
 أىمية البارودي في الشعر العربي الحديث:

 يرى أحد النقاد المعاصرين أنو يمكن مقاربة العالم الشعري لدى البارودي
الوعي بمداخل متعددة، لكن المدخل الجدير بالعناية ىو ذاك المفضي إلى 

عنده، أي تصوره لمشعر ومفيومو وأىميتو ومكانتو، وما ترتب عمى  الشعري
اإليمان ذلك من إيمان بقدرة الشعر عمى تغيير الواقع أو البشر، وقد تدعم ىذا 

أبرز  لالعربي. ولعالشعر لوظائفو األساسية التي عرفيا في التراث  ةباستعاد
و من تغيير في " ما أحدثووسابقيو ىوجو يتميز بو البارودي من معاصريو 

الشاعر وتحويل في مفيومو ومعناه، وتعديل في مكانة  والشعر وميمتوظيفة 
وقد اغتنى ىذا  لممجتمع". ةاالجتماعية والمعرفيداخل شبكة العالقات  وووضع

 رالوعي لدى البارودي بالممارسة الشعرية وكان كل ذلك ىو الموجو والمصد
لكل ما قام بو من إنجاز تميز بو عن الشعراء السابقين عميو والشعراء 
المعاصرين لو. وىكذا عمل البارودي دائبا عمى أن يسترجع الشعر وظيفتو 

الالئقة التي ترتفع بو إلى مصاف زعماء  الجذرية، ويستعيد الشاعر مكانتو
 اإلصالح.

 

 التقميدية في الشعر العربي الحديث: المدرسةخصائص 

المخيمة التقميدية: وعذا بسبب عيش الشعراء في دواوين السابقين، وما  -
بسبب حرصو  ترتب عمى ذل ىو قيام حائل بين الشاعر التقميدي وعصره،

عمى التشبو بالقدماء، واالستغراق "في الموروث إلى الدرجة التي يرى فييا كل 
 .عيون الدواوين القديمة التي أصبحت عيونو"شيء بعيني محفوظين او ب

 رصانة األسموب وقوتو. -



 القافية الرنانة. -
 المغة المنتقاة بعناية. -
 المعاني الواضحة. -
 التناول المباشر لمموضوعات. -
 االىتمام الكبير بالشكل والموسيقى. -
 

 اإلطار الترا ثي لمتقميدية:
 

يذىب بعض الدارسين إلى نقض ما استقر لدينا عن تأثر شعراء التقميدية 
خاصة العصر العباسي، بفحول الشعراء في العصور الذىبية لمشعر العربي، 

يشمل التراث  ءعند الشعرا العصر الذهبيففي رأي ىؤالء الدارسين أن معنى 
، وىذا ما يظير عند البحث في مصادر الصورة الشعرية لدى ىؤالء، كمو 

فالصورة عندىم)البارودي وحافظ وشوقي وصبري عمى سبيل التمثيل( تعتمد 
، كما أن أصوليا تتوزع عمى عصور تراثي شعري عمى أكثر من مصدر 

االزدىار والضعف بشكل متوازن، بل إنيا في شعر الغزل تحديدا تميل إلى 
ىذا األمر إلى  داالزدىار. ومر لضعف أكثر من ميميا إلى عصور عصور ا

كان يرى إمكانية اإلفادة من جميع الشعراء القدماء عمى أن شاعر التقميدية 
يظير ىذا األمر في إعجاب شوقي في تقديمو لديوانو  اختالف عصورىم.

ديوان بالمتنبي وبالبياء زىير في الوقت نفسو، كما أن البارودي نقل بخط يده  
أبي تمام كما نقل ديوان صردر، عالوة عمى جمعو في مختاراتو بين شعراء 
ينتمي بعضيم إلى عصور االزدىار وبعضو اآلخر إلى عصور الضعف، 

 ىـ( .7-ىـ2وعميو فإن مختارات البارودي امتدت زمنا في حدود خمسة قرون)



فقد عارض ،  المعارضات الشعريةويظير ىذا األمر بشكل جمي في 
 البارودي:

 .(ه4ق)ىانئ المتنبي وابن  -
 ه(.5الشريف الرضي وأبا العالء )ق -
 ه(.7البياء زىير وابن النبيو )ق -

، والحصري القيرواني همزيته وبردتهكما عارض شوقي البوصيري في 
 ، وىما من المتأخرين.داليتهفي 

وألن " قصائد المعارضات كانت تقع في حدود الدائرة الذىنية الصارمة 
 كبيرة.لمصنعة غالبا" فقد تميزت بغياب العنصر العاطفي الذاتي إلى درجة 

نما صار ىمو  رفالشاع لم يعد مرتبطا بموضوع القصيدة التي يعارضيا، وا 
يم محصورا في التوقف عند مجموعة من الصور المبتكرة في الشعر القد

لمنافستيا من خالل محاولة توليد صور أخرى جديدة منيا، وىذا ما يظير في 
معارضة البارودي لقصيدة لمشريف الرضي، فيو يقف عند بيتين منيا محاوال 

 التفوق عمييما بتوليد صورة جديدة منيما. يقول الرضي:

 ي العين يطفو ويرسبُ ــــوطيف الكرى ف     رُتهعونشوان من خمر النعاس ذ
 إليه كما استرخى عمــــــــى النجم هيدب    ستنزل النوم جفنها  يا مقمة ـــــــله

 ويقول البارودي:

 وفتيان لهو قد دعوت ولمكرى   خباء بأهداب الجفون ُمَطنبُ 

فينا شبو الرضي استرخاء الجفن عمى العين بالييدب الذي يسترخي عمى 
 ي طنبت عمى أىداب الجفون.النجم، أما البارودي فشبو النوم بالخيمة الت



ناحية الموسيقى في لدى شعراء التقميدية يظير اإلطار التراثي أيضا 
التداعي في ذاكرة الشاعر التقميدي، فيو ويعد الوزن أىم أدوات  الشعرية،

التذكر في ىذه الذاكرة المزدحمة بمخزونيا، إذ يعمل عمى  تالموجو لمسارا
يب الوزني الذي يستيل بو جذب التراكيب الداللية المنسجمة إيقاعيا مع الترك

ىذا أن الشاعر بمجرد أن  ومعنى ،قصيدتوالشاعر التقميدي عممية النظم في 
متحدة مع  فإن قصائد قميمة أو كثيرةيختار لنفسو وزنا خاصا وقافية محددة 

تعمل عمميا في مما ىو مخزن في ذاكرتو  ختارين مالوزن والقافية ال
ن ذاكرة الشاعر، فيتداعى من التراكيب المستويات الشعورية والال شعورية م

صورىا البالغية ما يجانس التركيب اإليقاعي لموزن  عالقصائد مالداللية ليذه 
وىذا ما يفسر حضور الشعر القديم بشكل  والقافية المذين اختارىما الشاعر،

 شبو حرفي أحيانا في قصائد شعراء التقميدية، ومثال ذلك قول البارودي:
  ب العز من مستقر    و ا ذنب لي إن عارضتني المقادرعمي طال

فيذا البيت كمو ألبي فراس الحمداني، وكل ما فعمو البارودي أنو استبدل 
 في بيت أبي فراس. المطالببكممة  المقادركممة 
 

 عمال الشخصية:األ

ىل ترى في األفكار التي طرحيا شوقي في مقدمتو انسجاما  -
 بينيا وبين إبداعو الشعري؟


