
 قضايا الشعر لدى الرومانسية العربية
 

 وظيفة الشاعر:مفهوم الشعر و 
شخصي وبعضها اآلخر مرتبط بالتأثًنات األدبية  ربوالت بعضهاعرف مفهوم الشعر لدى الرومانسية العربية 

الشاعر . ويأيت اخليال أداة شعرية ال غىن عنها لدى وتبعا لذلك حدث ربول يف األدوار ادلنوطة بالشاعر  الغربية،
يقول عملية اإلبداع الشعري، وىذا اخليال يعضده اإلحساس بوصفو زلركا لو، الرومانسي، ذلا األسبقية واألعلية يف 

 إبراىيم بد القادر ادلازين:
الشاعر ال يصور الشيء كما ىو، ولكن كما يبدو لو. وال يرسم منو ىيكلو العريان، بل يخلع عليو من "

 ."إلحساسحلل الخيال بعد أن يحركو ا
 جبوىر األشياء ال وصف ظاىرىا، يقول العقاد سلاطبا أمحد شوقي:وذلذا كانت وظيفة الشاعر اإلحساس 

فاعلْم أيها الشاعر العظيم أن الشاعر من يشعر بجوىر األشياء ال من يعددىا ويحصي أشكالها "
تو أن يقول ما ىو، ويكشف وأن ليست مزية الشاعر أن يقول لك عن الشيء ماذا يشبو، وإنما مزيوألوانها 

 ".لك عن لبابو وصلة الحياة بو
، الشاعر، يف ادلفهوم الرومانسي، يتغلغل إىل عمق احلياة واألشياء، لينقل إىل اآلخرين حقيقتها الغائبة عنهم

والشاعر يف ذلك يوظف األدوات الشعرية توظيفا فنيا ال  ومن مث يصبح ادلتلقي أعمق صلة بادلوجودات حولو،
 يقول العقاد: فا خارجيا تزيينيا،توظي
وإذا كان كدك من التشبيو أن تذكر شيئا أحمر، ثم تذكر شيئين أو أشياء مثلو في االحمرار، فما زدَت  "

على أن ذكرت أربعة أو خمسة أشياء حمراء بدل شيء واحد، ولكن التشبيو أن تطبع في وجدان سامعك 
بُتدع التشبيو لرسم األشكال واأللوان..وإنما ابُتدع اما وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات نفسك، و 

وبقوة الشعور وتيقظو وعمقو واتساع مداه ونفاذه  من نفس إلى نفس.األشكال واأللوان  لنقل الشعور بهذه
ولهذا ال لغيره كان كالمو مطربا مؤثرا...ألنو يزيد الحياة حياة   شياء يمتاز الشاعر على سواه،إلى صميم األ

يد المرآة النور نورا... والشعر يعكس على الوجدان ما يصفو فيزيد الموصوف وجودا ...ويزيد كما تز 
 "الوجدان إحساسا بوجوده.

ولقد انتبو الدارسون إىل أن ثورة الرومانسية على التقليدية قد قامت على مناقضتها يف مفهوم الشعر، ومن مث 
س  ال ي قام عليها كل عنصر عند اماعة الديوان اعتبارىا يف البناء الفين وطريقة التعبًن، ويلخص أحدىم األ

 شلثال للرومانسية العربية يف النقاط اآلتية:
 : يقوم على األس  اآلتية:مفهوم الشعر -1

، وبناء على ىذا يكون الشعر بعيدا عن الظواىر غائصا يف أعماق األشياء، الشعر تعبًن عن الذات -
 .ليصبح بذلك تأمال يف العامل

إىل أن يصبح موضوعا للشعر كُل ما  يتعداه عن الذات ال يرتبط بدواخل النف  اإلنسانية فقط، وإظلا والتعبًن
طللع عليو من أحاسيسنا، ونصبغو خبيالنا ، حىت ولو كان من ادلوجودات يف البيت أو الطريق أو السيارة شلا يعد 

 .عابر سبيليوانو من أدوات احلياة اليومية. وىذا ما عرب عنو العقاد يف تقدؽلو لد



وألن الشعر كذلك فإن حصره يف تعريف زلدود أمر مستحيل، ومن مث  الشعر واسع منفتح كالوجود: -
 " يستغرق آفاق الوجود كلها، وآفاق النف  كلها".فإن الشعر 

وبناء عليو فإن الشعر يكثف إحساسنا : وىذا األساس متولد من األساس السابق، الشعر تعميق للحياة -
 وتعلقنا هبا، حىت يصبح حب الشعر مرادفا حلب احلياة.باحلياة 
، وىذه النظرة وليدة ذباربو ، هبا يتميز عن غًنهلكل شاعر نظرتو اخلاصة للعامل يرتتب على ما سبق أن -
  وذاتو.
 يقوم مذىب اماعة الديوان فيما ؼلص ىذا العنصر على األس  التالية:البناء الفني وطريقة التعبير:  -2
وذلذا وجب التحرر من  فهو ال يتقيد بنموذج زلدد، وال ينحصر يف قالب معٌن،: ركالشع  التعبًن واسع -

 . (يف بعض قصائده القافية الواحدة، وتنويُع القوايف أو جعلها مرسلة )كما فعل عبد الرمحن شكري
 : أي أن القصيدة ينبغى أن تكون وحدة عضوية، أي عمال فنيا تاما، فالقصيدة،القصيدة بنية حية -
، فالقصيدة احلقة ليست رلموعة من ما يؤكد العقاد، ال ينبغي أن تكون أجزاء متناثرة غلمعها إطار واحدك

 األبيات ادلستقلة، وإظلا ىي نسق موحد ؽلهد فيها البيت دلا بعده ويرتبط عضويا دبا قبلو.
ند التقليدية، ولعل ىذا ومع اماعة أبوللو نالحظ أيضا ربوال يف مفهوم الشعر ووظيفتو يتجاوز ما ىو معروف ع

ما يظهر لدى أمحد زكي أبو شادي يف رده على مقال ينتقد ىذه اجلماعة، ففي ىذا الرد يظهر االذباه الشعري 
 ذباوز بعض األعراف ال ي عرفتها التقليدية العربية، ومن العناصر اجلديدة ال ي أشار إليها علىاجلديد الذي يعمل 

 الرد ما يلي:
الم ادلوزون ادلقفى، وإظلا ىو بيان لعاطفة تنفذ إىل ما خلف مظاىر احلياة الستكناه الشعر لي  ىو الك -

أسرارىا والتعبًن عنها. ويتغًن نوع الشعر حسب طريقة التعبًن والبيان، فإذا كان ىذا البيان منظوما فهو شعر 
 منظوم، وإذا كان منثورا فهو شعر منثور.

 لشعري الذي يبحث عن شكلو ادلالئم، ال العك .تنويع القافية أو عدمو مرتبط بادلعىن ا -
لكنو يتطلب شاعرية قوية لتعويض ادلوسيقى  مم الراقية،الشعر ادلنثور نوع من الشعر ادلعتَمد لدى األ -
 الشعرية.
 ىل التعبًن الفطري الطليق الذي يضمن االبتكار واحلرية واخليال.إالدعوة  -
  نواع الشعر.على البحث عن اجلمال الفين يف كل أ اإلحلاح -
 
 

 األشكال الشعرية:

 الشعر المرسل:

وىو يأيت يف أي حبر من حبور . بكونو شعرا ال قافية لو يتكون من أبيات موزونة غًن مقفاة أحد الدارسٌن يعرفو
الشعر العريب، وأبياتو موحَّدة الطول، وتنقسم بوجو عام إىل شطرين، والوزُن فيو موحٌَّد طوال القصيدة كلها، كما 



ن ىذا ادلصطلح ُيستخَدم أحيانا للتعبًن عن األبيات ذات القوايف ادلزدوجة أو التبادلية، وىو يستخدم يف مقابل ما أ
احلقيقـة أن الشعر ادلرسل يف اإلنكليزية ال يوجد فيو أي التزام بالروي،  ولكن .Blank Verse يسمى باإلصلليزية

 .أحد شعراء ابوللوكما يشًن إىل ذلك 

فهنـاك الشعر ادلرسل ، واحلر، واألبيض ، وادلطلق ، ء الدالة على ىذا الشكل الشعري، ـمسـااأل قـد تعددتو 
 .إخل …والطلق ، وادلنثور

أن تسمية الشعر ادلرسل قد أطلقها الشعراء احملدثون تأثرا بابن خلدون يف مصطلح النثر  أحد الدارسٌنويـَُرجِّح 
من الشعر بأنو كان وسيلتهم لرتامة الشعر القصصي والدرامي والتأملي، معلال جلوء الشعراء إىل ىذا النوع  ادلرسل،

 ولكتابة الشعر الفلسفي والقصصي، حيث ال حاجة إىل القافية وموسيقاىا. 

ومن الذين مارسوا ىذا الشكل الشعري عبد الرمحن شكري الذي تضمنت بعض دواوينو قصائد من الشعر 
( الذي ضمنو أربع قصائد من الشعر ادلرسل. وقد أضاف الشاعر إىل  1111ادلرسل، مثل ديوانو آللئ األفكار)
 كل منها عبارة "من الشعر ادلرسل".

إحدى ولكن زلاوالت الشعر ادلرسل اميعها ال ي اعتمد أصحاهبا نظام الشطرين باءت بالفشل التام، وتعزو 
وم ذبارب الشعر ادلرسل قبل إحداث ىذا الفشل إىل أنو، يف ذلك الوقت، كان من السابق ألوانو أن تق الناقدات

أي أن أصحاب الشعر ادلرسل قد حاولوا القفز على ادلراحل الضرورية ال ي  تغيًن جذري يف نظام الشطرين العنيد.
 .يتطلبها التطور يف األشكال الشعرية

البحث ، رغم إخفاقاهتا الفنية ، ذات مغزى ، ألهنا سبثل  كانت ذبارب الشعر ادلرسلوعلى كل حال فإن 
احلقيقي الدؤوب لدى الشعراء العرب يف بداية القرن العشرين عن تغيًن جذري يف الشكل ، كما أهنا مثلت بداية 

ومن مث ال ؽلكن  لسلسلة من التجارب ادلتواصلة الطازلة إىل تغيًن النموذج التقليدي ادلالزم لشكل الشعر العريب.
 على أهنا حلقة يف تلك السلسلة.النظر إىل ذبربة الشعر ادلرسل يف العربية إال 

 :والشعر المنثور النثر الشعري

يف األدب الغريب بكونو ظلطا من الكتابة يرد ضمن أعمال نثرية،   Prose poetiqueيُعرَّف النثر الشعري 
)وصف الطبيعة، ادلشاعر ...إخل(، بل يتعدى ذلك إىل بعض الطرائق  وىو يستعًن من الشعر ال ادلوضوعات فقط

 واألساليب اخلاصة بالشعر، دون أن يعين ذلك أن األعمال النثرية تلك تسعى إىل أن تكون شعرية يف ذاهتا.



ة بكونو أسلوبا من أساليب النثر هتيمن فيو الروح الشعرية ال ي تتبدى من خالل قو  و أحد النقاد العربويعرّف
العاطفة وبعد اخليال وإيقاع الرتكيب والتوفر على اجملاز . وأشهر كتاب ىذا النوع من النثر، حسبو، جربان خليل 

 يف حٌن أن دارسٌن آخرين يرونو شكال شعريا يف ثوب نثري.جربان)العواصف، والبدائع والطرائف(.

ر العصري الذي ىو شعر معرب عن يف مفهوم جورجي زيدان ضمن ما يسميو بالشعيدخل فالشعر ادلنثور أما 
 .روح عصره موافق لو بأسلوبو ومعناه

وىو عندىا شكل جديد ػلاولو الشاعر  جديدة،يف الشعـر ادلنثور حاجـة فنية أملتها ظروف  وترى ناقدة عربية
ت عن وىو ما عجز  وربوالهتا،حبثا عن التحرر من حبور اخلليل وأوزانو وذلك استجابة للحياة اجلديدة هبمومها 

 التعبًن عنو األشكال األدبية القدؽلة.

الشعر ادلنثور قد قام على أساس اإليقاع النثري اعتمادا على ما يسميو  أنإىل أحد الدارسٌن ويذىب 
 دبوسيقى الفكر، وىي موسيقى تتحقق بفضل توفر عناصر منها:

 التوازي. -
 الرتادف. -
 التقابل. -
 التنظيم التصاعدي لألفكار. -
 .ألفكار يف رلموعات متنوعةتكرار السطور وا -

 اخلصائص ال ي سبيز هبا الشعر ادلنثور يف بداياتو دبا يلي: وػلدد دارس آخر

 التدفق العاطفي احلر. -
 توفًن لون من التنغيم باالعتماد على اجلمل القصًنة متساوية الطول. -
 التصوير واإلػلاء. -
 التكرار. -
 التقسيم.  -

 ر ادلنثور:وقد استعملت مصطلحات عدة يف تسمية الشع

 الرػلاين )يف الرػلانيات وىتاف األودية(  : الشعر احلر وادلطلق أو الطليق. -
 بشر فارس، ثريا ملح  :  الشعر ادلطلق. -
 إبراىيم العريض : الشعر ادلطلق وادلرسل. -
 رائف اخلوري: الشعر الطليق. -



 .، الشعر ادلنسرحميخائيل نعيمة)الغربال( : الشعر ادلنثور، القصيدة ادلنثورة، النثر الشعري -
 أنور اجلندي: الشعر ادلنسرح. -

الشعر ادلنثور ، يف سيـاق تفريقو بينو وبيـن النثر الشعري، بأنو غًن النثر اخليايل)النثر الشعري(،  أحدىم ويعرف
د يف يعتمىذا وىو ينزع إىل النظم احلر من قيود األحبر العروضية ادلعروفة، ومن أعالمو أمٌن الرػلاين. وادلالحظ أن 

 أي الشبو بالشعر أو بالنثر. عملية التفريق على اجلانب الشكلي،

يف النقد النظري الذي دار حول ىذا الشعر، إذ رأى فيو نوعا  من رواد الشعر ادلنثور الرػلاين الذي شارك أيضا
إلنكليزي وىو يعود بو إىل الشاعرين ا ،جديدا متصل األسباب بآخر ما سبخض عنو االرتقاء الشعري عند الغرب

(،فقد قام شكسبًن بتحرير الشعر 1111-1111(، واألمريكي وولت وايتمان)1515-1651وليم شكسبًن)
اإلنكليزي من القوايف، بينما حرره وايتمان من قيود العروض كاألوزان االصطالحية واألحبر العرفية، وقد رأى 

تخلي عن الوزن التقليدي، واستخدام وسيلة وسط الرػلاين ضرورة منح ادلوىبة الشعرية احلرية ادلطلوبة، وذلك بال
 بٌن النثر والشعر.
 يقول الرػلاين:

أي الشعر  - Free verseوباإلنكليزية  Vers libresيدعى ىذا النوع من الشعر اجلديد باإلفرنسية  "
ٌن ، فشكسبًن احلر ، وىو آخر ما اتصل إليو االرتقاء الشعري عند اإلفرنج ، وبـاألخص عند اإلنكليز واألمريكي

أطلقو من قيود العروض ، كاألوزان  Walt Witmanأطـلق الشعر االنكليزي من قيود القافية، وولت وسبن 
االصطالحية واألحبر العرفية .على أن ذلذا الشعر الطليق وزنا جديدا سلصوصا وقد ذبيء القصيدة فيو من أحبر 

 ".عديدة متنوعة

زلاولة تراوح بٌن قيود القصيدة  "لشعر ادلنثور عند الرػلاين ىو إىل أن ا ناقدة عربية معاصرةزَبُلص و 
ىكذا تتسم …الكالسيكية العربية ال ي يريد التحرر منها ، وبٌن بنية شعرية جديدة ال يتمكن من ربقيقها 

من  القصيدة احملاولة عند الرػلاين بطابع تركييب مفكك وربمل موروثا من القصيدة العربية الكالسيكية مل تتمكن
استخدامو يف  عملية إنتاج قصيدة شعرية جديدة البنية ، وبذلك يبقى ىذا ادلوروث ملصوقا أو مضافا من 

 ".اخلارج

وتعزو الناقدة ىذا العجز إىل العوامل االجتماعية ال ي مل تكن مالئمة لنضج ذبربة الرػلاين وآخرين فاجملتمع 
بداياهتا الغامضة والفنون األدبية كانت أيضا ال تزال يف بداية اللبناين آنذاك  كان ؽلر دبرحلة ربول ال تزال يف 

 تكوهنا اجلديد تتلم  أدواهتا وسبلها

وبالعودة إىل ديوان "ىتاف األودية" نالحظ أن الرػلاين مل يتحرر من القافية بشكل الفت ، بل إن القافية 
الزمة يف كثًن من القصائد ، ىذا عالوة تكاد أن تكون حاضرة يف قصائد الديوان اميعها، إضافة إىل اعتماد ال

 على وجود بعض األبيات العمودية ، ولعل الشكل اآليت أن يوضح ىذه ادلسائل بطريقة أفضل:



 األبيات الموزونة الالزمة التقفية القصيدة
تقفية شبو كاملة  ريح سموم

)ما عدا سطرا 
 واحدا(

+ - 

 - + مقفاة بنسبة كبًنة رماد ونجوم
 - + ة شبو كاملةتقفي الثورة

 - - تقفية شبو كاملة غريبان
يتناوب فيها ادلنثور  - تقفية جزئية عند مهد الربيع

وادلوزون)حبر ادلتقارب التام( 
 ادلقفى.

 - + مقفاة بنسبة كبًنة ىتاف األودية 
 - + تقفية ضئيلة غصن ورد

معبدي في 
 الوادي

 - - تقفية جزئية

 - - تقفية ضئيلة عشية رأس السنة
 - - تقفية جزئية إلى اهلل
 - + تقفية جزئية ىجروىا

 - + تقفية جزئية بلبل ورياح
 - + تقفية جزئية الملك الشحاذ
 - - تقفية جزئية الزنبقة الذاوية

)مرتامة إلى المصلوب
  عن واؽلان(

)تتكون من  - تقفية شبو كاملة
 مقطع واحد(

- 

 - + تقفية ضئيلة أنا الشرق
 - + قفية ضئيلة جدات ابنة فرعون

 - + تقفية ضئيلة دجلة
 - - تقفية ضئيلة جدا النجوى

 - + تقفية جزئية إلى أبي العالء
 - + تقفية جزئية رفيقتي



 - - تقفية جزئية عود إلى الوادي
 - - تقفية جزئية حجارة باريس

 - - تقفية ضئيلة إلى جبران
 - - تقفية شبو كاملة حصاد الزمان

 - - ية جزئيةتقف البعث
ادلطلع بيت مصرع  + تقفية شبو كاملة النسر العربي

 موزون)اخلفيف التام(
 - - تقفية شبو كاملة الطريقان

 إزالة االلتباس احلاصل بٌن النثر الشعري والشعر ادلنثور على النحو اآليت: ناقدة عربية أخرىرباول و 

ة ال ي تستخدم األسلوب الشعري مع صور شعرية الكتابة النثري ": تعرفو الناقدة بأنو النثر الشعري -1
وىذه العاطفة ؽلكن أن توصف بأهنا شعرية ، ولكنـها ال تبلـغ التـوتر العاطفي الذي ". وشيء من العاطفة العالية

ؽليز الشعر ، وفيما يتعلق باألسلوب تشًن الناقدة إىل أن أسلوب النثر الشعري يشبو أسلوب ادلقالة ادلعتادة من 
أو يتغلغل يف أسلوب  ام الفقرات وإمكان ورود اجلمل الطويلة ، وقد ؽلكن استخدامو يف رواية كاملةحيث نظ

إضافة إىل اخلصائص السابقة ،أسلوب يف النثر عليو مسحة من  قصة قصًنة أو مقالة. والنثر الشعري يف العربية،
عمل كبًن. وىذا النوع من النثر ىو  خيال ، ويتميز بأنو ال ينتمي إىل وحدة مغلقة ، بل قد ينتشر على مدى

أن  الناقدة الذي استخدمو جربان يف الرواية والقصص القصًنة وكثًن من كتاباتو األخرى ، ويف ىذا الصدد تعلن
  قصص جربان تعد خًن مثال يتجلى فيو النثر الشعري  بشكل بارز.

أكثر شاعرية ، ومن خصائصو  أنو أكثر انتقائية يف موضوعو الذي يبقى : من خصائصوالشعر المنثور -1
أيضا عدم االسرتسال يف الشرح ، كما أنو سلتلف يف بنائو ، فهو يتجو ضلو الشكل الشعري بأسطره القصًنة  

)وىي أسطر يتوقف القارئ يف هنايتها يف أغلب األحيان( ، ولغتو األكثر توترا ، وتقسيمو القصيدة  ادلقفاة أحيانا
العربية، كالشعر احلر يف اإلنكليزية ،ؼللو من الوزن ولكنو قد يستعمل القافية أحيانا  فالشعر ادلنثور يف إىل مقاطع.

 لعنصر التزويق رغم أنو غًن مقفى عادة .


