
 المحاضرة الثالثة 
 الشعر وموضوعاته

خمصنا في الصفحات الماضية إلى أف شاعر القرف التاسع عشر قد فقد 
خصوصيتو التي ميزتو مف غيره مف الناس أو كاد، وذلؾ حيف فقد انتماءه لمفف، 
حساسو بمف حولو مف الناس، وصدقو في تجربتو. وبذلؾ فقد شعره ووظيفتو  وا 

 مف ىذه المضاميف.االنسانية، حيف تجردت 
وقد اسممتو ىذه الحالة إلى االتكاء عمى الموضوعات التقميدية التي ورثيا عف 
الشاعر القديـ، لكنو أساء استخداميا حيف ىبط بيا شكاًل ومضمونًا. ولو استطاع أف 
يجاري شعرنا العربي القديـ كما فعؿ البارودي لياف األمر، لكنو راح يجري وراء  فترة 

لحضاري فيقمدىا ويسيء التقميد، ويجري وراء مضامينيا فتعجزه القدرة، االنكسار ا
ويحاوؿ أف يصؿ شأوىا فال يستطيع. وبذلؾ كاف ىبوطو بالشعر أشد مف شعر فترة 

 االنكسار الحضاري نفسيا. 
ومف ىنا قيد نفسو بالموضوعات التقميدية، مف مديح ورثاء وغزؿ ووصؼ، 

في الموضوعات السياسية واالجتماعية، وفي  وحيف حاوؿ أف يعبر عف حياة العصر
بعض القصائد القومية خانتو القدرة، إال في القمة القميمة مف الشعراء الذي تركوا 
قصائد نادرة فييا مالمح فنية او شعورية، تجاوزت مستوى قصائد العصر، ولو كتب 

 ليا اف تشؽ طريقيا ظاىرة متميزة لشفعت لمعصر ولعطائو الفني.
 ىذا القصائد االخوانية، التي شكمت ظاىرة سيئة لشعر العصر. يضاؼ إلى

ويحتؿ المديح مكاف الصدارة في شعر القرف التاسع عشر، لصؽ الشاعر فيو 
صدؽ فنو، وتعدد معانيو، وسمو أفكاره، فيذه كميا تكاد تكوف سمبية كميا، ولكف 

اف إلى مدح االمتداد مساحتو عمى مف قيمت فييـ قصائد المدح ، فمف مدح السمط
 ( ثـ مدح الموظفيف.الوالي فمدح )الرسوؿ 

أما مدح السمطاف في ىذا القرف، فقد كاف طريقًا لمزلفى وكسب المغانـ 
الشخصية، لذلؾ لـ يسـ إلى منزلة فنية عالية. وكاف يخمو مف جماؿ األداء وروعة 

 .التعبير، ومف العواطؼ الجياشة واألحاسيس الفياضة 



ذلؾ ىو خموه مف المشاركة الوجدانية، ومف صدؽ الموقؼ ولعؿ السبب في 
 الشعوري، ألف الدافع فيو كاف المصمحة المتبادلة بيف الشاعر وممدوحو.

ومف ىنا فقد أضفى الشاعر عمى ممدوحو صفات )خميفة الرحمف أو )خميفة 
 رسوؿ اهلل(.

 فيذا ىو عبد الغفار األخرس يقوؿ لممدوحو السمطاف عبد العزيز: 
 خليفةةةةةةةةةة اا  ةةةةةةةةة  ا  طةةةةةةةةةار محتةةةةةةةةةر 

 

 أن العزيةةةةةةةةةةز عزيةةةةةةةةةةز  حيثمةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةان 
 

أما السمطاف محمود خاف فيو عند عبد الباقي العمري )حامي حوزة الديف 
 وظؿ اهلل عمى األرض ومجدد اإلسالـ وميدي العصر: 

 مجةةةةةةةاا يةةةةةةةعا الةةةةةةةاين م ةةةةةةةاا ع ةةةةةةةر 
 حمةةةةةة ايضةةةةةة ا رةةةةة   أحضةةةةةان ر عةةةةةة  

 

 ا ةةةةةةولته  ةةةةةةا م ةةةةةةا الرةةةةةة   والةةةةةةوعرا 
  لةةة  تخةةةش مةةةا اامةةةر ا حضةةةا ه  رةةةرا

 

ويبدو أف شاعر القرف التاسع عشر قد اتكأ عمى اإلسالـ في مدائحو 
السمطانية، ألف ىؤالء السالطيف لـ يكونوا عربًا، كما إف اإلسالـ كاف وسيمة المادح 
لموصوؿ إلى الممدوح الذي يجعمو ىو اآلخر سببًا لتأكيد أواصر الوحدة بيف 

 المسمميف. 
وىكذا تدنى شاعر القرف التاسع عشر إلى الحضيض ليفقد ما تبقى لو مف 

 كرامتو، ولذلؾ ىاف عميو فنو أيضًا، ووصؿ إلى ما وصؿ إليو.
 ، ومدح آؿ بيتو أيضًا.  ومف المدح، مدح الرسوؿ محمد)ص(

وقد تميز قسـ منو بصدؽ الموقؼ وحرارة العاطفة، لكف معظمو ظؿ محتفظًا 
بضعفو الفني، إذ الذ بمعاني القدماء، وسمؾ أساليبيـ، وعوؿ عمى الكثير مف 
أفكارىـ. وفي المدائح النبوية، تغنى الشعراء )بمزايا الرسوؿ الحميدة وأخالقو السامية 

ت والخرافات التي يبرأ الديف والرسوؿ حتى بمغ بيـ حد السخؼ فوصفوا لو المعجزا
 . منيا، وبالرغـ مف صدؽ العاطفة... فقد كاف جاه ركيؾ العبارة، ضعيؼ البناء(

، معارضة شعراء القرف التاسع ومف أشد الظواىر الفنية في مدائح الرسوؿ 
عشر لممدائح النبوية، التي تغنى بيا أصحابيا بالرسوؿ االعظـ، وخصوصًا مدائح 

وصيري: اليمزية والالمية والبردة، فقد خمسيا الشعراء وشطروىا، ومدحوا مف قاـ الب
بالتخميس والتشطير، وما ذلؾ إال لما تتميز بو مف صدؽ أصحابيا وعمؽ تجاربيـ 



وحرارة عواطفيـ، وىو أمر مقبوؿ مف حيث المبدأ، ولكف الذي نرفضو ىو  أف شعراء 
وطًا شديدًا مف الناحية الفنية عمى الخصوص، ذلؾ القرف قد ىبطوا في تقميدىـ ليا ىب

 ألف قدراتيـ لـ تسعفيـ عمى أف يصموا مستواىا أو يتفوقوا عمييا. 
وكاف لمبردة نصيٌب وافر في شعر شعراء ذلؾ القرف، فقد شطرىا عبد الوىاب 

 النقشيندي ومحمد سعيد السويدي.
وفيما عدا التخميس والتشطير، فقد استشؼ العديد مف الشعراء، مف مدائح 

مدائحيـ النبوية، وال يستطيع المجاؿ ىنا لذر تمؾ البوصيري روحيا ومعانييا، فنظموا 
 القصائد لكثرتيا كثرة مفرطة.

ويبدو أف الشعراء قد أيقنوا أنيـ في مدائحيـ تمؾ، كانوا يتقربوف مف شخصو 
الكريـ فكانت واسطة يتقربوف بيا إلى اهلل ويطمبوف بوساطتيا الشفاعة مف رسولو 

موعة مف المعاني أخذىا شاعر عف شاعر الكريـ، ولقد انحصرت تمؾ المدائح في مج
ويتصؿ معظميا بشخصو الكريـ، في أخالقو ومثمو وصفاتو ومعجزاتو وما حققو 
االسالـ وجاءت تمؾ المدائح تعمياًل لما سبقيا في المعاني واألفكار والصور 

 واألساليب والبناء في المطمع وفي غير المطمع.
بآؿ الرسوؿ صموات اهلل عمييـ، ومراثييـ، فقد اختصت  أما مدائح آؿ البيت

وتركز في قصة استشياد الحسيف في معركة الطؼ، وما صاحبيا مف صور المآسي 
واآلالـ التي زاد عمييا الشعراء وبالغ فييا المؤرخوف، بحيث أصبح ليا طابعيا 

 المتميز، بما يثير العواطؼ ويعمؽ المشاعر.
فر الحمي والقزويني وقد برز في ىذا شعراء كثر أمثاؿ حيدر الحمي وجع

والتميمي والطباطبائي والخضري وابف كمونة. وقد ترجـ )محمد عمي اليعقوبي ألكثر 
مف ثالثيف شاعرًا، ولو أضفنا إلييـ شعراء النجؼ وكربالء والكاظمية وبغداد لفاؽ 

يضاؼ إلييـ عبد الباقي العمري وعبد الغفار االخرس ومحمد  العدد مئات الشعراء(
أو تنفيسًا عف  الجومرد والعشاري، أما تقربًا إلى اهلل أو طمبًا لشفاعة رسولو شيت 
 اآلالـ. 



ويقؼ حيدر الحمي في مقدمة الذيف مدحوا آؿ البيت، وامتاز مدحو بتدفؽ 
العاطفة وعمؽ الشعور وصدؽ التجربة، والميتو التي مدح فييا الحسيف وآؿ بيتو، تعد 

 مف غرر القصائد وفييا يقوؿ: 
 رةةةةةةةةةةةةرة ال يجةةةةةةةةةةةةا  أتةةةةةةةةةةةةرا  الظاةةةةةةةةةةةةاأ

   ةةةةةةةةةةةةة  احطةةةةةةةةةةةةةواا حلمةةةةةةةةةةةةةا  وحجةةةةةةةةةةةةةا  
 أن اعةةةةةةوا خفةةةةةةوا الةةةةةة  ااعةةةةةة  الةةةةةةو  
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةة اوا  ح ات ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح  االظاةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 ارخ ةةةةةةةةةةةةةةةةةويا للعةةةةةةةةةةةةةةةةةوال  م جةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 

 حلفةةةةةةةةةا  الرةةةةةةةةةمر رةةةةةةةةةحاا  واعت ةةةةةةةةةاح 
 والظاةةةةةةةةةةا وا رةةةةةةةةةةا  راةةةةةةةةةةا  و ةةةةةةةةةةياح
عا ال ةةةةةةةةةااا احتاةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةا وا ث ةةةةةةةةةاح  وا 
 وعةةةةةةن الضةةةةةةي  مةةةةةةن الةةةةةةرو  ا ف ةةةةةةاح

 عةةةةةةةةةةةال  ةةةةةةةةةةةا شةةةةةةةةةةةرايا مةةةةةةةةةةة    اا ت
 

، وتصؼ  والقصيدة طويمة، تحتشد بمعاني الشجاعة والبطولة والعزة والكـر
مواقؼ الحسيف وصحبو في معركة الطؼ التي ابموا فييا ضروبًا مف البسالة التي 

 احتفظ بيا التاريخ االدبي والسياسي بالخمود.
ويميو في ىذا الرثاء، الشاعر جعفر الحمي، الذي فاض شعره بالعواطؼ 

 ية، والمشاعر الدافقة، ولكنو لـ يخرج عف المعاني التي أشرنا إلييا.السام
ويضاؼ إلييا ما يتصؿ بآؿ الرسوؿ مف كـر المحتد وأصالة النسب وروعة 

 الخمؽ والصبر عمى المكاره والتجمد في المواقؼ الصعبة.
ببعد الخياؿ الذي أثاره وقوع الحسيف شييدًا  ولقد تميزت آؿ البيت ومراثييـ

وما آؿ إليو صحبو مف النساء والرجاؿ بعد استشياده، وما حؿ بيـ مف مصائب 
 ومحف.

وقد تحدث الشعراء في مدائحيـ عف استشياد االماـ عمي والحسيف، ونعتوىما 
ة بأفضؿ النعوت، ووصفوىما بما يحؿ عنو الوصؼ، حتى ليمكف القوؿ أف كثرة كاثر 

منو قد أساءت إلى الذيف قيمت فييـ تمؾ األوصاؼ، ألنيا قد تجاوزت حدود صفات 
البشر. وميما يكف مف أمر ىذا المدح. وما يتصؿ بو مف رثاء. فإنو يعد سجاًل 
حافاًل يزخر بصور العظمة والكبرياء، التي توافر عمييا اإلماـ عمي وأوالده وصحبو، 

ة تاريخية ال يمكف االستغناء عنيا بحاؿ كما إف الشعر عمى  الخصوص صار وثيق
 مف األحواؿ.



أما الشعر الصوفي فقد اتصؿ بالطرؽ الصوفية المعروفة في العراؽ وىي 
 ثالثة: 

اضاع الشعر الديني اإلمكانية الضخمة التي اتاحيا لو الديف، كما اضاع  وقد
غيرىا مف اإلمكانيات... فإذا باالتجاىات الثالثة: مدح الرسوؿ رثاء اؿ البيت 

اؿ التقميد والضعؼ والبعد عف عالـ الفف والشعر الصوفي تنتيي إلى شكؿ مف أشك
االصيؿ المبدع، فقصائد المدح النبوي صارت نظمًا لسيرة الرسوؿ وسردًا لصفائو 
ذا بشعر مراثي اؿ البيت، ينتيي الى ندب سنوي يمقى عمى منابر العزاء  وأخالقو... وا 
ر يجيده الشاعر ويحسنو الستدرار الدموع عمى آؿ البيت، وما حؿ بيـ، وتصوي

مصارعيـ، ونكباتيـ. أما الشعر الصوفي فانتيى مقسمًا بيف الطرؽ الصوفية 
المشيورة... وحرص شاعر الطريقة عمى إثبات معجزات شيخو وخوارقو غير 

 . المعقولة(
وعمى الرغـ مف انحطاط الفكر أو نضوبو في شعر القرف التاسع عشر، فإف 

اء تستنفر إحساس الناس وتستفز القارئ يفاجأ أحيانًا حيف يجد كثرة مف الشعر 
عواطفيـ، وتنتقض عمى االوضاع القائمة ثورة وتمردًا حينًا، وشكوى وأنينًا حينًا آخر 
تعبر بو عف ضيؽ نفسيا بما تجده مف انحراؼ في موازيف الحكـ ، أو بما تراه ظممًا 

د وىكذا واستبداًد، أو بما تؤكد فيو انتماء لألمة العظيمة التي سطر تاريخيا االمجا
يجد المرء شعرًا سياسيًا وقوميًا ال يمكف تجاىمو بؿ إف مف الكثرة أحيانًا ما يقدـ 

 .لمدارسيف مادة ناضجة تمدىـ بالظواىر االدبية 
ولكف الدارس لشعر ىذا القرف ال يفاجأ بوجود ظاىرة الشعر السياسي الثائر 

وطد ليذا الشعر وتؤدي أو القومي الناىض، وذلؾ حيف يجد في القرف نفسو عوامؿ ت
إلى ظيوره، فقد كانت المشاكؿ السياسية التي وجدت في ىذا القرف، نتيجة ضعؼ 
الحكـ واختالؼ المذاىب، تنتيي في كثير مف األحياف إلى ضيؽ الناس باألوضاع، 
وتمردىـ عمى السمطة، وتنتيي في آخر األمر إلى الثورة. وكانت الدولة تييء لمثؿ 

ت العسكرية بيدؼ القضاء عمييا، ويستنفر الشعراء مع المقاتميف ىذه الثورات الحمال
، أو ينقمب الشعراء أحيانًا ضد السمطة الحاكمة فينظموف ثائريف أو متماديف أو 

 يائسيف لما يعيؽ بالبالد مف عسؼ وظمـ.



وقد اختمفت معاني ىذا الشعر مف شاعر آلخر، ومف تمؾ المعاني دعوة 
بعضيـ إلى اليجرة تخمصًا مف سيطرة المحتميف. وتجنبًا لظمـ الحكاـ. ويقؼ الشاعر 

 عبد الغني الجميؿ في مقدمة الداعيف إلى ىجرة البالد تخمصًا مف الذؿ فيقوؿ: 
 عةةةةةةةةةةةةةة   اح امةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةاة

 حل ةةةةةةةةةةةةةةا  لةةةةةةةةةةةةةة   يريةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةة   ر 
  ةةةةةةةةةةةةةة  اةةةةةةةةةةةةةةار  اا  ةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةاة  

 

  عةةةةةةةةةةا ا ةةةةةةةةةةا مثةةةةةةةةةة  حمةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةة ع  
 ل حظةةةةةةةةةةةةة  اعةةةةةةةةةةةةةز وعةةةةةةةةةةةةةيس أتةةةةةةةةةةةةة 
 تعةةةةةةةةةةةةةا ا رةةةةةةةةةةةةةوا ا ةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةال   

 

 وعبر عف ضيقو ببغداد الشاعر عبد الغفار االخرس فقاؿ: 
 رةةةةةة   علةةةةةة  ا ةةةةةةااا مةةةةةةن اعةةةةةةا يةةةةةةع 
 رةةةةةةةارح  ع  ةةةةةةةا  يةةةةةةةر ملتفةةةةةةةر ل ةةةةةةةا

 

 رةةةةةة   ملةةةةةةو  ح يميةةةةةة  مةةةةةةن ال جةةةةةةر 
 وا ةةةةةاو مةةةةةف ال ةةةةةا ين  ةةةةة  أو الرةةةةةفر

 

 وىذا بالشؾ فكر يخالؼ أفكارىـ التي تذلموا بيا لموالة والحكاـ.
يـ اليجرة، كاف تحقيقًا لما يبدو في والذي يتضح أف صرخات الشعراء وطمب

أنفسيـ أحيانًا مف احتجاج عمى األوضاع القائمة، كما يدؿ عمى مدى ما كاف يكابده 
 الناس مف جور وعسؼ وشعور بالغربة في أوطانيـ.

وطمب اليجرة لـ يكف المعنى الوحيد الذي عبر بو شاعر القرف التاسع عشر 
د كاف شعوره بالعزلة وبكثرة العسؼ الواقع عف احتجاجو عمى األوضاع الفاسدة، فق

عميو وبالمكابدة النفسية المتأتية عف احتقار الترؾ لو، كؿ ذلؾ كاف يؤجج في نفسو 
الشعور بعزة األمة وكرامتيا وعظمتيا، ال مف خالؿ نفس الشاعر أو واقع أمتو، ولكف 

مو يصير في يد مف خالؿ ماضييا الحافؿ باألمجاد والبطوالت والفتوحات، فإذا ىذا ك
 الشاعر وسيمة لمتغني واالحتفاؿ بتمؾ األمجاد.

ويظير أف االعتزاز بماضي األجداد قد أججو ما كاف يبدو مف صراع بيف 
العرب والترؾ، والذي بدت بوادره تظير ببروز النزعة القومية العربية، فأخذ الشاعر 

 .ائعيـ العراقي يتغنى بعروبة األجداد ومفاخرىـ ويفاخر بمآثرىـ ووق
وعمى الرغـ مف أف ذلؾ لـ يكف نقدًا قاسيًا، إذ سيؽ أغمبو بأسموب الشكوى 

كاف يفصح عف تمممؿ الشاعر العراقي وعف ظيور  -كما ذكرنا -واألنيف، إال إنو
 صحوتو التي طاؿ شباتيا عدة قروف. 



لكف ىذا ال يمنع مف وجود مجابية صريحة تمتمؾ الجرأة في تجسيدىا 
االوضاع الفاسدة والسياسية المتيرئة التي شكى منيا الشعراء، ومنيـ عبد الباقي 

 العمري.
ىذا عممًا إف العمري كاف واحدًا مف الشعراء الذيف تدنوا في مدح الوالة 

 لى أي حد قد وصؿ الحكـ فسادًا وضعفًا.والحكاـ، فإ
ولـ يكف العمري وحده قد اطمؽ مثؿ ىذه الصيحات، فقد وجدنا مثميا لدى 
عبد الغفار االخرس ومحمد جواد الشبيبي ومحمود شكري االلوسي وعبد الغني 
الجميؿ وشيئًا فشيئًا تتطور ىذه الشكوى، ويتغير معيا اسموب االنيف، ليتحوؿ الى 

حس القومي الذي يصحبو تمرد وثورة واعتداد بمآثر االجداد، وىذا ما اعتداد بال
 يجسده عبد الغني الجميؿ في واحدة مف قصائده الكثيرة والثائرة فيقوؿ: 

 وأ ةةةةةةةع  مةةةةةةةا أل ةةةةةةة  ريارةةةةةةةة  ةةةةةةةا ص
 متةةةةةة  يلةةةةةةث  اللاةةةةةةار رمحةةةةةة  وترتةةةةةةو 
 وحةةةةةةةول  رجةةةةةةةا  مةةةةةةةن معةةةةةةةا ويعةةةةةةةر 
  عا أو ةةةةةةةةةاوا للحةةةةةةةةةر   ةةةةةةةةةارا  ت ججةةةةةةةةةر

 

ن عةةةةةةةار  ثيةةةةةةة   ر   ليل ةةةةةةةامرةةةةةةةاويه وا 
 رةةةةةةةةيو  ااع ةةةةةةةةةا  الل ةةةةةةةةةا   ةةةةةةةةةليل ا
 م ةةةةةةةةالير للحةةةةةةةةر  العةةةةةةةةوان  اول ةةةةةةةةا
 مجامريةةةةةةةا والاةةةةةةةيض تةةةةةةةام    ةةةةةةةول ا

 

مف الموضوعات الرئيسة التي عالجيا شعراء القرف التاسع عشر، الشعر 
االجتماعي وفي مقدمتيا ، وصؼ مجالس الخمرة ووصؼ االسماء وبعض 
الموضوعات الفردية والعامة. والواقع أف الشعر االجتماعي في القرف التاسع عشر، 

انبو، إذ لـ يصؿ كالشعر السياسي في مستوى نضوجو الفكري، وفي صدؽ بعض جو 
لـ تكف ىناؾ عوامؿ تؤججو ، وتمنح الشاعر مادة لتجاربو االجتماعية، فالمجتمع 
كاف جاىاًل متخمفًا وقانعًا صبورًا. وكاف الشاعر نفسو يفقد بعض عناصر الموقؼ 
الشعري وتجربتو الصادقة، وىو الحرية الفردية والحرية العامة. وما يقظتو القومية 

ييا االيجابي عند بعض الشعراء، إال نتيجة لظيور المفاىيـ والسياسية التي رأينا وج
القومية والنزعات السياسية التي وصؿ بعضيا إلى اسماع الشاعر، ونتيجة العسؼ 

 والضغط الذي وقع عمى الناس واستنفر مشاعر بعض الشعراء.



أما الغزؿ فقد ارتبط بالخمر، ولـ تكف صورة التجربة فيو أحسف حااًل مف 
صورتو في الخمرة، إذ لـ يعبر عف تجربة شعورية صادقة، بسبب غياب الحوافز 

 االجتماعية نفسيا، البعد عف اجوائو ، وتبمد في شعوره بو.
بة الشعورية ولذلؾ فإف قصائد الغزؿ لـ تحقؽ شيئًا يذكر في المجاؿ التجر 

والتجربة الفنية، ألف الشاعر قد اتكأ عمى المعاني القديمة وشوىيا، وأسؼ في 
 استخداميا وألنو لـ يعيش التجربة كما عاشيا الشاعر القديـ نفسو. 

ومف ىنا جاءت أوصافو مادية حسية، وصوره جاىزة مباشرة، ال تتعدى الحس 
كما قمنا، وربما  –ور نفسو قد تبمد الظاىر، وال تغور إلى أعماؽ الشعور، ألف الشع

 تمثؿ أبيات الشاعر حيدر الحمي ىذه الصورة حيث يقوؿ: 
 أيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاين تفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الخلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا
 و ثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرن ريحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا ر
 وأتةةةةةةةةةةةةةةةةةةين يحملةةةةةةةةةةةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةة وس
 مةةةةةةةةةةةةةن  ةةةةةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةةةةةةامية الوشةةةةةةةةةةةةةا 
 ل   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا عطفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

 ورةةةةةةةةةةةةةةةةةةةترن رمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  ا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوا
  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ن ث ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 رويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الخلخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  روا

 ا الجعةةةةةةةةةةةةواي ةةةةةةةةةةةةا ع  ةةةةةةةةةةةةا رةةةةةةةةةةةةو 
 

وىكذا ال يكوف غزؿ القرف التاسع عشر أفضؿ مف خمر يأتيو، وربما كاف 
شاعر ىذا القرف قد سمؾ قصيدة الغزؿ ووصؼ الخمرة، جريًا منو وراء الشاعر 
القديـ، وكذلؾ ليدؿ عمى أنو يمتمؾ القدرة في نظـ شعر الغزؿ والخمرة، وىما غرضاف 

إنو حيف فقد إحساسو بتجربتو، وفقد معو اساسياف ميماف في الشعر العربي. إال 
 قدراتو الفنية التي يصوغ بيا تمؾ التجربة ، قد حاال بينو وبيف فنيتو.

ذا كاف شاعر القرف التاسع عشر لـ يحقؽ شيئًا يذكر في موضوعي الغزؿ  وا 
ووصؼ الخمرة، فما الذي يمكف أف يحققو في موضوعات أخرى أقؿ شأنًا، 

والمناظرات؟ أو كالموضوعات االجتماعية األخرى، كالتينئة كالمساجالت واالسمار 
بحفظ القراف أو الزواج أو إقامة بناء؟ وأمثاؿ ذلؾ مف الموضوعات التي ليست ليا 
أية قيمة فنية. بؿ إف النظـ فييا يعكس ىبوط الموضوع الشعري الذي تميى بو شاعر 

 القرف التاسع عشر.



يعبر عنيا، ولكف تعبيره جاء باردًا وىناؾ موضوعات أخرى حاوؿ الشاعر أف 
ألنو لـ يمتمؾ اساسًا صدؽ االنفعاؿ بيا، كوصؼ التراـ والتمغراؼ واسالؾ الكيرباء 

قامة الجسور وامثاليا.   والباخرة وانشاء السدود وفتح الترع واحياء االنير وا 
حيف يحاوؿ الدارس أف ينتيي الى تقويـ فني لشعر القرف التاسع عشر، يجابو 

 ديد مف الظواىر السمبية، سواء في مستوى الشكؿ والمضموف.الع
وىو عنصر  -فتجربة ىذا الشاعر قد ابتعدت عف الصدؽ، وغياب الصدؽ

أساسي في التجربة الشعرية معناه سقوط الشاعر وفساد شعره، كما يرى ذلؾ النقد 
 الحديث.

ولعؿ السبب في غياب عنصر الصدؽ، أف تجربة الشاعر وقتئذ لـ تكف نابعة 
مف نفسو، وصادرة عف شعوره، بؿ كانت مفروضة عميو، فيي إذف تجربة ال تستقر 
في شعور الشاعر نفسو. وربما كاف لفقداف الشاعر حريتو الشخصية أثر في ذلؾ 

بمجتمعو وباالحداث، وربما كاف أيضًا لظروؼ الشاعر الخاصة والعامة وصمتو 
 وضعؼ ثقافتو أيضًا دور في ذلؾ أيضًا. 

فاالحساس بالتجربة ىو الذي يحقؽ الصدؽ في التعبير عنيا ويمنحيا حرارة 
وحيوية. وربما كاف لبرود العاطفة أثر في شؿ نشاط الخياؿ وفاعميتو. إذ الخياؿ ال 

ي الضعؼ الخياؿ  إال تحت تأثير العاطفة . وىذا يعن -كما يقوؿ النقاد –ينشط 
صار مرىونًا لدى شاعر ذلؾ القرف بضعؼ العاطفة، مما انتيى بو إلى البعد عف 
التجربة الصادقة. وقد الحظنا ذلؾ في معظـ الموضوعات وخاصة المدح والغزؿ 

 ووصؼ الخمرة.
وىذا الضعؼ في االحساس بالتجربة ، والذي انتيى بعدىا عف الصدؽ، وىو 

محاكاة والتقميد، بعيدًا عف عنصري االبتكار واالصالة. وقد الذي دفع الشاعر إلى ال
جرتو تمؾ المحاكاة إلى استخداـ صور الشاعر القديـ، واستعارة اجرائو ونظـ الشعر 

 بمغتو مما انتيى بو أحيانًا إلى الغموض والبعد عف الواقع.
يوجد األشياء ويركبيا  والخياؿ ىو أىـ عناصر الصورة الشعرية، ألنو

وينظميا، وىذا بالتالي يؤدي إلى تعميؽ الصورة وتجسيدىا فتبدو اجمؿ مف حقيقتيا، 



وىذا ىو الذي دعا النقاد ومنذ عيد ارسطو إلى اعتبار الفف اجمؿ مف الطبيعة 
 نفسيا.

وقد فقدت قصيدة القرف التاسع عشر ىذا العنصر الميـ، بحيث اصبح خياؿ 
 يختمؼ كثيرًا عف خياؿ الرجؿ العادي. ومف ىنا فسدت الصورة صاحبيا الشاعر ال

الفتقارىا إلى أىـ عناصر الصورة، ويتمثؿ ىذا في تشبيو عبد الغفار األخرس دـ 
 القتمى بالخمرة المعتقة: 

 ألةةةةةةة  تةةةةةةةري   ةةةةةةةرع   ةةةةةةة ن امةةةةةةةا ي 
 

 ترةةةةةةي   مةةةةةةا رةةةةةةالر معت ةةةةةةة الخمةةةةةةر 
 

كما يتمثؿ فساد الخياؿ في تشبيو عبد الباقي العمري ابتسامة ممدوحو بشفتيف 
 سوداويف كالدجا، وذلؾ بقولو: 

 ورةةةةة  الةةةةةاجا مةةةةةن  مةةةةةا  اةةةةةاثرا  ح ةةةةة 
 

 تارةةةةةةةة  عاةةةةةةةةةاس ومطلعةةةةةةةةه ا رةةةةةةةةة   
 

أما محمد سعيد الحبوبي، فقد وصؼ صفاء خد الحبيبة فجعمو )مرجًا 
المرأة )طفحًا جمديًا متقززًا( وذلؾ معشوشيًا( وجعؿ مف )الخاؿ( الذي يجمؿ خد 

 بقولو: 
 واةةةةةةةةار شةةةةةةةةما  ل ةةةةةةةةا الجعةةةةةةةةا اةةةةةةةةرو 
 جاايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا

 

 و جةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي ا لمرتةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو  
 وعلي ةةةةةةةةةةةةا الخةةةةةةةةةةةةا  لمةةةةةةةةةةةةا طفحةةةةةةةةةةةةا

 

 .وىذا لعمري خياؿ فاسد، لـ يضؼ جمااًل إلى المرأة بقدر  ما اضاؼ قبحاً 
ذا كانت الصورة أىـ مظاىر الفف األصيؿ، ألنيا حصيمة  الخياؿ والعاطفة وا 

قبؿ كاف شيء، فإف ىذا المظير الخطير قد فقد وظيفتو في شعر القرف التاسع عشر 
 بؿ يمكف القوؿ أنو قد أفسده إلى حد بعيد.

 -ولعؿ السبب في فقداف الصورة الجيدة، ىو إنيا فقدت أىـ عناصرىا
فقدت  كما ذكرنا، ومعنى ىذا أف الجزئيات التي تتركب منيا الصورة قد -الخياؿ

 العنصر الذي يوحدىا ويركبيا، ويربط الجزء الواحد منيا باالخر.
كما إف شاعر القرف لـ يفيـ ماىية التشبيو واالستعارة، وىما اداتاف تتولد بيا 
الصور، فقد استخدميا استخدامًا آليًا يفتقد الحركة والحيوية وااليحاء، ولذلؾ جاءت 

يحاءاتيا، فاقتصرت صورة جامدة، تفتقد العنصر النفسي، ومف  ىنا فقدت حرارتيا وا 
 وظيفتيا عمى التزييف وحسب.



 كقوؿ محمد سعيد الحبوبي: 
  ال ةةةةةةةةاو مةةةةةةةةن  س ومةةةةةةةةن  ةةةةةةةةرجس
 ايةةةةةةةةا اخةةةةةةةةا ال  ةةةةةةةةن  عا مةةةةةةةةا ا ث ةةةةةةةة 

 

 عي ةةةةةةةةةةةا  والخةةةةةةةةةةةاان مةةةةةةةةةةةن جل ةةةةةةةةةةةار 
 ويةةةةةةةةةا اخةةةةةةةةةا الاةةةةةةةةةار  عا مةةةةةةةةةا أ ةةةةةةةةةار

 

الشاعر فيذه التشبييات تشبييات حسية جاىزة، انتزعت مما وقعت عميو عينا 
 . وكأنيا جاءت )تكديسًا لثروة لغوية خمت مف الروحانية الحقيقية(

 بؿ إف معظميا منتزع مما وصؼ بو الشاعر العربي القديـ المرأة. 
لقد أضفى شاعر القرف التاسع عشر عمى المرأة صفات: الشمس والقمر 

الواقع الحسي  واليالؿ والبدر والصباح والنيار والنور والنار... وكميا مستقاة مف
المنظور، كما أنيـ مف الجية األخرى شبيوا شعرىا بالميؿ، ووجييا بالصبح، وعيونيا 
بالنرجس ووجنتييا بالورد وثغرىا بالمؤلؤ وريقيا بالعسؿ وقواميا بالباف... وىي 
تشبييات مادية مستعارة مف صفات المرأة في التراث العربي الذي اعجبوا بو وقمدوه 

 . وكرروا صوره(
وىذا االعتماد المقصور عمى االلفاظ الحسية في عممية التصوير، ىو الذي 
الغى العالقات بينيا، ولذلؾ جاءت التشبييات خالية مف االيحاء بعيدة عف التأثير 
ومف الغريب حقًا إف يصؼ شعراء القرف التاسع عشر بعض مظاىر الطبيعة الخالبة 

يويتيا وايحاءاتيا، وأقصد بيذا وصؼ الساحرة الموحية، وصفًا يمنح جماليا وح
، وجاء كؿ جيدىـ فيو رصفًا اللفاظ الكواكب دوف جيد فني بعيدًا  الكواكب والنجـو

 .عف االيحاء والتأمؿ المثير 
إف ىذا الحشد المغوي الذي ألؼ منو شاعر القرف التاسع عشر، صوره دونما 

لذي جعؿ احد الدارسيف تركيب فني وتريب جمالي يوحي بالحيوية والتدفؽ، ىو ا
يطمؽ عمى التصوير في ىذا القرف بػ )شعر الرصؼ( النو يرتكز عمى )تكديس 

والمدىش  الصفات ورصؼ االلفاظ دوف العناية بالصورة المتكاممة أو التفاعؿ معيا(
مظاىر الطبيعة التي اشرنا إلييا، والتي منيا  حقًا إف تصوير شعراء ىذا القرف الروع

أيضًا مظاىر الربيع الموحية، قد جاء جامدًا ميتًا ألنو فقد اىـ عناصر التصوير 
 الجيد، وىو الخياؿ.



ومف ىنا اعتمد محاكاة الصور القديمة وتمثؿ أبيات حيدر الحمي ىذا الحشد 
والزىر والبرد والضياء المغوي الذي يكتفي برصؼ الفاظ الروض والربيع والنور 

والطيب والمسؾ والنسيـ والغصوف والورؽ وااليؾ، في ابيات يصؼ فييا الربيع 
 فيقوؿ: 

 لةةةةةةةةةةةا  روضةةةةةةةةةةةة  رةةةةةةةةةةةايا الرايةةةةةةةةةةةف
 علي ةةةةةةةةةةةا ال ةةةةةةةةةةةاا رةةةةةةةةةةةحار عيل ةةةةةةةةةةةا
 ترو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أن مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ال رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
  ةةةةةةةة ن ال  ةةةةةةةةون  عا الةةةةةةةةور    ةةةةةةةةر

 

 مةةةةةةةةن ال ةةةةةةةةور والزيةةةةةةةةر اةةةةةةةةراا  ر ي ةةةةةةةةا   
 وعرا مةةةةةةةةةن الطيةةةةةةةةة  مرةةةةةةةةة ا  رةةةةةةةةةحي ا  

     ةةةةةةةةةةة ا  وري ةةةةةةةةةةةا  م  ةةةةةةةةةةةا ي عةةةةةةةةةةة
 علةةةةةة  ا يةةةةةة   شةةةةةةوان لةةةةةةن يرةةةةةةتفي ا

 

ومف مظاىر الصورة الشعرية السمبية ، سذاجتيا وبساطتيا، مما ابعدىا عف 
العمؽ وااليحاء والتأثير ومرد ذلؾ في رأينا، إلى ضعؼ ثقافة الشاعر، وبعده عف 

الفاظيا الصدؽ الشعوري الذي يربطو بالتجربة. ولذلؾ تكررت لديو الصور، وتكررت 
 وعباراتيا المؤلفة ليا.

ومف أشد الظواىر الفنية في شعر القرف التاسع عشر بروز ظاىرة )الركاكة 
المغوية والتي يعزى سببيا إلى جيؿ الشاعر بأسرارىا وجماليا ومفاتيحيا، مما يجعمو 

ولذلؾ وقعوا في شراؾ  أسير خوٍؼ دائـ مف الوقوع في المحف وخطأ التراكيب(
األخطاء المغوية والنحوية، وكثر الخمؿ في أوزانيـ والخطأ في قوافييـ والضعؼ في 
أساليبيـ. ومف مظاىر ىذا، عدـ التساوؽ بيف العناصر االساسية لمقصيدة، وخاصة 
الموسيقى والعاطفة والخياؿ، ويسند ىذه العناصر الميمة في القصيدة، حرية نفسية 

 تجربة الشعرية وفي أدائيا.في تناوؿ ال
سبب  -وىو جزء مف ضعؼ العصر كمو -وربما كاف لضعؼ ثقافة الشاعر

 في شيوع ىذه الركاكة.
ومف مظاىر الركاكة عندىـ، شيوع العامية واستخداميا في الشعر، مف ذلؾ 

 قوؿ عبد الباقي العمري:
 طةةةةةةةراا  وع رةةةةةةةا  تةةةةةةةر ت   لةةةةةةة    رتةةةةةةةه

 

  ةةةةةة  يةةةةةةو   ةةةةةة   اعيةةةةةةا الفةةةةةةور وأاةةةةةةورا 
 

)فالوابور( لفظة عامية. كما أف )الطرد والعكس( لفظتاف بعيدتاف عف لغة 
 الشعر وحيويتيا.



واستخدموا االلفاظ الدخيمة البعيدة عف اإليحاء، كاستعماؿ عبد الغفار األخرس 
 لمفظة )جناب( وىي تركية، بقولو:

 و ةةةةةة  علةةةةةة  ال ةةةةةة ف الجميةةةةةة  ج ااةةةةةةه
 

     مةةةةةةةةا يةةةةةةةةو لةةةةةةةةو  ظةةةةةةةةرر  ةةةةةةةةعا   
 

عراء في استخداـ العديد مف األلفاظ التركية التي استعممت في ولـ يتحرج الش
 حياتيـ العامة أمثاؿ )خاف( و)فاقاف( و)مزماف(.

ويبدو أف ظاىرة االزدواج المغوي لدى شاعر ىذا القرف كانت مسألة ال تثير 
الحرج لو أطالقًا، وبدأ عند بعضيـ )استخداـ الميجة العراقية الدارجة، مثؿ كاظـ 

 .ميرزة الحمي ويعقوب الحاج جعفر وباقر اليندي(السبتي و 
ومف الظواىر الفنية التي أساءت الى شعر القرف التاسع عشر التخميس 
والتشطير وىي ظاىرة طغت طغيانًا شديدًا، بحيث جعمت مف حجـ ىذا الشعر 
أضعافًا مضاعفة وربما تكمف خطورة ىذه الظاىرة، في أنيا افرغت الشعر مف محتواه 
الفكري، وقتمت ما بقي مف معانيو السخيفة، وأتت عمى كؿ ما يتصؿ بمضمونو، كما 
أنيا اضافت إلى شعر ىذا القرف سوأة أخرى، إذا أقبؿ بعض الشعراء عمى تخميس 
وتشطير قصائد البعض اآلخر بالتقريظ والتينئة، فتركوا في ذلؾ قصائد أخرى تخمو 

 نسانية.مف الحياة، ومف معاني الشعر وخصائصو اإل
وبذلؾ صار الشعر لعبًا شكميًا خاليًا مف الجماؿ، ألف ظاىرة التخميس 
 والتشطير والتقريض ال تمتمؾ جماؿ االداء، وألنيا تمثؿ عجز الشاعر عف االبتكار.

وىكذا أفرغت قصيدة الشاعر مف محتواىا الفكري كما خمت مف أي مممح 
 شكمي يمفت النظر ويتوقؼ القارئ ويثير تأممو.

يذا سقطت القصيدة في وىاد الشكمية المقيتة، والبحث عف كؿ ما يظف وب
الشاعر أنو يضفي جمااًل عمى قصيدتو كالجناس والطباؽ والتورية والمقابمة، حتى 

 صار توفير ىذه األوجو البديعة الزمة مف لواـز شعر ىذا القرف.
يف مرة، فعبد الباقي العمري يكرر لفظة )الخاؿ( في إحدى قصائده ستًا وعشر 

 مختمفة المعاني في كؿ بيت.



ومف الظواىر الفنية السقيمة التي احتفظ بيا شعر ىذا القرف )التنظيـ 
المشترؾ، إذ يتفؽ شاعراف أو أكثر عمى نظـ قصيدة طويمة، كالتمغيز وحؿ األلغاز 

 .وعقد األحاديث الشريفة النشر والترتيب ونظـ أسماء السور 
حداث، وىو كثير كثرة مفرطة إذ )يدخؿ أحدىـ وىناؾ الشعر الذي يؤرخ لأل

في تاريخو الحروؼ المعجمية، أو الميممة في حساب الجمؿ، وقد تجيء قصيدة 
الشاعر وفي كؿ شطر منيا تاريخ، أما الحوادث واألشياء التي تؤرخ، فكؿ ما يخطر 

 .عمى باؿ إنساف وما ال يخطر أيضًا مف أتفو الحوادث اليومية 
ف النظـ يسمونو )الروضة( إذ ينظـ الشاعر قصيدة كاممة عمى وىناؾ نوع م

حرٍؼ واحٍد مف حروؼ العربية بحيث تبدأ كؿ ابياتيا بيذا الحرؼ وتنتيي بو. ومف 
قبيؿ الصناعة الشعرية ما يسميو عبد الباقي العمري )الجمع بيف التقريض والتسميط 

الوجوه واألماكف طواًل  والتخميس والتشطير والتشنيؼ( بحيث تقرأ القصيدة مف كؿ
 .وعرضًا ومف اليميف إلى الشماؿ وبالعكس 

والواقع أف توفير ىذه األصناؼ الشكمية في القصيدة، ال يعد في نظرىـ عيبًا 
أو قدحًا في الشعر، بؿ يعد تفننًا يعكس قدرة الشاعر عمى حد مفيـو الفف الشعري 

وىو أكثرىـ تفننا  -باقي العمريلذلؾ العصر. ولذلؾ يضع القرف التاسع عشر عبد ال
في مقدمة شعراء القرف لما لو مف طوؿ باع وقدرة بارعة عمى  -في ىذه المسائؿ

 توفير األشكاؿ اليندسية لمقصيدة.
 وكاف لغياب النقد األدبي أثر في شيوع الظواىر الفاسدة في الشعر.

ا عمييا، يبقى أف نقوؿ وفي القوؿ تذكرة ببعض المالمح االيجابية التي وقفن
والتي تشفع لشعر القرف التاسع عشر، ونقصد بذلؾ. الشعر السياسي الذي يمتمؾ 
مضاميف قومية أو واقعية، والتي صدرت مف مجموعة مف شعراء أمثاؿ العمري 

 واألخرس والجميؿ والتميمي والشاوي وأمثاليـ.
لقد كاف في قصائدىـ التي تصدوا فييا لمعسؼ واالستبداد، وفي ما نظموه 
دفاعًا عف اإلنساف وعف شعوره وحياتو وحريتو، ما يخفؼ عنيـ سوأتيـ التي تحدثنا 
عنيا، ويضعيـ في عداد الشعراء الذي كانت ليـ وقفات إنسانية إيجابية، كما ال 
يخمو العديد مف قصائدىـ مف سمات فنية توفر العواطؼ الحارة والتجارب الصادقة 



ولنا أف نقوؿ أيضًا، أف شاعر ذلؾ العصر  -ياعمى قمت -والمشاعر االنسانية الرقيقة
ال يمكف أف يتحمؿ وحده وزر ما قدمو مف عقـ فني، فالعصر بكؿ ما فيو قد أسيـ 

 في تقديـ تمؾ الصورة.
 

 


