
 

 

 

 

 ألفاظ الشعر السياسي واالجتماعي

 لدى حممود سامي البارودي وملك الشعراء هبار

 *مزيدي يصادقمجيد 
 العلوم واملعارف القرآنية، قم جبامعة، مساعدأستاذ  .1

 

 (5/6/2016القبول: ؛ تاريخ  15/3/2016)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

ميتاز العصر احلديث بأنه قرن البعث والنهوض األديب والسياسي يف األمة املصرية واإليرانية، كانت مثرة هذا البعث 

ظهور شعراء متذمرين أرادوا للشعر أفقاً ملصاحل الناس واجملتمع؛ فمن أبرزهم حممود سامي البارودي وملك الشعراء 

لبحث جاهداً إلقاء الضوء على األلفاظ الشعرية املشتركة لديهما. فمن أمهها: ألفاظ الطبيعة، وألفاظ هبار. حياول هذا ا

ودمها يف استعمال األلفاظ لفاظ السياسية. كرّس الشاعران جهاإليقاظ والثورة، وألفاظ احلزن، وألفاظ الوحدة واأل

دالة عليها، ولكنه يكثر البارودي من اجلمل الفعلية ويؤكد الثوروية والتحريضية واأللفاظ السياسية احملضة واملفردات ال

ملك الشعراء هبار على ألفاظ احلمية واستدعاء الشخصيات التارخيية. ويف جانب آخر قداختذ الشاعران جمموعةً من 

ة التغيري األلفاظ الوحدانية الصرحية وغري الصرحية الدالة عليها وصرّحا بكثرة الضمري اجلمعي باعتباره حامال إراد

باالحتاد والوحدة. كما احنرف الشاعران بألفاظ الطبيعة من املعىن احلقيقي إىل املعىن اجملازي، ورمزا هبا إىل األغراض 

السياسية واالجتماعية. أضف إىل ذلك أن األلفاظ احلزينة قدأصبحت لديهما تعبرياً صادقاً عن إحساس مرير باليأس 

قبل وكان ذلك إثر الغدرة واغتراهبما الوطين. تنهج هذه املقالةُ الدراسةَ الوصفيةَ وحتليل ولَده الشعور بعدمية جدوى املست

الفحوى كما تستدعى طبيعة املوضوع وغايته أن تستكشف األلفاظ املختلفة حقيقياً أو جمازياً يف األشعار السياسية 

 .واالجتماعية للشاعرين لتبني أمهية هذه األلفاظ
 

 ةلمات الرئيسكال

 .ةالشعري األلفاظث، حممود سامي البارودي، ملك الشعراء هبار، يدب احلداأل
 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   Email: majid.sm39@yahoo.com الكاتب املسؤول  *

 علمية حمكمة جملة اللغة العربية وآداهبا

 هـ 1437، ربيع 1  ، العدد12السنة 

 115 -91صفحة 

Print ISSN: 

Online ISSN:  
jal-lq.ut.ac.ir 

 

1735-9767 
2423-6187 

mailto:majid.sm39@yahoo.com


92   1437ربيع ، األولالثانية عشر، العدد ، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 

 

 ةمقدم

إنّ دراسة الشعر العريب والفارسي احلديث تدلّنا على تطور الشعر املناضل يف أشكاله وتعابريه 

ولغته يف زمن  حفلت البالد باألزمات واالضطهاد واالحتالل، فبقي الشعر رؤية اإلنسان احلديث 

الشعر صدى ملطالب الشعب وأصبح سجالً يسطر الشعراء به  يف شكله الفين ويف صوته وظلّ

تارخيهم ويكتبون مآثرهم. كما يقول عزيز السيد جاسم عن دور الشعر احلديث يف مواكبة 

التطورات احلضارية "إنّ الشعر احلديث قد أسهم إسهاماً ثورياً يف عملية اخللق الفين، ويف 

بيعة حرية اإلنسان. لذلك فقد أضحى التطور احلاصل تفجري الطاقات املخبأة، واألكثر وعياً لط

يف القصيدة العربية ليس حماولة جمددة تعاكس القدمي بل اختباراً من خالل الضرورة، 

 .(97: 1995)عزيز، الضرورة يف أن يتكافأ احلس واملوسيقي واللغة واملعاين يف وحدة واحدة" 

ت العصر احلضارية وأغراضه وتوس ع بة تطوراكث ضرورة ملوايأصبح الشعر احلد من ثَمي

ة اليت رافقته، وهذه يشعر هذا العصر جند التجربة الثورى ز علكأهدافه "وعندما نر

التجربة القومية والتجربة اإلنسانية ولعلّ من احلق أنّ الشعر  التجربة دفعت بالشعر إىل

ور الشعراء يف فربز د .(99: 2009)مراشدة،  ه"ية فريثكدة يغلي باجتاهات جديث ياحلد

يف  هممن أبرزت يف الوطن. اع والتشتّير وصف املعاناة واألمل ووصف التمزق والضيتصو

لعريب ؛ حممود سامي البارودي وملك الشعراء هبار رائدا األدب اي الفارسي واملصرنياألدب

الظروف ى ؤمنان بالثورة عليانا كان يفهما شاعران ثور والفارسي يف العصر احلديث،

ألنّ  ؛دةين من األغراض اجلدياسي عند الشاعريفأصبح الشعر الس. ة لبالدمهاالسائد

ه لباس اجلدة يف يان غرضاً خلع الشاعران علكهما ياسي واالجتماعي لديالشعر الس

 ث اعترب التطرق إىليالشعرية ح لفاظد يف استعمال األياجلوانب املختلفة؛ منها اجلد

 هما.يأسلوب خاص لدكاستعمال اللغة 

ملك ــ  الشاعرينى لدالدستورية شعار النهضة البنية اللغوية أل دراسةَدف هذه املقالةُ هت

اللغوية هلما، وتكمن أمهيتها أيضاً  الظروفبيني وت ــ الشعراء هبار وحممود سامي البارودي

مبا أن  يف قيمة األدب املقارن واستكشاف التقارب الفكري والثقايف لدى الشاعرين.

اختذا األلفاظ املختلفة يف أشعارمها السياسية واالجتماعية يف خدمة املدالالت الشاعران قد 

األلفاظ املشتركة لديهما بداللتَني رمزيةً ومباشرةً يف  كالشعرية؛ فتقوم هذه املقالة بتحليل تل
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شف أوجه التشابه  كرتب ط باملوضوع إىليتجه البحث فيما التصوير الرمزي والشعري في

ظراً لذلك جاءت هذه يهما. نة لديالظواهر الفنيشري أحياناً إىل و األلفاظ تلكن يف يوالتبا

ة من خالل اإلجابة عن ية واالجتماعياسيالس األلفاظن يف ية الشاعريشف عن رؤكالدراسة لل

األلفاظ املتنوعة اليت استعملها الشاعران ألغراضهما السياسية  ة: ما هيياألسئلة التال

ما و ؟ت تلك األلفاظ املتنوعة ألغراضهما السياسية واالجتماعيةسديف جتوك ؟واالجتماعية

أهم  .1وتقوم فرضيات البحث علي:  ؟تلك األلفاظ عن ريالتعب رت يفهي العوامل اليت أثّ

األلفاظ املشتركة اليت استعملتها الشاعران تشمل األلفاظ السياسية والوطنية وغريالسياسية 

تعترب  باشرة كما متكن استعماهلا بالدالالت الرمزية.األلفاظ بالصراحة وامل كتعرض تل .2

احلقائق السياسية واالجتماعية وتطورات عصرمها من أهم العوامل البناءة يف اجتاه 

 الشاعرين ألغراضهما. 

ة يف تورية من أهم العوامل البناءالنهضة الدس كانتوأما بالنسبة خللفية البحث فقد 

ميكن  حول الشاعرين يف املوضوعات املختلفة.الباحثون تطرق قد  بناءً على هذا؛ ،األدب

 حول اللغة الشعرية ألشعار ملك الشعراء هبار وهي: ةرونشأهم هذه البحوث املاإلشارة إىل 

ش، 1384، 14خطييب، حسني، هنر شاعري وسبك اشعار هبار، هتران، ماهنامه حافظ،  -

ار عامةً، ويكتفي بذكر بعض يتركز البحث على اختيار األلفاظ ألشعار هب .92-67صص

 النماذج املرتبطة هبا. 

، 146: علوم انساينو اتيجملة ادب جتدد،و تعامل با سنتو هبار، ي، سيد مهدزرقاين -

دة لشعر ية واجلدميبالتوجهات القد اعتىن الباحث يف هذه املقالة .103-87صص. ش1383

  .ماعي واجلوانب اللغوية كما ينبغيومل يهتم بالشعر السياسي واالجت عامةً الشعراء هبارملك 

، جمله هباري تق حممد شعر در ي بازتاب حضور سياس، يفالح، غالمعل -

اهتم  .211-180صص. ش1384 ، تابستان47هتران،  علوم انساينو ده ادبياتكدانش

أهم ومن  ومل يهتم باجلوانب األدبية.السياسي للشاعر الباحث يف هذه املقالة باملوضوع 

 النهضة الدستورية للبارودي:الدراسات اليت متتّ يف أدب 

اجمللة العربية  حممود سامي البارودي والطبيعة املصرية،أبوسنة، حممد إبراهيم،  - 

العناصر ى د الباحث يف هذه املقالة علكأ .342-321صصم. 2003، 292لإلنسانية، العدد 

  حبه للوطن وعناصره. ى مدنيبيل لشعريةبالشواهد اى ة يف مصر وأتيعيالطب
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ات وعلوم يده ادبكهتران، جمله دانش ،يوان باروديد در ديتوح، حمسن،  -

ة يني الدنياهتم الباحث يف هذه املقالة باملضام فقد .138-119صص، ش1382، هبار انساين

بالنماذج ى وأت ،هرية وغياسييف شعر البارودي بصورة عامة من السوألفاظها ة يوالقرآن

  مها.يألفاظ القرآن ومفاه يبني لناعرية اليت الش

هتران، جمله  عرب در عصر حاضر، يات محاسيدر ادبي تأملعي راد، زهرا، يفر -

 .416-397صص. ش1379ات، زمستان يده ادبكدانش

ث ير بعض أسبابه يف العصر احلدكبالشعر احلماسي بصورة عامة وذ اهتم الباحث

؛ منهم حممود سامي اسي للبالد املختلفةيرواد الشعر الس ة عدّيوشرح تلك العوامل ويف النها

 .البارودي وذكر بعض النماذج الشعرية

جمله  مصر،ك السيكدر شعر شاعران نئو  جتديدغيب، عبداالحد،  - 

تطرق الباحث  .193-179. ص1379، هبار24هتران، مشاره علوم انساينو ده ادبياتكدانش

اجلوانب ى عل داًكالشعراء املصريني مؤى وعات املختلفة لداملوض إىل  هذه املقالةيف

وذكر بعض األشعار التجديدية عند البارودي أيضاً ومل يهتم  التجديدية يف أشعار الشعراء

 .باأللفاظ التجديدية كما ينبغي

ات يهتران، فصلنامه ادب، يالديم 19مصر در قرن و رانيشعر ا، مي، مريمراديعل - 

وذكر بعض  نية يف البلديخيالتار املواقفَ شرح الباحثُ .56-48. صش1382، يفارس

 نية للشعراء احملدثيببعض النماذج الشعرى تفكوا العوامل اهلامة للتطورات الشعرية

  ن.يللبلد

ات يرمان، ادبك عرب،و رانيات مقاومت معاصر ايادب مباينا، ناصر، ين حمسين -

أدب املقاومة يف مبادئ  أن يبني بعضحاول الباحث  .158-143. صش1388، 1، 

 .اًيخيوروادمها تاركر مراحل أدب املقاومة ذيث ويران ومصر يف العصر احلدين إيالبلد

حبث مستقل حول ى اتب علكعثر اليالبارودي وملك الشعراء هبار فلم  أما بالنسبة إىل

واالجتماعية  السياسية أللفاظدراسة اهذا البحث  فيحاولد اللغوي يالصعى ن عليالشاعر

يف إيران  الدراسات اللغوية لديهماى ز علكريد يهذا البحث جد ن القول إنّكميو عندمها،

  ومصر.
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 ةياللغة الشعر

فللغة دورها الكبري يف بناء القصيدة، "من حيث هي عمل فين ليست إال تشكيالً خاصاً 

اعها ومعناها. واأللفاظ صورهتا وإيق فيمنحها (50: 1986)إمساعيل، جملموعة من ألفاظ اللغة" 

هي ريشة الشاعر ترسم صور النص، فال بد من أن حتمل ألواناً، ينسقها الشاعر حبسب 

ث يكون للنص قدرة على استحضارها، وبذلك يمقتضيات جتربته لتمثّل صوراً شعرية ح

"تكون وظيفة األلفاظ هي القدرة على التصوير النابض بالتفاعل احلي واإلشارة والتذكر 

 .(15: 1988)مبارك، " ستجماع ملكنون املشاعر اإلنسانية املترسبة يف األعماقواال

الشاعر ال يستعمل ألفاظ اللغة كما إنّ ولِما كان الشعر خرقاً للغة عن الصياغة املألوفة، ف

يستعملها غريه، فـ"هو حيطمها وميزجها بأحاسيسه ومشاعره، وذرات كيانه لتتشبع بشحنات 

مصنوعة صنعاً جديداً حمملة بطاقات إحيائية عالية  خيرجها إىل الواقعنفسه املنفعله مث 

على الشاعر أن  ولذا يتعني (36: 1988)مبارك، تعكس خصائص مبدعها الذاتية واملوضوعية" 

  .يعتين كثرياً باختيار ألفاظه وتأليفها للتعبري عن املعاين

رياً من الصخب العايل لقد أمسعَنا حممود سامي البارودي وملك الشعراء هبار كث

والعنف الشديد، يف مواقف اإليقاظ واحلث على الثورة والذود عن حرية الوطن واألمة، 

والدعوة إىل الوحدة، وغريها من املعاين اليت اتبع فيها الشعراء األسلوب الثوري اخلطايب 

 القوي يف والتقريري الذي مشل األلفاظ والتعابري القوية والصاخبة، ليكون له ذلك التأثري

هذا األمر ى نفوس املتلقني، وهذا ما ينشده الشاعران ألهنما من أصحاب الرسالة. فعل

ن ارتباطاً حياً بتجربتهما وموقفهما ورؤيتهما للحياة، يالشاعرى لد ةالشعريلفاظ يرتب ط األ

إذ "متثل العقيدة الصدى الداخلي لواقع احلياة، والكون على وجدانه، كما تكشف لنا عن 

اناة اخللق اليت تداخلت وتفاعلت فيها خمزونات الذاكرة، ومعطيات احلواس والشعور" مع

مدى الثقافة والذوق والتأثر  ةالشعري لفاظدراسة األ . وتكشف(136: 1988)العشماوي، 

التجربة اليت مير هبا الشاعران تفرض عليهما أنّ  مبعطيات احلضارة والعصر، كما

الشعرية النابعة من أعماق نفسهما املستقرة أو املضطربة أو  جمموعة من األلفاظ والدالالت

 .من اجملتمع ومستجدات عصره

فمن قراءة ديوان الشعر السياسي واالجتماعي للشاعرين، توجَد ألفاظ ختت ط لنفسيهما 

وجمتمعهما. ومن هنا ميكن تقسيم األلفاظ الشعرية لدى الشاعرين على احملاور اللغوية اآلتية: 

 بيعة، ألفاظ اإليقاظ والثورة، ألفاظ احلزن، ألفاظ الوحدة، األلفاظ السياسية.ألفاظ الط
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 ألفاظ اإليقاظ والثورة 

إنّ الشعر السياسي لدى الشاعرين واكب النهضة الدستورية يف تاريخ األمة اإليرانية والعربية، 

االستبداد، فلجأ مما دفع هبما إىل اإليقاظ اجلماهريي والدعوة إىل الثورة ضد الظلم والقهر و

الشاعران إىل الوضوح والتقرير املباشر البعيد عن أساليب التحليق الفين، ألن الشعر وسيلة 

إيقاظ وخماطبة اجلماهري، وهذا جعلهما يرددان ألفاظاً مثل )اجلهاد، القيود، الطغاة، 

علّ إميان النضال، الوطن، اجلماهري، السجن، الوغى، ثورة، الذل، االستعمار وعبيد و...( ول

هذين الشاعرين بإيصال صوهتما إىل خمتلف الشرائح اإلجتماعية، سوّ  هلما أن تأتيا هبذه 

بدالالت تشري إىل مفهومها الثوري واإليقاظي بلغة بسيطة، لكوهنا  ــيف األعم الغالب  ــاأللفاظ 

بة من تنسجم مع ما يؤمن به الشاعران، فضالً عن وظيفة الشعر االجتماعية يف تلك احلق

النضال والكفاح ضد الفساد وهي السمة السائدة يف أشعارمها للدستورية. فيقول البارودي يف 

 شعره السياسي منشداً:

 فَيَـــا قَـــومُ هُبَُّـــوا إِنََّمَـــا العُمـــرُ فُرصَـــةٌ 

ــتُم   ــوَانِ وَأَنــ ــسَِّ اهلَــ ــى مَــ ــرباً عَلَــ  أَصَــ
  

ــافِعُ     ــةٌ وَمَنَـــ ــر ق  جَميـــ ــديهرِ طُـــ ــي الـــ  وَفِـــ

ــى  ــدُ احلَصَـ ــعُ   عَديـ ــى اهللِ رَاجِـ ــي إِلَـ  إِن ـ
 

(334: 1ج، 1998)البارودي،   

يتجلى يف األبيات دعوة الشاعر الصرحية لإليقاظ والثورة وتنبيه القوم باستعمال 

لغفلة الشعب ى وألفاظ أخر صربا"يخي"أا قوم" وفعل األمر "هبوا" واالستفهام التوبيالنداء"

 م وتنبيه الضمائر. ويف موقف آخر يالحَظـ"مس اهلوان"،"العمر فرصة"بغرض حتفيز اهلمك

 رياجيـ"دكالشاعر يف خماطبته ألبنائه وهم يقارعون الظلم، قداستعمل ألفاظ اإليقاظ أنّ 

األلفاظ اليت صورت نفسية الشاعر الثائر وما  د اجلور، ظامل، داء، ضاع اجملد" هذهيحمنة، 

اسي يع غرضه ومضمونه السة عنده كي تنسجم ميقاظيلمات اإلكيدعو له، فحشدت هذه ال

 وحتقق الدعوة إىل استثارة اهلمم والعزائم وذلك يف قوله:

ــة     ــاجِريِ مِحنَـــ ــي دَيـــ ــرِي فِـــ ــامَ نَســـ  فَحَتيـــ

 إِذَا املــ رء  لَــم يــدفَع  يــدَ اجلَــورِ إِن سَــطَت  

 وَأَقتَـــــــــلُ دَاء  رُؤ يـــــــــةُ العَـــــــــنيِ ظَالِمـــــــــاً 
 

ــدُه   ــا عَــن صَــحبِة الســيف غَم   يضــيقُ بِهَ

ــهِ فلَــــ   ا يأسِــــفُ إِذَا ضَــــاعَ جمــــدُهُ  عَلَيــ

 يسِــــيء  وَيتلـــــي فِــــي املــــــ حَافِلِ حَمـــــدُهُ  
 

(123: 1ج، 1998البارودي، )  

ويف موقف كانت أشعاره على الرغم من التقريرية، دعوة صرحية لليقظة والثورة، ففي 

 ذا:كدته هيستهل قصياتاً يذلك أنشد الشاعر أب
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 رَاأَبَى الضييمَ فَاس ـتَلَّ احلسَـامَ وَأَصـحَ   

 جِلَـــــادُ إمــــــرِئ  آلَــــــى بِقَــــــائِمِ سَــــــيفِهِ 
 

ــرَا   ــيمَ اهلَـــــوَانَ تَنَميـــ  وَذُو احلِلـــــمِ إِن سِـــ

عَلَــــى اجملــــدِ أَن يولِيــــهِ نَصــــراً مُــــؤَزيرا
1

 
 

(276 :1ج، 1998البارودي، )  

فمن األلفاظ اليت استعمل الشاعر يف هذا احملور لفظة "احلسام والسيف" وهو مرتب ط 

اعة والقوة، "لقد استعمل الشاعر لفظة السيف واحلسام وهي من ألفاظ مبعىن اإلقدام والشج

الثورة، ومما يالحظ أنّ هذه األلفاظ ليست من مألوف لغة الشعر احلديث، إالّ أنّ الشاعر 

السياسي ال يرى عنتاً يف استعماهلا، ليؤكد اتصاله بتراث أمته ومتثله الروح العربية األصيلة 

وهو حيرص على أن جيعل من الكلمات واأللفاظ قوة . (94ر، دون تا: )الشعاوتصوير بطولتها" 

فاعلة إليقاظ األبناء، لذلك نراه "يركز على اجلملة الفعلية أكثر من اجلملة االمسية فاألوىل 

. إذ اختذها (52: 1380)اهلامشي، قادرة على التأثري والتغيري وهي أكثر قدرة على النفوذ" 

يثة وذلك ملعرفتهم بأن وصف املعارك وتصوير أهواهلا ال يأيت بذكر معادالً آللة احلرب احلد

األلفاظ واملسميات احلديثة، وإمنا مبا يضفي الشاعر على القصيدة من روح جيعلها صورة 

 صادقة للحرب. أو يقول:

ــل      ــوَى رَجُـ ــوَى سِـ ــةَ القُصـ ــدرِكُ الغَايـ  اليـ

 إن  مَسيت هُ الضييمُ نَاجَى السّيفَ مُنتَصِرا
 

 ب ــــتِ العَزميــــةِ مَــــاض  حَيــــثُ ينخَــــرِطُ ثَ 

ــب طُ    ــهِ الثَّــ ــق  بِــ ــم يعلِــ ــرُ لَــ ــه األ مــ  أَو هَميــ
 

(306 :1ج، 1998البارودي، )  

استعمل الشاعر لفظة "السيف" واحنرف هبا عن املعىن األصلي، كي تدل على ظلم وقهر 

ة السيف ما ارتبطت لفظكهؤالء احلكام للشعب، وتشري على قرب هناية الظلم واالستبداد 

 بالتحدي والعزم واإلصرار للدفاع عن املبادئ الثورية والوقوف ضد أعداء األمة. 

واستخدم ملك الشعراء هبار كالبارودي األلفاظ الثوروية واإليقاظية وغالباً ما استعملت 

استعمل الشاعر  هذه األلفاظ لنقل صورة واضحة ملا يعانيه الشعب يف ظل احلكام املستبدين.

يضاً ألفاظ احلمية خالل هذه األبيات أ واستعمل" لئام ،ردم درمانده، عوام، ألفاظ "م

كـ"جوامنردي، جوامنرد، فضيلت، شرف وشرافت، خردمندي ودادخواهي" كي تؤدي لنا دالالت 

وألن الشاعر  ؛مباشرة وصرحية للمعاناة القاسية اليت كان ميارسها احلكام إزاء أبناء الوطن

                                                      

 . سيم اهلوان: محل عليه الذل ــ آىل حلف ــ مؤزر: القوي الشديد.1
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هذه الصور هبدف شحذ اهلمم وتعبئة اجلماهري النتزاع احلقوق املغتصبة،  ده لنقلكرّس جه

وهلذا غلبت ظاهرة االستفهام املكرر على األبيات، ويرجع ذلك إىل رغبة الشاعر الصادقة 

 بتصوير األحوال السياسية واالجتماعية، متواشجة مع حسرته وتوجعه وتعجبه فيقول:

(174: 1ج، 1380)هبار،   

ن يلة ألبناء شعوهبم املضطهدة وأين علّموا الفتوة والفضيئك الذن اوليت: )أيمفهوم الب

دي ي. الوطن يف أني الغاصبنين قاموا أمام الظلم واجلور وناضلوا الظامليان الذياولئك الفت

لة والشرف(. قد يعلّم هلؤالء اللئام درس الفضيي الشهم الذي كن الرجل الذياللئام فأ

ور فردا" ويوظف الشاعر هذه يـ"جوانان غكيف شعره ى راستعمل الشاعر ألفاظ اإليقاظ األخ

ما كة مستغالً الطاقات االحيائية املخزونة فيها ومرموزياهتا املتعددة ياأللفاظ املتتال

رك سار" هذه األلفاظ اليت صوّرت نفسية يز باشرف، ،ـ"ى كاطبهم بأوصاف أخرخي

هم، فحشد أفعال األمر والنداء كي تهم وأرضيض الشعب والذود عن محيالشاعر الثائر لتحر

تنسجم مع الطرح السابق فتحقق الدعوة إىل استثارة اهلمم والعزائم. وجاءت هذه األلفاظ 

حتمل معناها الصريح، إذ "تدفقت األلفاظ بفعل الظروف احمليطة به، واستطاع الشاعر من 

غرض املنشود فقد جاء ان اليبلغ رسالته وتتالءم األلفاظ لبيخالل بنية النص اللغوية، أن 

ن يام املستبدكاحل إىل" دغا ما رمز بـ"ك، (86: 1386)فتوحي، صرحياً مباشراً" 

 قول:يشبههم بالذئاب يف سلب احلقوق الوطنية فيو

(153 :1ج ،1380هبار، )  

                                                      

 . دغا: مكار.1
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ي كان الشجعان الشرفاء الذيها الفتيها الشبان احملامون للوطن وأيت: )أيمفهوم الب

م(. فرب ط الشاعر هبذه يب من تلك اجلراثين وهذِّبوا الوطن الطيركاألعداء املاى هامجوا عل

تالف، ة، بني الثورة وكل الفضائل واآلمال من قضاء على الفرقة واالخيضيالتحر لفاظاأل

وحتقيق وحدة الشعب وعلى الرغم من الداللة احلقيقية للثورة، قد استطاع الشاعر اإلبانة 

اسي هم أبناء الشعب، وهؤالء خيتلفون يف يعن املعاين، ألن املقصود هبذا الشعر الس

ق الصواب يان طريد بيمداركهم وثقافتهم. والشاعر هنا ال يرضى نوازع نفسه، وإمنا ير

. يف موقف آخر جاءت حال (96: 1373)زرين كوب، لشعب والوصول إىل إقناعهم ار عامة اكألف

ئة وختلفها مهيمنةً على حركات النص واللغة يف شعر ملك الشعراء هبار يران وظروفها املسيإ

 ه" ألهنا اهلمّريسيت، حال تينك ، خاراين، يـ"وكموجهاً هلا يف األلفاظ املرادفة هلا 

ر، كما يظهر يف الشعر استدعاء شخصية تارخيية كان هلا دور بارز يف الشاعى األكرب لد

ران، إذ يروم الشاعر من هذا االستدعاء استلهام صالبة وعزمية ياحلضارة القدمية إل

ونضاله من أجل قضية بالده، ولعلّ ذلك يساعد على شحن فضائه بثراء   ساساينرياردش

 ريخاطب اردشية الرمز إىل هذا الشعب فتارخيي جميد، وحرارة داخلية تعمق من عائدي

ث ثار ضد االستبداد يران القدمي حيساساين رمزاً من رموز الثورة والتحرر يف تاريخ اإل

والقهر، ولعلّ ذلك يكون مبثابة لوم ألبناء الشعب وإثارة الغرية فيهم السترداد حريتهم، 

ران إىل يرادفة ألوضاع إامللفاظ  ساساين واألريوهبذا احنرف عن املعىن احلقيقي الردش

 قول:ية فية الوطنياحلمى عهم عليقاظ الشعب وتشجيإى ض عليمعىن جمازي وهو التحر

(192: 2ج ،1380هبار، )  

ة لبالده يهذه الظروف املأساوى كتدهور، فمن رأيوى تهاويران يت: )بدأ بالد إيمفهوم الب

ا ي. فى وطنه وبالده فيحتقر ويذَلّغتم عليتأمل ويألنه من  كا قلب التشي؟ فمتشتتاً ومتفرقاً

 .انه(وكي  ساساين، فاهنَض ودافِع عن الوطنريردشاأم الباسل،كها احلايأ

 عةيألفاظ الطب

احلقيقة أنه ليس هناك طبيعة سعيدة وأخرى حزينة، وإمنا هي نفسية الشاعر اليت تنعكس 

على الطبيعة فتجعلها فرحة جذلة لفرحها، وحزينه كئيبة حلزهنا وكآبتها، فقد ردد حممود 
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أنّ  ظاً بأمساء وأوصاف لكائنات حيّة يف الطبيعة،سامي البارودي وملك الشعراء هبار ألفا

 ن.يترديدها ضمن تشكيلة سياقية، يشري إلـى حالة نفسية تسكن الشاعر

يلحظ يف شعر البارودي كثرياً من ألفاظ الطبيعة، إذ حاول الشاعر جتسيدها ليبني مدى تأزم 

ايل أصبح يشكل مهاً كبرياً حالته النفسية، احتجاجاً على الوضع السياسي القائم، فالدجى واللي

لدى الشاعر الذي قبع يف دائرة التوقعات املستقبلية وإنّ اخلالص منه هو الفجر القادم، كما اختذ 

الشاعر من التضاد بني الليل والفجر والغد داللة للمفارقة العجيبة واالستنكار الذي يسجله الشاعر 

اع الشاعر اإلحنراف بألفاظ الطبيعة من على هذا الواقع يف ظل احلكم القائم، ومن هنا استط

املعىن احلقيقي إىل املعىن اجملازي، إذ رمز بالغد إىل انبثاق فجر الثورة القادمة، وأصبحت ألفاظ 

 الطبيعة يتحسس هبا الشاعر انطالق نبع األمل وانبالج فجر الثورة فيقول:

ــل طــالَ الــد جَى أَم تَقَيــ  ــيي هَ  دَت خَلِيلَ
 

 لَّ عَـــــن نَهجِـــــهِ الغَـــــدُ؟كوَاكبُــــه أَم ضَـــــ  
 

(169: 1ج، 1998)البارودي،   

ما كاجملازي له  ستعملها يف املعىنيبدو هلذه املفردات حضور بارز فانطلق الشاعر ي

ر هذه كذير حالة بالده يف الظلم والقهر كذية، فعندما ياسي السني املضامنينها وبيرب ط بي

ى بعيدة عن حقل الطبيعة، تبعاً الختالف سدها من خالل دالالت أخرجياأللفاظ املتضادة و

 قول:يالسياق الشعري الذي ترد فيه ف

 نَرُوح إِىل الش ـورى إِذَا أَقبَـلَ الـد جَي   
 

 ونَغـــــــدُو عَلَـــــــيهِم بِاملــــــــ نَايا إِذَا نَغـــــــدُو 
 

(141: 1ج، 1998)البارودي،   

مية، كما واستعمل ألفاظ الطبيعة األخرى كالشمس، ورمز هبا إىل احلياة احلرة الكر

ارتبطت لفظة الشمس بألفاظ أخرى مثل الضياء، العيد، األجنم وارتبطت هذه األلفاظ 

رمزا حلاله الفرح وهتنئة البارودي جبلوس اخلديو عباس حلمي الثاين فتمثلت صور الطبيعة 

اليت سجل الشاعر إىل عامل الشكر والسرور معرباً عن إحساسه للظروف السياسية يف ذلك 

 ول:الزمن، فيق

ــورِ   أَ ــربَالَ دَجيُ ــرَى سِ ــمس  فَ ــو ء  شَ  ضَ

 وَأَجنُـــــم  تِلـــــكَ أَم فُرسَـــــانُ عَادِيـــــة  
 

 أَم نُـــــورُ عيـــــد  بِعَقـــــدِ التيـــــاجِ مَشـــــهُورِ؟ 

ــجُورِ    ــالبَحرِ مَسـ ــب  كـ ــي مَوكـ ــالُ فِـ تَختَـ
1

 
 

(212: 1ج، 1998)البارودي،   
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رب حتقق فجاء باهلمزة يف البيت األول يف أسلوب االستفهام ليشعر املخاطب بق

م وهبذا خرجت كومة جبلوس احلاكاالنتصارات العظيمة يف سبيل انبالج فجر الثورة واحل

تكوين هذه أنّ  لفظة الشمس من معناها احلقيقي إىل معىن جمازي لتصبح رمزاً للثورة.

 نوراين يطمئن إليه الوجدان، ملالداللة للشمس، رمبا ارتب ط بذهن الشاعر بتطلعاته إىل عا

تخذ البارودي احلمامة يارتباطاهتا مبعاين ودالالت نفسية لديه. ويف موقف آخر فضالً عن 

معادالً رمزياً يف رؤية ثورية تشري إىل الواقع املعيش، فما احلمامة إال رمز للشاعر ونوحة 

م يالنسى كستعمل ألفاظاً أخريما كنة يف الغربة يحاله القلقة واحلز رمز إىلياحلمامة 

 قول:ي حالة األلفاظ مع حاله فنيبيوالربق والغمامة ل

 أَترَى احلَمَامُ ينوُحُ مِن طَرَب  مَعِـي؟ 

ــه؟   ــةٌ أَذيالُــــــ ــيمِ بَليلَــــــ ــا لِلنََّســــــ  مَــــــ

ــا       ــبُ احلَشَ ــرقِ مُلتَهَ ــذَا البَ ــا لِه ــل مَ  بَ
 

ــدمَعِي     ــتَهِله ملَـــــ ــةِ يســـــ ــدَى الغَمَامَـــــ  وَنَـــــ

ــي    ــدَاوِلَ أَدمُعِــــ ــى جَــــ ــري عَلَــــ ــراه مَــــ  أَتَــــ

ــرَارَ   ــهِ شَـــ ــت  إِلَيـــ ــلُعِي أَمسَـــ ــن أَضـــ  ةٌ مِـــ
 

(320 :1ج، 1998البارودي، )  

ها يف يرمز إلية يف شعره ويعيضاً من هذه العناصر الطبيواستخدم ملك الشعراء هبار أ

صورة الليل والظلمة يف اآلفاق هي نتيجة طبيعية، إنّ ة، فية واالجتماعياسياألغراض الس

ه إالّ املعوّقات والشوائب اليت برزت كي تعرقل خ ط الثورة وما هي إال رمز ين ما الليل لدكول

صرح ياته ويالشاعر من خالل أب رهكذيما كران يئة للبالد واألوضاع املتشتتة يف إيللحالة املس

 قول:يالمه فكهبا يف 

(27: 1ج ،1380هبار، )  

أن األعشاب والنباتات اشتعلت ونفض غبارها كت: )أصبحت اآلفاق مظلمة يمفهوم الب

رين هذه احلالة الظروفَ املتشتتة كقة تذيا ويف احلقيعة والدنيمجال الطبى يف السماء وحم

للوطن(. لقد تعددت دالالت الظلمة واالسوداد يف الشعر السياسي واالجتماعي للشاعر، 

                                                      

 البحرية اليت هلا جذور قوية. . نوع من النباتات1
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رر هذه يكوارتبطت بكثري من املعاين الثورية والنضالية وتطلعاته الثورية، ففي قصيدة 

 األلفاظ ويقول الشاعر:

(227: 2ج ،1380هبار، )  

وأصبحت  .املظلمة مجرة الناروالظروف املأساوية هذه أنّ النجوم يف كت: )يمفهوم الب

 ة اليت مزقت وتناثرت يف اجلو(.ينة الششترياملالبس الثمكئة يهذه الفترة املس

ن مصائب الوطن وبيان للسرور ويف موقف آخر جييء بذكر الربيع وهذا رمز للتخلص م

والفرح، يوظف الشاعر الربيع، إذ يرمز إىل الصمود والتحدي أيضاً، بينما يرمز بالسحاب إىل 

 قوى الظلم واالستعمار فيخاطب الربيع للقضاء على هذه الشوائب، فانظر إىل قوله منشداً:

(137: 1ج ،1380هبار، )  

ي متطر السحاب كاألرض لتخضرّ وتنضر واصبِر ل لِمفهوم البيت: )أيها الربيع مه 

ال يصرب صربا مجالبئر والسجن، فاكاملمطرة وتترعد السماء. الوطن يف هذا احلقبة 

ما كقظ أبناء الوطن من الغفلة يستلكي يقُدَرات الشعب ولك  لتتخلص من املصائب وتظهر

 .تنمو وختضر(ى ضا من النوم وانربيعة أيقظ الطبيتست

كما احنرف الشاعر باملعىن احلقيقي للفظة احلمامة إذ رمز هبا حلريته املقيدة املسلوبة، 

واحلرب، واحنرف أيضاً من معىن البـومة ورمز هبا لألعداء، ويشري إىل سيادة الظلم والظالم 

 لكوهنا من الطيور اليت ال تنطلق إال يف الظالم، ألهنا ال تستطيع مواجهة النهار فيقول:

(123: 2ج ،1380هبار، )  

مفهوم البيت: )أال يا محامة احلرية اليت خترب عن الوداد واحملبة ويا محامةَ السالم 

أحبك احلب العفيف وأُفدي لك روحي وقليب. فحان وقت اهلدنة ووقفُ إطالق النار فاتفِقوا 

 السالم واهلدوء(.
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ب يعندل ـالروض، البستاين،كللطبيعة يف شعر ملك الشعراء هبار ى وردت ألفاظ أخر  

ث حتمل دالالت جمازية احنرف هبا الشاعر عن معانيها املألوفة، وما لفظة الروض يح

والنضرة إال رمز للوطن النضر البعيد واجلريح حتت حكم الطغاة مكانياً والقريب وجدانياً 

إىل نفس الشاعر والذي ملك سيطراً على أحاسيس الشاعر وهذا الوطن يعيش وضعاً 

ستبداد والقهر والظلم الذي ميارسه احلكام، لذلك فهو قريب بعيد وجاءت مأساوياً بسبب اإل

فالعندليب يف األبيات هو الشاعر املبدع املتأمل، وهنا تكمن أمهية "لفظة البلبل رمزاً لنفسه، 

املفردة اليت تعطينا الطابع العام جملسات الشاعر واهتمامه يف االختيار وقد تعطينا جذور 

. وهبذا استطاعت ألفاظ الطبيعة يف النص فضالً عن التراكيب (168: 1373، )" الصور

حتتوي نفس الشاعر وتعبّر عنها. وهبذا استطاعت ألفاظ الطبيعة أن تنقل لنا أن  اللغوية

 قول:يما كحالة الشاعر وانعكس ذلك على مظاهر الطبيعة 

(77: 1ج ،1380هبار، )  

اش يب املسجون متالَك يف قفصك فلم تبق لك اجلناح والريها العندليت: )أيمفهوم الب

بسِها(. كما يقة ويئة للروضة واحلديقة والروضة التتأمل من األوضاع املسيا صاحب احلديو

ظ الباحث يف هذه النماذج وغريها من ألفاظ الطبيعة يف ديوان الشعر السياسي احلديث الح

ن، أهنما جيمعان بني املتناقضات، وهناك الفجر والصباح إىل جانب الليل والظالم، يللشاعر

وتبدو هذه العملية أكثر من كوهنا استعماال للطباق، بل هي عملية زمنية واعية حياول 

بينها يف أعماقهما ورؤيتهما، أمالً يف كشف الواقع، كما الحظنا يف بعض  الشاعران أن يوحد

 النماذج اليت استشهد هبا الشاعران.

 ألفاظ احلزن

حممود سامي البارودي وملك الشعراء هبار بتجارهبما ى  لدنيارتبطت ألفاظ احلزن واحلن

ا. فترددت ألفاظ الذاتية، فجاءت أغلب ألفاظهما تعبرياً صادقاً عما خيتلج يف مشاعرمه

هما. ين وحالة وجدانية معذبة لديتعرب عن هذه املشاعر احلزينة وارتكازها على أمل الشاعر

ا يها معانيد وأضاف إليالتولى اءاهتا وأولد منها ما قدر علحياختار البارودي من اللغة وإ

ضحة مع األلفاظ السهلة الوا ة واجته إىلياسيدة ألغراضه السيصور أبعادا جديدةً ليجد
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شرط أساسي لإلبداع الشعري ولعلّ القصد من التخلي كعدم إهدار صحة اللغة واستقامتها 

شة. ياة املعي عن املألوف مستقاة من واقع احلريلمات هو التعبكعن استخدام هذا النوع من ال

ئة أنذر ية مسياسيم من رئاسة الوزارة يف ظروف س1882فعندما استقال البارودي يف سنة 

ن وذوي القلوب الوغرة يد الذي فعله اخلائنون للوطن ورجاله وعرّض باحلاقدكي بالنييالوطن

نة تالئم مع نسج الغرض فبلغت مشاعر الشاعر ذروهتا يف احلزن يواستخدم ألفاظاً حز

تاً حول املوضوع بفعل األمر "خلِّنا" يبدأ بيعة فيآبة والفجك وألفاظ النص مسة الريوسادت تعاب

لقي املخاطب إحساس يدرة" لكشة يعة، مهوم، عيـ"وغره، بئس، خدى كواأللفاظ األخر

 قوله منشداً: الشاعر فانظر إىل

 خَلِّنَـــــــــا مِـــــــــن سِياسَـــــــــة  دَرَجَـــــــــت    

ــر    ــامَهُم عَلَــــــــى خَطــــــ  يقضُــــــــونَ أَيــــــ

 خَدِيعَـــــــــــــةٌ لَـــــــــــــايزَالُ صَـــــــــــــاحِبُها     
 

ــرَه    ــوبُهم وَغِـــــــــ ــاس  قُلُـــــــــ ــنيَ أُنـــــــــ  بَـــــــــ

 فَبِــــــئسَ عُقبَــــــى الس ياسَــــــةِ اخلَطِــــــرَه   

ــدِرَه   ــة  كـــــــــ ــوم  وَعِيشَـــــــــ ــنيَ هُمُـــــــــ  بَـــــــــ
 

(221: 1ج، 1998)البارودي،   

دقق يف ينة من أصدقائه ويناسبها حباله احلزيلمات  ماك البارودي ريتخيويف موقف آخر 

نة يستخدم جمموعة حزي، فنياقا حلزنه ومهه من األصدقاء املنافقيأدائها وانساق منه انس

 حزنه الذي نينها وبيأيت العالقة بيالقلوب" و ىـ"فساد، حسد، مرضكمن األلفاظ السهلة 

ستخدم الفعل ي الفعل واملقصود ونيأيت العالقة بيونلحظ أنه لفاظ د من وراء هذه األيري

ى ما استعمل فعل املاضي للداللة علكانتباه املخاطب ى د علكؤيالمه لكاألمري بروزاً يف إبان 

 قول:ي نيشعره ح ظر إىلثبات األمل واحلزن ورسوخه يف ذهن املخاطب، فان

ــر    أَخ بِــــــر هُ أَن ــــــي بَعــــــدَه فِــــــي مَعشَــــ

 طُبِعُــــوا عَلَــــى حَسَــــد  فَأَنــــتَ تَــــرَاهُم    
 

ــادِي   ــلَاحَهُم بِفِسَـــــــ ــتَجلِبُونَ صـــــــ  يســـــــ

ــادِ   ــحيةَ األ جسَـــ ــوبِ أَصِـــ ــى القُلُـــ  مَرضَـــ
 

(152: 1ج، 1998)البارودي،   

قا، التبتئس، يـ" مل أجد صدكنة ياحلزى رر املوضوع يف األلفاظ األخريكان آخر كويف م

حزن الشاعر وأمله من اجلو املأساوي يف زمنه ى لمات تدل علكل هذه الكحمنة، بؤس"، ف

 قول:ير هذه احلالة فكستنيو

 وَجَريبـــتُ إِخـــوَانَ الصيـــفَاءِ فَلَـــم أَجِـــد  

ــا   ــاقَهَا القَضَ ــة  سَ ــن  مِحنَ ــئِس  مِ  واَلتَبتَ
 

ــيمُ    ــاتِ قَســـ ــي الطَّيبَـــ ــه فِـــ ــديقاً لَـــ  صَـــ

 لَيـــــــكَ فَكـــــــم بُـــــــؤس  تَلَـــــــاه نَعِـــــــيمُ    إِ
 

(596: 2ج، 1998)البارودي،   
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لة رائعة ية مجيب وابتعد عن أهله ووطنه أنشد قصائد رومانسيسرند وعندما نفي إىل

 دة:يقول يف قصيما كان حاله يد منها بيري

ــزيمَنُ     ــةُ الـــ ــا رَحيَانَـــ ــكَ يـــ ــد  بِـــ  أَعَائـــ

 أَشــــــتَاقُ رَجعَــــــةَ أَيــــــامِي لِكاظِمَــــــة     
 

 لتَقِـــي اجلَفـــنُ بَعـــدَ الـــبنَيِ وَالوَسَـــنُ     فَي 

ــكنُ     ــلُ وَالسََّـ ــا األ هـ ــديارُ لَولَـ ــيَ الـ ــا بِـ  وَمَـ
 

(628: 1ج، 1998)البارودي،   

ق ياء له بتحقحياته إي طنيتضن بحي"أعائد"  اريكفاستهل الشاعر غرضه باستفهام ان

املخاطب ملدلوله  أ ذهنيالم وهكة الي غرضه من بداينياملخاطب تبى ته وطنه وأعطية رؤيأمن

ة ية لفظيأخذ منها مجالي، أشتاق، رجعة، اجلفن" لنيـ"البكجانبها  إىلى لمات األخركر الكوذ

م، أو يف يب األلفاظ واملفاهكيعرب عن اقتدار الشاعر وموهبته بتريو ونسق ونظم مع املعىن

ات الدالة لمكهو الى نادي حبرف الندبة "وا" واملناديالمه باخلطاب وكبدأ ى يدة أخريقص

عرّتين، احملن" واستطاع ى كـ"ما جاء بألفاظ أخركل "طول شوقي" ياهلمّ واحلزن الطوى عل

 :لفاظ ظهر معناه بوضوح وراء هذه األية أن يافكهبذه الثروة اللغوية واخلربة ال

 وَا طُـــــولَ شَـــــوقِي إِليـــــكَ يـــــا وطـــــنُ  

 لَســـتُ أُبـــالِي وَقَـــد  سَـــلمتُ عَلَـــى الـــد 
 

 حُبِـــــــــــكَ املِحَـــــــــــنُوَإِن عَرَتنِـــــــــــي بِ 

ــزَنُ   ــابَنِي احلــــ ــا أَصَــــ ــرِ إِذَا مَــــ  دهــــ
 

(643: 1ج، 1998)البارودي،   

لقد استخدم ملك الشعراء هبار أيضا املفردات اليت تدل على حزنه ومهه فأنشد قصيدة  

إثر اخفاق الثورة يف عهد خوارزمشاه يف املاضية ورثى للوطن وحكامه إذ شهدت إيران حزناً 

ذاك احلاكم والوطن، وهلذا طغى على القصيدة األسى واحلزن، فسيطر تكرار عصيباً ملا جرى ل

مصطلح "اي دريغ" كمحور أساسي يف كل مصرع من البيت وذكره خالل األبيات ليعرب عن 

إحساس الشاعر احملزونة، كما جاء االستفهام يف البيت األول ليعكس شدة الذهول واليأس الذي 

ملكلومة هبذه األلفاظ األسيّة، لترسم صورة من خالل الكلمة ملا أنتابه، فتفجرت هذه النفسية ا

 انطبع يف إحساسه من اجلزع من هذه النكبة املروعة فيقول:

                                                      

. كان جالل الدين خوارزمشاه حاكم خراسان يف زمن املغول، وعندما كان املغول يريد أن يتسع حكومته، شن 1

 على خراسان وقاوم خوارزمشاه ولكنه يف النهاية اهنزم جيشه وفري من خراسان وسيطر املغول على خراسان. 
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(192: 2ج ،1380هبار، )  

مفهوم البيت: )واحسرتا حلاكم خراسان ،خوارزمشاه، هو الذي كان حاكما بطاشاً وكان 

الثورة وواهاً خلراسان،  حلكومته جيش عظيم وأبطال مدجج بالسالح. فهرب احلاكم إثر إخفاق

أصبحت دون احلاكم وصارت خراسان جمزرة ومذحبة ألهلها. فيا للحسرة هلا حيث كانت  ألهنا

 قبل ذلك كاجلنة احملفوفة باألشجار، ويف أيامنا هذا احتلها املغول وسيطر عليها(

من  ويف قصيدة أخرى يصور لنا ملا استقر عليه وضع الوطن من التفرق والتمزق واحتالله

جانب األجانب، ويظهر االمتزاج النفسي والروحي بني الشاعر ووطنه يف الصورة املشاهبة بينه 

وبني الوطن وذلك حال الشاعر الذي تشابه حال الوطن وهو يقرأ مآسي األمة ومصائبها اليت 

مل تعد يف حالة الرجاء بل وصلت إىل حالة اليأس فيظهر هذا احلزن يف ألفاظ كـ"الغر، ناله، 

 كفن" قائالً: و دردا، دريغا يب 

( 234: 2ج ،1380هبار، )  

ار اغتممتُ وأصبحتُ يك األغيك األعداء وأحاطت علياوطين من زمن  هاجم علي)

الدالالت إنّ  مَةً(.يئة سقيت وتبديلت من أجلك ومن أجل ظروفك املسريوناً فأحوايل تغحمز

النفسية لتلك األلفاظ ترسم لنا صوراً ملا يعاين الشاعر ازاء الوطن ويكشف النص عن حالة 

شعورية حزينة نابعة من أعماق مظلمة، معربة عن إحساس مرير باليأس ولَده الشعور 

 وما هي إال نيتية البيالشاعر بألفاظ احلزن يف بداى قبل القادم، فأتبعدمية جدوى املست

 إىل زوال األمل وذهاب الفرحة والبهجة من حياة األمة، زد ريشيغا" وذلك ي"رنج،دردا ودر

 األلفاظ اليت استعملها الشاعر كانت مبثابة جمسات ملواقع األمل يف روحه. أنّ  على ذلك

داً يشه بعيتأمل من معيث يضاً حيل الشاعر يف السجن أان حايحزنه الوطين ب أضف إىل

ها األلفاظ يامان" حشدت ف يب رد مرا كه دور كعن أسرته يف السجن وإن صورة "دردا 

اليت تشيع القتامة والكآبة، الرتكازها على إحساس الشاعر بفقدان احلرية وهو قابع يف 
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ار الذي ملسه يف جتربته، ومنبثقة من نظر الشاعر إىل احلياة هبذا املنظيغياهب السجن، ف

حالته يف الواقع األليم. فجاءت األلفاظ والتراكيب تعكس نفسيته املكلومة ومعاناته يف السجن 

 نشد قائالً:يق بأهله وأبنائه فيفضالً عن إبرازها للتعلقه العم

(196: 2ج ،1380هبار، )  

دون أيّ ذنب والبدي وقبيليت د الدهر من أسريت يين ت؛ أبعدوأملي هلفيوات: )يمفهوم الب

ويلحُ شغف بأمر يإمرئ  أنّ كل يقنُوأ ه التتيح نفسي للعزلة،نكول يعل يأن استسلم وأنطو

 .نجح(يه وسيعثر عليسعليه 

 ألفاظ الوحدة

من الطبيعي أن يكون أللفاظ الوحدة والدعوة إليها حضورها الواضح يف ديوان الشعر 

ا الوطنية، وكذا يبا القضاكن وايالشاعرأنّ  السياسي للبارودي وملك الشعراء هبار، ال سيما

حلقل جمموعة من ن يف هذا ايالشاعرى ام وأبنائهما، فاصطفت لدك احلنيمرحلة التفرقة ب

الشاعر ك األمة. البارودي نيعنصر هام بكاأللفاظ الوحدانية مالئمةً مع موضوع الوحدة 

السياسي حني يستعمل هذه األلفاظ، إمنا يعبّر عن حالة مجاعية، تسكن الوجدان اجلماعي، 

 وتنظر إىل غد  أفضل، تتجمع فيه األمة. يقول البارودي:

ــوا إِنََّمَـــا  ــةٌ فَيَـــا قَـــومُ هُبَُّـ  العُمـــرُ فُرصَـ
 

ــافِعُ  وَ  ــةٌ وَمَنَـــ ــر ق  جَميـــ ــديهرِ طُـــ ــي الـــ  فِـــ
 

(334: 1ج، 1998)البارودي،   

لقد جاء الشاعر يف هذا النص بلفظ "هبوا" هذا لفظ وحدوي قصدها الشاعر إلظهار 

ثل الدعوة الصرحية واملباشرة لرصّ ميعواقب التفرق والتناحر، فجاءت فعل األمر "هبوا" 

اجلماعي، وهذا يعكس إميان الشاعر بالوحدة والتوحد. حياول الشاعر يف  الصفوف والعمل

ري واخلربي يان التقرياملوقف اآلخر الذي حيمل جانب السهولة الولوج إىل اجلماهري عرب الب

ن يان شعبه الذيفتخر بفتيالوحدة هي مطلب شعيب هلا أطيافها الواسعة، و"أنّ  موضحاً

مة الوحدة، فاستعمل الشاعر يهم ووفائهم والتزامهم بقحتالفوا واحتدوا وأصفوا يف ودّ

ة هذا يأمهى يف شعر واحد تدل عللفاظ ثرة هذه األكالوحدة وى ة دالةً علحيألفاظاً صر

ـ"ثدي الوفاق، كألفاظً متنوعةً  ستخدمي، ف(138: 1987 )فهمي، الشاعر"ى انته لدكاملوضوع وم
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هبذه األلفاظ املألوفة لبعث الروح الوحدوية،  حتالفوا، صفاء الود، اجتمعوا، الوفاء" فجاء

 ل األزمنة. كوجاءت لفظة "طول الدهر" لتوحي بأمهية حتقيق الوحدة ألبناء األمة يف 

ــاقِ    ــدي الوِفَــ ــعوُا ثَــ ــة  رَضَــ ــي فِتيــ  فِــ

ــوا   ــفَاءِ الــوُد  وَاج تَمَعُ  تَحَــالَفُوا فِــي صَ
 

 فَمَا فِيهِم إِذَا مَاان تَشَوا جَور  وَلَاشَط َطُ 

ــوَالَ الــدَهرِ وَاشــتَرَطُوا   ــاءِ طِ ــى الوَفَ  عَلَ
 

(309 :1ج، 1998)البارودي،   

ه دعوة صرحية للوحدة واالحتاد، إذ استعمل يدعو فيونلحظ يف الشعر اآلخر الذي 

 يف نين الفعليعكس يف هذيالم أي "فاستوثقا، ذرا" وكالشاعر التدومي لفعل األمر يف إبان ال

 قوله: اعر وحبه للوحدة فانظر إىلت الواحد مدى رغبة الشيالب

 فَاستَـــــــــــــــــــو ثَقَا أَخَوَيي مِن شَأ نَيكمَا 

ــا    ــالٌ غَريُنَـــــ ــا رِجَـــــ ــاةَ لَهَـــــ  إِنَّ الفَلَـــــ
 

 وَذَرَا املطِـــــــيي تَمُـــــــورُ بِاأل حلَـــــــاسِ   

ــاسِ  ــريِ بِاإلِفلَــــ ــلَ الســــ ــونَ نَيــــ  يبغُــــ
 

(287 :1ج، 1998)البارودي،   

ضاً بألفاظ الوحدة والعبارات اليت اختذت عمقا يء هبار أولقد فاض شعر ملك الشعرا

ة مبا يطور لغته الشعري عن معاناة الشعب ووصف مهومه وآالمه واستطاع أن ريودقة يف التعب

ان يرانية واألحداث اجلارية يف بلده، يف الوقوف عند شعر الشاعر يف بيناسب مع احلالة اإلي

ر هبذا املوضوع يف كذياالنسان بالوحدة واملذهب فرب ط عزة يأنه ى الوحدة واالحتاد. فنر

رر هذا اللفظ يكمحور أساسي لشعره وكلمة "احتاد" كأيت بـيرارها وكر وتكصراحة الذ

 قوله قائالً:  رة الشاعر يف شعره، فانظر إىلكفى ده علكيلتو

(84: 1ج ،1380هبار، )  

ن وهذان ي ومها االحتاد والدنيئينا منوط بشيت: )إن العزة والفخر لديمفهوم الب

ب أن نتحد(. ويف جيوم يم فاليق السليالطر اننا إىليهديرشداننا ويالعامالن اهلامان 

انت كن وياحلز ة ومعربة عن حالته النفسييستخدم الشاعر ألفاظا موحى يدة أخريقص

عتمد يدة عن اإلهبام وجاءت معربة بوضوح عن شدة انفعاله لفقدان االحتاد ويألفاظه بع

 الشعوب نياع الوحدة بيشدة حزهنا من ضى  مدينيلمات لتبكالشاعر باستخدام هذه ال

 قول:يدة ياإلسالمية فهو يف قص
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(148: 1ج ،1380هبار، )  

ننا يأمة واحدة وال خالف بكلنا كت: )إن بالدنا تتحد مع الدولة العثمانية ويمفهوم الب

ني كك ولم فتفرّقت الفنت والرزايا قبل ذلاإلسال سي هلذا االحتاد إىليلعامل الرئرجع ايو

تنا نتحد ونصبح أمة واحدة(. يف األسطر يا لي فنيوم تفرّق مشلنا وأصبحنا قوماً متشتتيال

ها وذلك ية املوضوع وشدة شوقه إلي أمهينيثه مبفهوم الوحدة لتبيالسابقة بدأ الشاعر حد

ر ألفاظا تدل كات الالحقة بنفس املوضوع وذي" مث جاء يف األبغوي"دو باإلطار اللى أت

نفصل عن ثقافته ي، دو برادر، رسم دويي" فهو مل ري دوطفل صغميـ"بودك الوحدويةى عل

، ك ذلنيتب لمات اليتكما استعمل الكقا ين ارتباطا وثي الوحدة والدنيضاً واندمج بينية أيالد

ث يالشاعر حى دل داللة واضحة عليان". هذا التأثر يالم، اسالمـ"مادر اسكفمنها ألفاظ 

ده كيات لتوي األبنيوجد نفسه ملتزما يف هذه الرسالة وأجاد استخدام الرواب ط املعنوية ب

خرجت من  ه للتمسك بالوحدة ويستخدم كلماتدعو أبناء شعبيالشاعر. مث ى مته لديوق

قول مستحضراً يوية فية واحلكفاضت باحلر مةياءات عظحيمعجمها اللغوي ومحلت دالالت وإ

 ي يف هذا املضمار:خيالتراث التار

(250: 2ج ،1380هبار، )  

ل قواتنا، ألن كه بيأطفال هذا الوطن حناول أن نترقبه ونراعكت: )حنن يمفهوم الب

ن. وحاول نادر دستا جم و قبادككي ريابر األبطال ذوو نسب شهكآبائنا وأجدادنا هم األ

ان قد أدرك نتائج االحتاد وآثاره وهلذا أصبح ك ق احتاد الوطن وأبناء الشعب ألنهيشاه لتعم
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أهم املوضوعات يف عصره(. فظهرت براعة الشاعر يف مفهوم كموضوع االحتاد والوحدة 

، احتاد". اعتمد الشاعر يف ـ"ما مهه، مادر كها يلمات والعبارات الدالة علكالوحدة بال

ان استخدام لفظة"مهه" يف كاره وكأفوضح يه ما ياألسلوب اخلربي الذي وجد فى دته عليقص

رر لفظة يكرار هذا اللفظ مرات  وكما اعتمد الشاعر يف تكدة جلذب االنتباه يمطلع القص

نهم. يمة الوحدة بيخ قي لترسنين وآمليونوا صامديكالشعب أن ى علأنّ  نيبيضاً لي"احتاد" أ

 يف بالده معلناً رياهتحدث بلسان اجلميات يالشاعر يف هذه األب أنّ در اإلشارة إىلجي

م مع يالتعمى مستوى " علمي اجلمعي "ما، اريثرة استعمال الضمكانتماءه القومي مستخدماً 

  باالحتاد والوحدة.يري مصدر قوة باعتباره حامال إرادة التغريالناس، وهذا الضم

 ةياسياأللفاظ الس

أفاد منها الشاعران يف تشكل اللغة السياسية واحداً من املصادر اهلامة اللغوية اليت    

أشعارمها السياسية، مما جيعل منها عنصراً حيوياً يف نسيج النص الشعري عندمها ورمبا 

كان عنصراً مركزياً يف بعض األحيان. وال غرو أنّ الشاعر املعاصر من حقه أن يبحث عن لغته 

ظ السياسية اليت اخلاصة املناسبة لتجاربه ومهوم حياته. استعمل البارودي كثرياً من األلفا

استوحاها من صميم أحداث عصره وتاريخ مصر، فاختذ الشاعر من هذه األمساء رمزاً 

الطالعه على السياسة ونشاطه يف األمور املختلفة جملتمعه، هناك ألفاظ سياسية حمضة 

استخدمها البارودي مثل "املشورة، الشوري" يف إشادته بإنشاء جملس النيايب لألمة، فنجد أنّ 

 شاعر جاء هبا لتحقيق مطالب الشعب ويأيت الشاعر بذكرها للمعىن احلقيقي للغة فيقول:ال

 سَـــــــني املشُـــــــورَةَ وَهـــــــىَ أَكـــــــرَمُ خُطَّـــــــة  

ــورَة   ـــ لكُ دُونَ مَشُـــ ــا املـــ ــاتَ حييـــ  ...هَيهَـــ

 ...فَــاعكف عَلَــى الش ــورَى تَجِــد فِــي طَيهَــا
 

ــدِ    ــلُ راع  مُرشِـــــــ ــا كُـــــــ ــرِي عَليهَـــــــ  يَجـــــــ

ــنُ اجملـــــــ  ــدِوَيعِـــــــز  رُكـــــ ــا مل يعمَـــــ  دِ مَـــــ

ــا مل ي   ــمِ مَــــ ــاتِ احلُكــــ ــن بَينَــــ ــدِمِــــ  وجَــــ
 

(121: 1ج، 1998)البارودي،   

ى رص علحيالدارجة بل لفاظ ستعمل األياول ألّاحية ياسير األلفاظ السكهو يف ذ"

لفاظ" )موسى، دون ن أجادوا هذه األية وهو من أبرز الشعراء الذياسيحة السيلمات الفصكال

فة ية اليت استخدمها الشاعر وصفه لصححيحة الصريالفص ظلفا، فمن األ(237تا: 

ها إلشادته هبا وماهي إال يناديرها بصراحة وكذية ملصر ياسية تنتشر اآلراء السيمصر

 قول:يفة "حنلة" فيصح
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ــازَت   ــرَحت فَحَـــــ ــةٌ سَـــــ ــا نَحلـــــ ــا يـــــ  ألَـــــ
 

 سُـــــــــــلَالَةَ مَـــــــــــا تَوَلَّتـــــــــــهُ العِهَـــــــــــادُ  
 

(114: 1ج، 1998)البارودي،   

ة، ريثكع الير "العدل والعدالة" يف املواضكاسي ذِياليت جندها يف شعره الس ومن األلفاظ

محور كر اللفظ كذي مالمح االسم ونيبيثر من استخدام هذا اللفظ واشتقاقاته اللغوية ليكف

ر العدل والعدالة كذية عنده، فعندما يرة األصلكور هو الفكون اللفظ املذيكسي لغرضه ويرئ

 م عصره:كقول خماطباً حايما كام والتزامهم به كر احليث حول تصويدور احلدي

ــبَحَت     ــا فَأَصـ ــدلِ فِيهَـ ــاء  العَـ  وَأَجرَيـــتَ مَـ

ــدَى    ــدلِ وَالني ــى العَ ــادِي إِلَ ــا أَيهــا الصي  فَي
 

ــلُ   ــوَارِدينَ مَنَاهِــــــــ ــاحَاتُها لِلــــــــ  وَسَــــــــ

 هَلُــــمي فَــــذَا بَحــــر  لَــــه البَحــــرُ سَــــاحِلُ 
 

(442: 2ج، 1998)البارودي،   

 ريتصل هبذا االستخدام التعبي وقد ينياسير الرجال السكذى قتصر عليان يوبعض األح

 دة منشداً:يما جاء يف قصكها ية بألفاظها ومعانيديغ التقليعن الص

ــةً   ـــ لُوكِ عَدَالَـــ ــريَ املـــ ــا خَـــ ــاسُ يـــ  عَبيـــ
 

 وأَجَــــــلَّ مَــــــن نَطَــــــقَ امــــــرُؤ  بِثَنائِــــــهِ     
 

(42: 1ج، 1998)البارودي،   

ة اليت ياسيالس لفاظجمموعة من األ ةاسييالس ةالشعري اللغةر البارودي يف كذيما ك

اسي فقد استخدم الشاعر ي املفهوم السريقصد غياسي للشعر فحسب واليار السيل التكتش

د يو عباس حلمي باشا بعيك، تسوس" يف هتنئته للخداملل ـ"موالي،كة ياسيبعض األلفاظ الس

 قول:يالفطر و

 تَسُوسُـــــه  أَمَولَـــــايَ دُم لِلمُلـــــكِ رَبّـــــاً  
 

ــةِ مَطبُـــوع  عَلَـــى احلِلـــمِ وَالبَـــأسِ    بِحِكمَـ
 

(287: 1ج، 1998)البارودي،   

ة يف زمنه وباتت ياسيب التطورات السكهبار تواى ة فأصبحت لدياسيالس لفاظوأما "األ

ثف كة تتية عاليرية متتلك طاقات تعبياسية السيتعرب عن روح العصر وصارت لغته الشعر

شعره. مبا أنه  ة إىلياسيات السريد من األلفاظ والتعبياظ، فأدخل العدها دالالت األلفيف

ن كمي(. 63 :1376عابدي، النهضة")اً هبذه ريثكعاش يف عصر النهضة الدستورية فتأثر 

لمات كستعمل يدة ي ومجال االستخدام لأللفاظ عند الشاعر يف قصريدقة التعب مالحظة

ة، فحشد ألفاظ ياالستبداد والعنجهى ص علها رضاخان لِما نقض الدستور وحريتنقد ف

 فجاء" ، يله بردارك، ، تاج ياركبد ،" ني مثلتية يف البريثكة ياسيس
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رار كالت تنافر عن ابتعد" رار "كاسي وتيلمات متناسقة مع جوها السكال هبذه الشاعر

رار هذا اللفظ يف كغرضه بتى د علكم فلهذا أكاحلاى د علكي هو التونيتيالب ألن القصد يف

 قول:ية فيرية تقريمجلة خرب

(187: 1ج ،1380هبار، )  

مه كدع الشعب يف حخياس بالرذالة والسفاهة وم النكحيم كت: )إن احلايمفهوم الب

اء(. ويف ين األغنيم رجال املتجريالرجل األجنيب وتعظى صدق عليم هو الذي الكواحلا

صورة ى ه وأعطي األلفاظ واملعاين املنشودة لدنيزج بميموقف آخر استطاع الشاعر أن 

، نيتفقـ"شوروي، مكة لبلده بالفاظ ينة حلال شعبه ووطنه ورسم صورة فنيحز

ى دل علي الفعل املاضي احلالة لثبوت تلك احلال والفعل املضارع الذي نيران" وامتزج بيا

 قول: ياستمرار احلالة ف

(66: 1ج ،1380هبار، )  

ران أصبحت جسراً لظفرها فاآلن يا أنّ إيبالد روسى ن أن تنسكميت: )اليمفهوم الب

ة(. هناك أمساء ريثكما أصابت بالدنا باملصائب املتعددة والعوائق الى ننا عليحان أن تع

اراً يلت تكث شيعنده ح ةاسييالس ى املفرداتون داللة واضحة علكفها الشاعر لتة وظّياسيس

 ة.ياسيقاً مع أغراضه السمتس

ة وهناك ارتباط ياسيم السياملفاهى وباملقابل جند حشداً هائالً من املفردات الدالة عل

 ومتثل اجلو املسيء لشعبه يني الدستورنيعة األزمة بيس جبالء طبكتع لفاظ األنيق بيوث

اب ة واختالفها، فاخلطياسيام ومن ورائهم الفئات السكن رزحوا حتت وطأة احليالذ

ر هذه ية لتصوياسيستخدم األلفاظ السياسي في الواقع السنيبياسة يمي لرجال السكالته

، قانون، يقان ادارية مثل"رفينية عيوميتخذ ألفاظاً حمسوسة ياهتا، وياة يف أروع جتلياحل

ة للموضوع وهلذا تداخل يقة والواقعي احلقينيام، انتقام" لتبين، قيمشروطه خواهان، مستبد

 قول:يل الصورة فكيرة والعاطفة يف تشكة مع الفيحلساأللفاظ ا

 بريوزی

 

، 
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(201: 1ج ،1380هبار، )  

 والدستورية يف البالد نُقِضت، نيالقوانأنّ  ومة تنبّهواكا رجال احليت: )يمفهوم الب

م هذه يكا رؤساء النهضة الدستورية ملاذا اشتدت لديداً ويوا هبا والتزموها التزاماً شدكفتمسََّ

ق يأمت الطريم وهكنيمة واالحترام باخلالفات املردية وملـَّا استبددمت ونقضتم الدستور واحلر

 لسلطة األجانب واألعداء(

 

 ائجالنت
سامي  حممود - لقد حاول البحث أن يستكشف تأثريات النهضة الدستورية يف أشعار الشاعرين

لقد وظّف الشاعران البنيةَ اللغوية الشعرية على الصعيد اللغوي.  - البارودي وملك الشعراء هبار

ة واالجتماعية، وهذا يبني مدى مقدرة الشاعرَين للتعبري عن تلك املضامني يف املضامني السياسي

 يلي: فما وصل اليه الباحث من خالل ما مرّ يتضح لنا فيما وراء األلفاظ املختلفة.

لمات واأللفاظ كعل من الجيأن ى عل شاعرانرص الحي ألفاظ االيقاظ والثورة: .1

وغالباً ما استعملت هذه  مباشريَن بناءقاظ األيقوة فاعلة إلاإليقاظية والثوروية ك

ملا يعانيه الشعب يف ظل احلكام املستبدين، ومباشرة األلفاظ لنقل صورة واضحة 

قادرة  ة فاألوىليثر من اجلملة االمسكة أياجلملة الفعلى علالبارودي ز كري ولكنه

 .النفوذى ثر قدرة علك وهي أيري والتغريالتأثى عل

اعران أن جيسدا لنا املتناقضات املنوعة أللفاظ الطبيعة ألفاظ الطبيعة: حاول الش .2

احتجاجهما على الوضع السياسي القامت،  ىلتبيني تأزم حالتهما النفسية ومد

فاستعمال االحنراف بألفاظ الطبيعة من املعىن احلقيقي إىل املعىن اجملازي وأصبح 

 هما.ييشكل مهاً كبرياً لدالدجى والليايل والفجر والصباح 

 مادة ألغراضهيأبعادا جد اصوريلاحلزينة اللغة  الشاعراناختار اظ احلزن: ألف .3

األوضاع السياسية واالجتماعية من اجلزع من  مايف إحساسه اة ملا انطبعياسيالس

األلفاظ السهلة الواضحة مع عدم إهدار  إىل الشاعران اجتهك املسيئة. نظراً لذل
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املفردات ا استخدم الشعري. كمامتها كشرط أساسي لإلبداع صحة اللغة واستقا

  ما نتيجةً الغتراهبما الوطين.ومهه ما الشخصيحزهنى اليت تدل عل

أللفاظ الوحدة والدعوة إليها حضورها الواضح يف ديوان ألفاظ الوحدة: أصبح  .4

البارودي هذاالنوع من األلفاظ . يعبّر ياسي للبارودي وملك الشعراء هبارالشعر الس

ولقد فاض شعر ملك الشعراء هبار ي. ن الوجدان اجلماععن حالة مجاعية، تسك

 عن معاناة ريضاً بألفاظ الوحدة والعبارات اليت اختذت عمقا ودقة يف التعبيأ

 مه وآالمه.الشعب ووصف مهو

ة يريمتتلك طاقات تعبلديهما ة ياسية السيالشعر اللغةصارت : ةياسياأللفاظ الس .5

 أدخالواً هبذه النهضة ريثالشاعران ك رها دالالت األلفاظ، فتأثيثف فكة تتيعال

ات الدالة على املفاهيم املفرداظ والتعبريات السياسية مضافاً إىل د من األلفيالعد

ة اليت استوحاها ياسياً من األلفاظ السريثكاستعمل فقد البارودي وأما  السياسية.

 اختذ من هذه األمساء رمزاً الطالعهوخ مصر، يم أحداث عصره وتاريمن صم

 شاطه يف األمور املختلفة جملتمعه.اسة ونيالسى عل

 

 

  



  115 لدى محمود سامي البارودي وملك الشعراء بهار ألفاظ الشعر السياسي واالجتماعي

 

 

 صادر واملراجعامل

. الشعر العريب املعاصر، قضاياه وظواهره الفنية واملعنويةم(. 1986إمساعيل، عزالدين ) .1

 القاهرة: دارالفكر العريب. 

 ، بريوت: دارالعودة.1. جديوان الباروديم(. 1998سامي ) البارودي، حممود .2

 هران: انتشارات طوس.ط، 1. جديوان أشعار(. هـ1380تقي ) هبار، حممد .3

 هران: انتشارات علمي.ط، 2. طباكاروان حله(. هـ1373زرين كوب، عبد احلسني ) .4

 هران: انتشارات سخن.ط، 8ط. يآزاد هبار (. هـ1373ي )عل حممد ، .5

 . بريوت: دار اجليل.األدب العريبالشعار، فوّاز )دون تا(.  .6

 هران: انتشارات ثالث.ط. به ياد ميهن(. هـ1376ي، كاميار )عابد .7

. القاهرة: اهليئة دراسات نقدية يف األدب احلديثم(. 1995عزيز، السيد جاسم ) .8

 املصرية العامة للكتاب.

. القاهرة: قضايا النقد األديب بني القدمي واحلديثم(. 1988العشماوي، حممد زكي ) .9

 دار املعرفة اجلامعية.

 هران: نشر سخن.ط. بالغت تصوير(. هـ1386مود )فتوحي، حم .10

. القاهرة: مكتبة حركة البعث يف الشعر العريب احلديثم(. 1987فهمي، ماهر حسن ) .11

 النهضة العربية.

 . القاهرة: داراللغة الشعرية يف اخلطاب النقدي العريبم(. 1988مبارك، حممد رضا ) .12

 املعارف.

 . إربد: عامل الكتب احلديث.شعر احلديثيف الم(. 2009مراشدة، علي عبداحلميد ) .13

 . بريوت: دار ابن كثري.البارودي رائد النهضة الشعريةموسى، خليل )دون تا(.  .14

. قم: نشر جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع(. هـ1380اهلامشي، السيد أمحد ) .15

 بالغت.

 

 




