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 داءــــــــاإله          
إلى من أرضعتنً الحب و الحنان ... إلى رمز الحب و بلسم الشفاء ... ٌا من 

أفتقدك منذ سنوات ... ٌا من ٌرتعش قلبً لذكرك ... إلى روح أمً العزٌزة الؽالٌة التً 

 ستظل دابما جزبً األجمل فً حٌاتً ، أعلم أنك كنت تنتظرٌن هذا الٌوم بفارغ الصبر

بن نك فسٌح جناته ...كاقت كل شًء فرحمة هللا علٌك و أسو الفرح إال أن مشٌبة القدر ف 

 براهٌم أمٌنة.

إلى جدتً التً وافتها المنٌة منذ عام، و كانت خٌر مثال لألم الحنونة و التً     

 باٌة. سوالمًعوضتنً كل االشتٌاق و الحنٌن الذي كان ٌنتابنً لفراق أمً حبٌبتً ... 

 .كوثر، دعاء، ٌحًلى من ٌحملون فً عٌونهم ذكرٌات طفولتً و شبابً إخوتً: إ    

 بن براهٌم.إلى كل من شجعنً فً رحلتً إلى التمٌز و النجاح عابلة     

  سعٌد الشارف.إلى من سار معً فً دربً و كان خٌر سند لً زوجً الؽالً:    

صدٌقاتً العزٌزات اللواتً قضٌنا معا أحلى الذكرٌات خالل المسار الجامعً: إلى    

 إٌمان، أحالم ، سمٌة .

 

 ــــــــربًٌ عــــــــــاإلدرٌس                                                       

 



 

 

 داءـــــــاإله            

إلى الذي وهبنً كل ما ٌملك على أن أحقق له آماله ، إلى كل من كان ٌدفعنً نحو        

األمام لنٌل المبتؽى و إلى اإلنسان الذي امتلك اإلنسانٌة بكل قوة إلى الذي سهر على 

 . أحمدتعلٌمً بتضحٌات أبً الؽالً على قلبً أطال هللا فً عمره 

إلى التً وهبت فلذة كبدها كل العطاء و الحنان و التً صبرت على كل شًء ، و

أســــؤل  عائــشـةالتً رعتنً حق الرعاٌة و كانت سندي فً الشدابـــد إلى أمــــً الؽالٌة 

 هللا أن ٌـحــفــظهــمــا و ٌحمٌهما من كل شر قد ٌصبهما . 

 . مرٌم،  نزٌهة،  محمدو كذلك أهدي تحٌاتً إلى إخوتً األعزاء :      

أتمنى لكّن  شهٌناز،  أحالم،  سمٌة،  عبٌركل الشكر و التقدٌر لصدٌقاتً الؽالٌات :     

 التوفٌق فً مشواركن المستقبلً .

 .كما أتوجه بالشكر إلى كل من ساعدنً من قرٌب و بعٌد على إنجاز هذا العمل    

  

 

 

 ان ـــزة إٌمــــبوع                                                

 

 



 

 

 رـر و تقدٌـــــشك
ال لنا و نحن نخطو خطواتنا األخٌرة فً الحٌاة الجامعٌة و من وقفة تعود إلى أعوام     

قضٌناها فً رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذٌن قدموا لنا الكثٌر باذلٌن بذلك جهودا 

كبٌرة فً بناء جٌل الؽد لتنبعث األمة من جدٌد و قبل أن نمضً نتقدم بؤسمابنا آٌات 

 الشكر و االمتنان و التقدٌر و المحبة .

 إلى الذٌن حملوا أقدس رسالة فً الحٌاة.

 إلى الذٌن مهدوا لنا طرٌق العلم و المعرفة.

بكل ما لدٌه و كان عونا الذي أهدانا سعٌد المكروم الدكتور إلى األستاذ الفاضل و المإطر

 لنا من أجل الوصول إلى إنجاز هذا العمل المتواضع.

ٌن قرإلى من حفزنا إلتمام هذا العمل سواء بالدعاء أو النصٌحة أو الكلمة الطٌبة األستاذ 

 كمال.

 نطلب من هللا أن ٌجعل جهدهم فً مٌزان حسناتهم ٌوم الحساب.

 

 

 

 .ان ـــــزة إٌمـر و بوعــــً عبٌــــاإلدرٌس                                                

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ـــــة  دمـــــــــــمق
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 ة:ــــــــــمقدم

بالشعر العربً الحدٌث فً كتاب إال إذا كان ٌصعب على الدارس و الباحث أن ٌحٌط     

هذا الكتاب ضخما مإلفا من عدة أجزاء، و ها هو المثال بٌن أٌدٌنا حٌث كان من نصٌبنا 

كتاب مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث لصالح الدٌن محمد عبد التواب حٌث 

عند مدرسة وقؾ المإلؾ فً بداٌة كتابه عند شعر النهضة و بوادر نهوضها لٌنتهً 

الشعر الحر، حٌث أن الكتاب جامع لكل المدارس العربٌة التً شهدها األدبً، فؤخذ 

 ٌتناول الشعر فً مصر و بؽداد و العراق و ؼٌرهم.

و ٌعود سبب اختٌارنا للموضوع نظرا لما دار حوله من دراسات مختلفة، و إضافة    

تها الكبٌرة و خاصة أن هذا إلى رؼبتنا فً التعرؾ على المدارس األدبٌة ككل ألهمٌ

البحث هو من تخصصنا الدراسً. و لإلجابة على اإلشكالٌة المطروحة كٌؾ كان تؤثٌر 

هذه المدارس على تارٌخ الشعر العربً؟ و كٌؾ استطاع الشعر أن ٌتطور من مدرسة 

 ألخرى؟

دارس و قد اعتمدنا على المنهج التارٌخً و ذلك راجع للمسار الشعري الذي سلكته الم   

من بداٌة النهضة إلى ؼاٌة الوصول عند الشعر الحر معتمدٌن على مصادر أهمها كتاب 

فً األدب العربً الحدٌث مدخل النقد األدبً الحدٌث لمحمد ؼنٌمً هالل و كتاب قضاٌا 

الشعر المعاصر ألحمد أبو شادي، إضافة إلى مجموعة من الدواوٌن للشعراء الكبار 

 ً، حافظ إبراهٌم، و دٌوان ناجً.أمثال: البارودي، المازن

 

 



 مقذمة                                                                                                  
 

 ب 
 

ستة فصول ٌتمحور الفصل األول حول النهضة العربٌة و بوادر و قسمنا بحثنا إلى     

نهوضها و بعض النماذج األدبٌة منها، أما الفصل الثانً فقد خصصناه لرابد البعث و 

اإلحٌاء وحده، تحدثنا فٌه عن شعر البارودي و شخصٌته و كٌؾ استطاع أن ٌعطً 

ً الفصل الثالث إلى مدرسة للشعر نظرة أخرى ، و عن المنزلة التً أخذها، ث اتجهنا ف

الشعراء المحافظٌن و على رأسهم أحمد شوقً و حافظ إبراهٌم و معروؾ الرصافً 

لنتطرق إلى منزلتهم و عن آثارهم فً الشعر العربً الحدٌث، كما تناولنا فً الفصل 

الرابع شعراء مدرسة الدٌوان أال و هم العقاد و إبراهٌم المازنً و عبد الرحمن شكري، 

لنسبة للفصل الخامس ذهبنا إلى جماعة أبوللو و اتجاهاتها الشعرٌة، و توقفنا فً ذلك و با

عند الشاعر الكبٌر أحمد زكً أبو شادي إضافة إلى إبراهٌم ناجً و ٌوسؾ البشٌر 

التٌجانً، وآخر فصل كان للشعر الحر حٌث أعطٌنا لكل هذه الفصول الستة ثالث مباحث 

مقدمة أما الخاتمة فكانت على شكل حوصلة ألهم النتابج بالتساوي، لٌتصدر هذا العمل 

 المتوصل لها من خال هذا العمل.

و من الصعوبات التً واجهتنا خالل رحلتنا العلمٌة هً المصادر و المراجع التً     

استعصى علٌنا الحصول علٌها و ذلك نظرا للظروؾ التً  تزامنت مع  أوضاع كورونا 

ضٌق الوقت و أٌضا اإلطالة فً الموضوع و السٌما  و الحجر الصحً، إضافة إلى

الفصول هذا راجع إلى اختالؾ الدراسة لألعمال هذه السنة على عكس السنوات الماضٌة 

 حٌث كان العمل ٌنقسم إلى فصلٌن األول نظري و الثانً تطبٌقً.

م بؤعز و لكن بمشٌبة هللا تعالى استطعنا التوفٌق فً هذا العمل و منه نتقد            

الشكر و خالص االمتنان إلى الدكتور مكروم السعٌد الذي ساعدنا و لم ٌبخل علٌنا 

 بالنصابح و التوجٌهات شاكرٌن إٌاه على صبره و سعة قلبه.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاب  ة للكتـفنٌالطاقة ـــالب  
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 ابــــة للكتــــــفنٌالة ـــــــبطاقال

 *السٌرة الذاتٌة لصاحب الكتاب:

 21/06/1937تارٌخ ولد الدكتور صالح الدٌن محمد عبد التواب السٌد فً مصر 

بالقاهرة، نشؤ على حب العلم منذ صؽره فاستطاع بذلك أن ٌصبح أبرز النقاد فً مصر و 

العالم العرب، و هذا بفضل المإهالت العلمٌة التً ٌمتلكها فقد تحصل على اإلجازة 

م، مع مرتبة الشرؾ من كلٌة الدراسات العربٌة 1964العالٌة )الشعبة األدبٌة ( فً ماٌو 

( فً األدب من كلٌة اللؽة رة األزهر، كما تحصل على درجة التخصص )الماجٌستجامع

 م بتقدٌر ممتاز.1969العربٌة جامعة األزهر بالقاهرة 

و هذه المإهالت العلمٌة ساعدته على التدرج الوظٌفً، فدرس فً العدٌد من المعاهد من 

صب مساعد لقسم األدب و النقد بٌنها معهد األزهٌة ) اللؽة العربٌة و آدابها (، ثم تقلد من

 18/9/1988بكلٌة اللؽة العربٌة بجامعة األزهر، ثم أصبح ربٌس قسم األدب و النقد من 

 .1/7/2002حتى 

 األدبٌة من بٌنها: تله العدٌد من اإلصدارا

 دراسة أدبٌة و نقدٌة . –الصورة األدبٌة فً القرآن الكرٌم -

 حول اإلعجاز القرآنً (.النقد األدبً ) دراسات أدبٌة و نقدٌة -

 القاضً الجرجانً و كتابه الوساطة بٌن المتنبً و خصومه .-

 موقؾ اإلسالم من الشعر.-
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 مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث.-

 دراسات فً األدب المقارن و مناهجه .

 أدب الطفولة فً العصر الحدٌث .-

له مجموعة مقاالت و بحوث منشورة فً لدراسات األدبٌة و النقدٌة بمجلة كلٌة  كما   

اللؽة العربٌة، جامعة األزهر و شارك فً العدٌد من المإتمرات العلمٌة، و كان له 

الشرؾ أن ٌشرؾ على العدٌد من البحوث و الرسابل العلمٌة فً كلٌة األزهر و جامعة 

صراعه القصٌر مع المرض، لكن ظلت أعماله  عٌن الشمس بمصر. وافته المنٌة بعد

 األدبٌة راسخة إلى ٌومنا هذا، و تعد مرجع من مراجع النقد األدبً.

 *تعرٌف الكتاب:

ٌعد كتاب "مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث " من أهم الكتب فً النقد األدبً     

ب إلى الحدٌث عن الحدٌث و المعاصر، حٌث تطرق الكاتب صالح الدٌن محمد عبد التوا

مختلؾ المدارس األدبٌة التً ظهرت فً العصر الحدٌث، بداٌة بالحدٌث عن لنهضة 

 العربٌة و أثرها فً أدب العصر الحدٌث ثم المرور إلى التعرٌؾ بالمدارس األدبٌة .

نشر هذا الكتاب ألول مرة عن دار الكتاب الحدٌث للنشر و التوزٌع، البلد : مصر،     

م ، حجم الكتاب ٌعتبر متوسط فً 2005ذكر تارٌخ الطبع، سنة النشر  القاهرة، دون

صفحة، أما بالنسبة لشكله الخارجً فنجد الؽالؾ  234متناول الجمٌع حٌث ٌتضمن 

باللون البنفسجً و ٌتوسط واجهة الؽالؾ عنوان الكتاب بالحجم العرٌض و باللونٌن 

مة و الذكاء و الرقً، و هذا ربما البنفسجً و الفضً، حٌث ٌرمز كال اللونٌن على الحك

للداللة على ذكاء و أبداع و حكمة الشعراء الذٌن تطرق إلٌهم الكاتب فً كتابه، ثم فً 

 طرؾ الواجهة نجد كذلك اسم دار النشر .
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بدأ الكاتب  الدكتور صالح الدٌن محمد عبد التواب كتابه بمقدمة ثم عرض علٌنا     

ستة فصول، فصل فٌها كافة المعلومات الالزمة التً فصول كتابه و الذي قسمها إلى 

تتعلق بالمدارس األدبٌة فً العصر الحدٌث و كذلك أبرز الشعراء، حٌث خصص الفصل 

األول للحدٌث عن النهضة العربٌة و أثرها فً العصر الحدٌث، ثم الفصل الثانً خصصه 

إلى الفصل الثالث الذي للحدٌث عن رابد البعث الشاعر محمود سامً البارودي، لٌمر بنا 

تحدث فٌه عن مدرسة الشعراء المحافظٌن، ثم الفصل الرابع خصصه لمدرسة الشعراء 

المجددٌن، لٌختم كتابه بالفصل الخامس و الفصل السادس الذي تحدث فٌه عن مدرسة 

أبوللو و الفصل السادس خصصه لمدرسة الشعر الحر، بهذا ٌكون الكاتب صالح الدٌن 

اب قدم لنا نبذة عن مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث و ٌكون هذا محمد عبد التو

 .قدٌةالكتاب إضافة إلى الساحة األدبٌة و الن

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ول : النهضة العربٌة الفصل األ  

در قٌامها           ابوو   
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قٌامها المبحث األول: النهضة العربٌة و بوادر   

ٌقصد بالنهضة تلك المرحلة التً عرفت فٌها دول العالم ظهور مجموعات من      

بمختلؾ التً تهدؾ إلى التحرر من قٌود و سٌطرة الكنٌسة إلى ممارسة العلم  االتجاهات

 إستراتٌجٌة'' كل ما هو جدٌد، ونجد أٌضا جاسم السلطان فً كتابه  ةلمساٌرمٌادٌنه 

.ٌعرؾ النهضة على أنها حركة فكرٌة عامة منتشرة فً مختلؾ بلدان اإلدراك للحراك''

لقرن و تطرح الجدٌد دون قطٌعة مع التراث ، تمثل فً فضاء ا باستمرارالعالم ، تتقدم 

عفً كل المٌادٌن من سٌاسة و دٌن ،االقتصاد واالجتما
1

ونستطٌع القول بؤن النهضة هً 

الزمن ، قادها مجموعة من العلماء و فكرٌة ظهرت فً العقود األخٌرة من حركة 

بشكل المفكرون رؼبة فً إخراج العالم من الجمود و التحجر الذي طؽى على فكرهم 

صر الراهنة مع الحفاظ على كامل إلى فضاء العلم و التكنولوجٌا لمواكبة تطورات الع

ل األساسٌة أن النهضة األوروبٌة من أهم العوام لدى العلماء والمفكرٌن من الشابعالتراث.

التً حركت مشاعر العرب و المسلمٌن و دفعتهم إلى محاولة إحداث نهضة فً مجتمعهم 

لكً ٌتقدم و ٌتطور مثلما تقدمت أوروبا .
 

إن تارٌخ النهضة العربٌة ٌبدأ من القرن التاسع عشر مٌالدي ، أي من بداٌة قٌام     

حضارة البشرٌة ، مرورا ببداٌة الدولة اإلسالمٌة و وضعها لنموذج الدولة و نمو جدٌد لل

هجوم العالم الؽربً الكبٌر منذ القرن الحادي عشر على العالم اإلسالمً أو ما ٌعرؾ 

بالحروب الصلٌبٌة التً استمرت ثالثة قرون ، التً أدت إلى تفكٌك العالم اإلسالمً و 

سلب ممتلكاته و قرصنة الهٌمنة علٌه
2
انحالل اإلمبراطورٌة وباإلضافة إلى سقوط ، 

 العثمانٌة 

 

                                                           
 .17/ص2010/  4أم القرى /ط جاسم السلطان / إستراتٌجٌة اإلدراك للحراك من الصحوة إلى الٌقظة /1
 .22جاسم السلطان / نفس المرجع / ص2
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و الثقافٌة فً عصر انتقلت فٌه الرأسمالٌة األوروبٌة  االقتصادٌةو بداٌة تحطٌم أسسها    

.إلى اإلمبرٌالٌة 
1

 

القرن التاسع عشر و ٌمتد حتى القرن  ًٌبدأ فإن الجذور األولى لعصر النهضة     

إلى السٌطرة و هٌمنة  العشرٌن مٌالدٌٌن ، فبعدما تعرضت البلدان العربٌة اإلسالمٌة

األوروبً الؽاشم نبه العرب إلى التخلؾ الذي أصبحوا ٌعٌشونه مقارنة  االستعمار

و  نوالمفكرالدول األوروبٌة ، لجؤ مجموعة من  حضت بهابالتطورات العلمٌة التً 

الفالسفة إلى محاولة حل هذه المشكلة لكً ٌتطوروا و ٌتقدموا مثلما تقدم ؼٌرهم ، و من 

:ال ة هذه المسؤلة نذكر على سبٌل المثبٌن المفكرٌن الذٌن سعوا جاهدٌن إلى معالج
 

 (.    1874-1801) رفاعة الطهطاوي-

 (.1879-1801خٌر الدٌن التونسً )-

 (.1894-1842علً مبارك )-

 بلورة النهضة العربٌة . ًكبٌر فالذٌن ساهموا بشكل  نالمفكرٌو ؼٌرهم من 

 المبحث الثانً : عوامل قٌام النهضة األدبٌة فً العصر الحدٌث

األزهر من أهم العوامل المإثرة فً النهضة األدبٌة الحدٌثة فقد لعب دور كبٌر،  ٌعد-1 

 ،االندثاركان حافظ للعلوم اإلسالمٌة و اللؽة العربٌة أكثر من ألؾ عام من الضٌاع و 

و ظل ٌقاوم مبات السنٌن التٌارات التً كانت تهب من الشرق و من الؽرب من أجل  

 طمس الدٌن و القضاء علٌه .

ن بٌن المحاوالت التً تدخل فٌها األزهر حملة نابلٌون بونابرت على مصر سنة م

العالم و دفعته إلى السٌر  ٌقظةو تعد من أهم األسباب الفكرٌة التً ساعدت على  1798

                                                           
 .21/ ص1999/ 2أحمد البرقاوي/ محاولة قراءة عصر النهضة/ األهلٌة للطباعة و النشر/ ط1
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و من و بعدها إصالحات محمد علً باشا من خالل بعثاته العلمٌة  واالزدهارنحو التقدم 

 هر. خالل اعتماده على علماء األز

الٌقظة فً مجاالت شتى نذكر  و كما قلنا أن لألزهر دور كبٌر فً أسباب النهوض و

 منها:

من 1868شارة إلى جمعٌة المعارؾ سنة و هنا البد من اإل فً مجال إحٌاء التراث: -أ

خالل جهود رفاعة الطهطاوي أحد أبناء األزهر و علماءه مع جماعة من رفاقه فً إحٌاء 

الجمعٌة على فتح مطبعة عملت بدورها على طبع العدٌد من الكتب التراث فساعدوا 

دٌوان ابن خفاجة ان ابن المعتز و الكبٌرة مثل البٌان والتبٌٌن للجاحظ و دواوٌن مثل دٌو
1
 

و هنا كذلك ٌعد رفاعة الطهطاوي أهم رابد لها و ذلك من خالل  فً مجال الترجمة :-ب

 اللؽة الفرنسٌة و أتقنها فكتب عدة كتب  رحلته من مصر إلى فرنسا ، كان قد تعلم

 اإلبرٌز إلى تلخٌص بارز'' موضوعه و رسابل ، من أهم الكتب نجد كتاب '' تلخٌص

، و كتاب '' مناهج األلباب المصرٌة فً حول أهمٌة التعرؾ على الحضارة الؽربٌة 

 مباهج اآلداب العصرٌة '' و كان ٌدور موضوعه حول تلمس األدب من اآلداب 

 الفضابل اإلنسانٌة .و 

و من هنا كان قد  1883وظل رفاعة الطهطاوي بٌن الترجمة و التؤلٌؾ حتى توفً سنة 

 ترك بصمته الكبٌرة فً تارٌخ النهضة األدبٌة .

كذلك كان األزهر فً الصدارة فً هذا المجال فً مجال التعلٌم و إنشاء المدارس :  -ج

للطب و بعدها كثرت المدارس التجهٌزٌة  فقد عمل على فتح المدارس كمدرسة أبً زعبل

 و التعلٌمٌة كالطب و الصٌدلة و الهندسة و التمرٌض و كافة الصناعات المختلفة .

كانت العناٌة للصحافة بادبة من حملة نابلٌون بقصد التنبٌه و أهم فً مجال الصحافة : -د

الخدٌوي صدار جرنالب ثم تم إسلسلة هً سلسلة التارٌخ إلسماعٌل الخشا
2

باللؽة العربٌة 

                                                           
 . 388/ ص4ٌنظر إلى تارٌخ آداب اللؽة العربٌة/ جورجً زٌدان/ ج1
2

 .145/ ص 1جٌنظر إلى تارٌخ الحركة القومٌة / عبد الرحمان الرافعً / 
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كان  1828و بعدها جرٌدة الوقابع المصرٌة سنة  1823و التركٌة لمحمد علً سنة 

تحت إشراؾ الشٌخ حسن العطار ثم ظهروا عدة محررٌن مثل أحمد فارس الشدٌاق و 

 ى نشر رسالتها فً العالم العربً السٌد شهاب الدٌن و استمرت الصحافة فً منوالها عل

ن األسباب التً ساعدت على قٌام النهضة كذلك إنشاء دور الكتب و المكتبات و من بٌ -2

 منها من ذهبت إلى مكتبات أوروبا مبعثرةفقد كانت توجد عدة كتب ثمٌنة لكنها كانت 

، فؤسست الحكومة دار  لعصر إسماعٌو العالم و منهم من ضاع و تسرب حتى جاء  

 الكتب و جمعت الكتب ، و حرصت على المحافظة على التراث األدبً .

للمٌالد ثم ازدهر فً القرن تسعة عشر مٌالدي ،  ستشراق : كان منذ القرن العاشراإل-3

شرقون إلى دعم االتصال الفكري بٌن الشرق و الؽرب من خالل نشاطات اتجهوا المست

 عدٌدة نذكر منها :

تؤسٌس الجمعٌات اآلسٌوٌة أهمها الجمعٌة اآلسٌوٌة الملكٌة فً لندن و الجمعٌة اآلسٌوٌة -

تهتم بدراسة شإون المستعمرات . فً فرنسا. كانت كلتاهما
1

 

عقد المإتمرات فً المدن الكبرى من أجل إبراز أهم الجهود المقدمة و جمع -

 المخطوطات .

 الفرنسً من أعماله األدبٌة ترجمة كلٌلة و دمنة ومن أهم المستشرقٌن نجد دٌساسً -

 و مقامات الحرٌري . 

دت مظاهر هذا الوعً تٌارات الوعً السٌاسً و حركات اإلصالح االجتماعً و ب -4

الؽربً ، و كان رفاعة الطهطاوي رابدا كذلك فً هذا األمر  ستعمارفً مقاومة اال

 ٌذه محمد عبده .باإلضافة إلى جمال الدٌن األفؽانً و بعدها تلم

بلبنان و الذي تعلم  1834النهضة فً بالد الشام : من خالل مدرسة عٌنطورا سنة  -5

المدارس و كانت أولها مدرسة عبٌة سنة  تتابعتفٌها عدد من زعماء النهضة اللبنانٌة ثم 

                                                           
ٌنظر إلى بحث أثر المستعربٌن من علماء الشرقٌات فً الحضارة العربٌة/ محمد كرد علً / محاضرات المجمع العلمً العربً 1

 .8/ ص 3بدمشق ج
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، أما التعلٌم العالً فً لبنان كان ٌتمثل فً  من إنشاء الدكتور األمرٌكً فاندٌك 1847

 الكلٌة األمرٌكٌة فً بٌروت .

و بعدها أخذت النهضة طرٌقها فً سورٌا أهم المدارس فٌها مدرسة التجهٌز و المعلمٌن -

 1900مٌالدي و المدرسة الطبٌة بدمشق من إنشاء السلطان عبد الحمٌد سنة  1882سنة 

 مٌالدي.

عة فً لبنات و سورٌا من أهم العوامل المساعدة فً النهضة و الشك أن ظهور الطا -

لحركات  تهٌؤقبل ، كل هذا كان تمهٌدا و األدبٌة إضافة إلى العوامل التً سبق ذكرها من 

 البعث التً قادها محمود سامً البارودي .

 

 المبحث الثالث : صور من النماذج األدبٌة فً فترة ما قبل البعث

سماعٌل قد شملت كل نواحً الحٌاة و عهد إكانت مظاهر النهضة فً عهد محمد علً    

المختلفة إال الناحٌة األدبٌة و ذلك راجع لتركٌزهم على العلوم بدال من اآلداب و لوال 

اهتمام بعض القراء باألدب و اطالعهم علٌه باإلضافة إلى الدور التً قامت بها المطبعة 

تطورا و حضً بنصٌبه فً مصر و المشرق العربً . أهم  األدب العربٌة لما شهد

 األدبٌة التً تناولها الكاتب فً هذه الفترة :النماذج 

:مخاطبة رفاعة الطهطاوي لمصر قائال  -1  

ٌ  ــــــَها الُجنــــــودُ           و القـــــاَدةُ األَسْ ــــــَودِ  ا أَ ٌَ                   

ٌَعوُد َهمًِّ الُمْدمِ ـــــــع ُكْم َحســــــــــود               إِنَّ أُمَّ

ْنصُ ـــــرُكْم ِتبُ ـــــــوب ٌَ  َفَكْم لَُكْم حُ ـــــــــروب            

ع    لَْم َتْثْنُكْم ُخطــــــــوب             َو اَل اْقِتحاَم معــــــــمَّ

 و َكْم َشِهْدُتْم ِمْن َوَؼى           و َكْم َهْزْمْتْم ِمْن َبؽَ ــى
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ٌَصْ ــــــَرعُ  ى و َطؽَ ــــى          َعلً َحماُكْم   َفَمن َتَعدَّ

شعر الغزل للشٌخ حسن العطار : -2
1

 

ٌُقاُد ُنجٌُبهُ  ْــ ِر أَصَعبَ  َما  ٌ  ــــا            َو الصَّ ـبـ ْبَر ِفٌَك َتؤَّس  ْلَزَمْت َنْفِسً الصَّ

ْــ َقلَُتُه كُ ـــــــروَبه ى             َنحْ ـــَو طـــَود  أَثـ   ُبلٌَت ِمْنَك ِبُكلِّ اَلح  لَْو َتبَ ــــــدَّ

ِن و َناَزَعْتُه ُخطوبُ ــــهُ  َدى اَْلُمَنوَّ ٌْ َت لِعاِشق  لَِعبــــــــــَ ْت ِبِه            أَ ٌْ  َفاَل َرث

 أَْنتَ  النَّعٌُم لَُه َو ِمْن َعجَ َب َتَعد                 ُبهُ َو ُتَمرِّ ُضُه َو أَنْ ــَت طَ ــبِ ـٌــــــبـُ ه

و للشٌخ حسن قوٌدر -3
2
فً بعض نصائحه :   

ْؼِم اَْلَمقالٌـدِ  ا طالَِب الن ْصَح ُخْذ ِمْن َمحْ ــــــَبَرة                  َتلَ ـــــقَّى إِلٌَــــْ َها َعلَى الرَّ ٌَ  

 َعروَسة  ِمْن َبناِت الِفْكرِ  َقْد ُكسٌـــَ ْت                ِمالحـــَ ة  َو لَ ـــَها ِفً الخَ ـــدِّ َتْورٌــــد  

َها َوَهى ِباأْلَْمَثاِل ناطِ ــــــــــــــَقة                 َطٌــــْ ر  لَُه فِ ـً َحمـٌِم الَقلْ ـِب َتْؽرٌـــد    َكؤَنَّ

 و اْحَذْر ِمْن الّناِس اَل َتْرَكُن إِلَى أََحِد                َفاَْلخَ ـل  ِفً ِمثـْ ِل َهَذا الَعصْ ـِر َمفْ ـتقود  

 َبواِطُن الّناِس ِفً َذا الدَّ ْهِر َقْد َفَسَدْت                َفاَْلشَ ـر  َطبْ ـع  لَهُ ـْم َو الخَ ـٌــْ ُر َتقْ ــلٌــــد  

 

الدروٌشو للسٌد على  -4
3
فً وصف هرمً خوفو و خفرع :   

نِ ــً             فــِ ٌمَ ـــا أََراهُ مـــــِ ْنُهمــَ ا َمبْ ــهوت    اُْنُظْر إِلَى اَْلَهَرمٌِن و اْعلَْم أَنَّ

ٌَموتُ  ماِن  ماِن َو َقْلِبِه              لَْم ٌـَ نْـ َهضَ ـــا َحتَّى الزَّ  َرَسَخا َعلَى َصْدِر الزَّ

 

و للمعلم كرامة  -5
4
ٌهنئ إبراهٌم باشا بفتح عكا :   

 َفَتُح ِبِه الَفْتُح الَقرٌُب مَوكـــــَّ د                و كَ ــواكِ ــُب النّ ـــَ ْصِر الُمبٌِن توقــَ د  
                                                           

تولى التدرٌس فً األزهر ثم صار شٌخا له ،و ظل فً  م( من أسرة مؽربٌة نزحت إلى القاهرة ،1825-م1766ولد بالقاهرة )1
 منصبه إلى أن توفً ، كان ٌمتاز و ٌتفوق فً العلوم العصرٌة.

ه( مؽربً األصل و نزح إلى الشام اشتؽل بالتجارة كما كانت له شهرة فً مجال 1262-م1789تلمٌذ للشٌخ العطار ولد بمصر )2
 العلم و األدب.

ه( و نشؤ بها و كان به ولوع باألدب و حفظ كثٌرا من الشعر و أصاب شهرة 1270 -ه1211بالقاهرة ) ابن إبراهٌم المصري . ولد3
 كبٌرة فً زمانه .

م و جاء لبنان و اتصل باألمٌر بشٌر الشهابً  و توفً 1774 -ه1188من شعراء سورٌا فً عصر محمد علً ولد فً حمص سنة 4
 م .1851 –ه 1268سنة 
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ٌُْقِنعْ ــُه ُمَهنَّ ــد    َما الَمْجُد إاِلَّ ِباَْلُحساِم و لَْم ٌَ ـــُدْم               َشَرُؾ الَفتَ ــى مَ ــا لَْم 

دُ  تَ ــــَجدَّ ٌَ مـــاِن ؟ َو مَ ــا  ا لِمـــــا               ؼَ ــٌْ ــِر الزَّ ة  لَْم ُتَذْع ِذْكر  ْوَم َعكَّ ٌَ  َما 

ْوم  ِبِه الَحْرُب اْلَعَواُن ُتْضِرَمْت            ِبقــَ نـــابـِ َل ِمثْ ـِل الصَّ ــواعِ ـِق َتْرَعدُ  ٌَ  

و للشٌخ ناصٌف الٌازجً -6
1

:                         فً جمال الروض

م  ــــا  ا َفْردَّ ِهزاَرها ُمَتَرنِّ ا                سِ ـْحر   َمرَّ النَّسٌُم َعلَى الّرٌاِض ُمْسلِم 

ا ، و لَْو َملََك الَكالِم َتَكل مَ ــا َق َرْأسِ ــِه               أََدب  ْهُر ُمَفرَّ ُه الزَّ ٌْ  أَْحَنى إِلَ

ْقلُِب ِدْرهُ ــــَما ٌَ ا َف َذا َماَء الَؽدٌِر َو َشْمسُ ــــُه                ُتْعطٌه ِدٌَنار  ا َحبَّ ٌَ  

و للشهاب األلوسً  -7
2

:فً العراق   

ِتها ِعْبري ٌُوِنً ِمْن َمَسرَّ  أَِهٌُم ِبآَثاِر الِعراِق َو َذكَ ــــــــَرهُ                  و تَ ـْعُدو ُع

 وَ  اَْلُثمَّ أَْخفاف ا َو َطبِ َن تُ ـــــــــراُبُه                 و أَْكَحُل أَْجفـــانـــ  ا ِبُتْرَبِتِه الِعْطريِّ 

ا                َتمـــُ ر  إَِذا سَ ــاَرْت َساِكنِ ــً اَْلزورا  و أَْسَهرُ أَْرَعى ِفً الّدٌاجً َكواِكب 

 و أَْنَشَق ِرٌُح الشَّ ْرِق ِعْنَد ُهبوبـــِ ها               أَداوي بِ ــَها ٌـــا َمً ُمْهَجِتً اَْلُحّرا

و ألدٌب إسحاق -8
3
و رأٌه فً المرأة :   

 َحْسَب الَمْرأَِة َقْوُم آفَ ــــــة                 مِ ـْن ٌــُ َداِنٌــَها ِمْن الــّناِس مَ ـلِك  

ٌَّ ـــــــَة                مَ ــلِِك النِّ ـــْعَمِة ِفٌــَها ِمْن مِ ــــْلك   َرُهْم أَْمن ٌْ  و َرآَها َؼ

 َفَتَمنَّى َمْعَشر  لَْو َنبَ ـــــَذْت                و ظَ ــــالَم اللٌَّْ ـــِل ُمْشَتد  الحَ ــْلكِ 

ْجَهلُُه                حاكِ ــم  ِمْن َمْسلـــَ ك  الَحقِّ سَ ــلَكَ  ٌَ  و َصواُب الَقْوِل اَل 

ْــ َك َولـَ كِ  َما الَمْرأَةُ بــــــــــــــــِ َها                ُكل  مــــَ ا تَ ـــنْ ـــُظُرهُ ِمن  إِنَّ

ًَ مــَ لكِ  طان  إَِذا أَْفَسَدتَ ــَها                َو إِ َذا أَصْ ـــلََحتَ ـــَها فَ ــِه ٌْ ًَ َش  َفِه

                                                           
م و اشتؽل أول أمره بالعلوم و الطب ثم ؼلب علٌه المٌل إلى األدب و اتصل باألمٌر بشٌر 1800لبنان سنة ولد بكفر شٌحا فً 1

 الشهابً و كان كاتم سره .
م( صاحب التفسٌر المشهور روح المعانً و كان إماما فً التفسٌر و اإلفتاء، حظً بشهرة عظٌمة فً 1854 –م 1802ولد ببؽداد )2

 اء و طالب التفسٌر و الفقه .عصره و سار مقصد األدب
م و نشؤ بلبنان و ظهرت مٌوله األدبٌة و هو فً السابعة عشر حٌث حرر جرٌدة المتقدم ، أنشؤ هو و صدٌقه 1856سوري ولد سنة 3

 م تؤثر فٌها بتعالٌم أستاذه األفؽانً. 1877سلٌم النقاش جرٌدة مصر 
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و لمحمود صفوت الساعاتً -9
1
فً العتاب :   

 إِنًِّ َعلَى الَعْهِد الَقدٌِم و إِنَّمَ ــا              َحظ  األَدٌُب عَ ـــداَوةُ األَْرزاقِ 

ْــ راقِ  ُدُكْم              الَوْرُد ُذو أََرَج باَِل اإلِحــ ٌْ  َعاِمْلَتُموِنً ِباْلَجفاِء ، رَو

 َمالًِ أََراُكْم ُتْنِكُروَن َمَكاَنتــِ ً              الشَّْمِس اَل َتْخَفى َمَع اإلِشْـ راقِ 

ِد زٌَنُة اأَْلَطْ ـــــــواقِ  ِري الَجمٌِل و قُْلتُ ــــــــــمْ                 َحْسَب الُمَؽرِّ ٌْ  َقلَّْدُتْم َؼ

جاِء َعلَى ِباإَْلِطْ ــــــراقِ   أَْسِدٌِتُم الَجْدَوى لَُه و َسْدْدتِ ـــــــــم                ُطُرُق الرَّ

َن َمكاِرُم األَخْ ـــــــالقِ  ٌْ َ ٌُْؽِضً َفؤ ٌُسًُء و ِمْثلَكُ ـــم                  ُكْن ِمْثلًِ  ٌَ  إِْن لَْم 

و لعبد هللا فكري-10
2
ٌنصح ابنه أمٌن و هو صغٌر :   

ْمر   هَ ــــــر            و قُْم لِْلَمَعالًِ َو الَعَوالِ ــــــــً و شِّ ِل فِاسَّ ٌْ َجى اللَّ  إَِذا َناَم َؼرَّ ِفً د 

رِ  ٌَ  و َخلَّ أَحادٌُث األَمانً َفإِنَّ ـــــــــــــــَها          ِعاللَُة َنْفِس العاِجِز الُمتَّ ـــــــــــــــح

ْجَح َفاْصبــــــِ رْ  ُه َفإِْن لَْم ُتْبِصْر الن  ٌْ ا          َعلَ  و َساَرَع ِبالَّتً َما َرَمْت َما ُدْمَت َقاِدر 

ا اَل ُتْرَجى َتمامَ ـــــــــــه ا َما ِاَم َتِجُد َحَسَن َمْصدَ ر            و اَل َتؤِْت أَْمر   و اَل َمْوِرد 

ْدِق َنْفَسَك َو اْرضَ ــــهُ  ُق و اَل َتُكْن إِلَى َقْول  ُمْفتَ ـــري             و َعوَد َمقاِل الصِّ  َتَصدَّ

كُ ــــنْ  ٌَ  لَِكفٌّك ِفً اإِلْنفاِق إِْمساك  ُمْقتِ ـــــــــــر           و َدْع َعْنَك إِْسراَؾ الَعطاِء َو اَل 

 

 

 

 

                                                           
صطفى أؼا الزٌلع الشهٌر بالساعاتً .حفظ الكثٌر من الشعر القدٌم و م( و اسمه محمود صفوت بن م1825-ه1241ولد بالقاهرة )1

ه قبل الثورة 1298استظهر دٌوان المتنبً و تتلمذ على الشٌخ حسن قوٌدر و مدح من الحكام سعٌد و إسماعٌل و توفٌقا و توفً سنة 
 العرابٌة.

،التحق فكري باألزهر و تلقى العلوم على كبار مشاٌخه. ثم  م( من أب مصري و أم من بالد المورة1834 –ه 1250ولد بالحجاز )2
 -ه1307التحق بعد ذلك بوظابؾ دٌوانٌة و عكؾ على تدوٌن رحالته فً عواصم أوروبا و ما رآه من آثار الؽرب ، توفً )

 م( . 1889
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و ٌستنتج الكاتب من خالل هذه النماذج أن الشعراء كانوا متفاوتٌن فٌما بٌنهم من مظاهر     

 الضعؾ و إؼراء المحسنات و الزخرؾ اللفظً الذي عاٌشوه، حٌث حاولوا التخلص منه 

لتضحٌة الشعراء بالفكرة و كانت أؼلب المعانً ال تحتوي على عمق الفكرة و ذلك نتٌجة 

فً سبٌل المحسن المقصود ،فكان الشعر شبٌها بالكالم المعتاد و بالنسبة للخٌال فلم ٌكن 

 الضوء مسلط علٌه و الموضوعات كانت أؼلبها مؤخوذة من الشعر القدٌم.

من  لتحررلابق و محاولة النهضة من جدٌد فً هذه الفترة فؤخذ الشعر ٌتقلب بٌن التخلؾ الس

ار من بٌنهم محمود سامً القٌود و ظل كذلك إلى أن ظهرت الٌقظة على أمثال الشعراء الكب

 .البارودي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

انً :ـــــل الثـــــــالفص  

 محمود سامً البارودي 
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 المبحث األول : حٌاة محمود سامً البارودي و شاعرٌته  

وهو ابن حسن م فً مصر، اسمه محمود سامً البارودي 1838ولد البارودي سنة    

 بك حسنى الذي كان من أمراء المدفعٌة ثم صار مدٌرا لدنقلة.

توفً والده و تركه صؽٌر جدا فً ٌعود نسبه إلى المقام السٌفى نوروز  األتباكً ،   

السن السابعة تقرٌبا، حمل البارودي صعوبات الحٌاة و كل ضؽوطاتها و ذاق الحرمان 

عبرا عن ذلك حٌن بلػ العشرٌن من عمره :هو فً سن مبكر جدا و قد كتب شعرا مو
1

 

ْرَح ِباْلوادي    ْحمً السَّ ٌَ ْوَم  ٌَ اِدي        اَل فاِرَس ال َدى ِبِشهاِب الَحْرِب َو النَّ  َطاَح الرَّ

 ًٌّ ًٌّ َو إِْرداع ْرَهُب الَخْصُم إِْبراق ٌَ  َماَت اَلَِّذي ُتْرِهُب األَْقَراَن صَ ـــــْولَتَ       ُهو اَل 

 ًٌّ ًٌّ َو إِْرداعـــــ ْرَهُب الَخْصُم إِْبراق ٌَ  َمَضى و َخْلَفِنً ِفً ِسن  ســــــــــاِبَعة         اَل 

َن أَنـــــــــــــــْ داِدي ٌْ ْوُم َفْرد  َب ٌَ َن آِصَرتـــــــً        َفَها أََنا ال ٌْ ا َب  َفإِْن أَُكْن ِعُشْت َفْرد 

باشا بن حسن و ٌعرفنا البارودي عن نفسه قابال فً مقاطع نثرٌة : " أنا محمود سامً    

ه الموافق ل 1322و  1255بكر حسنً البارودي المصري كانت حٌاتً فٌما بٌن  

. "م 1904و  1839
2

 

 

 

 

 

                                                           
 .250م/ ص 1971 / دار المعارؾ / القاهرة/1دٌوان البارودي/ ضبط و تحقٌق علً الجارم و محمد شفٌق معروؾ/ ج1
 .4محمد إبراهٌم سلٌم / محمود سامً البارودي رابد الشعر العربً الحدٌث / دار النشر للطالبع / ص 2



 انفصم انثاني                                                       محمـذ سامي انبارودي        
 

22 
 

و عرؾ نفسه من خالل أربعة أبٌات قابال :
1

 

َن الَمحاِضِر َو النَّوادي ٌْ  أََنا َمْصَدُر الَكلِِم الَبَواِدي        َب

 أََنا فاِرس  أََنا شـــــــاِعر          ِفً ُكلِّ َمْلَحَمة  َو نَ ــــاِدي

ُد الَفواِرِس ِفً الجَ ـاّلدِ  ٌْ نِ ـــــــــــً       َز  َفإَِذا َرِكَبْت َفإِنَّ

نِ   اِديِّ ـَحَسُن ْبُن ساِعَدَة اإْلٌَِ        ًـــــــــو إَِذا َنَطَقْت َفإِنَّ

تلقى البارودي تعلٌمه على أساتذة كانوا ٌحضرون إلى منزله ، ثم دخل المدرسة      

 الحربٌة و هو فً سن الثانٌة عشر و ٌقال أنه تعاطى الشعر أثناء دراسته . 

للبارودي تربٌة أدبٌة و من أشهد الناس على ذلك الشٌخ حسن المرصفً ، وكان     

 ر حٌث قرأ عدة دواوٌن و حفظ البعض منها دون كلفة .ٌمٌل إلى قراءة الشعالبارودي 

فً تكوٌن شخصٌته فمنذ  إن الظروؾ التً عاشها البارودي طبعت فٌه بصمة خاصة   

تخرجه من المدرسة الحربٌة و هو له شؽؾ فً رإٌة البالد حرة مستقلة ، و لكنه تلقى 

إعاقة فً طرٌقه من حكم عباس األول فلم ٌلقى عمل كباقً زمالبه لكن هذا لم ٌجعل منه 

 إنسانا عاجزا أو ٌابسا أبدا بل بالعكس زاده اندفاعا نحو الحٌاة.

ٌتذوق فً شاعرٌته فقد كانت ملكة الشعر كامنة فٌه ، و استطاع أن  من ناحٌةأما     

األدب بتصوٌر تلك الحٌاة بحلوها و مرها من ؼزل و فكاهة و حكمة و رثاء و مدٌح و 

هجاء ، و ازداد شؽفه فً األدب فحرص على تدوٌنه باإلضافة إلى عوامل أخرى 

 ساعدت 

                                                           
 .4-3محمد إبراهٌم سلٌم / نفس المرجع / ص 1
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ب األخرى ؼٌر العربٌة من خالل البارودي فً تكوٌن شخصٌته كإطالعه على اآلدا

ٌعود إلى رحلته إلى األستانة مقر الخالفة تعلم اللؽة التركٌة و الفارسٌة حٌنها و بعدها 

من خالل هذه مصر فٌجد النهضة قابمة على أسس حضارٌة لٌستعٌد الجٌش مكانته 

ناصب النهضة مما ٌتٌح للبارودي فرصة كبٌرة فً استعادة مكانته هو اآلخر لٌرقى فً م

و ٌسجل كل تلك األحداث فً  الجٌش ، و تتحقق أمنٌته باشتراكه فً معركة"كربت"

 شعره  ٌصبح ٌسمعه للناس لٌحً األدب من جدٌد .

فمحمود سامً البارودي كان له اتصال باألدب العربً القدٌم و الشعر الذي لم تؽلب    

على ضروب ته الشعري تعرضها مع تدرٌجه فً تروٌض ملك علٌه زخارؾ اللفظ

.ة عالبرا
1
 

تلقى بعدها محمود سامً البارودي مناصب عدٌدة فً الدولة و شارك فً عدة حروب    

، كل هذا كان ٌساعده و ٌترك أثر فٌه فً م 1777مثل حرب روسٌا على تركٌا سنة 

قول شعره خصوصا ذلك الشوق الذي كان ٌنتابه إلى مصر من خالل بعده عنها ، و لم 

ا عٌن وزٌرا لألوقاؾ ثم للحربٌة قابال فً شعره تشؽله أبدا حٌنم
2

 : 

ٌُْخِطُبها العَ ــــــد   َر أُمّ ــــــَ ة      ِمْن الّروِس ِباَْلَبْلقانِ   ٌْ نً اَل أََرى َؼ ٌْ  أَدوُر ِبَع

بْ ــــدُ و ٌَ باُح إَِذا  ْوُء الصَّ ِطٌُر ِبَها الضَّ ٌَ   ُجَواث  َعلَى ُهْم الِجباِل لِؽـــــاَرة       

َح الشَّر  ِباْسِمهِ       و َصاَح اَْلِقنا ِباْلَمْوِت و اْسَتَقلَّ الُجْندَ  َنا َصرَّ  إَِذا َنْحُن ِسر 
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و تشده مناظر الرٌؾ الخالبة فٌقول حٌنها :
1

 

ٌَّر  َو َنَسَمة  َعِطَرة   ُبوِح ُمْنَتظَ        ُصْبح  ُمط  َرة  ـــــَو أَْنفُس  لِلصِّ

ُث ِشْبَت َتِجدُ   ٌْ نٌك َح ٌْ ا و َجنََّة َخضِ        َقْدر  ِبَع ا َكِبٌر   َرة  ــــِمْلك 

َن أُناس  قُلوُبُهْم َوؼْ        ْت ـــو َخْلنا ِمْن سٌاَسة  َدَرجَ  ٌْ  َرة  ــــــــَب

اَمُهْم َعلَى َخطَ   ٌَّ ْقُضوَن أَ  َفِبْبَس ُعْقَبى الّسٌاَسِة الَخِطَرِة      ر  ـــٌَ

َزاُل صاِحبخَ  ٌَ َن ُهموم  َو عٌَشَة كُ       ها ــــــُ دٌَعة  اَل  ٌْ  ْدَرة  ــــــَب

و بعد سقوط وزارة رٌاض باشا ٌعود البارودي للسٌاسة و ٌؤخذ منصبا وزٌر للحربٌة   

، و تتعقد خاصة فٌحاول التوفٌق بٌن الجٌش و الخدٌوي إال أن األمور تسٌر بشكل سٌا 

و فرنسا على مصر لٌؤمرهم بالتراجع أي عن الثوار . و لكن ٌحدث  بعد مإامرة انجلترا

أسوء مما توقع نتٌجة الخٌانة و الؽدر لٌنفوا العدٌد من الثوار و على رأسهم البارودي إلى 

مدٌنة سرندٌب إحدى جزر الهند مكث خاللها البارودي سبعة عشر سنة ، كانت هذه 

لشعر العربً جعلت البارودي ٌقول أكثر الحادثة من أكثر ما أعطى بصمة فً تارٌخ ا

 من حنٌن إلى الوطن و مراسلة األدباء و رثابه على األموات و األحبابقصابده فٌها 

هذا من الناحٌة اإلٌجابٌة ، و لكن من الناحٌة و زادته اطالعا على األدب اإلنجلٌزي 

لل فقال حٌنها السلبٌة كان قد ضعؾ سمعه و بصره و وهن جسمه مما اورثه السقام و الع

2
: 

بــــاُب و       َقْد أَْصَبَحْت َكْهال  ِفً ِمْحَنة  و اْؼتِراب   َؾ اَل أَْنَدَب الشَّ ٌْ  َك

ِتً َو َكَساِنً      ِخْلَعة  مِ ْنُه َرثْ َة الِجْلبــــــــــــــــــابِ  باُب َجدَّ  أُْخلَُق الشَّ
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ًَّ َعْل ِعٌــ       نًِ َحتَّى أََطل  كالهِ ـــــــــــــــداِب   و ْلَوى ِشْعر  حاِجِب

ِنً ِفً َضبـــــــــــــاب   ْسنـَ حُ        إاِلَّ َكَخٌال  َكؤَنَّ ٌَ َء ِحٌَن  ًْ  اَل أََرى الشَّ

ْوَت ِمْن َوراِء الِحجاِب  ْت ِصُرْت َكؤَنِّ ــً      أَْسَمُع الصَّ ٌَ  و إَِذا َما ُدع

ة  اَل ُتْقلِقَُها أَْعَصابِ ـــــــــــــً ٌَّ  ُكلََّما َرَمْت َنْهَضُة أَْقَعْدْتنِ ــــــً       َو ن

ة  ِفً ثٌَِ ــــــــــــاب َر أَْشالء  ِهمَّ ٌْ   لَْم َتْدْع ُصوُل الَحواِدِث ِمنِّ ــً      َؼ

م 1900و أصحابه فرجع إلى مصر سنة و زاد أمره بإسا عندما فقد زوجته و ابنتٌه   

مع بقٌة المعنٌٌن و نظم حٌنبذ قصٌدته المشهورة 
1
:  

ْحرُ  ًَ السِّ ا ِه ِن أُْم َهِذِه ِمْصَر ؟ َفإِنًِّ أََرى ِفٌَها ُعٌون  ٌْ  أَباِبُل َمْرأ ى الَع

 المبحث الثانً : شعر البارودي بٌن التجدٌد و التقلٌد 

لقد ساهمت عدة عوامل و مإثرات فً شعر البارودي و ثقافته خصوصا حفظه       

للشعر بما فٌه الشعر القدٌم ، و كان شعره من قبل بعض الدارسٌن " لٌس فٌه شًء من 

تعقٌد الفكرة و ال من القضاٌا المنطقٌة و المعانً المتوؼلة فً العمق، و اآلراء الفلسفٌة، 

ٌه الخواطر إلى مكارم النفوس و تدرٌب األفهام و تنب فقد رأى أن وظٌفة الشعر تهذٌب

 األخالق ".

و الشعر عنده ومضات تلمع فً سماء الخٌال، و تؤتً هذه الخطرات الخٌالٌة ؼٌر    

متصل و ال مرتبط بعضها ببعض فً حلقة متماسكة أو قصة محبوكة األطراؾ أو خٌال 

ممتد طوٌل فً ملحمة من المالحم أو مسرحٌة من المسارح تتابع حوادثها، كما أن محمد 
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ذلك الشعر واضح المعانً، حسن التؤلٌؾ و سامً البارودي ٌرى الشعر الجٌد هو 

 العبارات،

هذا هو الشعر الؽنابً كما ٌفهمه و ٌعرفه العرب  و قد التزم البارودي هذا المذهب فً    

 دٌوانه و لم ٌخرج عنه إال قلٌال .

ا على أنه فن مهذب فٌه رعاٌة ؼٌر قلق أو مضطرب و ال و كان ٌرى الشعر أٌض   

  حتى مكلؾ قال فً ذلك:

لُ ــمَ ا الجُ هَ فِ صْ ً وَ ؾ فِ لِ تَ خْ م تَ لَ   وَ اَل كَ      ل  ـــــــــلَ ى خَ لَ عَ  ٌهِ فِ  ة  ٌَ نِ اقَ  ٌنْ بِ تُ  مْ لَ   

ادُ نَ سَ  الَ فَ 
1
لُ ـــــلَ عَ  الَ  و وَ هْ ـــسَ  الَ  وَ  وطُ قُ  سُ اَل  وَ      ق  لَ ــــــــقَ  الَ  وَ  و  شْ حَ  وَ    

 لُ ذِ ــــــتَ ـبْ ـٌَ ـفَ  مُ وْ ــى قَ لَ ــعَ  ادُ ـــعَ ٌَ  الَ  وَ      هُ ــقَ طِ نْ مَ  اءُ نَ سْ الحَ  بُ اعِ الكَ  رُ كُ نْ تَ  الَ 

 فكان سر الشعر عند البارودي ٌكمن فً طبعه و هذا الطبع هو الذي حركه لقول الشعر

و دفعه منذ صؽره، كما كان ٌمٌز بٌن أسالٌب القدماء و ٌحفظ من شعرهم ما كان جزال  

تنوعت مربٌات الطبٌعة أمامه ساعدته على تقوٌة البالؼة فً نفسه فخرج  رصٌنا. ثم

ع السلٌم و الذوق المستقٌم فكان كما ٌقول عن شعره رقٌق الحواشً منببا عن هذا الطب

 نفسه:

رعِ الوَ  كِ لَ سْ المَ  وَ  وقِ رُ طْ المَ ِج هَ نْ ى المَ لَ إِ        هُــدَ ــــعْ بَ  ــــاجُ تَ حْ أَ  تُ سْ لَ  عِ بْ طَ بِ  ولُ قُ أَ   

ُ شَ نْ ٌَ  رُ دَّ ــــالفَ  بُ جَ ــعَ  الَ  ً       وَ قِ طِ نْ مَ  رِ الدَ بِ  اضَ ً فَ عِ بْ طَ  اشَ ا جَ ذَ إِ  رحْ ــــً البَ ـفِ  ؤ  
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 * أغراض الشعر عند البارودي :

كان البارودي مقلدا ألسلوب القصٌدة العربٌة و أول خاصٌة معروفة عند القدامى لم    

البارودي هً الوقوؾ على األطالل: ٌستؽنً عنها  

لابِ ــــسَ ا لِ ان  ٌَ ع بَ جِ رْ م تَ ً لَ ن هِ إِ  وَ         لِ ازِ نَ المَ  مِ سْ اء رَ مَ سْ ن أَ ً مِ حِ الُ أُ   

لامِ وَ ـــوم الحَ ٌُ الؽُ  ٌبَ اضِ هَ ا أَ هَ ٌْ لَ ت         عَ قَ التَ  وَ  سُ امِ وَ ا الرَ هَ نِ فُ عَ ء تَ الَ خَ   

ًلِ اؼَ شَ  سِ مْ األَ بِ  انَ ا كَ مَ ا هَ ً بِ انِ رَ أَ           مِ ــــسُ رَ تَ  دَ عْ بَ  رَ ات الدَ فَ رَ ا عَ ٌَ ألَ فَ   

ه و هذا ما ٌسمى بمحاكاة و رؼم أن هذا الضرب ال ٌناسب عصره إال أنه عمل ب

القدامى. و من بٌن األبٌات التً حاكى فٌهم القدامى فً أسلوبهم و بداوتهم و ذكر 

 دٌارهم فً قوله: 

و دُ ـــــبْ تَ  ٌقِ قِ ان العَ ـــــعَ ى رِ ــــتَ مَ  ي        رِ دْ أَ  تَ ـــــــنْ ؤَ ً فَ لِ  لْ د قُ عْ ا سَ ٌَ 
1

 

؟دُ ــــــجِ اة نَ دَ ــــى الؽُ ــنَ مِ  نَ ـــٌأَ  وَ           ٌهِ نِ ــاكِ ـــــــــــسَ  ا وَ دَ جِ اق نَ تَ شْ أَ   

كان ٌعارض كثٌرا القصابد المشهورة للشعراء العباسٌٌن و أشهر معارضة كانت له    

 فً قصٌدة أبً فراس التً كان مطلعها: 

رمْ أَ  الَ  وَ  كَ ٌْ لَ ى عَ هَ ى نَ وَ ـــهَ لْ ا لِ ـــمَ أَ        رُ دْ الؽَ  كَ تِ ٌمَ شِ  عُ مْ ى الدَ صَ عَ  اكَ رَ أَ   

فٌقول
2

 :  

رُ ــجْ ً الزَ تِ ٌمَ شِ وى بِ لْ ٌَ  ت الَ بحَ صْ أَ  وَ     ر    كَ السُ  ة وَ ـخٌلَ ً المَ نِ تْ ادَ عَ  ت وَ بْ رَ طَ   

ر ـــــــــم ؼُ ـــــٌت دِ رَ و سَ أَ  درُ بَ  ألألَ تَ      ا    لمَ كُ  وقُ ً الشَ ى بِ وِ لْ ى ٌَ وَ هَ  ٌعُ رِ صَ   

رُ ـــبَ ـــا صَ هَ ــــُ ماوِ قَ ٌُ  الَ  اتِ رَ سَ ى حَ لَ ً        عَ ـــــــــنِ تَ ٌْ أَ ار رَ هَ ان النَ ٌزَ مِ  الَ ا مَ ذَ إِ   

ر ـها السحِ ــونَ دُ  ةُ رَ ــظنَ  ً إالَ ــا هِ مَ  وَ          ــهُ ــــلَ ـــر ضِ ــحْ السِ  هُ نَ أَ  اسُ أنَ  ولُ قُ ٌَ   
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و هو من األؼراض التقلٌدٌة التً حافظ علٌها و لكنه لم ٌرث إال قرٌبا أو  الرثاء :-

 شكوى،فقد كان صادق الشعور و ٌتمثل كل ما ٌخطر ببال الرابً من توجع و صدٌقا 

و إظهار لمحاسن المربً و تقدٌم العزاء ألهل المٌت و لكنه ال ٌلجؤ إلى اكتناه سر الموت 

و التفلسؾ فٌه كما ظهر عند شوقً بعده و أروع مرثٌة قالها كانت على ابنه قابال
1
: 

يدِ ــــــٌَ ى بِ رَ الثَّ  كَ تْ عَ دَ وْ أَ  ؾَ ٌْ كَ  وَ      ي       دِ لَ ا وَ ٌَ  ونُ المنُ  تكَ وَ طَ  ؾَ ٌْ كَ   

يدِ ـــبَ اكْ ل وَ ــٌلِ الؽَ  لُ ــبِ ت تَ ـانَ ـــو            كَ ـك لَ دَ ــعْ ـــً بَ ا علِ ي ٌَ دِ بَ اكْ وَ   

ي دِ ضَ ً عَ ت فِ فَ ً وَ نِ ر عَ بْ د الصَّ             رِ ى وَ ــنِ ام مِ ــظَ ـل العِ ك سُ دُ قَ فَ   

المدٌح: و قصره على والة مصر و شعره فً هذا الفن كان قلٌل و لم ٌنسى مصر فً -

ذلك و كان ٌتمثل فً شكر قدم له و ٌقول إلسماعٌل
2
: 

ب ـــــٌذِ هْ ـــتَ  الَ  ب وَ دَ ً أَ فِ  اكَ وَ سِ ب          لِ ـِ ستَ نْ م ٌَ ق لَ ادِ ة صَ الَ قَ ع مَ مَ اسْ فَ   

ٌبِ رِ ــضَ  ٌرَ خَ  انِ سَ إلحْ لِ  رُ كْ الش   وَ           هِ رِ ـــكْ شُ بِ  امَ ـــقَ ا فَ ر  ٌْ ــــه خَ تَ ٌْ لَ رَ أَ   

ٌبرِ ـمَ  ص وَ خلْ مة مُ شِ ه وَ جْ الوَ  وَ   ه        رَ ـــٌمِ ه بود ضَ رَ اهِ ــــظَ  ٌكَ بِ نْ ٌُ   

 أي أن البارودي كان ٌستعمل المدٌح للتعرٌؾ بمنزلته و هو خالً من المبالؽات 

 القدٌم .و تظهر أكثر معانٌه فً المدٌح فً الشعر 

:وكان ؼالبا ما ٌفتخر بالفرسان، ٌقول مفتخرا الفخر:-  

 ذَ إِ 
بً أَ ـِـنمَّ ضَ  الَ  ال وَ ً خَ نِ زَّ عِ  الَ فَ  ا        الَ هَ ــــقَ حَ  مُ ارِ كَ المَ  طِ عْ م أَ ا  لَ نَ ا أَ  

بُ ــــضِ ؽْ ٌَ  ٌنَ ا حِ هَ ى لَ ؼضَ دا أَ ى ٌَ لَ ة       عَ رَّ ـحُ  نِ ى البْ رَ أَ  ا الَ وف  ٌُ ت عُ قْ لَ خَ 
3
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و نجد له أبٌاتا كذلك فً الحكمة التً كانت بارزة فً شعره فٌقول:     

بُ بَّ ــحَ ا مُ ٌهَ اه فِ ــقَ ـــلْ ي ٌَ ذِّ ــال لُ ــك  ـه           فَ ـــــــسِ فْ ة نَ مَّ اء هِ ٌَ لْ ن العَ كُ ن تَ مَ وَ 
1

 

نالحظ أنه فً أكثر حكمه كان ٌعبر عن علو المكارم و األخالق اللتان ٌحرص علٌهما     

 الشاعر ما أجل أن تسود بٌن أفراد مجتمعه .

فقد نظم مطولة فً مدح الرسول صل هللا علٌه و سلم ٌعارض فٌها  الزهد و المدح: -

 البوصٌري عنوانها كشؾ الؽمة فً مدح سٌد األمة .

ودي من خالل األؼراض التً ذكرت نستطٌع القول بؤنه شاعر مقلد و من هنا فالبار   

حاكى القدامى، و قال العقاد فً ذلك: " قد ترى للمقلد نفحة من استقالل الشخصٌة ال تراها 

للشاعر المبتكر فً أكمل الصور التً تكمل فٌها الحرٌة الفردٌة " .
2
 

البارودي : " ربما كانت محاكاة  ك العقاد فً كتابه مجموعة أعالم الشعر عنو قال ذل   

البارودي لألقدمٌن هً أنفع ما فً شعره لألدب المصري الحدٌث، بل األدب العربً 

عامة، ألنه رد للمعاصرٌن ٌقٌن القدرة على مجاراة العباسٌٌن و المخضرمٌن و الجاهلٌٌن 

و لٌس أدعى فً مٌدان اللؽة و التركٌب بما أتقن من معارضاتهم فً المذاهب و األسالٌب، 

من هذه الثقة إلى االبتكار و االستقالل ".
3
 

 *المعارضات فً شعر البارودي: 

شهد شعر البارودي معارضات عدٌدة تبٌن من خاللها مدى تعلقه بشعر األقدمٌن و     

نفسه قادرا على نهج منوالهم فتناول أروع ما قٌل بروابعهم و حفظه لهم، فؤحس إعجابه 

 فً الشعر القدٌم و عارضه من أشهر معارضاته الشعرٌة قال: 
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 قرأ لعنترة مٌمته:

مِ هُ وَّ د تَ عْ ـبَ  ارَ الدَّ  تَ فْ رَ ل عَ م هَ م         أَ دِ رَّ تَ ن مُ اء مِ رَ عَ ر الش  ادَ ل ؼَ هَ 
1

 

 رد البارودي معارضا له: 

م دّ ــقُ ـــُ ؤو مــذ شَ ــِ ال بتَ  بِ رَّ لِ م         وَ دِ رَّ ـُ تن مُ مِ  اءرَ عَ الش   رَ ادَ م ؼَ كَ   

مكَ حْ ــل مُ وِ ل قَ كُ ى بِ رُ رى الفُ فْ ً        ٌَ ـفِ ٌَ  ري الَ قَ ر عبْ صْ عَ  لِ ً كُ فِ 
2

 

 قراءته للنابؽة الذبٌانً فً دالٌته :

دِ وَّ زَ ر مُ ـــــٌؼَ اد وَ ا زَ ن ذَ الَ جْ عَ   د     ـــــــؽتَّ و مُ ح أَ ابِ ة رَ ٌَّ ن آل مِ مَ أَ 
3

 

 فٌقول البارودي على ؼرارها : 

د قَ رْ ٌر الفَ ـــــنتَ سْ أل مُ كْ ان ٌَ رَ ٌْ حَ       د  سَ رَ ٌر مُ ؼَ  اتَ بَ ن فَ نوُ الظ   نَّ ظَ 
4

 

           و كان المتنبً من أكثر الشعراء الذٌن أعجب بهم محمد سامً البارودي.

 

 

 قال المتنبً :

ه دَ نْ ً جُ هِ  ا وَ نَ ـــــنَ ٌْ ها بَ ٌْ لَ و إِ كُ شْ أَ  ده           وَ وَ ـــــــتَ  اال  مَ  امِ ٌَّ ن األَ مِ  دُ وَ أَ 
5

 

 فرد البارودي معرضا له : 
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هُدَ نْ هر زِ ى الدَّ لَ وى عَ قْ ئ ٌَ رِ ي امْ أَ ه         وَ دُ وَ أَ  اال  مَ ٌا بِ نْ ن الد  مِ  تُ ٌْ ضَ رَ 
1

 

و ال بدمن اإلشارة إلى مطولته الرابعة التً أسماها " كشؾ الؽمة فً مدح سٌد األمة "    

 كما ذكرنا سابقا، و احتوت على سبع و أربعٌن و أربعمابة بٌت أول أبٌاتها ٌقول :

م لَ ذي سَ ً بَ ام إلى حَ مَ د الؽَ احِ م         وَ لْ ـــالعِ  ارُ دَ  م  مَ ٌَ  قِ رْ د البَ ابِ ا رَ ٌَ 
2

 

    و هذه كانت معارضة لقصٌدة البوصٌري : 

م   دَ ة بِ لَ قْ ن مُ ى مِ رَ ا جَ ع  مْ ت دَ جَ زَ مَ         م  ـــلَ ذي سَ ان بَ ٌرَ ر جِ كُ ذَ تَ  نَ مَ أَ 
3

 

لقد تؽنى شعر البارودي بالكثٌر من المعارضات التً كانت تكشؾ عن أصالته مما    

فهو لم ٌقؾ عند حد جعلته حرٌصا على أن ٌسٌر فً نهج القدامى بطرٌقة مإثرة، 

المعارضة الخارجٌة لهإالء الشعراء بل تمثل معانٌهم و ألفاظهم فً الكثٌر من قصابده و 

هنا نرى أثر البٌبة فً شعره، فالشعر القدٌم تثقؾ بالثقافة العربٌة و أخذ من الطبٌعة و 

 البادٌة مصدرا له فً قول الشعر .

كن هذا ال ٌعنً بؤنه سار على طرٌقتهم كان البارودي قد عمل على نفس طرٌقتهم و ل   

بؤكمل وجه فهو قد أعطى للشعر وجها جدٌدا و أحٌاه هذا ما جعله ٌسمى برابد البعث و 

 اإلحٌاء .
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 *مالمح التجدٌد فً شعر البارودي : 

كما رأٌنا من قبل أن البارودي كان مقلدا فً الشعر، حاكى القدماء فً أؼراضهم و     

للموضوعات و فً أسالٌبهم و معناهم، إال أنه كان قد جدد فً الشعر و طرقة عرضهم 

ٌزت ــــــأضاؾ أؼراض جدٌدة له ة هذا ما جعل من شخصٌته شخصٌة مستقلة تم

شاركته ـــــعبٌر و الوصؾ لحٌاته التً عاشها باإلضافة إلى تجاربه فٌها كمــــــــبالت

ا عاشه فً الظروؾ األخٌرة و هو فً ً الحروب و أسفاره و رحالته و خاصة مــــــف

المنفى، كانت هذه التجربة قد أعطت له أفكار جدٌدة لٌضٌفها فً الشعر فكان قد أضاؾ 

 فن الوصؾ وأؼراض أخرى نذكر منها :

رؼم أننا شهدنا هذا الؽرض فً الشعر الجاهلً إال أن البارودي كان قد فن الوصف :  -أ

من الوصؾ ؼرض وحده فً للقصٌدة فجعل  أعطى لع مٌزة خاصة من ناحٌة كتابته

 القصٌدة بعكس الشعر الجاهلً الذي كان ٌستعمل الوصؾ فً ثناٌا القصٌدة .

كان وصفه وصؾ دقٌق خاصة بالنسبة للطبٌعة حٌث كان ٌجد و ٌرى فً كل سطر    

من القصٌدة شعرا خالدا أو آٌة من آٌات هللا عز وجل مصورا قدراته و عظمته و اإلبداع 

 .فً خلقه، لذا كان دٌوانه دٌوان ممٌزا بالوصؾ 

ٌقول البارودي فً وصفه للمطر و الرعد 
1
:  

طـلم سَ ارِ ا صَ ٌهَ فِ  رقُ ـــتْ ا البَ مَ ؤنَّ كَ           ــة  ــــــٌَ دِ ــــنْ أَ  ن وَ اتَ مَ هْ ات تُ ذَ  لةُ ٌْ لَ َو   

طبَ ـل سَ ابْ  ٌها وَ تَ رَ جْ ً حُ فِ  لَ هَ نْ أَ  وَ      دٌته      رْ بُ ا بِ اصٌهَ ــِ قَ ام أَ مَ ــالؽَ  ؾَ ــــلَ   

طمَ ا نَ ــــهَ و بِ دُ بْ ٌَ  الَ  ام وَ ــمَ من الؽَ         ها     بِ كَ وْ كَ ي بِ ارِ ي السَ تدِ هْ ٌَ  اء الَ مَ هْ بَ   

ُ كَ ٌَ  طؽْ ـــــاللَ وَ  لِ ــٌْ اد الخَ ـــٌَّ ٌل جَ هِ صَ  الَ وْ لَ    م        هُ رَ ـــــــْـ مأَ  مُ وْ ا القَ ٌهَ ل فِ هَ جْ د ٌَ ا  
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طـــمَ ا خَ ـــَ دهعْ ن رَ ل مِ ــجْ نطم زِ رْ خَ مُ     ره    ــِ جزْ ٌَ ا فَ انَ ٌَ حْ أَ  قُ رْ ا البَ هَ ى بِ ؽَ طْ ٌَ   

ط   بَ ه حَ ـــــــسَ ن مَ ا مَ ـــهَ مِ سْ ً جِ فِ  وحُ لُ ب        ٌَ جَ ـــا نَ ٌَ الحَ  ط وَ وْ سَ  قُ رْ ا البَ مَ نَّ ؤَ كَ   

 و  للبارودي حب ال ٌنتهً بالرٌؾ عامة و الرٌؾ المصري خاصة ٌقول : 

ل ـــــاهِ نَ ـــالمَ  وَ  رانُ دْ ــت العُ ــاضَ ـَ و ف ل            ــــــــــداوِ ت الجَ تنَ اسْ  ا وَ ٌَ الحَ  مَ عَ   

لُ ـبِ الَ ـــــها البَ ــكِ ــٌُ ً أَ ـــت فِ دَ رــــؼَ  وَ              لُ ـــــــــــــمابِ ها الخَ ورِ نُ ت بِ نَّ ٌُ ازْ  وَ   

ل ـــــابِ ات خَ ــبَ ــنَ  ِض رْ ة األَ حَ ــفْ ــصَ ــل             فَ ـــــــــــــامِ ر شَ ٌْ اع خَ قَ ل البِ مِ شَ  وَ   

ٌقول فً وصفه الحصان و السٌؾ و المعارك الحربٌة و األشخاص و أدوات الحضارة و 

اآلثار
1
 :  

ر ظِ تَ نَ ـن ٌَ ا إِ ــح مَ ـــبْ ـــالص   اضُ ـــٌبَ  وَ    ً         ــــــــــــضِ قَ نْ ن ٌَ ا إِ ل مَ ٌْ اد اللَّ وَ سَ فَ   

ر مُ ـــٌَ  ؾُ ــٌْ ــــطَ  الَ  ً وَ ـــؤتِ ــر ٌَ ــبَ ــَ خ الَ                وى وَ كْ ـــــــــع الشَّ مَ سْ ٌس ٌَ نِ أَ  الَ   

ر ــــــــــــــــــــِ ص جانِ ة الس  كَ رَ ما حَ لَ كُ   ـــــــــــد           وصَ ب مُ ابَ  ان وَ ٌطَ ن حِ ٌْ بَ   

قرتَ ً اسْ ـــــــــــــــــــِّ نؤه مِ ـــبَ ه نَ تْ حقَ ـــلَ           ا   ذَ ى إِ ـــــــــــــــــــتَ ه حَ ونَ ى دُ شَ مَ تَ ٌَ   

در تَ  ال الَ هْ اء مَ ـــــــــــــــــــمَ لْ ت الظَّ الَ قَ      ة        ـــــــــــــاجَ ً حَ ضِ قْ ت أِلُ رْ ا دُ مُ لُ كُ   

قر ً تَ ــــــــــــــــــسِ فْ نَ  الَ  ًء وَ الشَّ  دُ جِ أَ              الَ ـــــــــــــــَ ـؽٌه فبْ ًء أَ قرى الشَ تَ أَ   

ررَ ــــــــــــــــــالشَّ امً بِ رَ اس تُ فَ نْ ر أَ ٌْ ؼَ  ب            كَ ـــــــــــوْ ن كَ ا مِ هَ ن بِ ا إِ ة مَ مَ لْ ظُ   
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و هو من بٌن الموضوعات التً كان قد جدد فٌها البارودي تظهر  الشعر السٌاسً : -ب

من خالله شخصٌته المتمردة على الظلم و الطؽٌان التً جعلت منه زعٌما محبوبا، و كان 

 فً هذا الجانب ٌرمً شعره باألخص نحو الثورة ٌصؾ التعذٌب و ما إلى ؼٌره .

ن و ٌحرص فٌها الناس على طلب ٌقول فً قصٌدته المشهورة التً ٌذم الحكام الظالمٌ  

العدل فً األحكام و كان ذلك فً عهد إسماعٌل باشا خدٌوي مصر
1
 : 

 ل لَ ن مَ ان مِ ٌوَ ه الدِّ ــــــــظُ فُ لْ ٌَ  ا وَ ض  ؽْ ه            بَ ــــعُ فَ دْ ـــت ٌَ ــــسالدَّ  ادُ كَ ٌَ  د  ؼْ وَ  لِ ن كُ مِ 

 للَ ً خَ فِ  لَ ى ظَّ ــــــــتَ حَ  لكِ د المَ اعِ وَ قَ        بت     رَ ـطَ اضْ  ز وَ د العِ عْ صر بَ م مِ هُ ت بِ لَ ذَ 

 لِ وَ دُ ــــــــة الرَ هْ ت زَ انَ كَ  وَ  باءِ اإلِ  دَ عْ بَ     ة        عَ اضِ ــــــخَ  طِ طاَ سْ ة الفَ لَ وْ ت دَ بحَ صْ أَ  وَ 

 أضحى ملجؤ للظلم و الظالمٌن :و ٌقول فٌها معلنا ٌؤسه من الوطن الذي 

 لطَ ـالخَ  ور وَ الز   إلهْ خا أِلَ نْ ت مُ ضحَ أَ      د       ـــــلَ ن بَ مِ ر صْ ت مِ سَ بُ بَ  وَ  ٌرِ شِ س العَ بْ بِ 

 لـــبَّ الجَ  ل وَ هْ ن السَّ ٌْ بَ  رِ دْ الؽَ  قُ اعِ وَ ت            صَ ـــــــفَ ذَ قَ ـــنْ أَ  وَ  مَ لْ ا الظ  ٌهَ فِ  لُ ثَ ؤْ ض تَ رْ أَ 

 ل  ــــــــلَ ى زَ لَ عَ  الَ إِ  إ  رُ ا امْ ٌهَ فِ ط خُ م ٌَ لَ    مة         لِ ــــــــظْ اء مُ ٌَ مْ ً عَ اس فِ ح النَّ بَ صْ أَ  وَ 

 ل ؟ـــــــسَ ن الكَ ٌكم مِ اشِ وَ ول ؼَ زُ تَ  الَ  وَ  كم          ـــــــــسَ فُ نْ م أَ ـــٌْ اؾ الضَّ عَ م ال تَ كُ ا لَ مَ فَ 

 لجَ ـــــــالعَ  عَ ا مَ ٌَ ــنالدُ ث فَ ٌْ ة الرَّ الَ كَ شُ       وا      عُ زَ تَ ــــانْ  وَ  وتِ ل الفَ بْ قَ  رَ مْ وا األَ رُ ادَ بَ فَ 

 لِ لَ ث الجَ ادِ ــــً الحَ م فِ لكُ  ءا  دْ ون رَ كُ ة            ٌَ ــــقَّ ا ثِ ـــــــَ خا أَ ـــمَ هْ كم شَ رَ مْ وا أَ دُ لَ قَ  وَ 

 لِ جَ حَ ــالبِ  ازَ ـــــــالبَ  ادَ ي صَ أْ ك الرّ الِ ت      مَ ـــــتبهَ ا اشْ ذَ ب إِ ة ؼالَ صٌرَ ً البَّ اضِ مَ 

 لـــفَ ال نَ ع بِ ـــــجِ رْ م ٌَ م لَ ن هَ إِ  بً، وَ ر           لِ ــــــصِ تَ نْ ــــاه مُ ادَ ـــإن نَ  ر، وَ بَ  الَ ن قَ إِ 
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 لدَ جَ ــم الهُ سْ ت أَ اشَ طَ  اب وَ طَ الخِ  عزَ ا ذَ ٌز إِ ــجِ ظ الوَ ــاللفْ ة بِ ـــهَ ـــدٌبِ و الَ لُ جْ ٌَ 

 لــــشَ فَ ـــى الاة إلَ ـــَ عدْ ة مُ اجَ ــجَ ن اللَ م         إِ ـــكُ ــلَ  حَ أي الَ رَ ـــا الا مَ ذَ جوا إِ لْ تَ  الَ  وَ 

 ل؟دَ ــن بَ ء مِ رْ م المَ وْ قَ  عدَ ــل بَ ــهَ م وَ بكُ   َدال        ـــً بَ ـــؽِ تَ بْ ٌَ  ن الَ ــة مَ حَ ـــصٌذي نَ هَ 

إذن نالحظ أن القصٌدة قصٌدة فً الشعر السٌاسً و هً بمثابة صٌحة لمواجهة      

هذه القصٌدة أن ٌوفق بٌن و الحث على العمل فقد استطاع البارودي من خالل  الظلم

رسالة الشعر و عمله من أجل أمته و بٌن الحلم و الحقٌقة أي تارة نجده ٌشدو و ٌؽرد و 

اشة فً هذه تارة أخرى ٌوقظ و ٌنبه فً نفس الوقت، و عاطفة البارودي بارزة و جٌ

 طنه شدٌدة رؼم أن المنفى عاقبه و شرده .القصٌدة فؽٌرته على و

جدد فٌع هو اآلخر و خاصة عن المرأة حٌث تمدح بعفتها، فواضح كان قد الغزل :  –ج 

أن البارودي كانت فً نفسه مؽالبة بٌن عاطفتٌن الحب و اإلباء، و قد أفصح البارودي 

بنفسه عن ذلك فً افتتاحٌة دٌوانه حٌث قال : " و إنما هً أؼراض حركتنً و إباء جمح 

فحركت به جرسً، أو هتفت فسرٌت  بً، و ؼرام سال على قلبً، فلم أتمالك أن أهبت

 به عن نفسً "...

و نالحظ من خالل هذا القول أن هناك ؼرضٌن حركوا البارودي فً قوله " إباء جمع بً 

و ؼرام سال على قلبً " إال أن اإلباء استطاع أن ٌتخلص و ٌتؽلب على عاطفته و هنا 

ٌتكلم عن عاطفة وطنه  د مال للشعر السٌاسً و ترك الشعر الؽزلً عندما فكر أنكان ق

 العزٌز و المواضٌع األخرى كالظلم و االستعمار ...
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أي أن شعره الؽزلً كان قلٌال فلم ٌستطع أن ٌطول فٌه نظرا للظروؾ السٌاسٌة لكن هذا 

ال ٌعنً أن قلة الكم هً قلة الجودة بالعكس، فلطالما كان شعر البارودي من أجود 

فٌفة و رأٌه فً فلسفة العشق متؽزال األشعار فٌقول فً نظرته للمرأة الع
1
:  

روَ ــــصْ ىاألَ وَ ــه الؽَ ـــبِ  ٌمُ هِ ٌَ  ماَّ ى          عَ تَ الفَ  ؾَ ا عَ ذَ مة إِ رَ كْ مَ  قُ شْ العِ  وَ   

ر ـبِ تكَ مَ الُ  عُ ضَ خْ ٌَ  وَ  رٌِص ع الحَ مَ طَ       وي   عَ رْ ٌَ  ان وَ بَّ ب الجَ لْ ه قَ وى بِ قْ ٌَ   

 و له قصٌدة أخرى فً هذا الصدد تعد من أجمل ما قال فً الؽزل :

عِ جرُ األَ ن بِ ـٌْ ور العَ دُ ــــن خُ ـــٌْ ـــبَ             ِعًً مَ ـِــــبلْ د قَ شُ نْ ى ٌَ تَ فَ  ل ِمنهَ   

ع جِ رْ ـــــم ٌَ ـــلَ  ً وَ حَ ـــالــبِ  رَ ــمَ ـى             فَ وَ ــهَ ــــــــاه العَ م دَ عً ثُ مَ  انَ كَ   

ِعــً ه تِ رَ كْ ن سَ مِ  قُ ـــٌــــفِ ـــــٌَ               هِ ـــــــــمـــِ اسْ ــــه بِ تُ ٌْ ادَ ا نَ ذَ ل إِ هَ فَ  ٌَ أَو   

 و له معانً جمٌلة أٌضا فً الؽزل :

ر ـــــــــــاخِ ى زَ دَ لرَ ار بِ حْ بَ  جِ ً لُ ى             فِ وَ ـــــــات الهَ رَ مَ من ؼَ نً ِتْ كَ رَ تَ   

َمع ِفً َقْلبً َدِبٌَب الِمنـَـــــــ ي رِ ـــــــــاطِ ً خَ ة فِ هَ بْ الشُ  حُ مَ لْ أَ              ىوَ أَْسّ
2

 

 و ٌصؾ الجمال على أنه جمال الروح عند المرأة قابال :

لُ ـــمَ ه الحَ ا آدَ مَ  رِ الذ   اتِ ٌَ ارِ ى سَ ت         علَ شَ ا مَ هَ نَ و أَ لَ  وحِ رى الر  جْ ة مَ ٌفَ طِ لَ   

من األؼراض التً كان لها أهمٌة فً التجدٌد عند البارودي فحوله من  الهجاء : –د 

الهجاء الشخصً إلى الهجاء االجتماعً أراد من ذلك محاولة تشوٌه بعض الصور و 

العٌوب الموجودة فً المجتمع قاصدا من خالل هذا الفعل إصالحها، و من أبرز هذه 

                                                           
 . 75/ ص  2دٌوان البارودي / ج 1
 . 112/ ص  2دٌوان البارودي / ج 2
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الجشع و الحرص على الحٌاة  –الؽدر  –الظلم  –العٌوب التً ذكرها ففً شعره " النفاق 

 الذلٌلة " .

 و هنا ٌظهر نوع من النقد االجتماعً ٌقول فً هذا اللون :

ق ـاسِ وَ بَ  وع  رُ ا فُ ـــهَ ـَ نظُ ول أَ ــــصُ م            أُ هُ ـــا لَ مَ  وَ  اقِ فَ النِّ وا بِ ارُ ر سَ اشِ عَ مَ   

ق اسِ ــــفَ  ةِ افَ ــــفَ العَ  دنم عِ اهُ ـــقَ تْ أَ  وَ             ــــلاهِ ةجَ ومَ صُ الخُ  دَ نْ هم عِ مْ لِ ؤعْ فَ   

و هناك بعض مظاهر التجدٌد فً شعر البارودي كالتشبٌه فكان ٌكثر منه،  التشبٌه : –ه 

 و من بٌن األبٌات التً عمت بهذا اللون .

بِ لْ حة القَ فْ ــً صَ نً فِ ٌْ ً عَ تِ ورَ بلَ بِ             هسنَ ت حُ رْ وَ صَ ا فَ م  وْ ً ٌَ لِ  رضُ عْ تَ 
1

 

 و قوله : 

ربَ ـــــخْ ـــوك تَ لُ ه سُ وق بِ رُ ن العُ مَ ة            فَ ـــنَ سَ اءة حَ ربِ هْ مً كَ سْ جِ ت بِ رَ سَ فَ 
2

 

 و كذلك قوله : 

ر فِ ــــــصُ ر ٌُ ــــٌلب طِ لقَ لِ  هِ ا بِ ص  فَ دا           قَ ـَــى ؼتَ ى حَ نَ د الضِّ ته ٌَ رَ م بَ جسْ   

رــــــِ صبْ ن ٌُ ة مِ ارَ ـــٌَ ً طَ ـــنِ الُ خَ ٌُ فَ  َرة           ـــــفْ ً زَ ت بِ لَ تَ عْ س الَ نفُ التَ  الَ وْ لَ 
3

 

 

 

 

                                                           
 . 121/ ص  1دٌوان البارودي / ج 1
 .74/ ص  2دٌوان البارودي / ج 2
 . 215-214/ عمر الدسوقً / ص  1/ راجع فً األدب الحدٌث ج  2دٌوان البارودي / ج 3
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 المبحث الثالث : منزلة البارودي و آثاره فً الشعر 

إن البارودي هو الرابد األول لمدرسة البعث و اإلحٌاء و ٌعد باعث للنهضة الشعرٌة فً  

متانة قوافٌه، و استطاع أن ٌخلصه العصر الحدٌث فقد أعاد دٌباجة الشعر و فصاحته و 

من تلك القٌود التً كان علٌها فً مرحلة الضعؾ من حٌث اللفظ و المعنى و استطاع أن 

ٌجدد فً الكثٌر من األؼراض على ؼٌر سابقٌه الذٌن عاشوا عصره، و أضاؾ الوصؾ 

 و الشعر السٌاسً و الهجاء االجتماعً و كذلك الرثاء و المدٌح .

ً شعره عن حٌاته و تجاربه و معاركه و حروبه و استعمل منه وسٌلة عبر البارودي ف

 للكسب ٌقول فً هذا الصدد :

امِ الذَّ  وَ   حِ دْ ـــَ ملْ ة لِ ــلَ ــــسٌن              وَ كُ ٌَ  مْ ا لَ ء مَ رْ ٌن المَ عر زِ الشَ  وَ   

كان للبارودي منزلة راقٌة فً الشعر و ال تزال إلى ٌومنا هذا حٌث اتخذوه نموذجا 

ٌحتذى به، و ذلك من خالل بصمته التً تركها فً الشعر من خالل تجدٌده و الحرص 

على التقلٌد فً نفس الوقت ما لم ٌستطع الكثٌر من الشعراء الكبار فعله، كٌؾ حاكى 

 الشعراء القدامى و كان مقلدا و استطاع أن ٌجدد فً الكثٌر من الموضوعات .

 افظ إبراهٌم، و إسماعٌل صبري و الرافعًلقد تتلمذ على ٌده كل من أحمد شوقً، ح

و محمد عبد المطلب و علً الجارم و أحمد الكاشؾ و أحمد نسٌم و أحمد الزٌن و  

 ؼٌرهم من األدباء متؤثرٌن بالثقافة الؽربٌة و المذاهب األدبٌة و التجدٌد كذلك .

 نؽم الموسٌقًتتمٌز مدرسة البارودي بالرصانة و القوة و سالمة القافٌة و االحتفاظ بال

و اللفظ المنتقً و وضوح المعنى و الصورة و السٌر على نهج القدماء فً نظام القصٌدة  

 و أؼراض الشعر إال ما اقتضته ظروؾ البٌبة و العصر الحدٌث .
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و على الرؼم من ظهور مدرسة كبٌرة بعد مدرسة اإلحٌاء و البعث كان قد تزعمها 

أبو شادي إال أن العرب عامة و مصر خاصة ال مطران و شكري و المازنً و العقاد و 

 ٌزالون ٌتؤثروا و ٌمٌلون إلى طرٌقة البارودي .

جزأٌن ٌتضمن موضوعات تقلٌدٌة من مدح أما عن آثاره األدبٌة فللبارودي دٌوان فً    

اسة ، و بعض الموضوعات المستحدثة فً السٌاسة و األوصاؾ و الهجاء فخر و حم

جوعات شعرٌة تعرؾ بمختارات البارودي و هً عبارة هن االجتماعً، و له أربع م

قصابد شعرٌة منتقاة من ثالثٌن دٌوان شعر من شعر فحولة المولدٌن و شعراء الدولة 

 العباسٌة و األندلس، حتى انتقى من هذه الدواوٌن ما رق فً اللفظ و المعنى و خال من

 الحشو و التعقٌد و جاءت فً سبعة أبواب هً :

األدب، المدٌح، الرثاء، الصفات، الهجاء، الزهد كما رتب فٌها أسماء الشعراء حسب 

أزمنتهم ال حسب مكانتهم شؤنه شؤن محمد بن سالم الجمحً فً ترتٌب الشعراء فً كتابه 

 . طبقات فحول الشعراء

، أبو األحنؾالشعراء الذٌن اختارهم البارودي منهم : بشار بن برد، العباس بن  أما   

واس، مسلم بن الولٌد، أبو العتاهٌة، أبو تمام البحتري، ابن الرومً، المتنبً، و أبو ن

 فارس الحمدانً و ؼٌرهم .

و أخٌرا ألؾ عرؾ بقٌد األوابد أودعه عٌون الرسابل، الخطب و الخواطر و قد حمل    

صور حٌاته و التوقٌعات و خباٌاها المتنوعة 
1
. 

الشعراء المجددٌن الذٌن عرفوا للبارودي قدره و علو و ٌحضرنا هنا رأي واحد من   

مكانته . إنه خلٌل مطران الذي ٌرى البارودي مإسس دولة الشعر التً حمل لواءها من 

 بعد أحمد شوقً و حافظ إبراهٌم و ؼٌرهم .
                                                           

 .  252/ ص  1990/ أوت  1/ أدب عصر النهضة / دار العلم للمالٌٌن / بٌروت / ط  اعًبقشفٌق ال1
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ٌقول مطران : " و ال أعرؾ رجل كافح الردى مثلما كافحه البارودي ، و طاعن خٌال 

مثلما خاضها و قد كان خلق الرجل  طاعنها، و خاض وقابع الحٌاة من فوارسها مثلما

عظٌما و ذكاإه عظٌما، و شعره عظٌما فكان الثالثة فً مستوى واحد . و فً اعتقادي 

 أن أكثر شعره ارتباطا بحٌاته شعر المنفى، شعر العواطؾ، شعر الوجدان، شعر األلم،

تسالم أو ٌولد خورا فً العزٌمة و إنما و لٌس فً هذا الشعر ما ٌبعث على الٌؤس و االس 

 هو درس من دروس الشجاعة و الصبر و الجلد، درس من دروس الوفاء و علو النفس 

 و كرم العنصر. فؤخلق به أن ٌكون أنشودة الصبً فً مكتبه، و الناسك فً صومعته 

و الزارع فً مزرعته، و الوطن فً جهاده " 
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 59/ ص  1950محمد صبري / أدب و اجتماع / مطبعة مصر / 1
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 المتؤثرٌن بشخصٌة البارودي عامةٌل مطران من أكثر الشعراء و من هنا نرى أن خل    

و شعره خاصة، فكان ٌراه أنه قدوة له و له منزلة خاصة تحتل قلبه ٌقول متحدثا عن  

منزلة البارودي : " إن شعر البارودي هو بجملته صناعة ال تقاس بقدٌم أو حدٌث، مع 

العرب و أفصح ألفاظهم، و تؽنى  ابتكار قلٌل و إحساس فٌاض، اختار له أحسن أسالٌب

بها على وحً نفسه و نفسه جارٌة النؽمة و عاشقة اإلٌقاع فافتن حتى أنسى الفن، وجود 

حتى أذهل عن المعنى ... و ال ننسى له فضال جدٌرا بالذكر الخاص و هو أنه أول 

مٌن، و ما شعراء البعثة الحدٌثة، بمعنى أنه أول ن رد الدٌباجة إلى بهابها وصفابها القدٌ

أبز قرٌضه لقرٌض جٌله، فإنك لتجد الواحدة من قصابده ذاهبة صعدا إلى عهد أرقى 

أزمنة العرب، فهً كالجبال الشامخة و حولها القصابد األخر كاألركان المقامة من 

بال اختٌار و ال نسق و هندام " . حجارة أطالل
1
 

 

 

 

                                                           
 .  72د. محمد عبد المنعم خفاجً / دراسات فً األدب العربً الحدٌث و مدارسه / ص 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

الث :ــــــــل الثـــــــالفص  

 مدرسة الشعراء المحافظٌن

 



 

 

: أحمد شوقً: المبحث األول  

لقد كان ظهور البارودي بعثا للشعر العربً حتى جعل منه صناعة لفظٌة و مهارة    

بدٌعٌة لدى أؼلبٌة الشعراء، و أعاد له دٌباجته المشرقة و معانٌه الشرٌفة و ألفاظه الجزلة 

هو باعث  يالرصٌنة و أؼراضه الراقٌة، إذن فمن خالل ما ذكرناه  سابقا فإن البارود

للنهضة العربٌة و رابد للشعر الحدٌث فقد كونوا مدرسة خاصة لهم متشكلة من كبار 

إذن فما  صافًمعروؾ الرد شوقً، حافظ إبراهٌم و الشعراء المحافظٌن على رأسهم أحم

 المقصود بمدرسة المحافظٌن ؟ 

تً ظهرت التسمى بمدرسة اإلحٌاء و البعث و هو أول اسم ٌطلق على الحركة الشعرٌة  

فً مصر فً أوابل العصر الحدٌث، و التزم فٌها الشعراء بنظم الشعر العربً على النهج 

منذ العصر الجاهلً حتى العصر العباسً و الذي كان علٌه فً عصور ازدهاره، 

المقصود بهذا االسم أنه كما تعود الروح لجسد المٌت فترد له الحٌاة بعد أن فارقته، فٌبعث 

دٌد كما هو الحال بالنسبة للشعر العربً الذي استسلم إلى حالة من الجمود إلى الدنٌا من ج

أحذ على إثرها فً الضعؾ منذ سقوط الخالفة العباسٌة، و خربوا بؽداد و هدموا دور 

 .العلم و ألقوا بؤلوؾ المخطوطات التً تضم الثقافة العربٌة و تحوي  تراثها فً النهر 

راء حافظوا على نهج لشعر العربً القدٌم فً بناء من سمات هذه المدرسة أن الشع   

 القصٌدة، فتقٌدوا بالبحور الشعرٌة المعروفة و التزموا بوحدة القافٌة فً كل قصٌدة، 

خطى الشعراء القدماء فٌما نظموه من األؼراض الشعرٌة، فنظموا مثلهم فً  و تابعوا

المدٌح و الرثاء و الؽزل و الوصؾ، كما جاروا فً بعض قصابدهم طرٌقة الشعر 

 افتتاح القصٌدة بالؽزل التقلٌدي.العربً القدٌم فً 



 

 

رثاء و و البكاء على األطالل ثم ٌنتقلون إلى األؼراض التقلٌدٌة نفسها من مدح و 

نحوهما، كما أقدموا على استعمال األلفاظ على منوال القدماء فجاءت بعضها ؼرٌبة على 

 عصرهم .

و أقدم كثٌر منهم على مناظرة روابع الشعر العربً القدٌم، و قلدوها بقصابد مماثلة وزنا 

و قافٌة أو موضوعا و كانت تسمى هذه المعارضة على نحو ما فعل شوقً فً قصٌدة 

 .ردة التً عارض بها قصٌدة البردة لإلمام البوصٌري نهج الب

و رؼم كل ما قدموه من تقلٌد و انتهاج لما هو قدٌم إال أنهم استحدثوا أؼراضا شعرٌة 

، و جدٌدة لم تكن معروفة من قبل الشعر العربً كالشعر الوطنً و الشعر االجتماعً

القصص المسرحً و نظموا الشعر فً المناسبات الوطنٌة و السٌاسٌة و االجتماعٌة، و 

اعتمدوا فً نظمهم على األسلوب الخطابً الذي ٌالبم المحافل، وكان شعرهم فً مجمله 

 هادفا فً معناه تنتشر الحكمة و الموعظة بٌن ثناٌاه .

ٌنتهً نسبه م  1868موالٌد  هو أحمد شوقً بن علً بن أحمد شوقً من حمد شوقً :*أ

من أبٌه إلى األكراد و من أمه إلى األتراك و من عرق جركسً من جهة جدته ألبٌه 

حٌث قال عن نفسه : " أنا عربً تركً ٌونانً جركسً "
1

ولد بالقاهرة، كان ووالده ، 

أمٌنا للجمارك المصرٌة و كان متالفا و قد أضاع كل ثروته، فكفلته تمراز جدته ألمه 

" أنه ولد و فً فمه ملعقة من تً كانت تعمل وصٌفة فً القصر فنشؤ نشؤة دالل ٌقال : ال

 . ذهب "
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دخل المدرسة مبكرا و هو فً السن الرابعة من عمره و كان متفوقا حٌث حاز على 

و هو فً سن الخامسة عشر و تابع دراسته على نفقة القصر، التحق بالحقوق  البكالورٌا

م و مكث فٌها  1887و الترجمة لمدة سنتٌن و سافر إلى فرنسا لمواصلة دراسته سنة 

حوالً خمس سنوات، فنال إجازة الحقوق و كانت له فرصة التعرؾ على مظاهر 

ته كإنجلترا، تؤثر حٌنها بالمسرح الحضارة األوربٌة كما تمثلها بارٌس و مختلؾ رحال

 أمثال اسكندر دٌماس .الفرنسً حٌث قرأ و شاهد عدة أعمال لألدباء الفرنسٌٌن 

م متؤثرا بالثقافة الفرنسٌة و أصبح متقنا للؽتهم إضافة  1891عاد شوقً إلى القصر سنة 

 الؽربً و أصبح شاعر القصر . ًإلى اللؽة التركٌة و مستعمال المذهب الكالسٌك

م أنشد شوقً قصٌدته " كبار الحوادث  1894ن بجنٌؾ عام أثناء عقد مإتمر المستشرقٌ

 فً وادي النٌل " و التً مطلعها :

اء  ـَـــــجل الرَّ قِ ن تَ مَ ا بِ اهَ دَ اء         وحْ ـــــــا المَ بهَ واِ تِ احْ  ك وَ لْ ت الفُ مَ هَ 
1
 

و بعد العودة تعرض أحمد شوقً للنفً إلى إسبانٌا فاختار األندلس و قد ظل مشدودا إلى 

أهله وحاول تصحٌح عالقته بشعبه و وطنه العربً فنزل عن أرسطورٌته و نافس حافظ 

م إلى مصر لٌجد  1919عاد فً أواخر فً تقربه من األوساط الشعرٌة .إبراهٌم 

م أقٌم له مهرجان و  1928رة الوطنٌة و فً عام األوضاع تؽٌروا حٌث شبت فٌها الثو

توج أمٌر الشعراء ألنه كتب لمصر مجموعة من المسرحٌات الشعرٌة " كلٌوباترا و 

".قال شوقً التارٌخ 
2
: 

 ا نَ ٌمَ قِ ا مُ نَ بَ إن ؼَ  اء وَ فَ الوَ  دِ هْ ى        عَ ـلَ عَ  الُ زَ نَ  ا الَ نَ ر إصْ نً مِ اكِ ا سَ ٌَ 

 ا ٌنَ ادِ اء مَ ــشَ حْ ه أَ ـــل لَ ٌْ ا نَ ن  بْ شِ   ــم     كُ رِ ـــهْ ـــنَ  اءَ ـــــَ ا منَ م لَ تُ ثْ عَ بَ  الَ هَ 

                                                           
 . 18خفاجً عبد المنعم / حركات التجدٌد فً الشعر الحدٌث  ص 1
 .  73/ ص  1999و النشر / الجزابر /  طباعةشركة دار األمة للبن قتبة عمر / األدب العربً الحدٌث / 2



 

 

 اـــٌنَ انِ مَ ن أ ال عٌل إِ د النِ عَ بْ ا أَ مَ      آِسَنــة ـــلٌْ اللَّ  دَ عْ بَ  اهلُ ـــــنَ المَ  لَ كُ 

م، فقامت الدولة بتنظٌم عزاء على روحه الذي اشترك فٌه 1932كان قد وافته المنٌة سنة 

لشعراء من كل ربوع الدول العربٌة، فكان ٌوم ٌشهد له التارٌخ و سجل األدباء و اصفوة 

فً طٌاته ، فمند ذلك الحٌن لم ٌعرؾ الشعر العربً شاعرا بمكانته و ال بصٌته 
1

 . 

 *العوامل المؤثرة فً شعر شوقً :

أول عامل كان قد حدد لشوقً وجهته هو استعداده الفطري منذ الصؽر فقد تلقى  -1

و كان دروسا فً العربٌة على ٌد الشٌخ محمد البسٌونً ، حٌث كان ٌعرض علٌه أشعاره 

لمرؼوب فٌها و شوقً ٌصحح ما ٌوجد من خطؤ فً القافٌة و ٌحذؾ األبٌات ؼٌر ا

دث مع الخدٌوي توفٌق عن هذا األمر و ذكاء ٌؽٌرها بشطور أخرى، فقام البسٌونً بالتح

 شوقً، فعملوا على رعاٌته و االهتمام به حتى جعلوا منه ربٌسا للقلم اإلفرنجً .

باإلضافة إلى عامل الذكاء كان هناك عامل آخر و هو التراث و قدرة حفظ أحمد  -2

كان  شوقً ألبٌات الشعراء القدامى حٌث استطاع أن ٌعارضهم فً أحسن قصابدهم و

ٌشبه نفسه أحٌانا بؤبً نواس و المتنبً، و أحٌانا بؤبً تمام و البحتري و كانت هذه 

المعارضات دلٌال على إحاطته بنفابس الشعر العربً القدٌم، و كان شوقً ٌهتم باللفظ و 

المعنى أكثر من الدٌباجة و الصٌاؼة إال أنه فً المنفى رجع قوي الدٌباجة ، رابع 

 ظ و أقوى معنى .الموسٌقى بؤروع لف

شوقً و أسفاره بدورها هً أكثر العوامل المإثرة فً شعره خاصة البلدان  رحالت -3

أعطته هذه األسفار تجربة واسعة أطلعته  الؽربٌة كفرنسا، انجلترا، سوٌسرا و األندلس

على بٌبات و حضارات مختلفة، أضاؾ من خاللها تعلمه و إتقانه للؽات كالفرنسٌة و 

 التركٌة .
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الجانب المادي ساعد شوقً كثٌرا فً حٌاته فقد عاش حٌاة النعٌم و الترؾ و  -4

الرفاهٌة، هذا جعل منه متؤثرا فً شعره حٌث نلمس هذا الجانب فً قصابده من خالل 

 التشبٌهات .

على خفاٌا السٌاسة المصرٌة خاصة فً الظروؾ اتصال شوقً بالقصر و اطالعه  -5

نجلٌز، ثم نفٌه إلى األندلس و عودته. والثورة المصرٌة سنة المشتدة بٌن الوطنٌٌن و اإل

م كان لهذا أثر محسوس فً شعره موضوعا و عاطفة حٌث عبر عن مطالب  1919

 شعبه و أمانٌه .

االزدواجٌة التً كانت بارزة فً شخصٌته و تعلقه باهلل سبحانه و اإلٌمان و خاصة  -6

لم، فتلمس وجهته الدٌنٌة فً شعره و أسباب تعالى و حبه لرسول األمة صل هللا علٌه و س

هللا علٌه و سلم مكثرا  تقربه هلل خاصة عند الكروب ، فكان من المتوسلٌن لرسول هللا صل

 من مدٌحه، حٌث ٌعد من أكثر الشعراء الذٌن قالوا المدابح النبوٌة فً العصر الحدٌث .

 

 *شعرٌة شوقً :

كان شوقً أرحب أفقا و أوسع تصرفا و أؼزر نتاجا و أخصب شاعرٌة فً شعره، قال 

أروع القصابد و عارض أكبر الشعراء، كان متؤثرا باألدب الفرنسً حٌث أضاؾ 

أؼراض جدٌدة للشعر العربً نتٌجة ذلك التؤثر الذي وجده فً العرب كالتارٌخ و القصة 

ا، كان متؤثرا بالشعراء القدامى فً ألفاظهم و و المسرحٌة و الحكاٌات الخرافٌة و ؼٌره

... فٌجد أن محاكاته معانٌهم حٌث مزج بٌن عاطفته و ثقافة عصره و خٌاله و موسٌقاه 

للشعراء القدامى سبب لنظمه الشعر، أما عن األداء الموسٌقً فهو أروع الخصال فً 

على حسب تنوٌع الصوت على حسب موقع الكلمة من البٌت  شاعرٌته حٌث ٌتؤثر



 

 

األسالٌب التً ٌعبر بها عن المعنى المراد من أسالٌب إنشابٌة و قد ٌتجلى ذلك واضحا فً 

قصٌدته ؼاب بولونٌا قابال 
1

 : 

 ود ـــــــهُ ــى عُ ــلَ م وَ ــمَ ذِ          ى  ــــلَ ا وَ ٌَ ونْ ولُ بُ  ابَ ا ؼَ ٌَ 

 ود؟ــــــعُ ل ٌَ ك هَ ظلُ بَ  الَ  ى           وَ وَ ـــــى للهَ ضَ قَ ن تَ مَ زَ 

 دـــٌعِ ً بَ مِ الَ حْ وع أَ جُ رُ  وَ             هُ ـــــــَ عجوُ رُ  ٌدُ رِ م أُ لْ حُ 

 د ؟ـــٌعِ ــن بَ ـــِ ٌة مبِ ل للشَ هَ     ا      هَ ادَ ـــَ عان أَ مَ الزَ  بَ هَ وَ 

 د ــٌزِ ــى ٌَ رَ كْ الذِ  عَ د مَ جَ وَ     ً      ــإـب ون وَ ولُ بُ  ابَ ا ؼَ ٌَ 

 دـٌمِ العَ  بُ لْ ل القَ زِ لْ زُ  وَ  عُ         و  لُ ـــُ ك الضتِ ٌَ إْ ثرت لِ قَ فَ خَ 

 د ـــٌمِ تَ  الَ  ٌل وَ مِ ا تَ ت، فمَ     د      هِ ــا عَ ى مَ سَ قأَ  اكَ أرَ  وَ 

بالمعنى و باختالؾ المعنى تتنوع الموسٌقى مع وهنا نجد أن موسٌقى الشعر مرتبطة   

المحافظة على وحدة الوزن و القافٌة، و بتلك العناٌة اإلٌقاعٌة فً شعر شوقً استطاع أن 

 ٌخرج قٌثارة الشعر العربً أجود و أرق ما تحمل فً باطنها من أنؽام و ألحان .

 

 األغراض التقلٌدٌة عند شوقً:*

فً  لم ٌكن ٌحرص على المدٌح فً شعره ألنه ٌقٌد المواهب، و قد وضح ذلك التقلٌد: -1

مقدمة دٌوانه األول إال أنه اضطر أن ٌستعمله ألنه له صلة بوالة مصر، فلجؤ له          

 له الصفات الكرٌمة ٌقول فً مدحه لعبد الحمٌد الخلٌفة العثمانً: و أضاؾ 

 

 برَ ـــقَ ى مُ ـــٌسَ عِ  تبْ ا جِ ٌمَ فِ  كَ نَ ؤَ كَ   را           ابِ سم ؼَ الرَ  سارتا دَ ٌِ ٌت مَ ٌِ حْ ؤَ فَ 

بُ ر األَ إاهالسَ  ام وَ وَ عج النُ زْ ا ٌُ مَ  ة             وَ طَ ـبَ ؽَ ون بِ مُ لِ سْ المُ  امَ نَ  رت وَ هِ سَ 
2
 

و ٌقول فً مدحه لعمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً عدله 
1
: 
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 م الَ ــــــــَ س ة وَ ـــمَ صْ عِ  ا وَ اٌَ رَ بَ لْ لِ       ل    ـــــــــــــــــظِ  كَ نَ ٌد أَ بِ  تُ نْ ر أُ مُ عُ 

 ام ــــتَ ـٌْ األَ  وَ  ونَ ــــسُ ابِ ــــج البَ وِ تُ         ى ــــــــــــــتَ ة حَ فَ الَ الخِ بِ  تَ جْ وِ تَ ا تَ مَ 

 ام ــمَ الؽَ  ً وَ نِ الجِ  وَ  لُ الظِّ  ر وَ شَ بَ          ـالً الوَ اء وَ مَ النَ وَ  بُ صْ ى الخَ رَ سَ وَ 

 ام رَ ـــتُ  الَ  ًتــة الوَ رْ ذ  ــفً ال اكَ ٌَ         ــــــــــــلْ ن عُ ان مِ ثمَ عُ  لكُ المَ ا بدَ  وَ 

 

و هو أكثر ؼرض استعمله الشعراء القدامى فً شعرهم و بخاصة فرسانهم  الفخر : -2

فً جاهلٌتهم و إسالمهم، ثم تحول فً الدولة العباسٌة إلى فخر الشعراء بمواهبهم و لم 

ٌكن شوقً فارسا كالبارودي إال أنه استعمل هذا الؽرض فً قوله للشعر، و جاء الفخر 

ل البارودي فً معرض رثابه لوالدته متؤثرا فً قصابده متفرقا بعكس البارودي. ٌقو

 : ٌقول شوقً بالمتنبً فً رثاء جدته و متخذا نفس الوزن و الروي

 ماظُ ــه نُ ــام بِ رَ ــق الكِ الَ ــخْ أِل  تَ ــبْ ــجِ  وَ      ه ــلَ ــثْ ــمِ  رَ ــعْ ـظم الشِّ نْ م ٌَ لَ  هِ ت بِ ٌْ تَ أَ 

 مارَ الكَ  ر وَ بَ التَ  ن وَ زِ المَ  انَ كَ  ضُ رْ األَ  هت     بِ ضَ خَ مَ  وَ  اءَ ه المَ نْ ت عَ ضَ هَ و نَ لَ  وَ 

 

كان أحمد شوقً فً هذا الؽرض متكلفا ألنه لم ٌنشؤ عن عاطفة صادقة و  الغزل: -3

قوٌة و أكثر األسباب التً جعلته ضعٌفا فً الشعر الؽزلً المعارضة لألقدمٌن، حٌث تعد 

التً استعمل فٌها الؽزل المعارضة نفسها تكلفة تنفب صدق العاطفة من بٌن المواضٌع 

هً وصفه للمرأة ٌقول 
2

 : 

 ً انِ َتـبك الجَ لْ ى قَ قَ ٌب وَ  وبَ لُ ى القُ نَ فَ ى      تَ انَ ن عَ مَ  وَ  بَ ن صَ ق مَ لْ ً الخَ هللا فِ 

 انًوحَ ن رُ سْ ا الحُ هذَ  اب وَ رَ ن التُ مِ     ر  ــشَ ا بَ ــنَ نَ ا إِ ــنَ عَ  كِ ــالَ ــمَ ً جَ ــِ ونصُ 

 ً انِ م الفَ الَ كا فً العَ رْ ــذ شِ ـخِ ٌتَ م َــلَ    ـــكا  ــلِ مَ  ــهُ ؤوٌــنَ ا تــَ ــكَ ــلَ ى فَ إؽتَ ابْ أو فَ 
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كان ٌرثً شوقً العظماء كثٌرا مستعمال المدٌح فقد شمل رثاءه رجال  الرثاء : -4

العروبة و اإلسالم و مختلؾ الطبقات ردا على منتقدٌه الذٌن عابوا علٌه إسرافه فً كثرة 

 المراثً قابال : 

اـٌَ ازِ وَ الجَ  لٌنَ احِ ن الرَ ت عَ لْ مَ أَ م         أَ هُ ـــحُ ٌْ وَ فَ  ٌنَ احلِ ثً الرَ رْ ون ٌَ ولُ قُ ٌَ 
1
 

و فلسفة لم ٌكن شوقً رثاءه شدٌد الحزن مثلما فعلوا سابقٌه بل اتخذ منه وسٌلة لإلصالح 

الموت و الحٌاة و السإال عن اآلخرة، من أروع مراثٌه قوله فً حافظ إبراهٌم 
2
: 

 اءٌَ حْ ن األَ ى مِ تَ وْ المَ  ؾَ صِ نْ ا مُ ٌَ     ابً          ــــــَ ثول رِ قُ ن ٌَ ر أَ ثِ وْ أَ  تنْ د كُ قَ 

 اء ـــــــــــضَ قَ ة بِ ٌَ نل مَ كُ  وَ  ر  دَ قَ      ة        ـمَ الَ ــــَ ول سل طُ كُ  ت وَ قْ بِ ن سَ كِ لَ 

 اءدَ ـــــــل نِ كُ د نْ ل عِ فَ حْ تَ  قِ الحَ بِ  ل            زِ ـــم تَ لَ  ت وَ بْ جَ تَ اسْ ي فَ ادِ ق بَ الحَ 

 اءحرَ ـن الصَ اكِ سَ ن لِ نٌِ الحَ  ولِ طُ          ن  وب مِ ذُ تَ  امِ مَ اء اإلِ رَ حْ ت صَ ٌْ أتَ  وَ 

 

كذلك أكثر شوقً من شعر الحكمة جارٌا على عادة فحول الشعراء و  الحكمة : -5

األقدمٌن و خاصة المتنبً و لم ٌكن له مذهب فلسفً خاص، إال أنه كثرة فلسفته و تؤمالته 

الواسعة جعلته ٌستخدم الحكمة و ٌكثر منها فً شعره، تحدث عن األخالق أهم األبٌات 

 المشهورة فً هذا اللون :

 واــــــــــبُ هَ هم ذَ قُ الَ خْ ت أَ بَ هَ وا ذَ مُ إن هَ ت        ف  ـــــٌَ قِ ا بَ مَ  قالَ خْ األَ  مُ مَ األُ ا مَ نَ إِ  وَ 

و قوله 
3

 : 

 م حِ الرَ  نَ ث مِ عَ ابْ و فَ ل أَ هْ ن الجَ ث مِ عَ ابْ فَ  ة      زَ جِ عْ ت مُ ٌَ وتِ إن أُ ت فَ وْ ل مَ هْ الجَ  وَ 

و قوله 
4

 : 

 اءــضَ ـــــا مَ هَ ــٌــــفِ  ة وَ رَ وْ ــــا ثَ هَ ـــلَ ـــفَ       ااهَ ـــــضَ رِ  ػِ ابْ وس فُ فُ ت الن  كَ لِ ن مَ إِ 
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 *مالمح التجدٌد عند أحمد شوقً :

تمكن شوفً من إضافة لون جدٌد على شعره تاركا لمسته الخاصة من ثقافة و رفاهٌة و 

نضج، فقد انطلق ٌبحث عن معالم جدٌدة ٌإكد بواسطتها أن العربٌة قابلة دابما ) مع 

المحافظة على أصالتها ( لكل جدٌد، و تبدو مالمح التجدٌد واضحة من خالل األؼراض 

 التالٌة : 

 فً التارٌخ : -1

كان شوقً متؤثرا بالتارٌخ و قد درس فٌه و بحث كثٌرا، فكان شعره التارٌخً صورة 

 معبرة عن الحٌاة خصوصا أنه اهتم بتارٌخ مصر القدٌم ذاكرا أعظم و أجمل ما فٌه من 

على قصابد و مالحم، كما اهتم كذلك كل االهتمام بتارٌخ مصر اإلسالمٌة بلػ به الحرص 

له جزءا منفردا به، كما سلط الضوء كذلك على تارٌخ تخلٌد مجد اإلسالم، فخصص 

 المشهورة . األتراك و كان قد كتب عنها بابٌته

 أبٌاته التً أبدى فٌها تقدٌره للتارٌخ قوله :و أكثر 

 اـــــابَ قَ  لِ الَ جْ ً اإلِ فِ  اب هللاَِ تَ ن كِ مِ            ة  ـــفحَ ل صَ اجعَ  ٌخ وَ رِ ابالتَ  الَ ؼَ 

 اـــــابَ سَ حْ  ا وَ ن  زْ وَ  ارٌخِ للتَ  قَ ـــلــتَ         ى    دَ ً الهُ ر فِ ظُ انْ  ٌل وَ جِ نْ ب اإلِ لْ قَ 

 ا ــــــابَ سَ تِ انْ  اسِ ً فً النَ عَ  ط  ــقٌلَ م            كَ ــــــهَ ــــَ ٌخارِ وا تَ سَ م نَ وْ ل القَ ثْ مِ 

 اابَ سَ تِ ً انْ اضِ مَ ة الَ لَ ن صِ ً مِ كِ تَ شْ ٌَ       ـــــــَرة       اكِ ى ذَ ــلعَ  لوب  ؽْ ـــمَ و كَ أَ 

 قصٌدته المشهورة كبار الحوادث فً وادي النٌل :و له من المالحم التارٌخٌة 

اءجَ رَ ـــــل الـــقِ ن تَ مَ ا بِ اهَ دَ ـــحْ  وَ      اء         ــا المَ واهَ تِ احْ  وَ  كُ لَ ت الفمَ هَ 
1
 

و استعرض فٌها  1894و كان قد ألقى هذه القصٌدة فً مإتمر المستشرقٌن سنة    

 تارٌخ مصر منذ فجر التارٌخ، تحتوي تقرٌبا على ثالث مابة بٌت خالٌة من الضعؾ .

و بابٌته المشهورة كما سبق الذكر تزٌد على مابتٌن و خمسٌن بٌتا قالها واصفا تارٌخ 

 العثمانٌٌن من أحداث و وقابع ٌقول فً مطلعها :
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عْ  كَ فِ ٌْ سَ بِ  ب رِ ضْ تَ  انَ ـٌَ هللا أَ  نَ ـــٌر دِ ــصُ نْ ــٌَ  وَ           بُ ــلَ ؼْ أَ  قُ الحَ  وَ  قَ و الحَ لُ ٌَ
1
 

و مع ذلك فإن شوقً أولى أكثر اهتماماته لتارٌخ األمة اإلسالمٌة و أعطاها اهتماما 

خاص، وازن فٌها بٌن الماضً و الحاضر و كتب أجمل قصابده عن الرسول صلى هللا 

علٌه و سلم أشهرها نهج البردة و الهمزٌة متحدثا عن تارٌخهم من قبل البعثة النبوٌة إلى 

 ؼاٌة تٌسر حالهم .

 صلى هللا علٌه و سلم :للرسول ٌقول فً إحدى قصابده 

 م نَ ــــــً صَ ــام فِ د هَ م قَ نَ ى صَ لَ عَ  الَ إِ    م       هِ مر بِ تَ  ى الَ وضَ فَ  اسُ النَّ  وَ  تَ ٌْ تَ أَ 

 م ـــــــتكُ حَ ــلق مَ ً الخَ ة فِ ٌَ اؼِ ل طَ كُ بِ    ة        خرَ سْ ا مَ ورَ ة جُ وءَ لُ مْ مَ  ضُ رْ األَ  وَ 

 م ــــم عَ صَ ر أَ بَ ن كِ وم مِ رُ الُ  رُ ٌصَ قَ  وَ     ه       ــتِ عٌَ ً رَ ً فِ ؽِ بْ س ٌَ رْ ر الفُ ٌطِ سَ مُ 

م ـنَ الؽَّ بِ  تٌحَ ا ضَ ـــمَ ان كَ ـــــبحَ ذْ ٌَ  وَ     ه       ــــِ بـــُ ً شــاد هللا فِ ــبَ ــان عِ بَ ذْ عُ بِ 
2
 

 

القومٌة و نوع و إذا قرأت لشوقً فً التارٌخ نجده قد مزج بٌن العاطفة الدٌنٌة و العاطفة 

ما من الحزن خاصة عندما ٌذكر ما حل بمصر من محن و أزمات، و كان شعره 

التارٌخً مطوال نوعا ما خاصة و أن شعراء مدرسة المحافظٌن كانوا قد اهتموا بالشعر 

م حٌنها اإلسالمً ٌصفون بطوالتهم متخذٌن منهم قدوة و فخر، و كٌؾ كان ٌسٌر الحك

 . مفعما بالعدل و المساواة

ٌقول شوقً مخاطبا رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم  
3
: 

 اء رَ ــــــــأمَ  الَ  ا وَ ـــهَ ٌة فِ ـــقَ رِ ــسَ  الَ        ة      ـــــــومَ كُ اد حُ بَ عِ لْ ك لِ دَ عْ ت بَ مْ سَ رَ فَ 

 اء كفَ ا أَ هَ ابِ وَ ـــــــلِ  تَ ـحْ ــاس تَ ــالنَّ  وَ  َدهُ             ــــــــحْ ا وَ هَ ـــٌفِ  قِ لِّ الخَ  قَ وْ هللا فَ 

 اء ـــضَ قَ  وقُ قُ الحُ  ورى وَ ر شُ مْ األَ  وَ   ة            ـــــــٌعَ ة بِ الفَ الخِ  وَ  ٌسرْ  ٌنُ و الدِ 

 اء وَ ــلْ الؽَ  م وَ وْ ــــي القَ اوِ ــعَ دَ  الَ وْ ــلَ    م           ـــــــــهُ ـــامُ إمَ  تَ نْ ٌون أَ اكِ رَ تِ االشْ 
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 اء اء الدَ وَ ض الدَ ــــعْ ن بَ ؾ مِ ــخَ أَ  ة              وَ رَ ـــــــــفْ وا طُ اوُ دَ  ا وَ دَ بِ تَ ت مُ ٌْ اوَ دَ 

 اء ـــبَ ــجَ  ة وَ ـــونَ ــنُ ــمْ ــة مَ ــنَ ــمِ  الَ  ة             ـــــــــٌضَ رِ ــفَ  ة وَ مَ ذِ  كَ ندَ عِ  رُ البَ 

 ء الَ خَ البُ  اء وَ ــــمَ رَ ى الكُ قَ تَ ى الْ ــتَ ـحَ    ه          ــــــــٌلَ بِ سَ  اةَ كَ ت الزَّ دَ حَ وَ ت فَ اءَ جَ 

 اء وَ سِ  كَ ــٌدَ ــلَ  قِ ــَ ً حــفِ  لُ ـــالكُ ــفَ        ى      نَ ل الؽِ هْ ن أَ مِ  رِ قْ الفَ  لَ هْ ت أَ فْ صَ نْ أَ 

 

 فً الوصف :  -2

من أكثر األؼراض التً جدد فٌها، فقد وصؾ األشخاص كما رآهم و الطبٌعة كما مشً  

فً مظاهرها خاصة الطبٌعة المصرٌة التً وصفها بجنة الدنٌا، ٌصؾ الجزٌرة وصفا 

 رابعا ٌقول :

س كْ ــــــٌر نَ ب ؼَ احِ صَ  اب وَ بَ ن عَ مِ     ح         رْ صَ  لِ ابِ مَ ً الخَ س فِ ٌْ قَ لْ ً بِ هِ 
1
 

 س رْ عُ ــا بِ ومَ ن ٌَ ـجِ ــم ٌَ ـــَ ا لهَ ــلَ ــبــقَ   ـا            ــ  سرْ عُ  ٌلِ لنِ ون لِ كُ ن تَ أَ  هابُ سْ حَ 

 س ــقْ وَ  ابِ ــٌَ ً الثِ ــاء فِ ـــفَ صَ  ٌنَ ــبَ             ى  شَ وَ  ة  ــلَّـ ـــحُ  ٌلِ صِ األَ ت بِ سَ بِ لَ 

 س بْ لِ  ى وَ رَ ن عِ ـٌْ بَ  رِ ــسْ الجِ ه بِ ـــنْ مِ     ت          ارَ وَ ـــتَ ت فَ حَ تَ اسْ فَ  ٌلُ النِ  هَهادقَ 

و قد أبدع شوقً فً وصؾ اآلثار إبداعا عظٌما، و له فً دمشق و األندلس ٌقول فً 

 وصفه لدمشق :

ان  نَ فْ أَ  نَ ٌهِ ــاشِ وَ ــحَ  ورِ ــتُ ـى سُ دَ ـــت           لَ دَ رَ ــتَ ابْ فَ  ٌحِ لرِ لِ  يدِ رْ ا بَ فَ د صَ قَ  وَ 
2
 

 ان  دَ رأَ  ال وَ ٌَ ذْ أَ  ماءِ ــَ ال نَ ــت مِ ــفَ ــجَ           الَ  ل وَ الَ البِ  اهَ نْ ل عَ زِ م ٌَ ت لَ نَ ثَ انْ  مَ ثُ 

و هكذا ٌبرز فن الوصؾ فً شعر أحمد شوقً حٌث جدد فٌه من ناحٌة االهتمام بوصؾ  

الطبٌعة و ظروؾ العصر التً عاشها فٌقول ما ٌراه بعٌنه و ما ٌحسه بقلبه عن 

 الموصوؾ .
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 االجتماع :  -3

شعر االجتماع نوع جدٌد على األدب العربً ألن هذا الؽرض فً القدٌم كان ٌقتصر  ٌعد

على الطبقات الراقٌة و الملوك... و لم ٌعطً أهمٌة للطبقة الكاذبة و بما أن الفترة التً 

ظهر فٌها شوقً كانت فترة نهوض و ساعدته على قول الشعر فً هذا اللون، و كان 

شوقً ألنه تربى فً نعٌم و ثراء فلم ٌرى ما ٌعٌشه  موضوع الفقر نادرا عند شعر 

 اإلنسان و ٌعانٌه من حرمان، إال أنه قال ولو القلٌل .

 فقال فً ذلك حاثا على مساعدة الهالل األحمر : 

 رَ ـــــطَ سَ  وَ  ٌنَ نِ سِ حْ المُ  ابَ وَ ب ثَ تُ اكْ  وَ              رَ بَ كَ اء، وَ مَ ً السَّ فِ  لَ لَ ٌل هَ رِ بْ جِ 

 ر ــوسِ اء المُ خَ ً الرَ ا فِ ٌد  زِ ب مَ لُ اطْ  ى              وَ ـنَ الؽِ  هِ مرُ كَ ى تَ لَ عَ  ٌرَ قِ ل الفَ سِ 

 

إال أنة مشكلة الفقر لم تكن الوحٌدة فً شعر شوقً االجتماعً، بل هناك مواضٌع أخرى 

 وهً نشر الوعً و محاولة النهوض باألمة العربٌة فٌقول فً المعلم :

والَ ــــسُ رَ  ونَ ـــكُ ٌَ  نأَ  مُ ـــلِ عَ المُ  ادَ ــــكَ              الَ ــــــــــٌجِ بْ التَّ  هِ ـــفِ وَ  مِ لعِ مُ لْ م لِ قُ 
1
 

 

كما تكلم شوقً عن مواضٌع أخرى و خاصة الجهل و التخلؾ و اآلفات االجتماعٌة 

كاالنتحار و الزواج المبكر أو زواج القاصرات إلى ما ؼٌر ذلك، راجٌا من هذا أن تكون 

 أمة عربٌة راقٌة حٌث كان فً هذا الضرب سهل األسلوب .

 

 الفكاهة :  - 4

كان شوقً من أكثر الشعراء الذٌن اهتموا بالفكاهة، إضافة إلى إسماعٌل صبري و علً 

الساعاتً و ؼٌرهم إال أنه كان أعمق منهم و ذو روح مرحة، لم ٌلجؤ اللٌثً و صفوت 

إلى التورٌة أي التالعب باأللفاظ .استعمل عدة أؼراض فً هذا اللون من بٌنهم الرمز و 
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ض الرساالت للحكام المتملقٌن و الطاؼٌن بطرٌقة ؼٌر استعمله كحٌلة لتوصٌل بع

مباشرة، و من أمثلته فً ذلك حكاٌة بعنوان " األسد و وزٌره الحمار " فٌقول
1
 : 

 ي ارِ ــــحَ م الصَ ــضُ ا تَ ــمَ  ار          وَ ـــــــــــــفَ القِ  كُ لِ مَ  ثُ ٌْ اللَ 

 ار ــــــــسَ كِ ل انْ ــــكُ ا بِ ـــمَ وْ ٌَ    ا        ـــــــــــاٌَ عَ ه الرَ ٌْ لَ ت إِ عَ سَ 

 ار ـــــفَ ــظْ ً األَ ـــــامِ ا دَ ــــٌَ     ى       ــــــقَ بْ تَ  ش وَ ـــٌعِ ت تَ الَ قَ 

 يارِ وَ ــــالضَ  رَ ــمْ وس أَ سُ ٌَ      ا      ن ذَ ــــمَ فَ  رُ ــــٌزِ الوَ  اتَ مَ 

 اريــــٌَ تِ اخْ ا ذَ ـــهَ ى بِ ـــضَ ـقَ          ي  رِ ــــــٌزِ اروَ ـــمَ :الحِ الَ قَ 

 ار؟مَ حِ ــــً الي فِ أْ ا رَ اذَ ــــــَ م          تــــالَ م قَ ت ثُ كَ ـــحَ ضْ تَ اسْ فَ 

 ارـــــــبَ ـخْ ك األَ ــــحَ ـضْ ــمُ بِ           تارَ ـــــَ ط ه وَ ـــتْ ـفَ لَ ـــخَ  وَ 

 ار ـــــــــهَ ـــو نَ ة أَ ـــلَ ــٌلِ ــــكَ         ى  ـــــــــــلَ ر وَ ا الشَّ ذَ ى إِ تَ حَ 

 ارــــــــمَ ً دَ ـه فِ ــــكَ لِ ـــمَ  وَ            الَ ث إِ ــــــــــــٌْ ر اللَ عُ شْ م ٌَ لَ 

 ار ـــــــسَ الٌَ  دَ ــنْ ب عِ لْ ــالكَ  وَ    ن       ــــــــــــٌــمِ د الٌَ نْ عِ  دُ رْ القِ 

 ار ـــــــَ ة فمَ ظْ عَ ـــو بِ هُ ـــلْ ـــٌَ        ه   ــــــــــــٌْ دَ ـــن ٌَ ٌْ ط بَ القِ  وَ 

 ارـــــــَ قم الوَ ــٌدِ ــً عَ لِ ـــثَ ـمَ       ي    ودِ دُ ـــــــــً جُ ن فِ :مَ الَ قَ فَ 

 يارِ ـــــتباعْ  ً وَ ــتِ ـبـٌـهِ  وَ       ً   طشِ ــــــــَ بي وَ دارِ تِ اقْ  ٌنَ أَ 

 ار  ذَ ـــــــتــاعْ  دَ ــعــبَ  الَ ــَ ق وَ      ا   ر  ــــــــــِ س ردُ ـــــالقِ  اءهُجَ فَ 

 ار ـــــــظَ نْ ً األَ ــالِ ـــَ ن عـــكُ     ا      ــــــــَ ٌناه فِ ــــَ ً الجالِ ا عَ ٌَ 

 ار ــمَ ً الحِ م فِ ــكُ ـــأٌن رَ ــمَ          م ـــــــــٌكُ ــــٌة فِ عِ ى الرَّ أَ رَ 

ة لؽرض حسن ثقٌل، و أحٌانا كان ٌستعمل الفكاههنا شوقً ٌقصد بالحمار ذلك الشخص ال

 كالضحك مع أصدقابه .
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 الشعر المسرحً أو التمثٌلً : -5

التً أضافا شوقً للشعر بعد أن حاول خلل الٌازجً المسرح من الفنون الجدٌدة كذلك     

لكن باءت محاوالتهم بالفشل، فنجح شوقً  1884و أبو خلٌل القبانً سنة  1870سنة 

و هو بعنوان مسرحٌة "علً بك الكبٌر "  1893فً ذلك و كانت أول محاولة له سنة 

طالب و كان أسلوبه ضعٌفا ألن وسابل التؤلٌؾ المسرحً لم تكن مهٌؤة، فؤعاد كتابتها سنة 

، أما مسرحٌاته األخرى كان قد ألفها بعد أن تطورت فٌه هذه الموهبة و أصبح 1932

 " و " مجنون لٌلـــــــى  من بٌنهم " مصرع كلٌوباتراشاعرا كبٌرا فؤخرج عدة مسرحٌات 

 و عنترة " ...

 و أعاد النظر فً مسرحٌة " قمبٌز " و هو أحد الحكام على مصر ٌتمٌز بالعنؾ و الظلم .

إن المسرحٌات عند شوقً قد أعطت نكهة و لذة لكل من ٌرٌد أن ٌجدد و ٌدرس فٌها،   

السٌر على المادة وهً مستوحاة من التارٌخ إال أن بعض النقاد كانوا قد انتقدوه من ناحٌة 

إال أن هذا ما زاده شؽؾ و فخر فؤحس أنه أتى بما لم  ٌستطع مسرح خٌة فً الٌالتار

المجًء به من قبل، و من بٌن نماذج شعره المسرحً فً " مصرع كلٌوباترا" حوار بٌن 

 كلٌوباترا و وصٌفتها شرمٌون حول النصر المزعوم .

 شرمٌون:

 رــــــشَ بَ  ور وَ بُ ً حُ ون فِ وجُ مُ بِ  طِ         ــــــــــــــــــالشَّ ة بِ ٌكَ لِ ا مَ ٌر ٌَ اهِ مَ الجَ 

 ر ــــصَ نَ  و وَ دُ ى العَ لَ ور عَ هُ ن ظُ وم        مِ ــــــــــــــٌُ تْ كْ ً أَ ت فِ ٌَ قِ ا لَ م مَ هُ رَ سِ 

 ــبَ ـنَ  الَ إِ           ونَ دُ ــــــــــــــــٌعِ و ٌُ ون أَ ولُ قُ ٌَ  الَ 
 يرِ ـــــسْ ة ٌَ ٌنَ دِ ً المَ فِ  اتَ ــبَ  ؤَ

 

 كلٌوباترا:

 ي رِ ـــــمْ عُ لِ  احَ رَ ـــا صَ وْ وَ ب، رَ ذِ وا            كَ ـــــــــــاعُ ذَ ا أَ اذَ ال مَ جَ الرِّ  كفْ ا إِل ٌَ 

 ي رِ ـكْ شُ  ً وَ ٌحِ دِ ً مَ فِ  اسِ النَّ  نَ سُ لْ وا            أَ ــــــــــــامُ قَ ى أَ تَ حَ  تَ ٌْ قَ ر لَ صْ ي نَ أَ 

 ر ـــفْ ــة ظُ ــمَ الَ ــــا قَ ـــنَ ــه لَ نْ مِ  تَ ٌْ لَ        و      ـــــلْ ــــــــــــان حُ مَ األَ  مِ ً فَ ر فِ فْ ظُ 



 

 

 ر ــسْ وب بِ عُ ى الشُ لَ ًء عَ ـشَ  سَ ــٌْ ـلَ  ــتً            ـــــــــــومَ ة قَ ٌقَ قِ م الحَ لَ عْ ا ٌَ د  ؼَ  وَ 

 

 شرمٌون:

 ي رِ ـــــكْ ر مَ كْ المَ  كَ لِ ذَ  ي وَ دِ حْ ا وَ نَ ً            أَ ـعِ ـــــــنْ صُ  عَ نْ الصُ  كَ لِ ذَ  اجِ التَ  ةُ بَ رَ 

 ي رِ دْ ـٌَ  سَ ٌْ ن لَ مَ  ونُ نُ الظ   نَّ ظَ  وَ            ل ـٌاوِ ـــــقَ األَ  ابِ اإلٌَ ً س فِ مْ ت أَ رَ ثُ كَ 

 ر ـــــصْ قَ  وَ  وخ  كُ  لَ ت كُ عْ مَ سْ أَ  وَ  رِ       ص     ن النَّ ت عَ عْ ذَ ي أَ الذِّ  كَ لِ ت ذَ عْ ذَ ؤَ فَ 

 ر ــثــك كَ ــــا لَ دَ ن عَ مِ  تُ قْ فَ شْ أَ  وَ             رُ ـٌاهِ ــمَ الجَ  كَ ٌْ لَ ري عَ اطِ ً خَ فِ  تُ فْ خِ 

يرِ ذْ ـُ ت عدْ ـــهَ ، مَ ٌهِ ر فِ ذْ ب العُ عِ تْ ٌُ   ب           ـنْ ب ذَ ا رَ ــــٌَ ة فَ أَ رْ ــري جُ ــــفِ اؼْ فَ 
1
 

 

به عدة أدباء و ظهرت طابفة من  المسرح، فتؤثروالقد حقق شوقً نجاح كبٌر فً  

 أهمهم عزٌز أباظة كانت لدٌه عدة مسرحٌات الشعراء تسٌر عل نفس نهجه فً المسرح 

نذكر منها " قٌس و لبنى " و " عبد الرحمن الناصر" و " العباسة " كلها مسرحٌات 

 تارٌخٌة، و بعدها اتجه إلى المسرحٌات االجتماعٌة كمسرحٌة " أوراق الخرٌؾ" .

 توجد ظاهرة واضحة فً شعر المسرح عند شوقً و هً تؤثره بالمدرسة الفرنسٌة

الكالسٌكٌة التً كانت تستمد موضوعاتها من مآسً التارٌخ الٌونانً و الرومانً سواء 

كان حقٌقٌا أم أسطورٌا، فاستمد شوقً هو اآلخر موضوعات مآسٌه من التارٌخ المصري 

و العربً، كما كان شعره المسرحً مفعم بالعاطفة من خالل النماذج التً كتبها 

فً سبٌل الحفاظ على التقالٌد بحبهما  ناككلٌوباترا و لٌلى اللتان ضحٌت
2
. 

فهو ال ٌتقٌد بنظرٌة الوحدات الثالثة     كما تؤثر أٌضا بالمدرسة الرومانسٌة و بشكسبٌر 

" وحدة الموضوع، المكان، الزمان" كما تقٌدها الكالسٌكٌون الفرنسٌون، فؤضاؾ الفكاهة 
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 . 347ٌنظر شوقً ضٌؾ / فصول فً الشعر و نقده / ص 2



 

 

بحذر دون المبالؽة لٌجعل منه مثلما فعل شكسبٌر و الرومانسٌون و قام بالكتابة فٌها 

ه السٌاسٌة و الخلقٌة و النفسٌةمسرحا ٌناسب أمته و ٌتناسب مع قضاٌا بٌبت
1
 . 

 

 *القصة على لسان الحٌوان فً شعر شوقً :

عرؾ األدب العربً منذ القدم هذا النوع من القصص على لسان الحٌوان أو الطٌر    

مثل قصة الثور الذي فرط فً حقه و حق زمٌلٌه حتى فتك بهم األسد جمٌعا، فقال عندما 

جاء دوره : "إنما أكلت ٌوم أكل الثور األبٌض "
2
 . 

طٌر عندما ترجم األدب العربً مزٌدا من القصص على لسان الحٌوان و ال ثم عرؾ  

عبد هللا بن المقفع كتاب كلٌلة و دمنة إلى العربٌة عن الفارسٌة، و كان قد وضعه فً 

 األصل الفٌلسوؾ الهندي "بٌدبا" .

و كثرت ترجمات كلٌلة و دمنة و لكن هذه الترجمات كلها ذهبت و بقٌت ترجمة ابن   

التً أصبحت المصدر الوحٌد لهذا اللون األدبً، نقل الكتاب إلى لؽات أخرى  المقفع

كالسرٌانٌة و الٌونانٌة و اإلٌطالٌة و مختلؾ اللؽات األخرى 
3
. 

و تعدد نظم كلٌلة و دمنة على ٌد أبو السهل الفضل بن نوبخت الفارسً و هو أحد    

اء الؽربٌٌن الذٌن تؤثروا بالقصة بالمنظمٌن لها، و كان الفونتٌن الفرنسً من أشهر األد

و السٌما كتاب كلٌلو و دمنة الذي ترجمه حسٌن كاشفً إلى الفارسٌة على لسان الحٌوان 

و اقتبس الفونتٌن منه نحو عشرٌن حكاٌة
4

 . 

و جاء شوقً فً العصر الحدٌث مهتما بهذا الفن فؤداه أحسن أداء، ٌقول من وراء   

: " و جرٌت خاطري فً نظم الحكاٌات على أسلوب تناوله للقصص على لسان الحٌوان 
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من وضع أسطورتٌن الفونتٌن... و فً هذه المجموعة شًء من ذلك ... فكنت إذا فرؼت 

 أو ثالث أجتمع بؤحداث المصرٌٌن و أقرأ علٌهم شٌبا منها فٌفهمونه ألول وهلة، 

قنً هللا ألجعل و ٌؤنسون إلٌه و ٌضحكون من أكثره، و أنا أستبشر لذلك و أتمنى لو وف

لألطفال المصرٌٌن مثلما جعل الشعراء لألطفال فً البالد المستحدثة منظومات قرٌبة 

التناول ٌؤخذون األدب و الحكمة من خاللها على قدر عقولهم. و الخالصة أنً كنت و ال 

 أزال ألوي فً الشعر على كل مطلب، و أذهب من قضابه الواسع فً كل مذهب، 

و المؤمول أننا نتعاون على إٌجاد شعر لألطفال، و أن ٌساعدنا سابر األدباء و الشعراء 

على إدراك األمنٌة " 
1
. 

 و قد استطاع شوقً أن ٌكتب لألطفال أكثر من ثالثٌن قصة شعرٌة على لسان الحٌوان 

و الطٌر تتمٌز بسهولة األسلوب و وضوح الصورة، و هذا االختٌار ٌحً إلى عالقة 

ً بنفسٌة األطفال و معرفة شؽفهم لٌؤخذوا من قصصه مؽزى تربوي و تهذٌبً فهو شوق

 فابدة لهم و إلمتاعهم .

و تدور القصص على لسان الحٌوان عند شوقً حول تصوٌر المفارقات، وتتكلم حول 

 النفاق عند االمتحان و الشر المتؽلب على الخٌر و الؽرور و عن الشخصٌات المتملقة 

الطماعة و الكذابة، لٌحدد مصٌرهم فً األخٌر نتٌجة ألعمالهم السٌبة مثل و الفضولٌة و 

سفٌنة نوح لٌخرج الشاعر بمؽزى حقٌقً من وراء هذه األعمال األدبٌة، و قصد من 

خاللها الكبار و الصؽار، ومن هنا بعض نماذج عن أعمال شوقً مستعمال القصة على 

 لسان الحٌوان و الطٌر : 

دي و الدجاج قصة الدٌك الهن -أ
2

 : 

 ٌؾ رِ ا ظَ ــــــهَ لَ  ٌتِ ر فً بَ طُ خْ تَ                 ؾِ ــٌاج الرِ جَ ن دَ اؾ مِ عَ ا ضِ نَ ٌْ نَ بَ 

 ؾٌْ الضَّ  امَ ــــقَ ت مَ ٌْ ً البَ فِ  امَ قَ ؾ                فَ رْ ٌر العُ ـبِ ــــَ دي كـــنْ هِ  اءَ إذ جَ 
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 ا وهَ رُ كْ ا مَ د  ـــــــبَ ا أَ ـــاهَ رَ أَ  الَ  وَ       ا        ــــــــوهَ وجُ ي الُ ا هللا ذِ ٌَ ول:حَ قُ ٌَ 

 لدْ العَ م بِ كُ نَ ٌْ ً بَ ــضِ قْ أَ  ا،وَ ــم  وْ ٌَ                  ىلـــضْ م فَ ـــٌكُ ر فِ ــــشُ نْ م أـتكُ ٌْ تَ أَ 

 ام نَ ـــالمَ  اء وَ مَ ــــال الَّ ى إِ ــلَ ــام                  عَ رَ ـــو حَ ـــمُ كُ دَ ـــنْ ا عِ ـــمَ  لُ كُ  وَ 

 ا ٌقصد بالدجاج الضعٌؾ المواطنٌنو هن

قصة الحمامة و الصٌاد التً أضاف لها فن الحكمة قائال  -ب
1

: 

 ة رَ ـــــــــتِ تَ ـسْ ــا مُ هَ ـــشِ ً عُ ـــة فِ نَ مِ آَ    ـــــَجَرة          ى الشَ لَ عْ ؤَ ت بِ انَ ة كَ امَ مَ ٌَ 

 موْ ـــــــي حَ أَ  ِض وْ ل الرَّ وْ حَ  امَ حَ  وَ         ْوم      ـــــــٌَ  اتَ ذَ  ادُ ــــٌَ الصَّ  لَ بَ قْ ؤَ فَ 

 الَ ـــمَ  ٌنَ حِ  لِ ــــــٌحِ رَّ ـــالـــبِ  مَ ــَ هوَ    ِظال         ـهِ ـــــــٌفِ  ٌرِ ـــللطَ  جدِ م ٌَ لَ فَ 

 اء وَ دَ  هُ ـــــــَ ا لـــاء مَ ق دَ ـــمْ حُ ــال وَ    َها الَحْمَقاء           ــــــشِ ن عُ ت مِ زَ رَ بَ فَ 

 ث حَ ــــبْ ا تَ مَ ان عَّ ــــا اإلنسَ هَ ـــ ٌ ا أَ ــٌَ      ْحُدث        ـــــــٌَ ي سَ الذّ ال بِ هْ جَ  ولُ قُ تَ 

 ت وْ ــــم المَ هْ سَ  دَ دَ ــــه سَ وَ ــــحْ ـــَ ن ت             وَ وْ الصَّ  بَ وْ صَ  ادُ ٌَ الصَّ  تَ فَ التَ فَ 

 ٌن كِ ـــة السِّ ضَ بْ قَ  ًــــت فِ ـــعَ ــقَ وَ  وَ    ـــــِكٌن          ها المَ شِ رْ ن عُ ت مِ طَ قَ سَ فَ 

 قً طِ نْ ت مَ كْ لِ و مَ ً لَ ـــسفْ ت نَ ـــــكْ لِ مَ       ــــــــــَقق       حَ ؾ مُ ارِ عَ  لَ وْ قَ  ولُ قُ تَ 

 إذا نستخلص من ذلك أن الحكاٌة الشعرٌة عند شوقً هً بمثابة رسالة موجهة للصؽار

و الكبار، تتمٌز باإلٌجاز و تدور حول حادثة شعورٌة ٌعتمد فٌها على السرد و الحوار  

مع قلة الشخصٌات، فعادة ما كان ٌستعمل شوقً شخصٌتٌن أو ثالثة تكون األحداث فٌها 

حكمة  مرتبة ترتٌبا منطقٌا مع استعمال عقدة مناسبة للموضوع و وضع حل ٌتضمن

سهل و براعة الرمز و الحكاٌة و الفكاهة مع أسلوب أخالقٌة أو مؽزى تربوي موظفا 

 التصوٌر، كما نستنتج أٌضا أن اللون القصصً عند شوقً هو صورة فنٌة فٌها موهبته 

 و آثاره الدراسٌة، استطاع أن ٌترك بصمته فً القصص المصري بوجه خاص 

 و القصص العربً بوجه عام .
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 *منزلة شوقً و أثره فً األدب العربً :

سار شوقً فً طرٌقه على نهج البارودي و لطالما أراد أن ٌصبح مثله متخذا منه مثله 

األعلى فلم ٌبقى هذا حلما بل أصبح شاعر اللؽة العربٌة األكبر فً العصر الحدٌث، 

فاستطاع أن ٌضٌؾ للشعر ألوان جدٌدة و مختلفة سماه تجدٌد العقالء، ربط فٌه بٌن 

التمس فً تجدٌده كل من الموضوعات و القالب و ماضٌه و حاضره ببراعة و صدق ف

الصورة مع حضور العاطفة و الحرص على العبارات المتٌنة و الموسٌقى الرابعة و لعل 

هذا الحرص هو الذي أؼرى ناقدٌه فاتهموه بالتقلٌد بالرؼم أن هذه الصورة هً ما مٌت 

ظاهرة التجدٌد عنده 
1

 . 

سواء فً شعره الذاتً و الموضوعً، تمثلت  برزت النزعة اإلنسانٌة بعمق عند شوقً

هذه اإلنسانٌة فً وطنه المصري، العربً و اإلسالمً خصوصا بعد تعرضه للمنفى و 

 حنٌنه إلى وطنه قال حٌنها أشهر بٌت له :

ًسِ فْ د نَ لْ ً الخُ ه فِ ٌْ لَ نً إِ تْ عَ ازَ نَ      ه         نْ د عَ لْ الخُ ت بِ لْ ؽُ و شَ ً لَ نِ طَ وَ 
2
 

آلالمها. مجد تارٌخها و رثى  كان شوقً متعلقا كثٌرا بمصر ٌفرح ألفراحها و ٌحزن

عظمابها و فً جانب آخر كان شاعر اإلسالم ٌتؤثر بدولة الخالفة و جعل منهم رمز 

 للوحدة و الشمول .

 تؤثر كذلك بالطبٌعة فصور مناظرها فً أحسن صورة .

الدكتور أحمد أبو شادي، فالعقاد ٌقول بؤنه لم تكن شخصٌة شوقً ثابتة كما قال العقاد و 

أبو شادي ٌقول عنه : " إنه من أولبك ، و أحمد ةكان متصرؾ و لم ٌكن مجدد مبة بالماب

الشعراء الذٌن لهم جملة شخصٌات "
3
معنى ذلك أن الشاعر أو األدٌب ال ٌبدأ من فراغ  

فً تكوٌن شخصٌته، بل البد من وجود مإثرات عامة و خاصة ٌنطلق منها تكون العامل 
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فحاكى  كٌونٌو شوقً نوع من ذلك ألن حٌاته كانت قرٌبة من الكالسٌكٌة فتؤثر بالكالس

الشعراء القدامى أحٌانا و عارضهم أحٌانا أخرى خصوصا أنه أعجب بهإالء الشعراء، 

والسٌما البارودي بكثرة و هذا اإلعجاب هو الذي جعله شاعر مجٌد فً تصوٌر الحرب 

روسٌة و ؼٌرهم، رؼم أنه لم ٌكن ال فارسا و ال مشاركا فً الحروب إال أنه و أعمال الف

 برع فً تصوٌر تلك المشاهد .

 استعمل أحمد شوقً الحكمة بكثرة و جعلها من أركان الشعر حٌث حد ذلك فً قوله :

 ان زَ وْ ٌع أَ طِ قْ و تَ هُ ة فَ مَ كْ و حِ أَ     ة              فَ عاطِ  وى وَ جْ ن نَ كُ م ٌَ ا لَ مَ 

كما تمٌز شعره بالتخلق و الرقً و التراث و اإلحٌاء و كل هذا ٌعد من مظاهر   

الكالسٌكٌة نتٌجة تؤثره بهم، لذا فهو من الرؼم من أنه شاعر جدد ففً الموضوعات إال 

قاء على نظام أنه بقً ٌصنؾ ضمن الشعراء المحافظٌن، و رأى أنه من األحسن اإلب

من جهة أخرى له كل الفضل و التقدٌر إلضافته أللوان مضمونا و  القصٌدة القدٌم شكال و

الشعر  الحكاٌة على لسان الحٌوان والطٌر و فً أخرى على الشعر و التً تمثلت فً

 ، ثم الشعر المسرحً.التارٌخًالفكاهٌو الشعر 

 تاركا أعمال رابعة و ضخمة تستحق الدراسة و البحث . 1932توفً شوقً سنة 

 

 حافظ إبراهٌم  المبحث الثانً :

م بذهبٌة، أبوه مصري كان ٌشتؽل مهندس و 1869هو حافظ بن إبراهٌم فهمً ولد عام 

أمه تركٌة، توفً والده عمر حافظ فً الرابعة من عمره فذاق مرارة الٌتم فانتقل هو و 

 أمه إلى القاهرة .

اله لٌدرس التحق حافظ بالمدرسة األولٌة ثم مدارس أخرى كالخدٌوٌة و بعدها انتقل مع خ

 فً المعهد األحمدي، فكان ٌقضً معظم وقته فً دراسة الكتب .

م و عٌن فً الوزارة الحربٌة 1891بعدها التحق بالمدرسة الحربٌة و تخرج منها سنة 

 نحو ثالث سنوات .



 

 

عاش حافظ إبراهٌم حٌاة قلقة نوعا ما فٌها بعض المعاناة و البإس، لكنه كان إنسان 

 ده ذو روح  فكاهٌة ٌمٌل إلى المزاح .متفابل و دابما ما تج

الطبقات المثقفة فً مصر و عزز العالقات بهم و  تعرؾ حافظ بعدها على الكثٌر من

اتصل بعدها برجال السٌاسة و الفكر و الدٌن و زعماء اإلصالح و النهضة أمثال الشٌخ 

محمد عبده، سعد زؼلول و مصطفى كامل و ؼٌرهم فؤفسحوا له كل الفرص و 

اعدات و الدعم نظرا إلعجابهم به، كما زاد اتصاله بالشعب و التعرؾ على أحوالهم المس

ففً تلك الفترة ظهر أدباء أمثال إمام العبد ٌتكلمون عن بإس الناس، فنتج عن ذلك شعر 

ٌسمى بالشكوى، فؤحس شوقً بتك اآلالم و الشكاوي مما زاده تعلقا بالشعب و السٌما 

 طالب بالنهضة و عن اإلصالح و اإلرشاد .الشعب الفقٌر فهتؾ بشعره ٌ

و حاول أٌضا التقرب من القصر فاستعمل المدح فً الشعر و من بٌن الشخصٌات التً 

لمسها السلطان عبد الحمٌد، و مدح الترك كذلك إال أن هذا المدح لم ٌكن تابع عن 

 عواطؾ حقٌقٌة أي متصنع .

و حافظ على هذا المنصب إلى  م فً دار الكتب المصرٌة كموظؾ1911عٌن حافظ سنة 

فكانت تلك الفترة أكثر فترة ساعدته على النشر و قول الشعرم 1932ؼاٌة وفاته سنة 
1
 . 

 *شعر حافظ إبراهٌم :

حافظ شاعر مقلد كبقٌة الشعراء الذٌن سبق ذكرهم و مجددا فً نفس الوقت، فحافظ  كان

 على الموضوعات من ناحٌة رصانتها و تماسكها من جهة، وجدد فً الشعر السٌاسً 

 و االجتماعً من جهة أخرى.

من ناحٌة الموضوع كان حافظ مقتربا اقترابا شدٌدا بذوق القدماء فقال الرثاء عن صدق 

 و وفاء، و أحٌانا حزٌن فً شعره نظرا لحٌاته.عاطفة 

د عبده ـمن أجمل مراثٌه هً مرثٌة للشٌخ محم -أ
2

: 
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ٌّاِمِه النَّضْ         ِد           ــــــــــــَساَلم َعلَى اإلِْسالِم َبْعَد ُمَحمَّ   َراِت ــــــــــَسالم  َعلَى أَ

ْقَوى َعلَى الَحَسناِت  ا َعلَى الِعْلِم َوالِحَجا                   َعلَى الِبرِّ و التَّ ٌَ ْن  َعلَى الّدٌِن و الد 

اتًِ ـــــلََقْد ُكْنَت أَْخَشى عادي الَمْوَت َقْبلَ  ٌَ  ُه                    َفؤَْصَبَحْت أَْخَشى أَْن َتطوَل َح

ن َفَوا لَْهِفً وَ  ٌْ نًِ َو َب ٌْ  َراتِ ــــــــَعلَى َنْظَرة  ِمْن ِتْلُكُم النَّظَ      ُه              ــــــــــــَ الَقْبِر َب

ِر َحمَ          د           ـــــــــــَتَباَرْكَت َهَذا الّدٌُن ِدٌَن ُمَحمَّ   ٌْ َتِرَك َهَذا الّدٌَن بَِؽ ٌْ  اَة ــــــــــأَ

ا َو ِحْكمَ أََبنَّْت لََنا التَّ  لُمــــــــــْنزٌُل ُحْكم  َن الّنوِر و الظ  ٌْ َقْت َب  اِت ـــــة                و َفرَّ

َن الّدٌِن َو الِعْلِم َو الحِ  ٌْ ا ِمْن َثالِث ِجه   َجا                ــــو َوْفَقْت َب  ات  ــــــَفؤَْطلََعْت ُنور 

 

 الشعر الوطنً: -ب

وطنه فؤحس بهم إحساسا كبٌرا، فؤخذ ٌقول الشعر ناهٌا عن  فكان حافظ قرٌب من شعبه و

الظلم و الطؽٌان، و لكن بعزة و احترام و كان متفابل بؤم مصر سوؾ تتحرر و هذا ما 

ث عن نفسها " و هً أروع قصٌدة له ٌقول فٌهاتإكده قصٌدته " مصر تتحد
1
: 

ْنُظُر َجِمٌع ٌَ َؾ أَْبَنً َقواِعُد الَمْجِد َوْحِدي        ا           ـــــــــَوْقُؾ الَخْلِق  ٌْ  َك

 َحّديــــــو ُبناةُ األَْهَراِم ِفً سالِؾ  الِدِهـ                    َكفونً الَكالِم ِعْنَد التَّ  

ِق الشِّ    ِدْي ـــــــَرْق و َدَراُتُه َفرابُِد َعقْ     ـ               ــأََنا َتاُج الَعالِء ِفً ُمَفرَّ

ء  ِفً الَؽْرِب َقْد َبَهَر اَْلنَّا            أَ  ًْ ُكْن ِمْنُه ِعْنِدي       ي  َش ٌَ  س َجَماال  و لَْم 

 ِد ـــــرات                    َو َسَماِبً َمْصقولَة  كالفُْرنُ ـــــــَفُترابً َتَبْر َو َنْهَري فُ 

 ِمْن ُكهوِل ِمْلِء الُعٌوِن و َمَردٌّ       ادوا            ـــو ِرجالً لَْو أَْنِصفُوُهْم لِس

كاِء ِفً ُكلِّ َقصْ    دوا                ــــــلَْو أََصاُبوا لَُهْم َمَجاال  أِلَبَ   د  ـُمْعِجزاِت الذَّ

 

 الشعر االجتماعً:  -ج
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كان حافظ فً هذا اللون مصورا آلالم شعبه ٌصور أحاسٌسهم و معاناتهم الٌومٌة و شجع 

الخٌرٌة، و المشارٌع المختلفة التً تساعد على تخفٌؾ هذا األلم وخاصة  موضوعاتال

 رعاٌة األطفال فكان ٌمٌل إلى األطفال المشردٌن، ٌقول فً هذا:

ْقَوِة الطِ  ْفَل إِنَّ ِفً شِّ  ال  ـــَفَل َشقاَء لََنا َعلَى ُكلِّ حَ                       ـأَْنِقذوا الطِّ

ُطْوهُ اْلب ٌَ ا و لَْم  ِعَش باِبس  ٌَ ِعُش َنْكَبة  َعلَى األَْجٌاِل          ُإ             ـُ إِْن  ٌَ  س 

َما َكاَن ِفٌ ٌُبَ                         هــــــــــــأَْنَقُذوهُ َفُربَّ  الًِـــُمْصلِح  أَْو ُمؽاِمر  اَل 

 

المادٌة فتكلم عنها كظاهرة لٌست حسنة كان ٌمٌل فً الشعر االجتماعً إلى الحٌاة 

فٌقول
1
: 

ُه اَْلقٌام ٌْ ُش                         و لَْم ُتْحِسُنوا َعلَ ٌْ َها اَْلُمْصلِحوَن َضاَق ِبَنا الَع  ٌ  ا ـــأَ

ا أََضرَّ ِبَها الَفقَ  ا بَِمْوِتها اآَْلثام                         ــــــأَْصلِحوا أَْنفُس  ٌَ  اـــــر و أَْح

 َقْد َتَمنَّْت َمَع الَؽالِء اَْلَحّماما                    ا     ـــــــــو أُؼٌثوا ِمْن الَؽالِء ُنفوس  

كان ؼرض حافظ من هذا الشعر هو اإلصالح و الدعوة إلى المساندة و التضامن. فٌه 

ا سمً بشاعر نوع من القسوة خالً من العاطفة نظرا لتؤثرهم الكبٌر بالطبقة الكادحة لهذ

 الشعب، ٌعبر عن آماله السٌاسٌة فً التحرر و آماله االجتماعٌة فً النهضة و التطور.

 شعر الوصف:  -د

ظ وصؾ الطبٌعة و مختلؾ الظواهر الطبٌعٌة كوصؾ الزلزال، كذلك معروؾ عند حاف

كما وصؾ اللٌل و الشمس و البورصة و نادي األعمال الرٌاضٌة و وصؾ رحالته التً 

بها أٌضا، كرحلته إلٌطالٌا ٌقول واصفا للشمسقام 
2
: 

ًَ أُم  األَْرُض ِفً ِنْسَبتُ  ًَ أُم  الَكْوُن َو الَكْوُن ِجنٌــــــِه  َن ـــَها           ِه

ًَ أُم  الّناِر َو الّنوُر َمع   ًَ أُم  الّرٌِح َو اْلَماُء الُمعــــــــِه ُن ـــَ ا          ِه ٌَّ 
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ًَ َطلَعُ  اَسِمٌِن  ِه ٌَ ٌِِّب ال ًَ َنْشُر الَوْرِد َط ا و َجنَّة                           ِه  اَْلَرْوِض ُنور 

ًَ َمْوت  َو َحٌ ى      ــــــِه  نَ ـــــَو َضالل  َو ُهَدى لِْلَؽاِبِرٌ                      اة  اَلْلَورَّ

 المدح: -ه

ٌستعمله بمٌزة خاصة فٌبدأ بالؽزل أوال  كان عنده من أهم أؼراضه التقلٌدٌة و لكنه كان

 لٌصل إلى الؽرض المقصود ٌقول فً مدحه للبارودي:

ُدْت قتَّلً ِفً الَهَوى و َتَعم   ا       ــَتَعمَّ ِنً َو اَل اَْللََحَظ اْعتَ     د  ٌْ  َدى ـَفَما أَِثَمْت َع

ف ا ُمجَ  ِتً            وَ ـــــــــَ ِكاَلَنا ُعْذر  َفُعْذري َشبٌب ٌْ ا ـــــُعْذُرَك أَنًِّ َهَجْت َس د   رَّ

ُرن ٌْ َنا ِزْدَنا َمَع الُحبِّ سُ     ا        ــــهَوٌنا َفَما ُهَنا َكَما َهاَن َؼ اـــــــــَو لَِكنَّ  ْإُدد 

ماَحِة َو النَّ         و َما َحَكَمْت أَْشواَقنا ِفً ُنفوِسنا      َسر  ِمْن ُحْكِم السَّ ٌْ
َ  َدى ــــبِؤ

َن الَجنوِب َمن ٌْ ً  و اْخَتاَرَها الُحب  َمْعب    اِزَل        ــــُنفُوس  لََها َب ق اـــَ َبناها التَّ  د 

 َفّراح  َعلَى اإْلٌَِماِن ِباْلَوْحًِ َو اْؼَتَدى ها            ـَو ِفتاَنة  أَْوَحى إِلَى الَقْلِب لَِحظِّ 

َنها وَ   مَّ ٌَ ٌِّ  َت ِر ز ٌْ ُل ِفً َؼ ٌْ داـــــَ َو حاِسُدها ِفً اأْلَْفِقٌْؽَرى ِبً لِع  ِه          ــــــاللَّ
1
 

 

 الحكمة: -ه

استعمل حافظ الحكمة فً شعره و لكن لم تكن مستقلة فً قصابد خاصة، بل منتشرة و 

 أمثال شعره فً الحكمة قوله:

ربِ ــجَ تَ ــمُ  الَ  ار وَ ـــهَ قَ  تِ وْ ــــى المَ ا                 إلَ هَ دَ رُ ــــــن ٌَ ة لَ ـــمَ ا أُ ـــٌَ حْ ا هللا أَ ذَ إِ 
2
 

 و قوله:

رــصِ قَ مُ  ٌنَ مِ ــالَ ــً العَ فِ  هُ ــالَ ــنَ  الَ  وَ         ه          ـــــلَ هْ أَ  هُ نْ م عَ نَ م ٌَ لَ  قُ حَ  اعَ ا ضَ مَ فَ 
3
 

 و قوله:

 اـق  لْ ــة ؼَ ادَ ـــعَ لسَ ــا لِ ــاب  ــبَ  قَ ـــبْ ــم ٌَ لَ                  الَ ـــــالعُ  احُ ــتَ فْ مِ  مُ ــلْ العِ وا فَ ـــمُ لَ عَ تَ فَ 
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ًقِ ــتَ ــٌَ  رض  أَ  لِ ـــكُ ــى بِ وَ ـــقِ ــال نَّ م                 إِ اكُ وَ ل قِ ه كُ ـــنْ وا مِ دُ ـــمَ ــتَ ــاسْ  مَ ــثُ 
1
 

 التٌار اإلسالمً و النزعة الدٌنٌة: -و

بارزة فً شعر حافظ إبراهٌم فتؤثر بعدة شخصٌات عظٌمة فً الدٌن و اإلسالم، من  كانت

 خٌر األمثلة عن هذه الشخصٌات عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً قوله:

ٌُْت ِفً الّدٌِن آَراء  مَوفّ  ٌَُزكّ         َقة             ــــــــــــَ َرأَ ا  ُ قُْرآن   ٌها ــــــــــــــــَفؤَْنَزَل هللاَّ

ْت ِبُصْحَبتِ  َل ِمْن َقرَّ َن اَْلَحنٌَفَة و اْجتاَزْت أَمـــــــو ُكْنَت أَوَّ ٌْ  انٌهاــــِه                    َع

ا ِمْن أَعادٌ  ِ ِحْصن   هاــــــــَقْد ُكْنَت أَْعِدي أَعادٌها َفِصْرَت لََها                    ِبِنْعَمِة هللاَّ

ٌَُوالٌِــــاَها فًِ ُمَحمَّ َخَرَجْت َتْبِؽً أَدَّ    َهاـــــــــــــــــِدها                    و لِْلَحِقٌَقِة َجّبار  

اُت بالِ   ٌَ ٌُناوٌــــــــــــَفلَْم َتَكْد َتْسَمُع اآْل  ها ــــَؽة                     َحتَّى اْنَكَفؤَْت َتناوي ِمْن 

لِ  ة  َقْد ُكْنَت َتْنوٌـــــــــَسِمْعَت سوَرِة َطَه ِمْن ُمَرتَّ ٌَّ ا ــــــــــها                    َفَزْلَزلَْت ن  ه 

ٌُطاِولُ و قُلُ  ْطِرٌَها                     ــــــــــــهُ ْت ِفٌَها َمَقاال  اَل  ٌَ  َقْوُل الُمِحبِّ اَلَِّذي َقْد َباَت 

ْوَم أَْسلَْمَت َعزَّ الَحقَّ و اْرَتفَ  ٌَ ٌَُعانِ                َعْت    ـو  ٌَهاــــــــَعْن كاِهِل الّدٌِن أَْثقال  
2
 

 و ٌقول عن حٌاة عمر و مواقفه اإلسالمٌة:

ِن و لأِْلَْعَقاِب أَْحكٌ         ِه ــــــــــــَهِذي َمناِقُبُه ِفً َعْهِد َدْولَتِ  ٌْ اِهَد  ها ــــــــلِلشَّ

باِبِع َتْؽدو َنْفُس َواِعٌ         ة  ــــــــــــــِفً ُكلِّ واِحَدة  ِمْنُهنَّ ناِبلَ   َها ــــــِمْن الطَّ

ِة اإلِْسالِم ناِبتَ   اـــــَ َتْجلُو لِحاِضِرها ِمْرآَة َماِضٌه          ة  ـــــــــــــلََعلَّ ِفً أُمَّ

 َها ــــَعاَناه َبانٌ اَْلُصروِح َو َما من          ها ــــــَحتَّى َتَرى َبْعُض َما َشدَّ أَواِبلَ 

ُن َؼاِفٌ         و َحْسَبها أَْن َتَرى َما َكاَن ِمْن ُعْمَر  ٌْ َه ِمْنَها َع َنبِّ ٌُ َهاــــــــــَحتَّى 
3
 

 

لقد نوع حافظ فً األؼراض القدٌمة و تطرق إلٌها كلها، لكن قلبه مال للتجدٌد فؤراد ذلك 

حتى طبق ما أراده فقال أروع قصٌدة له عن التجدٌد أسماها " الشعر"
1
: 
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َن الَخٌ ٌْ َن اَْلَنَهى و َب ٌْ ا اْبَن الَمَعالِ ـــَضَعْت َب ٌَ ا َحكٌُم الن فوِس  ٌَ  ً ــــاِل           

ة  ِمْكسَضَعْت  ٌُفٌقوا َو أُمَّ َن َقْوِم ُهجود           لَْم  ٌْ ْرِق َب  ال  ـــــــــــــــِفً الشَّ

َن أََنس  َو كَ  ٌْ ة  أَْو ؼَ ــــــــــَقْد أَْذلُوَك َب ٌَ ْب  زال  ـــــــــــــؤْس              َو َؼرام  ِبظَّ

 الل  ـــــــــــــَو ِرثاء  َو فِْتَنة  و ضَ اء              ــــــــــَو َنسٌب  َو ِمْدَحة  َو ِهج 

ِر شَ   ٌْ ء         ـــــو َحماُس أََراهُ ِفً َؼ ل  اْختٌ     ًْ ٌْ ُجر  َذ ٌَ  ال  ــــــــــَو ِصؽار  

َنُهْم ُمذاال  َمض ٌْ  َو َكَذا ُكْنَت ِفً الُعُصوِر الَخَوالًِ     اعا        ــــــِعُشْت َما َب

ِمً و َوْقَفُة األَطْ ـــــــِمْن ُحبِّ لٌَْ  َحْملُوُك الَعناءِ  ٌْ لَ  الِل ـــــــــــلَى            َو س 

 الًِــــــــى           َو ُرسوم  َراَحْت ِبِهنَّ اللٌََّ ــــــــــــو ُبكاء  َعلَى َعزٌز  َتَولَّ 

ْوم    ٌَ ا ِبَقْدِرَك  حاَل َفْوَق الَجما          أَْسُكُنوَك اــــــــــــو إَِذا َسَمّو   اِل ــــــلرِّ

ا َشَعَر أَْن َنَفَك قٌُُ  ٌَ َدْتَنا ِبَها ُدعاةُ الَمحــــــــــــآْن  ٌَّ ا           قِ  الِّ ــــــــــــــــود 

 الِ ــــــــــا            و َدعونا َنَشْم ِرٌِح الشَّمـــــــــــــَفاْرَفعوا َهِذِه الَكماِبَم َعنَّ 

 

لقد شمل التجدٌد عند حافظ موضوعات الشعر فنظمه أحسن نظم خاصة الشعر السٌاسً 

و االجتماعً، و لم ٌشمل التجدٌد عنده األسلوب أو الصور البٌانٌة و ال البحور و 

األوزان، بل كان تجدٌده مؽاٌر تماما 
2
. 

 

 *خصائص الشعر عند حافظ إبراهٌم:

لمحدودٌة الثقافة عنده، فٌركز على إن المعانً عند حافظ لم تكن عمٌقة و ذلك راجع  -1

المعانً أكثر من الدراسة، و لم ٌسافر كثٌرا بل كان دابما بالقرب من شعبه مما جعله 

ٌحتك بهم احتكاكا ؼزٌرا عكس البارودي وشوقً. لذا ركز على المعانً القدٌمة نتٌجة 
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لم تكن لؽات حافظ األجنبٌة جٌدة إال أنه ترجم "البإساء" لفٌكتور  تؤثره بالدب القدٌم،ة و

 هٌجو بالفرنسٌة بمساعدة مجٌدٌن للؽة الفرنسٌة، و لكن الترجمة لم تكن بإتقان. 

ٌكاد شعر حافظ ٌخلو من التؤلم الدقٌق، فتؤمله سطحً نوعا ما ٌمٌل إلى التكرار فً -2

علً" كما ٌستعمل المبالؽة شعره "سالم فً  ألفاظه عادة، و أكثر العبارات التً كررها

 على عادة القدماء.

ضعؾ قوة االبتكار التً تعتمد على الخٌال، مثل شوقً الذي كان قادرا على التصوٌر -3

 و التؤلٌؾ فً المناظر ألنه تمٌز بقوة الخٌال وهو الذي ال نجده عند حافظ.

قوة العاطفة، ٌقول عنه أحمد أمٌن -4
1

إثارة نفس السامع و القارئ، فما ٌسمع شعره : "

سامع وال ٌقرإه قارئ إال توثبت نفسه و هاجت مشاعره.. و أجمل ما فً هذه العاطفة 

األدب العربً من إفراط فً أنها لٌست من ذلك النوع المؤلوؾ الذي اعتدناه فً كثٌر من 

ور شخصٌة، و األدب الذي المدٌح، فإن العاطفة التً ٌبعثها ضعٌفة من ناحٌة مٌلها إلى أم

بعث من عاطفة شخصٌة و ٌبعث علٌها، قد ٌكون فاترا كما أن عاطفته لٌست من هذا ٌن

النوع الذي ٌذوب رقة فً ؼزل أو هٌام فً حب، فإن هذا النوع قد كثر حتى مل، و هو 

فً كثٌر من األحٌان أجوؾ، و هو فً كثٌر من األحٌان نتاج عاطفة مرٌضة، فلٌس من 

 ن ٌبٌع اإلنسان عواطفه بهذه السهولة و هذا الرخص ".الخٌر أ

 فالعاطفة قوٌة عند حافظ خصوصا فً الشعر السٌاسً و االجتماعً .

باإلضافة إلى جمال العاطفة و قوتها، نجد ذلك االنسجام فً شعره بٌن اللفظ و -5

 األسلوب و اإلٌقاع، و خصابصه من ناحٌة األسلوب ٌلخصها فً ثالث نقاط:

 ة التقلٌد فً األسلوب و إتباع القدماء.ؼلب -أ

 الجزالة فً التركٌب، و األناقة فً التعبٌر، و الفخامة فً األداء. -ب

 العناٌة باأللفاظ و االلتفات إلى الموسٌقى جعلته من شعراء الصنعة. -ج
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و أخٌرا نستطٌع القول أن حافظ إبراهٌم من أبرز الشعراء المحافظٌن، وجد فً مظاهر 

انة له و ذلك بفضل تؽنٌه بؤمان قومه و بما حقق لشعره من دٌباجة نقٌة الضعؾ مك

 و تمكن من ناصٌة البٌان.ناصعة، دل فٌها على موهبة شعرٌة 

 

 الثالث: معروف الرصافً  المبحث

م، كان أبوه جندي لكنه كان بعٌد عنه فتعلق بؤمه 1875شاعر عراقً ولد ببؽداد سنة  هو

و جده من أمه و كان أبوه ٌصفه على أنه كثٌر الصالة، كثٌر تالوة القرآن، حدٌد المزاج 

 إذا ؼضب أخاؾ و إذا ضرب أوجع.

ٌة فوجد تعلم معروؾ الرصافً مبادئ العلم و اإلسالم منذ صؽره، دخل المدرسة العسكر

صعوبة فً التؤقلم بشروط المدرسة الصارمة ألن طبعه كان ٌمٌل إلى الحرٌة فبقً فٌها 

لمدة سنتٌن و أكمل تعلٌمه حرا خاصة المدارس الدٌنٌة مثل مدرسة محمود شكري 

األلوسً، درس فٌها أكثر من اثنتً عشر عاما تخصص اللؽة العربٌة و مختلؾ آدابها و 

نطق و لكن صحبته لأللوسً كانت قد تركت أثر قوي فً حٌاته علوم أخرى كالفقه و الم

 فوجهته تلك الوجهة.

عاش معروؾ بعض الضٌق و الفقر فً تلك الفترة و كان ٌخجل أحٌانا فعبر عن هذا 

 الوضع قابال:

 ماعِ ث الطَّ ــٌبِ ً خَ ً فِ وعِ قُ وُ  ارِ ذَ حَ                 هِ ـٌبِ طِ د لِ ــٌهِ الزَّ  وتِ ــالقُ ــبِ  عُ نَ قْ أَ  وَ 

 ً ــمِ اهِ رَ ً دَ فِ  ةُ لَّ ه قِ ــهٌِ تَ شْ ــا تَ ــمَّ لَ       ه           ـلَ ٌْ س نَ فْ ً النَّ هِ تَ شْ د تَ ا قَ ك مَ رُ تْ أَ  وَ 

ظل معروؾ ٌشتؽل فً التعلٌم لفترة و بعدها جاءته دعوة من تركٌا لٌقوم بتحرٌر جرٌدة 

م لكن صاحبها تراجع 1908"إقدام"، و كان ذلك بعد إعالن الدستور العثمانً سنة 

فؤلؽٌت الدعوة، و عاد الرصافً إلى العراق فدعً مرة أخرى لتدرٌس اللؽة العربٌة 

ٌقوم بالكتابة باللؽة العربٌة أٌضا فً مجلة اإلرشاد فقبل  بالمدرسة الملكٌة و الهاشمٌة و



 

 

الدعوة و عمل هناك. كما قام بتدرٌس الخطابة فً مدرسة "الواعظٌن"، و بعدها اتجه إلى 

 القدس لتدرٌس أدب اللؽة بدار المعلمٌن.

م من قبل الحكومة لتنصٌبه نابب ربٌس لجنة التؤلٌؾ 1921ثم استدعً إلى العراق سنة 

م، و بعدها 1924الترجمة، ثم عٌن مفتشا بعدها للؽة العربٌة بوزارة المعارؾ سنة و 

م بصفة نهابٌة و قضً حٌاته بعٌدا عن المراكز 1928استقال من العمل الحكومً سنة 

م1945السٌاسٌة إلى ؼاٌة وفاته و كانت سنة 
1
. 

فً شعره بالحرٌة و الثورة و التمرد على أوضاع بالده المزرٌة ٌقول  اشتهر الرصافً

 فً هذا:

ر ابِ ــَ ة ثــٌبَ هِ ـــى بَ رَ أَ  الَ أَ  وَ                  ــىنَ ى المِ لَ إِ  ـــمَ ٌنِ تَ سْ أَ  الَ ت أَ دْ وَ عَ تَ 
2
 

 

لألدب القدٌم و كثرة حفظته للشعر الجاهلً ساعدته فً  إن دراسة معروؾ الرصافً

شاعرٌته فاعترؾ بذلك حٌن قال:" درست العربٌة أكثر من اثنتً عشرة سنة على أعلم 

ست آدابها طول حٌاتً، وتدبرت كتب، و استعنت على مفردات رجل بها فً بؽداد و مار

الجاهلً و اإلسالمً، و  اللؽة برواٌة الشعر، فكنت أكثر من عشرة آالؾ بٌت من الشعر

قلت حتى زعم بعض الناس أننً أجٌده، و أنا مع ذلك كله لست مصونا من الخطؤ فً 

 القراءة".

و كانت رحالته و أسفاره كذلك لها أثر ي تكوٌن شاعرٌتهـ حٌث عرؾ أصناؾ الطبقات 

فة و من ؼنٌة و فقٌرة فً أكثر من بلدفمال إلى الشعر االجتماعً الذي كان ٌفٌض بالعاط

هو ٌرسلها إلى الشعب مشاركا لهم فً أوجاعهم و ظروفهم، لذا فاأللم كان ٌعد عنصر 

من بواعثه الشعرٌة ٌقول معترفا بذلك:" إن مشاهد األلم كانت من أشد البواعث عندي 

 إلى نظم الشعر ".
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أن الشعر أساس الحٌاة، فالبالد الراقٌة هً نفسها تلك البلد التً حضت  ٌرى الرصافً

ً الشعر، و جعل الشعر مقٌاس األدبٌة فً كل أمة، ألنه ٌصور لنا ألوان الحٌاة و برق

 منازعها و الشعر الحدٌث لٌس بتقلٌد للؽرب و إنما بتصوٌر الحٌاة بنكهة أخرى.

لم ٌبلػ تلك الؽاٌة المطلوبة فإذا أردنا أن ٌكون للشعر مستقبل  و الشعر عند الرصافً

زاهر ٌجب توفر عوامل التقدم و الرقً، كما أنه أقر بحتمٌة الوزن و القافٌة فٌقول: " 

فالشعر المرسل إنما هو اقتران الرعونة بالشعر، و أما الشعر المنثور العري من الوزن 

شعر بمعانٌه، فهو تقلٌد للشعر المنظوم من جهة  و القافٌة فهو شعر بالمعنى األعم، أي

الؽاٌة، و أنا أستحسن الشعر المنثور ألنه خٌر واسطة إلنبات القرابح و إثارة العواطؾ ال 

نً أفضله على الشعر المنظوم، إن حقٌقة الشعر قابمة بالوزن، ألنه بالوزن ؼٌر، إال أ

وحده ٌصلح للؽناء "
1
. 

ٌن تؤثر بهم معروؾ الرصافً هو النابؽة الذبٌانً لدرجة من أكثر الشعراء القدامى الذ

أشد من الولع، ٌقول عن ذلك: " و كنت أشد ولوعا بنابؽة بنً ذبٌان، ألنً أرى فً شعره 

 أقصى ما وصل إلٌه من درجات البالؼة ".

كما أعجب بؤبً الطٌب، و أبً العالء و ٌقول: " ألنً لم أر شاعرٌة تعلو على شاعرٌة 

و ألن المعري كان أمة وحده بفلسفته العلٌا و حكمته الناصعة "المتنبً، 
2
. 

أما عن رأٌه فً المحدثٌن أعجب بحافظ إبراهٌم كثٌرا و أحمد شوقً، ٌقول : " و إنً 

أفضل حافظا بنقاوة ألفاظه و صدق تراكٌبه و وضوحها ، و أفضل أحمد شوقً ببعض 

معانٌه أحٌانا "
3
. 

ت مواضٌعها ففً قصٌدته " أناو الشعر" ٌروي سٌرة كان للرصافً قصابد كثٌرة تنوع

 الفكر و المعانً فً الشعر، و قصٌدته " شاعر البشر" تحدث فٌها عن روحه الشعرٌة 

 و التً تمٌل إلى الفلسفة. و قصٌدة أسماها " المتنبً " ٌشٌر ؼٌها إلى الحكمة فً الشعر

                                                           
 .152 دراسات فً األدب العربً الحدٌث و مدارسه / د.محمد عبد المنعم خفاجً / ص1
 .152المرجع السابق / ص 2
 .152المرجع نفسه / ص 3



 

 

مع حسن األلفاظ و األسالٌب ٌقول فً قصٌدته "  و القدرة البٌانٌة و المعانً 

 البروفٌسور":

صخَ لَ ي مُ رِ عْ شِ  ِض عْ ً بَ فِ  الَ العُ  حَ رَ شَ م                 فَ اكُ ؼَ وا وُ ـــفُ كُ  مِ وْ اء القَ رَ ــعَ ا شُ ٌَ فَ 
1
 

 

 و ٌقول:

 اــاعَ زَ قِ  ونَ كُ ن ٌَ ي أَ رِ عْ ــشِ  تُ ــهْ زَ ـــنَ  وَ               هِ ــلِ هْ أِلَ  ٌحَ دِ المَ  رِ عْ الشِّ  نَ مِ  تُ كْ رَ تَ 

 ااعَ نَ قِ  ابِ وَ ه الصَّ جْ ن وَ ــعَ  ؾَ ــشِ كْ ــٌَ  وَ  ى             ــهَ ــالن  ة بِ ٌقَ قِ و الحَ لُ جْ ه ٌَ تُ دْ شَ نْ أَ  وَ 

اـــاعَ رَ ـــسِ  دَ الَ ــاب البِ ــتَ جْ ــً تَ ـــافِ وَ ــى              قَ رَ ا تَ ــمَ اء كَ جَ ا فَ وَ فْ ه عَ تُ لْ سَ رْ أَ  وَ 
2
 

 *األغراض الشعرٌة عند الرصافً:

على نهج شعرابه أحسن سٌر، القدٌم و سار  ربط الرصافً الشعر بالحٌاة فقرأ فً الشعر

 و جدد فً قصابده لٌعطً له طعم جدٌد و نكهة أخرى فاختار التجدٌد فً الموضوعات

و األسالٌب لٌشمل هذا التجدٌد القصة الشعرٌة و الشعر العلمً و الفلسفً و شعر الثورة  

و التمرد على الظلم و المناداة بالعدالة االجتماعٌة، أو الشعر االجتماعً لكن من أهم 

 األؼراض التً تناولها الرصافً فً شعره هً الشعر السٌاسً، الشعر االجتماعً،

 و شعر الوصؾ. 

 

 عر السٌاسً و الوطنً:الش -1

نظرا لمشاركة الرصافً فً الحٌاة السٌاسٌة فقد كانت له الفرصة فً قول الشعر فً 

السٌاسة، فشهد مظاهر أجبرته على الوصؾ و السٌما مظاهر الترؾ و الفساد و السٌاسة 

بلده العراق من للتكلم عنها، و وضع األمر فً الصورة و أكبر مؤساة عاشها هً احتالل 

 برٌطانٌا، فلم ٌرضى بالسكوت بل قاوم و تكلم حتى آخر نفس له فدافع عنه بكل روحقبل 
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 ٌة ٌقول:وطن

 

ة                             أَسٌَرَة ُحّكاِم ِثقاِل قٌُوِده  اـــــــــَبِرَبْت إِلَى اأَْلَْحراِر ِمْن َشرِّ أُمَّ

ْخَضعوَن لَِدْولَ  ٌَ  ا ـــــٌَسوُسُهْم ِباَْلموِبقاِت َعمٌُده                   ة          ــــَعِجْبَت لَِقْوم  

ْرُهُبوَنه ٌَ ُهْم   ا                            َو أَْموالَها ِمْنُهْم و ِمْنُهْم ُجنوُدهاـَ و أَْعَجَب ِمْن َذا أَنَّ

 

لم ٌرؼب الرصافً أن ٌنفصل عن الدولة العثمانٌة ففً نظره أنها دولة وحدت المسلمٌن 

 مً فساند تركٌا و دافع عنها ٌقول:جمعتهم، فهو أراد الحفاظ على التراث اإلسال و

ا َقْوم  إِنَّ الِعدا َقْد َهاَجُموا اَْلَوَطن  ا           فاَنضوا الصواِرَم َو اْحموا األَْهَل َو اَْلَسَكنا ــــــٌَ

ِ ُكلَّ َفت   ْن َنؤَى ِفً أَقاصً أَْرضِ      ى       ــــــــــــو اْسَتْنَفُروا لَِعدوِّ هللاَّ  ُكْم َوَدَناـــــــــــِممَّ

اُؾ َو اَْلُمُدن  ٌَ ْسُكُن الَبْدُو َو األَْر ٌَ  ا ـــــــــو اْسَتْنَهضوا ِمْن َبنً اإلِْسالِم َقاِطَبة             ِمْن 

ْوِد َعْن َوطَ  ْننن             ِبِه ُتِقٌُموَن ـو اْسَتْقَتلوا ِفً َسبٌِل الذَّ ِ َو السِّ  اـــــــــــــــــــــِدٌَن هللاَّ

 

و أعطى رأٌه فً المعاهدة التً عقدت بٌن انجلترا و العراق على أنها تحمل ذل كبٌر 

 فٌقول:

 ٌِّ َد َبْعض  ِبؤَْرُجِل اآْلمَ  ها             ـــــــــَنَشُروا الُمعاَهَدَة اَلَِّتً فًِ َط ٌْ  الِ ـــــــــــــــــــــــَق

َنن  ٌْ َن اإلِْنِجلٌِز َو َب ٌْ ْبب      ا        ــــــــــَ َو الَعْهِد َب َن الّشاِة َو الرِّ ٌْ  اِل ــــــــــــــــــــَ َكاْلَعْهِد َب

باِب ُمصاِفح  ِمْن َذا َرأَى ِذْبُب  م    ا          ــــالذِّ ا َحْمال  ِمْن االحِّ د   اِل ؟ــــــــــــــــــــــُمَتَودِّ

 الشعر االجتماعً عند الرصافً: -2

بما أن معروؾ الرصافً كان ابن بٌبته فالبد أن ٌتكلم عن الشعب و عن التفاوت الطبقً 

بٌن المجتمع، فصرخ بقصابده راجٌا التوقؾ عن هذا الظلم و العنصرٌة فٌقول عن 

 المجتمع الشرقً:

َفهاِء ـــــــــِ أَقوُل لَِهَذا الشَّْرِق َقْول  ُمَإن  ب                 َو إِْن َكاَن َقْولًِ ُمْسِخَط الس 



 

 

 ِه                 َفِبَعدا لَُهْم ِفً الشَّْرِق ِمْن ُكَبراءَ ــــــــأاَل إِنَّ َداَء الشَّْرِق ِفً ُكَبرابِ 

ٌَُسّموَن أَْهَل اـــو أَْقَبُح َجْهل  ِفً َبنً الشَّْرِق أَنَّهُ   اءِ ــــــلَجْهِل ِباْلُعلَمَ ْم                

عٌه أَْجَهُل الجُ ــــــو أَْكَبُر َمْظلوم  هَو الِعْلُم ِعْنَدهُ  دَّ ٌَ َهاَلءَ ــــــــــْم                َفَقْد 
1
 

 

و من المواضٌع التً تكلم فٌها عن اإلنسان هً الطفل الٌتٌم، من بٌن نماذجه الشعرٌة عن 

تٌم" و قصٌدة  " األرملة المرضع" و قصٌدة " المطلقة" الواقع االجتماعً قصٌدة " أم الٌ

 ة " سجن بؽداد" ٌقول عن ذلك الطفل الٌتٌم فً العٌد:و قصٌد

 

عُ رِ عْ رَ ـتَ م مُ هُ ــنَ ٌْ ً بَ ـبِّ ــصَ  اكَ ــنَ ــهُ      ً         ـنِ اعِ رَ م فَّ ٌهِ فِ  ؾَ رَ الطَّ  ٌلُ جِ أُ  تُ فْ قَ وَ 
2
 

 عُ ـمَ لْ ٌَ  ةِ انَ طَ الفَ  قُ رْ ه بَ ٌْ نَ ـٌْ ــً عَ ــفِ  وَ               هُ ــــَ نّ دُ رَ  مَ ٌتْ الُ  رُ صِ ــعْ ٌس ٌَ رِ ه دَ ٌْ لَ عَ 

 عُ ـطَ ــقَ ــتَ ــه تَ اإُ ـَ شــحْ ا أَ هَ ــاد لَ ــكَ ـتَ       ة         رَ ــــسْ حَ بِ  ٌنَ رِ ــاضِ ام الحَ سَ تِ ابْ  دُ ر  ٌَ 

 عُ ـمَ دْ ن تَ ٌْ العَ  الَ  ً وَ اكِ البَ و بِ هُ  اَ م وَ      ش         هَ جْ ة مُ رَ ظْ نَ  ٌهِ نَ ٌْ ن عَ ل مِ ــسِ رْ ٌُ  وَ 

 

اهتم ببعض القضاٌا التً انتشرت فً عصره كقضٌة الحجاب و ضرورة تعلٌم كما 

 المرأة، فٌقول فً ذلك: 

ات هَ ــمَ األُ  نِ ـْـ ضحُ ــا كَ هَ ــُ بذِ ــهَ ـــٌُ    ل         ـَ حـن مَ ـمِ  قِ بِ الَ ــخَ لْ ـــلِ  رَ م أَ ـــلَ  وَ 
3
 

 اتدَ الِ الوَ  اءِ ــسَ ـــنِّ ـــال قِ الَ ـْـ خؤَ ــــبِ              انَ سَ حَ  اسُ قَ ـد تُ ــٌــلِ وَ ــال قُ الَ ــخْ أَ وَ 

 

 و أٌضا:

باذَ هَ  ات وَ نَ ــبَ ً الَ بِ ا رَ ذَ و إِ ـــلُ ــعْ ــه             تَ اتَ ـٌَ ن حَ ً أَ ـِ قرْ ـشَّ ـال مُ ــلَـ عْ ــل ٌَ ــهَ 
4
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 اـبَ دَ ؤَ تَ ن تَ اس أَ ــً النَّ ا فِ ــهابُ جَ ــحِ  وَ ة         ٌَ بِ دَ ون أَ كُ ن تَ ة أَ ــٌحَ لِ ــالمَ  ؾُ رَ ـــشَ 

 

 الوصف عند الروصافً: -3

االستؽناء عنها ٌعد الوصؾ من األؼراض األصٌلة التً لم ٌستطع الشعراء المحافظٌن 

وصؾ، كذلك هو الحال عند معروؾ الرصافً فؤؼنى قصابده كثٌرا به و عالج نوعٌن ال

 الثانً فً وصؾ المخترعات الحدٌثة. ٌتمثل النوع األول فً وصؾ الطبٌعة و

صؾ مظاهر المتعة و الجمال بعاطفة وصفه الطبٌعة هو تؤمله الواسع حولها، فوو السببل

 جٌاشة ٌقول:

ل  َكؤَنَّ الَبْدَر ِفٌَها َملٌحَ  ٌْ ٌَراُت َقرٌ     ة  ــــــــــــــــو لَ  ب  ـــــــــــــــأَؼاِزلُها و النِّ

ٌ ْت ِبِه وَ   ب  ـــو َرَدَن النَّسٌُم الَؽض  ِفٌه َرطٌ      ً ــــــــــالَبْحُر ِرهو ِبَجاِنبِ  ِسّر

ًِّ ِفً َقْبَضِة الَكَرى كوِن َمشوب        و ُرْحَت و أَْهُل الَح ِل َصْمت  ِبالس  ٌْ  َو ِفً اللَّ

  ٌ ْمَت َساِر َن أَحْ       ا ــــــــَفُكْنُت َكؤَنًِّ أَْسَمُع الصَّ ٌْ  ٌب  ــــــــــــشاِء الَفَضاِء َدبِ لَُه َب

ْك ُمْطِرب    ٌَ ِل لَْم  ٌْ وب  ـــــــــلِما َهزَّ أَْعطاَؾ النَّسٌِم ُهبُ        اــــو لَْو أَنَّ َصْمَت اللَّ
1
 

 

 و ٌقول فً وصؾ الطبٌعة وقت الربٌع:

اُء ِبَوجْ  ٌَ ُه َبلْ    ِهِه            ـــــــَماء  َقْد اْنَعَكَس الضِّ  َوَر ـــــــــــــــــــَوْصف ا َفالْح َكؤَنَّ

هوِر َكؤَنَُّهنَّ ُسط       و َتَسْلُسلَْت ِفً اَْلَرْوِض ِمْنُه َجداِوُل        َن الز  ٌْ  ور  ـــــــــــــَب

ْعِجُز التَّ    ِفها            ــــــَماَذا أَقوُل ِبَرْوَضة  َعْن َوصَ  ٌَ ا الَبٌاَن و  ٌَ ِع  رُ ــــــــــــْعبٌٌَ

عَ   بٌُع بِوشٌها َفَتَنو  ِن أَْنوار  ِبَها َو ُزهــــــــِؼن ى الرَّ ٌْ  ور  ـــــــــــــــْت               لِْلَع

 

و أما وصؾ المخترعات الحدٌثة فؤولى الرصافً اهتماما خاصا بها كتلك الوسابل 

 ٌقول فً وصفه للقاطرةوصفا دقٌقا الحضارٌة و المخترعات العلمٌة، فوصفها 
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ٌُْدِرَك اَْلَؽْرب     ها ــــــــــــَوقاِطَرة  َتْرِمً الَفضا ِبُدخانِ  ْمِس أَْن   ا ـَتساَبُق قُْرُص الشَّ

ٌُْبدي اَْلشواَظ َتَنف س   ا      ا ــــــــــــلََها َمْنَخر   ِرها ُرْعب  ٌْ  و َتْمأَلُ َصْدَر اأَْلَْرِض ِفً َس

ال  َتُجر  َوَراِبهَ َتْمَشْت بَِنا لَ   اــــــــَو َجْوَؾ ِبِه َصاَر الُبخاُر لََها َقْلب        ا ـــــــــــــــٌْ

ا َكَعَصِؾ الّرٌِح َتْجري َشدٌَدة    ْوِح َتْسَحُبُه َسْحب         فُطور  ا َكَصؾِّ الدَّ  اــــــِقطار 

ا َكؤَنَّهَ    ٌّ اــــــــــَو َطْوَرا َرخاء  َكاَْلَنسٌِم إَِذا َهب        ا ـــَطَوْت ِباَْلَمسٌِر األَْرُض َط
1
 

 

ٌربط الرصافً فً هذا اللون بٌن الوصؾ المادي و المعنوي، كما ٌمزج بٌن التصوٌر 

الحسً و المعنوي، تترجم المشاعر اإلنسانٌة و من أمثلة هذا النوع قصٌدة األرملة 

 المرضع ٌقول فٌها:

َتِنً َما  ٌْ  ا ـــــــــــــا                    و َقْد أَْثَقَل اإَْلِْمالَق َمْمشاهـــــــــُكْنَت أَْلَقاهَ لَِقٌُتَها لَ

ْت َمداِمُعها              و أَْصفُو َكاَْلَوْرِس ِمْن ُجوِع َمْحٌاها        َبَكْت ِمْن الَفْقِر َفِاْحَمرَّ

 اــــــــــَو الَهمِّ أَْنِحلُها َو الَؽم  أَْضناه      ها             ـــالَمْوُت أَْفَجَعها َو الَفْقُر أوِجعَ 

 الشعر اإلسالمً: -4

كان لهذا النوع من الشعر نصٌب عند الرصافً متجها على خطى الشعراء المحافظٌن، 

 ٌقول فً قصٌدة له عن اإلسالم:

ا ِبؤَنَّ  قُولُوَن ِفً اإلِْسالِم ُظْلم  ِم ــــــــٌَُصد  َذوٌه َعْن َطرٌِق التَّ    ُه            ــــــٌَ  َقد 

مَ  َؾ َتَقدَّ ٌْ ِم ــــــــــــــَ ْت              أَواِبلُُه ِفً َعْهِدها الُمتـــــــَفإِْن َكاَن َذا َحّق ا َفَك  َقدِّ

ْوَم َجْهلَُه         ٌَ  الِم ِمْن َجْهل  ُمْسلِم  ؟َفَماَذا َعلَى اإلِسْ       و إِْن َكاَن َذْنُب اَْلُمْسلِِم اَْل

ِر التَّع     َهْل الِعْلُم ِفً اإلِْسالِم إاِلَّ َفرٌَضة            ٌْ ة  َساَدْت ِبَؽ  ل ِم ؟ ــــــــَ و َهْل أُمَّ

َقَظ اإلِْسالُم لِْلَمْجِد َو العُ  ٌْ
ْوم  ـــــــــَ َبصاِبُر أَْقوام  َعْن الَمْجِد ن            ال ـــــلََقْد أَ

2
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 *الخصائص العامة فً شعر الرصافً:

 وضوح شخصٌته و بروزها خاصة فً شعره السٌاسً و االجتماعً. -أ

قوة العاطفة، فمعظم قصابده مفعمة بالعواطؾ خاصة فً الشعر االجتماعً و ذلك -ب

 راجع للمواضٌع التً عالجها، فطؽى عنصر األلم فٌها.

 ة فً األسلوب.جزالة العبارات و الصور و الرقة و السهول -ج

 االهتمام بالمعانً و االبتعاد عن الزخرؾ اللفظً. -د

ٌمكن تصنٌؾ الشعر عنده إلى مرحلتٌن األولى و هً مرحلة محاكاته للشعراء -ه

 ، و هنا المحاكاة كانت من ناحٌة المعانً و المرحلة الثانٌة شملت التجدٌد.القدامى

شكل القصٌدة عمودي التزم فٌها على بناء القصٌدة بهذا الشكل ألنه شاعر محافظ،  -و

تجدٌده شمل المعانً و لٌس الشكل فحرص على وحدة الوزن و القافٌة، كما فعل األقدمٌن 

"  و التزم بوحدة الموضوع فً قصابده و استعمل الفخر أحٌانا فً عدة قصابد كقصٌدة

 لقطار".فً المعهد العلمً" و " فً ا

سمً معروؾ الرصافً بشاعر العراق و هو من الذٌن مثلوا المدرسة الكالسٌكٌة ،  -و

فحرص على سالمة اللؽة و على الوزن و على األلفاظ و على الصٌاؼة، و تعتبر هذه 

المحافظة نوع من األصالة و لكن لم ٌنحرؾ عن سابقٌه فجدد هو اآلخر فً موضوعات 

االجتماعً معبرا عن آالم وطنه و شعبهشتى شملت الشعر السٌاسً و 
1
. 

 *الخصائص العامة لشعر المحافظٌن :

 عراء المحافظٌن أثر كبٌر فً تارٌخ الشعر العربً فقد نقلوه من حالة الجمودشكان لل -

و التخلؾ إلى التصرؾ و الجودة و أول ممن ٌعود لهم الفضل بكثرة فً ذلك هو الشاعر  

الكبٌر محمود سامً البارودي. فقد قضوا على تلك الركاكة و الهشاشة التً كانت تصٌب 

                                                           
 .814ٌنظر فً دراسات األدب العربً الحدٌث و مدارسه / د.محمد عبد المنعم خفاجً / ص 1



 

 

الشعر و محوها و بعثوا فٌها حسا جدٌدا أعطاه رونقا و جاللة متوقفٌن على عدة عوامل 

قافٌةسٌاسٌة و اجتماعٌة و ث
1
. 

أكثر ما ٌمٌز الشعراء المحافظٌن هو محافظتهم على النهج القدٌم المتمثل فً الشكل -

التقلٌدي للقصٌدة القدٌمة، فلم ٌخرجوا عن طور األقدمٌن و هذا ما بٌن أصالتهم فاستعملوا 

 المدح و الوصؾ و الؽزل و الرثاء و لم ٌكونوا مؽاٌرٌن.

ء هإالء الشعراء إلى لجامعة اإلسالمٌة التً مجدت بب فً هذا راجع إلى انتماولعل الس -

التراث و آمنت به، كانت مواجهة للثقافة الؽربٌة المتسلطة فحافظوا على الشخصٌة العربٌة 

و اإلسالمٌة و مختلؾ قٌم و مبادئ المسلمٌن مع إضافة أفكار جدٌدة لٌعطوا للشعر مناهج 

وا ألوانا متعددة على الشعر العربً جدٌدة فؤوفوا بذلك و جاءوا بنماذج جدٌدة و أدخل

كالقصة على لسان الحٌوان و الطٌر ألحمد شوقً فحظً بمكانة راقٌة 
2
. 

كما أضافوا سمات جدٌدة كالتعبٌر المباشر و االبتعاد عن التعقٌد و التصنع، فكانت  -

 أفكارهم ناتجة عن أفكار فلسفٌة و بالتالً كانوا أقرب من شعراء الطبع و الصنعة.

فإذا كانوا الشعراء المحافظٌن قد جددوا فً موضوعاتهم إال أنهم مالوا إلى التقلٌد بكثرة  -

و جعلوه هو األصل و كانوا مقلدٌن أكثر ممن كانوا مجددٌن، فحافظوا على النهج القدٌم 

أن جاء جٌل جدٌد سمً بجٌل المجددٌن و كانوا قد اتبعوا مذهب جدٌد فً الشعر العربً إال

الحدٌث
3
. 
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 ع :ـــــصل الرابـــالف

 مدرسة الشعراء المجددٌن
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مدرسة الشعراء المجددٌن هً مدرسة جدٌدة، تؤتً بعد مدرسة البارودي قادها كل من عبد 

 الرحمن شكري، إبراهٌم المازنً و عباس محمود العقاد.

 

 لهإالء الثالث دور كبٌر فً نشر حركة التجدٌد فً الشعر خالل العصر الحدٌث،  كان

 و سمو مدرستهم بمدرسة الدٌوان نسبة إلى الكتاب النقدي " الدٌوان" من تؤلٌؾ المازنً 

و العقاد موضحان فٌه مواطن التجدٌد و ناقدٌن فٌه ألحمد شوقً و حافظ و المنفلوطً، كان 

الحركة فؽٌروا و جددوا فً عدة نقاط أهمها نظرٌة عمود الشعر شكري هو الداعً لهذه 

 القدٌمة مما أحدث ضجة فً األوساط األدبٌة.

 

و حسب الكاتب فالثالثة كانوا قد استمدوا أدبهم من الثقافة العربٌة التً كانت مصدر 

ربٌة إلهامهم، و مع اتساع تطلعاتهم و دراستهم لألدب اإلنجلٌزي زاد تؤثرهم بالثقافة الؽ

 فؤخذوا ٌكتبون فً معانً و صور ؼربٌة، و ٌدعون إلى األصالة و وحدوا القصٌدة

و تمٌزت عاطفتهم بالصدق و استالمهم بالطبٌعة و تناولهم لقضاٌا إنسانٌة و وقفوا ضد  

 التقلٌد و التكلؾ.

 

الكاتب رأي العقاد فً كتابه " شعراء مصر و بٌباتهم فً الجٌل الماضً" و الذي كان  ذكر

عضو من شعراء مدرسة الدٌوان بؤن ثقافتهم كانت مرتبطة و متؤثرة بكل الثقافات العالمٌة، 

 بواسطة األدب اإلنجلٌزي. ذاكرا أن مدرسة الدٌوان هً أول مدرسة كانت ذات حركة 

 

حدٌث مستدال فً ذلك بؤعمال خلٌل مطران فً هذه الفترة، حٌث أن تجدٌدٌة فً الشعر ال

مطران كان مختلؾ عنهم ألنه ؼبر عن الشعر الموضوعً بٌنما شعراء مدرسة الدٌوان 

 دافعوا عن الشعر الذاتً.
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و على حسب الكاتب فإن أهم المذاهب التً برزت فً شعر الشعراء الثالث هو المذهب 

الشعر الجدٌد، حٌث ؼلب فً شعر العقاد الطابع الفكري و  الوجدانً متخذٌن منه جوهر

التؤملً بٌنما المازنً فالحظنا فً شعره بروز العاطفة و الخٌال، أما شكري فاتخذ من 

الرومانسٌة مصدرا لشعره و أهم بٌت ٌتبٌن فٌه المذهب الوجدانً هو
1

 : 

 

ا َطــــاِبُر الــــِفـــــْرَدو                   ٌَ ــــْعَر ِوْجـــَدانأاَلَ   ِس إِنَّ الــــشِّ
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 المبحث األول: عبد الرحمن شكري

م، ٌعد من رواد الشعر العربً الحدٌث تعلم فً المدارس المدنٌة، تخرج من 1886ولد سنة 

م، بعث إلى إنجلترا و التحق بعدة مناصب بوزارة المعارؾ ، 1909مدرسة المعلمٌن سنة 

م1958و توفً سنة 
1
. 

للؽتهم مما أثر فً شاعرٌته كثٌرا فلم ٌحبذ أ،  كان شكري متؤثر باألدب اإلنجلٌزي و متقن

 دٌدـــــــال للتجــــٌبقى الشعر على حاله كما فعل شوقً و أمثاله، و إنما أعطوا للشعر مج

 لًـــو التطور، فكانت بداٌات محاولته أن ٌحرر القصٌدة من موضوعها القدٌم بطابع عق 

تؤملً، و لم ٌتوقؾ عند ذلك فقد ؼٌر الشكل أٌضا عكس ما فعل مطران عندما تمسك و  

بشكل القصٌدة القدٌمة. كما نوع شكري فً الوزن و القافٌة و نظم بما ٌسمى بالقوافً 

 المزدوجة و هً تؽٌر القافٌة فً كل بٌتٌن.

 دة فرد كامل أعجب كذلك الشعر المرسل عند الؽربٌٌن فكتب فٌه كذلك، و ٌرى أن القصٌ

و أن قٌمة البٌت تكمن فً صلته  بٌن المعنى و موضوع القصٌدة و ما ٌمٌزها هً العاطفة 

و التفكٌر
2

 . 

كان شعر شكري خالً من تحبٌر اللفظ و تجوٌد العبارة، ٌقول فً ذلك: "لقد كنت فً أول 

تصٌد األلفاظ األمر أحسب أن األدب حلٌة لقومه، و أن ألدب زٌنة، فكنت أقضً األٌام فً 

و اختالس األسالٌب اللفظٌة، و لكنً ضجرت من هذه المنزلة الحقٌرة و قلت إن كان األدب 

 فً تصٌد األلفاظ فال خٌر فً األدب ثم فطنت بعد ذلك إلى الحٌاة و أسالٌبها و إلى الروح

"و عواطفها، و علمت أن الشاعر هو الذي ٌعبر عن أسالٌب الحٌاة و عواطؾ الناس 
1
. 

                                                           
 .18/ ص  2881/  8ٌنظر فً حركات التجدٌد فً الشعر الحدٌث / عبد المنعم خفاجً / دار الوفاء / ط  1
/ و ٌنظر أٌضا فً مقدم دٌوانه الخامس )الخطرات(  884-881ٌنظر فً قضاٌا النقد األدبً الحدٌث / د.محمد السعدي فرهود / ص 2

 .118/ ص  8418/ 
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العاطفة فٌقول :" و الشعر ما أشعرك و جعلك تحس عواطؾ النفس إحساسا شدٌدا، ال  أما

 ما كان لؽزا أو خٌاال من خٌاالت معاقري الحشٌش، فالمعانً الشعرٌة هً خواطر المرء

و آراإه و تجاربه و أحوال نفسه و عبارات عواطفه" 
2
 . 

 

ها قصٌدته "إلى المجهول" و هً و لقد اختار الكاتب عبد التواب نماذج من شعر شكري أهم

 قصٌدة سار فٌها شكري على نمط القصٌدة القدٌمة و لكنه ؼٌر فً الصٌاؼة فٌقول :

ُحوَطِنً ِمْنَك َبْحَر لَُسْت أَعْ  ُه لَُسْت أَْدِري َما أَقاصٌــــــــٌَ  هـــــِرفُُه              و ُمِهم 

اِتً ِبَنْفِس لَُسْت أَْعِرفُ   ٌَ  ه ــــها             و َحْولً الَكْوُن لَْم ُتْدِرْك َمجالٌــــأَْقَضى َح

ِب ُتْسِعُدن ٌْ َت لًِ َنْظَرة  لِْلَؽ ٌْ ا لَ ٌُْبدًٌ              لَعَ ــــــــٌَ اُء الَحقِّ  ٌَ   ــــــــــــهِ لَّ ِفٌه ِض

َتلًِ ُخْطَوة  َتْدحَو َمجاِهلَ  ٌَ ْتَر َعْن َخاِفً َمساعٌه  ُه              و َتْكِشؾُ ــــــــــــو لِ  السَّ

ْدٌَك و أُْطلَِق ِمْن أَؼانــــــــــــَكؤَنَّ ُروِحً ُعوَد أَْنَت َتْحُكمُ  ٌَ َسْط   ٌهــــُه              فِابَّ

نِّ أَنًِّ هالُِك أَبَ   َك و َقْلبِ ـــــــــــــو أَْكَبُر الظَّ ٌْ ا              َشْوق ا إِلَ  ً ِفٌه ــــــــــــــــــد 

ُش لَْم ُتْدِرْك مَ ــَما ِفٌه ِمْن َحْسَرة  َو إِباء  لَُسْت أَْملِكُ  ٌْ ؤَْبى لًِ الَع ٌَ ُه ــــُه            ٌَ  عان

 ه ــــــو أَْنَت ِفً الَكْوِن ِمْن قاص  َو ُمْقَتَرب          َقْد اْسَتَوى فٌَِك قاصٌه َو َدانٌِ

ِنً ِمْنَك ِفً َناب  لُِمْفتَ  ٌــــــــــــَكؤَنَّ ٌَُدمِّ ِش  ٌْ ْسَعى و لُْؽُز الَع ٌَ  هـــِرِس             الَمْرِء 
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ٌرى الكاتب أن موضوع القصٌدة جدٌد تبدو علٌها الوحدة التامة، برزت فٌها النزعة العقلٌة 

قبل الخٌال، لم ٌمل إلى التشبٌهات و االستعارات مثل القدامى بل ابتعد عنه و مال إلى العقل 

نثر شعره قرٌب فً هذه القصٌدة من ال و ٌهتم بالحقابق. كما التزم فٌها بالوزن و القافٌةالذي 

جاعال منه أداة للعقل و من الشعر أداة الخٌال و الشعور
1
. 

و اختار كذلك نموذج آخر لشكري من الشعر المرسل قصٌدة " كلمات العواطؾ" التً لم 

 ٌلتزم فٌها بالقافٌة ٌقول:

 

ا َتضٌُق ِبُكلِّ حُ  ٌَ ْن  اُق ـــــر                     َفَتلَفَُّظُه َكَما لَْفُظ الُبصــــأََرى الد 

ا ُتقاُد ِبَها اْلَؽَوانِ  ٌْ      ً               ــأََرى َخَدع  لِّ الُكمَّ  ِن ـــو ِفً أَْعقاِبها الذ 

ْكلَى َتَكاُد َتسٌُل َدمْ  ا          ــأََرى الثَّ  و ِفً أَْحَشاِبَها الّناَر اأَْلَكوَل          ع 

 الَِة ـــــــــأَْأْقَتلََها و أَْقَنُع ِباْلَجهَ      َهواِجُس َتْعَتِرٌِنً لَُسْت أَْدِري             

ر  ِمْن ُسك ٌْ َسآِل َخ مانُ     وت                ـــــأَم  التِّ ٌُْنِضُجُه الزَّ ْأَي   و إِنَّ الرَّ

 

، و اعتبرها البعض قصٌدته " حلم البعث "، كتب لقصٌدة ساخرا من رذابل الناسٌضا أ

 فكرة جرٌبة لشكري ٌقول :

ْت َعلً قُُرون  لَُسْت أَْحَفظُ   َدِم ــــــــَ ها                  َعَدا َكؤَْن َمرَّ بًِ اآَْلباَد َو القــــَمرَّ

 َم ــــــــــــَ أَْبواِقِهْم و ُتناَدْت ِتْلُكُم اَْلَرمّ                   ًــَحتَّى َبَعَثْت َعلَى َنَفِخ اَْلَمالِبِك فِ 

ِل َجم لََجُه عَ ــو َقاَم َحْولً ِمْن األَْمواِت َزْعَنفَ  ٌْ  ِرم  ــــــــــة                   َهْوجاُء َكاَْلَس

ن  لَُه فَ  ٌْ ْبَحُث َعْن َع ٌَ  مْ ـــــِتْلَك َتعوَزها األَْصداَغ َو اللَّمَ  َقَدْت                  وَ ــــــَفَذاَك 

ٌَْمشً َعلَى َرُجل  ِباَل قَ  م  ـــو َذاَك  َم ـــــَو َذاَك َؼْضَبان  اَل َساَق و اَل قَ                  دَّ  دَّ

                                                           
/  2882ٌنظر فً مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث / د.صالح الدٌن محمد عبد التواب / دار الكتاب الحدٌث / القاهرة / 1

 .842ص 
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َس صاِحُبُه  ٌْ ْخَتِصُم             و َربِّ ؼاِصِب َرْأس  لَ ٌَ ْبكٌه و  ٌَ ْأِس   َو صاِحُب الرَّ

ضُ  َجاَءتْ  ْلَبَس اللَّْحَم ِمْن أَْضالِعن           ُه ــــــــَمالِبَكة  ِباللَّْحِم َتَعر  ٌَ  ا اَْلَوَضمِّ ــلِ

ا أِلَوَهمِ  ا ُنوم   َم ـأَنًِّ َعْن الَبْعِث ِبً َنْوم  َوِبً ُصمِّ            ِهْم ــــــَرَقْدَت ُمْسَتْشِعر 

َ َمَحَتكُ             ْل ـــــــَفؤَْعَجلُوِنً و َقالُوا قُْم َفاَل َكسَ  ْنَجى ِمْن الَبْعِث إِنَّ هللاَّ  ْم ــــــٌَ

ُ ِمْن لَْؽو و ِمْن َعبَ  ؤْتً بِِه الَكلِ             و ـثــــأَْسَتْؽِفُر هللاَّ ٌَ ِة َما  ٌَ مُ ـــــــــِمْن ِجنا
1
 

 باإلحساس و التؤمالت و التصورات.القصٌدة مفعمة 

 

انتهجها الشعراء الثالث أهمهم شكري بمثابة ثورة على الشعر القدٌم كانت هذه الخطوة التً 

وجهها  فكانت دعوته إلى التجدٌد بارزة فً تارٌخ الشعر العربً و من بٌن االنتقادات التً

شكري وصفه ألحدهم بالصرصور
2

 ، و وصؾ نقدهم بالنقد القذر فً قوله:

ْشَتْمنِ  ٌَ َها اَْلشاِنُا الَمْؽروُر  ا أَنَّ ٌُْإِذٌنِ                ً ـٌَ ْتُم  َس الشَّ ٌْ  ًــــــــــأَْرَفُق بَِنْفِسَك لَ

ا َعَجب    ٌَ اِت  ٌَ امِ            ا    ـــــأَْبَعُد َشَدِوي ِباآْل ٌَ  ٌِن ـــــــــو َبْعَد ِمْسعاي ِفً اَْلَؽِر اْلِم

َناِوَبِنً              ِباَْلِرْجِس و  ٌُ ًٌّ ٌُتاُح لًِ ِمْنَك ُصْرصور   ا ُصْرصور  َتْرمٌن ٌَ ْتِن   النَّ

كما وجه المازنً كذلك نقدا شدٌدا لشكري فً كتاب الدٌوان ٌقول :" و لقد سبق لنا أن نبهنا 

شكري إلى ما فً شعره من دالبل االضطراب فً جهازه العصبً و أشرنا علٌه 

 ده عقٌمة، باالنصراؾ عن كل تؤلٌؾ أو نظم لٌفوز بالراحة الالزمة له أو ال، و ألن جهو

.و تعبه ضابع ثانٌا "
3
 

 

أثار هذا النقد ؼضب لدى شكري و اتهم المازنً بالسرقات الشعرٌة وتبادال النقد فً عدة 

مقاالت و جرابد كجرٌدة النظام و عكاظ، و تصالح بٌنهما الحال بعدما أصبح نقدهما 

                                                           
 .12-18/ ص  1دٌوان عبد الرحمن شكري / ج 1
 .ٌنظر فً التٌارات الجدٌدة فً الشعر العربً الحدٌث فً مصر / د.عبد اللطٌؾ خلٌؾ2
 .12الدٌوان / للمازنً و العقاد / ص 3
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وان فكثرت اآلراء لبعضهما البعض نقد بناء خاصة عندما قدم العقاد الجزء الثانً من الدٌ

 النقدٌة حوله، فتؤثر أبو شادي بشكري كثٌرا.

 

و ال أذكر أنً حدثته عن كتاب " وكان طبعا للعقاد رأي خاص حول شكري حٌث قال: 

قرأته إال وجدت عنده علما به و إحاطة بخٌر ما فٌه، و كان ٌحدثنا أحٌانا عن كتب لم نقرأها 

و التارٌخ "و السٌما كتب القصة و لم نلتفت إلٌها، 
1
. 

 

كما ظهروا عدة أدباء آخرون أثنوا شكرهم و تقدٌرهم لشكري أمثال الشاعر مختار الوكٌل 

الذي قال عنه : " أما شاعرٌته فتحتضن الحٌاة جمٌعها و تصور الوجود بؤسره، ألنه شاعر 

عبقري ال ٌقؾ دون التعبٌر عن شعوره حٌال الكون كله "
2
 . 

 

 د القادر المازنً المبحث الثانً: إبراهٌم عب

م بالقاهرة، كان أبوه محامً و خاله من رجال 1890ولد إبراهٌم عبد القادر المازنً سنة 

الدٌن، توفً أبوه و تركه طفل صؽٌر، التحق بمدرسة الطب لكنه لم ٌتمكن من االستمرار 

ثم فاشتؽل بالتدرٌس،  م1909فٌها نظرا لحساسٌته فتؽٌر التحاقه بمدرسة المعلمٌن سنة 

م 1949مجال الصحافة حتى وفاته سنة انتقل إلى 
3
. 

 

 كانت حٌاة صعبة نوعا ما فقد عاش العدٌد من المتاعب و العنصرٌة ألنه كان القامة،

و السٌما من قبل زوجته التً كانت سبب فً سقوطه مما سبب له العرج طول حٌاته،  

نٌة أربعة أوالد، و كانت نعم تزوج بعدها ألن زوجته األولى كانت قد ماتت و أنجب من الثا

                                                           
 .21/ ص  8424عبد الرحمن شكري فً المٌزان من مقال للعقاد فً الهالل / فبراٌر / 1
 .41رواد الشعر الحدٌث فً مصر / مختار الوكٌل / ص 2
 .842/ ص  2881/  8فً مدخل لدراسة الشعر العربً / إبراهٌم الخلٌل / دار المسٌرة للنشر و التوزٌع و الطباعة / ط ٌنظر3
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الزوجة لكنها ماتت و ظل طوال حٌاته حزٌنا ألجل فقدانها ، حٌث كان متؤثرا جدا باألدب 

 الذي ٌعبر عن آالم البشر و أحزانهم .

 

 *شعر المازنً :

 قام المازنً مع العقاد و شكري بعدة محاوالت فً أوابل القرن العشرٌن من أجل التجدٌد

 هً تؽٌٌر الموضوع لتؤثرهم بالثقافة الؽربٌة، و من بٌن هذه المحاوالت  و خاصة 

و االبتعاد كل البعد عن المدح و األؼراض القدٌمة، حٌث البد أن ٌكون الشعر مفعما 

بإحساس الشاعر. و دعوا إلى وحدة القصٌدة مع إمكانٌة التجدٌد فً الوزن و القوافً، حٌث 

ر و قد اختار الكاتب كذلك نماذج للمازنً أهمها قصٌدة أكد على ضرورة التجدٌد فً الشع

 سماها " لٌلة و صباح " ٌقول فٌها:

قُ ـــــَخَتَم الَهمِّ َعلَّ َصَدَر اَْلُمشَ   وِّ

ا َصِدٌِقً                                 ٌَ 

ِل الن جوِم  ٌْ ِة اللَّ  و َبَدأَْت ِفً لُجَّ

ْرُكُض َمْقروُر النَّسٌِم  ٌَ  و َمَضى 

ْهُر َعلَى الّنوِر الِؽطاءَ   َوَثنَّى الزَّ

 اء  ــَعم  َمس                              

 إلى أن ٌقول:

باِح  َل َفَهْل َضل  الصَّ ٌْ  َطلَّْت اَل لَ
حِفً الِبطا  

م َها الَمْنَفى ِمْن ُحْلِم السَّ  ٌ اءِ ــــــأَ  
َتهْ   ٌَ اء  ــُصْبح  و اَل َطاَل َمس لَْم   

ا عُ  ٌَ ْن َواء  ـــفاْؼَتَمَض اَل َتْمأَلُ الد   
 َعم  َمساء  

 



مذرسة انشعراء انمجذدين                     انفصم انرابع                                          
 

90 
 

 و قال أٌضا :

مِ اتِ وَ الكَ  وبِ لُ ً القُ ا فِ اهَ دَ صَ  نُ رِ ـا            ٌَ هَ بُ سْ حَ  الَ ة طَ خَ رْ صَ  الَ إِ  رُ عْ ا الشِّ مَ  وَ 
1
 

 

و قد شرح الكاتب لنا القصٌدة من خالل كتابه، حٌث أن القافٌة واحدة و لم ٌؽٌر فٌها و هنا 

المازنً كتب قصٌدته بصورة قدٌمة على حسب ما وصفها الكاتب، و لم ٌحتفظ بالروي، و 

كان الحزن طاؼً فً القصٌدة و الشكوى و اآلالم تترد بٌن حٌن و آخر و استعمل عبارات 

همها "طال المساء" ، "اللٌل" و من هنا ٌستنتج الكاتب أن الشاعر كان قد تدل على الٌؤس أ

أعلن ثورة نفسٌة على نفسه و أٌضا من المختارات الشعرٌة له قصٌدة بعنوان " الملل من 

الحٌاة " 
2
: 

ْوم   ٌَ ُه ــــــــــــــــــــــأَْحَسُسْت أَنِّ          ا       ـــــــــــــــــــــــأَُكلَِّما ِعُشْت   ً ِمت 

 ُه ـــــــــــــــــــَوَجُدْت َخلََصا َفَقَدتْ                 ًـــــــــــــــــــــــو ُكلََّما َخلَْت أَنِّ 

ِنً َقْد َرَزَبتُ ـــــــــــــاَل أَْعِرُؾ األَْمَن ُعمْ   ُه ــــــــــــــــــــــــري                َكؤَنَّ

 ُه ــــــــــــــــــــــــَن إاِلَّ              َما َمْلنًِّ و َملِْلتُ ــــــــــــــــــــــَما َتؤُْخُذ الَعٌْ 

نِ  ٌْ  ِرهُتُه ـــــــــــــــــــــً ُمَدلّو                لََة َعلَى َما كَ ــــــــــــــــــــــــَكؤَنَّ َع

ُمُس لَ   َتُه ـــــــــــــــــــــــألَْجَتلً َما أََجمَ          ِكْن       ــــــــــــــــَتِضٌبِِنً الشَّ

ِفٌ ٌَ َتِنً َما لَِبسْ        ُض          ــــــــــــــــــــَثْوُب الَحٌاِة  ٌْ ا لَ  ُتهُ ـــــــــــــــــــــــٌَ

 

إال أن شعره كان أحٌانا ٌزخر بجرعة أمل و هذا ما ٌدل على أنه لم ٌبلػ منه الٌؤس مبلؽه 

فنجده ٌقول
3
: 

 ااتَ ا فَ مَ ً لِ ؤسِ تَ  الَ  وَ  وبِ طُ الخُ  نَ ا                مِ نَ مُ اهِ دَ ا ٌُ مَّ ً مِ ــعِ زَ جْ ــتَ  الَ  م  ا أُ ــٌَ 

                                                           
 .828/ ص  8433القدٌم و الجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث / واصؾ أبو الشباب / دار النهضة العربٌة / 1
 .884/ ص  8دٌوان المازنً / ج 2
 .281/ ص  8لمجلس األعلى لرعاٌة الفنون و اآلداب / ط / ا 2دٌوان المازنً / ج 3
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 ااتَ وَ ــقْ أَ  ا وَ ــاقَ زَ رْ هللا أَ  مُ ـسِ ـــقَ ـــٌُ  وَ      ة          لَ ادِ م عَ كْ ا الحُ ٌنَ فِ  ٌرُ ادِ مقَ ً الَ ضِ مْ تَ 

 ااتَ ٌقَ مِ  رِ سْ ل العُ ـثَ ر مَ سْ ــٌُ ــلُ ــن لْ إِ  ج                وَ رَ لى فَ و إِ رُ ــعْ ة تَ قَ ابِ ــل ضَ ــكُ  وَ 

  

و هنا ٌستنتج الكاتب أن للمازنً عالقة كبٌرة بٌن مزاجه المتقلب وما ٌصدره من شعر، فما 

الشعر عنده إال تعبٌر من العاطفة. و عنها ٌصور فٌه أحاسٌسه و االنطباعات التً تجول فً 

ذهنه، إذا فمظهر التجدٌد عند المازنً ٌكمن فً صدق التجربة الشعورٌة و اإلخالص فً 

علو وحدة الموضوع المعنى حارصا
1
 . 

 

 المبحث الثالث: محمود عباس العقاد

م بمدٌنة أسوان، كان ٌحب المطالعة حتى أصبح ذهنه شبٌه بالمكتبة 1889ولد العقاد سنة 

كؤنه موسوعة عربٌة، كان ٌدعو إلى الثقافة العصرٌة و التجدٌد و الثورة على كل ما هو 

 قدٌم و عقٌم.

مما أقعدته فً البٌت لمدة طوٌلة، حاول االستفادة من هذه  عاش العقاد فترة مرضٌة أرهقته

العزلة فؤوهب وقته للقراءة ، فجعلته فنان فً البٌان و جعلت تفكٌره واسع أكثر و ذو إحاطة 

 م.1964و دقة حتى وفاته سنة 

 تؤثر باألدب اإلنجلٌزي و مال إلى القصٌدة الؽنابٌة فً موضوعها و بنابها و معانٌها 

و أوزانها
2
. 

 و بالنسبة للموضوع فاهتم بالطبٌعة و األخالق و النفس، كان ٌعتمد على الوحدة الفنٌة 

و التنوٌع فً القافٌة و الوزن مع عامل العقل. ٌصؾ الكاتب شعره بالرزانة و الجد فؤفكار 

 العقاد فً شعره أفكار أصٌلة صادقة الشعور و كؤنه  ٌنقل لنا مشاهد حقٌقٌة من الحٌاة، 

                                                           
 .881و قضاٌا النقد األدبً الحدٌث / د.محمد السعدي فرهود / ص  822ٌنظر فً أدب المازنً / د.نعمات أحمد فإاد / ص 1
 .843عنابة / ص ٌنظر فً معجم أعالم النقد العربً فً القرن العشرٌن / شرٌبط أحمد شرٌبط / جامعة برج باجً مختار / 2



مذرسة انشعراء انمجذدين                     انفصم انرابع                                          
 

92 
 

أهم النقاط التً ركز علٌها العقاد فً شعره كذلك هً عنونة القصٌدة فال ٌجب كتابة  و من

 أي دون عنوان.

محمود العقاد ٌعرؾ الشعر على أنه صناعة تولٌد العواطؾ بواسطة الكالم و الشاعر هو 

كل عارؾ بؤسالٌب تولٌدها بهذه الواسطة، ٌستخدم فٌها القوالب و األلفاظ
1
. 

الكاتب عدة أبٌات للعقاد الذي بلؽت دواوٌنه عشرة من وصؾ للطبٌعة و أناشٌد  اختار

الؽرام، فكان صوته بارز فً مجمل قصابده. ٌقول فً وصفه للنهر قصٌدة بعنوان " النهر 

 النابم " :

ا َنسٌُم و اَل َتكْ  ٌَ عٌؾِ          َدُر ــــــــــَتَمهَُّل  ْهِر ِباَْلَهْمِس الضَّ   ُنعاُس النَّ

ا ُطٌور  َعلَى اْلَحَواِنً  ٌَ ى  ا ُؼصوَن َعْن اَْلَحفٌِؾ         و قُر  ٌَ  و َكَفى 

ْنِطُق َوُهَو ؼَ  ٌَ ْهَر   ٌؾ  ــــــــــــبِِسر  فٌِه أَْو ُحْلم  لَط         اؾ  ــــلََعلَّ النَّ

ؾ  َهاِتٌَك اللٌََّ  ٌْ ٌُْحَكى َط  الَخرٌؾِ لٌَالً الَوْصِل ِفً َعْهِد          الًِـــو 

كان للعقاد دٌوان رابع اسمه " عابر سبٌل " و هو دٌوان متمٌز ألنه حاول فٌه أن ٌحول ما 

خاص من اآلداب اإلنجلٌزٌة، متؤثرا كذلك بالفكرة ٌقول فً  هو نثر إلى الشعر متؤثرا بؤدب

 " عسكري المرور " :

م  ِفً اَْلراِكبٌ ا ُرُكوبُ َن                     و ــــــــُمَتَحكِّ  ُه ــــــــــــمالِِه أََبد 

 ةَ ـــــَنَك ِحٌَن َتؤُْمُر َو الُعقوبَ     ا               ــــــــــلَُهْم الَمثوَبُة ِمْن ِبنَ 

رٌِق                 و َرض  َعلَى ُمْهَمِل ُشعوِبِه       َمْرما ِبدالَِك ِفً الطَّ

ا و َما فِ  ا ُصعوبَ                 ً   ـــــــأََنا ثاِبر  أََبد   ة  ـــــــــــَثْوَرِتً أََبد 

 َة ــــــأَْمَر َعلَى و اَل َضرٌبَ   اَل                  ـــــــأََنا راِكب  ِرْجلًِ فَ 

ا الَعجٌبَ    ِه                  ــــــو َكذاَك راِكُب َرْأسِ  ٌَ ْن  ةِ ـــــــِفً َهِذِه الد 
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كو شعر العقاد الوطنً و السٌاسً متحرر جدا حٌث كتب فٌه لفترة ثم ابتعد عن ذل
1

، و من 

 أمثلة شعره الذي ٌحرض فٌها الشعب على السلطة قصٌدته أسماها "ٌوم المعاد":

ْدَفُعُه ُمْقت ٌَ ْعُب اَل  ْبَتِؽً الشَّ ٌَ ؽاِة وَ ـــــــَ َما  ْمَنُعُه ُمْؽَتصَ  ِدر               ِمْن الط  ٌَ  ب  ـاَل 

ٌِل َو اْسم  لَُه         ْفَعُل اَْلَدأَُب       َفاْطلُُب َنصٌُبَك َشْعُب النِّ ٌَ َك َماَذا  ٌْ ن ٌْ  َو اُْنُظْر ِبَع

َن آن  َتْطلُُبوا الَمْجَد الُمَعدَّ لَ  ٌْ لَبَ ــَو أَْن َتَنالُوهُ إاِلَّ الَعْزَم َو الطَّ     ُكْم           ــــَما َب
2
 

 

 و له أٌضا فً الشعر الفلسفً قصابد و لو كان نادرا نجد هذا النوع فً قصٌدته "القمراء" 

 و "وحً األربعٌن" ٌقول فٌها :

ِل الَقمَ  ٌْ  َجرِ ـــــُر               َو َسها الّناِس َو اَلُذو ِباْلحَ ــــــــــــــُكلََّما أَْشَرَق ِفً اللَّ

ا   مَ َخلَْت أَْرواح  ا َتْهِمُس ِمْن َحْوِل ُزمَ ــــــــــــَتَداَعْت لِلسَّ  ر  ـــــــِر             ُزَمر 

ٌَْمضً هَ   ُثَما أَْسَفَر ُنور  َو اْنَتشَ ــــــــإِنَّ َهَذا الَحَسَن اَل  ٌْ  رَ ـــــــــــْدَر            َح

هَ   ِل السَّ ٌْ َب ِحسٌّ َو َبص  ِر          ـــــــــــو َخال ِفً َجلَوِة اللَّ ٌْ  ر  ـــــــــَ َفُهَنا اَل َر

ْقفو ِمْن ِسْحر    ٌَ شٌَمُة الَمْسحوِر 
3
 

 

 و كذلك قصٌدته " أمنا األرض ":

نَ  ْفِل لِ ـــــــأََساِبُل أُمِّ  أْلُمِّ ـــــــــا األَْرِض ُسإاُل الطِّ

ً  ــــــــإِلَى إِْدراِكِه ِعلْ  ًــــــَ َفَتَخبَُّرِنً ِبَما أَْفض  م

ُ مِ   َد ــــــــــْن أَْم إَِذا َما أَْنَجَبْت َتبْ ــــــــــَجَزاَها هللاَّ

ى الِجْسُم ِباْلِجسْ   ُد ـــــــــو َتؤُْكُل لَْحم  َما َتلِ  ِم ــــــُتَؽذَّ
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* ** 

َس لَِفلِِهْم َشم ٌْ  َل ــــــــــِ أََقاُموا أَْمِس و اْنَصَرفوا َفلَ

َن ُنفُوُس ِمنْ  ٌْ ْتلُ ـــَسلَ  َفؤَ ٌَ ٌَكوُن ِمْن  َن  ٌْ  وـــــفوا َو أَ

 * * * 

ُن الَجد  َو الَخلَ ــــَفَقالَْت : ِفً َمالمِ  ٌِّ َب ٌُ  َؾ ــــــِحُكْم 

ُجوْس ِمْن َسلَفـــَفجوسوا ِفً جوانِ  ٌَ  وا ــــِحُكْمَفَثمَّ 

* * * 

َن ِعظام  ِمْن َنبَّ   ٌْ رِ ـــو أَ ٌْ  َها ِمْن الَماِضٌَن ِفً السَّ

رِ ـــــَقالَْت : َقْد ُصِنَعْت بَِها لَُكْم َحْلَوى ِمْن الثَّمَ فَ  
1
 

 

من هنا ٌرٌد الكاتب أن ٌوضح من خالل هذه النماذج التً اختارها أن الشعر و الفلسفة لهما 

للبعض عند العقاد خصوصا و أنه كان  مامكمالنالبعض، و كاله ببعضهماعالقة كبٌرة 

 رابد فً الدعوة إلى الشعر الفلسفً،من خالل أعماله كمقدمة دٌوان " بعد األعاصٌر "، 

و مقاالت كذلك أهمها " مطالعات فً الكتب و الحٌاة " و " ساعات بٌن الكتب "، و السٌما 

 أهم شاعر تؤثر به كان المتنبً ألنه هو اآلخر كان شاعر فٌلسوفا.

 

لم ٌقفل الكاتب هذا الفصل دون اإلشارة إلى أهم المإثرات التً ساعدت الشعراء الثالث فً 

تكوٌن هذه المدرسة، فمنذ ظهور كل من المازنً و العقاد و شكري تؽٌرت القصٌدة العربٌة 

شكال و مضمونا فابتعدوا كل البعد عن ذلك الشعر الذي ٌقال فً المناسبات و لجؤوا إلى 

سانً المتعلق بالحقابق و الواقعٌة، و لم ٌتقٌدوا ال بالوزن و ال بالقافٌة ذلك ما الشعر اإلن

جعل شعرهم صادق نابع من العاطفة، و ما مٌزهم عن سابقٌهم كؤمثال أحمد شوقً الذي 
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حٌث تؤثروا باألدب اإلنجلٌزي تؤثر باألدب الفرنسً هو أن هإالء الثالث كان تؤثرهم مؽاٌر 

أمثال "بٌرون" و "كٌتس"، فكانوا ٌستلهمون الشعر من الطبٌعة  نلإلنجلٌزٌٌو قرإوا للكثٌر

و مظاهرها الخالبة حٌث أن الخٌال عندهم أسمى من العقل مستعملٌن منه أداة للوصول إلى 

دقابق الحٌاة، و اهتموا كذلك بالقصٌدة الؽنابٌة التً البد أن تكون وحدتها عضوٌة، باإلضافة 

 اإمٌة نظرا لظروفهم المختلفة التً عاشوها من ٌتم وحرمان و قسوةإلى تلك النزعة التش

الحٌاة فؽلبت هذه النزعة على أدبهم 
1

. دون نسٌان ما مرت به البلدان العربٌة من ظروؾ 

 استعمارٌة فبرزت شخصٌة الشاعر معبرا عن حاله و حال وطنه. سٌاسٌة
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م أهمهم أحمد زكً أبو 1932تكونت مدرسة أبوللو على أٌدي مجموعة من الشعراء سنة 

شادي ، إبراهٌم ناجً و أحمد محرم و علً طه. كان أدبهم ٌجمع بٌن العدٌد من االتجاهات 

كالواقعٌة و الرمزٌة و الكالسٌكٌة، و هذا راجع إلطالعاتهم الواسعة و كانت سبب تسمٌة 

ٌعود إلى اسم رب الشعر عند اإلؼرٌق،  كان أول اجتماع معقود لهذه المدرسة بهذا االسم 

م. عٌن شوقً ربٌسا لهم و لكن وافته 1932الجماعة فً دار كرمة بن هانً بالجٌزة سنة 

المنٌة بهد أربعة أٌام فقط فاستبدلوه بخلٌل مطران، و كان شعار المجموعة واقؾ على ثالث 

 نقاط هً:

 وجٌه جهود الشعراء توجٌها شرٌفا.السمو بالشعر العربً و ت-

ترقٌة مستوى الشعراء مادٌا و أدبٌا و اجتماعٌا و الدفاع عن كرامتهم، و منذ تؤسٌس هذه -

 المجموعة تؤسست معها مجلة باسمها " مجلة أبوللو '' كانت تنشر أخبار المجموعة 

فً أول عدد و أفكارها و مبتدبها، و تعتبر أول مجلة خصصت للشعر حٌث قال أبو شادي 

لها : " نظرا  للمنزلة الخاصة التً ٌحتلها الشعر بٌن فنون األدب، و لما أصاب و أصاب 

رجاله من سوء الحال، بٌنما  الشعر من أجل مظاهر الفن، و فً تدهوره إساءة للروح 

 القوٌة لم نتردد فً أن نخصه بهذه

 

م نتوان فً تؤسٌس هٌبة مستقلة المجلة، التً هً األولى من نوعها فً العام العربً، كما ل 

 لخدمته هً جمعٌة " أبوللو "، حبا فً إحالله مكانته السامقة الرفٌعة و تحقٌقا للتآخً 

و التعاون المنشود بٌن الشعراء، و قد خلصت هذه المجلة من الحزبٌة و تفتحت أبوابها لكل 

ن طنطنة األلقاب و الرتب نصٌر لمبادبها التعاونٌة اإلصالحٌة، و قد رأٌنا أن ننزه المجلة ع

حتى ما جرى العرؾ و بالتسامح فٌه، حتى تظهر على مثال أرقى المجالت األوروبٌة التً 
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من طرازها و حصناها ضد عوامل التحزب و الؽرور، فال ؼرض لها بعد هذا إال خدمة 

خالصة من كل شابعة هذا هو عهد للشعر و الشعراء"
1
. 

 

ب عند شعراء أبوللو، حٌث تناولوا الفكرة و الموضوع كان االتجاه الرومانسً هو الؽال

بسالمة و طالقة مع احترام كافة المذاهب المتبقٌة بصفتها األصٌلة، فؤخذوا ٌنظمون الشعر 

العمودي و الحر و المرسل كما كانوا ٌحترمون االتجاه التقلٌدي و لم ٌخاصموه مثلما فعلوا 

 فً: شعراء الدٌوان، و كانت أهم دعواتهم متمثلة

 الثورة على التقلٌد و الدعوة إلى األصالة و العاطفة الصادقة مع التناول السلٌم للفكرة  -1

 و المعنى. 

 سهولة التعبٌر و وضوح الفكرة و ذلك عن طرق التحرر من القوالب التقلٌدٌة -2

 و الصٌػ المحذوفة. 

 الصوفً.االهتمام بالعاطفة و االتجاه إلى الشعر الؽنابً العاطفً و التؤمل  -3

العناٌة بالوحدة العضوٌة للقصٌدة -4
2
. 
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 المبحث األول: أحمد زكً أبو شادي 

م بالقاهرة، تلقى تعلٌمه هناك ثم أكمل فً إنجلترا، كتب 1892هو شاعر مصري ولد سنة 

م كطبٌب 1922م ثم عاد من إنجلترا سنة 1910أول دٌوان اسمه '' أنداد الفجر '' سنة 

م سافر نٌوٌورك و عمل فً هٌبة األمم المتحدة، ثم 1946ٌعمل عند الحكومة، و فً سنة 

آسٌا و انتقل فً آخر حٌلته إلى واشنطن أصدر هناك أهم و أضخم أستاذا لألدب العربً فً 

 دواوٌنه " من السماء " و هو دٌوان ضم ثالث و عشرٌن دٌوانا أشهرهم " الشفق الباكً " 

م 1955و دٌوان " أشعة و ظالل " و طبعت له عدة كتب فً القاهرة. توفً سنة 

بواشنطن
1
. 

 

 الكاتب عدة عوامل كانت قد أثرت فً شعر أبو شادي منها:  ذكر

تلمذته على ٌد شوقً و حافظ اللذان كانا صدٌقان لوالده المحامً، فحضً بعناٌة خاصة -1

 و رفق اهتمام منهم فقدر لهما هذا المجهود حق تقدٌر.

ٌقول تؤثره بشعر خلٌل مطران و شخصٌته من خالل دعوته إلى التجدٌد فً ألدب، حٌث -2

أبو شادي فً هذا الصدد: " إن أثر مطران فً شعري هو أثر عمٌق، ألنه ٌرجع إلى 

طفولتً األدبٌة، و ٌصاحبنً فً جمٌع أدوار حٌاتً، و إذا كان استقاللً األدبً متجلٌا فً 

أعمالً، فهو فً الوقت ذاته ٌمثل الطراد الطبٌعً للتعالٌم الفنٌة التً تشربتها نفسً الفتٌة 

ألستاذ، فما نشوة الشعر المرسل، و ال الشعر الحر، و ال ما بلؽناه من الحركة من ذلك ا

 التحرٌرٌة للنظم، و ال ما تناولته من الموضوعات إال الرق الطبٌعً لدعوة مطران، 

و الشخصٌة الفنٌة الحرة هً أهم ما ٌحترمه مطران و هً روح شعري "
2
. 

 مكث بإنجلترا و تلقى تعلٌمه هناك.التطلع على األدب اإلنجلٌزي خصوصا و أنه  -3
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تؤثره بعدة مذاهب أهمها السرٌالٌة و الرمزٌة، و لم ٌقتصر على الكالسٌكٌة أو -4

 الرومانسٌة فقط.

 البٌبة المصرٌة التً كانت تتؽنى بالشعر و األدب خاصة فً أوابل القرن العشرٌن. -5

شعر أبو شادي ممٌز بالنتاج المفرط مع تلك القٌم الجمالٌة و الفكرٌة التً كان  كان-6

 ٌضٌفها إلى شعره، ٌقول معبرا عن ذلك:

مــــأََنا اْبُن ِهواْي ُثمَّ أََنا اْبن  ِفكْ   اِن ــريٌّ                 و لَُسْت أَعٌُش فًِ َهَذا الزَّ

انِ ــــري                  َتؤَلََّق ِفً الش عوِر َو ِفً الَبٌــــــــــأَعٌُش ِبُكلِّ َعْصر  َعْبقَ 
1
 

 

جمع أبو شادي بٌن العدٌد م تٌارات األدب، فتارة الوجدانً و تارة الؽزلً و تارة الصوفً 

 الفلسفً مابال إلى النزعة االجتماعٌة و اإلنسانٌة.

كان ٌمزج بٌن الصٌاؼة الكالسٌكٌة و الصٌاؼة المتحررة، و أهم نموذج لهذا قصٌدته " 

 الشرٌد " ٌقول فٌها:

اِع الُمْضطَ  ٌَ  ِب ــِرِب                 و َبَكْت َنْفِسً ِبَصْمِت الُمْنَتخَ ــُجنَّ َقْلِبً ِفً اْلِت

َرِة مَ  ٌْ ا أَْو ِقتَ            اال       ـــــــــــو َتَولَُّتِنً ِمْن الَح  اال  ــــَتْعِرُؾ اإْلٌَِماُن ُصْلح 

ًٌّ و ِحسّ ـــــَفإَِذا ِبً ِكُدْت اَل أَْعِرُؾ َنْفسِ  ْزَء َتْكوٌن  ًٌّ ـــً                َو َكؤَنَّ الرَّ

 ِعٌِد ــــــــــد                  ِحٌَنَما اإْلٌَِماُن َملِك  لِلسَّ ـــــو إَِذا اإْلٌَِماُن ِعْبء  لًِ َجدٌ 

 ْدِري           َداْفَنا ُروحً َفَصْدري ِمْثل  َفِبّري ـآه  ِمْن ِضٌق  َتَعالَى َفْوَق صَ 

ْؽلُِب ِحسّ  ٌَ  ًٌّ             و َظالُم الَهْجِر ِفً َمْرأ ى و لَْمس  ـــــَو َكؤَنًِّ َو األََسى 

َفةِ ـــــــــــــأْسلََمُتُه لُِجنوِن العاصِ              َفُة ـــــــــَكَشرٌد  َو اَْلُرعوِد القاصِ 
2
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و كان أبو شادي ٌحب تلك االزدواجٌة فً الشعر، فنجده فً قصٌدة " بور سعٌد " ٌزاوج 

 بٌن مشاهد الطبٌعة و خواطره الوجدانٌة ٌقول فٌها:

ا ساَعة  ِعْنَد الُؽُروِب َكؤَنَّهَ   اِل ـَخَطَفْت ِمْن األَْحالِم َواألَْجٌَ             ا     ــــــــــٌَ

ْمُس ُتْرِسُل َوَجَدَها              ًٌّ     َما َباَل َهِذي الشَّ اِه َخٌال ٌَ  َفْوَق اَْللَهٌِب َعلَى اْلِم

ٌُْخِفُق هَ   َبْت لِ ــــــَما َباَل َهَذا الَمْوُج   َزَوال  ـــــــَكَذا                 َخْفَق الَحٌاةُ تَوثَّ

ْبَعُث َشْوقَ   ٌَ َماِل إِلَى َنَهى َو ِرمال  ــــَما َباَل َهَذا الَحَسُن   ُه               َفْوَق الرِّ

الِ ــــــُه                 ِباْلَخْوِؾ َو اآْلاَلِم َو اآْلمَ ــــــــَما َباَل َهَذا الَجو  أَْشَبُع روحَ 
1
 

 

 و ترك بصمته فً الشعر الؽزلً هو اآلخر، تمٌز بالعاطفة الصادقة و ذلك التصوؾ 

 و العفاؾ ٌقول فً قصٌدة " الفنان ":

َها الحُ ــــــــــــــــأَمَ   ٌ ا أَ ٌ َها اآَْلســــــــــــب                  َساَلم  ـــــــــــان   ً  ـــــــا أَ

ٌُْت إِلٌَْ  ا مِ ـــــــَ َك ُمْشتـــــــــــــــــأََت ا                  ِفَرار  ٌَ  ِس ـــــاْن أََذى النّ ــــــــِف

َها الّداعــــــــــــَحن  ٌ  ً ــــــــِ َك أَْنَفاســـــــــً                 َفؤَْنَت َعلٌَْ ـــــــــــاُنَك أَ

ْنٌَ ــــــــــَفَرُرْت و حَ  ًـــــاِرُب ُكلَّ إِْحساسِ ــــــــــُتحَ                  اــــــــْولً الد 
2
 

 

 و فً االتجاه الوطنً و االجتماعً قصٌدته " حداد القطن " :

ا َشْعَب قُْم و اُْنُشْد ُحقوَقَك َفاَْلُخنوُع هَو الَممَ   اُت ــٌَ

َعاَماِت الَمواتُ   َتْشُكو الَؽرٌُب و ِعلَُّة الشَّْكَوى الزَّ

ْت الَفْوَضى َو َقْد َدبَّ الَفساَد ِبُكلِّ شَ  ء  ــــــَقْد َعمَّ ًْ 

ًَ لََك أَيَّ حَ  ف ٌَ  ق  ـــــــــــَفإَِذا َسَكَنْت َفلَْن ُتَعدَّ َو لَْن 

ا َكاَْلُعب ٌَ َحا دِ ــــــــَ َما ُدْمَت َتْقَبُل أَْن َتكوَن ِمْن الضَّ ٌْ 
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 وِد ــــــــــــــــالقٌُِسٌُسوَمُك الِقواُم و األَْسٌاُد أَْلواُن 

َؾ ُتَطالُِب الُؽَرباُء ِباْلِبرِّ السَّ  ٌْ ا َشْعَب َك ًِّ ـــــــــٌَ  خ

 ب  َوَؼىـــــــــو ُتطٌُق ِمْلَكَك ِفً ُمحاباة  َو ِفً َنهْ 

ٌُْعطً الَحقَّ ِمْن أَْلِؾ التَّهاُوِن ِفً الُحقوِق  َهاَت  ٌْ  َه

رُ  ٌْ حٌُح و َؼ ُن اَْلمَهَذا هَو الَعْدُل الصَّ ٌْ َق ـــــهُ َع  َورِّ

 ساِد ـــانَِّهْض و حاِكُم بابِعٌك إِلَى الَهَوى و إِلَى الفَ 

ٌُقاُس ِبْذلَة  َحتَّى الَجم ادِ ـــــــــــــــأَْو ِمْت َذلٌال  اَل 
1
 

 

ظل أبو شادي ٌحارب األنانٌة و ٌإمن بالفكرة، و ٌحرص على الدقة فً المعنى و صدق 

العاطفة، فاتسم شعره  ٌقول أبو شادي: " و إذا قدرنا ألوان هذا الشعر المتجرد أو المرسل 

أو الحر أو الرمزي أو السرٌالً و نحوها، فلٌس معنى ذلك أننا نبخس الضروب األخرى 

عو إلى إؼفالها كما ٌدعو إلى ذلك بعض األدباء الذٌن ال ٌقدرون أن حقها أو ندمن الشعر 

ثروة أٌة لؽة هً بمجموع آدابها، و أن الخٌر كل الخٌر فً تنوع ضروبها ال فً حصرها، 

 و مذهب الحصر مضاد للحرٌة، فً حٌن أن الحرٌة هً صدٌقة اآلداب و الفنون، بل

 تحكم فٌهم أوال قتل لمواهبهم ثم قتل للشعرو المعارؾ عامة، فاإلمالء على الشعراء و ال 

و ممكناته، ثم إقفار للؽو و آدابها. و هذا ما ٌجب على العالم العربً أن ٌحتذٌه حتى تصٌر  

حرٌة الشعور و الفكر و النظر فً النبراس الوهاج للتقدم المنشود "
2
. 
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 المبحث الثانً: إبراهٌم ناجً

م، ترعرع إبراهٌم ناجً فً 1869عرفة ولد سنة هو شاعر من عابلة محبة للعلم و الم

أسرى أدبٌة و خاصة أبٌه فكان كلما ٌقرأ دٌوان سرعان ما ٌشرحه ألوالده، فتعلم ابنه على 

ٌده مناهج البالؼة ومبادئ األدب مما جعله عامل مهم فً نشؤته و تكوٌنه، و كان مطال على 

 ٌة و األلمانٌة ، مما شجع موهبته للؽتهم كاإلنجلٌزٌة و الفرنس مختلؾ اآلداب و متقنا

و مسٌرته
1
. 

ثم درس الطب و تفوق فٌه و كان ٌجمع بٌن الطب و الطب، ٌقول: " أخذت أدرس الطب 

على طرٌقة فنٌة، فقد كنت أبتدع لرفاقً الصور و أخترع لهم من فنون الكتابة ما ٌعٌنهم 

كؤنه فن و أكتب األدب  على الحفظ، و ظللت كذلك إلى الساعة التً أكتب فٌها هذا الطب

كؤنه علم "
2

 . 

م ، تاركا أعمال مهمة بصفته عضو من أعضاء جماعة 1953توفً إبراهٌم ناجً سنة 

 أبوللو، كاتبا عن الكثٌر من المقاالت و أهم القصابد أشهرها قصٌدة " العودة ".

 و فً تناول الكاتب لشعر ناجً اختار أهم دٌوان و هو فً حد ذاته ٌضم أضخم ثالث

فً الشعر هً " وراء الؽمام " ، " لٌالً القهر " ، " الطابر الجرٌح" ، تمٌز بقوة دواوٌن 

الموسٌقى و حسن التصوٌر. ٌقول عنه السحرتً: " إن افتتان ناجً الموسٌقى باغ الذروة، 

ناجً الموسٌقٌة تساٌر معانٌه و تتلون  و قد تؤثر بموسٌقاه كثٌر من شعراء الشرق، فإٌقاعات

 الته و عواطفه، رقٌقة حنون عند هدوء االنفعال، و ثابرة عالٌة فً ثورة نفسهبانفعا

و ؼضبتها ". 
3
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حرص ناجً فً شعره على استعمال األوزان الحقٌقة و التجدٌد فً القافٌة و مٌله إلى 

الرباعٌات بعد تؤثره برباعٌة الخٌام، أما من ناحٌة المضمون فثار فً شعره الجانب 

إلى الطبٌعة مستعمال تجارب إنسانٌة محاربا الصنعة و التكلؾ، فؤسلوبه فً العاطفً و اتجه 

الشعر سهل مرن
1

 . 

و كان شعره ناتج عن حٌاته الخاصة و السٌما عالقته بالمجتمع و الشعب خصوصا 

أصدقابه فنجده أحٌانا ٌحكً عن أصدقابه، و أحٌانا عن حٌاته و ما تلقاه من ضربات مإلمة 

ول فً قصٌدته " رسابل محترقة " من تجربته من العاطفة ٌق لذا كان شعره خالص

 الوجدانٌة:

 ا ــــــــَ ُذُوْت اَْلَصباَبُة و اْنَطَوْت و َفَرَؼْت ِمْن آاَلِمه

ِنً أَْلَقى اَْلِمنّ  ا َجامِ ــــــــــــلَِكنَّ ٌَ ا ِمْن َبَقا ٌَ  َها ــــــــــــا 

 ها ــــــِات  ِبَحْشِدها َوِزحامِ ـــــــَعاَدْت لَِقْلِبً اَْلُذْكرٌ

لَة  َنكْ  ٌْ  اــــــــــراَء أََرقِّّنً َطوٌُل َظالِمهــــــــــِفً لَ

ْفِل ِفً أَْحالِمهـــــــِ َناَمْت َرساِبُل ُحبّ    ا ــــــــهاَكالطِّ

ِرَها الب ٌَّ  ا ــــــــــــــلَىَكَسحاَبة  ِبَؽماِمهــــــِ َزْرقاُء َص

 ها ـــــــــــْدَت َواَلَذاقُْت َشَهى َمنامِ ــــــَ َرقَفَحْلقُْت اَل 

 ا ـــــاَر َتَرِعً ِفً َعزٌِز ُحطاِمهــــــأَْشَعلَْت ِفٌَها النّ 

ُة حُ  َناِمْن ُبِدِبها لِِختاِمها أَْحَرقُتَها ــــــــــــَتْؽتاُل ِقصَّ  بِّ

ٌُْت َقْلبِ   ا ــــــــــٌِفً َصمٌِم ِضراِمهــــــــــــــــو َرَم

ماُد اآلَدم َعلَى َرماِد َؼراِمهـــــو َبَكى الرَّ اـــــــــــٌ 
2
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 و فً قصٌدة " العودة " ٌقول بكل إحساس و عاطفة:

 ِتنا              ِفً ُجمود  ِمْثلََما َتلَقَّى الَجدٌُد ـــــــــــَ َداُر أَْحاَلِمً َو ُحبًِّ لِقٌّ 

َها ِمْن َبعٌد       ا         ــــــِعً َكاَنْت إِنَّ َرأَتن أَْنَكرْتنا وَ  ٌْ ْضَحُك الّنوَر إِلَ ٌَ 

   * * * 

ا َقلْ ــــــــَرْفَرُؾ الَقْلِب ِبَجْنبً َكاَْلَذبٌ ٌَ ِبدْ ــــــــِح          و أََنا أَْهِتُؾ   ُب اتَّ

ْمُع َو اْلَماِضً الَجرٌُح      ٌُِجٌُب الدَّ َت أََنا لَْم َنعُ لَْم ُعدْ       َف ٌْ  ْد ــــــَنا ؟ لَ

   * * * 

 ْم ـــــــَراُم          َو َفَرْؼَنا ِمْن َحنٌن  و أَلَ ــــــــــــلَْم ُعْدَنا ؟ أَْو ُنُطو الؽَ  

نا لَِفراغ  َكاَْلعَ     الم        ــــــــــــو َرِضٌَنا بُِسكون  َو سَ  ٌْ  َدِم ـــــــــَو اْنَتَه

 * * * 

هِ ــــــــو ِسْرَت أَْنفاَسُه ِفً جَ    ؤَُم        ــــــمواِطُن الَحَسِن َثَوى ِفٌه اَْلسَ   وِّ

ُل ِفٌه َو َجث  ٌْ  ِوِه ـــــــَم          َوَجَرْت أَْشباُحُه ِفً ِبهـــــــــــــــَ و أََناَخ اللَّ

* * * 

َداهُ َتْنِسَجاِن الَعْنك     اِن     ـــــــو الِبلَى أَْبَصرُتُه َرْأُي اْلِعٌَ   ٌَ  ُبوِت ــــــَ و 

َحَك َتْبُدو ِفً َمك ٌْ ا َو ٌَ ْت  م     اِن     ــــَصحَّ ٌَ ًٌّ اَل  ء  ِفٌه َح ًْ  وتُ ـــُكلِّ َش

* * * 

ء  ِمْن ُسرور  َو حُ   ًْ الًِ ِمْن َبهٌج  و َشج        ْزن     ــــــُكل  َش ٌَ
 ً  ــــَو اللَّ

مَ و أََنا أَْسَمُع  َرجِ ــــِن            َو ُخَطى الَوْحَدِة َفْوَق الــــــــــــــــأَْقداَم الزَّ دَّ
1
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و هكذا ٌرى الكاتب فً شعر ناجً ذلك االتجاه الذاتً الوجدانً و هو ٌصور مسابل الحٌاة 

ذاته، ٌقول الدكتور شوقً ضٌؾ: "و ربما كان ناجً الشاعر و كان شعره تعبٌر عن 

التزم موقفا معٌنا من بٌن شعراء هذه الدورة، و قد تكون معرفته الوثٌقة بآداب الوحٌد الذي 

الرومانسٌٌن هً التً هٌؤت له ذلك، فقد كان ٌعجب إعجابا شدٌدا بهذا االتجاه و ظل ٌنمٌه، 

و من أجل ذلك تتضح شخصٌته فً شعره تمام الوضوح بجمٌع مالمحها العاطفٌة و قسماتها 

ة شاعر مجروح ٌبن دابما، و ٌشكو إفالت سعادته منه بصورة الوجدانٌة، و هً شخصٌ

محزونة "
1
. 

 

 وفً قصٌدة "عاصفة " التً تعتبر عالم من الخواطر ٌقول:

 

 بِ ـب                      إِْذ َتدوي الّرٌُح َحْوَل الُمَركَّ ــــــــــــــــاَل أَخ  و اَل َقْلَب َحبٌ

ْوِم الَعِصٌِب             َما  ٌَ َب أَْو لَْم َتْؽضَ         ٌُُهْم الّرٌَح ِفً ال  ْب ـَتْؽَضُب الُمَركَّ

ا              ـــــــــــَتْطَعُن األَْقداُر ِمْنَها ُجنَ  ه  طاَنها َقْد قُْهقُه       ٌْ ٌْ  اــــــــَ َو أََرى َش

ا بِ   ٌَ ْن َة الد  ٌَ  َهى ـَو أََرى الُعْمَر َتاَلَشى َو اْنتَ          َها           ـــــــــَكْم أََرى ُسْخر

ا َتمٌ           راُع         ـــــِ َؼْرُب الَحظِّ َكَما َماُل الشّ  ٌَ ْن  ُل ـــَهَكَذا األَْعماُر ِفً الد 

ء  لِ              َوَداِع       ـو ِسْرَت ِفً الَجوِّ أَْشباُح ال ًْ حِ َو ُتَناِدي ُكلَّ َش  ٌِل ـــــــلرَّ

ْدِري َوراَء الظ   ٌَ ا ِمْن َبع            ْلِم        ـــــــــــآْه ِمْن  لََمِة ُنور   ٌد  ـــَعْل ِفً الظَّ

ْوِم َسعٌ         ِم             ـــــــــــــــــِعلَّة  َبْعَد اْشِتداِد األَلَ  ٌَ ُح ِفً  ٌُلَمِّ  د  ـــــــــَفَرج  
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 المبحث الثالث: التٌجانً ٌوسف بشٌر

م، تلقى تعلٌمه بؤم درمان، 1912هو  شاعر سودانً من إحدى القبابل العرٌقة ولد سنة 

تذوق فنون البٌان و حقابق العلم حٌث كانت نشؤته فً بٌبة محافظة، تؤثر بالثقافة اإلسالمٌة 

حٌث كان متمكن من الترجمة. بٌن الثقافة العربٌة و الؽربٌة و كان مإمن بفكرة التركٌب أي 

 درس الفلسفة السٌاسة وكل الفنون األدبٌة.

تؤثر كذلك باألوضاع السٌاسٌة و االجتماعٌة لوطنه فكان متشابم منها، فحث على اإلصالح 

و أعلن ثورة شعره على كل أسالٌب االضطهاد و القهر، داعٌا لمستقبل أفضل متفابال فً 

اب ٌناهز عمره الخامسة و العشرٌن سنة أس سنة ذلك لكنه لم ٌعش طوٌال و توفً ش

 م ، إال أنه احتل مرتبة كبٌرة فً تارٌخ األدب العربً.  1937

ٌعد دٌوان "إشراقة " أضخم عمل أدبً قام به التٌجانً، و قد تناول فً شعره موضوعات 

مختلفة أبرزها شعر الطبٌعة الفراغ، فكن ٌصؾ بٌبته بمزاج هادئ دون تعقٌدات و ال 

كلؾ.كان اتجاهه متحرر لذا كان مإٌد لجماعة أبوللو و عضوا منها، فؤخذ ٌنوع فً شكل ت

القصٌدة و القوافً مستعمال القوافً المزدوجة و األشكال الرباعٌة، و جدد فً الموضوعات 

 أٌضا. ٌقول فً قصٌدة " فً محراب النٌل " ملتزما بالقافٌة و الوزن: 

ا َسلٌُِل ا ٌَ ْل  ٌْ ا َن ٌَ  اِبَك ـــــــــرادي              س َنبٌُل موِنْق ِفً َمســــــــلفِّ أَْنَت 

ٌِِض ِمْن أَْنسـْرحَ ـــِمْلُء أَْوَفاِضْك الَجالِل َفمَ   اِبكَ ــــــى              ِباَْلَجالِل الَمف

ِة ال   اِبكَ ــــد و َرَفُت َعلَى َوَضِء ُعب               ــخلِحْضَنُتَك األَْمالُك ِفً َجنَّ

َك أَْجِنَحة  خُ   ٌْ ْت َعلَ اَبَها فًِ ِرحاب              ــضْ ـــــو أََمدَّ ٌَ  َك ــــِ َرا و أََضفُْت ِث

ماِن و أَفْ  ُرْت ِفً الزَّ ة  ِمْن َرضاِبكَ               ـَرؼْ ـــــَفَتَحد   ت َؼلَى الشَّْرِق َجنَّ

بل احترمهم و اتبعهم أحٌانا نو هنا نرى التٌجانً لم ٌحارب الكالسٌكٌٌ
1

 . 

 و فً الصوفٌة الحزٌنة نجد قصٌدة " الصوفً المعذب " ٌقول:
                                                           

/ ص  288ٌنظر فً مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث / صالح الدٌن محمد عبد التواب / دار  الكتاب الحدٌث / القاهرة / 1

841. 



 انفصم انخامس                                                                     جماعة أبىنهى  
 

108 
 

َرةُ َكْم َتْحِمُل ِفً لِعالِِم سِ  ا ـــــــــــــَهِذِه الذ   ّر 

ا   َها و اْمَتَزَج فًِ َذاِتَها ُعْمق ا َو َؼْور  ٌْ  ِقْؾ لََد

ها اَْلَمْملوُء إٌَِمان   اــــا َو بَ و اْنَطلََق ِفً َجوِّ  ّر 

َن ُكْبَرى ِفً اَْلَذراري و ُصْؽَرى   ٌْ  و َتَنقَُّل َب

ا َو ِذكْ   ْفُتُر َتْسبٌح  ٌَ اــــــــــَتْرَكُل الَكْوُن اَل   ر 

 و هً كلها تساإالت عن الكون وكلما ٌجد نفسه تابها الظنون ٌرد قابال:

  ٌ ُتَها الِوّد ٌَّ ُ أَ نَعُة أَْن َتَشَط ــــــــــهللَاَّ  ونِ ـــــِبَك الظ 

َجى َشِرُس ُحرون  ـــالَفْجُر ُمْلَتِهُب اَلْ   َجّوا ِنَب َو الد 

َك فِ  ٌْ َتَزاَحَماِن إِلَ  ُرونُ ــــــً َولَع  ، و َتْسَتِبُق القُ ــــٌَ

 

 و فً الطبٌعة نجده ٌصفها قابال:

 

ا َشْمَس آَنَذاَك ٌَ  ٌَ  َذرُ ـــــــــــــو َظلَّ َقْرُنَك 

سْ                       ٌَ ى   َتِدرُ ـــــــَفُكل  ُؼْصِن َمصابٌَح ِمْن َند 

ْمِل أَْو َماَج ِفً التَّراِبِب َتَبرْ    و َذاَب ِفً الرَّ

ٌُْبه                      ْبَرُق َدرٌّ ِمْنَها و  ٌَ  ُر َذرٌّ ــــــــــــَ ُرَمالُء 

 ر  ـــــــــــَهَذا شِّراُع َمَكر  ، و َذا شِّراع  َمفَ                      

ْنُشُر َو الّرٌَح ِمْن ُهَناَك َتمُ   ٌَ  ر  ــــٌَْطوي و 

ْستَ                       ٌَ َتَهاَدى َو َزْوَرق   ٌَ  ِحرُ ــــــــــو َزْوَرق  

ٌُْقلُِع َو الشَّ                       َتِقرٌّ ــــــاِطُا هاِدئ  ُمسْ ٌُْرسً و 
1
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 و من الشعر الوطنً للتٌجانً ٌقول:

َماِثٌ َمى َو التَّ با الد  ًٌّ ِفً الصِّ نً          ـَوَطن  ل و َنْفِسً َو ِمْن أََحب  وخدَّ

ا أَِبً َتصاوٌَر َما ُتبَّ   ٌَ اَي أَْو َتزاٌل  كُ            ــــــــــَهِذِه  ٌَ  ِوِنً ـــــــُرُح ُدْن

 ًٌّ ْبَعُث اللَّْهَو أَْمن ٌَ ٌُشٌُد اَْلَر          َملَّ َعْرِشً و  ْصَنُع الَؽاُب ُمَزهِّري و  ٌَ 

َها ُصْنُع َنْفسِ  ًٌّ و إِنَّ اَك أَْبنَ ــــِتْلَك ُعْرِس ٌَّ ْدي َصَنَعْتَها و َذ ٌَ  ً ــــــً          ب

ً  اَل َجنَُّة اَْلشٌ ب ا الصَّ ٌَ ًَ ُدْن  ْون  ـــــخ َتفٌُض النَّعٌَم ِمْن ُكلِّ لَ           ـــــــِه

 

فمشاعر التٌجانً الوطنٌة صادقة جدا، ملٌبة بالكفاح ألنه عان متاعب االستبداد فؤخذ ٌصور 

 آالم الشعوب داعٌا للكفاح و استرجاع الحقوق.

فهً كثٌرة ٌبحث فٌه عن المثل عن صور الحب و الجمال فً دٌوانه " إشراقة " أما 

 األعلى، فكانت رابعة من ناحٌة المعنى و دقة التصوٌر ٌقول:

َهَذا الَحبٌُب َما بِ  ٌْ اَك ِمْن َنِعٌِمً َبْلقَ ـــــــــــــــأَ ٌَ  َع ـــــً إاِلَّ           أَنَّ ُدْن

ُث َما  ٌْ  ُع ــــو َكْم أَلَْذ و أَْمتَ  َعم  َقْلب  :ـــٌِنَّ                أََنا أَْشَقى ِباْلُحبِّ ِمْن َح

ماِن و نَّْعمً  َخلََد أَْسَمى ِمْن الَحٌاِة و أَْرَفعُ ـال             و الَهَوى ِنْعَمُة الزَّ
1
 

 

فهذا كسابر األشعار التً أودعها التٌجانً فً دٌوانه " إشراقة " أبرز الصور المعبرة عن 

، لتتحرك عواطؾ القارئ و ٌوصل وجدانه بموسٌقى عذبة  عبارات قوٌة و كلمات سهلة

 له. إحساسهالتٌجانً 
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 المبحث األول : مفهوم الشعر الحر و أهم رواده

 VERSباإلنجلٌزٌة  FREE VERSEالشعر الحر ترجمة حرفٌة لمصطلح ؼربً 

LIBRE بالفرنسٌة، و قد أطلقوه فً الؽرب على شعر خال من الوزن و القافٌة كلٌهما
1
. 

فً االصطالح هو الشعر الذي ال ٌتقٌد بقافٌة واحدة وببحر عام و ٌقٌم القصٌدة على     

تفعٌلة واحدة بدال من الشطر محطما استقالل البٌت
2

، و قٌل إن الشعر الحر هو الشعر 

الذي ٌلتزم بتفعٌلة و ٌكررها الشاعر فً السطر، فهو شعر سطر و لٌس بشعر بٌت فقد 

تفعٌلة واحدة أو اثنٌن أو ثالث أو أكثر ٌتكون السطر الشعري من
3

،و قالت نازك المالبكة 

عن الشعر الحر و هو شعر ذو شطر واحد لٌس له طول ثابت و إنما ٌصح أن ٌتؽٌر عدد 

التفعٌالت من شطر إلى شطر، و مكون هذا التؽٌٌر وفق قانون عروضً ٌتحكم فٌه
4
. 

ندنا على ٌد جماعة من ٌعتبر الشعر الحر لونا من ألوان الشعر الذي برز ع

الشعراء الشباب بعد الحرب العالمٌة الثانٌة، أي بداٌة الخمسٌنات مع الشاعرة نازك 

 المالبكة و الشاعر بدر شاكر السٌاب و سمٌح القاسم و نزار قبانً، و محمود دروٌش

و ؼٌرهم الشعراء 
5
. 

البٌت و ٌسمى أٌضا و قد سمً بالشعر الحر كونه اعتمد على وحدة التفعٌلة ال على وحدة 

بالشعر الحدٌث كونه ٌتناول قضاٌا إنسانٌة معاصرة ذات بعد سٌاسً و إٌدٌولوجً ، كما 

ٌعتمد على الموقؾ و الصورة و الكلمة الموحٌة ، ثم تحول بعد ذلك إلى االعتماد على 
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اإلبهام و الؽموض و توظٌؾ األسطورة بالتعبٌر عن القضاٌا المعاصرة بنظرة واقعٌة 

ة عالمٌ
1
. 

كما اتخذ عدة تسمٌات أخرى أهمها الشعر "الجدٌد" و" شعر التفعٌلة " و كان هذا 

قبل الخمسٌنات أما بعد الخمسٌنات  فقد أطلق علٌه مسمى " الشعر الحر" و من أؼرب  

المسمٌات التً اقترحها بعض النقاد ما اقترحه الدكتور إحسان عباس بؤن ٌسمى 

الموشحات التً كانت تختلؾ فٌه األؼصان طوال  "بالؽصن" مستوحٌا هذه التسمٌة من فن

و قصرا على األقفال ، و كذلك األمر فً عالم الطبٌعة ألن هذا الشعر ٌحوي فً حد ذاته 

 تفاوتا طبٌعٌا فً الطول كما هً الحال فً أؼصان الشجرة . 

أما طبٌعة الشعر الحر و جوهره فهو التعبٌر عن معاناة الشاعر الحقٌقٌة للواقع 

تعٌشه اإلنسانٌة المعذبة الذي
2
المالبكة، بدر شاكر  و من رواد الشعر الحر نذكر: نازك.

السٌاب، عبد الباسط الصوفً، صالح عبد الصبور، أحمد عبد المعطً حجازي، محمد 

 الفٌتوري، أمل دنقل، محمود حسن إسماعٌل .

 

 ثانً : خصائص الشعر الحرالمبحث ال

شاعت عدة خصابص فً قصٌدة الشعر الحر أصبحت سمة لعامة نتاج الشعراء فً هذا 

 اللون من الشعر فً العصر الحدٌث، و ٌمكن إجمالها على النحو التالً :

تجاوزت القصٌدة الجدٌدة نطاق مناسبة و الحدث: للتعاون مع أثر الحدث و تقدم -1

واعً خارجٌة إال إذا استجابت لها رإٌة شعرٌة أعمق ، فالشاعر ال ٌتحرك لإلبداع لد

 نفسه و تحركت لإلبداع بدوافع ذاتٌة .
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إعالن مشاعر السخط و السخرٌة و الرفض لما ٌعج به المجتمع من ذل و هوان     -2

و استكانة أو تقالٌد بالٌة و قد راح الشعراء ٌعلنون عن سخطهم و عزلتهم عن هذا 

م  و  1947كبات األمة العربٌة بعد حرب المجتمع المستكٌن ، و خاصة بعد تمثلهم لن

فقدان األمة العربٌة و ما تال ذلك من هزابم و صراعات تركت اإلنسان العربً 

منكسر ٌتجرع مرارة الهزٌمة و الخذالن ، لكن شعراء الشعر الحر لم ٌقفوا بالحدث 

 عند نقطة اإلنكسار و تجاوزها إلى الرفض و المقاومة معلنٌن عن مٌالد جٌل جدٌد

إباءً بسالة و خرج من رحم المحنة ٌقاوم ف
1
. 

 

 هالفرار من المدٌنة و قٌودها و بهجرها و النزوح إلى الرٌؾ لجماله و هدوب-3

و صفاته و طبٌعته و ٌعد هذا أثرا من آثار الشعر الرومانسً الذي أولع به شعراء 

العصر الحدٌث
2
. 

محتواها ، فالزمن قرٌن الموت ارتباط القصٌدة بالزمن و صراعها معه فً شكلها و -4

 ٌسلمنا إلٌه ٌوما بعد ٌوم بل ثانٌة تلو األخرى لذا ارتبطت أحداث القصٌدة الجدٌدة 

 شتى مفرداتها بالزمن و عكسته بوضوح.و  

الصورة فً النص وفق تشكلها و ترتٌبها فً نفس الشاعر ال وفق ترتٌبها فً  تشكٌل-5

الواقع الخارجً، فالشاعر ٌقدم رإٌة و ال ٌكرر واقعا فالوردة الجمٌلة المخضلة بالندى قد 

 ٌصورها الشاعر تصوٌرا دموٌا ٌحكً دموٌة الحراك اإلنسانً على األرض.

ومً فً النص،  و التوظٌؾ ٌتجاوز التشبٌه أو توظٌؾ التراث اإلنسانً و الدٌنً و الق-6

التضمٌن إلى استدعاء سابر المعانً التً ٌوحى بها النص التراثً فً إطار النص الجدٌد 
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فً لٌقدم الشاعر من خالله أبعادا و دالالت بعٌدة تتصل بها األثر التراثً و انعكاساته 

النص
1
. 

المعاصر ٌتجاوز فً قصٌدته المعانً استخدام اللؽة بطرٌقة إٌحابٌة : فالشاعر -7

المعجمٌة ودالالت السٌاق إلى آفاق أرحب فً التؤوٌل من خالل إٌحاءات األلفاظ المحملة 

و شواهده  لنفس و الموصولة بإٌحاءات الواقعبعبق التراث و المشحونة بطاقات ا

بوحداته و العطاء  تشكٌلها تشكٌال خاصا ٌفٌض بالبوحلٌصهرها فً بوتقة النص و ٌعٌد 

 و تضج باإٌحاءات.الكبرى والصؽرى لنجد عالقات المفردات فً النص تفٌض بالمعانً 

 شٌوع التوتر و القلق فً العالقات اللؽوٌة: فالقصٌدة المعاصرة عالم من المفردات -8

 و التراكٌب المشحونة بالتوتر و القلق ففٌها تزاحم لمفردات متناقضة تنتمً لبنٌات  

 ضج باإلٌحاءات .و علوم شتى تتصارع فٌما بٌنها على البوح والعطاء. 

توظٌؾ قٌم فنٌة جدٌدة كالتناص و القناع و المفارقة : وؼٌرها من القٌم الفنٌة التً -9

تعتمد على اإلٌحاء و البوح ، فٌعتمد التناص على انعكاس نص سابق فً نص الحق 

 بحٌث ٌدخل النصان فً حوار و جدل ٌثري النص بالمعانً و الدالالت  اإلٌحابٌة .  

البناء الدرامً : فالقصٌدة الجدٌدة تتشكل فً صورة صراع  درامً بٌن شتى  -10

أجزاءها تتفاعل فٌها العالقات اللؽوٌة و الحدث الصراع الداخلً ، بحٌث تجاوزت ذاتٌتها 

 و ؼنابٌتها المفرطة لتتشكل تشكال درامٌا نامٌا ٌصعد بالفعل الشعر ذروة االنفعال 

التً شاعت فً القصٌدة الحدٌثة شٌوعا ملحوظا اإلبهام و ظاهرة الؽموض و و التؤثٌر.

وصل ببعضها إلى التعقٌد و الظلمة التً تجعل من النص طالسم معقدة ال طابل تحتها
2
. 
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 المبحث الثالث : أهم نماذج الشعر الحر 

 نازك المالبكة شاعرة عراقٌة تمثل إحدى أبرز الشاعرات فً الشعر العربً الحدٌث، 

هً  م1923ة. ولدت المالبكة فً بؽداد عام الثقافتٌن العربٌة و الؽربٌو قد جمعت بٌن 

ربٌبة األدب و ابنته فوالدتها الشاعرة سلمى عبد الرزاق و أبٌها الباحث صادق المالبكة، 

م تخرجت فً معهد الفنون 1949م، و فً 1944و تخرجت فً دار المعلمٌن عام 

، إلعداد الماجستٌر فً األدب المقارن  الجمٌلة، و تابعت دراستها فً جامعة وسكونسن

امتازت  نازك بروح التحدي و التمرد على القوانٌن األدبٌة التً تمثلت بتحطٌمها لعمود 

الشعر و كتابتها للقصابد على النط الحر. فعلى الرؼم من االختالؾ بٌنها و بٌن بدر 

المالبكة شاكر السٌاب بخصوص السبق بتحطٌم عمود الشعر إال أن قصٌدة نازك 

 المعروفة باسم "كولٌرا" تعتبر أول قصٌدة تكتب على الوزن الحر فً األدب العربً. 

و بذلك تكون قصٌدة الكولٌرا متمٌزة من حٌث التركٌب و اللؽة و المعنى الذي تحوٌه. 

م2007وافتها المنٌة بالقاهرة سنة 
1
. 

 *قصٌدة الكولٌرا لنازك المالئكة:

العراقٌة نازك المالبكة قصٌدتها الشهٌرة كولٌرا التً  م كتبت الشاعرة1947فً عام 

نظمتها علو وزن البحر المتدارك، و صورت فٌها مشاعرها و أحاسٌسها نحو مصر حٌن 

داهمها وباء الكولٌرا، و حاولت التعبٌر عن وقع أرجل الخٌل التً تجر عربات الموتى 

 من ضحاٌا المرض فً الرٌؾ المصري.

 لُ ٌْ اللَّ  نَ كَ سَ 

 اتنَ ى األَ دَ ع صَ قْ ى وَ لَ إِ  ػِ صْ أَ 
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 اتِ وَ مْ ى األَ لَ ، عَ تِ مْ الصَّ  تَ حْ ة، تَ مَ لْ الظ   قِ مْ ً عُ فِ 

 برِ طَ ضْ و، تَ لُ عْ ات تَ خَ رَ صَ 

 بُ هِ تَ لْ ، ٌَ قُ فَ دَ تَ ن ٌَ زْ حُ 

 اتِ ى اآلهَ دَ صَ  ٌهِ ر فِ ثَ عَ تَ ٌَ 

 انٌَ لَ ؼَ  اد  إَ ل فُ ً كُ فِ 

 انزَ حْ أَ  نِ اكِ السَّ  وخِ ً الكُ فِ 

 اتمَ لُ ً الظ  فِ  خُ رُ صْ تَ  وح  ان رُ كَ ل مَ ً كُ فِ 

 توْ ً صَ كِ بْ ان ٌَ كَ ل مَ ً كُ فِ 

 توْ ه المَ قَ زَ د مَ ا قَ ا مَ ذَ هَ 

 توْ تالمَ وْ مَ تالَ وْ المَ 

 توْ ل المَ عَ ا فَ مَّ مِ  خِ ارِ ٌل الصَّ ن النِّ زْ ا حُ ٌَ 

 رجْ الفَ  عَ لَّ طَ 

 ٌناشِ ى المَ طَ خُ  عِ قْ ى وَ لَ ػ إِ صْ أَ 

 ٌناكِ ب البَ كِ ر رَ ظُ خ، انْ صِ ر، أَ جْ ت الفَ مْ ً صَ فِ 

 اونَ رُ شْ ات، عِ وَ مْ ة أَ رَ شَ عَ 

 اٌنَ اكِ بَ لْ خ لِ صِ ص أَ حْ تَ  الَ 
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 ٌن كِ سْ المِ  لِ فْ الطِ  تَ وْ صَ  عَ مَ اسْ 

 دُ دَ العَ  اعَ ى، ضَ تَ وْ ى، مَ تَ وْ مَ 

 دؼَ  قَ بْ م ٌَ ى، لَ تَ وْ ى، مَ تَ وْ مَ 

 ونزُ حْ ه مَ بُ دُ نْ د ٌَ سَ ان جَ كَ ل مَ ً كُ فِ 

 تمْ صَ  د الَ الَ خْ ة إِ ظَ حْ لَ  الَ 

 توْ المَ  ؾُ ت كَ لَ عَ ا فَ ا مَ ذَ هَ 

 تُ وْ المَ تُ وْ المَ تُ وْ المَ 

 توْ المَ  بُ كِ تَ رْ ا ٌَ و مَ كُ شْ تَ  ةُ ٌَ رِ شَ و البَ كُ شْ تَ 

 اٌرَ ولِ الكُ 

 ءالَ شْ األَ  عَ ب مَ عْ ؾ الرُ هْ ً كَ فِ 

 اءوَ ت دَ وْ ث المَ ٌْ ً حَ اسِ القَ  دِ بَ األَ  تِ مْ ً صَ فِ 

 اٌرَ ولِ الكُ  اءُ دَ  ظَ قَ ٌْ تَ اسْ 

 اورَ وتُ مُ  قُ فَ دَ تَ ٌَ  ادقْ حَ 

 اءضَ الوَ  حُ رَ المَ  يادِ الوَ  طَ بَ هَ 

 اونَ نُ جْ ا مَ بَ رِ طَ ضْ خ مُ رُ صْ ٌَ 

 اٌنَ اكِ البَ  تَ وْ صَ  عُ مَ سْ ٌَ  الَ 
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 تِ ٌْ ً البَ ة فِ حَ الَ الفِ  وخِ كُ  لِ ً كُ فِ 

ُ خَ رَ ى صَ وَ ء سِ ًْ شَ  الَ   تِ وْ ت المَ ا

 تُ وْ المَ تُ وْ المَ تُ وْ المَ 

 تُ وْ المَ  مُ قِ تَ نْ ً ٌَ اسِ ا القَ ٌرَ ولِ ص الكُ خْ ً شَ فِ 

 ٌر  رِ مَ  تُ مْ الصَ 

 ٌربِ كْ ع التَّ جْ ى رَ وَ ء سِ ًْ شَ  الَ 

 ٌرإصنَ  قَ بْ م ٌَ ى لَ وَ ثَ  رِ بْ ار القَ فَ ى حَ تَ حَ 

 هنَ ذِ إَ مُ  اتَ ع مَ امِ الجَ 

 هنَ بِ إَ ٌُ ن سَ ت مَ ٌِ المَ 

 ٌرفِ زَ  وح وَ ى نُ وَ سِ  قَ بْ م ٌَ لَ 

  وَ  م  أُ  الَ بِ  لُ فْ الطِ 
 ب  أَ

 ب  هِ تَ لْ مُ  ب  لْ ن قَ ً مِ كِ بْ ٌَ 

 ٌررِ اء الشِ ه الدَ فَ قِ لْ ٌَ ك سَ شَ  ا الَ دَ ؼَ  وَ 

 تٌَ قِ بْ ا أَ ة مَ ضَ ٌْ ح الهَ بَ ا شَ ٌَ 

 توْ ان المَ زَ حْ أَ  والَ ًء سُ شَ  الَ 

 تُ وْ المَ تُ وْ المَ تُ وْ المَ 



انحر     انفصم انسادس                                                                       انشعر   
 

119 
 

تُ وْ المَ  لَ عَ ا فَ ه مَ قَ زَ ي مَ ورِ عُ ر شُ صْ ا مِ ٌَ 
1
 

 *شرح القصٌدة:

رسمت الشاعرة نازك المالبكة للقارئ صورة مادٌة لٌضعها فً مخٌلته من خالل كتابتها 

للقصٌدة. ففً القصٌدة تخاطب شخصا ما ربما ٌكون القارئ نفسه، فهً تكرر فً أكثر 

من مكان كلمات كؤصػ و اسمع و ال تحص، كما أن نازك رسمت صورة قاتمة سوداوٌة 

ل هادئ و الصمت سابد و ال شًء ٌسمع سوى صوت للمدٌنة التً ؼزاها المرض، فاللٌ

المرضى و أنٌنهم و أصوات التكبٌر على جثث الموتى، لكن نازك تعود لترسم صورة 

الماضً لهذه المدٌنة فهً واد مرح وضاء تسلل له الموت على هٌبة المرض لٌفتك 

 بالجمٌع بال استثناء و ال فرق عنده بٌن طفل و شٌخ و امرأة.

 كؤي عمل أدبً آخر تحمل التفسٌر على عدة وجوه لمعنى فقصٌدة الكولٌرا و من ناحٌة ا

و محامل. فإن أردنا تحلٌلها تحلٌال سطحٌا فسنحصل على معنى، و إذا تعمقنا و أمعنا 

النظر بالنص جٌدا فسنحصل على تفسٌر آخر مؽاٌر لتفسٌرنا األول. فالكولٌرا التً 

باء الذي ٌفتك بالبشرٌة . إن أردنا أخذه تحدثت عنها نازك فً قصٌدتها عً ذلك الو

م ، 1947بمعناه السطحً فنازك المالبكة تتكلم عن الوباء الذي انتشر فً مصر عام 

الباء الذي قتل البشر و أهلك الحرث و النسل و أحدث الخراب و سبب اآلالم للعدٌد من 

 األشخاص.

م الذي وقعت فٌه الكولٌرا فً إذا أخذنا النص من ناحٌة تارٌخٌة فإننا سنجد أن نفس العا

مصر فقد وقعت ثورة فً العراق. موت ٌقتل فً مصر و ثورة فً العراق تناضل لبدء 

حٌاة جدٌدة، كالهما موت بالنسبة لنازك فموت للخالص من مرض جسدي و موت نظام 
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سٌاسً مرٌض، لٌؤتً نظام آخر ٌختلؾ عنه. فربما أرادت نازك التؤكٌد على أن النظام 

ً القدٌم قد أصابه مرض الكولٌرا أٌضا و على الرؼم من ذلك فال ٌمكننا الجزم بما السٌاس

التان فكالهما إذا كانت نازك تعنً بالكولٌرا النظام القدٌم أم الجدٌد، لكن فً كال الح

 .ٌحصدان موت و خالص

كررت نازك و أكدت فً أكثر من مكان على األلم و وجوده و انتشاره بٌن الجمٌع، 

كان هذا األلم و األنٌن هو أنٌن مرضى مصر أو أنٌن الشعب الذي ٌعانً من فسواء 

 األنظمة السٌاسٌة فً العراق فال فرق بٌنهما.

فالوادي المرح الوضاء قد ٌكون وادي النٌل، و قد ٌكون وادي الرافدٌن ال فرق فكالهما 

كما قالت  ٌبحثان عن الخالص و الراحة من األلم، فلكلى الطرفٌن ٌكون الموت دواء

نازك المالبكة، فكما الجمٌع ٌعرؾ أن الكولٌرا فً السابق كان عالجها صعب فالموت 

 هو الدواء و موت نظام سٌاسً فاسد هو الدواء و العالج لمعاناة البشرٌة. لصاحبها

ومن ناحٌة أخرى، ٌظهر النص براعة كاتبته و إجادتها للؽة و فنونها و اللعب بالمفردات 

قادرة على رسم الصور و التعابٌر، و ٌستطٌع القارئ لهذه القصٌدة أن  بطرٌقة تجعلها

 ٌالحظ وحدة الصفات من بداٌة القصٌدة حتى نهاٌتها، فالحزن متحد و األلم قاسً 

المكان. باإلضافة إلى الكولٌرا التً تتحول إلى وحش تارة و فً تارة  و السكون ٌعم

أخرى تكون هً الموت الذي ٌؤخذ عدة أشكال أحدها هو هذا المرض، و قد ٌالحظ 

القارئ أن نازك فصلت بٌن مقطع و آخر فً القصٌدة بثالثٌة " الموت، الموت، الموت 

 شًء ما عانته الشاعرة.  "، هذا التكرار لهذه المفردة البد أنه ٌهدؾ إلى

قصٌدة الكولٌرا قصٌدة رمزٌة أجادت نازك المالبكة إبداعها لذلك فهً من أكثر القصابد 

 التً تتعدد تفاسٌرها و استمرت مناقشتها منذ أكثر من ستٌن عاما.
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 خاتمة:ال

المسٌرة التً قطعناها فً بحثنا هذا كانت بهدؾ الوصول إلى اإلجابة عن اإلشكالٌة  إن

 التً سبق طرحها، و سنحاول وضع حوصلة جامعة لما استطعنا الوصول إلٌه.

العربٌة هً تلك الٌقظة الوطنٌة التً عرفتها معظم الدول العربٌة و السٌما  إن النهضة-

مل عدٌدة أهمها دور األزهر من خالل إحٌابه مصر، و ترجع بوادر نهوضها إلى عوا

للتراث و فتح الجمعٌات باإلضافة إلى الترجمة و التؤلٌؾ و إنشاء المدارس و مختلؾ 

 البعثات العلمٌة.

و إمام النهضة، أول فارس خاض تجربة قصٌدة  البارودي هو رابد مدرسة اإلحٌاء -

نه بتراث أصٌل، و قد أحس سامً اإلحٌاء ساعدته موهبته الشعرٌة و الفطرٌة إلى تكوٌ

البارودي برسالة الشعر و وظٌفته فً الحٌاة فاختار الحكمة المإثرة فً النفوس، و تناول 

 فٌها األخالق الكرٌمة و كتب عن قضاٌا األمة و خص بشعره للثورة.

 مدرسة الشعراء المحافظٌن و هً مدرسة أدبٌة انطلقت على ٌد طابفة من الشعراء  -

ل الشعري ؾ الرصافً من مبدأ أن المحشوقً، حافظ إبراهٌم و معرو و هم أحمد

هو الشعر العربً القدٌم فً عصور االزدهار و القوة و األصالة، كانت لهم  ًالنموذج

رؼبة فً إحٌاء روابع التراث العربً القدٌم إضافة إلى نشر العدٌد من الكتب و الدواوٌن 

فً المشرق و المؽرب و األندلس لالنتفاع، زٌادة على اإلحساس بفكرة االلتفات إلى 

 المجد الماضً و تراث األمس.

جماعة الدٌوان و هً مدرسة نقدٌة تكونت علً ٌد ثالث شعراء و هم العقاد، المازنً،  -

و شكري تؤثروا بالثقافة اإلنجلٌزٌة و وضعوا أسسا قٌمة للنقد األدبً، فدعوا إلى التجربة 

فً الشعرٌة و المجاراة للطبع و الصدق فً الوجدان أي التعبٌر عن النفس اإلنسانٌة 
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إذا لم ٌكن تعبٌر عن الذات كان صناعة متكلفة، حٌث اهتموا بالجانب ألن الشعر  فردٌتها

العاطفً و تقٌٌمهم للجانب الوجدانً. ألفوا الدٌوان و هذا هو سبب تسمٌتهم بجماعة 

 الدٌوان.

جماعة أبوللو هً حركة شعرٌة انبثقت من الصراع الذي دار بٌن أنصار المدرسة 

أبو شادي و إبراهٌم ناجً و ٌوسؾ التٌجانً.  التقلٌدٌة و المجددٌن برٌادة أحمد زكً

الوجدانً للشعر، و انفتحت على التراث الشعري الؽربً بواسطة الترجمة عمقت االتجاه 

األسطورة و من الشعر األوروبً، و دعت إلى تعمٌق المضامٌن الشعرٌة و استخدام 

بصمتها فً األدب  األسالٌب المتطورة للقصٌدة و رؼم أنها لم تعمر طوٌال إال أنا تركت

 العربً.

الشعر الحر هو مدرسة جدٌدة اعتمد نظامها على شعر التفعٌلة، اختلفت اآلراء حول 

الرٌادة األولى و كان هذا االختالؾ بٌن نازك المالبكة و بدر شاكر السٌاب، باإلضافة 

، إلى مجموعة من الشعراء الذٌن التزموا هذا اللون من الشعر أمثال صالح عبد الصبور

نازك المالبكة فً قصٌدة الكولٌرا، محمود دروٌش و فدوى طوقان، و أول عمل كان ل

كانت تمٌل هذه المدرسة فً تعبٌرها إلى تصوٌر تلك المعاناة الحقٌقٌة التً ٌعٌشها 

 اإلنسان خصوصا أن نازك هً شاعرة حزٌنة عاشت الحزن و العزلة طول حٌاتها.

مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث للدكتور و من هنا نستطٌع القول أن كتاب 

صالح الدٌن محمد عبد التواب هو كتاب رابع و ثمٌن جمع جل المدارس العربٌة و 

ة العربٌة موضحا إٌاها درسها دراسة تسلسلٌة مستعمال منهج تارٌخً، حٌث بدأ بالنهض

 حتى الوصول إل مدرسة الشعر الحر.
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 الملخص:

إلى عرض ة تحلٌل كتاب " مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث" هدؾ هذا البحث ٌ

 ٌمتاز بها اإلضافة إلى كشؾ القٌمة األدبٌة إلىللدكتور صالح الدٌن محمد عبد التواب ، ب

هذا الكتاب، و ألجل الوصول إلى النتابج المراد بها قسمنا بحثنا إلى ستة فصول حٌث كل 

فصل ناقشنا فٌه مدرسة من مدارس الشعر العربً الحدٌث، حٌث جاءت هذه الخطة 

مطابقة لفهرس موضوعات كتاب "مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث"، و بطبٌعة 

تعرض الساحة األدبٌة لفترة ركود و انحطاط و ٌنها الحال توصلنا لمجموعة نتابج من ب

هذا ما كان الدافع األول لظهور هذه المدارس، حٌث بعثت هذه المدارس الروح من جدٌد 

فً الساحة األدبٌة على مستوى الشعر أو النثر و كانت بمثابة مٌالد عصر جدٌد و قفزة 

ة أولى إلى ؼاٌة مدرسة الشعر نوعٌة انطالقا من مدرسة كالسٌكٌة التً كانت بمثابة خطو

الحر، و بهذا ٌكون كتاب "مدارس الشعر العربً فً العصر الحدٌث" إضافة للدراسات 

 السابقة التً تطرقت للحدٌث عن مدارس الشعر العربً الحدٌث.

 الكلمات المفتاحٌة:

 جربة الشعرٌة، الصدق الفنً.المدارس الشعرٌة، الحدٌث، التجدٌد الشعري، الت
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Résumé : 

Cette recherche vise à présenter et analyser le livre « Ecoles 

de poésie arabe à l’poque moderne » du Dr Salah al-Din 

Muhammad Abd al- Taouab, en plus de révéler la valeur 

littéraire qui caractérise ce livre, et afin d’atteindre les 

résultats souhaités, nous avons divisé notre recherche en six 

chapitres, ou chaque chapitre a été discuté Une école de 

poésie arabe moderne, ou ce plan identique àl’index des 

matières du livre «  les écoles de poésie arabe à l’époque 

moderne ». Un ensemble de résultats, dont l’exposition de la 

scène littéraire arabe à une période de stagnation et de 

déclin, et ce fut le premier élan pour l’émergence de ces 

écoles, car ces écoles ont ravivé l’esprit dans l’arène littéraire, 

que ce soit au niveau de poésie ou prose, et c’était la 

naissance d’une école classique, ce qui était un premier pas 

vers le but de l’école de la poésie libre, et donc le livre 

« Ecoles de poésie arabe dans la modernité Erra » En plus 

des études précédentes qui portaient sur les écoles de poésie 

arabe moderne. 
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Mots-clés : 

Écoles poétiques, Hadith, renouveau poétique, expérience 

poétique,  

Summary: 

This research aims to present and analyze the book 

« Schools of Arabicpoetry in the Modern Era » by Dr. Salah 

al-Din Muhammad Abd al- Tawab, in addition to revealing the 

literary value that characterizes this book, and in order to 

reach the desired results, we divided our research into six 

chapter. Where each chapter we discussed A school if 

modern Arabic poetry, where this plan identical to the subject 

index of the book « Schools of Arabic poetry in the modern 

Era ».Naturally, we reached a set of results, including the 

exposure of the Arab literary scene to a period of stagnation 

and decline, and this was the first impetus for the emergence 

of these schools, as these literary, whether at level of poetry 

or prose, and it was the birth of a new era and a qualitative 

leap starting from a classical school, which was a first step 

towards the goal of the school of free poetry, and thus the 

book « Schools Arabic poetry in the modern era » In addition 
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to the previous studies that dealt which the school of modern 

Arabic poetry . 

Keywords: Schools of poetry –the modern era –capillary 

renewal –poetic experience 
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