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 : صملخّ 

فات  
ّ
املؤل أغلب   �� ا�حديث،  الّتو���ّي  عر 

ّ
للش ا�حتشم  ا�حضور  ظاهرة  تفس��  البحث  هذا   �� نحاول 

وقد   �عضها.  عن   �
ّ

الك� وغيابھ  انوّ�ة، 
ّ
والث االبتدائّية  املرحلت�ن   �� مقار�ة  املدرسّية،  ذلك   �� اعتمدنا 

فات املدرسّية ا�خاّصة بماّدة  
ّ
استقرائّية/ تأو�لّية، تدّرجنا ف��ا من استقراء املدّونة املدروسة (و�� هنا املؤل

الّتعليم   من  الّرا�عة  السنة  إ��  االبتدائّي  الّتعليم  من  ا�خامسة  الّسنة  من  العر�ّي  األدب  العر�ّية/  غة 
ّ
الل

إ�� محاولة   انوّي)، 
ّ
�بوّ�ة  الث

ّ
ال� بالّسياقات  فات، من خالل ر�طها 

ّ
�� تلك املؤل تأو�ل هامشّية ذلك ا�حضور 

من   مجموعة  تبّ�ن  إ��  املقار�ة  تلك  من  وان��ينا  بتأليفها.  أحاطت  �ي 
ّ
ال والسياسّية  واأل�اديمّية  وا�جمالّية 

بواقع م��ا  جانب  ق 
ّ
يتعل اهرة. 

ّ
الظ تلك  جزئّي،  �ش�ل  ولو  تفّسر،  أن  يمكن  واختيارا��ا    العوامل  املدرسة 

الّنقدية   املؤّسسة  بمواقف  صلة  ذات  نقدّية  جمالّية/  باعتبارات  آخر  جانب  يرتبط  فيما  البيداغوجّية، 

إ�� وضع   �عود �عضها  بينما  عرّ�ة ع�� وجھ ا�خصوص، 
ّ

واأل�اديمّية من ا�حداثة عموما ومن ا�حداثة الش

املعّق  وعالقتھ  الّسياسّية  املنظومة   �� ا�حداثة  ا�ختلفة.  شاعر  بمراحلها  االستقالل  دولة   �� بالّسلطة  دة 

غة العر�ّية، 
ّ
وعملنا من هذه الّناحية محاولة �� تفكيك وضع املدرسة الّتو�سّية ع�� نقد اختيارا��ا �� ماّدة الل

 وهو بذلك مساهمة متواضعة �� مجهود إصالحها. 

 .سلطة  -نقد -تأو�ل  - املؤلفات املدرسية -الشعر التو���ي ا�حديث ال�لمات املفاتيح:
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Abstract: 

The aim of this research is to determine the reasons behind the lack of presence of modern 

Tunisian poetry in most educational curriculums, in both primary and secondary levels, and 

its absolute absence in others. We have implemented an inductive/interpretive approach, 

starting by studying said curriculum (namely the Arabic language textbooks/ Arabic literature 

from the fifth year of primary education to the fourth year of secondary teaching), 

subsequently attempting to interpret the marginality of that presence in these works, by 

linking it to the educational, aesthetic, academic and political contexts that surrounded its 

authorship. From this approach, we concluded that a number of factors could explain, even 

partially, this phenomenon. One of its aspects is related to the condition of the educational 

system and its pedagogical choices, while another aspect is related to aesthetic/critical 

considerations related to the academic institutions’ positions on modernity in general and on 

poetic modernity in particular, whereas other aspects go back to the position of the modern 

poet in the political system and his complex relationship with power in the various stages of 

an independent state. In this respect, we attempted to dismantle the status of the Tunisian 

school by criticizing its choices on the subject of the Arabic language, which therefore is a 

modest contribution to the effort to reform it. 

Keywords: modern Tunisian poetry- school textbooks- interpretation-criticism- authority. 
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 : مقّدمة  -1

عر التو���ّي ا�حديث ع�� وجھ ا�خصوص، ��  
ّ

ال يمكن، �� رأينا، فهم من�لة األدب الّتو���ّي ا�حديث والش

تبدو   ف�ي  الّتعليمّية.  ولل��امج  الّتو�سّية  للمدرسة  اإلش�ا�ّ�  الوضع  إ��  االنتباه  دون  املدرسّية،  فات 
ّ
املؤل

ها أّ��ا ��دف إ�� تحصيل املعرفة وامتالك  مح�ومة �عدد من املفارقات �عسر التوفيق ب�ن أطرافها، من أهمّ 

  / املهارات املّتصلة ��ا، ولكّ��ا �� اآلن نفسھ �س�� إ�� تحقيق رهانات أخرى �عضها صر�ح و�عضها اآلخر ضم�ىّ 

�امن مع  
ّ
مس�وت عنھ. ويعود هذا الّتأرجح إ�� طبيعة املدرسة، ف�ي مؤّسسة �عليمّية ومعرفّية، ولكّ��ا بال�

ديولوجّية بمع�ى من املعا�ي. ولعّل ذلك ما يفّسر ميل واض�� ال��امج إ�� “�سييج” املقّرراِت  ذلك مؤّسسة إي

خِضع القائم�ن ��ا إ�� معاي�َ� ُ�عّد ا�خروج ع��ا خطأ  
ُ
 الّتعليمّية برّم��ا بأهداٍف، ت

َ
والكتِب املدرسّية، والعملّية

 فادحا �� العديد من األحيان.

�عة الس�والئّية ومن تلك املفارقات أيضا أّن  
ّ
   املدرسة حر�صة ع�� مراعاة الّتقاليد ل�و��ا مح�ومة بالن

)scolastique  واآلداب والفنون  والعلوم  املعرفة  أّن  ح�ن   �� بالّتقاليد،  وتتمّسك  ا�حافظة  إ��  تن�ع  �ي 
ّ
ال  (

�ي مّيالة دوما إ�� اإلبداع والّتجديد، وهو ما يخلق نوعا من الفجوة ب�ن الّتقاليد املدرسيّ 
ّ
ة وحركّية اإلبداع ال

) بارت  انتبھ  وقد  ف. 
ّ
تتوق (Barthesال   (1915-1980(1    �� ألقاه  ذي 

ّ
ال املشهور  درسھ   �� املفارقة  تلك  إ�� 

)، فقال إّن «تدريس  collège de France) �� “معهد فر�سا” (sémiologieافتتاح كر��ي الّسيميولوجيا (

بات الّتكنوقراطّية و��ن الّرغبات الثورّ�ة [للتالميذ]  ب�ن ض  -إ�� درجة اإل��اك–اآلداب بات ممّزقا  
ّ
غوط املتطل

لبة»
ّ
 .2والط

وجھ   ع��  عر 
ّ

والش عموما  األدب  بتدريس  ا�خاّصة  ال��امج  االزدواجّية  هذه  �شمل  أن  الطبي�ّ�  ومن 

فات املدرسّية يجدون أنفسهم �� حرج ب�ن طبيعة األدب، بوصفھ حدثا ال �عبأ 
ّ
ا�خصوص. فواضعو املؤل

�بية. وهنا يثور  
ّ
باملؤّسسات والقيم الّسائدة، و��ن طبيعة املدرسة بوصفها مؤّسسة تجمع ب�ن الّت�و�ن وال�

فل أو املراهق أو اليافع؟ هل سندّرسھ نصوصا كالسيكّية تجمع  
ّ
اإلش�ال: ماذا سندّرس هذا الّتلميذ/ الط

قيم وتخ��ق الّسنن؟ وكيف الّسبيل إ��  ب�ن املنفعة وا�جمال، أم ندّر�ھ ع�� معاشرة نصوص تتجّرأ ع�� ال

الّتوفيق ب�ن األهداف املرسومة للعملّية الّتدريسّية، و�� أهداف متعّددة ومتباينة �� �عض األحيان، وقد 

 ينقض �عضها �عضا، دون اإلجحاف �� حّق املدرسة واألدب معا؟ 

 
دبي وسيميائي فرنسي، عمل مدير دراسات في مدرسة الّدراسات العليا في العلوم االجتماعّية،  -1

ٔ
بارت (روالن): فيلسوف وناقد ا

دبّية في معهد باريس (
ٔ
عالم السيميولوجيا Collège de Franceوشغل كرسّي السيميولوجيا اال

ٔ
هّم ا

ٔ
حد ا

ٔ
سانّية،   )، ويعتبر ا

ّ
الل

دب والّسينما وفّن الّتصوير الّشمسّي، واهت
ٔ
دبّي وسيميولوجيا اال

ٔ
فات عديدة في الّنقد اال

ّ
م ومرحلة ما بعد البنيوّية في فرنسا. له مؤل

ساطير وغيرهما. 
ٔ
 كذلك بالمسرح واال

littéraire du Collège de :leçon inaugurale de la chaire de sémiologie  Roland Barthes, Leçonراجع قوله في:  -2
,éditions du Seuil, coll. Points, 1978, p10. France prononcée le 7 Janvier 1977   ّمالت في كـتاب

ٔ
، وانظر كذلك: تا

، دار توبقال 2مدرسّي، ضمن: روالن بارط، درس الّسيميولوجيا، ترجمة عبد السالم بن عبد العالي، تقديم عبد الفّتاح كيليطو، ط
 . 10، ص1986المغرب -شر، الّدار البيضاءللنّ 
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الّتو���يّ  عر 
ّ

الش تدريس  ننّ�ل معضلة  أن  يمكن  ات 
ّ

بالذ الّسياق  املدارس واملعاهد  و�� هذا   �� ا�حديث   

عر، وخصوصا ابتداء من أواخر سّتينيات القرن املا��ي  
ّ

وحّ�ى ا�جامعات الّتو�سّية. فالغالب ع�� هذا الش

عرّ�ة الّسائدة،  
ّ

عرّي وخروُجھ عن املعاي�� الش
ّ

ھ ع�� العمود الش
ُ
و�داية سبعينّياتھ، نزعُتھ الطالئعّية وثورت

غة العر�ي
ّ
. فكيف يمكن ِلِشعٍر يقوم ع�� االن��اك واال�شقاق أن ي�ون  1ة �� �عض األحيانواج��اؤه ع�� الل

�بية؟ وكيف للقبيح (من زاو�ة التقاليد البيداغوجّية) أن ُ�سهم �� ترسيخ القيم ا�جمالّية؟ 
ّ
 ماّدة لل�

لعمل، ��  وال شّك �� أّن هذا اإلش�ال �ان حاسما، إضافة إ�� عوامل أخرى، سنش�� إ�� أهّمها �� هذا ا

ا�خصوص،  وجھ  ع��  ا�حديث  الّتو���ّي  عر 
ّ

وللش ا�حديث  عر 
ّ

للش املدرسّية  والكتب  األدب  برامج  تجاهل 

 مقارنة باألدب الكالسي�ّي شعرا ون��ا أو بأنواع أدبّية حديثة أخرى �الّرواية والقّصة واملسرح.     

 أبواب المدرسة موصدة أمام الّشعراء:  -2

املتفّحص للمقّررات املدرسّية �� املرحلت�ن االبتدائّية واملتوّسطة بمرحلت��ا اإلعدادّية  ال يحتاج الباحث  

عر  
ّ

بالش واملهتّم�ن  التو�سّي�ن  عراء 
ّ

الش إ��  سبة 
ّ
(بالن املفزعة  ا�حقيقة  إ��  لينتبھ  كب��ا  مجهودا  والثانوّ�ة 

عر ا�حديث وخ
ّ

ل �� ا�حضور ا�حتشم للش
ّ
�ي تتمث

ّ
عرّ�ة التو�سّية  التو���ّي وأنصاره)، ال

ّ
صوصا للمدّونة الش

عرّ�ة �� املرحلة االبتدائّية ال ي�اد ُيذكر. ومن ُيلِق نظرة سريعة ع��  
ّ

�� الكتب املدرسّية. فعدد الّنصوص الش

، ينتبھ بيسٍر إ��  2كتاب القراءة ا�خّصص لتالميذ السنة ا�خامسة من الّتعليم االبتدائّي ع�� سبيل املثال

عرّ�ة مقارنة بالّنصوص الّسردّية، ف�ي ال تتجاوز ثمانية نصوص من مجموع  ندرة الّنصوص ال
ّ

نّصا،    154ش

الثالثة م��ا  التو�سّية  عرّ�ة 
ّ

الش الّنصوص  عدد  يتجاوز  عر  3وال 
ّ

وللش عموما  عرّ�ة 
ّ

الش للّنصوص  أثر  وال   .

 . 4الّتو���ّي �� كتاب الّتمار�ن لنفس املستوى 

 
ليعة” (انظر الهامش عدد  -1

ّ
تي ظهرت في نهاية ستينيات القرن المنصرم، وتمّيزت 20نحن نشير هنا خصوصا إلى تجربة “الط

ّ
) ال

مودّي والحّر”، وخروجها عن خصوصا بنزعتها الّتجريبّية، وثورتها على المقاييس اإليقاعّية الّتقليدّية عّبر عنها سيرها في طريق “غير الع
فظ العامّي بالتجاو 

ّ
ر الّتقاليد الّشعرّية عموما، وانفتاحها على لغة جديدة مستمّدة من المعيش واليومّي، وال تجد حرجا في استخدام الل

ور والمنسّي مع الفصيح والّتفاعل معه، فضال عن دورانها، من الّناحية الّداللية، على عوالم جديدة تّتصل بالهامشّي والمغم
اهر الهّمامي، حفيف الكـتابة فحيح القراءة: قضايا 

ّ
والمتروك، إلى جانب تفاصيل الحياة اليومّية. اظر تفصيال لكّل ذلك في: الط

 . 17-15، ص ص  2006، مطبعة فّن الطباعة، تونس  1ونصوص تونسية، ط
خرون)، مسالك القراءة: كـتاب الّنصوص لتالمذة الس -2

ٓ
ساسّي، م. و. ب، وزارة الّتربية، زهير الّزايدي (وا

ٔ
نة الخامسة من الّتعليم اال

 الجمهورّية الّتونسّية (د ت).  
ب” لمصطفى عزوز، المصدر السابق، ص  -3

ٔ
من المصدر   57، و“العنزة وابنها” لنفس الّشاعر، ص36هي على الّتوالي: “نصيحة ا

غماني، ن.م، ص
ّ
حمد الل

ٔ
وز” ال

ّ
ّما الّنصو99نفسه، و“زهرة الل

ٔ
بي ماضي . ا

ٔ
حمد شوقي وإيليا ا

ٔ
ص المتبّقية فهي لشعراء مشارقة كا

 ومعروف الّرصافي.
ساسّي، م. و. ب، وزارة الّتربية،  -4

ٔ
خرون)، مسالك الكـتابة: كـتاب الّتمارين لتالمذة السنة الخامسة من الّتعليم اال

ٓ
زهير الّزايدي (وا

 الجمهورّية الّتونسّية (د ت).  
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املعتمدة   عرّ�ة 
ّ

الش الّنصوص  االبتدائّي أّما  الّتعليم  من  الّسادسة  للّسنة  القراءة  كتاب  تتجاوز    1��  فال 

(  52الّنصوص السّتة من مجموع   ، ونّصان  2)1972-1901نّصا، أحدها لشاعر مصرّي هو محمود غنيم 

) الفونتان  الفر���ّي  اعر 
ّ

للش ( la fontaineمعّر�ان  عر�ة  3)1661-1695) 
ّ

الش الّنصوص  تتجاوز  وال   ،

غما�ّي (  الّتو�سّية 
ّ
و�حمل عنوان “حضن الواحة”، أّما النّص    ،4)2015-1923الثالثة نصوص: أّولها ألحمد الل

و�حمل عنوان “الّر�يع”، أّما ثالث الّنصوص فهو ملصطفى عزوز    ،5)2009-1940الثا�ي فهو �جعفر ماجد (

ا  ،6)2003  -1921( كتاب   �� األمر  و�قتصر  املدارس”.  أبناء  “إ��  عنوان  لنفس  و�حمل  ا�خّصص  لّتمار�ن 

 .7املستوى ع�� نّص يتيم ملصطفى عّزوز

املرحلة   برامج   �� �سبّيا  ساعا 
ّ
ا� شهد  قد  خصوصا  والتو�سّية  عموما  عرّ�ة 

ّ
الش املدّونة  حجم  �ان  و�ذا 

�ي ��تّم  
ّ
امنة والّتاسعة) بفعل تنّوع املواّد ال

ّ
انية من الّتعليم األسا��ّي (أي السنوات الّسا�عة والث

ّ
عر  الث

ّ
بالش

عرّ�ة ظّل هامشّيا مقارنة  
ّ

جزئّيا أو �لّيا �القراءة وا�حفوظات واإللقاء واملطالعة، فإّن عدد الّنصوص الش

 :8باألجناس واألنواع األخرى وخصوصا بالّن�� والّسرد. وهو ما يبدو جلّيا من خالل ا�جداول الّتالية

صوص
ّ
 ا�جدول األّول: ماّدة شرح الن

صوص عدد  املستوى 
ّ
عرّ�ة  الن

ّ
صوص الش

ّ
 عدد النصوص الشعر�ة التو�سّية  عدد الن

 4 6 73 الّسا�عة أساسّيا 

 4 7 60 الثامنة أساسّيا 

 03 12 79 الّتاسعة أساسّيا 

 
خرون)، عا -1

ٓ
ساسّي، م. و. ب، وزارة الّتربية، محرز بلعيد (وا

ٔ
لم القراءة: كـتاب الّنصوص لتالمذة السنة الّسادسة من الّتعليم اال

 الجمهورّية الّتونسّية (د ت).  
محمود غنيم: شاعر مصري يغلب على شعره الّروح الّتقليدّي في الّشكل الّشعرّي كما في الموضوعات والمعاني. وانظر نّصه في    -2

 .157ق صالمصدر الّساب
): شاعر فرنسي مشهور عاش في الّنصف الّثاني من القرن الّسابع عشر، ارتبط اسمه Jean de la fontaineجون دي ال فونتان ( -3

مثوالته المعروفة: 
ٔ
. وانظر نّصيه في: مسالك القراءة: كـتاب الّنصوص لتالمذة السنة الخامسة من الّتعليم  les fablesخصوصا با

ساسّي، م. س، ص
ٔ
 . 108و  9اال
حمد اللغمانّي: شاعر تونسّي عرف بشعره االجتماعّي والوطنّي، ويميل في شعره إلى مراعاة الّتقاليد الّشعرّية، وكان مقّربا من  -4

ٔ
ا

 .48الّسلطة ومعجبا بشخصّية الّزعيم التونسّي الّراحل الحبيب بورقيبة. انظر نّصه في المصدر السابق، ص
كاديمي -5

ٔ
عمال شعرّية وعلمّية عديدة. وانظر نّصه في المصدر المذكور سابقا ص جعفر ماجد: شاعر وا

ٔ
 .  42تونسّي له ا

طفال. وانظر نّصه في المصدر   -6
ٔ
خالقّي، وعرف بكـتاباته الموّجهة لال

ٔ
مصطفى عزوز: شاعر تونس غلب على شعره البعد الّتعليمّي واال

 .191المذكور، ص
خرون)، عالم الكـتاب -7

ٓ
ساسّي، م. و. ب، وزارة الّتربية، انظر: محرز بلعيد (وا

ٔ
ة: كـتاب الّتمارين لتالمذة السنة الّسادسة من الّتعليم اال

 .188الجمهورّية الّتونسّية (د ت)، ص
تي ال تدخل في المواّد المذكورة في الجدول، واكـتفينا بكـتب   -8

ّ
استثنينا الّنصوص الّشعرّية القديمة وكذلك بعض النتف الّشعرّية ال

 في ماّدة العربّية دون غيرها. شرح النّص 
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ا�ي:  ا�حفوظات 
ّ
 ا�جدول الث

صوص  املستوى 
ّ
عرّ�ة  عدد الن

ّ
صوص الش

ّ
 عدد النصوص الشعر�ة التو�سّية  عدد الن

 00 00 00 أساسّيا الّسا�عة 

 3 6 17 الثامنة أساسّيا 

 00 06 08 الّتاسعة أساسّيا 

فوّي واملطالعة
ّ

الث: التواصل الش
ّ
 ا�جدول الث

صوص  املستوى 
ّ
عرّ�ة  عدد الن

ّ
صوص الش

ّ
 عدد النصوص الشعر�ة التو�سّية  عدد الن

 6 12 17 الّسا�عة أساسّيا 

 00 02 09 الثامنة أساسّيا 

 00 00 00 أساسّيا الّتاسعة 

 

انوّي مح��ما �سبّيا، و�مّس مراحل  
ّ
بالّتعليم الث غة العر�ّية 

ّ
عر القديم �� برامج الل

ّ
و�ذا �ان حضور الش

ح واألرجوزة،  
ّ

عرّي من ا�جاهلّية إ�� القرن ا�خامس، و�حيط بأهّم أنواعھ �القصيدة واملو�
ّ

تطّور النّص الش

حجم   فإّن  أعالمھ،  بأغلب  يبقي ويعّرف  ا�خصوص  وجھ  ع��  ا�حديث  الّتو���ّي  عر 
ّ

والش ا�حديث  عر 
ّ

الش

محتشما ويغيب تماما عن �عض املستو�ات الّدراسّية �السنة الّرا�عة آدابا (البا�الور�ا). فعدد الّنصوص  

انوّي ال يتجاوز  
ّ
عرّ�ة التو�سّية �� كتاب الّنصوص للسنة األو�� من الّتعليم الث

ّ
عة  نصوص من بي��ا أر�  7الش

ا�ّي 
ّ

ها1نصوص للش
ّ
انية ع�� سّتة نصوص للشاّ�ي �ل

ّ
، بينما 2، وال يز�د عددها �� كتاب الّنصوص للسنة الث

الثة آدابا ع�� نّص يتيم ملنصف الوهاي�ي (
ّ
  3)-1949يقتصر عدد الّنصوص �� كتاب الّنصوص للّسنة الث

عر ا�حديث
ّ

، وال أثر للّنصوص الشعرّ�ة التو�سّية �� كتاَ�ْي الّنصوص لتالمذة السنوات  4ضمن محور الش

عب العلمّية وشعبة الّر�اضة. و�ذا اقتصر حضو 
ّ

الثة من الش
ّ
عر التو���ّي �� كتاب الّنصوص للسنة  الث

ّ
ر الش

 
ولى من الّتعليم الّثانوّي، المركز الوطني البيداغوجّي، وزارة الّتربية،  -1

ٔ
دبّية لتالميذ السنة اال

ٔ
فاق ا

ٓ
خرون)، ا

ٓ
إبراهيم بن صالح (وا

ّمي (ص 
ٔ
) وتونس  169( ص ) وإلى طغاة العالم165) وإرادة الحياة (ص 160الجمهورّية التونسّية (د ت)، والّنصوص هي: يا ابن ا

غمانّي ( ص173الجميلة ( ص
ّ
حمد الل

ٔ
نا إنسان جديد لمحي الّدين خريف  178-177) وهي للشاّبي، وفي عيد الجالء عن بنزرت ال

ٔ
) وا

 ). 183-182(ص
دب لتالميذ الّسنة الثانية من الّتعليم الّثانوّي، المركز الوطني البيداغوجّي، وزارة   -2

ٔ
الّتربية،  انظر تلك الّنصوص في: عيون اال

 . 87-86و 77-76و 71-70و 60-59و 46- 45و 28، الصفحات: 2الجمهورّية التونسّية (د ت)، ج
حد رموز مدرسة القيروان الّشعرّية،   منصف الوهايبي -3

ٔ
عالم الّشعر التونسّي الحديث، وا

ٔ
كاديمي تونسّي، من ا

ٔ
: شاعر وروائي وا

 تحّصل على جوائز كـثيرة محلّية ووطنّية ودولّية. 
داب (كذا!)، المركز الوطني   انظر -4

ٓ
خرون)، كـتاب الّنصوص لتالميذ الّسنة الّثالثة من الّتعليم الّثانوّي ا

ٓ
: الّصادق بن عمران (وا

 ، والنّص يحمل عنوان “تمثال السّياب”.110البيداغوجّي، وزارة الّتربية، الجمهورّية التونسّية (د ت)، ص



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)218( 

يتيم نّص  الّر�اضة ع��  آدابا    1الّرا�عة من شعبة  الّرا�عة  للّسنة  الّنصوص  �� كتا�ي  �لّيا  غيابا  �غيب  ھ 
ّ
فإن

عًبا علمّية. 
ُ

 والّسنة الّرا�عة ش

عرّ�ة الّتو�سّية ا�حديثة �� املتون املدرس
ّ

 ّية بمالحظات ثالث: ونخرج من هذا الوصف الّسريع للمدونة الش

�� مستو�ات   - تواتر حضورها  الغالب ع�� أسماء شعرّ�ة الحظنا   �� املدّونة واقتصارها  تلك  ضمور 

اّ�ي، ومصطفى عزوز ع�� سبيل املثال.
ّ

 الّتحصيل ا�ختلفة �الش

عرّي إ�� اليوم، ف  -
ّ

عر الّتو���ّي ا�حديث ا�ختلفة من بدايات اإلحياء الش
ّ

ال عدم تمثيلها التجاهات الش

ليعة
ّ
الط لشعراء  واحدا  شعرّ�ا  نّصا  الّساحة  2نجد  ع��  لي�ّ� 

ّ
الط جاه 

ّ
االت سيطرة  من  الّرغم  ع��   ،

نفسھ،  القرن  سبعينيات  من  األّول  والّنصف  املنصرم  القرن  ستينيات  ��اية  التو�سّية  عرّ�ة 
ّ

الش

عر العر�ّي وتثو�ر ُب�ى القصيدة فضال
ّ

ذي لعبھ �� تطو�ر موسيقى الش
ّ
عن محاوالتھ توط�ن    والّدور ال

عر �� البيئة ا�حلّية
ّ

 . 3لغة الش

غلبة الّتقليد عل��ا ونزع��ا إ�� ا�حافظة �ستث�ي من ذلك طبعا نصوص الشاّ�ي وشعراء آخر�ن عرفوا   -

جاها��م ا�حداثية كمنصف الوهاي�ي وآدم فت��
ّ
 . 4)  -1957( بات

عر التو���ّي  
ّ

ها الش
ّ
�ي يحتل

ّ
ا�حديث؟ هل �عكس ذلك أزمة املدرسة التو�سّية أم  فما تفس�� هذه املن�لة ال

فات املدرسّية؟ ما دور الّنقد �� ما آل  
ّ
�ي انت�جها املشرفون ع�� ال��امج وواضعو املؤل

ّ
ھ �عود إ�� ا�خيارات ال

ّ
أن

وضع    �� املسؤولّية  من  جانبا  والثقافّية  السياسّية  الّسلطة  تتحّمل  وهل  املدرسة؟   �� عراء 
ّ

الش وضع  إليھ 

 
ّ

 اعر �� تو�س عموما و�� الكتب املدرسّية ع�� وجھ ا�خصوص؟الش

 
خرون)، كـتاب العربّية لتالميذ السنة الّرابعة من التعليم الّثانوّي: شعبة الّرياضة،  : ناجية زروان انظر - 1

ٓ
المركز الوطني (وا

دم 33-32البيداغوجّي، وزارة الّتربية، الجمهورّية التونسّية (د ت)، ص
ٓ
يامه   فتحي من، والنّص ال

ٔ
عمى ا

ٔ
مجموعته: نافخ الّزجاج اال

عماله، دار الجمل 
ٔ
 .63-60، ص2013وا

واخر ستينيات القرن الماضي، وعرفت ازدهارها بين سنتي   - 2
ٔ
تي ظهرت في ا

ّ
دبية والّنقدية الّتونسية ال

ٔ
ليعة الحركة اال

ّ
المقصود بالط

برز رموزها من الّشعراء الطاهر الهّمامي ومحـمد الحبيب الزناد وسمير العيادي وفضيلة الشاّبي وصالح القرمادي  1972و 1968
ٔ
، من ا

دب التجريبّي وثارت على المعايير الجمالية السائدة كالموازين التقليدية بشقيها  وغيرهمالمصمولي ومحّمد 
ٔ
منت هذه الحركة باال

ٓ
. ا

صحابها الّنسغ الواقعّي واالّتجاه إلى الّتونسة ...إلخ.  
ٔ
عمال ا

ٔ
غة اليومية في الكـتابة، وغلب على ا

ّ
“العمودي والحر”، واستعملت الل

   المثال: راجع حول تلك المدرسة على سبيل
اهر الهّمامي، تجربتي الّشعرية -

ّ
باعة، تونس 1)، ط1969-2004): بيانات وتقييمات (1( الط

ّ
    .2004، مطبعة فّن الط

اهر الهّمامي، حفيف الكـتابة فحيح القراءة: قضايا ونصوص تونسية، مرجع مذكور سابقا.   -
ّ
 الط

داب والفنون، بيت  راجع حول ذلك  - 3
ٓ
دب الّتونسّي، المجمع الّتونسّي للعلوم واال

ٔ
: مجموعة من الباحثين (إعداد)، تاريخ اال

 . 185، ص 1993الحكمة، تونس 
عمال شعرّية وغنائّية كـثيرة. اشتهر كذلك بدوره في بروز فرقة البحث الموسيقّي التو - 4

ٔ
نسّية شاعر ومترجم وشاعر غنائي تونسّي، له ا

غاني الكـثيرة التي كـتبها للطفي بوشناق الفنان التونسي المعروف. 
ٔ
 الملتزمة، وباال
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 أم أزمة خیارات؟:  أزمة مدرسة  -3

�بوّ�ة  
ّ
تح الباب أمام تقييم املدرسة الّتو�سّية، حول إخفاقات مزعومة للمنظومة ال�

ُ
ما ف

ّ
ثار األسئلة، �ل

ُ
ت

الّتقليديّ  الّتحديثّية والقيم  �عة 
ّ
الن ب�ن  تأرجحها  أهّمها  لعّل  أّن رهان مؤّس��ي الّتو�سّية  الّرغم من  ة. فع�� 

ُر عملّية االنخراط ��  ُيَيّسِ املدرسة ا�حديثة منذ قيامها �ان تأسيَس فضاٍء حاضٍن لقيم ا�حداثة والّتنو�ر 

ت مح�ومة بالقيم الثقافّية والّدينّية الّتقليدّية. فإلغاء الّتعليم الّدي�ّي �� تو�س
ّ
 1ا�حداثة ال�ونّية، فإّ��ا ظل

لم ع��    مثال  سياسّية  ألسباب  الّدراسة،  مواّد  مختلف   �� املد�ّي،  الّتعليم  إ��  مضامينھ  �سّرب  دون  َيُحْل 

جهت تلك املدرسة تدر�جّيا نحو  2األرجح
ّ
�ي ��تّم بتدريس األدب لم �سلم منھ. ولذلك ات

ّ
، و�بدو أّن املواّد ال

والعلوم والفنون  اآلداب  تدريس  �� مجال  وخصوصا  واالنكفاء  إ��    ا�جمود  فإضافة  والفلسفة.  اإل�سانّية 

غة  
ّ
الل مجال   �� الّتعليمّية  ال��امج  مستوى   �� املدرسة  َزَعْت 

َ
ن مذهال،  تراجعا  ميات 

ّ
الّتعل تلك  م�انة  تراجع 

و��  ا�جديدة،  الّنصوص   من 
ً
َحِذَرة َوَ�َدْت  الكالسيكّية،  الّنصوص  إ��  األولوّ�ة  إعطاء  إ��  العر�ّية  واآلداب 

 
ّ
جاهر �عدا��ا للقيم ا�جمالّية والفكرّ�ة القديمة. ولعّل إلقاء  مقّدم��ا تلك ال

ُ
�ي تنحو من�� حداثّيا صر�حا وت

ِبُيْسٍر انتماَءها، ��  غة العر�ّية يكشف 
ّ
�ي “�سّر�ت” إ�� برامج الل

ّ
ال عرّ�ة التو�سّية 

ّ
نظرة ع�� الّنصوص الش

عرّ�ة. فإذا ما استثنينا نصوص الشا�ّ 
ّ

�ي تنت�ي �ش�ل  الغالب، إ�� الّتقاليد الش
ّ
ي، و�عض الّنصوص القليلة ال

عرّ�ة التو�سّية كنّص منصف الوهاي�ي: تمثال السّياب
ّ

، أو نّص آلدم فت�� مقتطع  3صر�ح إ�� ا�حداثة الش

وأعمالھ” أيامھ  األع�ى:  الّزجاج  “نافخ  الشعرّي  كتابھ  كالسيكي�ن 4من  لشعراء  الّنصوص  أغلب  فإّن   ،

غما
ّ
 6)2011-1932وم�� الّدين خر�ف(  5)2022-1932�ي، ونور الّدين صّمود (كمصطفى عزوز وأحمد الل

 
  1958جوان  25) بعد االستقالل مباشرة في إعالن نهاية الّتعليم الّدينّي فقال يوم 2000-1903لم يترّدد الّزعيم الحبيب بورقيبة ( -1

«بقي متمّسكا بالماضي وانتهى زمانه. ولم يعد منسجما مع الحياة الحاضرة». راجع  إّن الّتعليم الّدينّي رغم دوره في الحركة الوطنّية 
ذلك في: محّمد العفيف الجعيدّي، حضور السياسّي في المعطى الّتربوّي: الّتعليم الّدينّي بتونس نموذجا، صحيفة المفّكرة القانونّية، 

 . 7، ص 2020، جوان 18تونس، ع
وساط الشبابّية (الّتلميذّية  شّكل تراجع الهيمنة اإليدي -2

ٔ
ولوجّية للحزب االشتراكي الّدستورّي في سبعينيات القرن الماضي في اال

ب في فرنسا سنة 
ّ

وساط الشبابّية، خصوصا بعد ثورة الطال
ٔ
بّية) وانتشار الفكر اليساري في تلك اال

ّ
، حافزا لمراجعة  1968والطال

فت ماّدة الّتربية اإلسالمّية ل«حماية الّشباب من االنجذاب   الّسلطة مواقفها من الّتعليم الّدينّي ولو بشكل
ّ
جزئّي فوظ

للماركسّية...وتكوين مواطن يكون لبنة نظيفة في هيكل مجتمعه اإلسالمّي الّصالح ويحافظ على الّدين كعنصر من كيان مجتمعه 
ور في الّتربية اإلسالمّية في السنة الّسابعة  . وقد ظهر ذلك التوّجه خصوصا في تخصيص مح7الّتونسّي». انظر المرجع الّسابق، ص

ثانوّي «لدراسة إسالمّية لالّتجاهات اإللحادّية ورّدها بالّدليل الّشرعّي وبيان خطرها على المجتمع المسلم، وموقف اإلسالم مّمن 
ثيرات م

ٔ
خرى في مقّدمتها الفلسفة على  يتبّناها» (نفس المرجع. ن ص). وباتت ماّدة الّتربية اإلسالمّية بذلك وسيلة للحّد من تا

ٔ
واّد ا

فكار. 
ٔ
 الشباب الّتونسي المندفع نحو تجديد القيم والسلوكيات واال

 . 17انظر الهامش  -3
 . 18انظر الهامش  -4
 نور الدين صمود: شاعر وجامعي تونسّي عرف بدفاعه عن منظومة الوزن الّتقليدّية وبمعاداته لقصيدة الّنثر. -5
دبّية. -6

ٔ
 محي الّدين خريف: شاعر تونسّي عرف بإنتاجه الغزير في الشعر والقّصة والّدراسات اال



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا
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ومنصف الوهاي�ي ومنور صمادح    1)1982-1933وجعفر ماجد. و�� املقابل �غيب نصوص صا�ح القرمادي (

ليعة وغ��هم.  3)2016-1955ومحـمد الّصغ�� أوالد أحمد ( 2)1931-1998(
ّ
 وشعراء الط

نظر   وجهة  من  عا 
ّ
متوق أحمد  وأوالد  ليعة 

ّ
الط وجماعة  القرمادي  كصا�ح  شعراء  شعر  غياب  �ان  و�ذا 

  
ً
ورؤ�ة ولغة  بناًء  بالثوابت  و��زأ  األساسات  يخ�خل  ان��اٍك  ل�ونھ شعَر  والبيداغوجّية،  السياسّية  الّسلطة 

يبدو مث��ا ل�ح��ة ل�ون مدّون��م ال    4)   -1949د الغّزي (وقضايا، فإّن غياب نصوص شعراء �الوهاي�ي ومحمّ 

�بوّ�ة وا�جمالّية، وال تحمل مواقف صر�حة من الّسلطة. فهل �ع�ي 
ّ
تجا�� خصوصّيات املؤّسسة الّتعليمّية ال�

اهرة ا�حّ��ة وفلسفة املدرسة التو�سيّ 
ّ
عرّ�ة؟ وهل من صلة ب�ن هذه الظ

ّ
ة  ذلك حذر املدرسة من ا�حداثة الش

فات املدرسّية؟  
ّ
 وخيار��ا وطبيعة القائم�ن ع�� وضع املؤل

ال��بوّ�ة   املؤّسسة  َد  َردُّ
َ
ت تزعم  �ي 

ّ
ال الفرضّية  بوجاهة  األسئلة،  هذه  عن  جوابا  اإلقرار،  من  مناص  ال 

ف��ا   بما  ا�حديثة  عرّ�ة 
ّ

الش الّنصوص   
ُ
ندرة  

َ
الفرضّية هذه  وتدعُم  عموما،  ا�حداثة  شعر  تجاه  التو�سّية 

الثة آدابا) يتناول  
ّ
عر ا�حديث (الّسنة الث

ّ
انوّي. فهناك محور واحد مخّصص للش

ّ
العر�ّية �� برامج الّتعليم الث

و�در شاكر الّسياب    5)1999-1926نماذج من شعر آباء ا�حداثة الشعر�ة العر�ية كعبد الوهاب البّيا�ي (

)1926-1964(6  ) درويش  (  7)2008-1941ومحمود  قّبا�ي  عر 8)1998-9231ونزار 
ّ

الش يحظى  ح�ن   ��  ،

القديم بأك�� من محور و�تواتر �ش�ل م�حوظ �� املستو�ات ا�ختلفة، و�نطبق ذلك أيضا ع�� أش�ال القّص  

 ال��ا�ّي. 

ز م��ا ع��     
ّ

عر ا�حديث �عود إ�� عّدة أسباب يمكن أن نرك
ّ

و�بدو أّن موقف املدرسة الّتو�سّية من الش

 عامل�ن رئيسّي�ن:

قاليد و�كراهات املدرسة:  وطأة •
ّ
الّتو�سّية و�ن �انت مدرسة عصرّ�ة أفادت  الت من حركة    فاملدرسة 

مح�ومة   �انت  فقد  الّتقاليد.  سلطة  من  الّتحّرر   �� تنجح  لم  الّتو���ّي،  التنو�رّي  والفكر  اإلصالح 

 
سانيات، يعتبر من رّواد -1

ّ
كاديمي وباحث في الل

ٔ
الّتفكير اللسانّي في تونس والعالم العربّي، وهو إضافة إلى  صالح القرمادي: شاعر وا

دب والّشعر.
ٔ
 ذلك صاحب طريقة جديدة في اال

منّور صمادح: شاعر تونسّي مخضرم وُمجيد، عرف بمناصرته للحركة الوطنّية وزعيمها الحبيب بورقيبة قبل االستقالل، ثّم   -2
زمة نفسّية دفعته إلى الهجرة إلى الجزائر. عانى بمعارضته له بعد ذلك، وقال فيه قصائد هجائّية ممّ 

ٔ
ا عّرضه لمضايقات تعّرض بعدها ال

 المرض والّتجاهل وتدهور وضعه االجتماعّي إلى حين وفاته. 
حمد -3

ٔ
والد ا

ٔ
نظمة المتعاقبة وبصراعه مع اإلسالميين، ولم يخرج شعره في   محّمد الصغير ا

ٔ
: شاعر وناثر تونسّي، عرف بمعارضته لال

 ب عن مواقفه السياسّية واالجتماعّية. الغال
كاديمّي تونسي معروف بشعره ذي الصبغة الصوفية. -4

ٔ
 محّمد الغّزي: شاعر وكاتب وناقد وا

عمدة مدرسة الشعر العربي الجديد في العراق، ومن رّواد الشعر الحّر إضافة إلى السّياب   -5
ٔ
حد ا

ٔ
عبد الوهاب البياتي: شاعر عراقي يعّد ا

 ة.  ونازك المالئك
شهر   -6

ٔ
ساطير في شعره، من ا

ٔ
هّم رّواد شعر التحديث في العراق والعالم العربّي، عرف خصوصا بتوظيفه للّرموز واال

ٔ
حد ا

ٔ
السّياب: ا

نشودة المطر وشناشيل ابنة الجلبي وقيثارة الّريح وغيرها. 
ٔ
عماله ا

ٔ
 ا

عالم شعر المقاومة الفلسطينّية،  -7
ٔ
هّم شعراء  محمود درويش: شاعر وناثر فلسطين، من ا

ٔ
فق إنسانّي وذاتي، من ا

ٔ
ولكّن شعره ذو ا

  الحداثة الشعرّية العربّية. 
هّم الشعراء العرب المعاصرين.  -8

ٔ
ة. يعتبر من ا

ٔ
 نزار قّباني: شاعر سوري، دار جانب كبير من شعره حول الحّب والمرا



 علي العمري د.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبرامج الّتعليمّية الّشعر الّتونسّي الحديث؟الّشعر في المدرسة: لماذا تتجاهل  
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حركة تنو�رّ�ة  بخصائص حركة الّتحديث الّتو�سّية بوصفها حركة تتأرجح ب�ن ا�حدا�ي والّدي�ي: أي ب�ن  

بي�ّ� أن ُيلقي  
ّ
َدْ�َ�ا، و�نية اجتماعية وثقافية معادية ل�حداثة عموما. ومن الط

َ
ا

َ
دافعت ع��ا الّنخب وق

ُم املشروِع الّتنو�رّي/ ا�حدا�ي الّتو���يّ 
ُ
ْعث

َ
ل

َ
ت م��ّددة ولم تحسم موقفها    1ت

ّ
بوطأتھ ع�� املدرسة. فقد ظل

عرّ�ة ع��  
ّ

 مثُل هذه  من ا�حداثة ومن ا�حداثة الش
ٌ
بي�ّ� أن تتجاهل مدرسة

ّ
وجھ ا�خصوص. ومن الط

الُقصوو�ة م��ا، هذا ما يفّسر تجاهلها    وخصوصا 
َ
التحديثّية  /

َ
الّتجديدّية �عاِت 

ّ
الن املتلعثمة  املدرسة 

) (  ،2)   -1930ألدونيس  املاغوط  (  3)2006-1934ومحّمد  بنيس  يوسف    4)  - 1948ومحّمد  وسعدي 

الثة آدابا.  (وهم من  5)1934-2021(
ّ
عر ا�حديث �� الّسنة الث

ّ
عرّ�ة) �� محور الش

ّ
 أعالم ا�حداثة الش

فاملدرسة   والثقافّية،  الّسياسّية  الّسلطة  فلك   �� الغالب،   �� �بوّي، 
ّ
ال� ا�خطاب  دوراُن  ذلك  إ��  يضاف 

تنت�جها �ي 
ّ
ال العاّمة والّسياسات  إ�� االختيارات  الّدولة، تخضع  الّسلطة.    بوصفها مؤّسسة من مؤّسسات 

) ال تخلو مبدئّيا من �ّل سلطة، ل�ون الّسلطة �امنة  Barthesو�ذا �انت عملّية الّتدريس كما يرى “بارت” (

 ، فقد �ان من قبيل ا�جازفة أن تتمّرد املدرسة ع�� الّتقاليد �ش�ل جذرّي.6�� �ّل خطاب

تب األدب:  •
ُ

في الكتب املدرسّية فإلقاُء نظرٍة سريعة ع�� مؤ   طبيعة القائم�ن ع�� تأليف ك
ّ
�� الّتعليم    ل

انوّي، يكشف عن هيمنة املتفّقدين العاّم�ن واملتفّقدين ع�� �جان الّتأليف، وهذا �ع�ي 
ّ
األسا��ّي والث

أولوّ�ة   إ��  ذلك  يقود  أن  الطبي�ّ�  ومن  املدر��ّي،  الّتأليف  ع��  الّتق�ي  الّتكنوقراطي/  العقل  سيطرة 

�ب االعتبارات البيداغوجّية و
ّ
وّ�ة” ع�� االعتبارات ا�جمالّية واإلبداعّية. يضاف إ�� ذلك أّن القائم�ن  “ال�

ع�� تأليف الكتب املدرسّية ليسوا �� الغالب من املمارس�ن للعملّية الّتدريسّية، وعدد م��م (وخصوصا  

ت�و�نا بي تلّقوا  �� مجال األدب، فكث�� م��م  إ�� ت�و�ن أص�ّ�ٍ  الّتعليم االبتدائّي) يفتقرون  داغوجّيا  �� 

با�حركة   إملامهم  �� هذه ا�حالة أن ي�ون  بي�ّ� 
ّ
الط �� هذا ا�جال. ومن  يتلّقوا ت�و�نا علمّيا  ولكّ��م لم 

جاهات ا�حداثية واملا
ّ
ق األمر باالت

ّ
عر محدودا، خصوصا إذا �عل

ّ
�عد حداثّية. و�الّتوازي    -األدبّية و�الش

مباش  أساتذة  (من  ا�ختّص�ن  دور  ��ميش  يتّم  ذلك  العر�ّية)  مع  اآلداب   �� مختّص�ن  وأ�ادمي�ن  ر�ن 

و�غيي��م جزئّيا أو �لّيا عن �شاط تأليف الكتب املدرسّية. وهكذا يتحّول الّتأليف املدر��ّي إ�� عملّية 

مغلقة مقصورة ع�� “مجموعات” تقوم العالقة بي��ا ع�� نوع من “الّز�ونّية” البيداغوجّية. و�ذا أضفنا  

 
تي تنام بيننا: اإل -1

ّ
فق الّتنوير: مقاالت في تفكيك للتوّسع في ذلك يمكن العودة إلى: علي العمري، داعش ال

ٔ
صولّية وا

ٔ
سالميون واال

فاق 1اإلسالم السياسّي، ط
ٓ
 . 112-107وص 101-97، ص2021برسبيكـتيف للّنشر، تونس  -، دار ا

تي قادت معركة الجيل الجديد   -2
ّ
ة شعر ال

ّ
عالم الحداثة الّشعرّية العربّية، انضّم إلى مجل

ٔ
هّم ا

ٔ
حد ا

ٔ
سبر)، ا

ٔ
حمد سعيد ا

ٔ
دونيس (علي ا

ٔ
ا

هّم المفّكرين العرب في الّنصف الثاني من القرن العشرين  م
ٔ
دونيس واحدا من ا

ٔ
باء الحداثة الشعرّية. ويمكن عّد ا

ٔ
ن الشعراء على ا

 ، وله دور كبير في تطوير الّدراسات الّشعرّية. 21وبداية القرن 
شهر رّواد قصيدة الّنثر. عرف بكـتاباته  -3

ٔ
ديب سورّي، من ا

ٔ
ته في الّنقد االجتماعّي والسياسّي. محّمد الماغوط: شاعر وا

ٔ
 الّساخرة وجرا

دونيس. -4
ٔ
ريها الكبار إلى جانب ا

ّ
حد منظ

ٔ
عالم الحداثة الّشعرّية العربّية وا

ٔ
هّم ا

ٔ
كاديمّي مغربّي، من ا

ٔ
 محّمد بنيس: شاعر وباحث وا

عمال في الم -5
ٔ
هّم شعراء قصيدة الّنثر العربّية، وله ا

ٔ
حد ا

ٔ
 سرح والّترجمة. سعدي يوسف: شاعر عراقي يعتبر ا

6 -Roland Barthes, Leçon, op. cit. p10. 
 . 11-10، صمرجع سابقوانظر: بارت، درس السيميولوجيا، -
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عرّ�ة، اكتملت عناصر مشهد ال  إ�� ذلك عدم انفتاح امل
ّ

درسة الّتو�سّية ع�� الّساحة اإلبداعّية والش

ولذلك   وا�حداثة.  ا�جودة  ب�ن  تجمع  نصوص  الختيار  واسعا  مجاال  املدرسّية  الكتب  لواض��  يتيح 

�ي تحّقق 
ّ
ي�جئون �� الغالب إ�� القديم ف��ّجحون كّفة الّنصوص الكالسيكّية أو الّنصوص “ا�حديثة” ال

ها من اإلبداع. وال شّك  األ 
ّ
هداف املرجّوة من ا�حاور، ولو �ان ذلك ع�� حساب جمالّية الّنصوص وحظ

عر الّتو���ي ا�حديث يلقي بھ خارج أسوار املدرسة، و�حّولھ  
ّ

�� أّن ذلك �عّد لونا من ألوان ��ميش الش

 � سيان عددا ال 
ّ
الن  

ّ
الّتو���ّي ا�حديث، و�ذلك يلف �� األدب  عراء  إ�� جنس هام��ّي 

ّ
س��ان بھ من الش

 الّتو�سّي�ن ليجدوا أنفسهم خارج ذاكرة أجيال من األطفال واملراهق�ن وطال�ي العلم.        

 جنایة الّنقد:  -4

عر الّتو���ّي عن مواقف النّقاد والباحث�ن التو�سي�ن  
ّ

هل يمكن فصل موقف املدرسة الّتو�سّية من الش

عر الّتو���ّي ع�� وجھ ا�خصوص؟  
ّ

عر ا�حديث و�الش
ّ

 �� األدب والفنون من الش

� أ�سط  تقت��ي اإلجابة عن هذا الّسؤال البحث �� عالقة املدرسة بالّنقد األد�ّي. فإذا �ان الّنقد �       

�عر�فاتھ وسيطا ب�ن منتج النّص األد�ّي ومتلّقيھ/ قارئھ، ل�ونھ ال يكتفي بوظيفة معا�جة الّنصوص األدبّية  

األدبّية   اآلثار  تقييم  خالل  من  وا�جمالّية،  األدبّية  القيم  تبليغ  إ��  ذلك،  يتجاوز  بل  وتأو�لها،  وتحليلها 

 
ٌ

 رئيس �� الّنجاح املادّي والّرمزّي لألعمال األدبّية، ونيل  والّتعر�ف با�جديد م��ا. وهو من هذه الّناحية طرف

�جان   من  �جنة   �� عضوا  أو  أ�اديمّيا  الّناقد  �ان  إذا  خصوصا  مؤّسساتّيا،  والكّتاب  باملبدع�ن  االع��اف 

األدبّية تصّنف  1ا�جوائز  معيارّ�ة   
ٌ
مؤّسسة األدب،  مع  الّتعامل   �� املعيارّي  الفهم  نظر  وجهة  من  والّنقد   .

الّنصوص وتقّيُمها وتمّ�ُ� بي��ا من حيث القيمة ا�جمالّية واملعرفّية والفنّية، وهو بذلك ُ�َعدُّ فّن ا�حكم �� 

 . 2اآلثار األدبّية

و�ذا �ان الّنقد األد�ّي مؤّسسة معيارّ�ة تحكم �� الّنصوص وتقوم وسيطا ب�ن منتج الّنصوص األدبّية       

ّنصوص سبيلها إ�� الّتداول الثقا�ّ� واإلبدا�ّ�، وولوج مؤّسسات ا�جتمع، إذا  ومتذّوق��ا، فال يمكن أن تجد ال

أّن   �� الّتعليمّية،  و�ال��امج  باملدرسة،  األمر  ق 
ّ
�عل �عهدتھ. وال مراء، م�ى  املنوطة  الوظيفة  الّنقد عن   �

ّ
تخ�

َرَص دخول األدب إ�� مجال الّتداول، وتحّولھ إ�� درس، ت�ون محدودة، ل�ون عالق
ُ
ة املدرسة باألدب معّقدة  ف

وشائكة أحيانا. فليس بمستطاع ال��امج الّتعليمّية والقائم�ن عل��ا اخ��اق الو�� ا�جما�ّ� السائد أو ا�خروج 

�ي 
ّ
فات املدرسّية إ�� الّنصوص الكالسيكّية أي تلك ال

ّ
عن املعاي�� الفنّية الّرا�خة، ولذلك يميل واضعو املؤل

سبة إ�� اإلبداع واألدب  نالت اع��اف “املؤّسسة” ال
ّ
ّنقدّية، ولكّن ا�حاجة إ�� املدرسة حيوّ�ة بل وجودّية بالن

ْدِريٍس. وهو لذلك ذكرى طفولٍة 
َ
ھ َمْوُضوُع ت

ّ
َفى. إن

َ
ُس وك . وغياب  3عموما. فاألدب كما يرى “بارت” هو ما ُيَدرَّ

 
دبّي، تعريب الهادي الجطالوي، ط -1

ٔ
همّية الّنقد ودوره في التعريف بالكـّتاب: فابريس تومريل، النقد اال

ٔ
، دار التنوير  1راجع حول ا

 وما يليها.  23. ص 2017مصر  -لبنان  -للطباعة والّنشر، تونس
 . 25نفس المرجع، ص -2
ّمالت في كـتاب مدرسّي، ضمن: روالن بارط، درس الّسيميولوجيا، م. س، ص -3

ٔ
 . 72-71راجع قوله في: تا
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عر الّتو���ّي عن املدرسة، إذا ما استندنا إ�� هذا الّتعر�ف، �ع�ي 
ّ

اكرة ا�جماعية،  الش
ّ

ببساطة غيابھ عن الذ

د صاحب “الّنقد وا�حقيقة”. 
ّ

فولة كما يؤك
ّ
ل �� الط

ّ
 و�� ذاكرة تتش�

نا ال نجد نصوصا شعرّ�ة     
ّ
�ي ر�خت �� الّتداول املدر��ّي فإن

ّ
ا�ي ال

ّ
و�ذا ما استثنينا �عض نصوص الش

اكرة ا�جماعية. وتنوب ع��ا �� الغالب
ّ

نصوٌص مشرقّية أو تراثّية، وهو ما يرّ�خ   تو�سّية حديثة ت�جع �� الذ

ا�حديثة   عرّ�ة 
ّ

الش ا�حركة  ع��  و�حكم  ا�جتمع،   �� الّتحديث  مسارات   �
ّ
�ع�  �� ويسهم  الّتقاليد  سلطة 

�اجع. 
ّ
 باالنكفاء وال�

ذي يضطلع بھ الّنقد، أن �عيد جانبا من تجاهل      
ّ
ِطَر ال

َ
و�مكن، إذا وضعنا �� ا�حسبان هذا الّدور ا�خ

عر التو���ّي إ�� ترا�� مؤّسسة الّنقد �� العناية باملدّونة الشعرّ�ة الّتو�سّية ا�حديثة.  املد
ّ

رسة الّتو�سّية للش

ِن 
َ
و�بدو ذلك جلّيا خاّصة مع ا�جيل املؤّسس للّنقد األد�ّي �� تو�س و�� مقّدمتھ الّنقد ا�جام�ّ�، فهو لم َ�ْع�

القديم   عر 
ّ

بالش عنايتھ  التّو���ّي قدر  عر 
ّ

السردّية  بالش واألنواع  باألجناس  أو  ا�حديث،  العر�ّي  عر 
ّ

بالش أو 

ة  
ّ
كمجل الثقافّية  ت 

ّ
ا�جال �عض  لعبتھ  ذي 

ّ
ال بالّدور   

ُ
اإلشادة اإلنصاف  باب  من  �ان  و�ذا  وحدي��ا.  قديمها 

صص”  1“الفكر”
َ
ذي    3و“ا�حياة الثقافّية”  2و“ق

ّ
�� الّتعر�ف باألدب التو���ّي ا�حديث، والّتنبيُھ ع�� ا�جهود ال

بذلھ �عض الّدارس�ن �� دراسة أجناسھ ا�ختلفة، فإّن ا�جانب األوفر من ذلك ا�جهود توّجھ  نحو القّصة  

اهرة نفسها. ويعود ذلك الّتجاهل �� رأينا إ�� تفس��ا
ّ
ت كث��ة من  والّرواية، ولم �سلم الّنقد ا�جام�ّ� من الظ

أهّمها وقوع النّقاد �� فّخ الّتمركز املشر�ّ� نتيجة هيمنة األدب املشر�ّ�، وخصوصا املصرّي منھ، ع�� ا�حياة  

جاه إ�� العناية بالّنصوص ال��اثّية ع�� حساب الّنصوص ا�حديثة نتيجة  
ّ
األدبّية والنقدّية واأل�اديمّية، واالت

“الفيلولو��” املن�ج  ��  4هيمنة  ذي 
ّ
انتشار  ال ثّم  أو��،  مرحلة   �� وتحقيقها  القديمة  الّنصوص  بدراسة  تّم 

الّدراسات البنيوّ�ة، و�� دراسات وّجهت عناي��ا �� الغالب إ�� الّنصوص الّسردّية، لشيوع مقوال��ا ويسر  

�اثّية معا.  
ّ
 تطبيقها ع�� الّنصوص ا�حديثة وال�

األ�ا     املؤّسسة  �غّض  أن  حّقا  املستغرب  ملن  ھ 
ّ
“محّمد  إن كتجر�ة  شعرّ�ة  تجر�ة  ع��  رف 

ّ
الط ديمّية 

املؤّسسة   تلك  ناصب  املرحوم  أن  حّ�ى  اهتمام،  أد�ى  �ع��ها   
ّ
وأال املثال،  سبيل  ع��  أحمد”  أوالد  الّصغ�� 

 
دبية وفكرية -1

ٔ
ة الفكر: مجلة شهرية ا

ّ
ول في تونسية مجل

ٔ
كـتوبر صدر عددها اال

ٔ
ّسس هذه   ، 1986وتوقفت عن الصدور عام  1955 ا

ٔ
ا

. وقد فتحت  الحبيب بورقيبة ، وكالهما تقلد الوزارة في عهد الرئيسالبشير بن سالمة وساعده في مواصلة صدورها محـمد مزالي المجلة
دباء والشعراء والمثقفين من مختلف المشارب الفكرّية. ورفعت في سبع

ٔ
مام اال

ٔ
ينّيات القرن الماضي لواء الّدفاع  هذه المجلة صفحاتها ا
 عن العربّية والّتعريب. 

ة قصص  -2
ّ
شهر عن تونسية هي مجلة : مجل

ٔ
بو القاسم الّشابي الذي يوجد مقره   نادي القصة تصدر كل ثالثة ا

ٔ
النادي الثقافي ا

ول منها في شهر .صمةبتونس العا الوردية بحي
ٔ
 ، ولم تنقطع عن الّصدور إلى يوم الّناس هذا. 1966سبتمبر صدر العدد اال

سيسها إلى محمود المسعدي وزير  الحياة الثقافية -3
ٔ
ت الثقافية التونسّية تصدر عن وزارة الثقافة الّتونسّية، يعود تا

ّ
هّم المجال

ٔ
: من ا

 1957الثقافة سنة 
ٔ
تي الفكر  ، وكان لها دور كبير في الّتعريف باال

ّ
دبّي، لعبت دورا مهّما على جانب مجل

ٔ
دب التونسّي وتطوير الّنقد اال

دبّية والثقافّية عموما.  
ٔ
 وقصص في إثراء الّساحة اال

و الفيلولوجيا: من الكلمة اإلغريقّية القديمة:  المنهج الفيلولوجي -4
ٔ
دابها aĭgŏlŏlĭphا

ٓ
، وهو منهج يهدف إلى دراسة لغة ما وا

صولباعتماد الوثائ
ٔ
غوّيات، ويهدف إلى التثّبت في ا

ّ
دبّي والّتاريخ والل

ٔ
الّنصوص من خالل تحقيقها   ق المكـتوبة، ويجمع بين الّنقد اال

 ومقارنتها. وقد اعتمد من قبل المستشرقين ومن نحا نحوهم من العرب وغيرهم في تحقيق الّنصوص الكالسيكّية.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1966
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املفرطة،  الّتق�ّي، ومدرسّي��ا  الّنقدّي/  “األصولّية” وخطا��ا  ا�حافظة ونزع��ا  توّجها��ا  العداء، و�خر من 

لل  عراءو��ميشها 
ّ

عر والش
ّ

��  1ش الّنقد األ�ادي�ي رغم أهمّي��ا  ليعة كذلك اهتماما من 
ّ
الط . ولم تجد تجر�ة 

عمر بن  الّصا�ح  ومحّمد  الهّمامي،  اهر 
ّ
�الط أعالمها  �عض  دور  ولوال  ا�حديث،  التو���ّي  عر 

ّ
الش  2خر�طة 

سيان. 
ّ
ت طّي الن

ّ
 خصوصا لظل

 : ” المدینة “ دور الّسلطة: تهمیش الّشاعر في   -5

 
ّ
معّقدةمث عراء 

ّ
بالش الّسلطان  عالقة  �انت  ولذلك  الّسلطة،  إ��  سبة 

ّ
بالن قلق  مصدر  دوما  عر 

ّ
الش  ل 

لوا  
ّ
عراء مث

ّ
عر وجودّية وخصوصا �� ف��ات الّصراع السيا��ّي، ولكّن الش

ّ
وملتبسة، فقد �انت حاجتھ إ�� الش

عب بالكالم ومهار��م  مع ذلك مصدر إزعاج للّسلطة �� العديد من األحيان ، نظرا إ�� امتالكهم ال
ّ
قدرة ع�� الل

لون خطرا ع�� األسس  
ّ
عر، ول�و��م �ش�

ّ
�ي يقوم عل��ا الش

ّ
�� اإليقاع بجمهورهم �� لعبة الغواية واالفتتان ال

َهَدان ع�� ما  
ْ

ا َ�ش
َ
اإليديولوجّية للّسلطة ومرتكزا��ا الّدينّية واألخالقّية والّسياسّية. وتراثنا العر�ّي وَحاِضُرن

عراء قديما وحديثا من عنف رمزي وماّدي بلغ حّد االغتيال والّ�جن.القاه ا
ّ

 لش

عراء      
ّ

الش ُمصا�عة  إ��  دوما، فقد سعت  حذرا  عراء 
ّ

الش االستقالل من  سلطة  �ان موقف  تو�س  و�� 

عرّي” متذّرع�ن �� الغالب بن�ع��م الوطنّية  
ّ

اعة الش
ّ
وَجْعِل �عضهم ينضوون تحت لوا��ا و�دخلون “بيت الط

ل  و�
ّ
غما�ّي خ�� ممث

ّ
نشوة التحّرر من املستعمر (و�نطبق ذلك خصوصا ع�� جيل االستقالل)، ويعّد أحمد الل

عراء إجادة �� تمجيد الّسلطة وزعيمها ا�حبيب بورقيبة3لهذه الفئة
ّ

. ولم 4، ويعت��ه �عض ا�ختّص�ن أك�� الش

ف عن سع��ا إ�� تدج�ن شعر الشاّ�ي ومحاولة احتوائھ و�در 
ّ
�ك�� ع�� ما  تتوق

ّ
اجھ ضمن دائرة الّسلطة، بال�

عر بإفقار منجزه الف�ّي 
ّ

اعر، فاستباحت الش
ّ

عر والش
ّ

ُعدَّ شعرا وطنّيا أو سياسّيا، متجنّية بذلك ع�� الش

اعر بإ�حاقھ �غ��ه (الّسيا��ّي هنا)
ّ

، ولم يكن ذلك حّبا �� الشاّ�ي أو إيمانا �شاعرّ�تھ بقدر ما �ان  5و��بت الش

 
حمد، كـتاب  -1

ٔ
والد ا

ٔ
 وما يليها.  83التوانسة، الّدار العربّية للكـتاب، تونس (د ت)، ص انظر بعض تلك المواقف في: ا

دبّية بمجموعة من البحوث والّدراسات مرّكزا على تجربته فيها، ونشر نصوصها وبياناتها في كـتب  -2
ٔ
ليعة اال

ّ
ّول تجربة الط

ٔ
خّص اال

حولها، نذكر من الكـتب كـتابه: محّمد الّصالح بن ، بينما كـتب الّثاني كـتبا وفصوال 18ومقاالت عديدة. انظر بعضها في الهامش عدد 
، ومن الفصول فصل  2008)، دار إشراق للّنشر، سلسلة دراساتي، تونس 1972-1968عمر، اّتجاهات القّصة الطالئعّية في تونس (

دب الّتون
ٔ
ليعة في كـتاب جماعّي: راجع: مجموعة من الباحثين (إعداد)، تاريخ اال

ّ
سّي، م. س، ص مهّم خّص به شعر مدرسة الط

 . 195-181ص
ليعة: مصطفي الكيالني، مرايا العتمة: قصيدة الّنثر ومستقبل الّشعر العربّي، ط

ّ
تي اهتّمت بشعر الط

ّ
، دار  1ومن الّدراسات الهاّمة ال

ذي يحمل عنوان: القصيدة المضاّدة وغير العمودّي 2009نقوش عربّية، تونس 
ّ
ّول من الباب الّثاني ال

ٔ
 والحّر:  ، وخصوصا الفصل اال

 . 295-203بدايات الّتجريب الّشعرّي في تونس، ص ص
تبلور بعد االستقالل تّيار شعري كالسيكّي وكالسيكّي جديد، شّكل المنتمون إليه نوعا من االنتيليجنسيا الّرسمّية سيطرت على  -3

شعارهم حو
ٔ
ل محاور ثالث رئيسّية هي الحزب والّدين  الساحة الّشعرّية في البالد سيطرة كلّية حّتى نهاية الستينيات، وقد دارت ا

والوجدانيات، وكان جانب من شعر ذلك االّتجاه في تمجيد نضال الحزب الّدستورّي، ومدح قائده الّزعيم الّراحل الحبيب بورقيبة.  
دب الّتونسّي، م. س، ص

ٔ
 .   105-104راجع حول ذلك: مجموعة من الباحثين (إعداد)، تاريخ اال

 . 105، صالمرجع نفسه -4
ات بجراحاتها، سراس للنشر، تونس  -5

ّ
 . 11، ص1996راجع حول ذلك: محّمد لطفي اليوسفي، الشاّبي منشّقا: الكـتابة بالذ
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�ي يمتلكها نّص الشاّ�ي. ولكّ��ا  شكال من أ
ّ
ش�ال الّتوظيف اإليديولو�ّ� لنّص يمتلك قيمة رمزّ�ة وجمالية �ال

عراء، وتجاهلت َمن لم َ�ِسْر �� ر�ا��ا جزئّيا أو �لّيا. وال غرابة أن  
ّ

�� املقابل لم تتسامح مع خصومها من الش

عر الفر���ّي، وأن يتجا
ّ

ذين ناكفوه  يتبا�� الّزعيم بورقيبة بمعرفتھ للش
ّ
عراء التو�سّي�ن ال

ّ
هل عددا من الش

عر  
ّ

�� الش ھ وجَد 
ّ
إن أو اختلفوا معھ، و�ن �انوا من رفاق األمس مثل منّور صمادح، بل  العداء  أو ناصبوه 

عر التو���ّي ا�حديث الفصيح “العاّق” واملتمّرد، ف�ان وراء تصّدره املشهد الثقا�ّ�  
ّ

ع�ّي، البديل عن الش
ّ

الش

عرّ�ة حّ�ى باتت ملمحا من مالمح ا�حياة الثقافّية واإلعالمّية والسياسّية  واإلعالمّي  
ّ

بت�جيعھ الع�اظّيات الش

ع�ّي. 
ّ

عر الش
ّ

ة الش
ّ
عر الفصيح إ�� هامش ا�حياة الثقافّية ليحّل محل

ّ
 الّرسمّية، وا��حب بذلك الش

عراء، ومثلما  ولم يكن شأن الّرئيس ز�ن العابدين بن ع�� مختلفا عن شأن سلفھ �� التّ     
ّ

عامل مع الش

و�ّ�، وآل  
ّ
عا�ى منّور صمادح �� عهد بورقيبة التتّبعات األمنّية واملالحقة، وعاش الفقر والّ��ميش والّنفي الط

واألنظمة   بورقيبة  زمن   �� واملنع  واملالحقة  الّ�جن  من  أحمد”  “أوالد  عا�ى  الّنف��ّي،  املرض  إ��  األمر  بھ 

األبو  أغلقت  و�ذا  األّول املتالحقة.  عهد   �� عرّ�ة” 
ّ

الش “املعارضة  نصوص  أمام  بلغا    1اب  واملنع  الّرقابة  فإن 

ا�ي، وجاء اإلسالمّيون فأسبغوا ع�� �ّل ذلك غطاء دينّيا بات معھ املقّدس أداة إيديولوجّية  
ّ
الذروة �� عهد الث

ذي يرهق �اهل رجل الّدين املتحّفز للّسلطة
ّ
عرّي” ال

ّ
س الش

ّ
ص من “املد�

ّ
 . 2للّتخل

عر ا�حديث ي��يء لنا جانبا      
ّ

اعر الّتو���ّي و�الش
ّ

وال شّك �� أّن هذا العرض املوجز لعالقة الّسلطة بالش

املدرسّية   الكتب   �� الواردة  الّنصوص   �� فاملتأّمل  العمل،  هذا   �� بالبحث  لها  نتعّرض  �ي 
ّ
ال اإلش�الّية  من 

 الّتو�سّية يمكن أن يصّنفها إ�� ثالثة أنواع:

-  
ّ

اّ�ي و�� متواترة �سبّيا �� أغلب املستو�ات، وترتفع �سبة تواترها �� نصوص للش
ّ

اعر أ�ي القاسم الش

عر الوط�ّي، والتوظيف اإليديولو�ّ� غالب  
ّ

انوّي. وجانب كب�� م��ا يدخل �� باب الش
ّ
برامج الّتعليم الث

 عل��ا.

كال  - شعراء  أو  عزوز  كمصطفى  كالسيكي�ن  لشعراء  إّما  و��  توترا  أك��  ممالئ�ن  نصوص  سيكي�ن 

غما�ّي، و�عضها اآلخر لشعراء لم يبدوا معارضة للّسلطة كجعفر ماجد أو م��  
ّ
للّسلطة �أحمد الل

 الّدين خر�ف وغ��هما. 

عرّ�ة وال �عّ�� عن مواقف سياسّية وال تتجاوز   -
ّ

نصوص قليلة جّدا لشعراء ينتمون إ�� ا�حداثة الش

 فت�� وثالث �حّمد الغّزي. عدد أصا�ع اليد، م��ا نص للوهاي�ي وآخر آلدم

 
ّن فترة صراعه مع بورقيبة شهدت محاصرة شعره وحذفه من برامج الّتعليم الّثانوّي، فالصحفية التونسّية  -1

ٔ
هناك شواهد تدّل على ا

فراد عائلة منّور صمادح تفيد بكون الّنظام البورقيبي حذف نصوصا للّشاعر من برامج الّتعليم  نائلة الحاّمي تنقل شهاد
ٔ
ات عن بعض ا

ذي ظلمته دولة االستقالل، موقع 
ّ
 UT ،(24تونس ( ultraالّثانوّي. راجع ذلك في: نائلة الحاّمي، منّور صمادح شاعر الحرّية ال

 . 2018ديسمبر 
فق الّتنوير:   راجع حول ذلك: علي العمري، -2

ٔ
صولّية وا

ٔ
تي تنام بيننا: اإلسالميون واال

ّ
محنة الّشعر في زمن الّشرع، ضمن: داعش ال

 . 78-75مقاالت في تفكيك اإلسالم السياسّي، م. س، ص
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ذين عّ��وا عن مواقف صر�حة من الّسلطة فال نجد لهم حضورا �� برامج الّتعليم االبتدائّي 
ّ
عراء ال

ّ
أّما الش

ليعة وغ��هم كث��.  
ّ
انوّي، وم��م صا�ح القرمادي وأوالد أحمد وشعراء الط

ّ
 والث

 خاتمة:     -6

عر  حاولنا �� هذا البحث اإلجابة عن سؤال طاملا خا 
ّ

مر أذهان قطاعات واسعة من املهتّم�ن بقضايا الش

املدرسّية   املتون   �� محتشما  التو���ّي  عر 
ّ

بالش االهتمام  �ان  ملاذا  وهو:  معا،  التو�سّية  واملدرسة  التو���ّي 

انوّ�ة؟ وقد َعَرْضنا، �� سياق تلك اإلجابة، مجموعة من الفرضّيات/  
ّ
وخصوصا �� املرحلت�ن األساسّية والث

اهرة واستجالء أسبا��ا وعللها، ع�� نحو يمكن أن اإلم�ان
ّ
�ي يمكن أن �ع�ن الباحث�ن ع�� فهم تلك الظ

ّ
ات ال

أ (إذا �ان ذلك متيّسرا).
ّ
 �ع�ن القائم�ن ع�� إصالح املدرسة الّتو�سّية ع�� معا�جة ا�خلل وتدارك ا�خط

ق بوضع املدرسة نفسها وا�خيارات املعتمدة  
ّ
يتعل القائم�ن ع��  ومن تلك الفرضّيات ما  ف��ا، و�طبيعة 

ق بمسؤولّية املؤّسسة الّنقدّية وع�� رأسها املؤّسسة األ�اديمّية، وم��ا كذلك ما  
ّ
تنفيذها، وم��ا ما هو متعل

�� ا�جتمع   الّتو�سّية حّقهم، وتجاهل دورهم  �� غمط شعراء ا�حداثة  لط املتعاقبة  يّتصل بمسؤولّية السُّ

اكرة”.  وصقل األذهان بحرما��م من حّق 
ّ

 هم املشروع �� “لعبة الذ

ا�حديث  الّتو���ّي  عر 
ّ

الش وضع  أّن  ع��  الّتنبيھ  من  الباحث  تمنع  ال  وغ��ها  الفرضّيات  هذه  أّن  ع�� 

�بوّ�ة، عنوان من عناو�ن أزمتھ، ودليل ع�� حدوده مشروعا جمالّيا  
ّ
وخصوصا الّتجر��ّي منھ، �� املنظومة ال�

س�� إذ  فهو  فنّية،  وأش�اال  خمسينّيات    ورؤ�ة  حداثة  منجزات  فيھ  بما  عرّي، 
ّ

الش املوروث  تجاوز  إ�� 

ا�جديد، فبقي أس�� اإلش�اليات   بناء   �� ال�جز  نوع من  الغالب عن   �� املنصرم، كشف  القرن  وسّتينيات 

الثة)، غافال بذلك عن  
ّ
عر (الفص��/ العامّية/ اللغة الث

ّ
قة باملوقف من الوزن والّتفعيلة، ولغة الش

ّ
املتعل

عرّ�ة و�شكيل املع�ىتطوّ 
ّ

عر �الّصورة الش
ّ

�� الش . ولعّل ترّدد  1ر مفهوم اإليقاع، ومتجاهال ا�جوانب األهّم 

عرّ�ة ومحدوديتھ. وقد يحتاج ذلك  
ّ

املدرسة �� احتضانھ راجع �� جانب منھ إ�� تلعثم مشروع ا�حداثة الش

 نظرا وتحقيقا.       

 

 

 
 

 

 

 

 

 
ي راجع حول حدود شعر الحداثة الّتونسّي، وخصوصا تجِرَبَتْي “في غير العمودّي والحّر” و“قصيدة الّنثر” الّتونسّية: مصطف -1

 . 349 -201الكيالني، مرايا العتمة: قصيدة الّنثر ومستقبل الّشعر العربّي، م. س، ص ص 



 علي العمري د.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبرامج الّتعليمّية الّشعر الّتونسّي الحديث؟الّشعر في المدرسة: لماذا تتجاهل  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)227( 

 المصادر والمراجع:

 المصادر: 
القراءة:    ) محرز (  بلعيد -1 عالم  الّتعليم  (وآخرون)،  من  الّسادسة  السنة  لتالمذة  الّنصوص  كتاب 

�بية، ا�جمهورّ�ة الّتو�سّية (د ت).
ّ
 األسا��ّي، م. و. ب، وزارة ال�

لتالمذة السنة الّسادسة من الّتعليم األسا��ّي،   ّتمار�نكتاب ال:  كتابة(وآخرون)، عالم ال  )محرز (بلعيد   -2

�بية، ا�جمهورّ�ة الّتو�سّية (د ت)
ّ
 . م. و. ب، وزارة ال�

انوّي: شعبة الّر�اضة،  -3
ّ
زروان (ناجية) (وآخرون)، كتاب العر�ّية لتالميذ السنة الّرا�عة من التعليم الث

�بية، ا�جمهورّ�ة التو 
ّ
 . �سّية (د ت)املركز الوط�ي البيداغو�ّ�، وزارة ال�

الّتعليم  (زه��)  الّزايدي   -4 من  ا�خامسة  السنة  لتالمذة  الّنصوص  كتاب  القراءة:  مسالك  (وآخرون)، 

�بية، ا�جمهورّ�ة الّتو�سّية (د ت).  
ّ
 األسا��ّي، م. و. ب، وزارة ال�

الّتعليم  )  زه��(الّزايدي   -5 من  ا�خامسة  السنة  لتالمذة  الّتمار�ن  كتاب  الكتابة:  مسالك  (وآخرون)، 

�بية، ا�جمهورّ�ة الّتو�سّية (د ت).
ّ
 األسا��ّي، م. و. ب، وزارة ال�

انوّي، املركز الوط�ي    )إبراهيم(بن صا�ح  ا -6
ّ
(وآخرون)، آفاق أدبّية لتالميذ السنة األو�� من الّتعليم الث

�بية، ا�جمهورّ�ة التو�سّية (د ت)
ّ
 . البيداغو�ّ�، وزارة ال�

ا -7 كتاب  (وآخرون)،  (الّصادق)  عمران  آداب  ابن  انوّي 
ّ
الث الّتعليم  من  الثة 

ّ
الث الّسنة  لتالميذ  لّنصوص 

�بية، ا�جمهورّ�ة التو�سّية (د ت)(كذا)، 
ّ
 . املركز الوط�ي البيداغو�ّ�، وزارة ال�

 المراجع:
 (كذا)، الّدار العر�ّية للكتاب، تو�س (د ت). أوالد أحمد (محّمد الّصغ��)، كتاب الّتوا�سة -1

بارط (روالن)، تأّمالت �� كتاب مدر��ّي، ضمن: درس الّسيميولوجيا، ترجمة عبد السالم بن عبد العا��،   -2

شر، الّدار البيضاء2تقديم عبد الفّتاح كيليطو، ط
ّ
 . 1986املغرب -، دار تو�قال للن

شر، تو�س1ادي ا�جطالوي، ط تومر�ل (فابريس)، النقد األد�ّي، �عر�ب اله -3
ّ
  -، دار التنو�ر للطباعة والن

 . 2017مصر  -لبنان

نموذجا،  -4 بتو�س  الّدي�ّي  الّتعليم  �بوّي: 
ّ
ال� املعطى   �� السيا��ّي  حضور  العفيف)،  (محّمد  ا�جعيدّي 

رة القانونّية، تو�س، ع
ّ

 .7-6، ص 2020، جوان 18�حيفة املفك

ذي ظلمتھ دولة االستقالل، موقع  ا�حاّمي (نائلة)، منّور صمادح شاعر ا�حر  -5
ّ
  UT  ،(24تو�س (  ultraّ�ة ال

 . 2018د�سم�� 

جاهات القّصة الطالئعّية �� تو�س ( -6
ّ
شر،  1972-1968ابن عمر (محّمد الّصا�ح)، ات

ّ
)، دار إشراق للن

 .2008سلسلة دراسا�ي، تو�س 

�ي تنام بيننا: اإلسالميون واألصولّية وأفق الّتن -7
ّ
و�ر: مقاالت �� تفكيك اإلسالم  العمري (ع��)، داعش ال

شر، تو�س  -، دار آفاق1السيا��ّي، ط
ّ
 .2021برسبيكتيف للن



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ة رابعالسنة ال  - عشر    الخامسالعدد    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 3202)  مارس   - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)228( 

ط -8 العر�ّي،  عر 
ّ

الش الّن�� ومستقبل  العتمة: قصيدة  مرايا  نقوش عر�ّية،  1الكيال�ي (مصطفي)،  دار   ،

 2009تو�س 

واآلداب والفنون، بيت    مجموعة من الباحث�ن (إعداد)، تار�خ األدب الّتو���ّي، ا�جمع الّتو���ّي للعلوم -9

 .1993ا�حكمة، تو�س 

اهر) -10
ّ
 الهّمامي (الط

ّ
 فّن المطبعة   ،1ط ،)1969-2004(بيانات وتقييمات : )1(  عر�ة، تجر��ي الش

ّ
باعة، ط

 .2004تو�س 

اهر) -11
ّ
الطباعة،   مطبعة فّن   ،  1، حفيف الكتابة فحيح القراءة: قضايا ونصوص تو�سية، طالهّمامي (الط

   .2006تو�س 

ات بجراحا��ا، سراس للنشر، تو�س   -12
ّ

  .1996اليوسفي (محّمد لطفي)، الشاّ�ي منشّقا: الكتابة بالذ

13- Barthes (Roland), Leçon : leçon inaugurale de la chaire de sémiologie littéraire du Collège 

de France prononcée le 7 Janvier 1977, éditions du Seuil, coll. Points, 1978. 

 

 

 

 

 

 


	ملخّص:
	Abstract:
	1- مقدّمة:
	2- أبواب المدرسة موصدة أمام الشّعراء:
	3- أزمة مدرسة أم أزمة خيارات؟:
	4- جناية النّقد:
	5- دور السّلطة: تهميش الشّاعر في “المدينة”:
	6- خاتمة:

	المصادر والمراجع:
	المصادر:
	المراجع:


