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 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

ا  

 ســـیدنا المرســلین أشـــرف علــى والســالم والصـــالة العــالمین رب هللا الحمــد

  ،،، وبعد... أجمعین وصحبه آله وعلى محمد

  ..والخیال الواقع بین البارودي شعر في الصدیق في البحث فهذا

 مـــن الكثیـــرون عنـــه كتـــب مشـــهوراً  شـــاعراً  یتنـــاول كـــان وٕان البحـــث وهــذا

 أو أدیبـاً  أو باحثـاً  نـر فلـم ، موضـوعه فـي جدیـد أنـه إال والبـاحثین والنقـاد األدباء

 فــي وشــائعة ذائعــة أنهــا مــن الــرغم علــى البــارودي عنــد الناحیــة تلــك تنــاول ناقــداً 

  ..بارزاً  وشیوعاً  ذیوعاً  شعره

 الصــداقة، واجبـات وبـین والصــداقة الصـدیق عـن البــارودي تحـدث حیـث

 الصــدیق علـى العثـور مــن والیـأس الصـدیق كتقلــب بهـا، یتعلـق مــا وكـل وتبعاتهـا

 علـى وفیـاءواأل الغـادرین األصـدقاء مع شخصیاً  هو تجربته عن وتحدث ، الوفي

  .السواء

 الصـــدیق وصـــفات ، الحـــق الصـــدیق مفهـــوم عـــن البـــارودي تحـــدث كمـــا

  .عرفها التي الصداقة لحاالت وعرض المثالي،

 شـعر أن إال الموضـوع لهـذا بعینهـا قصـائد یفـرد لم البارودي أن صحیح

 األغـــراض فـــي نظمـــه أثنـــاء واضـــحاً  إلحاحـــاً  علیـــه یلـــح كـــان والصـــدیق الصـــداقة

  .وحكمة وفخر ورثاء وغزل وهجاء دحم من التقلیدیة

 التقلیدیــــة الشــــعریة األغــــراض تلكــــم أكســــب قــــد البــــارودي یكــــون وبــــذلك

 عـن معانیه في یختلف الصدیق مدح إن حیث الصداقة موضوع في خصوصیة

 وهكـذا. غیـره هجـاء عـن وحدتـه معانیـه فـي یختلـف الصـدیق وهجاء ، غیره مدح

  . األخرى الموضوعات في األمر
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ــــارأ ثمــــة ومــــن ــــام الصــــداقة ین  عنــــد المــــدیح معــــاني مــــن بواجباتهــــا والقی

 مدیح في تتكرر اقیم واإلخالص والحب والمساعدة والكرم الوفاء ورأینا البارودي

  . األصدقاء

 عنـد الفخـر یعـد فلـم ، الفخـر معـاني مـن معنـى الصداقة أضحت وكذلك

 الفخـر إلـى تعداه بل العربي الشعر في المعروف العام الفخر من جزءاً  البارودي

 التــي المعــاني مــن وغیرهــا الطبــاع وكــرم والفــداء والتضــحیة والحــب والــود بالوفــاء

  .والصدیق الصداقة شعر في تتردد

 مـــــن یهجـــــوه مـــــن جـــــردی ، البـــــارودي رأینـــــا حیـــــث الهجـــــاء كـــــان وهكـــــذا

 والملـق والغدر النیة وسوء الطویة وفساد بالخیانة ویتهمه الفضائل من األصدقاء

  .والخسة واللؤم األخالق، وسوء عوالخدا والنفاق

 األمثـــال مضــامین أكثـــر مــن الصـــداقة أضــحت حیـــث ، الحكمــة وكــذلك

  .البارودي شعر في وأهمیة اتساعاً  والحكم

 إلـــى تقســیمه اقتضــت قـــد الموضــوع طبیعــة فــإن شـــيء مــن یكــن ومهمــا

  .وفصلین مقدمه

 .الموضوع أهمیة عن تحدثت وفیها المقدمة - 

 دراســـــــة البـــــــارودي شـــــــعر فـــــــي یقالصـــــــد بعنـــــــوان األول والفصـــــــل - 

 .موضوعیة

  :عن تحدثت وفیه

 .البارودي لدى الصدیق مفهوم - 

 .البارودي الشعر في الحق الصدیق مالمح - 

 .الخادعة بالمظاهر االنخداع من التحذیر - 

 .االختیار قبل االختبار - 

 .البارودي شعر في والخیال الواقع بین الصدیق - 
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 .الناس صحبة من التحذیر - 

 .وفخار زهو - 

 .األوفیاء البارودي دقاءأص من - 

أما الفصل الثانى فعنوانه الصداقة والصدیق في شـعر البـارودى دراسـة          

  فنیة :

  مباحث :. أربعةوشمل 

  . واألسالیب األلفاظ:  األولالمبحث 

  المبحث الثاني :المعاني.

  .واألخیلةالمبحث الثالث: الصور 

  المبحث الرابع : التشكیل الموسیقى .

  ج البحث وخالصته.ئة التى سجلت فیها نتامالخاتثم كانت 

  كان فهرس المصادر والمراجع . وأخیرا

 

 وإين ألرجو من اهللا التوفيق والسداد وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم .، 

 "وما توفيقي إال باهللا عليه توكلت وإليه أنيب  "

  

 وهللا األمر من قبل ومن بعد
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  األول الفصل
  البارودي شعر في الصدیق

  دراسة موضوعیة
 :البارودي لدى الصدیق مفهوم** 

ـــارودي شـــعر فـــي الصـــداقة مفهـــوم یـــدور  والحفـــاظ الوفـــاء حـــول الب

 والمـــروءة والنصـــیحة والرعایـــة والكـــرم والجـــود والمواســـاة والبـــذل والمســـاعدة

 والتجـــاذب والتوافـــق النفـــوس، وســـالمة ، األصـــول وكـــرم ، الطبـــاع وشـــرف

  : البارودي یقول حیث األرواح، بین والتناسب

ـــــــدى  دعوتـه إن امرأ إال حبطتص وال ـــــــاك الحـــــــرب جمـــــــرات ل ـــــــذى لبَّ   ١واحت

  ٢مقـــــــــذذاً  نــــــــبالً  الــــــــروع یــــــــوم ویرضــــــــیك  وحكمة فضـالً  األمن عند یسرك

ــــــــدنیا مــــــــن نصــــــــیباً   أرى وهل الصفي، الخل حبذا فیا   ٣حبــــــــذا قلــــــــت إذا ال

  

 صاحبه اءند بتلبیة یسارع من البارودي نظر في الحق فالصدیق

 ففي ، األوقات جمیع في صاحبه ینفع الذي وهو الشدائد وقت ونصرته

  .وینصره صدیقه یؤازر الشدائد وفي ، وحكمة فضالً  یغیض الرخاء

  :أیضاً  الشأن هذا في البارودي ویقول

  ٤بصاحب فلیس مكروه كل لدى    بنفسه أخاه ینصر لم المرء إذا

 وقـت إلیـه یحتاج دماعن وخاصة أخاه ینصر من هو: الحق فالصاحب

 أن ینبغــي فــال ، إلیــه االحتیــاج عنــد أخــاه یخــذل مــن أمــا ، والملمــات الشــدائد

                                                           

 .أجابك: كلبَّا. نارها اتقاد عند: الحرب جمرات لدى ١

 مسوى: مقذذ. ونحوهما والحرب الشدة یوم:  الروع یوم ٢

 العــودة، دار/ط معــروف، شــفیق ومحمــد الجــارم، علــى وشــرح تحقیــق ١٩٣صـــ البــارودي دیــوان ٣

 ).م١٩٨٨(بیروت

 .٧٠صـ: البارودي دیوان ٤
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 األشـــیاء، معـــالم وتتضـــح اإلخـــوان، تعـــرف الشـــدائد عنـــد ألنـــه صـــاحباً  یتخـــذ

  .الناس معادن وتستبین

 نصـــحاً  األحـــوال كـــل فـــي صـــاحبه ینصـــح مـــن هـــو الحـــق والصـــدیق

  :البارودي یقول حیث ، یؤویه الذي لالمنز یشكر بل ، علیه الشكر یستوجب

  ١مناصح ِخلُّ  للمرء به یكون    منزل بالشكر األرض أحق وٕان

 أوتـي مـا بكـل حهأصـل صدیقه في فاسداً  رأى إذا أیضاً  الحق والصدیق

  : بقوله البارودي ذلك إلى أشار وقد وعزیمة وقوة قدرة من

  ٢جرح من مثل    أسا من لیس

  لح؟ـص فاسداً     رأي نـم أین

  ٣یفتضح سوف    وشي من كل

 األصـحاب وخیـر في كل األحـوال ، بصاحبه یشعر من الحق والصدیق

  :البارودي یقول إذ لصاحبه وداً  أنفعهم

  ٤تصدى خصیم إذا ونصیري    خطب  عراني إذا رفـیقي یا 

  تعّدى قد ظالم من بحقوقي    لي فخذ إلیك حاجتي أصبحت

  ٥ودا أنفع الصحاب خیر إن    عني طرفك غض العار فمن

  
  :البارودي شعر في الصدیق مالمح** 

 حـددها صـفات عـدة خـالل مـن المثـالي صـدیقال صورة البارودي رسم  

 الصـفات تلك وتنحصر ، العموم على صدیقاً  یتخذ فیمن أو صدیقاً  یقبله فیمن

 للبــاطن، الظــاهر ومطابقــة ، األصــول وشــرف ، الفعــل وكــرم العقــل، كمــال فــي

                                                           

 .١٠٥صـ: السابق المرجع ١

 .داواه: بأسوه الجرح أسا ٢

 بالفساد الناس بین وسعى كذب: ىووش ــ١١٢صــ البارودي دیوان ٣

 تعرض:  له تصدى. الخصم: الخصیم وشدائده، الدهر نوازل من والشدیدة النازلة: الخطب ٤

 ١٧٩صــ البارودي دیوان ٥
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 وأن ، ذل بــال والحلــم ، َمــنّ  بــال والجــود ، ذىأ بــال والصــفح كبــر، بــال والوقــار

 كلـه ذلـك وقبـل ، الود صادق ، الطباع كریم ، اللسان عف القلب، سلیم یكون

  :ذلك بیان یلي وفیما.  الخصال وشتى واألفكار الروح في المشابهة هبعد أو

  :العقل-١  
  زینة والعقل الشر من الخیر ُیعرف وبه اإلنسان رزانة على دلیل العقل  

  .المخلوقات من غیره على فضل وبه لإلنسان

 خاصـة البشري، للدماغ العلیا الوظائف لوصف عادة یستعمل مصطلح: والعقل

 الشخصـیة،: مثـل شخصي بشكل واعیاً  اإلنسان فیها یكون التي الوظائف تلك

 وظـائف ضـمن البعض یعدها العاطفي االنفعال وحتى الذكاء، الذاكرة، التفكیر،

  .العقل

 والعامـــة الضـــروریة المقاصـــد حصـــروا المســـلمین علمـــاء أن ویكفـــي

 فـي اهللا رحمـه الشـاطبي عنهـا قال مقاصد خمسة في كلها اإلسالمیة للشریعة

: وهــي خمســة بحفظهــا الشــریعة جــاءت التــي الكلیــة األصــول إن:" الموافقــات

  ١" والمال والنسل، ، والعقل ، والنفس ، الدین

ــر والنهــى ــال الجــوهري: العقــل، الِحْج ــال ق ــه مشــتق مــن عق ــل إن ، وقی

  ٢البعیر، وهو الحبل الذي ُیشد به وظیف البعیر مع ذراعه في وسط الذراع

ــه:  :واعتقــل ــه واعتقل ــُه وتعقل ــُه وَعِقَل ــُه عــن حاجتــه َیْعِقَل ــَبَس، وَعَقَل َح

والعقل هو التمییز الذي به یتمیز اإلنسان مـن سـائر الحیـوان، وُسـّمي  حبسه،

: حبه عـن التـورط فـي المهالـك أى یحبسـه ، وقیـل صـا یعقـلألنـه  العق العقل

  ٣العقل هو التمییز الذى به یتمیز اإلنسان من سائر الحیوان

                                                           

 للفكـر العـالمي المعهـد /  ط العـالم ، حامـد یوسـف: اإلسـالمیة  للشـریعة العامـة المقاصد/ راجع ١

 ٨صـ)م١٩٩٣( اإلسالمي

 ١٧٦٩عیل بن حماد الجوهري ، ت/ أحمد عبد الغفور عطار ، الجزء الثالـث صالصحاح إلسما ٢

 .م ١٩٩٠، ط/ دار العلم للمالیین ، بیروت ، الطبعة الرابعة 

 . ، ط/ دار المعارف بمصر ، د/ت ٣٠٤٦لسان العرب البن منظور، المجلد األول ص  ٣
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 ، العلـم لقبـول المتهیئـة للقـوة: یقـال العقـل: "األصفهاني الراغب یقول

 االستمسـاك العقـل وأصـل قـال ثـم عقـل، القـوة بتلك یستفیده الذي العلم: ویقال

 لسـانه وعقـل شـعرها المـرأة وعقلـت ، الـبطن الـدواء قـلوع بالعقال البعیر كعقل

  .١ "معاقل وجمعه معقل للحسن قیل ومنه كفه

 رأى إنـه حتـى اإلنسـان فـي ومنزلتـه فضله للعقل البارودي عرف ولقد

  :یقول حیث شبح مجرد عقل بدون اإلنسان أن

  ٢ أوصال ذات عظام من مركب       شبح عقله لوال آدم ابن إن 

  .العاقل صحبة في لباروديا رغب ثم ومن

 وبهمــا النـاس بـین التفضـیل منـاط ، وفعالــه المـرء، عقـل إلـى والنظـر 

  :وفي ذلك یقول البارودي ، ویقدر المرء یوزن

  ویصغر لابالفع یكبر فالمرء  جسمه ال الفتى عقل إلى فانظر

  ٣معشـر الدنیئة جلب ولربما  واحـد الكتیبـة هـزم فلربما

  :أیضاً  یقولو 

  ٤وعقل عفاف الفتى فمجد ـل    األصـ كرم عن األلقاب تغني لیس 

  

 وصـحة عقله برجحان ویعلو یسمو إنما المرء أن البارودي یؤكد حیث

  .ونزاهته عفته إلى باإلضافة ، أصوله وشرف رأیه وسداد تفكیره

  :قال حیث الود صیانة في الهام دوره للعقل أن البارودي أوضح وقد

  ٥الحرم ذمة ضاعت الود عالئق  به یصون عقل للفتى یكن لم إن

                                                           

وما یتصل بها الجزء الثاني ، ص  راجع المفردات غریب القرآن للراغب األصفهاني ، كتاب العین ١

 ، ط/ مكتبة نزار مصطفى الباز . ٤٤٥

 .٤٥٥صــ البارودي دیوان ٢

 . الناس من جماعة: المعشر. والعار النقیصة: والدنیئة. مجتمعة الجیش من الطائفة: الكتیبة ٣

 .٥٠٠صـ: البارودي دیوان ٤

 .٦١٨صـ البارودي دیوان ٥



  

  ٥٦٠ 
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 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

ــزان فالعقــل ــى المحافظــة علــى صــاحبه یســاعد األمــور می ــط عل  المــودة رواب

ــة ــه ، والمواثیــق العهــود ورعای ــوه الحقــوق وتضــیع اإلنســان یتخــبط وبدون  وتت

  .األشیاء معالم

 النـــاس مـــن واألغبیـــاء الجهـــالء مصـــاحبة مـــن الشـــاعر نفـــر المقابـــل وفـــي

  :قوله حد على ، الصدر في غصصو  ، العین في قذى فالجاهلون

  ١قمص جـد إن كالعیـر فهـو    مائق غـبي كـل واجتنب

  ٢غصص الصدر وفي كان حیثما         قذي العین في الجاهل إنما

  -:األصول كرم
 فـــي البـــارودي یشــترطها التـــي الصـــفات أبــرز مـــن المـــرء أصــول كـــرم ویعــد

 وحتمـاً  الفـروع لـىع بـالطبع سـینعكس الشرف وذاك الكرم هذا ألن ، األصدقاء

 والوفــاء المــروءة علــى جبــل ألنــه ســویاً  إنســاناً  ســیكون ثمــة ومــن بــه ســیتأثر

 بیئتــه فـي علیهـا تربـى أو قومـه مـن تعلمهـا التـي الخیـر خصـال وشـتى والعـزة

  :البارودي یقول ذلك وفي ، فیها نشأ التي

  ٣منكر ومنهم مودتها تزكوا    معروفة مناسب الرجال ومن

  :ویقول

  ٤أعراقه إلى إال ینتـهي ال    أفعاله في كان امهم والمرء

 هـذا  المنبـت وشـرف األصـل كـرم عـن تغني ال األلقاب أن البارودي ویوضح

  : فیقول والعقل العفة إلى باإلضافة

  ٥وعقل عفاف الفتى فمجد ـل      األصـ كرم عن األلقاب تغني لیس

                                                           

ــق ســيء غبــي، أحمــق: مــائق ١ ــرا -الخل  ســیره فــي اضــطرب. ونحــوه الحمــار قمــص.الحمــار:لعی

 .معاً  ویطرحها رجلیه یرفع أن وهو واستن،

 مــا والغصــة والشــراب، بالطعــام غصصــت مصــدر: الغصــص فیؤذیهــا، العــین فــي یقــع مــا: القــذى ٢

 .٢٩٧صـ البارودي دیوان راجع. طعام من اإلنسان به غص

 .٢٣٣صـ البارودي دیوان راجع: وتزید نموت: تزكو. المشهورة األنساب: المعروفة المناسب ٣

 .٣٨٠صـ البارودي دیوان ٤

 .٥٠٠صـ البارودي دیوان ٥



  

  ٥٦١ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

 علـى صـورتها سـتعكس وأنهـا ، النفـوس في أثرها للبیئة أن البارودي ویؤكد

  :یقول حیث فیها یعیشون من

  ١استهلوا حین الصغار في نشأوا    قوماً  اءةــالدن تشمل ال كیف

 ستشـمله حتمـاً  فإنه والصغار الدناءة على وتربى والهوان الذلة في نشأ فمن

  .محالة ال والضعة الدناءة تلك

 لأفعــا فــإن ولهــذا فیــه ونشــأ علیــه تربــى مــا ویفعــل ، أصــوله یتبــع فاإلنســان

  :ذلك في البارودي یقول حیث أصوله على تدل المرء

  ٢وأرحام أنساب والشر والخیر  نبعـته أعـراق تابعٌ  امرئٍ  كل

  ٣إعـالم المرء ألصل الفعال إن  مناسبه تعرف الفتى لفعل فانظر

  

  :أیضاً  ویقول

  ٤اإلنسان في یحول لیس والطبع  أعراقـه على یجري امرئ كل

 وٕانمــا والمــروءة والكرامــة الشــرف بتحصــیل كفــیالً  وحــده األصــول كــرم ولــیس

 بــه افتخــر مــا وهــذا اإلنســان داخــل فــي متأصــلة الصــفات تلــك تكــون أن یجــب

  :قال حین ، وحث علیه البارودي

  ٥أشوى فما سهمي رشت وبفضلي بهم    فإنني بالجدود غیري ساد فإن

  ١المأوى شرف في المرء كمال ولیس    وحده بالجد النفس علو ولیس

                                                           

 .٥٠٢صـ البارودي دیوان ١

 من أي كریم  وفالن ، والسهام القسى منه تتخذ الجبال، في ینبت شجر وهو النبع، مفرد:النبعة ٢

 .المجاز سبیل على كریم أصل

 أصـله علـى تـدل وتصـرفاته المـرء أعمـال أن بمعنى إظهار،: مإعال واألعراق، األصول: المناسب ٣

 .٥٧٧صـ البارودي دیوان راجع.. وعرقه

 .٦٤٧صـ البارودي دیوان ، ویتبدل یتغیر،: یحول ٤

 إعـداداً  سـهمي أعـددت أي: أشوى فما سهمي رشت فضائله،: بفضله المراد. وشرف عظم: ساد ٥

 .الهدف أخطأ فما للرمایة تاماً 



  

  ٥٦٢ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

 أن دون بالجـــدود یفتخـــرون مـــن وجـــوه فـــي عنیفـــة ثـــورة روديالبـــا ویثـــور

 المجـد إحراز في یجدوا أن بهم ویهیب ، األمجاد من الجدود أحرزه ما یحصلوا

  :یقول حیث  منفسهأب وا یفتخر  وأن

  الفاخرة؟ الجدود تلك أحرزت ما       تنـل ولم بالجدود تفخر حتام

  ٢الناخرة العظام ذكر عن یغنیك       شاهداً  فعالك من لنفسك فاجعل

  :المعنى نفس في آخر موضوع في ویقول

  ٣ومطرف تلید مال ذا كان وٕان    بنفسه إال اإلنسان شرف وما

  :كذلك ویقول

  ٤شمائله تزكو الذي الصدیق بل  همناسب تعلو الذي الصدیق لیس

  ٥وسائله تفتر لـم الهم نابك أو  عزائمه تفشل لم الدهر رابك إن

  ٦فواضله خیر مـن ُتِغبُّـك وال    مقربةو  ُبعد حالتي في یرعاك

  :الطباع كرم** 
 مـع ولـد الـذي السـلوك هـو أو ، علیـه فطـر أو اإلنسـان علیـه طبع ما الطبع

 على النفس وتدریب تعوید محاولة فهو التطبع أما ، علیه اهللا وجبله اإلنسان

 إلكسـابها سـلوكیات علـى الـنفس تعویـد أن شـك وال ، علیهـا تعتد لم سلوكیات

  .التطبع ممیزات من دیع الحمیدة لطباعا

                                                                                                                                        

 ولـیس وحـده الجـدود مجـد فـي الـنفس علـو لـیس:  والمعنـى واألجـداد اآلباء مجد: المأوى شرف ١

 ٧١٣صـ البارودي دیوان راجع.. وحده المأوى شرف في المرء كمال

 .٢٦٦صـ البارودي دیوان ٢

 .مستحدث:  مطرف قدیم،: تلید ،٣٤٥صـ البارودي دیوان ٣

 .سجایاهو  طباعه: شمائله. تصلح: تزكو. وأصوله قرابته: مناسبه  ٤

 ولــم تضــعف لــم: تفتــر لــم.  أصــابك: نابــك. همتــه تضــعف لــم. عزائمــه تفشــل لــم. ســاءك: رابــك ٥

 .األصدقاء بین التي الوثیقة الصالت وهي. الوسیلة جمع:  الوسائل. تقصر

 راجـع.. العظیمـة النعمـة وهـي فاضـله جمع: الفواضل. عنك تنقطع ال: ال تغبك.  یحفظك: یرعاك ٦

 .٤٩٣صـ البارودي دیوان
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 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

 مـن أبنـائهم فـي األهـل رهفـح ومـا الصـغر، منذ اإلنسان علیه طبع ما والطبع

 منـــذ المحیطــة الطبیعــة مــن اكتســابه تـــم مــا أو ، حمیــدة وصــفات أخالقیــات

  .البخل أو الكرم مثالً  طبعناً  فیصبح الصغر

ــة والتطبــع ــا أصــل مــن لیســت بصــفة االتصــاف محاول ــد ، األولــى تركیبتن  وق

 أن نحـب ال التـي الشخصـیة الصـفات بعـض إلخفـاء منـا محاولـة أحیانـاً  یكون

 أو نتطبـع أن فنحـب ، واالنفعـال الغضـب سـرعة مثـل اآلخـرین أمـام بها نظهر

  .ندري أن دون الغاضب طبعنا یظهر هنا النقاش احتد فإذا بالهدوء نتصنع

 إلى اإلنسان وصل مافمه عنها التخلي یصعب لإلنسان مالزمة صفة والطبع

: علیــه جبــل الــذي طبعــه عــن یتخلــى أن النــادر فمــن التعلــیم مســتویات أعلــى

 التطبـع بینمـا ، نرثـه والطبـع ، تقلیـد والتطبـع ، أصـل فالطبع ، التطبع بخالف

  .نصنعه

 هـو فـالخلق ، األخـالق ومكـارم الخلـق حسـن هو الطباع بكرم هنا نعنیه وما

  . والطبع السجیة

 بعكـــس الصـــغر، منـــذ معـــه ینمـــو ، غیـــره عـــن یختلـــف عطبـــ إنســـان ولكـــل

  .وغیرها اآلخرین احترام مثل أهله من یكتسبها التي السلوكیات

  : ذلك في البارودي یقول

  ولدُ  والدٍ  طبع  عن شذ  ما    مختلف الطباع في یكن لم لو

  ١والحرد الخالف هذا  لزال      ُخلق في الرجال تساوى ولو

  أحد قبله  لیس واحد فـي       ااجتمعو  ُهمُ  وٕان شتى والناس

  ٢مجتهد الصالح في وناسك       منهـــمك الضالل في فزائغ

 حیـث فكاكـا منـه یسـتطیع وال صـاحبه علـى غـىیط الطبـع أن البـارودي ویرى

  :األشخاص أحد یهجو یقول

  ٣إلزام الطبع فإن الصغـار مـن        له ُخلقت فیما وخذ الفخار دع

                                                           

 . الغضب:  الحرد ١

 .١٨٥ص البارودي دیوان راجع ، عابد: ناسك. لجوج منغمس: منهمك. منحرف مائل: زائع ٢

 . ٥٧٩صـ البارودي دیوان ٣



  

  ٥٦٤ 
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 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

  :١زیاد بن یحیى یقول هذا وفي

  متكرم یسطیعها ولن لئیــمٌ          ُخلقه تغییر الدهر یستطیع ولن

  

  :المهاجر بن سلیمان یقول المعنى نفس وفي

  ٢خیمها النفس على ویغلبه یدعه       سجیة فیه لیس ما یبتدع ومن

 وجـدنا ولـذلك أبـدًا، یسـتطیع لـن فإنـه تغییره حاول مهما صاحبه یلزم فالطبع

  .النبیل واألصل الكریم الطبع صاحب صدیقال اختیار في یرغب البارودي

  

  :الخادعة بالمظاهر االنخداع من یرالتحذ** 

ــا  فلربمــا الخادعــة والطبــاع بالمظــاهر االنخــداع مــن البــارودي حــذر ولطالم

  : یقول حیث یظهر، ما خالف اإلنسان أضمر

  ٣السَّلم ناخر في كـامنة فالنار    بشاشته وجه من یغرنك فال

  ٤والحشم السادات في درالغ واستحكم    أسمعه تكن عما الناس تغیر

  ٥غنم على ذئب من الخلـق على   أعدى رجل من تلقاه من أعدل وظل

  :أیضاً  ویقول

  ٦األفهام به تدوي داء وهـو    سلیمـاً  تـراه من الناس ومن

                                                           

 بیروت العلمیة الكتب دار/ ط دیوب رضوان محمود شرح البحتري، عبادة ألبي الحماسة/  راجع ١

 .٢٦٦صـ)م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(  األولى الطبعة

 والسجیة الطبیعة: والخیم ،٢٦٦صـ السابق المرجع ٢

السلم  وناخر. شائك شجر :السلم . وطالقته وبشره تهلله: الوجه بشاشة. یخدعنك ال: یغرنك ال ٣

 .البالي القدیم: 

 أشاعت قد والخیانة الغدر أن والمعنى. واالتباع. والعبید الخدم: الحشم. سادة جمع: السادات  ٤

 .طبقاتهم فاختال على جمیعهم الناس بین

 .٦١٩ص البارودي دیوان راجع ٥

 .٦٢٢ص البارودي دیوان ٦



  

  ٥٦٥ 
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 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

 واألحقاد، الضغائن من سالماً  ، والضمیر القلب سلیم نظنه الناس فبعض

 ونالحظ ، یعدي داء ربما كان بل،  كذلك لیس وه بینما والمثالب والعیوب

 بظاهره، الناس یخدع الذي الشخص ذلك البارودي جعل في الظاهرة المبالغة

 بسالمة یخدعها أن استطاع ألنه ، والعقول األفهام یصیب الذي نفسه الداء

  .ه ظاهر 

  

  :فیقول بالمظاهر االنخداع من التخدیر في البارودي ویمضي

  ١أرنُ  سابق طرف كل ما هیهات    بهـا تمـر هأشبـا تغرنك فال

 من تشابه بما رحذی ثم ومن ، سواء لیسوا الناس أن البارودي یوضح حیث

 فلـیس ومختلفـة متفاوتـه ولكنهـا الظـاهر، فـي متشـابهة لالخیـ ألن ، ظواهرهم

  .سباقاً  جواداً  نشیط فرس كل

  

  : كذلك ویقول

  ٢أكدى فقد الزمانب خیراً  ظن فمن      صاحب بشیمة تنخدع أن فإیاك

  أجدى فما وعوناً  أوفى فما وحلفا      رعى فما خال جربت طالما فقد

  القصـدا أخطأ واجد أو یبتغي لما     واحد غیر طالب إال الناس وما

  ٣جعـدا بطال الخطا ممدود كل فما      شیمة أبناء الناس تحسبن فال

  
  االختبار قبل االختیار :** 
 بـأن البـارودي نصح الكاذبة بالمظاهر النخداعا شراك في اإلنسان یقع ولئال

 حقیقتهم تتبین حتى المصادقة قبل واالختبار للتجارب الناس إخضاع إلى نلجأ

 : فقال إخفاء أو مواربة دون

                                                           

 .٦٣٩ص    البارودي دیوان راجع – نشیط: أرن. الخیل من الكریم فسكون بكسر: الطرف ١

 .بحاجته یظفر ولم أخفق: أكدى. والخلق الطبیعة: الشیمة ٢

 .١٧٤ص البارودي دیوان راجع... الكریم: الجعد ٣
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   األمر غامض بها تجلو حجة ترى     أن بلــق بالغیب والتسلیم وٕایاك

   والشر وةالعدا بعد الرضا ویحلـو      وةــلهف الــوفي یغــدر فقد

  ١تسري عقرب أحشائه في وللغدر     عابد زي في تلقاه من الناس وفي

  ٢رغم علي نبتن أخالق الشر إلي     بـه تـــنزع فرصة أمكنته إذا

    صخر من اروالن فالماء األذي وقوع     أهله عـــیمن الحلم تحسبن وال

   الدهر  في السعادة  نیل من تمنیت       بما تفز ظهاـفاحتف وصاتي فهذي

   والمر  الحلو علي صبري خبرة به      وزادني ريـده جربت امرؤ فإني

  ٣ الخضر قدم علي أمشي بها جعلت     سبعة وازددت خمسین مدى بلغت

  

 كل في یتفحصه أن قبل اإلنسان علي الحكم من یحذر فالشاعر       

 تيال واألحوال الظروف وتقلب ، یظهر ما خالف أضمر ربما ألنه ، األحوال

 ووفي الوفي غدر فلربما أصلها علي حقیقته بإظهار كفیلة نسانباإل  تمر

 فالماء ذلك في عجب وال ، والصالح التقي أظهر من الشر أضمر ولربما غیره

  .  الصخر وهو واحد معین من ینبعان ولكنهما ضدان والنار

  :  بقوله ذلك البارودي ویؤكد

  ٤ الشجر من نضر في ــدیوج فالسم      بشاشتـه وجه من تغرنك وال

  ٥الصور في عیناي اشتبهت ما طول من     فراسته في ظني ُأْتِهمُ  كدت قد

  ٦ حذر علي منها وكــن إلیـك به    سمحت ما دنیاك من لنفسك فخذ

                                                           

   یكون حیث والضمیر القلب هنا بها والمراد البطن حواه ما:  حشا جمع:  األحشاء ١

 .  والعداوة الضغن  

 .  الحقد:  الغمر.  وذهبت به مالت:  به نزعت ٢

   .  ٢٠٣ ص البارودي دیوان وراجع...  السالم علیهما موسى صاحب:  الخضر ٣

 . أخضر غصن نضیر:  نضر ٤

 . لألمور التقدیر سنوح ودقته النظر وصدق التثبت:  الفراسة ٥

 ٢٤٦ ص البارودي دیوان ٦
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 یخفــي التــي المصــطنعة بالبشاشــة االغتــرار عــدم علــي یؤكــد فالبــارودي    

 الغــض الــورق یحــوى كمــا تمامــاً  والشــرور الغــدر مــن الكثیــر وراءهــا صــاحبها

  ، السموم طیاته في النضیر

 والمظـاهر البراقـة المنـاظر بتلـك االنخـداع مـن التحـذیر فـي البـارودي ویمعن

 مــن الــرغم وعلــي بالنــاس الطویلــة خبرتـه مــن الــرغم علــي أنــه مؤكــداً  الخادعـة

  .  الناس في خدع طالما أنه إال الصائبة ونظراته فراسته

  :  أیضاً  ویقول

  ١الغـلل من یشفي ال اآلل فـرونق    ملق أخي مــن ِبْشــر رنكیغ وال

  ٢دخل علي القربي ذوي ود من لبات   دخن من الناس في ما المرء یعلم لو

  ٣ بالَكَحلِ  العینین في أشبـه فالكحل     معرفة قبل بـوداد تثــق فــال 

 معرفة قبل األشخاص تجاه والتسرع االندفاع من البارودي یحذر حیث      

 هــي التــي المتكلفــة وبشاشــته المتملــق بملــق اإلنســان ینخــدع فــال دواخلهــم

  . أظم یروي ال الذي كالسراب

 قبـل إلیـه الكامل االطمئنان أو امرئ مودة في الوثوق من البارودي یحذر ثم

 صـادق یتشـابه فقـد ، ووفائـه وصـدقه إخالصـه حقیقـة علـي والوقـوف تجریبه

  . والكحل الُكحل من والمطبوع مصنوعال یتشابه كما وكاذبه الوداد

  :  بقوله ذلك علي التأكید في البارودي حویل

  ٤ بسام وهو المنایا فیه فالنصل        منظره راق وجه یغرنك وال

                                                           

  .    السراب:  اآلل.    وبهاؤه حسنه:  الشيء رونق..    الكاذب الود:  الملق ١

 .  العطش شدة:  والالم الغین بفتح:  الغلل  

  والریبة الشك:  الدخل.    الخلق وسوء الدفین الحقد:  والخاء الدال بفتح:  الدخن ٢

   دیوان راجع.  الجفون یعلو سواد بفتحتین الكحل أما.    معروف الكاف بضم:  الُكحل ٣

  ٣٩٩ ص البارودي  

  .    یقطع ال الذي حده  ونحوه الرمح من:  النصل.  وحسن صفا:  راق ٤

 ٥٧٨ ص البارودي دیوان راجع.     براق ، المع:  بسام .    الموت:  المنایا  
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 صـاحبه علـي یـدل اإلنسـان عـن یصـدر الـذي الكـالم أن البارودي وضح وقد

 ، القواألخـ الطباع من جهل ما علي ویدل ، وعي جهل أو ومنطق بالغة من

  :  قال حیث

  ١ ینـوه هامُ  ینطق إذا وهو      عالمة القوم بعض ظنت

  ٢ یفوه حتى العالم غمرة في       بأخالقه المرء تعرف ال

 رأسـها رفعـت كبومـة جهلـه ظهـر تكلم فإذا عالماً  رزیناً  تظنه من الناس فمن

 قأخـال  أن مفادهـا التـي الرائعـة بحكمتـه البـارودي علینا یطلع ثم ، صرخت ثم

  .  كالمه خالل من إال تستبین ال المرء

 بلســانه وحمقــه الرجــل عقــل علــي االســتدالل فــي قــدیماً  الشــعراء تحــدث وقــد

  :  سلمي أبي بن زهیر قال حیث وكالمه

   والدم اللحم صورة إال یبق فلم     فؤاده ونصف نصف الفتى لسان

  ٣ التكلم في نقصه أو زیـادته    معجب لك صامت من ترى وكائن

  :  العبسي سلمة بن مالك وقال

  ٤ یتكلما أن المرء لب صحیفة       وٕانما للعین ستر الصمت وفي

  ) :  الغنوي(  سعد بن كعب وقال

  ٥ سبیل  الكالم  لعورات علیك     یكن فال الرجال جالست أنت إذا

 وطباعـه أخالقه لمعرفة مصادقته قبل لإلنسان والفحص التدقیق وینبغي    

  :  البارودي یقول حیث تكلف أو زیف دون حقیقتها علي

  ٦ فحص من إال األخالق یعرف        فما تعرفه شئت من واختبر

                                                           

 . البومة وهي ، هامة جمع:  الهام ١

 . ٧٠٨ ص البارودي دیوان ٢

 ، ط/ دار المعرفة ، بیروت ، لبنان  ٧١زهیر بن أبى سلمى ، شرح / حمدو طماس ، ص دیوان ٣

 م ) .٢٠٠٥هـ / ١٤٢٦، الطبعة الثانیة (

 . ٢٧٢ ص:  البحتري حماسة ٤

 . ٢٧١ ص:  البحتري حماسة ٥

 . ٢٩٨ ص:  البارودي دیوان ٦
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 فـي رغبـة والتنقیـب والتدقیق البحث تعني التي فحص كلمة معني والحظ    

  .  األشیاء ُلبِ  إلي الوصول

  :  بقوله ذلك علي البارودي ویؤكد    

  ١ تتفحصا أن الحزم من فإن           األمور  غیب  لتعلم  ونقب

 ، والوفـاء الـود طبعـه مـن فمـنهم أخالقهـم وتتباین البشر طبائع وتختلف    

 الخبــرة طریــق عــن حقــائقهم وتتبــین ، والخیانــة الغــدر علــي جبــل مــن ومــنهم

  :  ذلك في یقول البارودي ذا هو وها ، واالختبار والمعرفة والعلم

  ٢ التحرف بادي العهد سقیم منهمو     قلبه الود علي معطوف الناس وفي

  

  ٣ التعرف بعد الخبر منه وأحمدت     لقائه قبل الخیـر هفیـ توسمـت

  ٤ التعیف في به قالوا ما صدق علي     داللة إال النفــس اتحركـ وما

  ٥ المتشوف العاقل ظن ویصــدق      غافل وهو الفتي العین تكذب فقد

  :  بقوله ذلك علي البارودي ویؤكد

  ٦ األخالق وتبعد الجسـوم تــدنو     بینهم وشتـى أشبـاه لنـاسفا

   واألطواق األغالل تستـــوي ال      أمرهم تشـابه واحذر فاعرفهم

 أنهم إال المظهر في تشابهوا وٕان الناس أن الشاعر یوضح حیث      

 واإلنسان األخالق تتفاوت ولكن األجسام تتشابه فقد ، الجوهر في یختلفون

 الناس من والثمین الغث بین رقـیف أن یستطیع من الخبرة ذو البصیر قلالعا

 .  

                                                           

 . ٢٩٨ ص:  البارودي دیوان ١

 . مریض:  سقیم.       مائل:  فمعطو  ٢

 . تفرست:  توسمت ٣

 . بالشيء التكهن:  التعیف.      الظن صدق:  النفس حركات ٤

   البارودي دیوان راجع.  األشیاء حقیقة معرفة إلي والتطلع الطموح من:  المتشوف ٥

 .٣٤٧ ص   

 . ٣٦١ ص:   البارودي دیوان ٦
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 یمكـن ال أو فكـرة وحـده یكون ال الوجوه إلي النظر أو العجلي النظرة أن غیر

 الخاطفـة النظـرة تلـك نإ إذ ، اللـؤم أو بالطیبة اإلنسان علي الحكم خاللها من

  :  الشاعر قال وقدیماً  ، الصواب یجانبها ما غالباً 

  ١ الزلل المستعجل وقد یكون من         حاجته بعض المتأني یدرك قد

 عول ولذلك األشخاص حقیقة لمعرفة ضروریاً  االختبار كان ولذلك     

 األساس هو أو ، األشخاص علي الحكم في المحك وجعله ، البارودي علیه

 لوطو االختبار ذلك من كون البارودي ولعل ، الصداقة مقاییس من األول

 النظرة خالل من األشیاء حقیقة یعرف خاللها من أصبح قویة ملكة التجارب

  . الواحدة

 خاللهــا مــن تتبــین التــي المــؤمن فراســة هنــاك تبقــي بعــده أو كلــه ذلــك وقبــل

 صـلي النبـي قول الخدري سعید أبي حدیث من الترمذي وفي ، األشیاء مالمح

  " .  اهللا نورب یري فإنه المؤمن فراسة اتقوا"  وسلم علیه اهللا

ــي ینظــر وســلم علیــه اهللا صــلي اهللا رســول أصــحاب أحــد وهــذا  فــي امــرأة إل

 أمیــر علــي الصــحابي هــذا یــدخل ثــم إلیهــا النظــر فیطیــل فتعجبــه ، الطریــق

 أحـدكم یسـتحى أمـا"  بقولـه فیبـادره عنـه اهللا رضي عفان بن عثمان المؤمنین

ــي یــدخل أن ــر عل ــار عینیــه وفــي المــؤمنین أمی ــا آث  الصــحابي فیتعجــب ؟ الزن

 اتقوا:  عثمان فیقول اهللا رسول بعد نزل أوحي: "  بقوله عثمان سیدنا ویبادر

  " .  اهللا بنور یرى فإنه المؤمن فراسة

 الحكـم فـي بصـره مـع بصـیرته اإلنسان یستخدم أن أراد البارودي أن وأحسب

  .  األشیاء علي

  .  العین نور علي البصر یطلق كما ، القلب نور على البصیرة وتطلق

 وتتشابه ، الرؤیة تنعدم حیث الظالم في نبصر أن نستطیع ال أننا وكما

 إذا فكذلك بعض عن بعضها تمییز یمكن ال ، أشباحاً  تصبح أنها أو األشیاء

                                                           

، ط/ دار الثقافة ، بیروت ، ٢٥ئي وأحمد مطلوب ، صت / إبراهیم السامرا القطامي : دیوان ١

 م).١٩٦١الطبعة االولى (
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 وهذا ، واألمور لألشخاص الخاطئ التشخیص في نتورط فإننا البصیرة فقدنا

 ال فاألول،  نهمام مجرد وأخر وبصیرة وعي صاحب إنسان بین الفرق هو

 الثاني بینما ، والنفاق والملق والتزویر والتغریر الخداع ضحیة یقع أن یمكن

  .  كله لذلك عرضة

 تعالي قوله في وذلك البصر رؤیة من أهم البصیرة رؤیة القرآن عد ولذا فقـد

  .١"  الصدور في التي القلوب تعمي ولكن األبصار تعمي ال فإنها: " 

 العاقــل لإلنســان األمثــل النمــوذج یمثــل النافــذة بصــیرةال فصــاحب هــذا وعلــي

ــذي ــع یعــي ال ــاس ویعــرف ویدركــه الواق ــه مــن الن ــز ، حول ــین ویمی  صــالحهم ب

  . وكریمهم لئیمهم بین أو وطالحهم

 النـاس بین التمییز في الفائقة القدرة لدیه كانت البارودي أن یؤكد ذلك ولعل

 عــن أو واالختبــار التجربــة طریــق عــن ســواء ، طبــائعهم إخفــاء حــاولوا مهمــا

  .   الواسعة والخبرة والكیاسة الفطنة طریق

 حاد لب ذي كل إال یفهمها ال لغة للجسد أن لیؤكد الحدیث النفس علم وجاء

  .  ٢ لماح وذهن ، متقد وذكاء ،

 رائداً  كان كما فن التعامل مع الناس، في ذا خبرة ودرایة البارودي یعد وبذلك

  .  الحدیث يالعرب الشعر میدان في

  :  األشباه صحبة** 
  :  الطباع في المشاكلة

ــكل ٣ العــرب لســان فــي   وشــكول أشــكال والجمــع والمثــل الشــبه:  بــالفتح الشَّ

  :  عبید أبو وأنشد

                                                           

 .٤٦سورة الحج : اآلیة  ١

  ) الســـــــعودیة/(جریــــــر مكتبــــــة/  ط بییــــــز باربــــــارا ، آالن:  الجســـــــد لغــــــة ذلــــــك فــــــي راجــــــع ٢

(  الهـالل مكتبـة /ط بلومـون، هـارفي  عنـك بالنیابـة یـتكلم جسـدك ودع ٢٠٠٩ الرابعـة الطبعة

   ت/د جریر مكتبة/  ط تیكل.  آر ناعومي:  الوجوه لغة قراءةو )  ٢٠١٠

البن منظور: تحقیق/ عبد اهللا على الكبیر وآخرین،ط/ دار المعارف بمصر،  العرب لسان راجع ٣

 د/ت .
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   بشكول لي لسن األیامي فإن          طلبتما إن أیِّما لي تطلبا فال

  .  صاحبه منهما واحد كل وشاكل ، الشیئان تشاكل وقد

  .  حاالته في مثله أي فالن شكل وفالن

 أشـبه أي بهذا أشكل وهذا ، ونحوه ضربه من أي هذا شكل من هذا:  ویقال

 .  

  .  مثله والتشاكل.  الموافقة:  والمشاكلة

 ، وطریقتــه وناحیتــه شــكله اإلنســان وشــاكلة ، والطریقــة الناحیــة والشــاكلة

 ، ومذهبـه طریقتـه علـي أي ١"  شـاكلته علـي یعمل كل قل"  تعالي قوله ومنه

  .  وخلیقته

  .  ونظیره فاعله وافق ما:  األمور من والمشاكل

 وكلمـا:  والمشـابهة والمماثلـة الموافقـة حول تدور شكل مادة فإن هذا وعلي

  .  أوثق الود كان الطباع في ومتوافقان متشاكالن الصدیقان كان

ــه نتكــ لــم إذا الثــوب فــي كالرقعــة للصــاحب الصــاحب: "  األوزاعــي قــال  مثل

   ٢"  مشاكالً  فالتمسه ، شانته

  :  الشاعر قول ومنه

   مشاكالً  فلیتخذه ثوبه علي         كرقعة إال اإلنسان صاحب وما

 فــي ویشــابهه یشــاكله ال مــن اإلنســان صــحبة العــار مــن أن البــارودي ویــرى

  :  یقول حیث والطباع الجوهر

  ٣ یشاكل ال من اناإلنس یصحب وأن     طبعه غیر الفتي یرضي أن العار من

 واإلخـاء بـالمودة الحیاة تصبغ األصدقاء بین والمشابهة والمناسبة والموائمة

  : البارودي یقول ذلك وفي ، والسرور والهناءة ، والسعادة الصادق

                                                           

 .  )  ٨٤(    اآلیة من:  اإلسراء ١

ــــذخائر البصــــائر راجــــع ٢ ــــي وال ــــان ألب ــــدي حی ــــق ٣٦/  ٥ التوحی   /  ط ، القاضــــي وداد/  د تحقی

 ) .   م ١٩٨٨/  هـ ١٤٠٨(  ، األولي الطبعة ، بیروت صادر دار  

 . ٤٣٤ ص:  البارودي دیوان ٣
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  ١ المالئم بالصدیق إال الدار وال          بأهلها إال األیام تحسن وما

 یكـون فقـد ، فحسـب القربـى يفـ تنحصـر ال المـودة أن إلي البارودي ویذهب

 أن المهـم فلیس ، األحایین بعض في القریب من اإلنسان علي أحسن الغریب

 حیـث األصدقاء بین والمالئمة الطباع توافق المهم وٕانما القرابة في الود یكون

  :  یقول

  ٢ تجن ولم علیك یجني ومقترب      وده یصفیك الــدار ـدبعیـ وُربَّ 

   ٣والوزن والشكل الطبع في ولكنه     أوجبت هي ٕانو  القربى في الود وما

  ٤ یدني نسب وال یجدي أدب فال       ُخلـّة الـودیدین بین یكـن لم إذا

 قریب من أقرب بعید رب:  كذلك وقالوا نفعه، قرب من القریب:  قالوا وقدیماً 

"  صیفي بن أكثم وقال ، القلوب كتقارب رأیت ما:  البلغاء بعض وقال ،

 بن اهللا عبد وقال ،"  قرابة إلي تحتاج ال والمودة مودة إلي تحتاج ةالقراب

  ٥"  القلوب كتقارب رأیت وما یكفر والمعروف تقطع القرابة ، عباس

  

  ٦:  العتابي یقول ذلك وفي

   األنساب من وصلوا ما وخبرت        حاالتهم في الناس بلوت إني

                                                           

 . ٥٤١ ص:  البارودي دیوان ١

  .     رحم صلة بصدیقه تربطه الذي الصدیق:  هنا الدار ببعید المقصود ٢

    إلیه وأساء أذنب حقه في أجرم:  علیه جني.      له أخلصه:  الود أصفاه  

  .  والزماً  واجباً  جعله:  أوجب.    النسب صلة:  والقرابة القربى ٣

 .   األصدقاء بین التام التوافق:  والشكل والوزن بالطبع المقصود  

راجع ،  یقرب:  یدني.  وأفاد نفع:  أجدى.  الصداقة:  الخاء بضم:  الخلة.   المحب:  الودید ٤

 . ٦٣٣دیوان البارودي : ص 

  . ٢٥ ص ١ ج ربه عبد البن الفرید العقد راجع ٥

 ، التغلبـي كلثـوم بـن عمـرو ولـد مـن تغلـب بنـي مـن عباسـي شـاعر وهـو عمـرو بن كلثوم اسمه ٦

 فـي : ترجمتـه راجـع.  بغـداد سـاكني ومـن حمص ناحیة من قنسرین أهل من عمرو أبا ویكني

ــات ــن الشــعراء طبق ــز الب ــد تحقیــق ٢٦١ ص المعت ــد الســتار عب ــراج أحم ــارف دار/  ط  ف  المع

 .   بمصر
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  ١ األنسـاب أقـرب ـودةالم وٕاذا        قاطعـاً  تقرب ال القرابة فإذا

 النفوس وائتالف ، النسب رابطة من أقوى یكون قد الود ورباط األدب ولحمة

 یمـدح البـارودي یقـول ، یـدوم ال ربمـا الـذي األجسـام تالقـي مـن أجل وتالقیها

  ٢ له صدیقاً 

   األجسام قبل األرواح بنسیم            التالقي قبل اآلداب جمعتنا

  ٣ األرحام ذووا القربى بحیاة             نلهی لم ما بالود وبلغنـا

 صـــارت ، األصـــدقاء بـــین وصـــفت صـــحت إذا المـــودة أن البـــارودي ویـــرى

  :  یقول حیث والنسب القرابة رابطة من أقوى غدت ربما بل ، تماماً  كالنسب

  ٤ الرحم عن تغنیهم األباعد بین      نسباً  غدت صحت إن المودة إن

 لـه األصـدقاء بـین الصـادق والـود الطبـاع فـي ابهةوالمش المماثلة فإن وهكذا

  .  بینهم فیما المحبة روابط وتقویة تأصیل وفي النفوس في أثره

  
  
  

                                                           

   دار/  ط ٨٠ ص عبــــــاس إحســــــان/  د تحقیــــــق ١٣ ج األصــــــفهاني الفــــــرج ألبــــــي األغــــــاني ١

 .  م ٢٠٠٨/  هـ ١٤٢٩ الثالثة الطبعة بیروت ، صادق   

 .  أرسالن شكیب:  مدح في القصیدة ٢

 . ٥٥١ ص:  البارودي دیوان ٣

 . ٥٩٧ ص:  البارودي دیوان ٤
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  :  والخیال الواقع بین البارودي شعر في الصدیق** 
 هذا في موجود غیر الحق الصدیق أن إلي موضع غیر في البارودي ذهب

 ذلكم في الصدوق الصدیق علي العثور یستحیل أنه باألحرى أو الوجود

 فیه وندر الوفاء فیه وغاض القلوب علي المادة فیه طغت الذي الزمان

  .  األوفیاء

  : البارودي یقول

  ١ اإلبالء ملــني حتــى ومللتُ       أطوارهم في الناس بلوت ولقد

  ٢ ریـاء والوفــاء بریةـال بین      مكـذوبة خلة المودة فـــإذا

   سـوداء نقطـة لــبــق وبكل     حـبصا من بذمة الوثوق كیف

   جفاء الُخلتین بیـن الــحـ مـا      صـادق وداد الدنیا في كان لو

  ٣ هباء الصدیق طلب في فالسعي      وأهله الزمان من یدیك فانفض

 لهـا، وجـود ال فـالمودة البـارودي علـي السـوداویة النظـرة تسـیطر كیـف وترى

 ومضــیعة هبــاء الصــدیق طلــب فـي ســعيوال ، ســوداء والقلــوب ، ریــاء والوفـاء

  .  له وجود ال ألنه ، والوقت للجهد

  :  البارودي ویقول

  ٤ شـریده إال یبق لم أمل علي        بقربه أستعین بخل لي فمن

  ٥ أریده ال ما أرجو الذي ودون         بغدره یشان ال ودا أحاول

  ٦ هوجود أین األیام علي علمت       فلیتني بالوفاء قدیماً  سمعت

 التحسـر تفیـد والتـي أسـلوبه البـارودي بهـا غلـف التـي االسـتفهامات وتالحظ

  .  واحد آن في واالستبعاد

                                                           

 . وامتحنته بلوته بمعني أبلیته مصدر:  اإلبالء ١

 . نفاق:  ریاء.           الخصلة:  الخلة ٢

 . ٤٠ ص:  البارودي دیوان ٣

 .  المنال بعید:  شریده أمل ٤

 . الوفاء وعدم العهد نقص وهو الغدر من مرة اسم:  الغدرة.     یعاب ال:  یشان ال ٥

 . ١٤٩ ص:  البارودي دیوان ٦
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  :  آخر موضع في البارودي ویقول

   منقذاً  أن لو باألحـرار ونوهــت      سامعاً  أن لو نادیت لقد لعمري

فت    منفذا البسیطة هذي من أحــاول     كأنني حتى باآلفاق وطــوَّ

  ١ والِغذا الري في المجد یظن غوي    أحمق غیر علي عیني قعتو  فما

 وعـاد ، الـوفي الصـدیق عن البحث في سعیه وخاب صوته بح قد فالبارودي

ــین خفــيب ــال یجرجــر حن ــم إذ الحســرة أذی ــافهین الحمقــى غیــر یجــد ل  مــن والت

  .الناس

 مؤونة ویكفیه همومه علي یعینه وفيٍّ  صدیق مصاحبة إلي البارودي ویرنو 

  :  فیقول ، الحیاة

  ٢ ؟وأكتفي أصطفیه بخل لي فمن        یفي من المــودة بآداب قلیل

 فهل   تكلف  بغیـر  ود  علي  یــدوم        صاحباً  أر فلم الدنیا بني بلوت

  ٣مسعف المجد علي مطبوع بشیمة      همه القلب عن یسرو فتي من

  ٤ یتكلف دوحةمن یجد لم ومـــن    قربه النفس تشتهي ال بمن رضیت

  ٥ أتلهف لم الدار عـــدواء علي     یسرني خالً  صــادفت أنني ولو

  :  كذلك ویقول

  ٦ منـــافق ِخبُّ  القیت من وأكثر     أرافـق الزمـان في خلیل ألي

   األصـادق األكرمون لعمري فأین     صـادقاً  أر فلم الدنیا بني بلوتُ 

  ٧ المـفارق مداه تبلغ ولم بتوشا      النهي دونه قصَّرت أمراً  أحاول

                                                           

   الشراب:  الري      الغذاء:  الغذا.      ضال:  غوي.      العقل قلیل:  أحمق ١

 .  ١٩٣ ص البارودي دیوان راجع  

 .   ومقتضیاتها محامدها:  المروءة آداب ٢

 . مفطور:  مطبوع.       ویزیل یكشف:  یسرو ٣

 .  وفسحة سعة:  مندوحة ٤

 .  ٣٤٣ ص البارودي دیوان راجع....  بعدها:  الدار عدواء ٥

 . الخدَّاع:  الخب ٦

  .    العقول:  النهي.    طلبه في واحتلت عالجته:  الشيء حاولت ٧

  الشعر یفرق حیث الرأس وسط وهو مفرق جمع:  المفارق.     ومنتهاه غایته:  مداه   
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  ١ یوافــق ال من تلقاه من وأكثر         تنالـه ال ما ترجوه ما وأعظم

 مــن عنــه یبحــث مــا ینــل ولــم التجــارب وكثــرة ، البحــث أعیــاه قــد فالبــارودي

 منــافق خـداع خـب إمـا رجلــین بـین نظـره فـي النــاس وأصـبح ، الصـادق الـوداد

  .  الطباع في له مشاكل غیر وٕاما

 ولكن ، طویالً  والتنقیب البحث في جد أنه یوضح البارودي أن الحظون

  .  المنال بعید أمر فذلك هیهات هیهات

 حر صدیق علي یعثر أن الوجود ذاك في هیأمان أقصى أن البارودي ویوضح

  :  یقول حیث اإلخاء ویصدق ، بالوفاء یدین ، الود یقیم ، شریف طیب كریم

  ٢ الخال صادق ُحرٍّ  صحـــابة إال      لبهأط الدهر في َأربُ  لي یبق لم

   مختال كل أعیا الدهر في والصدق     وطــر من أبغیه ما أدرك وأین

  ٣لي فیرعي خل وال ، الحدیث لضف       أجاذبه ألف لي رندیبـس في ال

 أدركنـا منفـاه فـي قالـه الـذي البـارودي شـعر من القصیدة تلكم أن علمنا وٕاذا

 المؤانسـة وهـي ، المرحلـة تلـك فـي وخاصـة لبـاروديل بالنسبة الصدیق أهمیة

 ذلـك لـه أنـي ولكـن ، آنذاك له الوجدانیة والمشاركة عنه  الغربة آالم وتخفیف

  .؟ الصدیق وندر الصدق عز وقد

  :  بقوله المعني ذلك البارودي ویؤكد

   ٤ عقیم والوفاء أنثي ابن لكل        شیمةُ  والغدر اإلنسان یثق بمن

 شـیمة الغدر غدا فلقد ، البارودي أسلوب في والحزن لحسرةوا األسي وتلمح

  .  عقیما الوفاء وأصبح ، الناس كل

 مــن الكــریم الحــر وجــود ینفــي أو یســتبعد البــارودي نــرى أخــر موضــع وفــي

 ذاك ومـا دوودا وصدق ووفاء بر من النبیلة بشیمه األحرار یأسر الذي الناس

                                                           

 . ٣٧٦ ص:  البارودي دیوان ١

 .   الظن:  الخال.          الحاجة:  األرب ٢

 . مؤانس ألیف:  ألف.   منفاه وهي سیالن:  سرندیب   ٤٤٩ ص:  البارودي دیوان ٣

 . ٥٩٦ ص:  البارودي دیوان ٤



  

  ٥٧٨ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

 علـي ، لـه عـالج ال عضـاالً  اءً د وأصـبح البشر نفوس في تأصل الغدر ألن إال

  :  البارودي قول حد

   منحسم غیر النـاس في والغدر    شیمتــه األحرار تملك من وأین

   منصرم غیر وعهداً  وفیــاً  خالً    تري فلست الدنیا من یدیك فانفض

  ١ السلم ید یلقي أو المودة یرعي    ثقة  أخو الدنیا في یبق لم هیهات

  :  لناسا صحبة من التحذیر** 
 علیـه تنطـوي لمـا النـاس صـحبة مـن یحـذرنا البارودي راح كله ذلك أجل من

  :  قال حیث والنفاق والغدر الملق من نفوسهم

   عیاءُ    داء  للحقود   وبه        سلیمــا تــراه من الناس ومن

  ٢أعداءُ    اقلهم   إال  ـاس        النـ فإن استطعت ما الناس فاحذر

  :  للخداع مالزمون الناس نأ موضحاً  أیضاً  وقال

  ٣ وتعادي ُخدعة أحالُس  ـاس     النــ فإن استطعت ما الناس واحذر

  :  فیقول عنهم البعد ینبغي ثم ومن الناس بین له وجود ال الود أن ویؤكد

  ٤ هابل الناس في الُودِّ  ُأمِّ  الُودِّ  من         ذرة مثقال الناس في تطلبن فال

 فاسد ماكر وخبیث ، كائد حاسد رجلین بین باروديال نظر في والناس      

 في وأسرع ، وكذب لغو لكل سماعون لألهواء منقادون كذلك موه الطویة

  :  یقول حیث تثبت أو تحقیق دون األباطیل تصدیق

   َدْخلِ  علي الضلوع محني وآخر        مكیـدة ذو حاسد إال الناس فما

  ٥ یمـلي كما یكتبون لغو اعوًسمَّ        مشي كما فیه یمشون هوى ِتباع

                                                           

 .   بعدها وما ٦١٨ ص:  البارودي دیوان ١

 . ٤٨ ص:  البارودي دیوان ٢

   ظهـــــر علـــــي یوضـــــع كســـــاء وهـــــو حلـــــس جمـــــع:  وأحـــــالس  ١٥١ ص:  البـــــارودي دیـــــوان ٣

 .   للخداع مالزمون:  خدعة وأحالس.  ونحوهما والفرس البعیر  

 .  وفقدته ثكلته أي أمه هبلته من فاعل اسم:  وهابل   ٤٣٤ ص:  باروديال دیوان ٤

 . ٤٤١ ص:  البارودي دیوان ٥



  

  ٥٧٩ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

 الحیاة وحبهم الموت كرههم في الناس مغاالة أن البارودي ویرى      

 خلف وجروا ، األشیاء حقائق علیهم وعمیت بالنفس والثقة الیقین أفقدهم

  :  یقول حیث واألباطیل واألوهام الظنون

   یلیوتخ ظن علي بل أمرهم من      ثقة علي الدنیا في الناس تحسب ال

  ١ األباطیل وتصدیق الطباع جبن        أورثهم الموت وبغض الحیاة حب

والمعنى مأخوذ من حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم :عنـدما سـئل     

  عن الوهن ، قال : حب الدنیا وكراهیة الموت .

ــارودي ویثــور     ــه ویوضــح عارمــة ثــورة الب  یســودهم أنــاس وســط یقــیم أن

  :  فیقول ، والغدر والحقد الغیظ قلوبهم ویمأل سوقوالف والجهل النفاق

   البوائق أرهقتني ما غیرهم بهم      لي أن لو قوم بین زماني أضعت

   مفارق  الصالحات بالخالل  لهم       فإنني فیهم الرحل ملقي أك فإن

    بواسق فـروع  أظلتها  أصول      لهـم وما بالنفاق سادوا معاشر

   فاسق  العفــافة  عند وأتقاهم       جاهـل الخصومة عن فأعلمهم

   ناعـق الغدر  بینها  ود ونغمة      كاشـر الغیظ تحتها وجه طالقة

   ٢نافق الناس في الجهل بأن علمت       بلوتهـم ما إذا صبیان وأخالق

 والغدر الملق حیث البارودي بینهم عاش الذین الناس هم هؤالء      

 نظرة ونوال الذین هم هؤالء ولعل ، والسفه والطیش والغش والخداع والنفاق

  .  السواد داكنة بصبغة واألحیاء للحیاة شاعرناً 

 یســتطع لــم وأنــه ، هــو فیــه العیــب وأن ، بالمغــاالة البــارودي یــتهم ال وحتــى

 اختبـار طـول بعد جاء الناس في رأیه أن علي یؤكد وجدناه الناس مع التكیف

  :  قال حیث ، واسعة وتجارب

   الحرباء تلون یتلونـــون      ومعاشر غــادر زمان في اأن

   ورخاء محضر وٕاخوة منهم       صاحب یسلم لیس غیب أعداء

                                                           

 .  بعدها وما ٤٩١ ص:  البارودي دیوان ١

 . ٣٧٧ ص:  البارودي دیوان ٢



  

  ٥٨٠ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

   وٕاخاء ذمة أقبح فبلـــوت       إخـاءهم بلوت قوماً  بهم أقبح

  ١ وبالء محنة مصـدر كل في        ناقم سبة للدهر أصبحـوا قد

 كـل أسـاس وأنهـم متلونـون النـاس أن اختبـار طـول بعـد لنـا یؤكـد فهو      

  .  أمان وال لهم عهد ال ، وبالء محنة

  : قال حیث النفس ومصاحبة الناس باعتزال ینادي البارودي رأینا هنا ومن

  ٢ كفاني  قد  فعقلي  یناصحني       خال الناس في بطالب ولست

  :  أیضاً  وقال    

  ٣ لهام  شجی یخشاه فرد ُربَّ         حراً  بنفسك تعــش فتفرد

  :  كذلك وقال    

  ٤ واقتراب بعاد في یسرك       خلُ  الناس في فما فرداً  وعش

 الناس بین العیش مئس أنه مدویة صریحة یعلنها البارودي ذا هو وها      

  :  فیقول

  شجن لي لیس حتى الناس عن نفسي    وانصرفت العیش فسئمت بلوتهم

   ثمن أتلْفُته لما عنهـــم دفالبع     أملكه كنت مـا فاتني یكن فإن

  ٥ َأَمن طّیـِها فـي مخشیـــة ورب  به نجوت سلما النَّوى بحرب كفي

  

 ووجـدهم جـربهم مـا بعد إیاهم معتزالً  الناس عن انصرف قد فالبارودي      

 فـي والطمأنینـة الراحـة وجـد أنـه ویبین ، األسرار یحفظون وال الوداد یرعون ال

 التـي غربتـه لیشـكر وٕانـه ومتاعـه مالـه تاركـاً  ، همعـن وبعده الناس عن عزلته

  .  الغادرین الناس هؤالء عن أبعدته

                                                           

 . ٤٤ ص:  البارودي دیوان ١

 . ٦٤٩ ص:  البارودي دیوان ٢

 .   قوي ثیرك عظیم:  لهام وجیش   ٦٢٣ ص:  البارودي دیوان ٣

 . ٦٦ ص:  البارودي دیوان ٤

 . ٦٤٢ ص:  البارودي دیوان ٥



  

  ٥٨١ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

  :  قائالً  الناس اعتزل حینما قومه من الشنفري بموقف یذكرنا ذلك ولعل

   ألمیل سواكم قوم إلي فإني       كمـمطی صدور  أمي  بني  أقیموا

   وأرحل طایام لطیات وشدت       مقمر واللیل الحاجات حمــت فقد

  ١ عزلتم الِقلي خاف لمن وفیها      األذى عن للكریم ىمنأ األرض وفي

 طـرد قـد البـارودي فـإن ، هـو برغبتـه قومـه هجـر قـد الشـنفري كـان إذا ولكن

 سـاعده ألنـه الصـنیع هـذا البـارودي حمـد فقد نافعة ضارة ورب..  وأبعد ونفي

 قـال كمـا"  أمـن طیهـا فـي مخشـیة فـرب"  المریضـة القلوب ذوي عن البعد في

  .  هو

  
  :  وفخار زهو** 

 النــادر بوفائــه یفخــر راح وأهلــه الوفــاء البــارودي فیــه نعــي الــذي الوقــت فــي

 حیـث األخوة حقوق ومراعاة والمواثیق العهود علي وحفاظه ، الصادق ووداده

  :  قال

  ٢ وآســـال آداب وتیــرة علي     بهـا فسرتُ  أبائي ُخطة َتبْعتُ 

   خیالي في الشر سمات تلوح وال      خلدي في الغدر لخیا یمر فما

  

 مـن عـنهم ورثـه مـا علـي ویسـیر بائهآ نهج ینهج بأنه البارودي یفخر حیث

 نــرى الثــاني البیــت وفــي ، العالیــة والشــمائل الكریمــة واألخــالق الرفیعــة اآلداب

  .  بعامة الشر وضروب بخاصة الغدر نفسه عن ینفي البارودي

 ال فهـو ، تمامـاً  والشـرور الغـدر عـن بعـده یؤكـد الـذي وباألسـل قـوة ونالحظ

 ووفـاء صـدق صاحب أنه یعني مما فیه یفكر أو یتخیله أو الغدر یتصور یكاد

  .  وأمانة واستقامة وبر وخیر

                                                           

، ط/ دارا لكتاب العربي ، بیروت الطبعة الثانیة   : تحقیق وشرح د/ إمیل یعقوب الشنفري دیوان ١

 . ٩٨م ) ص ١٩٩٦هـ/١٤١٧(

 .  وشمائل أخالق:  آسال.    الشيء علي والمداومة المطردة الطریقة:  الوتیرة ٢



  

  ٥٨٢ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

  :  بقوله كله ذلك ویؤكد

   ١ َختَّال غیر ولساني مأمونة        ویدي حرة ونفسي سلیم قلبي

 صـراحته علـي ویؤكـد وصـوره أشكاله جمیع في الخداع نفسه عن ینفي فهو

  .  وأمانته وٕابائه وعزته وكرامته ووضوحه وصدقه

  :  وقال

   وفائي العهود صدق علي وجرى      قیـادتي الوداد ملك امرؤ إني

   والئي أشیـنُ  وال عليّ  ِخلِّــي     جنى ولو السلو إلي أستریح ال

  ٢ وحبائي ـتيعف أزمــة تلقي       یدي وال الفكاك رهن ذمتي ال

  :  أیضاً  ویقول

   األهواء  وداده  تغیــر لم        حمیماً  صدیقاً  تجـد واختبرني

  ٣ الدهناء  برحبها  علیه  قت        ضا وٕان یقول الذي في صادقاً 

 حـین كل في تالزمه التي طبائعه من عطب الوفاء حب أن مؤكداً  كذلك ویقول

  .  وفاء له یدوم ال قلب في خیر ال نهإ حیث ،

  ٤ ؟ عهد له یدوم ال قلب خیر وما       سجیة الوفاء حیث شیمي ومن

 المعنــي علــي یؤكـد البیــت البــارودي بـه خــتم الــذي اإلنكـاري االســتفهام ولعـل

 الوفـاء یؤكـد الوقـت نفـس وفـي ، فیـه خیـر ال وفـاء بـال اإلنسان أن من المراد

  .  الوفاء بهذا إیمانه ومدى للبارودي النادر

 ، ذلك في ینافس وأنه الوفاء بذل وطبعه شیمته من أن یؤكد يالبارود وراح

 والتمیـز والعزیمـة واإلصـرار واإلتقـان التجوید تقتضي المنافسة أن یعرف وكلنا

  :  یقول حیث

                                                           

  ٤٤٨ ص:  البارودي یواند ١

  ٤٤ ص:  البارودي دیوان ٢

   دیوان راجع.  المقفرة الواسعة األرض وهي الفالة:  الدهناء.      سعتها:  رحبها ٣

   ٤٨ ص البارودي  

 . ١٤٠ ص:  البارودي دیوان ٤



  

  ٥٨٣ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

  ١ أنافس الوداد في إني كذلك        ألهله الوداد بذل شیمي ومن

 لمـــن اءالوفــ بــذل قیـــد البــارودي أن الســابق البیــت فـــي هنــا نالحــظ ولكننــا

 الصدیق غدر إذا أما ، وفاءَ  بالوفاء یجازي وكأنه ، فحسب)  ألهله(  یستحقه

  :  قوله في البارودي یوضحه آخر شأن معه فله

   الحقـوق في السویة وأمنحه         عنه وأذود بصاحبي أضن

   الصـدیق ِفْعلَ  بنصرة أقـوم        فإني به الزمان غدر وٕان

   وضیق سعة في الحالین علي        أخاه ینفع لم المرء ما إذا

  ٢ الطریــق إخوان منه فخیر         علیه مأسوف غیر فدعه

  :  یقول أخر موضع وفي

  ٣ زأر ضیغم   الكریهة   عند          وللعدا بحی كما للصدیق أنا

 وجــوه فــي شــجاع ، قــوي أســد ،األصــدقاء مــن وفــي لمــن ،وفــي، ودود فهــو

  .  األعداء

  

                                                           

 . ٢٨٧ ص:  البارودي دیوان ١

 . ٣٨٠ ص:  البارودي دیوان ٢

 . ٢٣٥ ص:  البارودي دیوان ٣



  

  ٥٨٤ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

  :  والمروءة والتغابي المداراة بین للناس البارودي معاملة** 

 یعرف ما وهو الناس معاملة في التوسط إلي یمیل البارودي نرى أخرى وتارة

 السخط أو بهم التبرم إظهار وعدم عالتهم علي الناس مصاحبة وهي بالمداراة

  :  یقول حیث ، أحوالهم جمیع في ومسایرتهم علیهم

   حقوده  تغلي  القلب  أن  واعلم       بشره یغشاه المرء وجه كحأضا

   یسوده  من  قومه  من  وأنكره      صحبه عاداه الناس یدار لم ومن

  ١ أریده ال ما أرجوه الذي ودون       بغدره   ناشی   ال  وداً    أحاول

  :  كذلك ویقول

   حذر علي القلوب مودات من وكن     وداده وتخشي ترجو الذي ودار

  ٢والشر العداوة بعد الرضـا ویحلو       هفوةل الوفي الخــل یغدر فقد

  :  البارودي یقول المعني نفس وفي

   بعاد   أو  بقرب تحفـل فال         الودادعلى  یدوم من قلیل

   ؟ فؤاد  في  ود  یدوم فكیف       اللیالي في یرـالتغ كان إذا

   ؟ سواد  من  قلب  یخل ولما         نقیا قلباً  ترى أن لك ومن

  ادِ عتُ   وال  الوفاء  به  تظـن        یلـخل إلي هواك تبذل فال

   العناد  من  تخاف  ما  لتأمن         حال كل في متوسطا وكن

   الفساد حرب من اإلنسان علي         وطئاً  أخف الرجال مداراة

   ٣ السداد قصد  سیره  في  نحا       ما إذا محبوبًا◌َ  المرء یعیش

أشار إلیه البارودي في األبیات السابقة والتوسط في الحب أو البغض الذى 

أحبب مأخوذ من حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم الذى یقول فیه :" 

 یومًا ما ، وأبغض بغیضك هونا ما حبیبك هونًا ما ، عسى أن یكون بغیضك

  . " عسى أن یكون حبیبك یومًا ما

                                                           

 . ١٤٩ ص:  البارودي یواند ١

 . ٢٠٣ ص:  البارودي دیوان ٢

 . ١٨٧ ص:  البارودي دیوان ٣
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 التي كمةبالح نفسه یسلي وهو قصیدته في األول البیت منذ الشاعر ونرى

 ومن األشیاء سنة التغیر وأن الناس في قلیل الوفاء أن مفادها والتي أرسلها

   في تغیر من یقابله قد لما یأسي أن لإلنسان ینبغي فال ثم

  .  الناس

 مــن لإلنسـان خیـر األمــور فـي التوسـط علـي البــارودي نوافـق كنـا وٕان ولكـن

 نوافقـه ال فإننا واالستقرار واألمن الراحة سبیل التوسط ذلكم وٕان والشطط الغلو

  :  قوله

   الفســـاد حـــرب مـــن اإلنســـان علـــي         وطئـــاً   أخـــف  الرجـــال  مـــداراة

 ولكــن ، والفســاد للمشــاكل المواجهــة مــن وطئــاً  أخــف المــداراة أن صــحیح     

 طبــع ذي كــل یأبــاه مــا وذلــك المبــاالة وعــدم والنفــاق الســلبیة إلــي یــدعو ذلــك

  .  وقومه نفسه علي غیور أصیل

ــم بعــدم التظــاهر أو التغافــل أو التغــابي بالمــداراة البــارودي قصــد وربمــا  العل

 إلي أحیاناً  یضطر أنه أبیاته بعض في صرح حسبما الوداد صفو یعكر ال حتى

 حیث والوفاء المروءة من علیه جبل ما أو التغابي طریقة علي الناس معاشرة

  :  قال

   ١ وصاب َأْري من العیش وذقت       ملیا أشطــره الدهر لبتح

  ٢ والعتاب المالمة عن یجــل       ندباً  اإلخوان في أبصرت فما

  ٣ والتغـابي المروءة حكم علي        لقینا مـن نعــاشر ولكنا

 الذین المنافقین األصدقاء من الكثیر هناك أن البارودي لنا ویوضح

 ؤالءه مثل األصدقاء ثیاب في األعداء فهم صدورهم في األحقاد یضمرون

 من ذلك أن لنا ویؤكد الحسنى لهم یظهر أو بالحسنى البارودي یعاملهم

  :  فیقول األمور معالجة في الحزم

                                                           

:    الصاب    العسل:  األري.   طویالً  زماناً :  ملیاً .     وشره بخیره مررت:  أشطره الدهر حلبت ١

 .     ومرها الحیاة حلو والمراد  مر شجر

 . الكامل المهذب:  الندب ٢

 .  ٦٦ ص البارودي دیوان راجع....  التغافل:  التغابي ٣
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   مســالم ثیاب في  عدو فؤاد        صدره یحمل ألقاه صاحب فكم

   عالم غیر  صدره  في  بما كأني      الوفـا وأمحضه قولي لطهاأغ

  ١ بحازم فلیس الحسنى له ویبدي     عدوه الزمان في یغالط لم ومن

 ذلك كل الزالت عن والتغاضي بالرضا والتظاهر المداراة أن یري فالبارودي

   الحیاة في وخبرته صاحبه حنكة علي یدل الذي الحزم من نوع

  .  واألحیاء

  :  بقوله ذلك علي ویؤكد

  ٢ التغابي إلف والحزم أتغابي         ولكن شيء عليّ  یخفي لیس

 ، أصـحابه حـال علیـه یخفـي وال األمـور بـدقائق خبیر نهبأ یصرح فالبارودي

  .  والفطنة الحزم من ذلك أن ویرى الغباوة ویظهر یتغافل ولكنه

  : الشاعر قال وقدیماً 

   المتغابي  قومه  سید لكن         قومه في بسید الغبي لیس

 ، التوجیــه أو اإلصــالح عــن اإلنســان یعجــز عنــدما التغــابي هــذا كــان مــابور 

  :  باروديال یقول

  ٣ قذي علي طرفت رداً  أستطع ولم    أهله غیر في الشيء رأیت ما إذا

 ال الـذین األوفیـاء غیـر أصـحابه مـن یتنصـل ثـائراً  البـارودي نـرى ثالثـة وتارة

  :  یقول حیث عتاب أي معهم یجدي

  ٤ أصحابه من فلست الوداد بعد       بعهده خاس الخل ما إذا إني

  

  ٥ لعتابه كتــرثأ لم غیه عن     ـدیع لم ثم علیه عتبت وٕاذا

  
                                                           

 . ٥٢١ ص:  البارودي دیوان ١

 . ٦٩ ص:  البارودي دیوان ٢

 . ١٩٣ ص:  البارودي دیوان ٣

 . ونكث غدر:  بالعهد خاس ٤

 . ٨٢ ص:  البارودي دیوان ٥
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  :   األوفیاء البارودي أصدقاء من** 

 أروع ضـربوا األصـدقاء مـن رائعـة نمـاذج عن الحدیث الصدد بهذا یتصل وما

  . الصداقة حقوق ومراعاة واإلخالص والصدق الوفاء في المثل

 یجلــه كــان الــذي ١)  فكــري باشــا اهللا عبــد(  األوفیــاء األصــدقاء هــؤالء ومــن

 ، األحـوال كـل فـي الـود ویصـون بالعهـد یفـي ، سـره موضـع ویعتبـره البـارودي

  :  علیه وثنائه وصفه في البارودي یقول حیث

   ٢الصدر یعتلج حین سري وموضع     وصاحبي ودي وابن وصدیقي أخي

   ؟ شكر یلحقه لیس ود خیر ومـا    سعیه الود في المشكور الصاحب هو

  ٣فتر تطّرقها أو أنـــاس عهود    ونت إذا الصــدیق غیب علي أمین

 فهـو الـوفي الصـدیق صـفات كـل جمـع البـارودي أن األول البیت في ونالحظ

 التــي الصــفات وهــي األســرار مســتودع وهــو الصــاحب وهــو الصــدیق وهــو األخ

  .  لها الناس أغلب بافتقاد البارودي تشكي طالما

 البـارودي تغنـي الـذین ءاألوفیـا األصـدقاء مـن ٤ أرسـالن شـكیب األمیر وُیَعدُّ 

  :  یقول حیث الصادق همادوود النادر بوفائهم

  ٥ األكمــام في كالنور عبقات      خـــالالً  منه لبست خل هو

   الذمام رعيُ  الناس في وقلیل     بعهــد یخیس ال الود صادق

   األجســام ال األرواح بنسیم      التــالقي قبل اآلداب جمعتنا

   األرحـام ذووا القربى بحیاة      ینله لم مــــا بالود وبلغنا

                                                           

 تعلــم أدیــب وشــاعر كاتـب)  م ١٨٩٠ – ١٨٣٤/  هـــ ١٣٠٧ – ١٢٥٠(  فكــري باشــا اهللا عبـد ١

 ثـم باشـا سـعید حاشـیة إلـي انتقـل ثـم مترجمـاً  عمـل ، والتركیـة العربیة اللغتین ادوأج ، باألزهر

 " .    البارودي"  وزارة في المعارف نظارة آخرها مناصب جملة في تقلب ثم ، باشا إسماعیل

 .   والشدائد الهموم فیه تضطرب:  الصدر یعتلج ٢

   ٢٢٨ البارودي دیوان راجع  دخلها:  تطرقها.       وضعفت فترت:  ونت ٣

 ، شــاعر ، كاتــب ، ناقــد أدیــب ، البیــان بــأمیر الملقــب)  م ١٩٤٦ – ١٨٦٩(  أرســالن شــكیب ٤

 .   بها ودفن لبنان قري من بالشویفات ولد رحالة ، سیاسي ، مؤرخ ، صحفي ، خطیب ، لغوي

 . ٥٥١ ص:  البارودي دیوان ٥
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   مقــام بدار الهوى التصال      فإنا بأرض نكـــن لم فلئن

  ١ بـــدوام یقترن لقاء من       عهداً  أصدق النفوس وائتالف

 الطــاهرة الذاكیــة والمناقــب ، الحمیــدة بالخصــال أرســالن البــارودي مــدح فقــد

 الـذي األدب ربـاط بیمهمـا ربـط فقـد نسـب یجمعهمـا لـم وٕان أنـه وذكر ، العبقة

 وٕان ونفوسـهما أرواحهمـا وتالقـت ، والقرابـة النسـب لحمة من رابطة أقوى یعد

 الـذي األجسـام تالقـي مـن أجل وتالقیها النفوس وائتالف ، أجسامهما تباعدت

 الزمـان مـر علـي بـاق والنفوس األرواح تالقي وهو األخر بینما ، یدوم ال ربما

 .  

  

 بعـدما الصـادق الـوداد عـن حدیثـه مـن النـاس تعجـب تصـور البـارودي ولعـل

 ثـم ومـن ، الزمـان ذلـك فـي لـه وجـود ال وأنـه المفقـود الـوداد حـول كثیراً  طوف

  :  یقول راح

  ٢أستثني كنت ما الدهر حدثان علي       عهده  الود في أحمدتُ  أخ ولوال

  ٣ تجن ولم علیك  ينیج ربومقت      وده  یصفیك  الدار بعــید وُربَّ 

   والوزن والشكل الطبع في ولكنه      أوجبت هي وٕان القربى في الود وما

   یدني نسـب وال یجدي أدب فال     ُخلَّة ودیدینالـ بیــن یكن لم إذا

  ٤معن أو الحلم فحنأ عن به سمعت     ما كل أنكرتُ  لواله أخ ـذاكــف

   أعني من لمیع فهو ــهعلیـ َیُنمُّ      حاسدٍ  خوف باسمه أصرح لم فإن

                                                           

 . ٥٤٧ ص:  البارودي دیوان ١

   زمانال نوائب:  الدهر حدثان ٢

  .    نسب أو رحم عالقة به تربطك ال الذي الصدیق:  هنا الدار بعید ٣

 .   حقه في وأذنب أجرم:  علیه یجني.     القریب:  مقترب     أخلصه:  الود أصفاه

 الحلم في المثل به ضرب قدیم عربي قیس بن األحنف.  به یعترف ولم جحده:  الشيء أنكر ٤

  .  هـ ٦٧ فيتو  والعزة والمروءة واألناة

 الدولتین مخضرمي من والكرم والجود بالشجاعة اشتهر.  زائدة بن معن الولید أبو هو ومعن

 .   هـ ١٥١ سنة الخوارج ید علي قتل ، والعباسیة األمویة
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 یكـن ولـم مظلمـة سـوداء البـارودي نظـر فـي كلهـا الحیـاة تكـن لـم فإن وهكذا

 ومضـات هنـاك كانـت وٕانمـا ، والنفاق والملق بالغدر یشتهرون جمیعهم الناس

 تحـدث الـذي النحـو علـي صـادق ود مـن وبقیـة وفـاء من وبصیص وٕاشعاعات

  .  استثناء قاعدة فلكل شعره في ووضحه ، عنه
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 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

  انيالفصل الث
  البارودي في شعرالصداقة والصدیق 

  دراسة فنیة
  ** المبحث األول :
 األلفاظ واألسالیب : 

ــاء )  ــة ( مدرســة البعــث واإلحی ــارودي مــن شــعراء المدرســة االتباعی ــد الب یع

والتي من خصائصـها : جزالـة األلفـاظ ومتانـة األسـلوب والزهـد فـي المحسـنات 

ـــوزن البدیعیـــة ، وتقلیـــد القـــدامي فـــي المعـــاني و  ـــي ال الصـــور والمحافظـــة عل

  والقافیة . 

ومن ثم فقد رأینا ألفاظ البارودي تتمیز بـالقوة والجزالـة واإلیحـاء والوضـوح ، 

فالعبــارات قویــة واضــحة ال غمــوض فیهــا ، واأللفــاظ موحیــة منتقــاة مالئمــة 

  لمعانیها . 

ــاء ،  ــاظ الصــدق والصــداقة والمــودة واإلخــاء والحــب ، والوف ــار ألف ــراه یخت فن

الصاحب ، والحلـم ، والرفعـة ، والسـماحة ، والخـل ، والخلیـل ، واأللفـة وذلـك و 

عندما یرغب في صحبة الناس وهي ألفاظ هادئة موائمة للمعني الذي وضـعت 

  له . 

أما عندما تشتد ثورته فنراه یحذر من الناس ومـن لـؤمهم وغـدرهم وخـداعهم 

س خدعة وتعادي ، جهـم مستخدمًا األلفاظ المعبرة الموحیة مثل ( الناس أخال

  الضمیر باألحقاد ، ذئاب .. وذلك في قوله : 

   ١ س أخــالُس ُخــدعة وتعادي   واحذر الناس ما استطعت فإن النا

  وهو جهـــم الضمیر باألحقاد    رب خـــل تراه طلـق المحیا   

  ما طــوته صحــائف األلباد  فتـــأمل مــواقع اللحظ تعلم     

  لدلیًال علي خبــایا الفـــؤاد    و عضو صغیر    إن في العیـن وه

  تحـت أثــواب ألفــِة ووداد    وأناس صحبــت منهـم ذئابًا     

                                                           

  أخالس خدعة : مالزمون للخداع . ١
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   ١ني بوجه إلي المــودة صادي  یتمنــون لي العثــار ویلقو      

  ـــغیط موت لهـم بـال میعاد   فلیموتوا بغیظهم فاحتمـال الـ      

  صبغ اللؤم عرضهم بســواد ؟   كیف تبیض من النـاس وجوه       

   ٢ ذات نفس كالجمر تحت الرماد   أظهروا زخرف الخداع وأخفوا       

  

ونالحــظ كثــرة اســتخدام الشــاعر ألفعــال األمــر ( واحــذر ، فتأمــل ، فلیموتــوا ) 

  الذي یدل علي الحث والتحذیر الشدید . 

فلیموتـوا (" ل قولـه :ـه مـن القـرآن الكـریم مثـر بعـض تعـابیر ـوقد استمد الشاع

وكقوله أیضـا   ٣" فهو مأخوذ من قول اهللا تعالى " قل موتوا بغیظكم " )بغیظهم

( كیف تبیض من الناس وجوه) فهو مأخوذ من قوله عز وجـل :" یـوم تبـیض 

  ٤وجوه وتسود وجوه "

  ولعل قوله : 

    ٥بســواد ؟ كیف تبیض من النـاس وجوه       صبغ اللؤم عرضهم 

داللــة علــي أن اللــؤم تمكــن مــنهم وال یرجــي لهــم صــالح فهــم لؤمــاء مظهــرًا 

وجــوهرًا . وقــد أفــاد االســتفهام الــذي صــدر الشــاعر بــه بیتــه النفــي واالســتبعاد 

والمعني لـن تبـیض وجـوههم أبـدا ألن اللـؤم قـد صـبغ أعراضـهم بصـبغة داكنـة 

  السواد . 

ر عــن تجربــة وخبــرة دحكمـي الــذي یصــوقـد غلــف البــارودي أبیاتــه بالشــعر ال

وتدقیق نظر ولعـل ذلـك كـان مـن ضـمن أسـالیب اإلقنـاع التـي كـان یسـتخدمها 

  الشاعر لتأكید ما یقول .

                                                           

  صادي : عطشان .   ١

  .   ١٥١دیوان البارودي ص  ٢

  .)  ١١٩آل عمران : من اآلیة (  ٣

  ). ١٠٦آل عمران : من اآلیة (  ٤

  . ١٥١دیوان البارودي ص  ٥



  

  ٥٩٢ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

    ١"لدلیًال علي خبــایا الفـــؤاد  " إن في العیـن وهو عضو صغیر   

  وقد كثرة الحكمة كثرة واضحة في شعر البارودي مثل قوله : 

   ٢لدى كل مكروه فلیس بصاحب    بنفسه     صر أخاهین  لم  إذا المرء

  وقوله : 

  ٣ال یخفض البؤس نفسًا وهي عالیة     وال یشید بذكر الخامل النشُب 

  وقوله : 

  ترفق فـــإن الرفـق زین وقلما    ینال الفتي بالعنف ما كان طــالبًا 

  عاتبا  إذا لم یكـن للمرء عقـــل یرده    إلي الحلم لم یبرح مدى الدهر

   ٤وٕان هو لم یفصح عن الخل إن هفا   أقام وحیدًا أو قضي العمر غاضبـاً 

  وكذا قوله : 

  ـدو نفسي من حبیبي رأیت ع    ـرائر اإلخـوان حتى      بلوت س

  

  ٥ـواسیس العیوب فإنهــم ج   من علي سـر صحابا      ـأفال ت

صــادر عــن  وكمــا هــو معــروف أن الحكمــة قــول صــائب فــي الحیــاة واألحیــاء

رجــل حكــیم مجــرب یلخــص عصــارة تجاربــه وكانــت حكــم البــارودي تتــداخل فــي 

الموضوعات الشعریة بمعني أننا لـم نشـعر أنهـا مقحمـة علـي الموضـوع وٕانمـا 

هــي شــدیدة االتصــال بالموضــوع الــذي یتحــدث فیــه الشــاعر فــإذا تحــدث عــن 

ًا فـي الغـدر الوفاء نراه یصدر حكمًا عن الوفاء وٕاذا تحدث عن الغدر نرى حكم

  وهكذا . 

                                                           

  . ١٥١دیوان البارودي ص ١

  . ٧٠دیوان البارودي ص  ٢

  . ٧٤دیوان البارودي ص  ٣

  . ٨١دیوان البارودي ص  ٤

  . ٨٢دیوان البارودي ص  ٥



  

  ٥٩٣ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

والمالحــظ أن حكمــة البــارودي فــي شــعره كانــت مســتقاة مــن القــرآن الكــریم ، 

ومــن الحــدیث النبــوي الشــریف ، ومــن مــأثور أقــوال الســابقین مــن الشــعراء 

  وغیرهم .

ــتلك ــا ب ــارودي أراد أن یقنعن ــر مــن  مشــيء أخــر أن الب ــي أكث ــم فأشــار ف الحك

بـل إنهـا تمثـل خبرتـه الطویلـة بالحیـاة موضع إلي أنهـا لـم تكـن ولیـدة اللحظـة 

واألحیـــاء وذلـــك حتـــى یؤصـــلها فـــي النفـــوس وتجـــد صـــداها فـــي القلـــوب قبـــل 

  األسماع حیث یقول :

  بلوت دهري فما أحمدت سیـرته      وذقت طعمیه من خصــب وٕامحال 

  

    ١إقالل فما أسفت لبـؤس بعد مقــدرة      وال فرحــت بوفــر بعد 

  ویقول أیضًا : 

  ني امـرؤ جربت دهري وزادني     به خبرة صبري علي الحـلو والمر فإ

    ٢بلغت مدى خمسین وازددت سبعة     جعلت بها أمشي علي قدم الخضر 

  ویقول : 

٣ومن لم یؤمن حلو الزمان ومره       فمـــا هـو إال طائش اللب نافر
    

  وانظر إلیه حیث یقول :

  رف األخالق إال من فحصواختبـــر من شئت تعرفه فما      یع

   ٤حكمـــة كهل خابر      فاقتنصها فهي نعم المقتنص  هـــذه

  وكأنه یرید أن یقنعنا بما یقول لكثرة تجاربه وطول عمره وواسع خبرته . 

                                                           

  . ٤٤٨دیوان البارودي ص  ١

ــــــارودي ص  ٢ ــــــوان الب ــــــه الســــــالم   ٢٠٣دی ــــــي والخضــــــر صــــــاحب موســــــى علی   وقصــــــتهما ف

  القرآن مشهورة .   

  . ٢٤٠دیوان البارودي ص  ٣

  . ٢٩٨دیوان البارودي ص  ٤



  

  ٥٩٤ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

ولعل هذا األسلوب وهو التأكیـد علـي أنـه رجـل مجـرب إحـدى وسـائل اإلقنـاع 

ي لیجــد كالمــه مدخلــه إلــي التــي كــان یســتخدمها البــارودي للتــأثیر فــي المتلقــ

  القلوب واألفهام . 

ویعد االسـتطراد مـن الظـواهر األسـلوبیة فـي شـعر الصـداقة لـدي البـارودي ، 

  ومن ذلك قوله محذرًا من مصاحبة النمام : 

    ١فهو كالبرغوث إن دب قرص   واحذر النمــــام تأمن كیده       

    ٢تــل فرص یرقب الشـــر فإن الحت له         فرصة تصلح للخ

    ٣ساكنة األطـــــراف إال أنه        إن رأي منشب أظفور رقص 

حیث كان من الممكن أن یكتفي البارودي بالبیت األول وبه یتم المعني وهو 

التحذیر مـن النمـام ، ولكنـه اسـتطرد فـي وصـف النمـام زیـادة فـي التنفیـر مـن 

  مصاحبته . 

لــي ظــاهرة التكــرار إذ وجــدناه یكــرر ولعــل هــذا االســتطراد قــد دفــع بالبــارودي إ

  بعض المعاني مثل : 

االختبار قبل االختیـار بمعنـي أنـه یـري وجـوب التـدقیق والفحـص والنظـر  - ١

العمیـــق قبـــل الحكـــم علـــي األشـــیاء فـــالحزم والصـــواب فـــي التـــدقیق والفحـــص 

  والتمحیص كلها وسائل مهمة لتستبین معالم األشیاء .

 مداراة الناس . - ٢

 لخبرة الواسعة . الفخر بالوفاء وا - ٣

 ذم الزمان وأهله . - ٤

 استحالة العثور علي الصدیق الصدوق الوفي . - ٥

 العالقة بین أصل اإلنسان وأخالقه وطباعه .  - ٦

                                                           

  قرص : لسع  . ١

  فرص : انتهز الفرصة واغتنمها .  ٢

  منشــــــب األظفــــــور : مجــــــال الشــــــر وموضــــــع الســــــعایة والنمیمــــــة مهمــــــا صــــــغر . راجــــــع  ٣

  . ٢٩٨الدیوان ص   



  

  ٥٩٥ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

 وغیرها من المعاني التي كررت كثیر في شعر البارودي .  - ٧

كذلك كان االستفهام أحد األسالیب التي استخدمها البارودي في شـعره الـذي 

  الصدیق حیث یقول : یدور حول الصداقة و 

  متى یجد اإلنسان خًال موافقًا       یخفف عنه كلفة المتحفظ ؟ 

  ١فإني رأیت الناس بین مخادع      إلخوانـه أو حاسد متغیظ 

واالستفهام هنا لالستبعاد وكأن البارودي یقرر بأن الصدیق الحق طلب بعید 

دیق الــوفي الــذي المنــال ، وقــد قــدم أدلــة االســتبعاد فكیــف یجــد اإلنســان الصــ

یسانده وقـت الشـدة فـي حـین أن النـاس إمـا مخـادع إلخوانـه أو حاسـد تمتلـئ 

  نفسه غیظًا وكمدًا . 

  ومن ذلك أیضًا قوله : 

    ٢ ؟ري الضمیر له عقل به یتزنایا للحماة أما في الناس من رجل      و 

     ٣ ؟أكل خـــل أراه ال وفـاء له ؟      وكل قلـب علي الیوُم مضطغن

 ان لبیت الثاني للتعجب وكالهما یؤكدفاالستفهام في البیت األول للنفي وفي ا

  الصدیق الوفي ال وجود له . أن 

                                                           

  .  ٣١٣راجع الدیوان ص  ١

  هف اإلحساس .واري الضمیر : مر  ٢

  .  ٦٤١مضطغن : حاقد یضمر الضغینة . راجع دیوان البارودي ص  ٣



  

  ٥٩٦ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

  المعاني المبحث الثاني :  
إذا كان البارودي قد حاكي القدماء وتـأثر بالشـعر القـدیم مـن حیـث الشـكل ، 

غـراض فإنه قد تأثر به أیضًا من حیث المضمون ، وهـذا واضـح مـن خـالل األ

التي نظم فیها البارودي من مدح وهجاء وفخر ورثـاء وغـزل وحكمـة ، وكلهـا 

  أغراض تقلیدیة نظم فیها القدماء أشعارهم . 

ــاني  ــد دارت مع ــي المســتوى الخــاص فق ــام ، أمــا عل ــي المســتوى الع هــذا عل

  البارودي في شعر الصداقة والصدیق حول : 

  حاجة المرء إلي األصدقاء .  -

 لناس . الشكوى من غدر ا -

 النظر إلي أصول المرء .  -

 الزهو والفخار بوفائه النادر وبكرم أصوله . -

 المرء باللسان وبالقلب . -

اللســان والقلــب همــا مقیــاس الحكــم علــي اإلنســان باإلضــافة إلــي العفــة  -

 والعقل واألصل الذاكي . 

 وجوب اختبار الناس قبل مصادقتهم . -

 المداراة في معاملة الناس .  -

 ة األدب قد تكون أقوى من رابطة النسب .حملرابطة الود و  -

 الطبع یغلب التطبع . -

 اعتزال الناس خیر من مخالطتهم . -

 ندرة وجود األصحاب أو األصدقاء األوفیاء . -

وقـد أتـت كــل هـذه المعــاني داخـل األغـراض الشــعریة التقلیدیـة ولــم یفـرد لهــا 

  البارودي قصائد مستقلة . 

  ین في هذه المعاني .علي أن البارودي قد تأثر بالسابق

فإذا كان البارودي قد قال محذرًا من االنخداع مـن المظـاهر الخادعـة البراقـة 

  للبشر : 



  

  ٥٩٧ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

    ١فالنار كامنة في ناخر السَّلم      فال یغرنك من وجه بشاشته   

  فإن المتنبي قد قال قدیمًا : 

   ٢وال یغرنك منهم َثْغُر مبتسم       وكن علي حذر للناس تستره  

ذلك فإن المتنبـي قـال فـي نفـس المعنـي یفـرق بـین ابتسـامة األسـد وبـروز ك

  أنیابه 

    ٣فال تظنن أن اللیث یبتسم       إذا رأیت نیوب اللیث بارزة  

  ویزید المتنبي المعني وضوحًا وتأكیدًا حیث یقول : 

  أن تحسب الشحم فیمن شحمه ورم      ة   أعیدها نظرات منك ثاقبـ

 م ؟إذا استوت  عنده  األنوار والظل      الدنیا بناظره وما انتفاع أخي
٤
   

فالفرق بینهما في نظره الثاقـب كـالفرق ، یلتبس علیه الورم بالشحم  الفهو 

  بین األنوار والظلم . 

  وٕاذا كان البارودي قد تساءل قائًال : 

     ٥والوفاء عقیم ؟  أنثىیمن یثق اإلنسان والغدر شیمة      لكل ابن 

  با فراس تساءل قبله نفس السؤال حیث قال : فإن أ

  بمن یثق اإلنسان فیما ینوبه      ومن أین للحر الكریم صحاب ؟ 

     ٦ ثیاب   ذئابـا علي أجسادهن  وقد صار هذا الناس إال أقلهم   

حیــث یتســاءل أبــو فــراس كیــف لــه أن یثــق ببنــي البشــر ، وقــد تحــول       

ــًا ی ــدي ثیاب ــاب ترت ــي ذئ ــد معظمهــم إل ظهــرون الــود والصــفاء ویضــمرون الحق

  والبغضاء . 

                                                           

   ٦١٩دیوان البارودي ص   ١

  م  . ١٩٩٢شرح دیوان المتنبي : ط / مكتبة الحیاة ، بیروت ،   ٢

  . ٢٦١شرح دیوان المتنبي ص   ٣

  . ٢٦١المرجع السابق ص   ٤

  . ٥٩٦دیوان البارودي ص   ٥

ـــــدیم وشـــــرح عبـــــد القـــــادر محمـــــد مـــــایو  ط /  ٤٢لحمـــــداني : ص دیـــــوان أبـــــي فـــــراس ا  ٦   تق

  م .  ٢٠٠٠هـ /  ١٤٢١دار القلم العربي ، سوریا ، الطبعة األولي       



  

  ٥٩٨ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 
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  وقول البارودي في وجوب إخضاع الناس لالختبار قبل مصادقتهم :       

  تري حجة تجلو بها غامض األمر  ٕایاك والتسلیم بالغیب قبل أن    و 

 ویحلو الرضا بعد العداوة والشر      ـوة لهف  الوفي یغدر   دـفق
١
    

    ٢شي الحارثي مأخوذ من قول النجا

  إني امرؤ قل ما أثني علي أحد    حتى أري بعض ما یأتي وما یذر 

  ال تمدحــن امرأ حتى تجربه    وال تـذمن مــن لم َیْبُلُه الخبر 

فال ینبغي اإلعجاب بأي إنسان مهما كان واتخاذه صدیقًا إال بعـد أن         

  ق التجریب واالختبار . تستبین أخالقه وطبائعه ، ولن یكون ذلك إال عن طری

  وها هو ذا دعبل الخزاغي یصف أخالق الناس فیقول : 

  ومن الناس من یحبك حبا     ظاهــر الود لیس بالتقصیر 

  وٕاذا ما خبرته شهد الطر      ف علي حبه بما في الضمیر

  وٕاذا ما بحثت قلت : بهذا     ثقـــة لي ورأس مال كبیر 

    ٣لحق الود باللطیـف الخبیر س     ألفإذا ما سألته ربـع ف

وفي موضع أخر یضیف دعبل فساد طبائع الناس بعد أن صهرهم في بوتقة 

  التجارب فیقول : 

  حرا    في الناس   أجد  قد بلــوت النــاس طرا       لم 

   ٤ مرا  ذیــق   ما إذا   صار أحلي الناس في العیـ       ش

ار ، ویــّدعون المــودة واإلخــاء ، فكــم مــن أنــاس تجــذب ظــواهرهم األنظــ      

  .هرت حقیقتهم وصار ما یدعونه هباءظ واوالصدق والوفاء ، فإذا ما اختبر 

   

                                                           

   ٢٠٣دیوان البارودي ص   ١

شـــاعر جــــاهلي قــــدیم مــــن المعمــــرین ، اســــمه قــــیس بــــن عمــــرو بــــن مالــــك ، راجــــع الشــــعر              ٢

  .  ٣٣٢والشعراء البن قتیبة  

دیوان دعبل بن علي الخزاعي : تحقیق د / إبراهیم األمیوني ط / دار الكتب العلمیـة، بیـروت ،   ٣

  .   ٨٦م ) ص  ١٩٩٨هـ /  ١٤١٨لبنان ، الطبعة األولي ( 

   ٧٩المرجع السابق ص   ٤
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علي أنه ال یعرف  مؤكداً    ١ وفي هذا المعني یقول الحسین بن مطیر األسدي

  حقیقة الصدیق إال بعد االختبار : 

  یرها خب تقلبت في اإلخوان حتى عرفتهم    وال یعرف اإلخوان إال 

  فال تك مغرورًا بمسحة صاحب     من الود ال تدري عالم مصیرها 

  وقول البارودي عن المداراة والمصانعة في معاملة الناس :     

 علي اإلنسان من حرب الفساد       أخف وطئًا     مداراة الرجال
٢    

  وكذا قوله في نفس المعني :     

   ٣ه من قومه من یسوده ومن لم یدار الناس عاداه صحبه    وأنكر 

  مأخوذ من قول الشاعر العربي القدیم      

   ٤ومن لم یصانع من أمور كثیرة      یضرس بأنیاب ویوطأ بمنسم 

والمعنـي أنــه علــي المـرء أن یــداري النــاس ویجـاملهم فــي أمــور كثیــرة ،      

  وٕاال لحقه الذل واإلساءة .

  : وقول البارودي في تأثر الفروع باألصول      

   ٥ كل امرئ تابع أعراق نبعته       والخیر والشر أنساب وأرحام 

  إنما هو مأخوذ من قول أبي العتاهیة : 

     ٦هي األعراق باألخالق تنمو     بقدر أصولها تزكو الفروع 

                                                           

  هــــو الحســــین بــــن مطیــــر بــــن مكمــــل ، وهــــو مــــولي لبنــــي أســــد ، مــــن مخضــــرمي الــــدولتین   ١

ـــــة والعباســـــیة .    ـــــي األغـــــاني األموی ـــــه ف   ، ومعجـــــم األدبـــــاء  ١١٠/  ١٤.. راجـــــع ترجمت

  ، وخزانـــــــة األدب  ٢٨٥/  ١وفـــــــوات الوفیـــــــات  ١١٤وطبقـــــــات بـــــــن المعتـــــــز  ١٦٦/  ١٠

 ٤٨٥/  ٣   .  

  . ١٨٧دیوان البارودي ص  ٢

  . ٢٠٣دیوان البارودي ص  ٣

ـــــاعور ، ط / دار الكتـــــب  ٤ ـــــي حســـــن ف ـــــدیم عل ـــــن أبـــــي ســـــلمي : شـــــرح وتق ـــــوان زهیـــــر ب   دی

  . ١١٠م ) ص  ١٩٨٨هـ /  ١٤٠٨میة ، بیروت ، لبنان ، الطبعة األولي ( العل

  . ٥٧٧دیوان البارودي ص  ٥

  .٢٥٩م) ص١٩٨٦هـ  ١٤٠٦دیوان أبي العتاهیة : ط/ دار بیروت للطباعة والنشر (  ٦
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عامل الوراثة هو األهـم فـي تكـوین د كذلك فإن زهیر ابن أبي سلمي یع      

  األخالق حیث یقول : 

  خیر أتوه فإنمـا       توارثـه آبــاء آبائهم قبل  ك منیفما 

    ١ وتغرس إال في منابتها النخل      وهل ینبت الخطى إال وشیجة  

  ومثله قول النجاشي : 

  كذلك أطیب الفرع ینمي علي األصل     خالئق فینا من أبینا وجدنا    

ه في فلـك وهكذا كان البارودي في شعر الصداقة والصدیق ، یدور في معانی

  معاني األقدمین وٕان كانت له بصماته ولمحاته التجدیدیة . 

  الصور واألخیلة  المبحث الثالث:

كانــت شــاعریة البــارودي وحواســه المرهفــة وتذوقــه للجمــال تدفعــه إلــي قــول 

ــة  ــه یخرجهــا ملون الشــعر ووصــف مشــاهداته ال كمــا هــي فــي الطبیعــة ، ولكن

 اره بلباس جدید لتمثل شخصیته وشعوره وأفك
٢ .   

حیث وصف مظاهر الطبیعة وجعلنا نحس بقوة الرعـد وعـزف الریـاح وتأبیـب 

المطــر ، ووصــف النجــوم وجمالهــا ووصــف الســحاب الممطــر والبــرق والرعــد 

وتأثیرها في اإلنسان واألرض ، كما وصف البحـر الهـائج والـریح العاتیـة تعلـو 

غابات وبالجملة فهو الموج فتخیله جباًال شامخة الذري ، كما وصف الجبال وال

  مصور ماهر في وصف الطبیعة . 

ومن أبرز ما برع فیه البارودي وصف األشخاص حیث بدا البارودي مصورًا 

مــاهرًا وهــو یصــف دخائــل النفــوس وأســرار القلــوب والحركــات واإلشــارات وذلــك 

  حین وصف البلغار في بالدهم بقوله :

  ى ثلج بها وجلید بالد فیمــا ما بالجحــیم وٕانما    مكـان اللظ

  تار فهي حشود اتجمعـت البلغــار والروم بینها    وزاحمهـا الت

                                                           

  والوشیج : هو القنا الملتف وهو جمع وشیجة. ٥١دیوان زهیر ابن أبي سلمي  ص  ١

ـــــي األدب ا ٢ ـــــي  راجـــــع / ف ـــــة األول ـــــي  الطبع ـــــر العرب   لحـــــدیث  : عمـــــر الدســـــوقي ط / دار الفك

  ١٩٧/  ١ .  
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  ًا تكـاد األرض منه تمیددهدی     إذا راطنوا بعضهم سمعت لصوتهم

  جنود   لغــیر أبي هذا األنام    كأنهم     والوجوه  النواصي قباح 

  وخدود وٕانما تناط إلیها أعین      وجوها    لیست   ورلهــم صـ

حیــث وصــف البــارودي رطــانتهم وعجمــة ألســنتهم ، وقــبح رؤوســهم        

ووجوههم حتى كأنهم لیسوا مـن البشـر ، وأن وجـوههم متشـابهة لدرجـة كبیـرة 

ال تستطیع التفریـق بینهـا ، بـل ال یریـد أن یعتـرف بـأن لهـم وجوهـًا وٕانمـا هـي 

  صور وضعت فیها أعین وخدود . 

  ع في قوله یذم شخصًا ویصفه بالنهم والجشع : ویبلغ البارودي قمة اإلبدا

  وصاحب ال كان من صـاحب     أخالقــه كالمعدة الفاسدة 

  أقبح ما في الناس من خصلة     أحسن ما في نفسه الجامدة 

  نه صـــور من طبعه      كان لعمـري عقربا راصدة ألو 

  یصلح للصفـع لكي ال یري      من عــدد الناس بال فائدة 

  لبــه الضعــف ولكنه      یهــدم في قعـدته المائدة یغ

   ١ من أهله كالهــرة الصائدة     یراقب الصحن علي غفلـة   

وصــــور البــــارودي الشــــعریة فــــي الصــــداقة والصــــدیق تتســــم بصــــدق       

  وتمثل طموحاته وتجاربه الحیاتیة .  ، ورقة العاطفة، اإلحساس 

  أخالق الرجال :  وما أروع قول البارودي یصف       

  أال إنما أخالق الرجال وٕان نمت     فأربعة منها تفوق علي الكل 

   ٢ وجود بال من ، وحلم بال ذل  كبر ، وصفح بال أذي    وقار بال 

وقد ظهرت تلكم الروعة في أسلوب التقریر والتصویر الذي سلكه         

ت ، وقار الشاعر ، حیث حصر صفات الكمال في الرجال في أربعة صفا

وصفح ، وجود وحلم لیس علي اإلطالق ، وٕانما قید تلكم الصفات بصفات 

أخرى تزیدها جماًال فوق الجمال وكماًال فوق كل كمال ، فالوقار بال كبر حیث 

                                                           

  .  ٢١٤/  ١الدیوان :  ١

  . ٤٩١دیوان البارودي ص  ٢
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الرزانة بغیر كبر وال عظمة ممقوتة وقار بغیر تجبر ، وصفح من غیر أذى 

من وال فخار ، وحلم ولو كان ضررًا خفیفًا ، وجود وبذل وعطاء من غیر 

  وصبر وأناة من غیر ذل وال ضعف وال هوان . 

  واقرأ إن شئت قول البارودي :       

  أضعت زماني بین قوم لو أن لي    بهم غیرهم ما أرهقتني البوائق 

  معاشر سادوا بالنفـاق وما لهم    أصـــول أظلتها فروع بوائق 

  ند العفافة فاسق فأعلمهـم عند الخصومة جاهل    وأتقـــاهم ع

   ١ ونغمة ود بینهـــا الغدر ناعق  طالقة وجه تحتهـا الغیظ كاشر  

حیـث یصــور عـذر النــاس ولــؤمهم وتفشـي النفــاق فـیهم وتأصــل الشــر       

فــیهم وٕاضــمارهم الحقــد والضــغینة بینمــا یظهــرون البشــر والــود ... والحــظ أن 

( ، فـروع )      و ورته الشعریة ( أصـولالشاعر استخدم الطباق في رسم ص

تقاهم وفاسق ) و ( طالقـة الوجـه والغـیظ الكاشـر ) و( أأعلمهم وجاهل ) و ( 

  الود والغدر ) . 

وما أجمل قول الشاعر ( نغمة ود بینهـا الغـدر نـاعق ) والنعیـق صـوت      

  الغراب والمراد أن غدرهم ظاهر محسوس . 

اس ، وینـدد بهـم وفي موضع آخر یغالي البارودي في سخطه علـي النـ     

  قائًال :

  خر محني الضلوع علي دخل آو     فما الناس إال حاسد ذو مكیـدة     

   ٢ وُسمَّاع لغو یكتبون كما یمـلي     تباع هوى یمشون فیه كما مشى  

حیــث حصــر الشــاعر النــاس فــي فــریقین حاســد كائــد ، ومعیــب فاســد       

ــه كل ــي اإلنســان كــل مــا تحوی ــع عل ــة ، فقــد خل ــد مــن الطوی مــات الحســد والكی

  المساوئ والنقائص والعیوب . 

                                                           

  . ٣٧٧دیوان البارودي ص  ١

  . ٤٤١دیوان البارودي ص  ٢
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وهـــذا األســـلوب التقریـــري الـــذي اســـتخدمه البـــارودي فـــي التصـــویر أســـلوب 

وخبرات مر بهـا ، اكتسبه من الواقع المعاش فهو یرسم صورة حقیقیة عاشها 

  ، لذا كان كالمه ینهج نهج التقریر والقطع الذي ال جدال فیه . 

لصورة ویقربها إلي األفهام حین یضرب المثل ویتخذ ویوضح الشاعر ا      

  من الطبیعة شاهدًا حیث یقول : 

 وال تغرنك في الدنیا مشاكلة    بین األنام فلیس النبع كالضال 
١   

حیث یحذر البارودي من االنخداع بالمظاهر واألشكال والمماثلـة بـین النـاس 

بــت فــي الجبــل تتخــذ فهــم مختلفــون كــاختالف النبــع والضــال ، والنبــع شــجر ین

القســي والســهام ، رزیــن ثقیــل ، فیــه صــالبة وشــدة واحدتــه َنْبَعــة ، والضــال ، 

السدر البري وهو شجر النبق وهو شجر فیـه مرونـة ولـین ، والبنـع أقـوى مـن 

الضــال وأصــلب عــودا ، فهمــا وٕان تشــابها فــي الصــورة إال أنهمــا یختلفــان فــي 

نـاس فـإنهم یتشـابهون فـي خلقـتهم الجوهر من حیث القوة والصالبة ، كذلك ال

  ولكنهم یختلفون في أخالقهم وطباعهم . 

ولقــد وظــف البــارودي كغیــره مــن الشــعراء الصــورة الشــعریة المعروفــة لــدى 

القدماء ذات الطابع الحسي المادي وتتمثل في االستعارة ، ومـن أمثلتهـا قولـه 

  یعرض برؤساء الجند الذین تخاذلوا في الثورة العرابیة . 

  ي خلیل في الزمـان أرافق     وأكثـــر من القیت خب منافق أل

  بلوت بني الدنیا فلم أر صادقا     فأین لعمري األكرمون األصادق ؟

  معاشر سادوا بالنفاق وما لهم    أصــول أظلتـها فروع بواسق 

  فاسق   تقــاهم عنـد العفافةأفأعلمهم عن الخصومة جاهل     و 

  بینهــا الغدر ناعق   مة ودغكاشر     ون طالقة وجه تحتها الغیظ

ففي قوله " طالقة وجه تحتهـا الغـیظ كاشـر " اسـتعارة حیـث اسـتعار الشـاعر 

صفة التكشیر للغیظ وهي خاصة باألسد لیقرب حالة المهجو المتصـف بالغـدر 

والخدیعــة إلــي المتلقــي ، وكــذلك قولــه " نغمــة ود تحتهــا الغــدر نــاعق " حیــث 

                                                           

  . ٤٥٤دیوان البارودي ص  ١
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المالزمة لطـائر مـن الطیـور للغـدر حتـى یقـرب الصـورة  أضاف صفة " ناعق "

إلـــي األفهـــام ویوضـــحها فـــي أذهـــان المتلقـــین عـــن طریـــق التصـــویر المـــادي 

  المحسوس بهدف التأثیر فیهم ودفعهم للتفاعل مع مواقفه وتأییدها . 

فــي رســم الصــورة الشــعریة ( بلــوت بنــي الــدنیا ،  أثرهــاوكــان للجمــل الفعلیــة 

 تفـاعالتني البوائق ) وهي تضفي علـي القصـیدة حركیـة و أضعت زماني ، أرهق

تتمثل في فعـل الشـاعر مـن جهـة ( القیـت ، أضـعت ، علمـت ) وفعـل الخصـم 

ســمیة مثـــل ( مــن جهـــة أخــرى ( خـــب ، منــافق ، ســـادوا ... ) ثــم الجمـــل اال

ــة وجــه ، أخــالق صــبیان ) التــي  ــات  تضــفيمعاشــر ســادوا ، طالق صــفة الثب

  اعر . والتأكید علي مواقف الش

كــذلك فــإن الجمــل الخبریــة والجمــل اإلنشــائیة التــي اســتخدمها الشــاعر فــي 

قصـــیدته كانـــت إحـــدى وســـائل رســـم الصـــورة حیـــث تـــداخلت هـــذه األســـالیب 

  وتناغمت لتبرز الصورة وتؤكدها وتقررها في أذهان المتلقین . 

هــذا باإلضــافة إلــي أســلوب الطبــاق الــذي اســتخدمه الشــاعر ( فــأعلمهم ... 

ــي جاهــل  ) و ( أتقــاهم ... فاســق ) ومعــروف أن التضــاد یؤكــد المعنــي ویجل

  الصورة في النفوس . 

بالقـدیم ، ولـم ال وهـو  هوال یخفي علي أحد أن البارودي كان متأثرًا في صـور 

باعث الشعر القدیم الذي أحیاه من جدیـد ورائـد مدرسـة التقلیـدیین فـي الشـعر 

ال نسـتطیع أن نغفـل خصوصــیة  افإننـالعربـي الحـدیث ، وعلـي الـرغم مـن ذلـك 

التجربة الشعریة عند البارودي وتفردها من حیث هي انعكاس لظروف عصـره 

ومحنته الذاتیة وتمزقه النفسـي فـي عـالم یمـوج بالمتناقضـات والملـق والنفـاق 

  والغدر ، هذا التمزق الذي بلغ قمته في شعر الصداقة عند شاعرنا البارودي. 

ــا ــم وجــدنا فــي شــعر الب ــاة وصــدق ومــن ث رودي التطــابق بــین صــدق المعان

  التعبیر . 
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األمـر الــذي حـدا بالــدكتور هیكــل أن یقـول عــن البـارودي : " كانــت محاكاتــه 

    ١األقدمین جدیدة وكانت معارضته لهم جدیدة ........... " 

  وقد أصاب العقاد حین قال : 

المبتكـر  " قد ترى للمقلد نفحة من استقالل الشخصـیة ال تراهـا للشـاعر     

     ٢ في أكمل الصور التي تكمل فیها الحریة الفردیة " 

نیـة وبصـماته التجدیدیـة حتـى فمما یؤكد أنه كانـت للبـارودي لمسـاته ال     

  وهو یحاكي األقدمین في موضوعاتهم وأسالیبهم وصورهم .

  التشكیل والموسیقي :  المبحث الرابع
وهــي اللفــظ ،  ، ربعـة أركــاناتفـق أكثــر القــدماء علـي أن الشــعر یقــوم علــي أ

والوزن ، والمعني ، والقافیة فهذا هو حد الشعر ألن من الكالم موزونًا مقفـى 

     ٣ ولیس بشعر ، لعدم القصد والنیة كأشیاء اتزنت من القرآن 

٤ویرون أن الوزن أعظم أركان حد الشعر وأوالها خصوصیة 
ویري بعضـهم    

بالشعر وال یسـمي شـعرًا حتـى یكـون أن القافیة شریكة الوزن في االختصاص 

      ٥ له وزن وقافیة 

وتعریف الشعر بأنه كالم موزون مقفى یلفت النظر إلي ركن مهم وضـروري 

ــة وفــي  ــي األوزان مــن ناحی ــل ف والزم للشــعر وهــو ركــن الموســیقي التــي تتمث

  القوافي من ناحیة أخرى .

                                                           

  .  ٢٩مقدمة دیوان البارودي لهیكل ص   ١

ــــــل الماضــــــي  شــــــعراء مصــــــر وبیئــــــاتهم فــــــي  ٢   عبــــــاس العقــــــاد   ط / دار النهضــــــة  –الجی

  . ١٢٠م ) ص  ١٩٧٠المصریة (   

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده البـن رشـیق تحقیـق محمـد عبـد القـادر احمـد عطـا، ط/   ٣

  . ١١٩م) ص ١٩٨١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة األولى(

  .  ١٣٤المرجع السابق ص   ٤

  .  ١٥١نفسه ص   ٥
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ا النظم علـي غـرار والقصیدة العمودیة التقلیدیة هي التي یراعي فیها صاحبه

شــعر الجــاهلیین وشــعراء صــدر اإلســالم ومــن بعــدهم مــن حیــث التــزام الــوزن 

  والقافیة . 

وكان شاعرنا البـارودي أحـد رواد مدرسـة البعـث واإلحیـاء والمحـافظین علـي 

الــنهج المــوروث للقصــیدة العربیــة القدیمــة ، حیــث ســار البــارودي فــي دیوانــه 

باســتثناء قصــیدة واحــدة مــن وزن مختــرع ال علــي األوزان التقلیدیــة المعروفــة 

  عهد للعروضیین به وجاءت في تسعة عشر بیتًا ، منها : 

  واعص من نصح    القدح          امأل 

  بــابنة الفـرح     غلتي         وأرو

   ١ ذاقهـــا انشرح      متى        فالفتي

ره مـن خـالل ولقد كان البـارودي یحـافظ علـي التكـرار الصـوتي فـي شـع      

األوزان والقــوافي فــااللتزام بقافیــة واحــدة ، وبحــر واحــد ، یحــدث بهمــا الشــاعر 

  في القصیدة جمیعها .  اإیقاعًا صوتیًا واحد

  وعلي سبیل المثال قوله : 

  وأكثـــر من القیت خب منافق    ألي خلیل في الزمان أرافــق   

  ؟األكرمون األصادقفأین لعمري       بلوت بني الدنیا فلم أر صـادقاً 

   ٢وشابـت ولم تبلغ مداه المفارق    أحاول أمرًاُ◌ قصرت دونه النهي   

الــذى یتناســب والمواضــیع  فقــد اختــار الشــاعر بحــر الطویــل الممتــد        

  .الجادة كالقصیدة التي بین أیدینا

الشــدید القــوي المتصــف بــالجهر  )القــاف(رف الــروي حــهــذا باإلضــافة إلــي 

ــر عــن والمتحــرك بال ــة التــي تعب ــي القافی ــذي أضــفي صــفة اإلطــالق عل ضــم ال

بالحریة واالنطالق في التعبیـر عمـا یخالجهـا مـن  اتسمتنفسیة الشاعر التي 

  هموم وأحزان. 

                                                           

  وراجع موسیقي الشعر إلبراهیم أنیس .    ١١١دیوان البارودي ص   ١

  . ٣٧٦دیوان البارودي ص   ٢
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 ،ألصــوات المتكــررة القــافا حدثــههــذا باإلضــافة إلــي اإلیقــاع الــداخلي التــي ت

  والفاء ، والنون ، والتاء في القصیدة .  ،والالم

ل : إن البــارودي اهــتم اهتمامــًا بالغــًا باإلیقــاع الــداخلي فــي شــعره والحــق یقــا

  تمامًا كاهتمامه باإلیقاع الخارجي . 

  

ــارة عــن اتحــاد العــروض فــي البیــت األول مــع  عومــن ذلــك التصــری وهــو عب

الضرب فـي التفعیلـة ، فـإن كانـت الضـرب مفـاعلین جعلـت العـروض مفـاعلین 

  ولن وهكذا . وٕان كانت الضرب فعولن جعلت الضرب فع

  

  ومثاله قول البارودي : 

    ١من خالف الحزم خانته معاذره    ومن أطاع هواه قّل ناصره 

  وقوله : 

    ٢ فأشكو إلیك نموما سعي ؟       تسمعا   ألیس من العدل أن 

  

  وقوله :

    ٣ فمن لي بخل أصطفیه واكتفي ؟     ي فقلیل بآداب المودة من ی

  

  وقوله :

    ٤ زمان أرافق       وأكثر من القیت خب منافق ألي خلیل في ال

  ریع في القصیدة الواحدة مثل قوله : صوكان البارودي یكرر الت

  وصاحب رعیت دهرًا وداده        ولم أبـــاین نهجه وقصده 

                                                           

  . ٢٦٨دیوان البارودي ص   ١

  . ٣٢٥دیوان البارودي ص   ٢

  . ٣٤٣دیوان البارودي ص   ٣

   ٣٧٦دیوان البارودي ص   ٤
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  وكنت أرعي بالمغیب عهده        بل كنت أخشي أن أعیش بعده 

   ١ ـا یعوق َوْكَدُه وطالما أرغمـت فیه ضده         وذدت عنه مـ

 دَُّه خحتى إذا ما الدهر أوري زنده      َصعَّــر لي بعد الصفاء 
٢
    

حیــث تالحــظ التشــابه بــین أواخــر األشــطر األولــي ونهایــات األشــطر         

  الثانیة مما أحدث نغمًا موسیقیًا هائًال ارتاحت له النفس . 

ــك الت ــارودي ذل ــة فــي شــعر الب ناســب بــین الكلمــات ومــن الموســیقي الداخلی

  والجمل والمقاطع مثل قوله : 

  كن كما شئت یا فالن وما شا      ءت رجــال فأنت للؤم أهل 

  فوجهك منحوس وكعبك سافل      وقلبك مدغول وعقلك ُمختل 

   ٣ فما نكبه إال وأنت رسولــها      وال خیبة إال وأنت لها أصل 

، كعبك األبیات مثل ( وجهك ات فيـفأنت تالحظ التناسب بین بعض الكلم  

  دث تناسبًا صوتیًا . ـ، عقلك ، منحوس ، مدغول ، نكبة ، خیبة ) مما أح

  

  ومثال ذلك أیضًا قوله :      

 الورى ِمَنُن  في   لحي  َغِنیُت عما یهین النفس من َعَرض    فما عليَّ 
٤
     

    ٥ هنواإن عاقدوا غدروا أو عاشروا د لكنني بین قوم ال خـــالق لهم   

  فالیــوم ال أدب ُیْغنــي وال فطن َتَغیَّر الناس عمــا كنت أعهده     

  والجهل   منتشر   والعلم    مندفن        فالخیر منقبض والشر  منبسط

حیث ناسب الشاعر بین قولـه : ( عاقـدوا ، عاشـروا ، غـدروا ، دهنـوا       

  ) . م ، منتشر ، مندفن، الجهل ، العل، الخیر ، الشر ، منقبض ، منبسط 

                                                           

  الوكد بمعني القصد  .  ١

ــــه أ  ٢ ــــة عــــن أن ــــالن : كنای ــــد ف ــــدهر زن ــــه أوري ال ــــدًا عن   ســــعده .    صــــعر خــــده : أمالــــه بعی

    ١٧٤كبرًا واستهانة بالغیر .... راجع دیوان البارودي   ص        

   ٥٠٤دیوان البارودي ص  ٣

  المنن : جمع منه بكسر المیم : الصنیعة واإلحسان .  ٤

  قوم ال خالق لهم : مجردون من الفضائل .    دهنوا : خدعوا .  ٥
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وهــذا التناســب مــن الموســیقي الداخلیــة التــي تهــز المشــاعر وتجــذب 

الوجــدان یســمي فــي عــرف البالغیــین بحســن التقســیم وهــو تقســیم البیــت إلــي 

  نغمـًا موسـیقیًا یطـرب  ثجمل متساویة في الطول واإلیقاع ومن شـأنه أن یحـد

  ن . اذاآل
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 **ا  :  

مته تتم الصالحات ، وبعد فقد تم بحثنا هذا وعنوانه " الحمد هللا الذي بنع

الصدیق في شـعر البـارودي بـین الواقـع والخیـال " وقـد وقفنـا مـن خاللـه علـي مـا 

  یلي : 

ن موضوع الصداقة والصدیق من أبرز الموضوعات الشعریة التي عالجها إ -١

  البارودي .

عــن ن البــارودي تحــدث عــن هــذا الموضــوع مــن كــل جوانبــه حیــث تحــدث إ -٢

مفهـــوم الصـــداقة والصـــدیق الـــوفي ومالمحـــه والشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي 

 الصدیق ، ومواقف الصدیق والصداقة وما یعتورها من التقلب والتغیر . 

أوضـح البـارودي أن التماثـل والتوافـق فـي الطبـاع هـو القاعـدة األساسـیة فــي  -٣

مثـل الـدم اختیـار الصـدیق ، وأن هـذه العالقـة قـد تجـاوزت العالقـات القدیمـة 

كبیــرة یجــب أن یتنبــه المــرء  مســؤولیةوالقبیلــة والمواطنــة والقومیــة إلــي كونهــا 

علــي خطرهــا وأن یحتــاط لهــا ، وأن یـــدقق فــي اختیــار أصــدقائه حیــث بـــین 

البارودي واجبات الصدیق تجاه صدیقه لتدوم هذه العالقة اإلنسانیة الجمیلة 

 . 

لشـــعریة القدیمـــة فـــي أن موضـــوع الصـــداقة والصـــدیق قـــد تخلـــل األغـــراض ا -٤

شعر البارودي في جمیعها ، حیث لم یخل غرض شعري لدى البارودي إال 

 وتخلله الحدیث عن الصدیق . 

ـــإنهم  -٥ ـــاس ، ف ـــارودي فـــي التحـــذیر مـــن الن مرضـــي  –فـــي نظـــره  –أمعـــن الب

القلـوب ، وتماثیـل بـال عقـول ، وألفـاظ بـل معـان هـذا مـن ناحیـة ومـن ناحیـة 

ن ، حیـث اختلطـت األمـور ، وأصـبح البـارودي أخرى الخـتالط الغـث بـالثمی

ال یكــاد یعــرف اللئــیم مــن كــریم األصــل ، ممــا یــدل علــي غلبــة اللــؤم وفســاد 

 الطباع عند معظم الناس كثرة طاغیة لدرجة ال تستبین معها الحقائق .

مــزج یحــدة ، أو قــل اكــان البــارودي یعــدد فــي موضــوعاته داخــل القصــیدة الو  -٦

راضـــه الشــعریة ففــي میـــدان الغــزل ، وجـــدناه الحــدیث عــن الصـــداقة بكــل أغ
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یتحدث عن الفخر ثم عن الوشاة والحب وٕافسادهم بین المتحابین ، ثم انتقل 

 من ذلك إلي األصدقاء ، ولم نكد نشعر بتعدد الموضوعات .

وفـــي میـــدان الرثـــاء نـــرى البـــارودي یمـــدح المرثـــي بأنـــه كـــان یعاشـــر النـــاس  -٧

فس ، عـف اللسـان ، كاظمـًا لغیظـه ، بالحسنى ، حمـوًال صـبورًا ، عفیـف الـن

یعفــو عــن النــاس ، صــدیقًا مخلصــًا وفیــًا ، ال عیــب فیــه ، یفــي بالعهــد ، وال 

ـــه ، بعیـــدًا كـــل البعـــد عـــن الملـــق  ـــه قول یغـــدر ، صـــادق القـــول ، یطـــابق فعل

والنفــاق ، وغیرهــا مــن الخــالل الطیبــة التــي تفــوح شــذاها بــین البشــر وتبقــي 

ن البارودي في بقیة األغراض الشعریة ، حیث أثارها بین الناس . وهكذا كا

 كان یطوعها جمیعها للحدیث عن الصداقة والصدیق . 

إن البارودي لم یقتصـر علـي الجانـب المظلـم فحسـب ، فـي میـدان الصـداقة   -٨

وٕانمـا تعــداه إلـي الجانــب المشـرق ، فــإذا كــان قـد ذكــر الغـدر والملــق والكــذب 

نفســـه الوفـــاء وكـــرم األصـــول ،  والخـــداع والتلـــون فإنـــه قـــد ذكـــر فـــي الوقـــت

 وصدق الوعود والعهود ، وذكر لنا جانبًا من أصدقائه األوفیاء .

كــان البــارودي دائــم الفخــر بالصــفات النفســیة والخلقیــة حیــث افتخــر بصــفاء  -٩

ـــه  ـــة ، وأن الـــنفس ، وســـالمة الصـــدر مـــن الغـــل والحســـد والمخادعـــة والمخاتل

ه یغـش ویـراوغ ویخاتـل ویخـدع یتمیز بالنصح للناس واالسـتقامة ، بینمـا غیـر 

ویحقد ویحسد وتمتلئ نفسه غیظـًا وكمـدًا ، ولعـل ذلـك كـان سـر شـقائه ألنـه 

راح یوازن بین وفائـه ووداده ، وصـدقه ، ومراعاتـه لحقـوق األخـوة والصـداقة 

 وبین غدر غیره . 

كــان البــارودي فــي كــل األحــوال یحــاول إقناعنــا بمــا یــذهب إلیــه مــن آراء  - ١٠

اء والصـداقة واألصـدقاء عـن طریـق التأكیـد علـي أنـه رجـل في الحیاة واألحیـ

ـــرة وخبـــر  ـــاة بكـــل تصـــاریفها وأنـــه صـــاحب تجـــارب كثی  اتمجـــرب خبـــر الحی

  واسعة . 

تمیـــزت ألفـــاظ البـــارودي فـــي شـــعر الصـــداقة بـــالقوة والجزالـــة ، واإلیحـــاء  - ١١

 والوضوح ، والموائمة للمعني المراد التعبیر عنه .
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 صداقة لدى البارودي شیوعًا بارزًا .شاع أسلوب المبالغة في شعر ال - ١٢

أكثـر البـارودي مـن ضــرب الحكمـة فـي شــعر الصـداقة مستخلصـًا العبــرة  - ١٣

 والمثل من تجاربه في تلك الحیاة . 

شـیوع ظـاهرة التكــرار فـي شـعر الصــداقة لـدى البـارودي یســتوي فـي ذلــك  - ١٤

 التكرار في األلفاظ أو التكرار في المعاني . 

ومعانیـه وأسـالیبه وصـوره وموسـیقاه باألقـدمین تأثر البارودي في ألفاظـه  - ١٥

، غیر أنها تتسم بصدق اإلحسـاس ورقـة العاطفـة وتمثـل طموحاتـه وتجاربـه 

الحیاتیــة ، ومــن ثــم وجــدنا فــي شــعر البــارودي التطــابق بــین صــدق المعانــاة 

 وصدق التعبیر . 

  

 وآ�� د��ا�� أن ا���� ��ّٰ� رب ا�������

  

  



  

  ٦١٣ 

  باإلسكندرية –من العدد الثامن والعرشين حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات   السابعاملجلد 

 دراسة موضوعية فنية بني الواقع واخليال الصديق يف شعر البارودي

ادر واا  

 یم .القرآن الكر  -

ـــد العـــرب : د/  -  ـــد األدبـــي عن ـــدوي ، ط/دار نهضـــة مصـــر أأســـس النق حمـــد ب

 للطباعة والنشر ، د/ت .

األغـــــاني : ألبـــــي الفـــــرج األصـــــفهاني ، تحقیـــــق د/ إحســـــان عبـــــاس،ط/ دار  - 

 م).٢٠٠٨هـ/١٤٢٩صادر بیروت، الطبعة الثالثة(

/ حیــدي ، تحقیــق د/ وداد القاضــي ، طالبصــائر والــذخائر : ألبــي حیــان التو  - 

 م).١٩٨٨هـ/١٤٠٨ار صادر بیروت، الطبعة األولى (د

الحماســـة :ألبــــي عبـــادة البحتــــري، شـــرح / محمــــد رضـــوان دیــــوب ، ط/ دار  - 

 م) .١٩٩٩هـ/١٤٢٠الكتب العلمیة، بیروت ، الطبعة األولى (

دع جســـدك یـــتكلم بالنیابـــة عنـــك : هـــارفى بلومـــون  ، ط / مكتبــــة الهــــالل (  - 

 م) . ٢٠١٠

ني ، تقـدیم وشـرح/ عبـد القـادر محمـد مـایو، ط/ دار دیوان أبي فراس الحمـدا - 

 م).٢٠٠٠هـ /١٤٢١القلم العربي ، سوریا ، الطبعة االولى ، ( 

دیـوان البــارودي : تحیــق وشــرح / علــى الجــارم ومحمــد شــفیق معــروف ، ط/  - 

 م) .١٩٨٨دار العودة ، بیروت(

ي  ، ط/ دارا لكتاب العرب  دیوان الشنفرى : تحقیق وشرح د/ إمیل یعقوب - 

 م )١٩٩٦هـ/١٤١٧بیروت الطبعة الثانیة (

دیوان دعبل بن على الخزاعي : تحقیق د/ إبراهیم األمیوني ، ط / دار  - 

 م).١٩٩٨هـ/١٤١٨الكتب العلمیة ،بیروت ، لبنان ، الطبعة األولى( 

ســـلمى : شـــرح وتقـــدیم / علـــى حســـن فـــاعور ط/ دار  أبـــيدیـــوان زهیـــر بـــن  - 

 ).١٩٨٨/ ١٤٠٨لطبعة األولى(الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، ا

شـــــــرح دیـــــــوان المتنبـــــــي : لنخبـــــــة مـــــــن األدبـــــــاء ، ط/ دار مكتبـــــــة الحیـــــــاة ،  - 

 م).١٩٩٢بیروت(
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شعر الحسین بن مطیر أألسدي : جمع وشرح وتقدیم د/حسین عطـوان، ط/  - 

 دار الجیل ، بیروت ،د/ت .

الشــعر والشــعراء : البــن قتیبــة : تحقیــق وشــرح أحمــد مجمــد شــاكر، ط/ دار  - 

 رف بمصر ، د/ت .المعا

شـعراء مصـر وبیئـاتهم فـي الجیـل الماضـى : عبـاس محمـود العقــاد ،ط/ دار  - 

 م).١٩٧٠النهضة المصریة (

بن حماد الجـوهري ، تحقیـق / أجمـد عبـد الغفـور عطـا   إسماعیلالصحاح :  - 

م) ١٩٩٠الجزء الثالث ، ط/ دار العلم للمالیین ، بیـروت ، الطبعـة الرابعـة (

. 

ط/  : تحقیــق وشــرح / أحمــد یســرى العزبــاوي ، ن عبــد ربــه العقــد الفریــد: البــ - 

 م).١٩٩٢( األولىدار اإلمام على بالقاهرة ، الطبعة 

العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده : البــن رشــیق القیروانــي ، ط/ دار  - 

 م).١٩٧٢الجیل ، بیروت، الطبعة الرابعة(

ـــ -  ي ، الطبعـــة فـــي األدب الحـــدیث : د/ عمـــر الدســـوقي ، ط/ دارا لفكـــر العرب

 .  األولى

 ط/ : تحقیـــق / عبـــد اهللا علـــى الكبیر،وآخـــرین،لســـان العـــرب: البـــن منظـــور  - 

 دار المعارف بمصر، د/ت .

لغــة الجســد : آالن باربـــارا بییــز ، ط/ مكتبــة جریـــر ( الســعودیة ) ، الطبعـــة  - 

 م) . ٢٠٠٩الرابعة ( 

، اهللا الطیــــب المجــــذوب العــــرب وصــــناعتها: عبــــد أشــــعارفهــــم  إلــــىالمرشــــد  - 

 م).١٩٧٠ط/دار الفكر العربي ، بیروت ، الطبعة الثانیة(

المفردات في غریب القرآن : للراغب األصـفهاني ، الجـزء الثـاني ،ط/ مكتبـة  - 

 نزار مصطفى الباز .

ــــــــي:  -  ــــــــراهیمموســــــــیقى الشــــــــعر العرب ــــــــیس ، ط/  إلب ــــــــة االنجلــــــــو أن دار مكتب

 م).١٩٧٨المصریة(


