
 :التقليدية العربية ومفهوم الشعر

التقميدية العربية وتصورىا لمفيوم  ةيمكننا مواجية بعض قضايا الشعر العربي الحديث من زاوي
مان ىما محمود سامي البارودي الشعر والشاعر في تقديم اثنين من أعالميا لديوانييما، وىذان العم  

فو نصا موازيا، مشيرا إلى داخل النص ومنفصال عنو في آن صويأتي التقديم، بو  وأحمد شوقي.
 واحد، فالتقديم ، بصفتو تمك، يتموضع عند حدود النص ، داخمو وخارجو.

 يعرف الشاعر محمود سامي البارودي الشعر، في مقدمة ديوانو، قائال:

إلى صحيفة وبعد فالشعر ُلْمعة خيالية يتألق وميُضيا في سماوة الفكر، فتنبعُث أشعُتيا  »
م ة المسانفيفيض بلْ  القمب، ، في ْنُفث بألوان من الحكمة ينبمج بيا الئيا نورا يتصُل خْيُطو بأ س 

المأخذ،  وكان قريب   ،و، واْئتمقْت معانيوالكالم ما اْئتمفْت ألفاظُ  الحالك، وييتدي بيا السالك، وخيرُ 
التعسف، غنيا عن مراجعة الفكرة، فيذه وة ميما من وصمة التكمف، بريئا من عشْ سالمرمى،  بعيد  
 «الشعر الجيد. صفةُ 

نما ىو أداة لمتعبير عن  والشعر عند البارودي ليس وسيمة لبموغ مأرب أو تحصيل منفعة، وا 

 الذات في جميع أحواليا:

، وآنُس ج بو لي ج الحمام بيديموي  ولقد كنت في ريعان الفتوة، واندفاع القريحة بتيار القوة، ألْ  »

نما ىي أغراض  بو أْنس العديل بعديمو، ال تذرعا إلى وجو أنتويو، وال تطمعا إلى ُغْنم أحتويو، وا 

باء جمح بي، وغراٌم سال عمى قمبي،  بت، فحركُت بو جْرسي، أو أتمالْك أن أى فممْ حركْتني، وا 

 .« ىتفُت فسريُت بو عن نْفسي

ويمكن عمى العموم استخالص نقاط محددة من تقديم البارودي لديوانو نوجزىا في العناصر 

 تية:اآل

 الشعر الجيد ىو:-



الجيد السبك. 

 .الجميل المعاني 

.القريب المأخذ 

 .العميق الفكرة 

 .البعيد عن التكمف 

 .الواضح غير المعقد 

 :عالوة عمى الوظيفة الفنية وظيفة الشعر وغايتو -

 .تيذيب النفس 

 يام.تدريب األف 

 .اإلرشاد إلى مكارم األخالق 

 .الشعر شيء فطري لدى اإلنسان -

 لمشعر قيمة ال يمكن نكرانيا. -

 الشعر تعبير عن الذات ال وسيمة لمكسب المادي. -

آراءه في الشعر بمقدمة ضمنيا   م8181فقد صدر ديوانو المطبوع سنة حمد شوقي أ أما
 وبعض قضاياه، وقد نشرت ىذه المقدمة في مجمة فصول.

 ومما يستفاد من ىذه المقدمة العناصر اآلتية:

 الشعر ليس صنعة لفظية، بل ىو عممية فكرية خيالية. -
 إيثار السيولة والوضوح عمى التكمف والتعقيد. -



ه، واالبتعاد عن تقميد القدماء تقميدا أعمى في الصور عصر ب الشاعر رتباطاضرورة  -
 والتشابيو.

 وأال يبتعد عن الواقع والحقيقة. ،ل في الخيالغالشاعر أال يو عمى  -
 الشعر ليست حرفة يبتغى الشعر من ورائيا تحقيق المكاسب المادية. -
 الوظيفة األساسية لمشعر ىي التغني بالكون واالستيحاء منو. -
 التأمل آلية أساسية من آليات اإلبداع الشعري. -
 ام الشعري.مظاىر الكون ذخيرة لمشاعر ومصدر لإللي -
 الشعر ىبة ربانية. -
 التجديد في الشعر يجب أن يكون عمى مراحل، مع مراعاة الذائقة العامة. -
-  

 :مقدمة البارودي لديوانه: 1ملحق



 



 







 

 مقدمة شوقي لديوانه:: 2ملحق













 



 


