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 : النص األدبي الحديثادةـــــــلما   
 نس(ا)ليس الثانية :ةــــــــالسن   
 نقد لغويات +التخصص:   
 : ب.العوفيأستاذ المادة  

      
                                     02رقمرة ملخص المحاض   

 وامل النهضة العربية الحديثةع                      
 والتي 1801و1798حملة نابليون على مصر ما بين تحدثنا في المحاضرة السابقة عن 

راتها في وظهرت تأثي ،التنكر فيما بعد ار اآثرغم دوافعها اإلستعمارية الخفية إال أنها تركت 
 .مهمة وفي كل المجاالت حيث سمحت بتبلور نشاطات ، حمد علي ومن بعدهم كمحفترة 

همت في تشكلها عوامل داخلية سالعربية الحديثة أ ن النهضة، إالشك ومما
 بإيجاز في اآلتي : وأخرى خارجية نسردها

 الداخلية واملالع-أ 
  :يف وصوجه الخص مثل هذه العوامل علىتت 

التي تدعو إلى تخليص الدين  حركات اإلصالحر ظهو ب وطنينمو الوعي التزايد  -   
 دورفضال عن  .شبهات التي علقت بهومحاربة كل الخرافات وال اإلسالمي من البدع

اظ الشعور التي لعبت دورا مهما في إيق في الوطن العربي السياسيةواألحزاب الجمعيات 
  .فوس العربن فيطن حب الو  وتثبيت الوطني

من أثار سلبية في وتهميش اللغة العربية  خلفته سياسة التتريك يضاف إلى ذلك ما -
وا ظهر أالذين يث ولَّدت حقدا كبير لدى العرب ح ، مشرق العربينفوس العرب وخاصة في ال

 للهوية الحضارية..المكونة  العناصر األساسية  أحد لغة القرآن على غيرتهم
 وامل الخارجيةعلا -ب

تحت حتمية التاريخ والصيرورة التاريخية لعملية  عتخضنسانية اإلت أن المجتمعا المؤكد
 .ئلوالوسا وبشتى الطرق بفعل عملية اإلتصال  هافيما بين تأثير والتأثرال
: منذ حملة نابليون على مصر بدأت العالم العربي يستقبل أفكارا  اإلتصال بالغرب -1

األفكار والثقافات ومارست هذه ،  اره، فوقع تحت تأثيمن قبلبها ال عهد له  ةوثقافات أجنبي
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ويؤكد  .هاتأثر بوال بسبب اإلنبهارعلى النخبة العربية الفكري والسياسي  نوعا من اإلستالب
 خالل نسانية التي إقترفتحملة والجرائم اإلرغم فضاعة هذه الالدكتور عباس بن يحي أنه 

إلى ضرورة تجديد وعيه  ه  ه  ب  نت  ادت الشرق من حيث   ال أنها أفإ(، 1801-1798هذه المدة)
نى الذهنية ب  خل الخل وبذلك فهذه الحملة كانت هجمة إستعمارية وفتحا ثقافيا وعلمياوحياته..

ته قدم معه ملنابليون عندما قدم إلى مصر في حويكفي أن نذكر هنا أن  تذاك..ــــــــالجامدة وق
 ، وغيرهاالهندسة والطب و  تياكالرياضوخاصة العلمية منها التخصصات في مختلف  علماءال

 وثائق الرسميةالالنشورات و لطباعة  مطبعتين واحدة بالفرنسية واألخرى بالعربيةوجلب معه 
 ..والقرارات السياسية وغيرها

 رؤية  ذاتها في وتحمل باإلستعمار الخفي إرتباطها رغم : ةالحركات التبشيري-2
باسم األعمال الخيرية  انيافأحالظاهر خدمات كبيرة للعرب دمت في أنها ق إستعمارية إال

سم الثقافة ومحو األمية ومحاربة الجهل وترقية المستوى با وأحيانا أخرى والرعاية الصحية 
المدارس بل جمعيات الخيرية و الت هذه الحركات التبشيرية فأسس لإلنسان العربي.التعليمي 

 وحتى الكليات..
، العربي تراثلبالفكر العربي وا األوروبيهتمام اإلنسان إ ويتمثل في اإلستشراق :  -3

ة أمهات الكتب العربية من اسدر انكب على  فقد لخفي لإلستعمار،اق بالوجه ات اإلستشر ـع  ن  وي  
هتمامه إ زيادة على ، والتاريخ  العلومو أنواع الفنون واألدب جع مهمة وفي مختلف مصادر ومرا

وهذا كله لفهم عقلية اإلنسان العربي والتمهيد  بتحقيقها ودراستها.بالمخطوطات العربية وذلك 
لهذا الغرض مراكز خاصة باإلستشراق في بعض  المستشرقون  أسسالستعماره . وقد 

، ومن أشهر )روما، موسكو ، مدريد، باريس ، لندن وغيرها ( مثل: العواصم األوروبية 
أنشؤؤا ألفوا المعاجم و ما ك( ، وغيرهم..ن.يو ، ماسينمرجليوت  ) بروكلمان،المستشرقين نذكر

  المجالت..
إلى في عهد محمد علي حيث سعى  بدأت الترجمة بشكل ملحوظ: رجمة والتأليفالت -4

، على ترجمة الكتب العلمية إنصبَّ ولكن تركيزه  ،نقل علوم الغرب وآدابها إلى اللغة العربية 
 امترجمين الذين ساعدو من الكامل ومعه جيل  هنا مجهودات رفاعة الطهطاوي  الننكرو 

 .هم وعلومهماتالغرب وإبداع ي اإلطالع على ثقافةفبترجماتهم ربي المجتمع الع
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وباإلضافة إلى هذه العوامل هناك عوامل أخرى مهمة لعبت دورها في يقظة العرب 
 ..دور التعليمتشييد ومهدت للنهضة العربية الحديثة منها ظهور الصحافة وإنشاء المكتبات و 

 
 
 
 

   .03المحاضرة رقم  خصمل    
 في النص الشعري                               

      
 مفاهيم ودالالت : النص الشعري  

 طلحاتأو المص أبدأ المقرر الدراسي بالتوقف عند بعض القضايا النقدية المهمةعادتي أن من      
وألن برنامج هذا  ، وخاصة النص الشعري التي تتصل مباشرة بالنص األدبي النقدية 

عض هذه ب ف عندالتوقالضروري من الناحية المنهجية أرى من  ى الشعر،السداسي يركز عل
وكيف يبني ها سيسمح لنا بفهم العملية اإلبداعية ألن فهمها واستيعابالقضايا أو المصطلحات 

معانيها فهم في تفكيك النصوص الشعرية وتحليلها و أيضا وستساعدنا  .الشاعر قصيدته
 .تقييم أساليبهادالالتها و والقبض على 

 De Saussureسوسير  ف ديمعط الحديثة وخرجت من منذ أن ظهرت المناهج
وهي  والذوق.اإلبداع والشعر ل بين الشكل والمضمون عملية منبوذة وتسيئ إلى الفصصبح أ

المناهج  ألنمنا أن يجلد الريح بهراوة غليظة.. عملية أشبه بتلك التي يحاول فيها الواحد
وردت  (دي سوسير) لعالم اللسانيات مهمة الحديثة التي إستفادت من اللسانيات تتبنى مقولة  

أو اللغة هي نسق من العالمات( إن ) فادهامو ،  عامة(في اللسانيات الفي كتابه )دروس 
 أخرى.اللغة هي منظومة من العالمات في ترجمة 

وأدارت  األدبي.التي تنطلق من اللغة في دراسة النص هنا ظهرت المناهج النسقية ن وم
نتاجه التي أسهمت في إالخارجية  والظروف ة التي تحكم النصظهرها للمرجعية الخارجي

 .والثقافية.اإلقتصادية و  لنفسية واإلجتماعية والسياسيةكالظروف ا
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ال في اة الشاعر وظروفه المختلفة و حي في الننبشعندما نقوم بتحليل نٍص شعري فنحن 
 الظروف ذاته الكتشاف هذهولكن ننطلق من النص ،  بإنتاج هذا النص المحيطةالظروف 

خلية اومعرفة األغوار الد حب هذا النص،اصحياة هذا النص الشعري واكتشاف التي أنتجت 
 .المبدعةالعميقة في هذه النفس البشرية 

 أي مجموعةلى مجموعة من العالمات إ تتحول قصيدة لان اللغة الشعرية في إبمعنى 
اء والصفات والضمائر والروابط فكل ما هو داخل النص كاألفعال واألسم .الرموزمن 

 كل ماهوف، وعالمات اإلستفهام وعالمات التعجبوالفواصل ط قانلف واواألدوات والحرو 
في الشعر ف ، ىفي إنتاج المعن شاركعالمة أو رمز ييتحول إلى سود باأل مكتوب أو مرسوم
ألن الشعر خاصيته األساسية التكثيف واإلقتصاد في اللغة  للكالم المجاني الوجود للحشو أو

وهذه العالمات كلها تتعاون  .والتركيب الذي يخرج عن المألوف  الشعرية الصوربواسطة 
تنتج شبكة من العالقات وخلف هذه الشبكة من العالقات لتتفاعل داخل السياق فيما بينها و 

وهنا البد  فيه.مجتمع الذي يعيش المن الحياة واألشياء في رؤية الشاعر أو موقفه  تبئخت
 التأويل المعنى المعجمي فقط. أثناءالمعنى لها وتقبل من التأكيد أن الكلمة بدون سياق 

لفظة النخلة هنا تحتمل معنى واحدا إن ف النخلة منفردة وبدون سياق..مثال: عندما نقول 
ثمرة توجد في النخلة هي شجرة مأن بمعنى ،  ينى المعجمي أو القاموسفقط وتحيلنا إلى المع

التحمل معنى آخر سوى المعنى أو لفظة شاردة إنها لفظة أحادية الداللة  الصحراء العربية.
 .ما يقول اللسانيون ك ،المعجمي

هو  فالسياق .جديدةولكن عندما ننقل هذه اللفظة ونلقي بها في سياق ما تكتسب داللة 
 يدة ومعنى جديدا.الذي يمنح اللفظة داللة جد

 يني محمود درويش:يقول الشاعر الفلسط:  مثال
 لغزة  ة  قلبحر زنبا  موج  أنا قشرت   ‐   
 على الطرقات من نومي  البحر  جاء     
 النخيل من كسل   جاء الصيف      

الشك أن لفظة النخيل تقيم مجموعة من العالقات مع األلفاظ المجاورة وتتفاعل معها 
ولكن هذه  .القصيدة إطار هوالذي النصي  الفضاءداخل أو خل السياق أفقيا وعموديا دا

أو لها معنى واحد فقط هو المعنى القاموسي تصبح أحادية الداللة و عين اللفظة بدون سياق م
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فلو تأملنا جيدا في هذه األسطر الشعرية نالحظ أن لفظة  .ذكرنا آنفا اكم المعنى المعجمي
ا ذكر الشاعر غزة وهي مدينة كم .صفة في اإلنسان ة بصفة الكسل وهيطالنخيل مرتب

ي يبعث في نفس اإلنسان الفلسطين ذكر البحر الذي،و  لى فلسطين المحتلةنا إيلفلسطينة وتح
فقبل تطور وسائل النقل كانت  ، كل الذكريات السيئة كالهجرة والمنفى واإلبتعاد عن الوطن

اك الصيف الذي يحيل ثم هن ،إلى الخارج تتم عن طريق البحر والنفي القسري  كل الهجرات
 .ينيفيعني مأساة الفلسط أما معناه البعيد ، إلى القحط والجفاف في معناه الظاهري القريب

في هي و لى البيئة العربية إ الموجودة في البالد العربية وتحيلناإذن إن لفظة النخيل 
 ينيالفلسط وتخاذله في نصرة اإلنسانه تقاعسو اإلنسان العربي  لتخاذلرمز داللتها الجديدة 

 العربي.. طين سببها هذا التقاعس والخذالنمأساة فلسبذلك فو ، 
 قول النابغة : مثال آخر : ي

 يه بطيئ الكواكبــــل أقاســـــــــــــولي    ب  ــــــــــــــــكليني لهم ياأميمة ناص -  
 بــالذي يرعى النجوم بآي وليس     تطاول حتى قلت ليس بمنقض    

لكن و  ،ينةون خلقها هللا لوظيفة معلطبيعية في الكالليل كما هو معروف من الظواهر ا
 نفسية ه النفسية وتجربته الخاصة ليصبح الليل رمزا ألزمة الشاعر الجاهلي هنا يشحنها بحالت

لشاعر الجاهلي مسكون هنا بأزمة فا ها،عليه حتى يئس من توقد طال، يعيشها الشاعرحادة 
في  نجد وليس ظاهرة طبيعية كماوجودي نفسي  نا ليلفالليل هجودية عميقة ، و -فلسفية

 داللة القاموسية.ال
. والصورة ها في دراسة الشعر وهي الصورة الشعريةليناك نقطة مهمة الينبغي القفز عه -

 (.ي روح الشعر وجوهره)ه يسالشعرية كما يقول الناقد اللبناني أدون
صحيح أن  بن جعفر.ة كما قرر قدام لم يعد الشعر كالما موزونا مقفى يدل على معنى

عند كل األقوام وخاصة عند  الموسيقى من العناصر األساسية التي يعتمد عليها الشعر
د على الوزن والقافية معتيكألفية بن مالك  النظم شعرحتى فكل القضية  تليسكنها لالعرب، و 

 .هشةتعة والدولكنها بعيدة كل البعد عن الشعر الذي تتوفر فيه عناصر الم
وتجربة  إحساس وشعور ء الذي تتجمع فيه كل العناصر من خيال وعاطفةهي الوعافالصورة 

إلى  زاوية النظر التي يرى من خاللها الشاعرإنها ،  موقف سياسي أو إجتماعيو  فكرو 
لذلك عندما يرسم الشاعر إنها رؤية الشاعر إلى الموضوعات واألشياء المحيطة به ،،شياءاأل



6 
 

 اصاغهأو فلسفة بكاملها كم من موقف حياتي بكامله ف..شياءهذه الصورة تأتي بكل هذه األ
 صورة رمزية....إلخ(. ، )تشبيه ، إستعارة متين أو ثالثصاغها في كل ر في صورةعالشا

معانيه وأفكاره وإنما في صوره  يلقد أدرك الجاحظ في وقت مبكر أن جمال الشعر ليس ف
كما يقول ، ظ وبذلك يكون الجاح عة إلى الناس ثم مضى إلى شأنه ،ائه الر فألقى بتحفت

لتصوير أو الصورة بهذه الجرأة اأول من إستعمل مصطلح :)الدكتور جابر عصفور 
العجمي )المعاني مطروحة في الطريق يعرفها :  جاحظالوالوضوح( هكذا كان يردد 

وسهولة  ،والبدوي والقروي والمدني ، وإنما الشأن في إقامة الوزن ،وتخير اللفظ ،العربي.و 
نما الشعر صناعة وضرب من إف،  ، وجودة السبكوفي صحة الطبع ج، وكثرة الماء ،المخر 

ل ٌك م شاع بين إن .نعم ر(النسيج وجنس من التصوي األفكار أو المعاني أو الموضوعات م 
يتغير هو طريقة التعبير عن  الذيولكن ال تتغير، وهي ثابتة ، يعرفونها ويتداولونها ، الناس 

والحرب ووصف الفرس دثوا عن الحب والموت تحب العر الشعراء كل  .هذه الموضوعات
لكن المتفق عليه أن كل شاعر كتب بطريقته الخاصة و...و و ة المختلفوالتجارب الحياتية 

 .األمم األخرى الشعوب و عند ذاته وكذلك األمر  عن نفس الموضوع..
إن  المتفق عليه .  أما القضية األخرى المرتبطة بالصورة الشعرية فهي قضية اللغة الشعرية

فلغة الشاعر  ،لتعبير وتشكيل رؤيته لألشياءئية في االشاعر يستعمل اللغة المجازية أو اإليحا
ل إلى ة أو مضمون الفكرة التي يرسلها المرسركز على الرسالتغة التواصل التي ف عن لتختل

التواصلية أما الشاعر فإنه يحشد كل طاقاته اإلبداعية ليرتقي بهذه اللغة العادية،  ،المتلقي 
 ز.إلى مستوى الجمال واإلبداع والتمي  

تعبيره قة يطر أسلوبه و في  اليكمن في الموضوع في حد ذاته ولكنوف رادته  ن تميز الشاعرإ
 كيف قام األولولكن يهمني في الم ؟؟قال الشاعر ماذالذلك ال يهمني ، عن هذا الموضوع 

 ؟؟قال
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              04ملخص المحاضرة رقم
 اروديــــود سامي البــــــــمحم                           

 
البعث واألحياء من النقاد أن الشاعر المصري محمود سامي البارودي هو رائد  يرى كثير

ت طويلة يث إستطاع أن يعيد للشعر العربي توهجه وألقه بعد سنواح ي الشعر العربي ،ف
عاده عن روح الشعر ابتكشة اللفظية بوالزر بي فيها حبيس المحسنات العر عجاف ظل الشعر 

 متميزة التي تحقق المتعة والدهشة والجمال..وأدواته الفنية ال
في أسرة ذات جاه ومال وتاريخ  (1904-1838) حمود سامي الباروديمنشأ  :ياتهـــــح

 ي سن مبكرة بالمدرسة درس في اإلبتدائية ثم إلتحق فوقد ولد ألبوين شركسيين ،  معروف
ب عسكرية وسياسية كما شارك ج في عدة مناصتدرَّ تقلد و  .التكوين فيها تلقي الحربية قصد

 في ثورة عرابي ضد الخديوي.
اللغة تعلم  وفي منفاه عاما.17وبقي هناك حوالي 1882نفي إلى سرنديب بسريالنكا في 

نشر ، كما قام ببعض األعمال الخيرية كتعليم أهل سرنديب اللغة العربية و اإلنجليزية وأتقنها 
 .في المساجدالدروس  بتقديمهسالمي دين اإللمبادئ اتعاليم و 

تحدث فيها عن معاناته في إحساس مرهف ة مؤثرة و بلغ وخالل منفاه كتب قصائد جميلة
 .والوطن إلى األهل وحنينهة ر الغربديا

وفي أواخر حياته إعتزل العمل السياسي وصار بيته مزارا ومكانا يلتقي فيه كبار الشعراء  
 .في عصره أمثال أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران وغيرهم

 في الشعرمنهجه 
بنفسه وشجاعته.،  اإلعتزازكثيرا  كان  البارودي صاحب شخصية قوية ، حيث لقد كان

ا منذ البداية على وجوب دمؤك هبأسلوب عصره متميزا األكبر أن يصبح شاعران هاجسه وك
 ديحد فهوذلك وب، عراض الناس للقدح في أ  والهجاءلغرض دنيوي المدح  إبتعاد الشعر عن

المجتمع المصري على في تمع العربي عامة و في المجووظيفته  لشعرمفهومه لمنذ البداية 
 ، إذ  يقول:صوصوجه الخ

 ماذَّ ـــــــــــــــــ للمدح والة  ــــــوسيل    م يكن  ــــــمالين المرء شعر ز ال -
 وامــــــــــــــــــــا أزرى بأقمـــــــورب  شر    ــــــــــبه مع قد طال ما عزَّ    
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 ـــيـعظة أو حسٍب نام أو فاجعله فيما شئت  من حكمة       
 فالسهم منسوب إلى الرامي      هــــــــــــــــه قبل إطالقــــــــواهتف ب  
مفهوم الشعر عوة إلى وجوب إعادة النظر في بهذة الد منذ البدايةواعيا لبارودي كان ا

عة خيالية يتألق الشعر لم :)بأنه ودوره في المجتمع ، حيث يقول في مقدمة ديوان تهوظيفو 
نورا يتصل ا ألتهفتنبعث أشعتها إلى صحيفة القلب ، فيفيض بأل وة الفكر،في سما وميضها

 (.، فينفث بألوان الحكمة ينبلج بها الحالك ، ويهتدي بدليلها السالك سان خيطه بأسلة الل
، ا لهي وفيالشعر العربي القديم وبق ارودي نموذجا شعريا يقوم على محاكاةنهج البلقد  -

لموضوع وحسبه أنه أزال عن الشعر كل اي الشكل أو في حيث ال نالحظ تغيرا ملموسا ف
الذي فقده  توهجهو لقه رونقه وأ فحاول أن يعيد للشعر العربي ف متكلف وكل خاو مزوق.ائز 

اللفظية  لزركشةسجينة االقصيدة العربية  ين كانتح رانحدإلنحطاط واإلاو  في زمن القحط
إلى العناصر وال يلتفت  بالحلية الخارجية للشعرويهتم الشاعر فقط  لبديعية.والمحسنات ا
 ية التي يقوم عليها الشعر.الفنية الحقيق

التي د والجمو الجمالي أن يتجاوز سنوات الظالم حاول البارودي بوعيه السياسي وحسه 
 وعلى كل مجاالت الحياة. ى الشعر العربيخيمت عل

آة ن مر لحياته بقدر ما كاالبارودي ليس مرآة  )أن شعرحمود يرى الناقد زكي نجيب م - 
وفي  رفي حق الشاع  إجحافكن يبدو  أن هذا الحكم فيه ول،  ( قراءاته في الشعر القديم

ودليلنا  ي الشعر القديم.قراءته فنعكاس لاهو تصوير لحياته و في الحقيقة فشعره   حق شعره ،
، خير الكالم ما اتلفت ألفاظه.و ..):قولجيد فيلشعر الشروط اأنه يحدد موقفه و  ذلك في

التكلف ، بريئا من المرمى ، سليما من وصمة  ، بعيد، وكان قريب المأخذوائتلقت معانيه
 هذه صفة الشعر الجيد...(عسف ، غنيا من مراجعة الفكرة ، فعشوة الت

خفي الشاعر تأثره بالشعر العربي القديم وتقليده وإن كان تأثرة بفطاحلة الشعر العباسي وال ي  
يعلن ذلك ، و حيث أخذ من كل شاعر منهم خاصية فنية معينة، على أحد ظاهرة التخفى

 :صراحة في شعره 
  م  ـــــمسل أل  ـــــولم ي سبق  وأدرك لم ي    ا    ـسابق   بة الشعر  ل  في ح   نٌ ــــــس  مضى ح    
 م  ــــــــالمعاني بالتي هي أحك شهود       له  ت  ـفاعترفـــــ ـــــــــــــي  ئـــوباراهـــــــــــما الطا  
 م  ــــــمنن  م   ي  ـــــش  و  تراه العين   ما على    ه  ر  ــــــــــــــفشع د  ــــالولي ول  ــــــــــــفي الق أبدع  و   
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 مد   ــــــــــطى ما بعدها متقالخ   ز  ــــــــــ  بت         ة  ـــــــــــــــــــغاي د  ـــــأحمفي األمثال    أدرك  و   
 م  ـــــــــــ أعلــــه  لوال اء  ــــــــى أشيسبقت  إل    ربما   ــــــــــــــــــــــرهم ولاــــــــــــرت  على آثـــــــــوس   

 هم :وتأثر بهم كثيرا قة فالشعراء الذين ذكرهم في المقطوعة الساب
 الحسن بن هانئ )أبونواس( حسن هو -
 بن الوليد هو مسلم مسلم -
 أبوتمامالطائي هو  -
 البحتري الوليد هو  -
  المتنبي  أحمد هو -

 عند البارودي)الموضوعات( شعر أغراض ال
 فمن الطبيعي أن ال ،الحديث ييصنف رائد اإلحياء في الشعر العرب ديمادام البارو         

 وفضال عن ذلك ، يمةن األغراض الشعرية القدوضوعاته عرج في أغراضه الشعرية وميخ
ر و الكبار في العصالعرب رضة الشعراء افقد كتب في فن المعارضات حيث عمد إلى مع

 :باروديال من ذلك قول ة وعنترة.النابغالمختلفة وخاصة 
 الفرقد   مستنير   كأل  ي   حيران        موسد  فبات غير    ظن الظنون      
 :ويقول النابغة  

 ذا زاد وغير مزود  عجالن    أمن آل مية رائح أو مغتدي      
 :في معارضة أخرى يقول البارودي و 

 م  دَّ ــــــأو م قش   ذ  ـــــب  ثاو  بَّ ر  ـــول         من متردم   كم غادر الشعراء      
 ة:ويقول عنتر 

 م      أم هل عرفت الدار بعد توهمتردَّ من م   هل غادر الشعراء    
حتى في المعجم اللغوي و  األسلوبالموضوع و األقدمين في  على نهجالبارودي سار   ،إجماال  

ولكن رغم ، قديمة ولها الشعراء العرب في العصور الحيث نجده يستعمل كلمات كثيرة تدا
 .صالته الفنيةرؤيته وأذلك ظل الشاعر مستقال بتجربته الشعرية ومتميزا ب
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    05ملخص المحاضرة رقم 
 المدح في شعر البارودي                          

 
شخصيته القوية صرامته و تكوينه النفسي و و يبدو أن ح كثيرا دلم يكتب البارودي في الم    

ليكون دوح ترفض التزلف والتملق والنفاق والتقرب من المممن تكوينه العسكري إكتسبها التي 
، عالوة على ذلك فهو ينحدر من أسرة ذات جاه  زائلةو أنية  من أجل مصلحةبوقا له 

التكسب وطلب  فقد عاش حياة بورجوازية مليئة بالرفاهية وهذا يغنيه عن، ونسب ومال 
 دورائحه تدولذلك نالحظ أن م،  جاه وكما يرفض المدح من أجل منصب أو هبة أ المال.

 تي يتميز بهاواإلشادة بالقيم اإلنسانية الجميلة المدوح حول إعجابه بشخصية الم في معظمها
فهو إذن  ،األطماع واإلنتهازيةالعالقات اإلنسانية البعيدة عن كل  ن. إنه التعبير الصادق ع

ورغم أنه عاش في قصر الخديوي وعمل  مدح والثناء.الاليمدح الممدوح إال إذا إستحق هذا 
في أشياء وإنما كان يمدحه أحيانا ، يمدحه تملقا ونفاقا سكرتيرا له إال أنه لم يتزلف له أو

 تعجبه فيه.
قد أعاد النظر في مفهوم الشعر ووظيفته داخل  يفي المدح يكون البارودوبهذه الطريقة 

 شاعر ودوره في المجتمع.المجتمع ومن ثم أعاد النظر في مكانة ال
ي ل قصائده ف، بل إن أجمعند البارودي في المدح ح  نالحظ هذا الش  ، المنطلق من هذا 

المدح كانت في مدح الرسول)ص( ومن قصائده المشهورة في المدح النبوي قصيدته 
 تي مطلعها :( ال)الجيمية

 ظلما بال حرجبالمهج    حتى فتكت بها  من أغراك   اللحظ صارم           
 فيها :يقول و 

 ججـــــــــــــتغني عن الح رحمة   جرائمي       عظمت  إنو ،  يارب بالمصطفى هب لي  
 جـــــــولة ، وصباحي غير منبلــــــــــمغل   دي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسي فإن يوال تكلني إلى نف 

 ج رـ داة الموقف الحـــــضاق الزحام غ    ان إذا    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــما لي سواك ، وأنت المستع
 جير  ـمن ح   فقت  فقد أشرجائي ، قطع  ال      ت  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ف ليك  إ لم يبق لي أمل إالَّ 

ويتفق معظم  د األمة(،ة في مدح سيالغما القصيدة الثانية التي ذاع صيتها فهي )كشف أم
، وهنا البد من التذكير اد على أن هذه القصيدة هي من أعظم ما قاله البارودي في المدحالنق
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نذكر على سبيل المثال ال الحصر  ،ثرإليه شعراء ك  لرسول)ص( قد سبق دح امموضوع أن 
 الفرزدق،و  كعب ابن زهير،و  ةوكعب بن مالك وعبدهللا بن رواح ثابت، )حسان بن ،والتحديد

 (الميمية) ذي عارضه البارودي في هذه القصيدةصة البوصيري الوخا، البوصيري...الخ(و 
وقد ذكر البارودي الدافع الذي حفزه على كتابة هذه  .بيتا   447والتي بلغ عدد أبياتها 

ظم هذه القصيدة أثناء نفيه إلى الشاعر قد نويبدو أن . لقصيدة وهو التقرب إلى هللا عز وجلا
الفرج والعودة إلى األهل  الغمة و كشف لذلك نالحظ من خالل العنوان أنه يتمنى، سرنديب

 هذه القصيدة فهو: أما مطلع، واألحبة والديار
 بذي سلم ي ٍ إلى حالغمام    د  ـــة العلم    واح  رائد البرق يمم دار يا -       

تيب أبيات قصيدته وفقا للسيرة النبوية الشريفة كما رة إلى أن الشاعر قام بتر وتجدر اإلشا
ضمنتها :)هذه القصيدة يقول البارودي في مقدمته القصيرة لهذه القصيدة  ،أوردها إبن هشام

، وقد بنيتها ربه ولده الكريم إلى يوم انتقاله إلى جواره وسلم من مسيرة النبي صلى هللا علي
يوم ا أي أتوسل به-شام ورغبتي إلى هللا أن تكون لي ذريعة أمت بها على سيرة ابن ه

رونق  واكسها بفضلك، اللهم حقق رغبتي إليك لى النجاة من هول المحشرعاد، وسلما إالم
 .(مينآ القبول،

 ،األنام مولد خيرثم تحدث عن ، واألحبة وقد بدأها بالوقوف على الديار والحنين إلى األهل 
يجة وزواجه من السيدة خدكما تحدث عن شبابه وتجارته   ثم إنتقل إلى حليمة السعدية ،وأمه

كما ذكر في قصيدته نزول الوحي وهجرته إلى المدينة ثم تطرق إلى ضي هللا عنها، ر 
توسل إلى هللا بالرسول )ص( راجيا الشفاعة .وفي ختام هذه القصيدة يغزوات الرسول )ص(

 رضا هللا..فيقول:نيل و 
 والعجم   بر  لشفاعة من     خير البرايا ومولى الع  ا ها راجيا نيل  متنظ  

باإلطالة وخاصة عند حديثه عن غزوات الرسول هذه القصيدة تتسم ومثلما أشرنا سابقا فإن 
وصف المعارك وبراعته في نعكاس شخصيته العسكرية وإجادة البارودي إ)ص( حيث نالحظ 

تتميز هذه و  ،باليونانه في حرب البلقان وجزيرة كريت لتجربته ومشاركتوذلك ، والحروب
 كما نالحظ أن الشاعر اليكتفي بذكر ،ضافيةمعلومات إتقديم طراد و باإلستأيضا القصيدة 

مرتبطة واألحداث الثانوية اليل والموضوعات صاذكر التف فيسهب ية بل ي  حداث الرئيساأل
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حراء وغار غار عن حديثه ه في طفولته و معجزة شق صدر عن حديثه كول )ص( بحياة الرس
 الخ..التي غطت الغار والحمامتين. ووصف العنكبوتثور 

 
 

 06رقم المحاضرة ملخص
 الغزل في شعر البارودي                             

 
وانه ، ويرى النقاد أن شعر البارودي على مساحة كبيرة من دي فيالغزل  يستحوذ موضوع  

، وفي هذا الصدد يقول محمد البارودي كان مقلدا في غزله ، ولم يعش تجارب حب حقيقية
أأمعن بالحب وخضع لسلطانه أم كان شعره في الغزل والخمر شعر محاكاة ):حسين هيكل

 ؟(ا عن غرام صادق آخذ بمجامع القلبأكثر منه تحدث
القول ألنه كان مقلدا في غزله، التساؤل: أحسبنا في حل من  ثم يجيب الناقد هيكل على هذا

وأن حديثه عنهما كان تقدمة إلى وأن هوى نفسه كان إلى شيئ غير المرأة وغير الخمرة 
 .(منوال األقدمينكان ينسج على  الفخر والوصف والسياسة وأنه في هذه التقدمة

بارودي في النسيب ووصف المرأة كان ال: )فيقول في هذا الموضوعأما الناقد عمر الدسوقي  
 يعمد إلى التشبيهات القديمة المحفوظة(.

 8الي )إن الشاعر الذي عاش حو :أما علي الحديدي فرأيه يخالف آراء اآلخرين بقوله  
ت في قصر الخديوي البد أن يتأثر بأجواء القصر لينعم بمجالس الشراب والغناء سنوا

 .(قلوب الغانيات ويتصيد
بأن الحب والغرام هو أحد األسباب التي دفعته إلى قول ه والعجب أن يعترف البارودي ذات 

ة ألهج به لهج و فتوة واندفاع القريحة بتيار الق:) ولقد كنت في ريعان القول فيالشعر في شبابه 
إنما هي أغراض التضرعا إلى وجٍه أنثوي و ، ، وآنسبه أ نس العديل بعديله الحمام بهديله 

، سي، فحركت  به جر   بتعلى قلبي ،  فلم أتمالك أن أهَّ وغرام سال ني ، وإباء جمح بي.حركت
 به عن نفسي ، كما قلت  : يتأو هتفت فسرَّ 

 تكلمت كالماضين قبلي بما جرت      به عادة اإلنسان أن يتكلما    
 البن األيك أن يترنماد فالب ل      ـــــــــاءة غافـــــــــــفال يعتمدني باإلس    



13 
 

 يقول البارودي في الغزل : 
 نيــــــــــــــــــــواق تصميوأصبحت أسهم األش  راحال غاب صبري بعد فرقته     يا  
 نيغبت عني فهو يرضي في الحب مذ إن كان يرضيك ما ألقاه من كمد      
 يـــــــينــــــبكي لَّ ـــــــــرة إال ظ  ـــــــــــــــــه المســـــــــوج   ه    ــــــــــــــلم ألق بعدك يوما أستبين ب 

 نيـــــــــــــــــــــــــــك تكفيـــــــعين من وم  نظرة  ـــــــفالي قد كنت ال أكتفي بالشمل مجتمعا     
 ويقول أيضا :

لٌ   انيـــــــ رعيت  وداده فرععرف الهوى في نظرتي فنهاني       خ 
م   دمعٌ    ى      ش  و  ـــــــــ  عنه سريرتي ف أخفيت     يكتمان ىأباح له ح 

 ويضيف :
 تبع الهوى فمضى بغير عنان         ه  من قلبي السالم  فإنَّ  فعليك  

 ادن الفتَّان  ـــــــــــذاك الشَّ لحظات  هيهات يرجع بعدما علقت به    
 اليقظانن لبَّ الحازم   يخدع     ة ٌ ـــــــــــــــيَّ عرب نسوةٌ  وعلى الرحائل  

 ساء حبائل الشيطان ـــنإن ال   شيطان الهوى    ب عت  فت   أغوينني
 زالنـــــــــألسود  فرائس  الغاأن   وى    ــما كنت  أعلم قبل بادرة الن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مراجع مهمة يمكن الرجوع إليها لإلستزادة واإلطالع

 الحديث اإلتجاهات والحركات في الشعر العربي : خضراء الجيوسيالدة.سلمى  -
 د.عباس بن يحي : مسار الشعر العربي الحديث والمعاصر -
 التجديد من خالل مؤلفات أدونيسد و الحبيب: شعراء عصر النهضة بين التقلي عمي -

 .النقدية               
 انو ــــــــــــــــــــــــــــــالبارودي : الدي-
 داب اللغة العربيةجرجي زيدان: تارخ آج -
 أدونيس : الثابت والمتحول -
 مقدمة للشعر العربيأدونيس :  -

              


