
 مظاهر الحداثة في الشعر الجزائري المعاصر

 ملخص
 

للحداثة مفاهيم نظرية مشولية نشأت يف رحاب فلسفات وتصورات ومذاهب وايديولوجيات خمتلفة، ومن هذه املرجعيات 
ملفكرين ااحلداثية انطلقت خمتلف احلداثات الشعرية يف العامل، ومنها العامل العريب، إذ حظيت باهتمام بالغ يف كتابات 

 والنقاد والشعراء العرب.
 

التشكيل لشعرية، و تغاراب من حيث الرييا احيث تأثر هبا  الشعر اجلزائري وجتلى ذلك األثر يف الشعور بالقلق والضياع واال
 املوسيقي كشعر التفعيلة والشعر املرسل وقصيدة النثر واليت أبانت عنه كتابات الشعراء اجلزائريني الذين خاضوا يف هذه

التجربة الشعرية اجلديدة، وأعلنوا القطيعة بينهم وبني الشعر العمودي، مثل امحد محدي، وعبد العايل رزاقي، وعمر آرزاج، 
آلياهتم الفنية و ومحري حبري، وأحالم مستغامني، وجروة عالوة وهيب، وحممد زتيلي، مما جعل تصوراهتم ولغتهم وصورهم، 

 اجملتمع اجلزائري وعاداته وتارخيه وشخصيته. ليت تتناىف وتقاليدمتأثرة مبفاهيم احلداثة التقليعية ا
 

داثة الشعرية ذيوع نص شعري، منفتح على احل أسهمت يفتغري أن احلركة احلداثية يف مرحلة التسعينات إىل هذه األلفية 
العربية، نص ينظر يف كيفية إحداث توازن بني الاراث واحلداثة، ال يدعو إىل القطيعة واالنفصال مع أحد الطرفني، وال إىل 

ا للمأثور وإمنا إبداع حداثة منتمية برييتها الفكرية واجلمالية... من خالل استعادهت أيضا.التقليد والتماثل مع أحدمها 
الشعري احلافل باإلعجاز والبالتغة على مدى أكثر من مخسة عشر قرنا، ومن خالل انفتاحها املشروط والواعي لبعث 

 أنفاس اجلدة والتجديد من احلداثة والواقع العريب واجلزائري. 
قراءة موضوعية نقدية  ،قراءتهسته و ألجل درا مظاهر احلداثة يف الشعر اجلزائري املعاصر ـما استدعى اختيار املشروع املوسوم ب

 .بعيدا عن النقد الذايت االنطباعي
 

 مربرات هي كاآليت: وفق
النقدي واملعريف الذي ما زال يؤكد على اعتبار قضية احلداثة من القضايا الشائكة واملعقدة على املستوى الفكري  اجلديد-1

العامل  املستوى بعدا آخر جتاوز احلداثة إىل ما بعد احلداثة يف والفلسفي واألديب والنقدي يف العامل العريب، وإن أخذ هذا
 الغريب.

االهتمام مبوضوع احلداثة وجتلياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، حيث كان االهتمام منصبا على الشعر املشرقي عموما،  قّلة-2
 من حيث كثرة وتنوع الدراسات النقدية حوله.

نقدية عن آليات التصور واملنهج يف الدراسات النقدية للشعر اجلزائري، ما عدا جمموعة آليات احلداثة ومبادئها ال عزل-3
 من الرسائل األكادميية واألطروحات اجلامعية.



 .القراءات التطبيقية يف النص الشعري اجلزائري املعاصر قّلة-4
  

 

 


