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هداء  : ا 

 : هدي هذا العملأأ 
اليت لوالها ما اكنت و لن أأكون , نصاحئها أأانرت دريب و همدت  احلب واحلنان , ا ىل اليت أألح يف عينهيا دوما

سبييل حناهنا ملأ قليب و كياين و حزهنا أأباكين و أأضناين . صاحبة الروح النقية , اي مشعة تذوب لتنري 

 . دروب الأخرين و زهرة تذبل لتفوح براحئة اليامسني

 أأيم أأطال هللا يف معرها

ق و النجاح فاكن يل مدرسة تعلمت مهنا أأكرث من جتارب احلياة , ا ىل من ا ىل من جعلين أأشعر دوما ابلتفو 

 . يضئ يل الطريق و يقف معي فلك ضيق ا ىل س ندي و قويت و مالذي و ملجيئ

 أأيب أأدامه هللا اتجا فوق رأأيس 

 ,فتيحة , غنية , حنان ,فاطمة ا ىل ا خويت الأعزاء نعمية

 ودةا ىل من متىن يل النجاح بصدق أأيخ العايل بن ع

 بنة معي الغالية سهيةلاا ىل صاحبة القلب الطيب احلنون 

 ا ىل أأعز انسان يف احلياة صديقي و أأخيت نبية

 ا ىل رفيقات ادلرب و مشوار ادلراسة أأس ية , حنان , أأمينة , خبتة , سهام ,منال , خرضة



 إهداء :

كامل هذا الشوار ادلرايس   الشكر و امحلد هلل تعاىل أأوال اذلي وفقين ا ىل ا 

صاحبة الروح النقية شكرا أأيم , شكرا عىل حنانك و  ا ىل من اكن دعاؤها رس جنايح و حناهنا بلسم جرايح

بنتِك امعرك و منحك الصحة و العافية ,  تربيتك و عطائك الالحمدود ,أأدامك هللا الغفور الرحمي و أأمد يف

 . حتبِك و تمتىن رضاك دامئا و أأبدا

لميهد يل طريق العمل اي من لكت أأايمه ليقدم لنا حياة سعيدة , اي من مل اي من حصد الاشواك من دريب  أأيب

الغايل  ميل و مل ينئ من الكفاح و اجلهاد حىت وصلت ا ىل ما أأان عليه الان , اهدي كل هذا العمل اي أأيب

  احلنون

معيت خرية ا ىل جدي و قويت فاحلياة , ابلرباءة الفعمني طاهر و الرفيق و النفس و الومحا ىل القلب ال   

وا ىل س ندي و عوين يف هذه ادلنيا ا خويت عز ادلين   

 .ا ىل الشموع اليت أأانرت بيتنا حورية و مروة

  ا ىل صديقة ادلرب و صاحبة القلب احلنون اليت اكنت مبثابة أأخيت صديقيت هجيدة

عمل و معرفة و ايت الشكر و التقدير ا ىل الأس تاذة غول شهرزاد اليت مل تبخل علينا من أ  أأهدي كذكل أأمسى 

 العامةل الطيبة

  نبية             



 البحث : خطة

 مقدمة

 للكتاب . الشلكية ادلراسة : الأول الفصل

 الكتاب . واهجة عىل التعليق : الأول البحث

 العنوان . دراسة : الثاين البحث

 نبذة عن الشعر احلديث :الثالث البحث

 للكتاب . القاربة و الشاهبة ادلراسات : الرابع البحث

 الكتاب . مضمون يف دراسة : الثاين الفصل

 الكتاب . مقدمة دراسة : الأول البحث

 الالحق . و العناوين و احملاور مناقشة : الثاين البحث

 اخلامتة . نقد : الثالث البحث

اخلامتة . تقيمي : الرابع البحث



 

 أ

 مقدمة :

مما الشك فيه أأن القراءات يف الكتب انلت حقا موفور من البحث و التقيص و ادلراسات اليت 

أأخذت يف المنو ز التطور ، فعنوان مذكرتنا قراءة يف كتاب ' يف حديث الشعر احلديث محمود سايم 

يداع البارودي " دراسة فنية دلكتور عيل عبد امحليد مراشدة ،  فللك اكتب دافع و هدف يدفعه ا ىل أأي ا 

أأديب فكذكل للطالب دوافع عند اختياره لوضوع حبثه أأو مذكرته ميكن أأن تكون أأس باب خشصية أأو دوافع 

علمية ، فادلوافع اليت جعلتنا خنتار هذا الوضوع ميلنا الشديد ا ىل الشعر العريب كام أأن الوضوع مرتبط 

هو أأدب عريب حديث و معارص ، و لأن العنوان منذ الوهةل الأوىل اس هتواان ارتباطا وثيق بتخصصنا اذلي 

 و شد انتباهنا و شّد انتباهنا فأأجعبنا به لأنه واحض و غري غامض .

خاصة عند قراءتنا و من خالل ا جنازان لهذه الذكرة راودتنا العديد من التساؤالت و اال شاكليات 

 ب خمتلف عن ما طرحه ال خرين .حيث أأدرج الؤلف أأن هذا الكتالمقدمة ل

 مفا اجلديد اذل حيمهل هذا الكتاب و ماذا أأضاف ؟  -

 و كيف اكن طرحه للبارودي ؟  -

 أأمهها اكنو لقد اس تطعنا اال جابة عن هذه التساؤالت بعد الاس تعانة مبجموعة من الصادر و الراجع     



 

 ب

عيل عبد امحليد مراشدة ، و شويق ضيف البارودي رائد  " يف الشعر احلديث " محمود سايم البارودي ، 

الشعر احلديث " ومعر ادلسويق " محمود سايم البارودي " و لقد مقنا يرمس خطة اكل يت : الفصل الأول 

 ٌعنون ب : 

ادلراسة الشلكية للكتاب احتوى عىل أأربعة مباحث البحث الأول جاء بعنوان التعليق عىل واهجة     

اتسم بدراسة العنوان ) يف الشعر احلديث محمود سايم البارودي ( ، و البحث بحث الثاين الكتاب و ال 

فهو ادلراسات الشاهبة للكتاب أأما الفصل الثاين جفاء حتت الثالث نبذة عن الشعر احلديث أأما البحث الرابع 

دراسة مقدمة الكتاب ، البحث عنوان دراسة يف مضمون الكتاب و مض أأربعة مباحث ، البحث الأول 

الثاين مناقشة احملاور و العناوين و الالحق أأما البحث الثالث جفاء بعنوان نقد اخلامتة أأما البحث الرابع و 

 الأخري فاكن حول تقيمي العمل ، و اختمتناها خبامتة مدرجة بقامئة 

من الصعوابت اليت واهجتنا انتشار الوابء  الصادر و الراجع و الفهرس ، متبعني الهنج الوصفي التحلييل و

و طريقة العمل عىل كيفية دراسة كتاب و يف اذلي أأدى ا ىل غلق اجلامعات و الكتبات ، و ضيق الوقت 

متاهما ، و تقدمي لك الشكر ا ىل  ال أأن حنمد هللا عىل توفيقنا يف ا جناز هذه الذكرة و ا  الأخري ال يسعنا ا 

 تنا و وهجتنا و لن تبخل علينا ابال رشاد و النصح .الأس تاذة الرشفة اليت اتبع 



 

ادلراسة الفصل الأول : 

 الشلكية للكتاب . 

 التعليق عىل واهجة الكتاب .البحث الأول : 

 دراسة العنوان .البحث الثاين : 

نبذة عن الشعر العريب البحث الثالث : 

 احلديث .

ادلراسات الشاهبة و القاربة البحث الرابع : 

 للكتاب .
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 التعليق عىل واهجة الكتاب : 

 2009كتاب يف الشعر احلديث دراسة فنية محمود سايم البارودي دل. عيل عدل امحليد مراشدة ُطبع س نة     

صفحة ، نوع الورق أأبيض و  224دار النرش عامل الكتب احلديث ابلأردن و حيتوي عىل  يف طبعة واحدة ،

 . 24×17القياس 

بداعي مكتوب ، أأول واهجة مفتوحة أأما القارئ ، هتيؤه لتلقي العمل      يعترب الغالف اخلاريج لأي معل ا 

ذا هو واهجة ا شهارية و تقنية و ابلتايل فعملية  تصممي الغالف ال بد أأن ختضع لنوع الأديب ، فغالف الكتاب ا 

من ادلقة و العلمية ، نراعي فهيا مجةل من الرشوط و الواصفات يتعلق أأساسا ابلتلقي و ابحمليط اذلي يصدر 

فيه هذا العمل الأديب ، و هذا ما يمت فعال عىل مس توى دور النرش و الطابع حيث تستند هذه العملية ا ىل 

محمود سايم و العمل الأديب اذلي بني أأيدينا " يف الشعر احلديث لطبعي أأخصائيني يف تقنية اال خراج ا

خضع لثل هذه العملية فسوف حناول أأن نقوم بقراءة برصية لأمه البارودي دراس ته الفنية " ال شك و أأنه 

ن أأول ما نالحظه و حنن نقوم ابلقراءة البرصية لواهجة الغالف ، هو همي  نة مكوانت هذا الفضاء اخلاريج ، ا 

و اس تحواذ اللون الأخرض عىل أأكرب جزء من هذه الواهجة أأما العنوان جفاء يف الواهجة العليا للغالف و 

مكتوب ابللون الأسود خبط عريض و حتهتا مكتوب محمود سايم البارودي خبط متوسط ابللون الأخرض و 

 و يه عامل الكتب جبانبه حاممة سوداء حتمل غصن صغري و يف الأسفل نالحظ وجود امس دار النرش

 طبع بدمع من وزارة الثقافة و حتهتا رمز لوزارة الثقافة .احلديث 
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فالأسود يويح للحزن و الأمل و الوت و الك بة و يف نفس و الوقت يعد هذا اللون مؤرش للقوة و     

الراحة و  الغموض أأما اللون الأخرض فهو يرسع القراءة و يزيل التوتر فهو متصل ابلطبيعة كام يدل عىل

الابهتاج و السكينة أأما امحلامة اليت حتمل يف مفها غصن فتعترب امحلامة رمز للحب و احلرية أأما الغصن فريمز 

ا ىل السالم ، أأما اال هداء يف هذا الكتاب فمتيزي ابلقرص فاكنت أأسطره معدودة أأما لكمته فاكنت بليغة حيث 

 لفرسان خاصة اذلين اس تلهموا الشعر من رحي اجلنوب . أأهدى هذا الكتاب القمي ا ىل مجيع أأرواح الشعراء ا
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 الفهوم العام للعنوان : 

يقصد به لك شعر عريب كتب بعد الهنضة العربية و هو خيتلف عن الشعر القدمي يف الشعر احلديث :  -أأ 

أأنواعه الس تجدة و أأساليبه و يف مضامينه و يف بنيته الفنية و الوس يقية و يف أأعراضه و موضوعاته و يف 

 اخملتلفة و هو الشعر اذلي ُكتب يف العرص احلديث .

وصفه ) العرص احلديث ( أأي ربطه ابال طار الزمين اذلي تمتزي فيه معامل احلياة عن الأزمنة السابقة و هو     

 أ خر حلقة يف السلسةل الزمنية التعلقة ابلشعر .

 رشح الفردات الكونة للعنوان :  -ب

 جر تفيد التعليل . حرف يف :

َشَعر به و ُشِعر ِشعًرا و ِشْعرًة و مشعورة و شعورا و شعورة و شعرى و مشعوراء و الشعر : لغة : 

 مشعورا ، الأخرية عن اللحيايئ لكه : عمل ، و حىك عن الكسايئ أأيضا : أأشعر فالان ما معهل و أأشعر لفالن 

 (1)و ما شعرت فالان ما معهل قال : و هو الكم العرب .  ما معهل ،

 حمدودا قريضا وكونه والقافية ابلوزن لرشفه القول ومظمن عن غلب ،ولكنه عمل لك يشمل لغة فالشعر    

 (2) جياوزها ال بعالمات

____________ 

 . 89، د.ط ، ص 8ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر بريوت ، د.ت اجلزء  ¹

 . 67ص,1966د،ط،د،ت،, بريوت للنرش ليبيا دار" العروس اتج" الرتيض محمد الزبريي ²
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 . اصطالحا الشعر تعريف تعددت=اصطالحا

 ان وبزمعه احلياة فوق ابلرء حيلق وهو الالهام وخواطر والعدم الفناء يف ينفذ اذلي وهو:  الازين فعرفه  

 امجلال ،ويزيد جامال الصبح حييل وهو يتخيل ما ،ويعمل يعمل ما يتخيل وان حيس ما يرى نو أأ  يرى ما حيس

 عروق يف السمومة الوت مياه ،ويذهب الأمل و والرسور والفزع الأمن ينابيع النفس يف ويفجر وجالال نظرة

 (1) احلياة

 البحث من عبارة، يه مثلنا احاسيسه عن صادقا تعبريا الشاعر فيه عرب ما عنده الشعر = نعمية ميخائيل    

 بظاهر الاكتفاء دون حقيقهتا اىل النفاذ حماوةل و الكون وجود حلقائق صلهتا ومدى وجوهرها احلياة فيه

  (2) وجودته الشعر شأأن من يعيل ما هذا و احساسا حترك وال انفعاال القارئ نفس ية يف تنري اليت الانشاء

 (3)امجليل .  القالب يف عهنا التعبري عىل وقدرة للمحسوسات استيعاب الشعر امنا= العقاد

 ساموة يف وميضها يتأألف خيالية لعة : الشعر ديوانه مقدمة يف فعرفه البارودي سايم محمود عند الشعر أأما    

 أأتلفت ما فتنبعث اللسان بأأسةل خيطه يتصل نور لأهنا بلأ  فيفيض القلب حصيفة اىل اشعهتا فتنبعث الفكر

 منه هللا ااته مفن اجليد الشعر صفة ،فهذه الفكرة مراجعة بعيد الأأخذ قريب ،واكن معانيه و أأتلفت أألفاظه

____________ 

 .118ص,1961 ،د .ط، د،ت 2،ج القارة: والأدب الفنون لرعاية الأعىل اجمللس ،مطبوعات الازين ،ديوان الازين القادر عبد ابراهمي ¹

 . 29،د،ت،د،ط،ص ،القاهرة والنرش للطبع مرص الهنضة العريب ،دار ،النقد خليل محمود ابراهمي ²

  .34ص,1970 1،ط بريوت الشعر اعالم العقاد، مجموعة ³
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 يف اكلعزة قومه بني النفس ،و صار مودة وانل القلوب أأعنة مكل ،وقد النفس طاهر الشامئل كرمي واكن حظا

ال احلكمي الشعر حس نات من يكن ومل الظالم يف الادمه ،والبدر اجلواد  الأفهام وتدريب النفوس هتذيب ا 

 اليت الصحوة ،واربأأ  مرسع رغبة ذلي وراءها ليس اليت الغاية بلغ قد فاكن الاخالق ماكرم اىل اخلواطر وتنيه

 (1)مطمح .  مهة ذلي دوهنا ليس

 حدواث حيدث اليشء حدث ,القدمة : نقيض واحلدوث القدمي نفيض :  احلديث: لغة: حدث : احلديث   

 وقال كثري ،ومثهل اتباع اكنه قدم مع الا حدث، ابلضم يقال ،وال وحديث حمدث ،فهو هو وحداثه، واحدثه

 (2) الازدواج . عىل قدم لاكن وذكل الوضع هذا يف الا الالكم من يشء يف حدث منم ال: اجلوهري

 تمتزي اليت الزمين اال طار به يعقد احلديث ،والعرص الأش ياء من اجلديد هو احلديث : اصطالحا احلديث    

 والقدمية الوسطى العصور اذلي أأعقب هو احلديث العرص بأأن  ذكل السابقة الأزمنة عن احلياة معامل فيه

  . قبلها

 قصيدة اول ذكل ويشمل احلديث العرص يف نظمت اليت الشعرية القصائد عىل يطلق احلديث الشعر و

 القدمي الشعر عن احلديث الشعر ، وميتاز 19 القرن بداية مع مرص عىل الفرنس ية امحلةل قبل كتبت شعرية

 (3)والتقليد  التبعية عن اببتعاده

____________ 

 . 55،د،ت،د،ط،ص واخرون اجلرام عيل ،حتقيق الاول ،اجملدل ديوانه مقدمة" سايم محمود" البارودي ¹

 .  53،ص4،ج منظور العرب لسان ²

سامعيل ،افاق ادلين عز ³  .5ص,2003.،دط غريب ،دار مرص يف والعارص احلديث الشعر ا 
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 : البارودي سايم محمود تعريف

 اليت الظروف عىل بناءا الرشاكسة، من بوينلأ  1939 س نة ابلقاهرة البارودي سايم محمود الشاعر ودل

 حياته الاوىل الرحةل متثل الرصية الوطنية نزاعاته تغريت وابلتايل مراحل ثالث عىل حياته تعترب عايشها

 موطنه اىل هبا تشوق اليت قصائده يف الوطنية مشاعره برزت فقد "الوردية الرحةل"ب فسميت العسكرية

 . احلروب يف مشاركته اثناء

 فرارة اليه ،واس ندت اصالحه يف رغبة الضطرب الس يايس السكل يف الشاعر فاخنرط الثانية الرحةل اما

 كرثة بسبب الضطربة الس ياس ية احلاةل واجه كام,1882 الرصية الوزارة رئاسة مث ة،احلربي الوزارة مث الاوقاف

 بلغ ،فلام الفالحني عىل حياته سلط وابلتايل(م1879_1863) اسامعيل حكومة اكهل اثقل اليت ادليون

 وادله درب عىل اكن توفيق اخلديوي اكن مث رويب،الأو  الاجنيب التدخل ابب فتح مداه أأقىص الايل ارتباكه

 س نة داديةالاستب احلكومة عرايب أأمحد برئاسة الرصي الشعب مع الشاعر فقاوم الاجنلزي همادنة يف

 عرايب أأمحد الءهؤ من واكن "رسيالناك" اىل ابلنفس زعامهئا عىل حمك مث ابلهزمية الثورة ،وانهتت1882

 الباحثني ببعض ادى مما وطنيا ، وذكل تأأثريا البارودي سايم محمود الشاعر ابرزت الرحةل وهذه،  والبارودي

 (1) الثورة مبرحةل يذكرها وبعضهم امحلراء ابلرحةل يسمهيا

____________ 

 .66 ،ص 1998 ، 5ط ،القاهرة العارف ،دار احلديث الشعر رائد ،البارودي ضيف شويق .¹

 

 



 

8 

 فاهمن يف حياته ،فمتثل به مرت اليت الراحل امر ويه الرمادية ابلرحةل فتسمى الاخرية الرحةل أأما    

 وطنيته فتفجرت (م1904 س نة النية وافته ،حىت حياته خرايتأأ  يف مرص يف وحياته( م1899_1882)

 احلمك رجال ،وتوبيخ الثورة ،وذكرايت مرص يف التشوق و احلنني عىل احليوية القصائد من نضم فامي الرصية

 . عنه اختاذلو  اذلين وانصاره الرجعي

 ضد ،ومقاومة الاجنبية التدخالت عن ،ودفاعا بوطنه عناية زادته فروس ية خشصية ذو البارودي اكن    

 احلضارة عىل الاطالع فرصة م1862 س نة عسكرية بعثة يف فرنسا اىل زايرته هل وااتحت الفاسدة الس ياسة

 جتربة اكنت كام والقومية للوطنية الاوىل البذرة نتيجة اكنت اليت الفرنس ية الثورة بعد التطورة روبيةو الأ 

 . وطنيته عن البواعث من منفاه يف وحياته احلروب يف اشرتاكه يف الوطن عن ابلبعد

 الافغاين ادلين جامل مدرسة من البارودي خترج،  الس ياسة مناصب يف راطهاخن ايضا وطنيته ينابيع ومن  

 يف ابرزا دورا لعب اذلي عبده مبحمد كذكل خشصيته ،وتعلقت العرصية الهنضة رواد من رائد (1) يعد اذلي

 .الس ياس ية الأخطار مواهجة

 ابلثأأر ابلبارودي لعالقة بنس بة واما الاصطالحية الناحية من متشاهبة الوطنية القضااي اىل بنظرهتا فاكنت    

 (2) الوطنية ال راء لتبادل بيهنام اجملال تفسح وطيدة واسعة فاكنت عرايب أأمحد الوطين

 ،وتناول جماالت أأربع يف طبع بيت أ الف مخسة عىل ابياته عدد يزيد شعر ديوان"نذكر :  أأعامهل امه ومن    

 بني ادليوان هذا يف فيجمع الشعر ، نظم يف حذاقته عىل تربهن اليت الشعرية الامراض بش ىت البارودي فيه

 . واحلمكة والغزل والدح والهجاء امحلاسة و الفخر

 العبايس الشعر من شاعرا لثالثني مقتطفات فهيا ،مجع البارودي خمتارات مسيت شعرية مجموعات    

 . "الأوابد قيد" تسمى النرث من ،خمتارات

 قصيدة فهيا جارى بيتا، وقد اربعني و وس بعة أأربعامئة يف تقع السالم و الصالة عليه الرسول مدح يف ومطوةل

 (3)الأمة" .  س يد مدح يف الُغمة "كشف سامها و وزان و قافية "الرُبدة" البوصريي

____________ 

 . 86،ص البارودي ،ديوان البارودي سايم محمود¹

 . 90،د،ط،د،ت،ص العارف ،دار البارودي سايم ادلسويق ، محمود معر ²

 https://www.neel wafurat.com                الالكرتوين  الوقع ³
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 : احلديث الشعر عن نبذة

 من ماكن لك يف العرب الشعراء أأبدعها اليت روائعه وحنفظ نتذوقه و نقرأأه اذلي احلديث العريب الشعر    

 اكن حيث ،مفن كبري بدين احلديثة شعراء الهنضة رائد البارودي سايم حملمود ،مدين العروبة بالد خمتلف

 واضطربت العربية البالغة فيه ضعفت اذلي العامثين العرص يف بامنذجه متأأثرين الشعر ينظمون العرب شعراء

بيدال الراككة الشعر عىل اللكامت ،وغلب فيه ،وفسدت الأدبية الاذواق فيه  البديعية اتنس  واحمل  و اال 

 يف الشعر نظم فيه ،وشاع شيئا القارئ مهنا يس تفيد القام،وال يس تدعهيا ،وال العىن اهبطليت ال اليت يةاللفظ 

 ليجدد ساطعا ،وكوكبا معا جامال ذ العريب الشعر سامء يف يظهر البارودي سايم محمود فرأأينا غراض،الأ  اكفة

 زخارف تغلب مل اذلي وابلشعر القدمي العريب ابلأدب اتصال هل فاكن عروبته دراس هل وحيي ش بابه للشعر

 سبيل الاصيل الادب هبا متتاز اليت الرباعة رضوب عىل بعرضها الشعرية ملكته ترويض يف تدرجة مع اللفظ

 .وخشصيته شعره يف اجلديدة الروح خلق يف

  :للكتاب والقارنة الشاهبة ادلراسات

 الهنضة وشاعر الشعر هذا رائد عىل الأكرب اهامتهما وملقية احلديث الشعر عن حتدثت عديدة مؤلفات هناك

  : نذكر و أأبرزها البارودي سايم محمود

 عن فتحدث البارودي عرص درس جنده حيث" احلديث الشعر رائد البارودي"  كتابه يف ضيف شويق    

 ،يف الشعر زايدة يف البارودي دلور للوصول مناسب ومدخل متوقعة بداية ويه ومعوقاته القويم البعث

 ،ويس متر أأورواب انتظمت الهنضة اليت اىل يشري مث والأديب الفكري البعث اىل تطرق مث احلديث العرص
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أأثر  عن احلديث بدأأ  الرصي مث اجملمتع انتظم اذلي والاجامتعي الثقايف التحول معامل عرض يف ضيف شويق

 (1)  .،نشأأته  ،حياته البارودي ميالد فادرج سريته عن مث البارودي صناعة يف البيئة

 فصول ثالثة الكتاب هذا مض احلديث" العرص يف العريب الشعر حراكت" كتاهبا يف مريدن عزيزة    

 جامعة شعراء شعر وعاجلت الهنضة عرص بداية حىت القدمي منذ العريب الشعر حراكت فيه الباحثة ،تناولت

 البارودي بعد شعران يف النظر أأمعنا لو" تقول حيث البارودي أأدب ا ىل أأمهية  والاحياء، و ا شارت البعث

 العقاد أأمثال التجديد اىل دعوا اذلين قليال التأأخرين الشعراء عند حىت الفعول ساري يزال ما أأثره لوجدان

 (2).  شكري الرحامن وعبد والازين

 عيل احلديدي كتاب " محمود سايم البارودي شاعر الهنضة " حيتوي هذا الؤلف عىل س بعة فصول ،    

الفصل الأول : الودل و النسب و النشأأة ، و الفصل الثاين البارودي و مرحةل الش باب ، و الفصل الثالث 

البارودي عن طريق الثورة و الفصل الرابع دور البارودي يف الثورة و الفصل اخلامس البارودي يف النفى و 

 طور يف الشعر العريب احلديث .الفصل السادس بعد العودة من النفى ، أأما الفصل السابع أأمام الت

السامح عبد هللا " خمتارات من شعر حملمود سايم البارودي " صدر هذا الكتاب عن الهنية الرصية     

 العامة للكتاب ، يضم الكتاب مجموعة قصائد متنوعة يف موضوعاهتا و يف أأسلوب نظمها ، عكس هتا قدرة 

____________ 

 .11،ص والنرش للطباعة الوفاء دار احلديث الشعر يف التجديد ،حراكت خفايج النعم عبد محمد ¹

 . 11ص سابق ،مصدر احلديث الشعر رائد ضيف ،البارودي شويق ²
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صفحات من القطع  303قصيدة و مض  41و قد تضمن الكتاب  الشاعر عىل ابتاكر عوامل شعرية جديدة ،

التوسط ، و نصف مقدمة الكتاب محمود سايم البارودي أأنه شاعر فذ بني شعراء عرصه فهو ميتكل قدرة 

قوية عىل التصوير و اال حياء عرب لغة بس يطة هادئة تدفع ابللكامت للتحريك بلك حيوية و ديناميكية تاكد أأن 

 تتلكم و تتحدث . تكون اكئنات حية

 (1)نفوسة زكراي يف كتاهبا " البارودي حياته و شعره " . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

كامل ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الليسانس يف اللغة و الأدب العريب ، جامعة  ود سايم البارودي انقدا ، برطاوي صباح ، برطاويمحم ¹

66ص  2012/2013حلاج، البويرة ، أأو أألكي محمد 



 

 دراسة الثاين : الفصل

 الكتاب . مضمون

 الكتاب . مقدمة دراسة :الأول  البحث

 والعناوين احملاور مناقشة: البحث الثاين

 والصادر. والالحق

 اخلامتة . نقد :الثالث البحث 

 العمل تقيمي الرابع : البحث
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  :  القدمة دراسة

 اس هتالك حيث تقدمي س بقها البارودي سايم محمود دراسة فنية احلديث" الشعر يف" كتاب يف القدمة   

وماكنته الرموقة يف الساحة الأدبية و أأكد عىل همينة  البارودي عن البارود عن ابحلديث مؤلف الاكتب

 دراس ته ان عىل ،وركز للحداثة ورائد والبعث الاحياء لدرسة مؤسس ابعتباره مؤلفات عدة يف البارودي

 القدمة اىل وجل ،مث شعره و بأأمهية به يليق تقدميا شعره البارودي قدم حيث ادلراسات عن ابيق عن ختتلف

 اجملازر امه اىل فهيا ،و تطرق اجلامعية ادلراسة اىل به صلته ،فتعود ابلبارودي عالقته طبيعة عن فتتحدث

 وتناول حياته مراحل لك عن ،واطلع الكتب من غريمه عن الأخرية هذه مزية مبينا الكتاب يف ادرهجا اليت

و  لالحتذاء مناذج طرح يتناىس ومل تنىس ان اكدت اليت الرتاثية القصيدة اعامتده عىل واحد فنيا تناوال شعره

 الابواب لقسمته مقدمته يف وذكر التجديد البعث يف هاما معلام تعد اليت البارودي خمتارات فوظف التأأيس

 والشام مرص يف البارودي عرص قبل الشعر حاةل ا ىل فيه تطرق متهيد اكل يت : كتابه قسم والفصول، حيث

 الأول ،فالفصل فصول أأربعة عىل احتوى الأول ،فالباب وملحقني وخامتة أأبواب ثالثة بوضع قام مث والعراق

 حياة فسامه الثاين الفصل أأما ، والفكري والثقايف والاجامتعي الس يايس اجلانب من البارودي بعرص عنون

 ثقافة عن ابحلديث خفصصه الثالث والفصل والس ياس ية الاجامتعية وحياته مماته اىل مودله من البارودي

 أ اثر فيه فتناول الأول الباب من الأخري الفصل أأما ومعلمه أأس تاذه مبثابة اكن اذلي الرتاث س امي والالبارودي 

 و  ومصادره البارودي شعر فضم الثاين الباب أأما ، الغمة كشق وقصيدة ، ادليوان خاصة الأدبية البارودي
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 فاكن الثاين الفصل اما البارودي عند الشعرية الأغراض الأول الفصل فتناول ، فصلني ا ىل بدوره انقسم

 وأأسلوب لغة من مبا التعلقة الفنية واجلوانب البارودية القصيدة بناء فيه لشعره و أأدرج فنية دراسة عن عبارة

 الفصل خصص فصلني ا ىل أأيضا هو فقسمه الكتاب من الأخري الباب وصور و أأوزان و قافية أأما واخيةل

 البارودي شعر يف والباحثني النقاد أأراء والأخري الثاين والفصل الشعرية احلركة يف البارودي بتأأثري الأول

بداعه لهيا توصل اليت النتاجئ أأمه فهيا مربزا خبامتة واختمتها وا   اليت الشعرية اجملموعة الأول تضمن ومبلحقتني ، ا 

 وفهرس والراجع الصادر قامئة يلهيا مث مةالغ كشف قصيدة الثاين اللحق تضمن بيامن ادليوان بعد نرشت

  .واحملتوايت

 اجلوانب بلك ملمة اكنت القدمة ان لنا بدا مراشدة امحليد عبد عيل لنا عرضها اليت القدمة خالل من     

لهيا يشري أأومل تذكر ال اليت ومهنا هممة مضامني عدة فهيا وذكر ابلبارودي احمليطة  مل التقس مي ولكن قبل من ا 

  فاكن منطقيا يكن

 خفصص والثالث الثاين الباب أأما فصول أأربعة ا ىل قسمة الأول فالباب الفصول ، تقس مي يف اختالف هناك

 لأن ابال شاكلية يرصح مل الاكتب أأن ا ىل ابال ضافة الأبواب يعنون مل أأنه ا ىل ابال ضافة فقط فصلني مهنام للك

 يف ، اتبع اشاكلية ا ىل يس تدعي ال الأمر وهذا خمتلفة بطريقة ولكن سابقة لدلراسات امتداد هو الكتاب هذا

 التحلييل . الوصفي الهنج كتابة

ذا      ال القول ميكننا فال الاكتب هذا أأمهية حتدثنا عن فا    التلقي طريقة ينري مصباح يعد الاكتب هذا أأن ا 
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ليه يستند همام مراجعا ويعد الأاكدميية حبوهثم يف الباحثني ويعني  . البارودي سايم مبحمود اخلاصة ادلراسة يف ا 

سهاب فتحدث ابلبارودي عالقة ما هل لك عىل الس تار ترع الاكتب      . أأشعاره و ابلأخص عنه اب 

 بعض البارودي عن ابحلديث اكتفت السابقة ادلراسات جل أأن حيث الأألوف عن الاكتب هذا خروج    

 النور . تعرف ومل قبل من تكتب مل شعرية خمتارات عىل الضوء سلط الاكتب هذا لكن اشعاره
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  : الكتاب تأأليف من الهدف

 احلديد عيد عيل ادلكتور دراسة لكن وشعره البارودي تناولت اليت السابقة ادلراسات تعددت لقد    

 ،فهذه الزوااي خمتلف من الشعرية عاله و تأأمل اجلهات لك من البارودي نظر لأنه دقة أأكرث اكنت مراشدة

 اليت الرحةل و عاشها اليت الرحةل أأمهية عن يغفل أأن دون الأول ابلقام لشعره الفين اجلانب تناولت ادلراسة

 ابلتفصيل درس ،فالؤلف والعراق والشام مرص الثالث بيئاته يف البارودي عرص قبل الشعر ووضعية س بقته

 احلديث وخصص والفكري والثقايف والاجامتعي الس يايس الاايم من البارودي سايم مبحمود يتعلق ما لك

 تأأثروا اذلين بعض اىل الاشارة مع الشعرية الاعراض وخمتلف ودواوين شعرية مجموعات من الأدبية ااثره عن

 . وابداعه البارودي شعر يف والباحثني النقاد اراء ومجع به

 الساحة يف مباكنته يليق كام نقد البارودي سايم محمود الشاعر تقدمي هو الكتاب هذا تأأليف من فالهدف    

 اىل كذكل الكتاب هذا وهيدف العريب الشعري الرتاث من انقطع ما وصل يف شعره امهية و والفنية الأدبية

 . الانتقال من متكن ،حيث به والارتقاء العريب ابلشعر الهنوض يف البارودي هجود تبيان

 تس تلهم الشعرية لهنضة أأسس حيث وذكل التقدم مصاعد اىل التخلف هماوي من العربية الشعرية ابحلركة    

 عن الكشف اكنت الؤلف فغاية أأخرى ، هجة من اس تحقاقها وللمرحةل حقه للعرص تعطي و هجة من الرتاث

 الأدبية . الناجه خمتلف بواسطة وبناء بنية البارودي القصيدة هوية
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 :الكتاب ومالحق وعناوين احملاور مناقشة

ثنني وملحقتني وخامتة أأبواب وثالثة ومقدمة متهيد يف ادلراسة هده جاءت        التايل : النحو عل ا 

 ايضا شويق حتدت كام ومرص والعراق الشام الثالث بيئاته يف البارودي قبل الشعر حاةل تناول المتهيد     

 العامثين العرص يف مرص عاش هتا اليت للحياة الؤلف فأأشار احلديث " الشعر رائد " البارودي كتابة يف ضيف

 جمال يف الرصيون تأأثر وكيف امحلةل الفرنس ية فرتة عىل مر مث العرص ، يف هذا التدهور معامل عىل واقفا

 قبل عرص الشعر وضعية عىل التعرف بغيه رضوري المتهيد هدا واكن (1)والطبعة  والكتبة الكاميئية جتارهبم

 وصلت ياذل لرتديا مدى القدمة هده من حاتضو  وجالء وضوح يف أأثره و دوره فيبدو وبعده البارودي

ليه  ربعةأأ  من تكون الأول الباب حياءاال   و البعث يف البارودي به قام ياذل دلورا مهيةأأ  وبدت الشعر حال ا 

 اهبذ و والفكري قايفو الث جامتعيالا و ايسيالس   اجلانب من البارودي عرص ولالأ  لفصل تناول ، فصول

 ويه تهسري  خالل من عنه حديثه وتبدأأ  ايسيالس   البارودي عرص يف ووضعنا صيف شويق حتدث الصدد

و  وحياته البارودي سايم محمود ميالد عن حتدث كام لبارودي حياة هنايةب وتنهتيي تالنب منذ تبتدئ سرية

  مماته اىل مودله من البارودي حياة فدرس الثاين الفصل ،بيامن تكوينه شاعرا يف اسهمت اليت والبيئة نشأأته

 (2) خاضها اليت واحلروب اجلندية سمل يف اخنراطه و ودراس ته الاجامتعية ونشأأته الأرسي بوضعه مرورا

 ____________ 

 . 11، ص 15القاهرة ، ط دار العارف ، واحلديث ، الشعر رائد البارودي ضيف ، شويق ¹

 . 252 ص 1990 أأغسطس 16 لبنان بريوت بني لنقل العمل الهنضة عرص ب ا البقاعي شقيق ²
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 محمود"كتابه  يف احلديدي عيل عهنا حتدث الأمور هذه ولك هبا اصطلح اليت والأعياد مارسها اليت والهام

 البارودي ونشأأة نسب و مودل عن للحديث كتابه من الأول الفصل وخصص الهنضة شاعر البارودي سايم

سهاب  اكن اذلي الرتاث لس امي الثقافة هذه ومصادر و البارودي بثقافة خفصص الثالث الفصل أأما , وتفصيل اب 

 وجامهل عبده محمد من ولك الشاعر بني توطت اليت العالقة الفصل هذا تعرض ،كام معلمه و أأساتذة مبثابة

 يف يالحظ ما أأول أأن ضيف شويق ويرى والعباد الأدبية حترير البالد برضورة ومطالبهتم الافغاين اذلي

 حدة العنرص هذا ، و أأورثه الاوقات من وقت يف مرص حمك هل اكن الرشكيس عنرص هو البارودي خشصية

 يف وقراءته القدمي العريب ،ابلشعر ،واهامتمه والفروس ية للحرب حياة اىل وميال واسعا وطموحا الزاج يف

لهامه البطوةل مظاهر فيه وجد ،حيث العرب الشعراء  الرتكية الأدب عىل اطالعه مثل عديدة بثقافات ،و ا 

  احلياة عنرص هو الأدبية خشصيته تكوين يف كبري أأثر لها اكن أأخرى عوامل ،ومن والاجنلزيية والفارس ية

  وكيانه روحه يف البيئة هذه فأأثرت والس ياس ية القومية واحداهثا الطبيعية مشاهدهتا يف اضطرب اليت الرصية

 كشف وقصيدة ، ادليوان س امي وال الأدبية البارودي أ اثر عن للحديث خفصص الرابع الفصل أأما :الأديب 

 مرشوعة يف ودورها البارودي الامتحان الفصل هذا يف التعرض مت كذكل ، الأمة س يد مدح يف الغمة

 قال حيث وأ اثره أأعامهل وأأمه البارودي عن الهنضة عرص أأدب كتابه يف البقاعي شقيق وحتدث.  اال حيايئ

 الوضوعات وبعض وحامس خفرا ، مدح يف ، تقليدية موضوعات يتضمن جزأأين يف ديوان للبارودي

 البارودي مبختارات تغرق شعرية مجموعات أأربع وهل الاجامتعي والهجاء و الأوصاف الس ياسة يف الس تحدثة

 ادلوةل وشعراء الودلين حفول شعر من ، شعر ديوان ثالثني من منتقاة شعرية قصائد عن عبارة ويه

  كام ، والتعقيد احلشو من وخال والعىن اللفظ يف ما رق ادلواوين هذه من انتقى حيث ، والأندلس العباس ية
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 ابلنس بة أأما"  التنوعة وجنباهتا حياته صور محل وقد واخلواطر اخلطب ، الرسائل عنون أأودعه الأوابد أألف

 الفصل تناول ، فصلني ا ىل الباب هذا وانقسم ومصادره البارودي شعر عن الاكتب فيه فتحدث الثاين للباب

 أأغراض يف جيدد مل البارودي أأن ادلسويق معر يرى" الشأأن هذا ويف البارودي عند الشعرية الأغراض الأول

 عىل وقف فقد ، يفعلون كام ويفخر ويريث وهيجو ويصف ميدح فهو ، العبايس العرص عرفها اليت الشعر

،  و عبةل احلضارة و عرص عرصه اىل ميد ،ال والزي والوجه والعاين الروح جاهيل بشعر ىتو أأ  ، الاطالل

 يف وقدلمه يشء لك القدماء فأأخذ للقدمي بعث يف اكنت وصوره وموضوعاته معانيه أأن أأيضا شويق ويقول

 اخلارجية وموس يقامه صورة مطابقة للشعر القدمي، فاس تخدم كثريا من معانهيم و صورمه  شعره ،جفاء نظمهم

 (1)" والروي والقافية الوزن من للك القدمي ابلزتام والقافية الوزن عىل تعمتد اليت

 و العارضة التقليد من بتداًءاا البارودي عند الشعري الفن وتطور الفنية ادلراسة فتناول الثاين الفصل أأما

 اجلوانب بعض عىل والوقوف وختلصها ومطلعها ابتداهئا القصيدة عن احلديث مث والتجديد ابال بداع وانهتاء

 وموس يقاها القصيدة ووحدة والصور والاخيةل والاسلوب اللغة الس امي البارودية ابلقصيدة التعلقة الفنية

 الشعري الرتاث مناذج وحاىك القول ترويض مرحةل يف البارودي عىل قواي القدمي الرتاث أأثر اكن لقد واوزاهنا

 الشعر يف تتجسد مل ،مفعارضته مثالية صورة الشعري الرتاث أأعطاه ،وقد طاغيا علهيا اثرها واكن وعارضها

 الضعف من الشعرية ابلعبارة البارودي ثوب لقد العبايس العرص ختلص معارضته اكنت ،فلقد فقط اجلاهيل

 وهاد من هلانتشو  موته بعد العريب الشعر ،فأأحيا عرصه يف شعرية مقة واكن و التانة الصحة اىل والراككة

 (2) . الأدبية العصور مجلأأ  اىل ترده اليت الاحنطاط عصور

 

____________ 

 . 6ص وثقافة أأدب الوضوع 1173 العدد رمق سبمترب 26 ، السقدلي هللا عبد حيي التحرير رئيس ¹

 .72 ص بريوت والنرش للطباعة العربية الهنوض بدر حيث العريب الشعر يف واجلديد ،القدمي الش باب ابو واصف ²
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 احلركة يف البارودي تأأثري الأول الفصل تناول ، فصلني ا ىل تقس ميه فمت والأخري الثالث الباب أأما      

ما  العىن ودقة الأسلوب قوة العريب للشعر البارودي أأاتح"  به تأأثروا اذلين بعض ا ىل اال شارة مع الشعرية

 العارصين حىت ينتظره يكن مل جديدا شيئا للشعر أأعطى فالبارودي مث ومن.  بعيد أأمد منذ منه ضاع قد اكن

 المتازة ماكنته الأدب فأأخذ اال حياء عرص يف الأدبية الساحة عىل فرضا نفسه الشعر هذا فرض وقد ، هل

بداعه فكره قايف معال اكن البارودي كون ، وعافية قوته وأأس تعاد  بصامته فرتك ، السائد الوضع عىل ممتردا ، وا 

 البارودي شعر يف والباحثني النقاء بعض غدراء فتحدث الثاين الفصل أأما:  معيقة بصورة العريب الأدب عىل

بداعه  الرشف ذو اجلليل الأمري " هذا الأدبية الوس يةل كتابه يف الرصفى حسني الش يخ يقول حيث ، وا 

 بلغ لا أأنه غري ، العربية فنون من فن يف كتااب يقرا مل ، ذاكؤه التبايه وادلهن ، نقاؤه البالغ والطبع الأصيل

 تلكفه دون الشعر دواوين من الكثري حفظا حىت ، ومعهل الشعر القراءة ميال طبعه من وجد العقل سن

 مقام وفق ينبغي ما مدراك ، وخطهئا صواهبا عىل واقفا خسيسها من رشيفها انقدا معايهنا مجيع واس تثبت

 (1)" ابلأمراء. ابلالئق الشعر صنعة من جاء مث ينبغي وال الالكم

ذا أأغالهل من وفكة قيوده من الشعر البارودي ، "حرر البارودي شعر حول ايدا ضيف شويق ويقول    ا 

 تعبريا و أأله ومرّسته وحزنة وفرحة وعواطفه أأحاسيسه عن التعبري ا ىل الداهن المتلق الدحي غثاء من أأخرجه

 فقد بعده ، العربية من الاجيال قبسها اليت التار حل هده ، و ليست الشعب وروح العرص روح فيه ترمس

  طموح و هو واحملن، الزوااي هذه تأ زرت همام  يفرت وال يضعف ال طموحا العال، ا ىل قواي طموحا معها قبس

 أأمه فهيا أأبرز اليت اخلامتة مث وشهرة " جمد من به حيمل ما لك ، وانل اذلروة حىت الشعر عامل يف به يسمو مازال

لهيا التوصل مت اليت النتاجئ  تضمن وبيامن ادليوان بعد نرشت اليت الشعرية اجملموعة الأول تضمن وحملقني ا 

 مت اخملتلفة ادليوان طبعات من طبعة أأي يف تنرش اليت الأمة س يد مدح يف الغمة كشف قصيدة الثاين اللحق

 (2) . احملتوايت وفهرس والراجع الصادر قامئة ذكر

____________ 

 474 ص ت.  د ، 2 ج ، 16 ، الأدبية الوس يةل ، الرصفي حسني ¹

 . 119 ص سابق مصدر احلديث الشعر رئد البارودي ضيف شويق ²
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 :  الالحق عىل التعليق

 ، اثنني ملحقني عنوان حتت شعرية دراسة البارودي سايم محمود احلديث الشعر يف"  كتاب احتوى    

 وتضم 1975 عام ادليوان بعد نرشت اليت البارودي أأوراق"  عنوان حتت شعرية مجموعة الأول اللحق تضمن

 عىل الضوء تسلطا لأهنا كبرية أأمهية ذات اجملموعة هذه ، بيت 717 حوايل يف وتقع نرشها يس بق مل نصا 160

عادة ميكننا حيث للبارودي الشعري الرتاث صورة تمكل ولأهنا شعره تنفيخ يف البارودي مهنج  يف النظر ا 

 فهذه شعره تنقيح يف البارودي طريقة عىل البارش التعرف لدلارس تتيح كام الشعرية طفرته وحقيقة شعره

 الهيا يعود واكن الفنية حياته من خمتلفة زمنية فرتات يف الشاعر صاغها نظمية حماوالت أأساسها يف اجملموعة

ما أ خر ا ىل حني من  هذه يف أأصل لها ادليوان يف الواردة النصوص من كبري وعدد ، مقتبسا أأو منقحا ا 

 : اجملموعة هذه نصوص وبعض ادليوان قصائد بعض بني والعالقة اجملموعة

                                      1      

 رُ الناظ هبجته يف ارحيَُ                            رٌ دائِ  فكلٌ  مّ أأ  ٌص راقِ أأ 

 الناظرُ  هاعطفُ  الينً  فاهزت                             شاملٌ  عهباال ابنةٌ  ام

نْ  ما   ابهرُ  هنُ حس َ أأ غزالا  الا                         هتانِ س ْ بفُ  العني ىترَ  ا 

 ماطُر  ،انبهتا وزهرة                            ابرٌق  ، أأرسلها لَعة اي

                                         2 

 صواُب  فيه اجلهلُ  يكون امَ  عىل             .الهنيى وىلأأ  صرب ش ياءالأ  قبحأأ  ومن
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                                      3 

َ يسُ    ونشكرُ  نشأأ  انأأ  جَعِب  من و                  فعلهمْ  ر،ونشكُ  اخسفً  ناومون

                                     4        

 اخليامْ  لْت تقَاب اذا فكيف                    الغرامُ  اجَ هَ  نظرة   لوّ لأ 

 يتأأهلُ  لكن حسنٌ  اوالكمهَُ            .لْ مْج أأ  ة،والشيب مكلأأ  الشيب

 فيتجهلُ  احللمي هل خيف لهو       باالّصِ  ويف الوقار وأأخُ  الشيبَ  نا  

 لاليذه صاحب خهلّ  وامحلد              حفمدتهُ  لكهيام حصبت ولقد

  يتبدلُ  وال هتُ مود   وتصفُ            صادٌق  خلٌ  هذين من أ خر و

                                   5 

 النظرُ  القاتلِ  يف دهوحَ                ورُ احلُ  هُ ندُ فِر  س يٌف  طرفك

 ورُ خ به ،وما لينا هيزت                    عقدهُ  ماهل محالر   كوقد  

 القدرَ  ،وتظملُ  فينا تفتكُ                        بناظرة ابناأألب فتنِت 

 يوانادل عن مس تقةل القصيدة هذه طبعت كشف الغمة يف مدح س يد الأمة قصيدة فهو الثاين اللحق أأما    

 الصطفى سرية فهيا الشاعر اس تعرض ، السالم و الصالة عليه محمد س يدان مدح يف ويه ، طبعاته أأي يف

  قصيدة هذه"  فيقول القصيدة لهذهوضعه  سبب البارودي يذكر و بردة البويرصي غرار عىل يه و ةالعطر 
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 سرية عىل بنيهتا قد و,  ربه اىل انتقاهل يوم اىل الكرمي مودله حني من سمل و عليه هللا صىل النيب سريةمضنهتا 

 ا ن هللا اىل رغبيت و ، الأمة س يد مدح يف القصة"  مسيهتا " كشف الغمة يف مدح س يد الأمة و هشام ابن

 هااكس  و اليك رغبيت حفقق اللهم ، احملرش هول من النجاةسلام ا ىل  و اليعاد يوم هبا موتأأ  ذريعة يل تكون

 . بيتا 447 ابياهتا مجموعة وبلغ هذابفضكل رونق القبول أ مين ، و 

 : الأمة دس يّ  مدح يفكشف الغمة  قصيدة

ىل الغَاممَ  َواْحدُ الَعمَلِ                     داَرةَ  يَّممْ  الرَبقِ  َرائِدَ  اي
ِ
 َسملَِ  ِبِذي يَح ّ  ا

ن
ِ
وَحاءِ  عىَل َمَررَت  َوا مَيِ  َهتّانَةِ  ساِريَة   لَها               َأخالَف  فَاْمرِ  الر   ادِلّ

 نََعمِ  َوِمن َزرع   ِمن الن واِهلِ  َحواِلهِبا                     ِري   يف الل وايت الِغزارِ  ِمنَ 

ذا
ِ
 الَكَِ  عاِريَ  يَكُسو الن ْورِ  ِمنَ  يَُدَها                 بُْرداً  نَْمنََمْت  ِبأَرض   اس هَتَل ت ا

ناِبهُلُ                   خَيتَالُ  ُخرْضاً  هِبا الن باَت  تَرى ي ةِ  ُحةل    يف س َ  الَعملَِ  َموش ِ

ىل َأدُعو
ِ
ارِ  ا قيا ادل  يِّ  َظَمأأٌ                 َأَحق   َويِب  اِبلس   َكَرمِ  َأُخو لَِكيّن  اِبلِرّ

 ِبَفِمي يَت ِصلْ  لَمْ  رِس ها جاحِنَيت                         َوِديَعةٌ  بنَيَ  ِلهَواها َمناِزلٌ 

ذا
ِ
مُت  ا  اِبلَعملَِ  الرحيِ  ِلعبَ  الَصبابَةُ  لَِعَبت                     يِبَ  نَفَحةً  ِمهنا تَنَس 

ِ  عىَل َأِدر مع ن   ِذكراها الس 
ِ
 اذِلَممِ  َمرِعي ةَ  َمزِنةَلً  القَلِب  يف                    لَها فَا
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باةَ  يَُفل   هَلُ                      َشوقاً  الُفؤادِ  يف َوَأبقى تََوىّل  َعهدٌ   َوالهَِممِ  الَرأأيِ  ش َ

ذا
ِ
 ُحملُِ  يف ِمنهُ  ََكَيّن  َحىّت  ِللَعنيِ                           َمخائهُِلُ  الَحت تََذك رتُهُ  ا

 ( هللا رمحه) الناظم به أأراد وقد فيه يزلون خصيبا ماكان هلم ليلمتس يتقدم اذلي الرسول الرائد:  الربق رائد اي

 . تتقدم اليت الرحب

 ابحلجاز . جبل امس:  ،العمل ابليشء احاط ما= ،ادلارة اقصد: ميم:  الغيت

 . حلجازاب موضع:   سمل ،ذو ابلغيث سقه ي: أأ   الغامم احد

 حسابة ي: أأ  اخل سارية,: الرضوع  خالفالأ  جلهالأ  فاس تد ي: أأ  لها ،فامر والدينة مكة بني موضع:   الروحاء

 . مطارالأ  كثرية

 (1) . العطاش= ،النواهل الاء منابع= ،احلوالب الغيث الثرية السحاب: الغزار

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

 1احلديث ط الكتب عامل الثقافة وزارة من بدمع ،طبع مراشد امحليد عبد عيل ،د البارودي سايم محمود احلديث الشعر يف ¹

 . 378ص,2009,
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 : والراجع الصادر ونقد تقمي

"  البارودي سايم محمود"  فنية دراسة احلديث الشعر يف"  كتاب يف الراجع و الصادر قامئة خالل من    

 خمتلف عىل واسع ا صالع وذو غنية ببليوغرافية مكتبة ميكل مراشدة امحليد عبد عىل الاكتب أأن تالحظ

 وموضوع الصادر هذه مالمئة نرى كام التنوعة، ابلعلومات نصه تزويد عىل ساعدة ما وهذا والراجع الصادر

 يف البالغة وأأرسار سلمى أأيب بن زهري وديوان قنينة بن محمد أأبو والشعراء الشعر الصادر هذه أأمه ومن كتابه

 ، ادلسويق معر احلديث الأدب يف نذكر كتابه يف علهيا ارتكز اليت الراجع اما اجلرجاين القاهر لعبد البيان عمل

 ، داوود حنفي حامد الاكتب احلديث الأدب واترخي ضيف لشويق مرص يف العارص العريب الأدب

 فالقدمية ، الزمنية احلق ويف والعلومات للمنت خادمة اكنت أأخرى ومراجع مصادر من مجموعة واس تخدم

 الأدب تطور يف ودراسات ، سعيد زكراي ونفوسة ، وشعره حياته اكلبارودي واحلديثة اجلاحظ والتبني البيان

 .بدر طه احملسن عبد ، احلديث العريب

 الرتتيب حسب عىل تسلسليا ترتيهبا مرتبة الكتاب يف جفاءت والراجع الصادر ترتيب الناحية من أأما

 .الااكدميي البحث رشوط للحروف ،مراعيا الاجبدي
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  : اخلامتة حمتوى مناقشة

ن لنا بدا البارودي سايم محمود فنية دراسة احلديث الشعر يف الكتاب خامتة خالل من      اكنت اخلامتة ا 

ليه توصل ما للك جامعة  فعند ، هبا خرج اليت الاس تنتاجات خملتلف شامةل حوصةل و نتاجئ من الؤلف ا 

 فمتكنا ، كتابه منت يف الاكتب عاجلها اليت الضامني و الواضع خملتلف ا شارة هناكل أأن لنا اتضح للخامتة قراءتنا

 ، به صةل ذات و الوضوع يف تصب اكنت اهنا اي بسهوةل الكتاب حمتوى استيعاب و فهم من بواسطهتا

ليه وصلت اليت الس توى تضمنت حيث  يف فتساوت س بقه اذلي الزمن و البارودي زمن الشعرية احلركة ا 

 البارودي خشصية أأظهرت كام العراق و الشام و مرص.  امهية الاكرث العربية الشعرية البيئات الس توى هذه

ضافة اال بداع و العمل و الطموح من متصةل سلسةل حياته فاكنت  من تدرس مل نرثية و شعرية نصوص اىل ا 

 خاص ملحق يف الس تني و الئة الشعرية النصوص مجعت بيامن ادلراسة هذه يف ببعضها التعريف جرى و قبل

 صياغته يف الاقدمني أأاثر اقتفى البارودي أأن ادلراسة فكشفت الفين اجملال يف اما ادلراسة اىل أأضيف

 هجة من معارصة و هجة من راثيةت البارودية القصيدة فاكنت اال بداع و الاس تقالل طريق عىل بعدئذ الشعرية

 الوطن جعل لأنه العربية الشعرية احلركة يف البارودي سايم محمود الشاعر تأأثري أأيضا اخلامتة اظهرت و خرىأأ 

 ابلس ياسة الشعر لتحمفا بعده الشعراء سار ادلرب هذا عىل و أأولوايته سمل رأأس عىل مهومه و قضاايه و

جعاب ا ىل ابال ضافة  العربية الشعرية الهنضة برائد مسوه و ابلبارودي أأطيافها مبختلف العربية الثقافة ممثيل ا 

 الشخصية هذه س تقاللا و خشصيته قوة و البارودي عظمة اخلامتة يف ذكرت كام.  العارصة و احلديثة
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 رائد أأنه عىل يذكر س يضل و العريب الشعر مسرية يف مركزية و هامة حلقة فالبارودي الفين الصعيد عىل 

 يف الفنية و الرتاثية الصورة أأو ضاتهمعار  و خمتاراته و البارودي سايم مفحمود احلديث عرصه يف الشعر هذا

 .مس تقةل ادلراسات هبا تهنض أأن و الرعاية و العناية من ابلزيد حتظى أأن تس تحق موضوعات هذه لك شعره
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  : العمل تقيمي

ذا      حيث ش يق حبث و كبري هجد و دؤوب معل مثرة أأنه نقول أأن فاس تطاعتنا الكتاب هذا تقيمي أأردان ما ا 

 شعر و بيئته من الشاعر خيص ما لك اىل فتطرق البارودي سايم محمود احلديث الشعر الكتاب هذا درس

ذا قصيدته خصائص و أأاثر و وعرص  فالعنوان به وطيدة صةل ذو للمنت مالمئ فنجده العنوان عن حتدثنا فا 

 الافاكر اما بس يطة و سهةل فاكنت ابلنس بة للغة ، النص عامل اىل الولوج نس تطيع خاللها من اليت العتبة هو

 سالمة اىل ا ضافة الكتاب حمتوى استيعاب و فهم معلية يعيق اذلي الغموض من خالية واحضة فاكنت

 عىل ساعده ما فهذا بكرثة فاكنت الراجع و الصادر اما الطبعية و اال مالئية و النحوية الاخطاء من الكتاب

 الؤلف فاس تخدام زمنية حقبة اي هتمل مل متوازنة و اثنوية غري اساس ية ايضا اكنت و العلومات يف التنوع

 ذكر عدم بيهنا من اليت الأ خذ و النقائص بعض عن نتغاىض ان ميكننا ال لكن حديثة و قدمية مراجع

 عن الاكتب يرصح ان ااكدميي معل أأو حبث اي رشوط مفن جائز غري هذا و القدمة يف الاشاكلية

  الفصول بني التنس يق عدم ا ىل ابال ضافة الاشاكلية

 ما نوعا سطحية بطريقة نوقشت فصول و التفاصيل بأأدق مفصةل و طويةل فصول هناك حيث الابواب و    

 سايم محمود الشاعر عرص عن احلديث يف فيه الاكتب افرط حيث فصول اربع تضمن الاول فالباب. 

 يف البارودي تأأثري فهيام تناول فقط فصلني عىل فاحتوى الثالث الباب اما ااثره و ثقافية حياته البارودي

 مل اخلامتة حىت و تقس ميها و الفصول و الأبواب بني التوازن يف خلل فهناك فيه النقاد أ راء و الشعرية احلركة

 ننكر أأن ميكنناال  الأأخذ هذه من ابلرمغ لكن. اثنني ملحقني كتب فبعدها الكتاب يف صفحة أ خر يف تكتب

 من اكلعديد الكتاب من غريه تناساها أأمور فعاجل جديدة ا ضافات حيمل لأنه ابدلراسة جدير العمل هذا ان

  الأدبية. الساحة يف ماكنته و ابلبارودي يليق التأأليف فهذا اذلكر يس تحق و للبارودي القائد
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 : خامتة

 : ييل فامي نوجزها النتاجئ من مجةل اىل توصلنا البارودي سايم محمود احلديث الشعر يف كتاب دراسة عدي    

ن  قدم و جديدة بطريقة طرح كونه العريب الشعر يف الؤلفات أأمه من يعد بدراس ته مقنا اذلي الاديب النتوج ا 

ضافات ن  عديدة ا   و ادلارسني من العديد انتباه شد و كبري ابهامتم حظي ابداعه و البارودي شعر ، ا 

 العريب الشعر سامء يف ساطعا جنام يعد اذلي البارودي تناول لأنه مثينة أأدبية حتفة الؤلف ،هذا الباحثني

 اي عن تغفل مل و الزوااي لك من البارودي درست اهنا يف ادلراسات ابيق عن ادلراسة هذه ختتلف احلديث

ضافة العملية و الشخصية حياته يف تفصيل  . قبل من تدرس و تعرف مل قصائد تناولت أأهنا اىل ا 
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 . 1998 ، 5ط ،القاهرة العارف ،دار احلديث الشعر رائد ،البارودي ضيف شويق .7

 . 2003.،دط غريب ،دار مرص يف والعارص احلديث الشعر ا سامعيل ،افاق ادلين عز .8

 . 1970 1،ط بريوت الشعر اعالم العقاد، مجموعة .9
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 والنرش للطباعة العربية الهنوض بدر حيث العريب الشعر يف واجلديد ،القدمي الش باب ابو واصف .13
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 اللخص :

ذ احلديث العريب الأدب يف الهنضة رائد البارودي سايم محمود الشاعر يعد      اخذ و الشعر أأسلوب حد ا 

 فهيا عاجل اليت أأشعاره يف الوطنية الفنون أأبرز عىل الضوء سلطنا و الأسلوب و الصياغة يف القدماء قوالب

براز و عرصه مشالك  . لها الفنية اخلصائص أأمه ا 

 أأمه من بعض كشف ا ىل أأيضا توصلنا فقد..  وطنه حيب مرصاي وطنيا شاعر و اثئر البارودي يعترب و

 . لأشعاره الفنية اخلصائص

الطويل و البس يط و الاكمل و اخلفيف و الرسيع و التقارب و البحر الطويل أأكرث  البحور العروضية :

 البحور اس تعامال يف أأشعاره .

 و اال حياء لدرسة كرائد الطويةل الالكس يكية القصيدة قالب ا ىل أأشعاره يف الشاعر اجته القصيدة طول

 .البعث

 . الرصينة اجلزةل الألفاظ عىل صياغته يف الشاعر اعتد:  الألفاظ

 . العارضات و الوضوع وحدة

 .الاقتباس 

اللكامت الفتاحية :   

الشعر احلديث ، القصيدة الرتاثية ، الأحياء ، البعث ، التجديد ، الاقتباس ، الابداع الفين ، اخلصائص 

 الفنية ، العارضات .


