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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
هبار .حياول هذا البحث جاهداً إلقاء الضوء على األلفاظ الشعرية املشتركة لديهما .فمن أمهها :ألفاظ الطبيعة ،وألفاظ
اإليقاظ والثورة ،وألفاظ احلزن ،وألفاظ الوحدة واأللفاظ السياسية .كرّس الشاعران جهودمها يف استعمال األلفاظ
الثوروية والتحريضية واأللفاظ السياسية احملضة واملفردات الدالة عليها ،ولكنه يكثر البارودي من اجلمل الفعلية ويؤكد
ملك الشعراء هبار على ألفاظ احلمية واستدعاء الشخصيات التارخيية .ويف جانب آخر قداختذ الشاعران جمموعةً من
األلفاظ الوحدانية الصرحية وغري الصرحية الدالة عليها وصرّحا بكثرة الضمري اجلمعي باعتباره حامال إرادة التغيري
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
ولَده الشعور بعدمية جدوى املستقبل وكان ذلك إثر الغدرة واغتراهبما الوطين .تنهج هذه املقالةُ الدراسةَ الوصفيةَ وحتليل
الفحوى كما تستدعى طبيعة املوضوع وغايته أن تستكشف األلفاظ املختلفة حقيقياً أو جمازياً يف األشعار السياسية
واالجتماعية للشاعرين لتبني أمهية هذه األلفاظ.

الكلمات الرئيسة
األدب احلديث ،حممود سامي البارودي ،ملك الشعراء هبار ،األلفاظ الشعرية.
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مقدمة
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
يف شكله الفين ويف صوته وظلّ الشعر صدى ملطالب الشعب وأصبح سجالً يسطر الشعراء به
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
تفجري الطاقات املخبأة ،واألكثر وعياً لطبيعة حرية اإلنسان .لذلك فقد أضحى التطور احلاصل
يف القصيدة العربية ليس حماولة جمددة تعاكس القدمي بل اختباراً من خالل الضرورة،
الضرورة يف أن يتكافأ احلس واملوسيقي واللغة واملعاين يف وحدة واحدة" (عزيز.)97 :1995 ،
من ثَمي أصبح الشعر احلديث ضرورة ملواكبة تطورات العصر احلضارية وأغراضه وتوسع
أهدافه "وعندما نركز على شعر هذا العصر جند التجربة الثورية اليت رافقته ،وهذه
التجربة دفعت بالشعر إىل التجربة القومية والتجربة اإلنسانية ولعلّ من احلق أنّ الشعر
احلديث يغلي باجتاهات جديدة كثرية فيه" (مراشدة .)99 :2009 ،فربز دور الشعراء يف
تصوير وصف املعاناة واألمل ووصف التمزق والضياع والتشتّت يف الوطن .من أبرزهم يف
األدبني الفارسي واملصري؛ حممود سامي البارودي وملك الشعراء هبار رائدا األدب العريب
والفارسي يف العصر احلديث ،فهما شاعران ثوريان كانا يؤمنان بالثورة على الظروف
السائدة لبالدمها .فأصبح الشعر السياسي عند الشاعرين من األغراض اجلديدة؛ ألنّ
الشعر السياسي واالجتماعي لديهما كان غرضاً خلع الشاعران عليه لباس اجلدة يف
اجلوانب املختلفة؛ منها اجلديد يف استعمال األلفاظ الشعرية حيث اعترب التطرق إىل
استعمال اللغة كأسلوب خاص لديهما.
هتدف هذه املقالةُ دراسةَ البنية اللغوية ألشعار النهضة الدستورية لدى الشاعرين ـ ملك
الشعراء هبار وحممود سامي البارودي ـ وتبيني الظروف اللغوية هلما ،وتكمن أمهيتها أيضاً
يف قيمة األدب املقارن واستكشاف التقارب الفكري والثقايف لدى الشاعرين .مبا أن
الشاعران قد اختذا األلفاظ املختلفة يف أشعارمها السياسية واالجتماعية يف خدمة املدالالت
الشعرية؛ فتقوم هذه املقالة بتحليل تلك األلفاظ املشتركة لديهما بداللتَني رمزيةً ومباشرةً يف
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التصوير الرمزي والشعري فيتجه البحث فيما يرتب ط باملوضوع إىل كشف أوجه التشابه
والتباين يف تلك األلفاظ ويشري أحياناً إىل الظواهر الفنية لديهما .نظراً لذلك جاءت هذه
الدراسة للكشف عن رؤية الشاعرين يف األلفاظ السياسية واالجتماعية من خالل اإلجابة عن
األسئلة التالية :ما هي األلفاظ املتنوعة اليت استعملها الشاعران ألغراضهما السياسية
واالجتماعية؟ وكيف جتسدت تلك األلفاظ املتنوعة ألغراضهما السياسية واالجتماعية؟ وما
هي العوامل اليت أثّرت يف التعبري عن تلك األلفاظ؟ وتقوم فرضيات البحث علي .1 :أهم
األلفاظ املشتركة اليت استعملتها الشاعران تشمل األلفاظ السياسية والوطنية وغريالسياسية
 .2تعرض تلك األلفاظ بالصراحة واملباشرة كما متكن استعماهلا بالدالالت الرمزية .تعترب
احلقائق السياسية واالجتماعية وتطورات عصرمها من أهم العوامل البناءة يف اجتاه
الشاعرين ألغراضهما.
وأما بالنسبة خللفية البحث فقد كانت النهضة الدستورية من أهم العوامل البناءة يف
األدب ،بناءً على هذا؛ قد تطرق الباحثون حول الشاعرين يف املوضوعات املختلفة .ميكن
اإلشارة إىل أهم هذه البحوث املنشورة حول اللغة الشعرية ألشعار ملك الشعراء هبار وهي:
 خطييب ،حسني ،هنر شاعري وسبك اشعار هبار ،هتران ،ماهنامه حافظ1384 ،14 ،ش،صص .92-67يتركز البحث على اختيار األلفاظ ألشعار هبار عامةً ،ويكتفي بذكر بعض
النماذج املرتبطة هبا.
 زرقاين ،سيد مهدي ،هبار وتعامل با سنت وجتدد ،جملة ادبيات وعلوم انساين،146 :1383ش .صص .103-87اعتىن الباحث يف هذه املقالة بالتوجهات القدمية واجلديدة لشعر
ملك الشعراء هبار عامةً ومل يهتم بالشعر السياسي واالجتماعي واجلوانب اللغوية كما ينبغي.
در شعر حممد تقي هبار ،جمله
 فالح ،غالمعلي ،بازتاب حضور سياسيدانشكده ادبيات وعلوم انساين هتران ،47 ،تابستان 1384ش .صص .211-180اهتم
الباحث يف هذه املقالة باملوضوع السياسي للشاعر ومل يهتم باجلوانب األدبية .ومن أهم
الدراسات اليت متتّ يف أدب النهضة الدستورية للبارودي:
 أبوسنة ،حممد إبراهيم ،حممود سامي البارودي والطبيعة املصرية ،اجمللة العربيةلإلنسانية ،العدد 2003 ،292م .صص .342-321أكد الباحث يف هذه املقالة على العناصر
الطبيعية يف مصر وأتى بالشواهد الشعرية ليبني مدى حبه للوطن وعناصره.
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-

 ،حمسن ،توحيد در ديوان بارودي ،هتران ،جمله دانشكده ادبيات وعلوم

انساين ،هبار 1382ش ،صص .138-119فقد اهتم الباحث يف هذه املقالة باملضامني الدينية
والقرآنية وألفاظها يف شعر البارودي بصورة عامة من السياسية وغريه ،وأتى بالنماذج
الشعرية اليت يبني لنا ألفاظ القرآن ومفاهيمها.
 رفيعي راد ،زهرا ،تأملي در ادبيات محاسي عرب در عصر حاضر ،هتران ،جملهدانشكده ادبيات ،زمستان 1379ش .صص.416-397
اهتم الباحث بالشعر احلماسي بصورة عامة وذكر بعض أسبابه يف العصر احلديث
وشرح تلك العوامل ويف النهاية عدّ رواد الشعر السياسي للبالد املختلفة؛ منهم حممود سامي
البارودي وذكر بعض النماذج الشعرية.
در شعر شاعران نئوكالسيك مصر ،جمله
 غيب ،عبداالحد ،جتديددانشكده ادبيات وعلوم انساين هتران ،مشاره ،24هبار .1379ص .193-179تطرق الباحث
يف هذه املقالة إىل املوضوعات املختلفة لدى الشعراء املصريني مؤكداً على اجلوانب
التجديدية يف أشعار الشعراء وذكر بعض األشعار التجديدية عند البارودي أيضاً ومل يهتم
باأللفاظ التجديدية كما ينبغي.
 عليمرادي ،مرمي ،شعر ايران ومصر در قرن  19ميالدي ،هتران ،فصلنامه ادبياتفارسي1382 ،ش .ص .56-48شرح الباحثُ املواقفَ التارخيية يف البلدين وذكر بعض
العوامل اهلامة للتطورات الشعرية واكتفى ببعض النماذج الشعرية للشعراء احملدثني
للبلدين.
 حمسين نيا ،ناصر ،مباين ادبيات مقاومت معاصر ايران وعرب ،كرمان ،ادبيات1388 ،1 ،ش .ص .158-143حاول الباحث أن يبني بعض مبادئ أدب املقاومة يف
البلدين إيران ومصر يف العصر احلديث ويذكر مراحل أدب املقاومة وروادمها تارخيياً.
أما بالنسبة إىل البارودي وملك الشعراء هبار فلم يعثر الكاتب على حبث مستقل حول
الشاعرين على الصعيد اللغوي فيحاول هذا البحث دراسة األلفاظ السياسية واالجتماعية
عندمها ،وميكن القول إنّ هذا البحث جديد يركز على الدراسات اللغوية لديهما يف إيران
ومصر.
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اللغة الشعرية
فللغة دورها الكبري يف بناء القصيدة" ،من حيث هي عمل فين ليست إال تشكيالً خاص ًا
جملموعة من ألفاظ اللغة" (إمساعيل )50 :1986 ،فيمنحها صورهتا وإيقاعها ومعناها .واأللفاظ
هي ريشة الشاعر ترسم صور النص ،فال بد من أن حتمل ألواناً ،ينسقها الشاعر حبسب
مقتضيات جتربته لتمثّل صوراً شعرية حيث يكون للنص قدرة على استحضارها ،وبذلك
"تكون وظيفة األلفاظ هي القدرة على التصوير النابض بالتفاعل احلي واإلشارة والتذكر
واالستجماع ملكنون املشاعر اإلنسانية املترسبة يف األعماق" (مبارك.)15 :1988 ،
ولِما كان الشعر خرقاً للغة عن الصياغة املألوفة ،فإنّ الشاعر ال يستعمل ألفاظ اللغة كما
يستعملها غريه ،فـ"هو حيطمها وميزجها بأحاسيسه ومشاعره ،وذرات كيانه لتتشبع بشحنات
نفسه املنفعله مث خيرجها إىل الواقع مصنوعة صنعاً جديداً حمملة بطاقات إحيائية عالية
تعكس خصائص مبدعها الذاتية واملوضوعية" (مبارك )36 :1988 ،ولذا يتعني على الشاعر أن
يعتين كثرياً باختيار ألفاظه وتأليفها للتعبري عن املعاين.
لقد أمسعَنا حممود سامي البارودي وملك الشعراء هبار كثرياً من الصخب العايل
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
والتقريري الذي مشل األلفاظ والتعابري القوية والصاخبة ،ليكون له ذلك التأثري القوي يف
نفوس املتلقني ،وهذا ما ينشده الشاعران ألهنما من أصحاب الرسالة .فعلى هذا األمر
يرتب ط األلفاظ الشعرية لدى الشاعرين ارتباطاً حياً بتجربتهما وموقفهما ورؤيتهما للحياة،
إذ "متثل العقيدة الصدى الداخلي لواقع احلياة ،والكون على وجدانه ،كما تكشف لنا عن
معاناة اخللق اليت تداخلت وتفاعلت فيها خمزونات الذاكرة ،ومعطيات احلواس والشعور"
(العشماوي .)136 :1988 ،وتكشف دراسة األلفاظ الشعرية مدى الثقافة والذوق والتأثر
مبعطيات احلضارة والعصر ،كما أنّ التجربة اليت مير هبا الشاعران تفرض عليهما
جمموعة من األلفاظ والدالالت الشعرية النابعة من أعماق نفسهما املستقرة أو املضطربة أو
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:
ألفاظ الطبيعة ،ألفاظ اإليقاظ والثورة ،ألفاظ احلزن ،ألفاظ الوحدة ،األلفاظ السياسية.
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ألفاظ اإليقاظ والثورة
إنّ الشعر السياسي لدى الشاعرين واكب النهضة الدستورية يف تاريخ األمة اإليرانية والعربية،
مما دفع هبما إىل اإليقاظ اجلماهريي والدعوة إىل الثورة ضد الظلم والقهر واالستبداد ،فلجأ
الشاعران إىل الوضوح والتقرير املباشر البعيد عن أساليب التحليق الفين ،ألن الشعر وسيلة
إيقاظ وخماطبة اجلماهري ،وهذا جعلهما يرددان ألفاظاً مثل (اجلهاد ،القيود ،الطغاة،
النضال ،الوطن ،اجلماهري ،السجن ،الوغى ،ثورة ،الذل ،االستعمار وعبيد و )...ولعلّ إميان
هذين الشاعرين بإيصال صوهتما إىل خمتلف الشرائح اإلجتماعية ،سوّ هلما أن تأتيا هبذه
األلفاظ ـ يف األعم الغالب ـ بدالالت تشري إىل مفهومها الثوري واإليقاظي بلغة بسيطة ،لكوهنا
تنسجم مع ما يؤمن به الشاعران ،فضالً عن وظيفة الشعر االجتماعية يف تلك احلقبة من
النضال والكفاح ضد الفساد وهي السمة السائدة يف أشعارمها للدستورية .فيقول البارودي يف
شعره السياسي منشداً:
فَيَ ــا قَ ــومُ هُبَُّ ــوا إِنََّمَ ــا العُمــرُ فُرصَــةٌ
أَصَـ ــرباً عَلَـ ــى مَ ـ ـسَِّ اهلَ ـ ـوَانِ وَأَن ـ ـتُم

وَفِ ـ ــي الـ ـ ـديهرِ طُ ـ ــرق جَميـ ـ ـةٌ وَمَنَ ـ ــافِ ُع
عَديـ ـدُ احلَصَ ــى إِن ــي إِلَ ــى اهللِ رَاجِـ ـعُ
(البارودي ،1998 ،ج)334 :1

يتجلى يف األبيات دعوة الشاعر الصرحية لإليقاظ والثورة وتنبيه القوم باستعمال
النداء"يا قوم" وفعل األمر "هبوا" واالستفهام التوبيخي"أصربا" وألفاظ أخرى لغفلة الشعب
كـ"مس اهلوان""،العمر فرصة"بغرض حتفيز اهلمم وتنبيه الضمائر .ويف موقف آخر يالحَظ
أنّ الشاعر يف خماطبته ألبنائه وهم يقارعون الظلم ،قداستعمل ألفاظ اإليقاظ كـ"دياجري
حمنة ،يد اجلور ،ظامل ،داء ،ضاع اجملد" هذه األلفاظ اليت صورت نفسية الشاعر الثائر وما
يدعو له ،فحشدت هذه الكلمات اإليقاظية عنده كي تنسجم مع غرضه ومضمونه السياسي
وحتقق الدعوة إىل استثارة اهلمم والعزائم وذلك يف قوله:
فَحَتي ـ ــامَ نَسـ ـ ـرِي فِ ـ ــي دَي ـ ــاجِريِ مِحنَ ـ ــة
إِذَا امل ـرء لَــم يــدفَع يـدَ اجلَــورِ إِن سَـطَت
وَأَقتَـ ـ ـ ــلُ دَاء رُؤيـ ـ ـ ــةُ العَـ ـ ـ ــنيِ ظَالِمـ ـ ـ ــاً

يضــيقُ بِهَــا عَــن صَــحبِة الســيف غَمـدُه
عَلَي ـ ـهِ فلَ ـ ـا يأسِ ـ ـفُ إِذَا ضَـ ــاعَ جم ـ ـدُهُ
يسِـ ــيء وَيتل ـ ــي فِـ ــي امل ـ ــحَافِلِ حَمـ ــدُهُ
(البارودي ،1998 ،ج)123 :1

ويف موقف كانت أشعاره على الرغم من التقريرية ،دعوة صرحية لليقظة والثورة ،ففي
ذلك أنشد الشاعر أبياتاً يستهل قصيدته هكذا:
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أَبَى الضييمَ فَاسـتَلَّ احلسَـامَ وَأَصـحَرَا
جِلَ ـ ــادُ إم ـ ــرِئ آلَـ ـ ــى بِقَـ ـ ــائِمِ سَـ ـ ــيفِهِ
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1

(البارودي ،1998 ،ج)276 :1

فمن األلفاظ اليت استعمل الشاعر يف هذا احملور لفظة "احلسام والسيف" وهو مرتب ط
مبعىن اإلقدام والشجاعة والقوة" ،لقد استعمل الشاعر لفظة السيف واحلسام وهي من ألفاظ
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
وتصوير بطولتها" (الشعار ،دون تا .)94 :وهو حيرص على أن جيعل من الكلمات واأللفاظ قوة
فاعلة إليقاظ األبناء ،لذلك نراه "يركز على اجلملة الفعلية أكثر من اجلملة االمسية فاألوىل
قادرة على التأثري والتغيري وهي أكثر قدرة على النفوذ" (اهلامشي .)52 :1380 ،إذ اختذها
معادالً آللة احلرب احلديثة وذلك ملعرفتهم بأن وصف املعارك وتصوير أهواهلا ال يأيت بذكر
األلفاظ واملسميات احلديثة ،وإمنا مبا يضفي الشاعر على القصيدة من روح جيعلها صورة
صادقة للحرب .أو يقول:
الي ــدرِكُ الغَايـ ـةَ القُصـ ـوَى سِـ ـوَى رَجُ ــل
إن مَسيتهُ الضييمُ نَاجَى السّيفَ مُنتَصِرا

ثَب ــتِ العَزمي ــةِ مَـ ــاض حَي ــثُ ينخَ ــرِطُ
أَو هَميـ ــه األم ـ ـرُ لَـ ــم يعلِـ ــق بِ ـ ـهِ الثَّـ ــب طُ
(البارودي ،1998 ،ج)306 :1

استعمل الشاعر لفظة "السيف" واحنرف هبا عن املعىن األصلي ،كي تدل على ظلم وقهر
هؤالء احلكام للشعب ،وتشري على قرب هناية الظلم واالستبداد كما ارتبطت لفظة السيف
بالتحدي والعزم واإلصرار للدفاع عن املبادئ الثورية والوقوف ضد أعداء األمة.
واستخدم ملك الشعراء هبار كالبارودي األلفاظ الثوروية واإليقاظية وغالباً ما استعملت
هذه األلفاظ لنقل صورة واضحة ملا يعانيه الشعب يف ظل احلكام املستبدين .استعمل الشاعر
 ،لئام" واستعمل أيضاً ألفاظ احلمية خالل هذه األبيات
ألفاظ "مردم درمانده ،عوام،
كـ"جوامنردي ،جوامنرد ،فضيلت ،شرف وشرافت ،خردمندي ودادخواهي" كي تؤدي لنا دالالت
مباشرة وصرحية للمعاناة القاسية اليت كان ميارسها احلكام إزاء أبناء الوطن؛ وألن الشاعر
 .1سيم اهلوان :محل عليه الذل ـ آىل حلف ـ مؤزر :القوي الشديد.

98



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثانية عشر ،العدد األول ،ربيع 1437

كرّس جهده لنقل هذه الصور هبدف شحذ اهلمم وتعبئة اجلماهري النتزاع احلقوق املغتصبة،
وهلذا غلبت ظاهرة االستفهام املكرر على األبيات ،ويرجع ذلك إىل رغبة الشاعر الصادقة
بتصوير األحوال السياسية واالجتماعية ،متواشجة مع حسرته وتوجعه وتعجبه فيقول:

(هبار ،1380 ،ج)174 :1

مفهوم البيت( :أين اولئك الذين علّموا الفتوة والفضيلة ألبناء شعوهبم املضطهدة وأين
اولئك الفتيان الذين قاموا أمام الظلم واجلور وناضلوا الظاملني الغاصبني .الوطن يف أيدي
اللئام فأين الرجل الذكي الشهم الذي يعلّم هلؤالء اللئام درس الفضيلة والشرف) .قد
استعمل الشاعر ألفاظ اإليقاظ األخرى يف شعره كـ"جوانان غيور فردا" ويوظف الشاعر هذه
األلفاظ املتتالية مستغالً الطاقات االحيائية املخزونة فيها ومرموزياهتا املتعددة كما
خياطبهم بأوصاف أخرى كـ"  ،باشرف ،زيرك سار" هذه األلفاظ اليت صوّرت نفسية
الشاعر الثائر لتحريض الشعب والذود عن محيتهم وأرضهم ،فحشد أفعال األمر والنداء كي
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
خالل بنية النص اللغوية ،أن يبلغ رسالته وتتالءم األلفاظ لبيان الغرض املنشود فقد جاء
دغا" إىل احلكام املستبدين
صرحياً مباشراً" (فتوحي ،)86 :1386 ،كما رمز بـ"
ويشبههم بالذئاب يف سلب احلقوق الوطنية فيقول:

(هبار ،1380 ،ج)153 :1

 .1دغا :مكار.
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مفهوم البيت( :أيها الشبان احملامون للوطن وأيها الفتيان الشجعان الشرفاء الذكي
هامجوا على األعداء املاكرين وهذِّبوا الوطن الطيب من تلك اجلراثيم) .فرب ط الشاعر هبذه
األلفاظ التحريضية ،بني الثورة وكل الفضائل واآلمال من قضاء على الفرقة واالختالف،
وحتقيق وحدة الشعب وعلى الرغم من الداللة احلقيقية للثورة ،قد استطاع الشاعر اإلبانة
عن املعاين ،ألن املقصود هبذا الشعر السياسي هم أبناء الشعب ،وهؤالء خيتلفون يف
مداركهم وثقافتهم .والشاعر هنا ال يرضى نوازع نفسه ،وإمنا يريد بيان طريق الصواب
ألفكار عامة الشعب والوصول إىل إقناعهم (زرين كوب .)96 :1373 ،يف موقف آخر جاءت حال
إيران وظروفها املسيئة وختلفها مهيمنةً على حركات النص واللغة يف شعر ملك الشعراء هبار
 ،خاك نيسيت ،حال تريه" ألهنا اهلمّ
موجهاً هلا يف األلفاظ املرادفة هلا كـ"ويراين،
األكرب لدى الشاعر ،كما يظهر يف الشعر استدعاء شخصية تارخيية كان هلا دور بارز يف
احلضارة القدمية إليران ،إذ يروم الشاعر من هذا االستدعاء استلهام صالبة وعزمية
اردشري ساساين ونضاله من أجل قضية بالده ،ولعلّ ذلك يساعد على شحن فضائه بثراء
تارخيي جميد ،وحرارة داخلية تعمق من عائدية الرمز إىل هذا الشعب فيخاطب اردشري
ساساين رمزاً من رموز الثورة والتحرر يف تاريخ اإليران القدمي حيث ثار ضد االستبداد
والقهر ،ولعلّ ذلك يكون مبثابة لوم ألبناء الشعب وإثارة الغرية فيهم السترداد حريتهم،
وهبذا احنرف عن املعىن احلقيقي الردشري ساساين واأللفاظ املرادفة ألوضاع إيران إىل
معىن جمازي وهو التحريض على إيقاظ الشعب وتشجيعهم على احلمية الوطنية فيقول:

(هبار ،1380 ،ج)192 :2

مفهوم البيت( :بدأ بالد إيران يتهاوى ويتدهور ،فمن رأى كهذه الظروف املأساوية لبالده
متشتتاً ومتفرقاً؟ فيا قلب التشك ألنه من يتأمل ويغتم على وطنه وبالده فيحتقر ويذَلّ .فيا
أيها احلاكم الباسل،أاردشري ساساين ،فاهنَض ودافِع عن الوطن وكيانه).
ألفاظ الطبيعة
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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سامي البارودي وملك الشعراء هبار ألفاظاً بأمساء وأوصاف لكائنات حيّة يف الطبيعة ،أنّ
ترديدها ضمن تشكيلة سياقية ،يشري إلـى حالة نفسية تسكن الشاعرين.
يلحظ يف شعر البارودي كثرياً من ألفاظ الطبيعة ،إذ حاول الشاعر جتسيدها ليبني مدى تأزم
حالته النفسية ،احتجاجاً على الوضع السياسي القائم ،فالدجى والليايل أصبح يشكل مهاً كبرياً
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
على هذا الواقع يف ظل احلكم القائم ،ومن هنا استطاع الشاعر اإلحنراف بألفاظ الطبيعة من
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:
خَلِيلَـيي هَــل طــالَ الــدجَى أَم تَقَي ـدَت

كوَاكبُـ ــه أَم ضَـ ــلَّ عَ ـ ــن نَهجِـ ــهِ الغَـ ــدُ؟
(البارودي ،1998 ،ج)169 :1

يبدو هلذه املفردات حضور بارز فانطلق الشاعر يستعملها يف املعىن اجملازي له كما
يرب ط بينها وبني املضامني السياسية ،فعندما يذكر حالة بالده يف الظلم والقهر يذكر هذه
األلفاظ املتضادة وجيسدها من خالل دالالت أخرى بعيدة عن حقل الطبيعة ،تبعاً الختالف
السياق الشعري الذي ترد فيه فيقول:
نَرُوح إِىل الشـورى إِذَا أَقبَـلَ الـدجَي

ونَغـ ـ ــدُو عَلَ ـ ـ ــيهِم بِامل ـ ـ ــنَايا إِذَا نَغـ ـ ــدُو
(البارودي ،1998 ،ج)141 :1

واستعمل ألفاظ الطبيعة األخرى كالشمس ،ورمز هبا إىل احلياة احلرة الكرمية ،كما
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
الزمن ،فيقول:
أَضَــوء شَــمس فَ ـرَى سِــربَالَ دَجيُــو ِر
وَأَجنُ ـ ــم تِلـ ــكَ أَم فُرسَ ـ ــانُ عَادِي ـ ــة

أَم نُ ـ ــورُ عي ـ ــد بِعَقـ ــدِ التي ـ ــاجِ مَشـ ــهُورِ؟
1
تَختَ ــالُ فِ ــي مَوك ــب ك ــالبَحرِ مَسـ ـجُورِ
(البارودي ،1998 ،ج)212 :1

 .1فري :شق ،مزق  -السربال :القميص  -عقد التاج :كناية عن تولية امللك  -العادية :اخليل تعدو  -مسجور :عظيم.
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فجاء باهلمزة يف البيت األول يف أسلوب االستفهام ليشعر املخاطب بقرب حتقق
االنتصارات العظيمة يف سبيل انبالج فجر الثورة واحلكومة جبلوس احلاكم وهبذا خرجت
لفظة الشمس من معناها احلقيقي إىل معىن جمازي لتصبح رمزاً للثورة .أنّ تكوين هذه
الداللة للشمس ،رمبا ارتب ط بذهن الشاعر بتطلعاته إىل عامل نوراين يطمئن إليه الوجدان،
فضالً عن ارتباطاهتا مبعاين ودالالت نفسية لديه .ويف موقف آخر يتخذ البارودي احلمامة
معادالً رمزياً يف رؤية ثورية تشري إىل الواقع املعيش ،فما احلمامة إال رمز للشاعر ونوحة
احلمامة يرمز إىل حاله القلقة واحلزينة يف الغربة كما يستعمل ألفاظاً أخرى كالنسيم
والربق والغمامة ليبني حالة األلفاظ مع حاله فيقول:
أَترَى احلَمَامُ ينوُحُ مِن طَرَب مَعِـي؟
مَـ ـ ـ ــا لِلنََّسـ ـ ـ ــيمِ بَليلَ ـ ـ ـ ـةٌ أَذيالُـ ـ ـ ــه؟
بَــل مَــا لِه ـذَا البَــرقِ مُلتَهَ ـبُ احلَشَــا

وَنَـ ـ ـ ـدَى الغَمَامَـ ـ ـ ـةِ يسـ ـ ـ ـتَهِله ملَ ـ ـ ــدمَعِي
أَتَـ ـ ــراه مَ ـ ـ ـري عَلَـ ـ ــى جَ ـ ـ ـدَاوِلَ أَدمُعِـ ـ ــي
أَمسَ ـ ــت إِلَيـ ـ ـهِ شَـ ـ ـرَارَةٌ مِ ـ ــن أَضـ ـ ـلُعِي
(البارودي ،1998 ،ج)320 :1

واستخدم ملك الشعراء هبار أيضاً من هذه العناصر الطبيعية يف شعره ويرمز إليها يف
األغراض السياسية واالجتماعية ،فإنّ صورة الليل والظلمة يف اآلفاق هي نتيجة طبيعية،
ولكن ما الليل لديه إالّ املعوّقات والشوائب اليت برزت كي تعرقل خ ط الثورة وما هي إال رمز
للحالة املسيئة للبالد واألوضاع املتشتتة يف إيران كما يذكره الشاعر من خالل أبياته ويصرح
هبا يف كالمه فيقول:

(هبار ،1380 ،ج)27 :1

مفهوم البيت( :أصبحت اآلفاق مظلمة كأن األعشاب والنباتات اشتعلت ونفض غبارها
يف السماء وحمى مجال الطبيعة والدنيا ويف احلقيقة تذكرين هذه احلالة الظروفَ املتشتتة
للوطن) .لقد تعددت دالالت الظلمة واالسوداد يف الشعر السياسي واالجتماعي للشاعر،
 .1نوع من النباتات البحرية اليت هلا جذور قوية.
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وارتبطت بكثري من املعاين الثورية والنضالية وتطلعاته الثورية ،ففي قصيدة يكرر هذه
األلفاظ ويقول الشاعر:
(هبار ،1380 ،ج)227 :2

مفهوم البيت( :كأنّ النجوم يف هذه الظروف املأساوية واملظلمة مجرة النار .وأصبحت
هذه الفترة املسيئة كاملالبس الثمينة الششترية اليت مزقت وتناثرت يف اجلو).
ويف موقف آخر جييء بذكر الربيع وهذا رمز للتخلص من مصائب الوطن وبيان للسرور
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:

(هبار ،1380 ،ج)137 :1

مفهوم البيت( :أيها الربيع مهلِ األرض لتخضرّ وتنضر واصبِر لكي متطر السحاب
املمطرة وتترعد السماء .الوطن يف هذا احلقبة كالبئر والسجن ،فاصرب صربا مجيال
لتتخلص من املصائب وتظهر لك قُدَرات الشعب ولكي يستيقظ أبناء الوطن من الغفلة كما
تستيقظ الطبيعة أيضا من النوم وانربى تنمو وختضر).
كما احنرف الشاعر باملعىن احلقيقي للفظة احلمامة إذ رمز هبا حلريته املقيدة املسلوبة،
ويشري إىل سيادة الظلم والظالم واحلرب ،واحنرف أيضاً من معىن البـومة ورمز هبا لألعداء،
لكوهنا من الطيور اليت ال تنطلق إال يف الظالم ،ألهنا ال تستطيع مواجهة النهار فيقول:

(هبار ،1380 ،ج)123 :2

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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وردت ألفاظ أخرى للطبيعة يف شعر ملك الشعراء هبار كـالروض ،البستاين ،عندليب
حيث حتمل دالالت جمازية احنرف هبا الشاعر عن معانيها املألوفة ،وما لفظة الروض
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
مأساوياً بسبب اإلستبداد والقهر والظلم الذي ميارسه احلكام ،لذلك فهو قريب بعيد وجاءت
لفظة البلبل رمزاً لنفسه" ،فالعندليب يف األبيات هو الشاعر املبدع املتأمل ،وهنا تكمن أمهية
املفردة اليت تعطينا الطابع العام جملسات الشاعر واهتمامه يف االختيار وقد تعطينا جذور
الصور" (  .)168 :1373 ،وهبذا استطاعت ألفاظ الطبيعة يف النص فضالً عن التراكيب
اللغوية أن حتتوي نفس الشاعر وتعبّر عنها .وهبذا استطاعت ألفاظ الطبيعة أن تنقل لنا
حالة الشاعر وانعكس ذلك على مظاهر الطبيعة كما يقول:

(هبار ،1380 ،ج)77 :1

مفهوم البيت( :أيها العندليب املسجون متالَك يف قفصك فلم تبق لك اجلناح والرياش
ويا صاحب احلديقة والروضة التتأمل من األوضاع املسيئة للروضة واحلديقة ويبسِها) .كما
الحظ الباحث يف هذه النماذج وغريها من ألفاظ الطبيعة يف ديوان الشعر السياسي احلديث
للشاعرين ،أهنما جيمعان بني املتناقضات ،وهناك الفجر والصباح إىل جانب الليل والظالم،
وتبدو هذه العملية أكثر من كوهنا استعماال للطباق ،بل هي عملية زمنية واعية حياول
الشاعران أن يوحد بينها يف أعماقهما ورؤيتهما ،أمالً يف كشف الواقع ،كما الحظنا يف بعض
النماذج اليت استشهد هبا الشاعران.
ألفاظ احلزن
ارتبطت ألفاظ احلزن واحلنني لدى حممود سامي البارودي وملك الشعراء هبار بتجارهبما
الذاتية ،فجاءت أغلب ألفاظهما تعبرياً صادقاً عما خيتلج يف مشاعرمها .فترددت ألفاظ
تعرب عن هذه املشاعر احلزينة وارتكازها على أمل الشاعرين وحالة وجدانية معذبة لديهما.
اختار البارودي من اللغة وإحياءاهتا وأولد منها ما قدر على التوليد وأضاف إليها معانيا
جديدةً ليصور أبعادا جديدة ألغراضه السياسية واجته إىل األلفاظ السهلة الواضحة مع
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عدم إهدار صحة اللغة واستقامتها كشرط أساسي لإلبداع الشعري ولعلّ القصد من التخلي
عن استخدام هذا النوع من الكلمات هو التعبري عن املألوف مستقاة من واقع احلياة املعيشة.
فعندما استقال البارودي يف سنة 1882م من رئاسة الوزارة يف ظروف سياسية مسيئة أنذر
الوطنيني بالكيد الذي فعله اخلائنون للوطن ورجاله وعرّض باحلاقدين وذوي القلوب الوغرة
واستخدم ألفاظاً حزينة تالئم مع نسج الغرض فبلغت مشاعر الشاعر ذروهتا يف احلزن
وسادت تعابري وألفاظ النص مسة الكآبة والفجيعة فيبدأ بيتاً حول املوضوع بفعل األمر "خلِّنا"
واأللفاظ األخرى كـ"وغره ،بئس ،خديعة ،مهوم ،عيشة كدرة" ليلقي املخاطب إحساس
الشاعر فانظر إىل قوله منشداً:
خَلِّنَ ـ ـ ـ ــا مِ ـ ـ ـ ــن سِياسَ ـ ـ ـ ــة دَرَجَ ـ ـ ـ ــت
يقضُـ ـ ـ ــونَ أَيـ ـ ـ ــامَهُم عَلَـ ـ ـ ــى خَطـ ـ ـ ــر
خَدِيعَـ ـ ـ ـ ـ ــةٌ لَ ـ ـ ـ ـ ـ ــايزَالُ صَ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحِبُها

بَـ ـ ـ ـ ـ ـنيَ أُن ـ ـ ـ ـ ــاس قُلُ ـ ـ ـ ـ ــوبُهم وَغِـ ـ ـ ـ ـ ـرَه
فَبِـ ـ ــئسَ عُقبَـ ـ ــى السياسَ ـ ـ ـةِ اخلَطِ ـ ـ ـرَه
بَـ ـ ـ ـ ـ ـنيَ هُمُ ـ ـ ـ ـ ــوم وَعِيشَ ـ ـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ـ ـ ـدِرَه
(البارودي ،1998 ،ج)221 :1

ويف موقف آخر يتخري البارودي كلمات مايناسبها حباله احلزينة من أصدقائه ويدقق يف
أدائها وانساق منه انسياقا حلزنه ومهه من األصدقاء املنافقني ،فيستخدم جمموعة حزينة
من األلفاظ السهلة كـ"فساد ،حسد ،مرضى القلوب" ويأيت العالقة بينها وبني حزنه الذي
يريد من وراء هذه األلفاظ ونلحظ أنه يأيت العالقة بني الفعل واملقصود ويستخدم الفعل
األمري بروزاً يف إبان كالمه ليؤكد على انتباه املخاطب كما استعمل فعل املاضي للداللة على
ثبات األمل واحلزن ورسوخه يف ذهن املخاطب ،فانظر إىل شعره حني يقول:
أَخبِـ ـ ــرهُ أَنـ ـ ــي بَع ـ ـ ـدَه فِـ ـ ــي مَعشَـ ـ ــر
طُبِعُـ ــوا عَلَـ ــى حَسَـ ــد فَأَن ــتَ تَ ــرَاهُم

يسـ ـ ـ ـ ـتَجلِبُونَ صـ ـ ـ ـ ـلَاحَهُم بِفِسَ ـ ـ ـ ــادِي
مَرضَ ـ ــى القُلُ ـ ــوبِ أَصِـ ـ ـحيةَ األجسَ ـ ــادِ
(البارودي ،1998 ،ج)152 :1

ويف مكان آخر يكرر املوضوع يف األلفاظ األخرى احلزينة كـ" مل أجد صديقا ،التبتئس،
حمنة ،بؤس" ،فكل هذه الكلمات تدل على حزن الشاعر وأمله من اجلو املأساوي يف زمنه
ويستنكر هذه احلالة فيقول:
وَجَريبــتُ إِخــوَانَ الصيــفَاءِ فَلَ ــم أَجِ ــد
وَالتَبتَ ـئِس مِــن مِحنَــة سَــاقَهَا القَضَــا

صَ ـ ــديقاً لَ ـ ــه فِ ـ ــي الطَّيبَ ـ ــاتِ قَس ـ ــيمُ
إِلَيـ ـ ـ ـكَ فَك ـ ـ ــم بُ ـ ـ ــؤس تَلَ ـ ـ ــاه نَعِ ـ ـ ــيمُ
(البارودي ،1998 ،ج)596 :2
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وعندما نفي إىل سرنديب وابتعد عن أهله ووطنه أنشد قصائد رومانسية مجيلة رائعة
يريد منها بيان حاله كما يقول يف قصيدة:
أَعَائ ـ ــد بِـ ـ ـكَ ي ـ ــا رَحيَانَـ ـ ـةُ الـ ـ ـزيمَنُ
أَش ـ ـ ـتَاقُ رَجعَ ـ ـ ـةَ أَيـ ـ ــامِي لِكاظِمَـ ـ ــة

فَيلتَقِ ــي اجلَفـ ـنُ بَعـ ـدَ الـ ـبَنيِ وَالوَسَـ ـ ُن
وَمَ ــا بِـ ـيَ الـ ـديارُ لَولَ ــا األهـ ـلُ وَالسََّ ــكنُ
(البارودي ،1998 ،ج)628 :1

فاستهل الشاعر غرضه باستفهام انكاري "أعائد" حيتضن بني طياته إحياء له بتحقيق
أمنية رؤيته وطنه وأعطى املخاطب تبيني غرضه من بداية الكالم وهيأ ذهن املخاطب ملدلوله
وذكر الكلمات األخرى إىل جانبها كـ"البني ،أشتاق ،رجعة ،اجلفن" ليأخذ منها مجالية لفظية
ونسق ونظم مع املعىن ويعرب عن اقتدار الشاعر وموهبته بتركيب األلفاظ واملفاهيم ،أو يف
قصيدة أخرى يبدأ كالمه باخلطاب وينادي حبرف الندبة "وا" واملنادى هو الكلمات الدالة
على اهلمّ واحلزن الطويل "طول شوقي" كما جاء بألفاظ أخرى كـ"عرّتين ،احملن" واستطاع
هبذه الثروة اللغوية واخلربة الكافية أن يظهر معناه بوضوح وراء هذه األلفاظ :
وَا طُ ـ ــولَ شَ ـ ــوقِي إِليـ ــكَ ي ـ ــا وطـ ــنُ
لَس ـتُ أُب ــالِي وَقَ ــد سَ ــلمتُ عَلَ ــى ال ــد

وَإِن عَرَتنِ ـ ـ ـ ـ ــي بِحُبِـ ـ ـ ـ ــكَ املِحَـ ـ ـ ـ ـ ـنُ
ده ـ ـ ـرِ إِذَا مَـ ـ ــا أَصَـ ـ ــابَنِي احل ـ ـ ـزَنُ
(البارودي ،1998 ،ج)643 :1

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
عصيباً ملا جرى لذاك احلاكم والوطن ،وهلذا طغى على القصيدة األسى واحلزن ،فسيطر تكرار
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
أنتابه ،فتفجرت هذه النفسية املكلومة هبذه األلفاظ األسيّة ،لترسم صورة من خالل الكلمة ملا
انطبع يف إحساسه من اجلزع من هذه النكبة املروعة فيقول:

 .1كان جالل الدين خوارزمشاه حاكم خراسان يف زمن املغول ،وعندما كان املغول يريد أن يتسع حكومته ،شن
على خراسان وقاوم خوارزمشاه ولكنه يف النهاية اهنزم جيشه وفري من خراسان وسيطر املغول على خراسان.
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(هبار ،1380 ،ج)192 :2

مفهوم البيت( :واحسرتا حلاكم خراسان ،خوارزمشاه ،هو الذي كان حاكما بطاشاً وكان
حلكومته جيش عظيم وأبطال مدجج بالسالح .فهرب احلاكم إثر إخفاق الثورة وواهاً خلراسان،
ألهنا أصبحت دون احلاكم وصارت خراسان جمزرة ومذحبة ألهلها .فيا للحسرة هلا حيث كانت
قبل ذلك كاجلنة احملفوفة باألشجار ،ويف أيامنا هذا احتلها املغول وسيطر عليها)
ويف قصيدة أخرى يصور لنا ملا استقر عليه وضع الوطن من التفرق والتمزق واحتالله من
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،
وكفن" قائالً:
دردا ،دريغا يب

(هبار ،1380 ،ج)234 :2

(ياوطين من زمن هاجم عليك األعداء وأحاطت عليك األغيار اغتممتُ وأصبحتُ
حمزوناً فأحوايل تغريت وتبديلت من أجلك ومن أجل ظروفك املسيئة سقيمَةً) .إنّ الدالالت
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
بعدمية جدوى املستقبل القادم ،فأتى الشاعر بألفاظ احلزن يف بداية البيتني وما هي إال
"رنج،دردا ودريغا" وذلك يشري إىل زوال األمل وذهاب الفرحة والبهجة من حياة األمة ،زد
على ذلك أنّ األلفاظ اليت استعملها الشاعر كانت مبثابة جمسات ملواقع األمل يف روحه.
أضف إىل حزنه الوطين بيان حال الشاعر يف السجن أيضاً حيث يتأمل من معيشه بعيداً
يب امان" حشدت فيها األلفاظ
عن أسرته يف السجن وإن صورة "دردا كه دور كرد مرا
اليت تشيع القتامة والكآبة ،الرتكازها على إحساس الشاعر بفقدان احلرية وهو قابع يف
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غياهب السجن ،فينظر الشاعر إىل احلياة هبذا املنظار الذي ملسه يف جتربته ،ومنبثقة من
حالته يف الواقع األليم .فجاءت األلفاظ والتراكيب تعكس نفسيته املكلومة ومعاناته يف السجن
فضالً عن إبرازها للتعلقه العميق بأهله وأبنائه فينشد قائالً:

(هبار ،1380 ،ج)196 :2

مفهوم البيت( :واهلفي وأملي؛ أبعدتين يد الدهر من أسريت وقبيليت دون أيّ ذنب والب يد
أن استسلم وأنطوي علي ولكنه التتيح نفسي للعزلة ،وأيقنُ أنّ كل إمرئ يشغف بأمر ويلحُ
عليه سيعثر عليه وسينجح).
ألفاظ الوحدة
من الطبيعي أن يكون أللفاظ الوحدة والدعوة إليها حضورها الواضح يف ديوان الشعر
السياسي للبارودي وملك الشعراء هبار ،ال سيما أنّ الشاعرين واكبا القضايا الوطنية ،وكذا
مرحلة التفرقة بني احلكام وأبنائهما ،فاصطفت لدى الشاعرين يف هذا احلقل جمموعة من
األلفاظ الوحدانية مالئمةً مع موضوع الوحدة كعنصر هام بني األمة .البارودي كالشاعر
السياسي حني يستعمل هذه األلفاظ ،إمنا يعبّر عن حالة مجاعية ،تسكن الوجدان اجلماعي،
وتنظر إىل غد أفضل ،تتجمع فيه األمة .يقول البارودي:
فَيَ ــا قَ ــومُ هُبَُّ ــوا إِنََّمَ ــا العُمــرُ فُرصَـ ـةٌ

وَفِ ـ ــي الـ ـ ـديهرِ طُ ـ ــرق جَميـ ـ ـةٌ وَمَنَ ـ ــافِعُ
(البارودي ،1998 ،ج)334 :1

لقد جاء الشاعر يف هذا النص بلفظ "هبوا" هذا لفظ وحدوي قصدها الشاعر إلظهار
عواقب التفرق والتناحر ،فجاءت فعل األمر "هبوا" ميثل الدعوة الصرحية واملباشرة لرصّ
الصفوف والعمل اجلماعي ،وهذا يعكس إميان الشاعر بالوحدة والتوحد .حياول الشاعر يف
املوقف اآلخر الذي حيمل جانب السهولة الولوج إىل اجلماهري عرب البيان التقريري واخلربي
موضحاً أنّ الوحدة هي مطلب شعيب هلا أطيافها الواسعة ،و"يفتخر بفتيان شعبه الذين
حتالفوا واحتدوا وأصفوا يف ودّهم ووفائهم والتزامهم بقيمة الوحدة ،فاستعمل الشاعر
ألفاظاً صرحية دالةً على الوحدة وكثرة هذه األلفاظ يف شعر واحد تدل على أمهية هذا
املوضوع ومكانته لدى الشاعر" (فهمي ،)138 :1987 ،فيستخدم ألفاظً متنوعةً كـ"ثدي الوفاق،
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حتالفوا ،صفاء الود ،اجتمعوا ،الوفاء" فجاء هبذه األلفاظ املألوفة لبعث الروح الوحدوية،
وجاءت لفظة "طول الدهر" لتوحي بأمهية حتقيق الوحدة ألبناء األمة يف كل األزمنة.
فِـ ــي فِتيـ ــة رَضَـ ــعوُا ثَـ ــدي الوِفَـ ــاقِ
تَحَــالَفُوا فِــي صَـفَاءِ الـوُد وَاجتَمَعُــوا

فَمَا فِيهِم إِذَا مَاانتَشَوا جَور وَلَاشَطَ طُ
عَلَــى الوَفَــاءِ طِ ـوَالَ ال ـدَهرِ وَاش ـتَرَطُوا
(البارودي ،1998 ،ج)309 :1

ونلحظ يف الشعر اآلخر الذي يدعو فيه دعوة صرحية للوحدة واالحتاد ،إذ استعمل
الشاعر التدومي لفعل األمر يف إبان الكالم أي "فاستوثقا ،ذرا" ويعكس يف هذين الفعلني يف
البيت الواحد مدى رغبة الشاعر وحبه للوحدة فانظر إىل قوله:
فَاستَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوثَقَا أَخَوَيي مِن شَأنَيكمَا
إِنَّ الفَلَ ـ ـ ــاةَ لَهَ ـ ـ ــا رِجَ ـ ـ ــالٌ غَريُنَ ـ ـ ــا

وَذَرَا املطِـ ـ ـ ـيي تَمُ ـ ـ ــورُ بِاألحلَ ـ ـ ــاسِ
يبغُـ ـ ــونَ نَي ـ ـ ـلَ الس ـ ـ ـريِ بِاإلِفلَـ ـ ــاسِ
(البارودي ،1998 ،ج)287 :1

ولقد فاض شعر ملك الشعراء هبار أيضاً بألفاظ الوحدة والعبارات اليت اختذت عمقا
ودقة يف التعبري عن معاناة الشعب ووصف مهومه وآالمه واستطاع أن يطور لغته الشعرية مبا
يناسب مع احلالة اإليرانية واألحداث اجلارية يف بلده ،يف الوقوف عند شعر الشاعر يف بيان
الوحدة واالحتاد .فنرى أنه يرب ط عزة االنسان بالوحدة واملذهب فيذكر هبذا املوضوع يف
صراحة الذكر وتكرارها ويأيت بـكلمة "احتاد" كمحور أساسي لشعره ويكرر هذا اللفظ
لتوكيده على فكرة الشاعر يف شعره ،فانظر إىل قوله قائالً:

(هبار ،1380 ،ج)84 :1

مفهوم البيت( :إن العزة والفخر لدينا منوط بشيئني ومها االحتاد والدين وهذان
العامالن اهلامان يرشداننا ويهدياننا إىل الطريق السليم فاليوم جيب أن نتحد) .ويف
قصيدة أخرى يستخدم الشاعر ألفاظا موحية ومعربة عن حالته النفسي احلزين وكانت
ألفاظه بعيدة عن اإلهبام وجاءت معربة بوضوح عن شدة انفعاله لفقدان االحتاد ويعتمد
الشاعر باستخدام هذه الكلمات لتبيني مدى شدة حزهنا من ضياع الوحدة بني الشعوب
اإلسالمية فهو يف قصيدة يقول:
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(هبار ،1380 ،ج)148 :1

مفهوم البيت( :إن بالدنا تتحد مع الدولة العثمانية وكلنا كأمة واحدة وال خالف بيننا
ويرجع العامل الرئيسي هلذا االحتاد إىل اإلسالم فتفرّقت الفنت والرزايا قبل ذلك ولكني
اليوم تفرّق مشلنا وأصبحنا قوماً متشتتني فيا ليتنا نتحد ونصبح أمة واحدة) .يف األسطر
السابقة بدأ الشاعر حديثه مبفهوم الوحدة لتبيني أمهية املوضوع وشدة شوقه إليها وذلك
" مث جاء يف األبيات الالحقة بنفس املوضوع وذكر ألفاظا تدل
أتى باإلطار اللغوي"دو
على الوحدوية كـ"بودمي دوطفل صغري ،دو برادر ،رسم دويي" فهو مل ينفصل عن ثقافته
الدينية أيضاً واندمج بني الوحدة والدين ارتباطا وثيقا كما استعمل الكلمات اليت تبني ذلك،
فمنها ألفاظ كـ"مادر اسالم ،اسالميان" .هذا التأثر يدل داللة واضحة على الشاعر حيث
وجد نفسه ملتزما يف هذه الرسالة وأجاد استخدام الرواب ط املعنوية بني األبيات لتوكيده
وقيمته لدى الشاعر .مث يدعو أبناء شعبه للتمسك بالوحدة ويستخدم كلمات خرجت من
معجمها اللغوي ومحلت دالالت وإحياءات عظيمة فاضت باحلركة واحليوية فيقول مستحضراً
التراث التارخيي يف هذا املضمار:

(هبار ،1380 ،ج)250 :2

مفهوم البيت( :حنن كأطفال هذا الوطن حناول أن نترقبه ونراعيه بكل قواتنا ،ألن
دستان .وحاول نادر
آبائنا وأجدادنا هم األكابر األبطال ذوو نسب شهري ككيقباد وجم
شاه لتعميق احتاد الوطن وأبناء الشعب ألنه كان قد أدرك نتائج االحتاد وآثاره وهلذا أصبح
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موضوع االحتاد والوحدة كأهم املوضوعات يف عصره) .فظهرت براعة الشاعر يف مفهوم
 ،احتاد" .اعتمد الشاعر يف
الوحدة بالكلمات والعبارات الدالة عليها كـ"ما مهه ،مادر
قصيدته على األسلوب اخلربي الذي وجد فيه ما يوضح أفكاره وكان استخدام لفظة"مهه" يف
مطلع القصيدة جلذب االنتباه كما اعتمد الشاعر يف تكرار هذا اللفظ مرات ويكرر لفظة
"احتاد" أيضاً ليبني أنّ على الشعب أن يكونوا صامدين وآملني لترسيخ قيمة الوحدة بينهم.
جيدر اإلشارة إىل أنّ الشاعر يف هذه األبيات يتحدث بلسان اجلماهري يف بالده معلناً
انتماءه القومي مستخدماً كثرة استعمال الضمري اجلمعي "ما ،امي" على مستوى التعميم مع
الناس ،وهذا الضمري مصدر قوة باعتباره حامال إرادة التغيري باالحتاد والوحدة.
األلفاظ السياسية
تشكل اللغة السياسية واحداً من املصادر اهلامة اللغوية اليت أفاد منها الشاعران يف
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
اخلاصة املناسبة لتجاربه ومهوم حياته .استعمل البارودي كثرياً من األلفاظ السياسية اليت
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
الشاعر جاء هبا لتحقيق مطالب الشعب ويأيت الشاعر بذكرها للمعىن احلقيقي للغة فيقول:
سَـ ـ ــني املشُ ـ ـ ــورَةَ وَهـ ـ ــىَ أَكـ ـ ــرَمُ خُطَّ ـ ـ ــة
...هَيهَ ـ ــاتَ حيي ـ ــا امل ـ ـ ـلكُ دُونَ مَشُ ـ ــورَة
...فَــاعكف عَلَــى الشــورَى تَجِــد فِــي طَيهَــا

يَجـ ـ ـ ـ ـرِي عَليهَ ـ ـ ـ ــا كُـ ـ ـ ـ ـلُ راع مُرشِـ ـ ـ ـ ـدِ
وَيعِ ـ ـ ــز رُكـ ـ ـ ـنُ اجملـ ـ ـ ـدِ مَ ـ ـ ــا مل يعمَـ ـ ـ ـدِ
مِـ ـ ــن بَينَـ ـ ــاتِ احلُك ـ ـ ـمِ مَـ ـ ــا مل يوجَ ـ ـ ـدِ
(البارودي ،1998 ،ج)121 :1

"هو يف ذكر األلفاظ السياسية حياول ألّايستعمل األلفاظ الدارجة بل حيرص على
الكلمات الفصيحة السياسية وهو من أبرز الشعراء الذين أجادوا هذه األلفاظ" (موسى ،دون
تا ،)237 :فمن األلفاظ الفصيحة الصرحية اليت استخدمها الشاعر وصفه لصحيفة
مصرية تنتشر اآلراء السياسية ملصر يذكرها بصراحة ويناديها إلشادته هبا وماهي إال
صحيفة "حنلة" فيقول:
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ألَ ـ ـ ــا ي ـ ـ ــا نَحلـ ـ ـ ـةٌ سَـ ـ ـ ـرَحت فَحَ ـ ـ ــازَت

111

سُـ ـ ـ ـ ــلَالَةَ مَ ـ ـ ـ ـ ــا تَوَلَّتـ ـ ـ ـ ــهُ العِهَ ـ ـ ـ ـ ــادُ
(البارودي ،1998 ،ج)114 :1

ومن األلفاظ اليت جندها يف شعره السياسي ذِكر "العدل والعدالة" يف املواضيع الكثرية،
فيكثر من استخدام هذا اللفظ واشتقاقاته اللغوية ليبني مالمح االسم ويذكر اللفظ كمحور
رئيسي لغرضه ويكون اللفظ املذكور هو الفكرة األصلية عنده ،فعندما يذكر العدل والعدالة
يدور احلديث حول تصوير احلكام والتزامهم به كما يقول خماطباً حاكم عصره:
وَأَجرَيـ ـتَ مَ ــاء العَ ــدلِ فِيهَ ــا فَأَصـ ـبَحَت
فَيــا أَيهــا الصيــادِي إِلَــى العَــدلِ وَالني ـدَى

وَسَـ ـ ـ ـ ــاحَاتُها لِل ـ ـ ـ ـ ـوَارِدينَ مَنَاهِ ـ ـ ـ ـ ـلُ
هَلُ ــمي فَ ــذَا بَحـ ــر لَـ ــه البَح ــرُ سَـ ــاحِلُ
(البارودي ،1998 ،ج)442 :2

وبعض األحيان يقتصر على ذكر الرجال السياسيني وقد يتصل هبذا االستخدام التعبري
عن الصيغ التقليدية بألفاظها ومعانيها كما جاء يف قصيدة منشداً:
عَبي ـ ــاسُ ي ـ ــا خَـ ـ ـريَ امل ـ ـ ـلُوكِ عَدَالَـ ـ ـةً

وأَجَ ـ ـ ـلَّ مَـ ـ ــن نَطَ ـ ـ ـقَ ام ـ ـ ـرُؤ بِثَنائِ ـ ـ ـهِ
(البارودي ،1998 ،ج)42 :1

كما يذكر البارودي يف اللغة الشعرية السياسية جمموعة من األلفاظ السياسية اليت
تشكل التيار السياسي للشعر فحسب واليقصد غري املفهوم السياسي فقد استخدم الشاعر
بعض األلفاظ السياسية كـ"موالي ،امللك ،تسوس" يف هتنئته للخديو عباس حلمي باشا بعيد
الفطر ويقول:
أَمَولَ ـ ــايَ دُم لِلمُلـ ـ ـكِ رَبّـ ـ ـاً تَسُوسُ ـ ــه

بِحِكمَـ ـةِ مَطبُ ــوع عَلَ ــى احلِلـ ـمِ وَالبَ ــأسِ
(البارودي ،1998 ،ج)287 :1

وأما "األلفاظ السياسية فأصبحت لدى هبار تواكب التطورات السياسية يف زمنه وباتت
تعرب عن روح العصر وصارت لغته الشعرية السياسية متتلك طاقات تعبريية عالية تتكثف
فيها دالالت األلفاظ ،فأدخل العديد من األلفاظ والتعبريات السياسية إىل شعره .مبا أنه
عاش يف عصر النهضة الدستورية فتأثر كثرياً هبذه النهضة"(عابدي .)63 :1376 ،ميكن
مالحظة دقة التعبري ومجال االستخدام لأللفاظ عند الشاعر يف قصيدة يستعمل كلمات
تنقد فيها رضاخان لِما نقض الدستور وحرص على االستبداد والعنجهية ،فحشد ألفاظ
" فجاء
 ،كله برداري،
سياسية كثرية يف البيتني مثل "  ،بدكاري ،تاج
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الشاعر هبذه الكلمات متناسقة مع جوها السياسي وتكرار "

" ابتعد عن تنافر التكرار

ألن القصد يف البيتني هو التوكيد على احلاكم فلهذا أكد على غرضه بتكرار هذا اللفظ يف
مجلة خربية تقريرية فيقول:

(هبار ،1380 ،ج)187 :1

مفهوم البيت( :إن احلاكم حيكم الناس بالرذالة والسفاهة وخيدع الشعب يف حكمه
واحلاكم هو الذي اليصدق على الرجل األجنيب وتعظيم رجال املتجرين األغنياء) .ويف
موقف آخر استطاع الشاعر أن ميزج بني األلفاظ واملعاين املنشودة لديه وأعطى صورة
حزينة حلال شعبه ووطنه ورسم صورة فنية لبلده بالفاظ كـ"شوروي ،متفقني  ،بريوزی ،
ايران" وامتزج بني الفعل املاضي احلالة لثبوت تلك احلال والفعل املضارع الذي يدل على
استمرار احلالة فيقول:

(هبار ،1380 ،ج)66 :1

مفهوم البيت( :الميكن أن تنسى بالد روسيا أنّ إيران أصبحت جسراً لظفرها فاآلن
حان أن تعيننا على ما أصابت بالدنا باملصائب املتعددة والعوائق الكثرية) .هناك أمساء
سياسية وظّفها الشاعر لتكون داللة واضحة على املفردات السياسية عنده حيث شكلت تياراً
متسقاً مع أغراضه السياسية.
وباملقابل جند حشداً هائالً من املفردات الدالة على املفاهيم السياسية وهناك ارتباط
وثيق بني األلفاظ تعكس جبالء طبيعة األزمة بني الدستوريني ومتثل اجلو املسيء لشعبه
الذين رزحوا حتت وطأة احلكام ومن ورائهم الفئات السياسية واختالفها ،فاخلطاب
التهكمي لرجال السياسة يبني الواقع السياسي فيستخدم األلفاظ السياسية لتصوير هذه
احلياة يف أروع جتلياهتا ،ويتخذ ألفاظاً حمسوسة يومية عينية مثل"رفيقان اداري ،قانون،
مشروطه خواهان ،مستبدين ،قيام ،انتقام" لتبيني احلقيقة والواقعية للموضوع وهلذا تداخل
األلفاظ احلسية مع الفكرة والعاطفة يف تشكيل الصورة فيقول:
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(هبار ،1380 ،ج)201 :1

مفهوم البيت( :يا رجال احلكومة تنبّهوا أنّ القوانني والدستورية يف البالد نُقِضت،
فتمسََّكوا هبا والتزموها التزاماً شديداً ويا رؤساء النهضة الدستورية ملاذا اشتدت لديكم هذه
اخلالفات املردية وملـَّا استبددمت ونقضتم الدستور واحلرمة واالحترام بينكم وهيأمت الطريق
لسلطة األجانب واألعداء)

النتائج
لقد حاول البحث أن يستكشف تأثريات النهضة الدستورية يف أشعار الشاعرين  -حممود سامي
البارودي وملك الشعراء هبار  -على الصعيد اللغوي .لقد وظّف الشاعران البنيةَ اللغوية الشعرية
يف املضامني السياسية واالجتماعية ،وهذا يبني مدى مقدرة الشاعرَين للتعبري عن تلك املضامني
وراء األلفاظ املختلفة .فما وصل اليه الباحث من خالل ما مرّ يتضح لنا فيما يلي:
 .1ألفاظ االيقاظ والثورة :حيرص الشاعران على أن جيعل من الكلمات واأللفاظ
اإليقاظية والثوروية كقوة فاعلة إليقاظ األبناء مباشريَن وغالباً ما استعملت هذه
األلفاظ لنقل صورة واضحة ومباشرة ملا يعانيه الشعب يف ظل احلكام املستبدين،
ولكنه يركز البارودي على اجلملة الفعلية أكثر من اجلملة االمسية فاألوىل قادرة
على التأثري والتغيري وهي أكثر قدرة على النفوذ.
 .2ألفاظ الطبيعة :حاول الشاعران أن جيسدا لنا املتناقضات املنوعة أللفاظ الطبيعة
لتبيني تأزم حالتهما النفسية ومدى احتجاجهما على الوضع السياسي القامت،
فاستعمال االحنراف بألفاظ الطبيعة من املعىن احلقيقي إىل املعىن اجملازي وأصبح
الدجى والليايل والفجر والصباح يشكل مهاً كبرياً لديهما.
 .3ألفاظ احلزن :اختار الشاعران اللغة احلزينة ليصورا أبعادا جديدة ألغراضهما
السياسية ملا انطبعا يف إحساسهما من اجلزع من األوضاع السياسية واالجتماعية
املسيئة .نظراً لذلك اجته الشاعران إىل األلفاظ السهلة الواضحة مع عدم إهدار
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صحة اللغة واستقامتها كشرط أساسي لإلبداع الشعري .كما استخدما املفردات
اليت تدل على حزهنما الشخصي ومههما نتيجةً الغتراهبما الوطين.
 .4ألفاظ الوحدة :أصبح أللفاظ الوحدة والدعوة إليها حضورها الواضح يف ديوان
الشعر السياسي للبارودي وملك الشعراء هبار .يعبّر البارودي هذاالنوع من األلفاظ
عن حالة مجاعية ،تسكن الوجدان اجلماعي .ولقد فاض شعر ملك الشعراء هبار
أيضاً بألفاظ الوحدة والعبارات اليت اختذت عمقا ودقة يف التعبري عن معاناة
الشعب ووصف مهومه وآالمه.
 .5األلفاظ السياسية :صارت اللغة الشعرية السياسية لديهما متتلك طاقات تعبريية
عالية تتكثف فيها دالالت األلفاظ ،فتأثر الشاعران كثرياً هبذه النهضة وأدخال
العديد من األلفاظ والتعبريات السياسية مضافاً إىل املفردات الدالة على املفاهيم
السياسية .وأما البارودي فقد استعمل كثرياً من األلفاظ السياسية اليت استوحاها
من صميم أحداث عصره وتاريخ مصر ،واختذ من هذه األمساء رمزاً الطالعه
على السياسة ونشاطه يف األمور املختلفة جملتمعه.
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