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  تمهيد
  

     أثارت جدال عند النقاد، مسألة الشعر و وظيفته، أهو التزام بقضايا المجتمع؟ من فنون التعبير التي
  .أم مجّرد من النفعية؟ و النص الموالي يطرح مسألة التزام الشعر

  

  النص
  

ما عناصُر الشّعر؟ وما العالقة بين هذه العناصر، و معنى الشّعر؟ وما مدى أهمّية المضمون في 
الشّعُر لذاِت الشّعر؟ أم ينظم لنقد الحياة ؟ وأيُّ فرٍق بين الشَّاعر والنّاثر في صلتهما التجربة؟ وهل ُينْظَُم 

  .بالمجتمع؟ هذه أسئلة ال َمحيَد من الوقوف عندها لمعرفة اتجاه العصر الحديث في التزام الشاعر
 قوِمِه الوطنّية واإلنسانية، و ُيَراد بالتزاِم الشّاعر وجوُب مشاركِته بالِفكر، والشُُّعوِر والفَنِّ في قضايا

  .وفيما يعانون من آالم، وما يبنون من آمال
فليس له مثال أن يستغرق في التأمُِّل في الَجماِل الخَاِلِد والخَير الَمْحِض، على حين يعاني وطنُه ذلَّ 

على حين وطنه من االحتالِل، أو َعنَاء الطُّغيان، وليس له أن َيْستَرِسَل في خََياالِته ومشاعره الفردية 
ويتناوُل قضيَّةَ التزاِم الشَّاِعِر . حوله، أو طبقته االجتماعية في وطنه، تجاهد في سبيل آماٍل ُمشتركٍة

  .هما الواقعية االشتراكية و الوجودية: َمذَْهَباِن ُمَعاِصَران من مذاهب األدب 
فالشّعر هو الحقيقة في .  شأنه في ذلك شأن النَّاِثرأما الواقعّيةُ االشتراكيةُ فَتََرى وجوَب الِْتَزام الشَّاِعِر،

صورة من صور التأمُِّل، والشاعر يفكِّر، وأن يكون تفكيره في شكل صور، وهو ال يبرهن على 
وبهذا ُيظِْهُر للعيان ما ال يراُه ِسَواُه، فالشاعر ال يصفُ النَّاَس على ما يجب أن : الحقيقة، ولكنّه يجلوها 

 كما هو عليه، فالشِّعر الحديثُ، في نظر هؤالء هم ِشْعُر الحقيقِة، ولهذا ال َيْجُمُل الخياُل يكونوا عليه، بل
والشَّكُل والمضموُن يجب أن ينسجما في . في الشِّعر إذاَ كان كَِذباً، أو تجاوز نطاقَ المحسوس والمعقول

قيقة، فجمال الشّعر أْن ُيَصاِدفَ والجماُل منحصٌر في الحياة و الح. الوحدة الفكرّية ليدال على الجماِل
اإلنساُن معانيِه في الحياة ال أن َيخْلُقَُه الفناُن خَلْقاً من ِتلْقَاِء نفِسه، والفنُّ للفنِّ يجعل من الشِّْعِر، واألدب 

قيَّ هو بعاّمة فناًّ ُمَحاِيداً مستهترا بما يدور من معاني الصراع في سبيل إقرار الحريَِّة، ولكّن الشِّعَر الحقي
فليس الشِّعر مقصوًرا على حدود اللَّذَِة الجماليَِّة، ولكنَّه َيِجب أن . الذي يرتبط بالكفاح لتحرير الشُُّعوِب

م و لكنّها نفعيَّة أحلَّت القّي. َيخُْدَم قضايا اإلنسان، فمضمون الشّعر والفنِّ هو المصلَحةُ العامَّةُ، وهي نفعيَّة
االجتماعيَّة َمَحل الِقيَِّم الفردية المحَضِة، فكأنَّ الشِّْعَر سالحاً ِمْن َأْسِلَحِة إقَْرِار العدالِة االجتماعيَِّة، وقد 

  .اتَخَذَ الشّعراُء لهم موقفا يتّفق وحرّيتهم في الخلِق واإلبداع ولكَن في داِخِل قَفَِص النَّفِْعَية وااللتزام
  بتصرف -476ص–النقد األدبي الحديث –ل محمد غنيمي هال-      د

  
  



 

 

  أنمي رصيدي اللغوي

  
  .المناص: ال محيد 

  . الخير الخاص: الخير المحض 
  .ألم الطغيان : عناء الطغيان 

مذهب ينادي بتصوير أحوال المجتمع، وتمثيل الواقع كما هو وإن كان بشعا، وهذا : الواقعّية في األدب 
  . لفنالمذهب يتعارض مع دعاة الفن ل

مذهب فلسفي يرى أن اإلنسان حّر، يستطيع أن يتخذ موقفه كما يبدو له تحقيقا لوجوده : الوجودية 
  .الكامل

  

  أكتشف معطيات النّص
  

   يعتبر هذا النص من النصوص النقدية، لماذا؟-
   ما َداللَةُ األسئلة التي طرحها الكاتب ؟-
   كيف تنظر الواقعّية االشتراكية إلى الشّعر؟-
  ما مبررات دعاة االلتزام في الشّعر؟ -
   وكيف يكون الشّاعر مبدعا وملتزما في آن واحد؟-
  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  
   ما معنى االلتزام؟-1س
   ذلك؟ف، كير األديب الملتزم متأثِّر، ومؤثِّ-2س
   يقوم االلتزام على عنصرين أساسيين ما هما؟-3س
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  
  
   زام الشّاعر هو اتخاذ موقف من أحداث العصر، و قضايا المجتمع، و مشاركة قومه بالفكر،  الت-1ج

  .و الشعور في آالمهم، وآمالهم
  .و الحقيقة التي ال مناص منها أنَّ الشعر وعي و التزام وحّرية

  
 المجتمع يو تجاربه، ثم يؤثر ف  الملتزم متأثر بقضايا المجتمع، فمنه يستوحي موضوعاته،ب األدي-2ج

  .، وجمال فنّههبأفكاره، و مشاعر
  
 نعم يقوم االلتزام على عنصرين أساسيين هما الوعي العميق بالقضية، ومعايشتها، ثم التعبير عنها -3ج

  .بصدق، و حرّية بأسلوب جميل

  
  
  
  
  
  
  
  


