالً عن إنَّما إميانه العميق بثورة
يربهنُ لنا جلياً اللتزام الشَّاعر باألسلوب والنَّمط القدمي فإذا أخذنا من
اإلمام احلسني
بعض هذه اجلماليات مناذج نستطيع أن نذكر الشَّطر األول من البيت الثَّاين حيث يقول على
وجه اجملاز أصبت عليكم يف الزَّمان وأيضا الشطر األول من البيت الثالث حيث يقول على وجه
االستعارة وشربتم باللَّطف كأاساً ويف البيت األخري يشكو قائالً :قطعوا بكم قرىب النَّيب ...فكلُّ
وما
ذلك يتضح لنا بأنَّ الشَّاعر الكالسيكي العاملي فضالً من بيان ثورة اإلمام احلسني
يتعلق هبا فهو يلتزم باألساليب القدمية مجالياً ولفظياً..
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مرحلة التطور من الشعر العاملي احلديث (6113-6141م)
توطئة ملرحلة التَّطور يف الشِّعر العاملي:

اخنرط شعراء كثريون يف هذه املرحلة لصرخة التجديد اليت أطلقتها العصبة العاملية سنة
6141م على لسان رئيسها علي الزين  ،واليت تعترب احلركة النقدية األوىل اليت برزت يف جبل
عامل ،وكانت حتمل لواء الثورة على الشعر القدمي وموضوعاهتا التقليدية ،استمع أولئك
الشعراء لتلك الصرخة والتزموا مببادئها وأهدافها فاختذوا منحى جديداً يف عملية الشعر
وموضوعاته وإتِّجاهاته فأعلنوا ثورة أدبية وسياسية واجتماعية ودينية ،كما انصرفوا إىل شعر
التَّهكم والسُّخرية ،إال أهنم ظلوا يتبعون ما اتبعه أسالفهم من اإللتزام ببحور الشعر وأوزانه.

أعالم مرحله التَّطور من الشعر العاملي احلديث
بولس سالمة (6411هـ:)6131/
انصرف بولس سالمة يف حياته القاسية إىل التأليف ونظم الشعر وإشتهر بلقب الشاعر
امللحمي .له يف عامل النثر كتابان مها "حديث العشية" و"الصراع يف الوجود" .ويف السرية
الذاتية كتابان مها "حكاية عمر" و"مذكرات جريح" .عالوة على كثري من املقاالت يف الصحف
واجملالت العربية .أما يف الشعر فكان من املربزين وله يف هذا املضمار ملحمتان "الرياض"
و"عيد الغدير" .وديوان صغري عنوانه "علي واحلسني" ،عدا الكثري من القصائد املطولة يف
الشعر الغنايي واالجتماعي اليت كان ومازال ينشرها يف كربيات الصحف واجملالت .وهنا
نكتفي بـ بعضاً من قصيدته اليت يتحدث فيها عن "هجرة علي".
ه ـ ـ ـ ـ ــزهُ الش ـ ـ ـ ـ ــوقُ لل ـ ـ ـ ـ ــنيب فشـ ـ ـ ـ ـ ـدَّ
يف رم ـ ــال الص ـ ــحراءِ يس ـ ــري وَحِي ـ ــداً

الع ـ ـ ـ ــزمَ يهفُ ـ ـ ـ ــوا اىل مج ـ ـ ـ ــاع امل ـ ـ ـ ــآثر
مقفـ ـ ـ ـ ـرَ الك ـ ـ ـ ــفِ أعوزت ـ ـ ـ ــه األبـ ـ ـ ـ ــاعر

 .6عصبة األدب العاملي ،أنشأها رعيل من األدباء والشعراء العامليني برئاسة علي الزين عام 6141م ومـن
إهـدافها -6 :الفـن للفـن  -6صــقل االدب العـاملي وتقريبـه مــن املثـل العليـا  -4اتصــاف املواهـب الفنيـة وتــو
جيهها حنو االستقامة والتفوق  -3االرتباط والتألف بني االدباالعاملييني( .علي الزين)14 ،
 .6الشيخ علي الـزين ـ ـ أديـب وشـاعر وناقـد ومـؤرخ لبنـاين ـ ـ ولـد يف جبشـيت إحـدى قـرى جبـل عامـل سـنة
6122م .درس يف النجف األشرف ومن مؤلفاتـه -6 :مـع التـاريخ العـاملي -6 .مـع األدب العـاملي -4 .أوراق
أديب -3 .أمايل الوحدة -1 .للبحث يف تارخينا -1 .العادات والتقاليد اإلقطاعية .تويف سنة 6111م.

إطاللة على األدب العربي العاملي المعاصر

يف اجلـ ـ ــراب العتيـ ـ ــق صـ ـ ــاحَ سـ ـ ــويقُ
صـ ـ ــابرَ يف العـ ـ ــذاب واجلـ ـ ــوع حتَّ ـ ـ ـى
مفـ ـ ـ ــردُ يف الغـ ـ ـ ــالةِ لـ ـ ـ ــيسَ يؤاس ـ ـ ــي
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أو قدي ـ ـ ـ ـدُ أو بع ـ ـ ـ ـضُ متـ ـ ـ ــرانِ تـ ـ ـ ــامر
عج ـ ـ ـبَ الفق ـ ـ ـرُ مِـ ـ ــن تشـ ـ ــقفِ صـ ـ ــابر
قلب ـ ـ ـهُ يف انبسـ ـ ــاطِها اجله ـ ـ ـمُ سـ ـ ــامر
(سالمة)31 :6116 ،

احتل موضوع عاشوراء الصدارة يف شعر بولس سالمة ،فأواله العناية التامة ،وأكثر فيه
نظماً وأجاد أسلوباً (نورالدين .)666 :6321 ،لكن شاعرنا بولس سالمة يف هذه األبيات جسَّد
املناحي التَّالية :أوالً جسَّد مجاليات شعرية مجيلة من خيال رائع وأسلوب مجيل وتصوير فين
لطيف فإنَّه هبذه األبيات القصرية كأنَّما أعرضَ لنا فيلما سينيمائياً إبتكر خمرجه مجيع
الفنون وهذا بفضل قوته الشَّاعرية الَّيت جتسَّدت يف توصيفاته القوية فهي واضحة أظهر من
وضوح الشَّمس يف رابعة النَّهار.
حممد كامل العاملي (6112-6112م):
ولد يف بلدة الشرقية (جببل عامل  -جنويب لبنان) ،وتويف يف مدينة صيدا .عاش يف لبنان
واآلستانة .تعلم مبادئ القراءة مبسقط رأسه ،مث التحق مبدرسة املقاصد اخلريية يف مدينة
صيدا ،وحصل فيها على شهادته االبتدائية .التحق باملدرسة الرشيدية ،وأهنى هبا دراسته
الثانوية ،ودرس كتب اللغة واملنطق على يد أحد العلماء .عمل أستاذًا يف دار املعلمني آن تأسيسها
يف عهد الدولة العثمانية كان رئيس مجعية االحتاد والترقي يف مدينة صيدا ،وكان مناهضًا
لالحتالل الفرنسي ترك ديوانني خمطوطني مها« :البحار» ـ جزآن ـ جُمعا بعد وفاته و«أشعة
احلكمة» .شاعر حمافظ ،يتنوع شعره بني املشاركة يف املناسبات املختلفة ،من ترحيب بقدوم
شخص ،ومشاركة يف تكرمي آخر ،ومدح بعض األعالم ،والتعزية ،والشكر ،وله قصائد يف التعبري
عن لبنان يف فترات تارخيية .مييل يف شعره إىل استخدام قدمي األلفاظ ومهجورها.
نظم الشاعر قصيدة ميدح فيها امللك فيصل حينما زار لبنان فنشرهتا جريدة الشوروي
يف مصر يف ذلك احلني:
آس ـ ـ ـ ــادَ غيـ ـ ـ ـ ـلٍ أم كم ـ ـ ـ ــاةُ بواسـ ـ ـ ـ ـلا
تش ـ ـ ـذُّ احلفـ ـ ــاظُ املرفهـ ـ ــا جحـ ـ ــافال
مَش ـى يف حَواش ــيها النض ــالُ خمض ــبا
تواص ـلا فيــه الزح ـفُ بــالزحفِ للمــدى

هلاـ ـ ـ ــا االعوجيـ ـ ـ ــاتُ الطـ ـ ـ ــوالُ معاق ـ ـ ـ ـلُ
مضـ ـ ــمخةً بالطي ـ ـ ــب من ـ ـ ــها الش ـ ـ ــمائلُ
كم ـ ــا خَضِ ـ ــبت في ـ ــه اجل ـ ــدودُ األوائـ ـ ـلُ
وتـ ــنقضُ حت ـ ـتَ الـ ــدرع فيهـ ــا املفاص ـ ـلُ
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أعـ ــارت لظ ـ ـى الشـ ــهباءِ منـ ــها تألقـ ــا
كـ ـ ــأن الثريـ ـ ــا بسـ ـ ــمةُ مِـ ـ ــن شـ ـ ــفافِها

معـ ـ ـ ـ ــارك زاك أص ـ ـ ـ ــلُها واخلصـ ـ ـ ـ ــائلُ
تش ـ ــوبُ السّ ـ ــما جن ـ ــدا هل ـ ــا وجحافـ ـ ـلُ
(شعيب العاملي)13 :6163 ،

جاء شعر حممَّد كامل شعيب العاملي مصقوالً صافياً يتسم بطول النفس وحدة الذكاء
فأشرقت ديباجته وأشتدّت الفاظه ومل يتأثر باجلديد وبقى يعيش يف أجواء الشعر التقليدي وله
بعض املؤلفات النثرية ومل يطبع ديوانه بإستثناء بعض القصائد اليت مجعها ببعض االجزاء
كاحلماسيات و ...وفيها من براعة يف اختيار االلفاظ وحسن التخلص حيث اطال يف املقدمة مث
ختلَّص بعد حني إىل مدح وأتى بالصُّور والتشبيهات القدمية الرائعة ...واأللفاظ اليت حنتها
من القاموس ...وكلُّ ذلك يسري إىل الروح التقليدية اليت تسيطر على نفس الشاعر.
حممد علي احلوماين (6113-6111م):
هذا هو احلوماين الذي قضى حياته متشردا يف سبيل مبادئه وجرأته ومل يذق طعم الراحة
واالستقرار إال عندما لىب دعوة ربه راضياً مرضياً عام 6113م ،وننهي حديثنا عنه برأي
ألحد النقاد الذي قال عنه« :من أبناء املدرسة التقليدية الليت حتفل باللفظ اجلذل وتتأثر
باألحداث العامة احمليطة هبا وقد عىن دائما بالدعوة اىل االميان بالوطن العريب والقيم
اإلنسانية واإلسالم والعروبة» (قبيش.)314 :6136 ،
فـ ـ ـ ــاعجبو لألدي ـ ـ ـ ــب وهـ ـ ـ ــوَ أديـ ـ ـ ـ ـبُ
ال أملا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــديق أن يتنَاسَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
ش ـ ـ ـرُّ مَـ ـ ــا يف االنـ ـ ــام نعم ـ ـ ـي مليـ ـ ــك
قُـ ـ ــل لِمَ ـ ـ ــن ح ـ ـ ــاولا الزعامـ ـ ــةا فين ـ ـ ــا
أخفق ـ ـ ــت بعـ ـ ـ ـدَكم ش ـ ـ ــجاعةُ عم ـ ـ ــرو
مَـ ـ ــا الّ ـ ـ ـذي تبل ـ ـ ـغُ الرياع ـ ـ ـةُ يف ع ـ ـ ـدِ

واردُوا يف حياتِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ِوردَ مخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس
سـ ـ ـ ــالفاتِ العهـ ـ ـ ــودِ كالبع ـ ـ ـ ـدِ ينَسِ ـ ـ ـ ـي
هِـ ـ ـ ــي يف شُ ـ ـ ـ ــعبي عص ـ ـ ـ ــارةُ بؤسِـ ـ ـ ـ ـي
بج ـ ـ ـ ـ ـ ــدا نائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلٍ وشِ ـ ـ ـ ـ ـ ــدةُ ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأس
ونَـ ـ ـ ـ ـ ــدى حـ ـ ـ ـ ـ ــامتا وحكم ـ ـ ـ ـ ـ ـةُ قـ ـ ـ ـ ـ ــس
السُّ ـ ـ ـ ــهى وهـ ـ ـ ــي يف أنام ـ ـ ـ ــل ِخَم ـ ـ ـ ــس
(شعيب العاملي)46 :6163 ،

قد غلب على شعر حممد علي احلوماين طابع األسى واحلزن والعذاب ومحل آالم
الفقراء واملعذبني واحملرومني ورفع أحزاهنم على كتفيه وجاب هبا املعمورة وترددت أصداؤها
يف كل مكان أقام فيه أو مر منه .لذا إذا ما نظرنا نظرة تأمل إىل األبيات أعاله يتجلَّى لنا
بوضوح أانَّ شاعرنا احلوماين له آمال وآالم فرييد من األديب أن يستخدم األدب والسيما
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الشِّعر يف سبيل األهداف السَّامية اإلنسانية فيستنكر رفاهية امللوك على حساب الشَّعب
ويندِّد بالقبضة احلديدية للحكام وفقدان الدِّميوقراطية يف الشِّعوب فريجع وخياطب
الشُّعراء بأانَّ الرياعة الَّيت هتيم يف كلِّ واد وهي يف قبضة يد الشَّاعر مل تفد إذا ما تناولت
قضايا الشَّعب املضطهد والكادح.
موسى الزين شرارة (6111-6126م):
كتب القصيدة العمودية ،والتزم وحدة القافية ،وجعل شعره يف خدمة قضايا عصره ،وتناول
مهوم جمتمعه ،مستجيبًا ملشكالت احلياة اليومية اليت يعيشه االناس من عمال ومزارعني،
ومتابعًا أحواهلم املعيشية وشكاواهم ،كما كتب يف قضايا النضال الوطين ،واملقاومة ضد
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،
تقترب بعض منظوماته من اللغة احملكية ،وخباصة حني يعارض أو حياكي من يؤثرها،
تتجلى يف شعره صور بيئته اللبنانية اجلنوبية ،كما تأخذ قضايا املرأة والسياسة مكانًا مهمًا
يف قصائده (جلنة إعداد.)11 /6 :6116 ،
 ..يـ ــا مَـ ــن يُنَاصِ ــبُين العـ ــداءَ كـ ــأنين
ديـ ـ ـ ـ ــنُ يُفِرُقن ـ ـ ـ ـ ــا ويب ـ ـ ـ ـ ــذرَ بينَنَ ـ ـ ـ ـ ــا

وكأن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهُ العـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريبُ والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهيوينّ
شـ ــحناءَ والبغضـ ــاءَ ..مَـ ــا هُـ ــو دِيـ ــين!!
(جملة اجليش)644 ،

يتميز شعر موسى الزين بصفاء عفوي ينم عن إميان ثابت عميق يف نظرته للوطن ،أما
عروبته فانتماء تارخيي -حضاري نظيف ال يقبل املساومة أو املواربة .ووطنيات هذا الشاعر
اجلنويب مدرسة أخالقية منفتحة حضارية مترفعة عن كل مثالب العصبيات والتفرقة.
استمر طيلة حياته نظيف املعتقد رافضاً جتارة األديان واملذاهب ..كان افقه واسعاً يف حتليل
ما حدث وكان يدين أخطاء اجلميع ويرى أن الوطن هو الباقي وإن العصبيات متاثل
االلتهابات يف اجلسد وعندما تزول تعود إليه العافية ويزول االحتقان والورم:
مرحلة التجديد (6113م -حىت اآلن):
حصل يف هذه املرحلة تطور ملموس وتغيري واضح يف بنية الشعر ومعانيه وأساليبه وأخيلته
وإجتاهاته ،فخرج كثري من شعرائنا على عمود القصيدة العربية التقليدية ،ونظموا شعرهم
على نظام التفعيالت املفردة ،وجددوا يف موضوعات القصائد وأفكارها وصورها ،وتطرّفوا
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إىل أمور مل يسبق أن طالعناها يف ما ورثناه من شعر عاملى .فقد تعمقت التجربة الشعرية
عند الشعراء نتيجة للظروف اليت نشأت منذ حرب اخلامس من حزيران 6113م وحىت
اليوم إذ نشأ شعور بالقلق واليأس واحلرية ،انعكس على النتاج الشعري ،وصارت فنون الشعر
مكرسة للتعبري عن الذات واإلشارة إىل قضايا اإلنسان امللحّة ومصرية ،بأسلوب رمزى
يكتنفه الغموض بعض األحيان .وبعض هؤالء الشعراء تأثروا مبا طالعوه من شعر الغرب
وأدبه املترجم ،فنسجوا على منواله .إال أن هذا اخلروج على القصيدة العربية استغله
الكثريون ،وصاروا ينطمون باسم الشعر قطعاً نثرية خالصة بعيدة عن روح الشعر ومجاله
وصوره الفنية امللهمة ،وأخدوا جيمعون بني األلفاظ متنافرة ميجها الذوق وينشروهنا على
صفحات اجلرائد واجملالت ،وهي أشبه ما تكون باألحجية اليت ال تفسري هلا حىت عند من
كتبوها أنفسهم ،مما يسىء إىل الشعر وحيدّ من فاعليته .ولقد نسي هؤالء أن الشعر هو
صوت اجلماعة وصدى األحاسيس وصورة مجيلة مبدعة عن قيم اجملتمع وأفراحه وأتراحه،
مث إنه لوحة مجالية رائعة ينسجها فنان ملهم عبقرى .ومن هنا جاء قول العرب لكل شاعر
شيطان ،وما الشيطان سوى تلك العبقرية الفذة واإلبداع اجلمايل واإلحساس املرهف.
عبدالكرمي مشس الدين (6141م):
عبدالكرمي مشس الدين ،شاعر لبناين ولد يف قرية جمدل سلم قضاء مرجعيون سنة 6141م
ونشأ يف مدينة النبطية حيث تلقى علومه .مال إىل الشعر منذ صغره ،شارك يف أمسيات
شعرية كثرية يف لبنان وبعض بلدان العامل العريب ،وغلب على شعره الغزل اجلنويب واالجتاه
االجتماعي .دواوينه املطبوعة« :ظالل ،مواسم ،احلب أحلى ،قصائدي لكم» (الزين:6134 ،
 .)631يصف الشيخ مأساة اجلنوب ،واالعتداءات االسرائيلية ضد شعبه ،وخاصة اجتياح
6131م ،بعد أن قلَّ الناصر ،من دعاة اإلسالم ،هذا اجلنوب املطعون بأيديهم شأنه شأن
االمة كلِّها .أما حال احلكام فهو كحال اخلصية بني النساء ،وأخرياً يدعو الشيخ املسلمني
إلسقاط هؤالء احلكام ،وسلوك طريق الثورة احملمدية ،فيقول ،مصوراً وجهاً من الوجوه
املأساوية :حالة األطفال أثناء القصف وبعد االجتياح:
يف الـ ـ ـ ـ ــرباري شـ ـ ـ ـ ــردُوا مل يَج ـ ـ ـ ـ ـدُوا
زرعُـ ـ ـ ـ ــوا األكب ـ ـ ـ ـــادَ أم ـ ـ ـ ـ ـاً غرق ـ ـ ـ ـ ــت
وا إلسالم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاه ،شُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلَّت دولُ

غ ـ ـ ـ ـ ـريَ وج ـ ـ ـ ـ ـهِ اهللِ رمحان ـ ـ ـ ـ ـاً وليـ ـ ـ ـ ــا
فـ ـ ـ ـــي دِماه ـ ـ ـ ــا وأبـ ـ ـ ـ ـاً مَ ـ ـ ـ ــاتَ أبي ـ ـ ـ ــا
تدَّعيـ ـ ـ ـ ـــه وه ـ ـ ـ ـ ــو مطعونـ ـ ـ ـ ـ ـاً دمي ـ ـ ـ ـ ــا
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والعُلـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــا خطبـ ـ ـ ـ ــت إال خنيـ ـ ـ ـ ــا
وارمِهـ ـ ـ ـ ــم للمـ ـ ـ ـ ــوتِ مَشـ ـ ـ ـ ــويا ونيـ ـ ـ ـ ــا
وانـ ـ ـ ــدفع فيهـ ـ ـ ــا انـ ـ ـ ــدفاعاً امحـ ـ ـ ــديا
(مكي)33 :6116 ،

الصُّورة يف هذه املقطوعة لقد جسَّدت لنا فضال عن الُّروح الطَّموحة للشاعر لبزوغ
مشس احلرية وإندحار الظُّلم والظَّالم عن وجه الكادحني فهي تُعرب عن أيدلوجية جهادية
ضدَّ احلكام الَّذين لبسوا لباس الذُّل واهلوان أمام الطُّغاة فيدعو شاعرنا لثورة عارمة متسح
هؤالء عن خارطة الوجود وأامَّا التَّصوير الفين واجلماليات فهي كثرية جندها يف كلِّ بيت من
املقطوعة أعاله  .ومع جناح الثورة االسالمية يف إيران ،بقيادة اإلمام اخلميين ،سارع
الشيخ ،صاحب النفس الثورية والعنفوان األصيل والدعوى اإلميانية ،سارع إىل إعالن الوالء
لسفينة اإلميان اليت أحبرت بقيادة قائد الثَّورة اإلسالمية يف إيران ،فيقول:
الشـ ــرقُ يبح ـ ـثُ عـ ــن مفتـ ــاحٍ يقظتِ ـ ـهِ
الفـ ـ ـ ــتحُ آتٍ ،إمـ ـ ـ ــامَ الفـ ـ ـ ــتح رآيتُـ ـ ـ ــهُ
احلقُّ؟! من قالا نـارُ احلـقِّ قـد خُمِـدَت
املائج ـ ـ ـ ـــونا وروحُ اللِـ ـ ـ ـ ــه قائـدُهُ ـ ـ ـ ـــم
الزَّح ــفُ دمـ ــدمَ ..ال فـ ــرسُ وال عـ ــربُ
بوابــةُ الق ــدس ح ــانا الوقــتُ واقترب ــت

والغ ـ ــربُ يف عه ـ ــرهِ ..والع ـ ــزمُ س ـ ــهرانُ
متش ـ ــي عَل ـ ــى امل ـ ــوج والثُّ ـ ــوارُ طوفـ ـ ــانُ
وث ـ ـ ـ ــورةُ احلـ ـ ـ ـ ـقِّ يف إي ـ ـ ـ ــرانا برك ـ ـ ـ ــانُ
ع ـ ـ ـربَ اخلض ـ ـ ــم وجربائيـ ـ ـ ـلُ قبط ـ ـ ــانُ
ب ـ ــل مس ـ ــلمونا وسـ ـ ـرُّ النصـ ـ ــر إميـ ـ ــانُ
تك ــبريةُ الفج ــر ..قُ ــويل :ك ــانا قرص ــانُ
(مكي)661-663 :6116 ،

يف هذه املقطوعة عبَّر شاعرنا عن أمله بالنَّصر املأمول لإلسالم واملسلمني ولقد نَوَّه
بقيادة الثَّورة اإلسالمية مستخدما لقب"روح اهلل"ومالئكة اهلل جربائيل يكون ناصراً له وإنَّما
أراد أنَّ هذه الثَّورة هي مؤزَّرة من قبل اهلل ذاكراً بعض اإلقتباسات :فرس وال عرب مقتبسة
ال فرق بني عريب وال عجمي إلّا بالتقوى؛ ودمدم عليهم ربُّهم والفتح آتٍ مقتبسة من إذا جاء
نصراهلل والفتح ومن بعض اجلماليات الَّيت نستطيع ذكرها يف هذه املقطوعة هو التَّقابل بني
األضداد والَّذي استخدمه الشَّاعر بصورة مجيلة وذكية ك :الشَّرق يبحث ...والغرب يف عهره
وأيضاا مِمَّا ال نستطيع التَّغافل عنه هو اجلماليات األُخرى الَّيت أضفت على القصيده مجاالا
خاصاً ومنها :رآيته متشى على املوج وجربائيل قبطان لسفينة النَّصر وأيضاً شرف املعىن
والرّسالة الَّيت أوعد هبا هو اإلميان باملبادئ هو الَّذي حيقق النَّصر للمسلمني يف قضية
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فلسطني وهذا هو الشِّعر املقاومي الَّذي خياطب به الشَّاعر اجلماهري دون الطَّبقات فالفجر
هنا موتيف للنصر املؤزَّر..
حممد علي مشس الدين (6136م):
شاعرنا حممد علي مشس الدِّين فهو على الرغم من ذكائه وعمق ثقافته يبقى يف كثري
من قصائده سطحيا ويتوكأ يف البعض اآلخر على سابقيه ومعاصريه يف آن واحد مستعيناً
بالتَّراث العريب أحياناً أخرى ،ومهما يكن من أمر بالرغم من كل حماوالته اليائسة فإنَّه
ينهج على الصُّور قدمية اللَّهم إال ما قاله عن سقوط املطر يف بعض قصائده.
منوذج من قصيدة الشاعر "البحث عن غرناطة":
لغيت مدمرةن وأعلمُ أنين ال ملك يل
مازلتُ أقرأُ طالعَ األبراجَ أقذفُ جنمةا كالنردِ فوقَ رمالً لك املليكةُ
الصفراءُ مثَّ أعيدُهَا
وَتدورُ يب قدماك تسقطُ مثلا برج املاءِ قبةُ هندِك النَّبوي (ال أبكي)
وَأسقطُ حنيَ تبتدئنيَ فلبتدئي
مِن خلفِ نافذاتني للغرباءِ ،مثقلةُ مباءِ النطفةِ األوىل مكثفةِ بسحر
زمانك املفقودُ يف "غرناطة" اجلس ِد
ال تلتقي يف البحر غريَ أصابع االطفال (أجنحة يعبئها اخلليجُ) وتزنل َ
ني
يف مرآتهِ الزرقاءِ تنكشفُ اخلديعةُ يل (كالبَ البحَُّر والقرصان) تنشطرينَ يف الزبدِ
وأبيدُ ذاكريت ،وذاكرةا النخيل أقولُ :إين آخرُ املوتَى ووَجهُك أولُ
(مشس الدين)61 :6133 ،

هذا هو املقطع األول من القصيدة واجلديد فيها تلك العبارات والصور ،فللنخيل عنق،
واخلليج يشرب ،والنهد النبوي ،وماء الزنفة األوىل ،مث ذاكرة النخيل وهي كما نرى صور
مفتعلة ومركبة .أما ماء النطفة االوىل فانه يذكرنا بالشاعر القدمي الذي قال للخليفة :وختافك
ماء النطف اليت مل تولد"قاهلا أبو نؤاس آنذاك وكان متهيبا ،أما الشاعر اليوم فانه يقول ما
هو أقبح منها وال خيشى ،ويقول" :النهد النبوي" أما الوزن فإننا حنس باملوسيقى تسري بني
اجلمل والعبارات دون نظام ويكاد املرء يلهث وهو جيري وراء املوسيقى فالتفعيالت قد زادت
عن احلد املقبول وهي من البحر الكامل الذي ال تزيد تفعيالته حبال من األحوال عن ست
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وهي "متفاعلن" اال اننا رأينا يف السطرين إثنيت عشر تفعيلة ،يف السطر االول سبع تفعيالت
زائد "فعلن" "موصولة" مع السطر الثاين (مدورة) لتكملة التفعيلة .واملسؤول عن هذا الطول هو
الطبيعة املتدفقه للشعر احلر كما تقول نازك املالئكة (نازك املالئكة ،)46 :6111 ،ومهما يكن من
أمر فان للشعر احلر مزالق كثرية ال ميكن للشاعر أن ينجو منها أو يتجنبها.
حبيب صادق (6146م):
يعترب حبيب صادق ناقداً اكثر منه شاعراً ذلك أن الشعر يف حاجة إىل الصفاء الذهين
وهذا ما يفتقر اليه الشاعر ملمارساته السياسية املعقدة واليت تتالئم مع النقد والكتابات
النثرية أكثر من الشعر ،وكلما غلب العقل على العاطفة رجحت كفة النقد وبالعكس (جملة
الطريق اللبنانية .)63 :منوذجاً نورد فيما يلي شيئاً من نتاج الشاعر حبيب صادق:
حلمُ ليلةِ صيفٍ /على ضفافِ النيل األزرق /جاءَين يف آخر الليل /على جرح تيبسُ/
جاءَين والصمتُ /مل ينطِق حبرفِ /كانا أخرسَ (جملة الطريق اللبنانية)61-63 :

يف هذا اجلزء من القصيدة تتجلى روح الشعر احلر مبوسيقاه العذبة كما وضعتها نازك
املالئكة وكما ارادها البعض من النقاد واألدباء ...فاملوسيقى تناسب مع القصيدة وتتغلغل يف
مجلها وعباراهتا بشكل واضح وهذا ما يدل على أن يف عروق الشاعر دماء عربية خليلية
ليس من السهل أن يتخلى عنها وتلك الروح هي اليت تضفي اجلمال على قصيدته وجتعلها
مقبولة يف اإلذن ومن شعراء هذه املرحلة :إلياس حلود (من مواليد سنة 6136م) ،ياسر بدر
الدين (املولود سنة 6131م) ،عباس بيضون (املولود سنة 6131م) ،حيىي فحص (املولود
سنة 6131م) ،موسى شعيب (املتويف 6112م).

النتائج
إذا ما تأملنا يف مراحل الشِّعر عاملي جند له مسات خيتص هبا من غريه وهذا السّماتُ
إنَّما ترجع للبيئة احلاضنة للشعراء العاملني اجتماعيا وطبيعيا فأمّا من الناحية االجتماعية
جند لبنان عامَّة تزخر فيه التَّيارات السياسية واملذاهب الدِّينية والقوميات البشرية ويسود
فيه األمن االجتماعي والعالقات االجتماعية وحتَّى الدِّينية فترى املسجد جبوار كنيسة وحزب
سياسي مسيحي على مقربة من حزب سياسي إسالمي فال جند بينهم عدواناً نعم ربَّما
يوجد اختالف عقدي سياسي وهذا طبيعي فكلُّ هذا فضال عن الطبيعة واملناخ جعل الشَّاعر
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أن يتحرر من القيود املصطنعة احلزبية واألهواء فإذا ما نظم قصيدة ينهج فيها منهجا
عقالنياً مبتعداً عن العواطف واإلحساسات السَّريعة الزّوال نعم يوجد يف شعرهم إحساس
شاعري فال ننكر عنصر العاطفة يف شعرهم ومن أهم مسات شعرهم هي أن نتاجاهتم
األدبية زاخرة باملوتيفات اإلسالمية واملفاهيم الدينية واأللفاظ الفقهية والقرآنية والتفسريية
نظرا لدراساهتم يف املدارس الدِّينية فال جيعلهم ذلك منطوين على معاجلة قضايا دينية
حبته بل إنَّهم طرقوا خمتلف األغراض الشِّعرية بالشِّعر العمودي واحلرِّ لذا الشِّعر العاملي
له نكهة الصُّمود والذّب عن كيان األمَّة وتأرخيها ويدعو املسلمني إىل الرُّجوع إىل ماضيهم
التليد فهو يصنع الفرد واألمّة ومن ناحية املوسيقى الشعرية فإنّ مفرداته وتراكيبه ممتلئة
مبوسيقى سهلة عذبة من خالل دراساتنا للشعر العاملي ومراحله األدبية نستطيع أن نقتطف
مثاراً نقدِّمها للقراء فهي ما يلي :أوالً ثبت لنا أنَّ البيئة األدبية وإن كانت حمصورة بني
الصَّخور املتراكمة املرتفعة والَّيت تسمى جببل عامل لكنَّها واكبت الشك وتطوَّر أدبُها حسب
الرُّؤى واالتِّجاهات األدبية ،ثانياً :استخدم الشُّعراء العامليون نتاجاهتم من أجل القضايا
الوطنية واإلسالمية السيما قضية فلسطني وقضية استشهاد اإلمام احلسني  ،ثالثاً:
الشُّعراء العامليون واكبوا سائرلشُّعراء يف الوطن العريب يف نظم الشِّعر احلُرِّ فنظموا هذا
النَّمط من الشُِّعر أيضا خدمة ألهدافهم السَّامية ،رابعاً :وإن كان جُلُّ شعراء جبل عامل
علماءَ دين فلم تلههم الكتب الفقهية واألصولية لذا نظموا قصائد من عيون الشِّعر لتوعية
املتذوقني واملتابعني للشعر واألدب فنظراً ملا أسلفنا جيدر باجلامعات والكليات الّيت يدَّرس
فيها األدب العريب أن تعىن هبذا القسم من األدب العريب املعاصر فهو زاخر باملفردات
والرُّؤى واملفاهيم الَّيت ال غىن لكلِّ طالب يف هذا احلقل األديب أن يتأمل فيها.
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املصادر واملراجع
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القرآن الكرمي.
الكتاب املقدّس.
ابن األثري ،عز الدين أبو احلسن (6113م) .الكامل يف التاريخ .ط  ،3بريوت :مؤسسة
التاريخ العريب.
ابن حزم األندلسي (6116م) .مجهرة أنساب العرب .حتقيق عبدالسالم هارون ،القاهرة:
دار املعارف.
ابن خلدون ،عبدالرمحن (6116م) .العرب وديوان املبتدأ واخلرب .ج  ،6ط  ،6بريوت :دار
الكتاب اللبناين.
ابن دريد ،حممد بن احلسن (6111م) .االشتقاق .حتقيق عبدالسالم هارون[ ،دون مك]:
مطبعة السنة احملمدية.
ابن شداد ،حممد بن علي (6111م) .األعالق اخلطرية يف ذكر أمراء الشام واجلزيرة.
دمشق :سامي الدهان.
أمحد بن أيب يعقوب (6112م) .كتاب اإلكليل :اهلمداين .حتقيق حممد احلوايل ،صنعاء:
مكتبة اجليل اجلديد.
اإلصفهاين ،أبوالفرج (6362هـ) .كتاب األغاين .حتقيق جلنة من األدباء ،ج  ،1ط ،1
بريوت :دار الثقافة.
األمني ،حسن (6366هـ) .جبل عامل ،موجز تارخيه ووضعه الراهن .جملة العرفان ،صيدا،
العدد .142
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــ (6113م) .دائرة املعارف اإلسالمية الشيعة .ط  ،1بريوت :دار التعارف.
األمني ،حمسن (6324هـ) .أعيان الشيعة .بريوت :دار التعارف.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ ـــ (6164م) .الرحيق املختوم يف املنثور واملنظوم .ج  ،6دمشق[ :دون نا].
األندلسي ،أمحد بن حممد (6321هـ) .العقد الفريد .حتقيق علي شريي ،ج  ،4بريوت :دار
أحياء التراث العريب.
البيهقي ،علي بن أيب القاسم (دون تا) .لباب األنساب واأللقاب واألعقاب .حتقيق فهدي
الرجائي؛ وحممود املرعشي[ ،دون مك] :مطبعة هبمن.
تقي ،حممد (6111م) .جبل عامل يف التاريخ .ط  ،6بريوت :الفقيه.
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 .61جابر ،علي داود (6361هـ) .احللقة الضائعة من تاريخ جبل عامل ،من الفتح اإلسالمي
حىت سيطرة العثمانية .بريوت :دار اهلادي.
 .61ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ (6342هـ) .معجم أعالم جبل عامل من الفتح اإلسالمي حىت هناية القرن
التاسع .بريوت :دار املورخ العريب.
 .63اجلاحظ ،عمرو بن حبر (6141م) .كتاب احليوان .حتقيق عبدالسالم هارون ،ج،3
.61
.61
.62
.66
.66
.64
.63
.61
.61
.63
.61
.61
.42
.46
.46
.44
.43
.41
.41
.43

القاهرة :مكتبة مصطفى احلليب.
حبيب صادق (دون تا) .شعراء راحلون من جنوب لبنان .بريوت :عاصمة عاملية للكتاب.
احلرّ العاملي ،حممد بن احلسن (دون تا) .أمل اآلمل يف علماء جبل عامل .حتقيق أمحد
احلسيين ،بغداد :مكتبة األندلس.
حسن بن علي (6116م) .اليمن الكربي :الويس .القاهرة :مطبعة النهضة العربية.
احلموي ،ياقوت بن عبداهلل (دون تا) .معجم البلدان .بريوت :دار صادر.
احلوماين ،حممد علي (دون تا) .نقد السائس واملسوس .صيدا :مطبعة العرفان.
الرحياين ،أمني (6132م) .قلب لبنان .بريوت :مؤسسة الرحياين.
الزين ،علي (دون تا) .مع األدب العاملي .بريوت :مطبعة مسيا.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ (6116م) .أوراق أديب .بريوت :مطبعة العرفان.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ـ ـ (6134م) .للبحث عن تارخينا يف لبنان .بريوت[ :دون نا].
سالمة ،بولس (6116م) .عيد الغدير .بريوت :املطبعة املخلصة.
سليمان ،كامل (6111م) .يوم اخلالص .ط  ،6بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
شرف الدين ،أمحد (6113م) .اليمن عرب التاريخ .ط [ ،6دون مك] :مطبعة السنة احملمدية.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـ (6111م) .ديوان البحار .ج  ،6بريوت :دار الشروق.
شعيب العاملي ،حممد كامل (6163م) .احلماسيات يف النهضة العربية .ج  ،6صيدا :العرفان.
مشس الدين ،حممد علي (6133م) .الديوان .بريوت :دار األدب.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ (6131م) .قصائد مهدية إىل حبيبيت آسيا .بريوت :دار األدب.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــــ (6133م) .غيم األحالم امللك املخلوع .بريوت :دار ابن خلدون.
الطربي ،حممد بن جرير (6113م) .تاريخ الطربي أو تاريخ األمم وامللوك .حتقيق حممد
أبوالفضل إبراهيم ،ط  ،6بريوت :دار التراث.
ظاهر ،سليمان (6131م) .الذخرية إىل املعاد .صيدا :مطبعة العرفان.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ (6113م) .فلسطينيات .صيدا :املطبعة العصرية.
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عباس ،إحسان (6111م) .الشعر العراقي احلديث .بريوت :دار بريوت.
ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ـ ـ (6114م) .البيايت والشعر العراقي احلديث .بريوت :دار اآلفاق اجلديدة.
عبداحلسني ،صادق (6116م) .سقط املتاع .حتقيق حسن صادق[ ،دون مك] :مطبعة العرفان.
علي ،جواد (6114م) .تاريخ العرب قبل اإلسالم .ج  ،1بريوت :دار العلم للماليني.
علي مروة (6136م) .روائع األدب الفكاهي العاملي .درعون :مطابع األمان.
قبيش ،أمحد (6136م) .تاريخ الشعر العريب احلديث .دمشق[ :دون نا].
القلقشندي ،أمحد بن علي (6114م) .قالئد اجلُمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان.
حتقيق إبراهيم األبياري ،القاهرة :دار الكتب احلديثة.
قيصر فارس ،مصطفى (6113م) .الشعر العاملي احلديث يف جنوب لبنان .بريوت[ :دون نا].
كحالة ،عمر رضا (6116م) .معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة .ج  ،6ط  ،4بريوت:
مؤسسة الرسالة.
كرد علي ،حممد (6111م) .خطط الشام .ط  ،6بريوت :دار العلم للماليني.
لوييس لورتة (6111م) .مشاهدات يف لبنان .تعريب كرم بستاين .بريوت[ :دون نا].
جلنة إعداد (6116م) .من دفتر الذكريات اجلنوبية .بريوت :دار الكتاب اللبناين.
مكي ،حممد كاظم (6116م) .منطلق احلياة الثقافية يف جبل عامل .بريوت :دار الزهراء.
نازك املالئكة (6111م) .قضايا الشعر املعاصر .ط  ،6بغداد :مكتبة النهضة.
ناصر خسرو (6132م) .سفرنامه .ترمجة حيىي اخلشاب ،ط  ،6بريوت :دار الكتاب اجلديد.
نورالدين ،حسن (6321هـ) .عاشورا يف األدب العاملي .بريوت :الدار اإلسالمية.
اليسوعي ،المنس (6111م) .تسريح األبصار يف ما حيتوي لبنان من اآلثار[ .دون مك]:
دار نظري عبود.

