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  سالم عباس خداده  ثــــــاسم الباح
  الكويتيالشعر  في التجديديالتيار   ثـــــعنوان البح

  القاهرة  ةـــــــــجامع
  دار العلوم  ةــــــــــكلي
  قسم النقد والبالغة واألدب المقارن  مــــــــــقس

  )م١٩٨٥(ماجستير   ةـــــــــالدرج

   البحثمستخلص
  هدف الدراسة

 لتضيف الكويتيالشعر  في التجديدي هذه الرسالة بعنوان التيار جاءت
هذا  في التجديدإلى ما سبقها من دراسات محاولة إبراز وتحديد مالمح 

 في وماذا قالت؟ وكيف قالت؟ وهى أسئلة جهد الباحث. متى بدأت: رالشع
  .وضمنها صفحات هذا البحث. الوصول إلى إجابات لها
 أن ،اعتباره قضية تداخل المراحل في  وهو يضع،وقد رأى الباحث

 مذ بدأ يخطو نحو الكويتيالشعر  في هناك مالمح مميزة لفترات معينة
: ة الثاني و،من أواخر الثالثينات وحتى أوائل الخمسينيات: األولى  ،التجديد

:  والثالثة ،١٩٦٧ وحتى نكسة حزيران ١٩٦١عام  في من استقالل الدولة
 والبحث اختص بدراسة المرحلتين األولى .تمتد بعد هذه النكسة إلى أيامنا هذه

  .ةالثانيو
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  منهج الدراسة

، فإنه لم يعتمد على منهج اريخيالتهذا البحث وإن مال إلى المنهج 
 وإنما استعان بكل ما من شأنه أن يذلل ،دراسة النصوص وتفسيرها في معين

 ذاته أم النظر إليه في النص في  سوء أكان ذلك قائماً على النظر،هذه المهمة
  . ربط بحياة الشاعر أو بواقع المجتمعنضوء العوامل الخارجية مفي 

  . ابين وخاتمةتمهيد وب في وقد جاء البحث
  استنتاجات الدراسة

الشعر  في التجديديفصوله السابقة إبراز مالمح التيار  في حاول البحث
 وقد استطاع الوصول إلى ، من خالل دراسة مرحلتين من مراحلهالكويتي

  :ذلك معتمداً على
د نسامتهيئة الجو ال في ساهمت التي الكشف عن الظروف المختلفة -١

  .لنشوء ذلك التيار
كشفت عن موضوعات جديدة أخذ الشعر  التي ول المضامينتنا -٢

 وعلى غير – وتنصب معظمها ،هاتين المرحلتين في  يطرقهاالكويتي
 على تصوير المعاناة الذاتية تصويراً تشوبه ٠ما شاع لدى التقليديين 

 وتجتاز به الواقعية ،المرحلة األولى في المبالغة الرومانسية
 .ةانيالثالمرحلة  في الرومانسية

شعر  في  هو تناول وضح فيه تطور األداة الفنية،الفنيتناول الشكل  -٣
األسلوب أو الموسيقى أو  في  سواء،المرحلتين تطوراً ملحوظاً
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مواضع  في  وإذا كان البحث قد مال.الشعريجم عالصورة أو الم
مصر  في مختلفة إلى بيان تأثر شعراء المرحلتين بالشعراء العرب

راً وواقعه لم يكن مقص في  فإن هذا التأثر،لعراقوالمهجر وتونس وا
 وإنما لتصوير معاناة كان ،تقليد التجديد وحسب في على رغبة

أجزاء عديدة من الوطن  في  مع أخيهالكويت في يشترك فيها اإلنسان
الجوانب المختلفة من  في كان يمر بمراحل انتقالية الذي العربي،

 .ثقافية والسياسيةالحياة االجتماعية واالقتصادية وال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


