
 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

183 

 مفهوم الشعر عند الزَّهاوي
 كاظم جاسم العزَّاوي حسن غانم الجنابي        د. د.

 جامعة بابل/ كمية القانون
 ُمقدِّمة  

الػػذم ييعػد كاحػػدا ، ىػػاكمتمثؿ ىذه الدراسة محاكلة لمكشؼ عف مفيـك الشعر كماىيتو عند الشاعر جميؿ صدقي الز   
كالػتبشير بيػػا ػػ بكصفيا رؤلن معبرة عف فمسفاتيـ ػػ بيف األكساط ، مف الػػشُّعراء الػػذيف حاكلػػكا إرساء مػفاىيمػيػـ الخاصة لمشعر

ا إذا كانت تمؾ الرؤل كالدعكات مكف قةن نامية أك تمؾ التي لػػـ، األدبية كالنقدية تستطع اإلثباتى كالث باتى  كذلؾ بغض النظر عم 
 .أمػػػاـ تيار التػػجػػػريب الشخػػصي ػػػػ ألصحاب تمؾ الدعكات كالرؤل ػػػػ أك التجريب العاـ الذم يمارسو غيريىـ مف المبدعيف
لميترفيف كمف ىنا فإننا نسعى الستقراء حيثيات محاكلة الز ىاكم تمؾ كاإلجابة عنيا ؛ أىي تيمثِّؿي مغامرةن مف مغامرات ا

أما األكؿ ، أـ تعبيران عم ا يجكؿ في خمىًد الطامحيف ؟!. كألجؿ ذلؾ اجتيدنا في تقسيـ ىذا البحث عمى ثالثة مباحث، ؟!
، كيضـ تعريؼ الشعر كأقسامو ؛ كأما المبحث الثاني فيتناكؿ الغاية مف الشعر، منيا فيتضمف ماىية الشعر عند الز ىاكم

ؤية الز ىاكم لممكضكع الشعرم ككحدة المكضكع، سكاء حد  كرسالة الشعر كالشاعر عمى  ، في حيف يتضمف المبحث الثالث ري
  . لنخمص بعد ذلؾ إلى خاتمة نجمؿ فييا أىـ النتائج التي قاد إلييا البحث

 المبحث األول 
 ماهية الشعرــ 

كآراء أيخرل اختار ليا ، جاءت منظكمةكبعض آرائو تمؾ ، أبدل الز ىاكم عديدا مف اآلراء في الشعر 1912منذ عاـ   
ـي فييا اآلراء كتيشرح مف خالليا األفكار ثـ في ، (1)إذ تحدث الز ىاكم عف ذلؾ لممرة األكلى، طرؽ التعبير المألكفة التي تيقد 

حكؿ ) افثـ كتب مقالة تحت عنك ، (2)الشعر() تحمؿ عنكاف 1922محاضرة ألقاىا عمى قاعة المعيد العممي في بغداد عاـ 
الشعر كالنثر( عقب فييا عمى مقالتيف إحداىما لمدكتكر طو حسيف كالثانية لمدكتكر ىيكؿ عمى صفحات صحيفة السياسة 

ثـ اشترؾ في مجمكعة مف الردكد كالمناقشات حكؿ الشعر كالشعر العصرم عمى صفحات ، األسبكعية في العاـ نفسو
  .(3) 1926ف ىك يديرىا في عاـ كالسيما مجمة اإلصابة التي كا، الصحؼ العراقية

ؿ الز ىاكم رأيو في الشعر بمقالة نشرىا في مجمة لغة العرب إذ إنو كاف ، (4)الُّمباب() ثـ صي رىا مقدمة لديكانو، كفص 
 .ائوبمقدمة معبرة عف نزعتو الشعرية كآر  (كاألكشاؿ، كالُّمباب، كالديكاف، الرباعيات) حريصا عمى أف يقدـ لدكاكينو الشعرية

دِّديف يقـك لو رأمه فينظـ ، لقد أكثر الز ىاكم مف الحديث عف الشعر  أوال: تعريف الشعر:ــــ فكاف شأنيو شأف الشعراء الميجى
ػػػػ ليؤمف بأف الشعر ىك الكالـ  .أك يطمقو نثرا في مقالة أك محاضرة (5)التعبير عنو شعران  كلـ يعد الز ىاكم ػػػػ في تحديده الشعرى

كف الميقف ىالمكز 
ألنو مطبكع بالطابع المقنف فأىممو ، بؿ نعت ذاؾ بأنو تعريؼ العركضييف كىك بعيد عف جكىر الشعر، (6)

فإف ىؤالء غيري شعراء ، " كال ألتفت إلى ما يقكلو العركضيكف في تعريفو مف إنو الكالـ المكزكف الميقف ى :إذ قاؿ، إىماال تاما
فو"كال ينتظر ممف ال يككف شاعرا أ "إنو الكالـ  فقاؿ:، كحاكؿ أف يجد تعريفا جديدا نابعا مف فيمو ليذا الفف األدبي، (7)ف ييعرِّ

                                                           

  / المقدمة.2:ج 1962ينظر؛ شعراء العصر، محمد صبرم، مطبعة ىندية بالمكسكي /  - 1
 .83-17/ 1922:1ينظر ؛ سحر الشعر، رفائيؿ بطي، المطبعة الرحمانية، القاىرة/  - 2
 .1975:101ينظر؛ تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ، د.عمي عباس عمكاف، مطبعة كزارة اإلعالـ، بغداد/  - 3
 .1954:15ينظر؛ محاضرات عف جميؿ صدقي الز ىاكم، ناصر الحاني، مطبعة المعرفة بغداد /  - 4
 .15ينظر ؛ ـ.ف:  - 5
 .11: 1949، 1963، تحقيؽ كماؿ مصطفى، ط القاىرة / 337ينظر ؛ نقد الشعر، قدامة بف جعفر، ت - 6
 .146.عباس تكفيؽ، دار الرسالة، بغداد: ؛ كينظر ؛ نقد الشعر العربي الحديث في العراؽ، د 25سحر الشعر: - 7
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ف كاف ىذا التعبير عاما كليس ) ككأنو يؤكد بذلؾ التعريؼ عمى عنصرم المضمكف، (1)"الكبير المكسيقي الكالـ الكبير( ػػػػػ كا 
إذ يرفض الزىاكم كجكد قكاعد ، الشعر عند الز ىاكم ال ييحد كال يخضع لمقكانيف، ك (2)المكسيقى() لو معنى محدد ػػػػ كالكزف

فالتقنيف ، كال يمكف كضع قانكف لمشعكر لتحديده، ألف الشعر ما ىك إال شعكر الشاعر، كسنف يسير عمييا الشعر كيتقيد بيا
"كال أرل لمشعر قكاعد بؿ ىك  :في ذلؾ يقكؿك ، ككضع الحدكد أماـ الشاعر مف شأنو أف يقيده كيمنعو مف التجديد كالنيكض

؛ كىك بذلؾ يريد لمشاعر أف يككف حران في التعبير عف أفكاره كأحاسيسو (3)حر ال يتقيد بالسالسؿ كاألغالؿ"، فكؽ القكاعد
 .  (4) كألجؿ ذلؾ تجده يدعك لمتجديد في األكزاف كما دعا إلى الشعر المرسؿ كنبذ القافية، تمبية لحاجة العصر

فيك مازاؿ يعده التجربة التي ، لـ يتغير عنده تعريؼ الشعر، بعد أف قطع الز ىاكم شكطا طكيال في مضمار الشعر
فالشعر عند الز ىاكم " ، (5) نفسو الذم اعتمج في نفس الشاعر كدعاه إلى نظمو تأثيريمكف أف تؤثر في القارئ أك السامع ال

كقد اتحد اتحادا أثيريا بشعكر آخر ىك النفحة التي نيسمِّييا كزنا كقد ركبا ، بيو" شعكر الشاعر كقد خرج مف مخدعو كىك قم
فيصال إلى األسماع بعد أف يحدثا في ، أجنحة األلفاظ الخفيفة ليطيرا معا مرفرفىٍيف رفرفةى الفىراًش الجميؿ عمى زىر الرياض

قمكب أصحاب تمؾ األسماع كيثيرا ما ىنالؾ مف طريقيما أمكاجا خفيفة في اليكاء كمنيا إلى مخادع قمكب أيخر ىيف  
بقدر ما ىك كصؼ لبعض ، الز ىاكم لـ يقدـ تعريفا عمميا محددا لمفيـك الشعر ؛ كعمى ذلؾى فإف(6)"اإلحساسات الراقدة

ا عد  كم، الشعكر( في نفس الميتمقي كما يثيره مف أحاسيس) كلكنو حاكؿ أف يبيف أثر التجربة، (7)خطكات العمؿ الشعرم
" ميزاف جكدة الشعر عندم :كيؤكد ذلؾ بقكلو، التي تثيرىا القصيدة في النفس ميزانا ييكزف بو الشعر الجيد (الًيز ةى ) الز ىاكم

كىك بذلؾ يصدر في فيمو الشِّعرى عف بيعدو انطباعي  ،(8)"فإذا ىىز ني الشعر اخترتيو غير ميمتفتو إلى مقاـ قائمو، ىك أف يىييز ني
ييٌز ، فالشعر عند الز ىاكم حسٌّ نابع مف أعماؽ النفس البشرية، في نفس الميتمقي تأثيريترؾ الشعر مف  انطباعي عما

" الشعر ما ينظمو الشاعر عف إحساس يجيش في :فييعرِّؼي الشعر بقكلو، المتمقي كيطبع في نفسو ما طبع في نفس قائمو
 :(10) وكيؤكد ذلؾ بقكل، (9)نفسو بأكزاف مكسيقية فييز السامع"

 فميس خميقا أف يقاؿ لو شعر إذا الشعر لـ ييززؾ عند سماعو    
أكد فيو أىمية صدؽ  تجده يسعى إلى تبني تعريؼ جديد، كبسبب نزكع الز ىاكم إلى االنعتاؽ مف التعريؼ القديـ  

كىك يريد بالشعكر حيثيات ، (11)إذ يقكؿ:" إف الشعر ىك الكالـ الفصيح المعبر عف شعكر قائمو"، الشعكر في الفف الشعرم
 كىك بيذا الفيـ إنما يمفت نظر الشاعر إلى تجاربو الخاصة ،(12)كحتمية انفعاؿ الشاعر بإزاء الحدث، التجربة الشعرية

                                                           

 . 6/ 2مقدمة شعراء العصر: - 1
 .24ينظر ؛ نقد الشعر العربي الحديث في العراؽ:  - 2
نظرية الشعر، منيؼ مكسى، دار الفكر  : أ؛ كينظر؛1979نزعتي في الشعر، ديكاف جميؿ صدقي الز ىاكم، ط بيركت /  - 3

 .1984:211المبناني، بيركت / 
كما  1969:3ينظر ؛ حركات التجديد في مكسيقى الشعر العربي الحديث، مكريو، ترجمة سعد مصمكح، مطبعة المدني، القاىرة/  - 4

 كما بعدىا. 212كما بعدىا ؛ كينظر نقد الشعر العربي الحديث في العراؽ: 
، معيد البح - 5  .131: 1984كث كالدراسات، بغداد / ينظر؛ أثر الفكر الغربي في الشاعر جميؿ صدقي الز ىاكم، د. داككد سمـك
 .17سحر الشعر:  - 6
 .102ينظر ؛ تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ:  - 7
 .64سحر الشعر:  - 8
 نزعتي في الشعر: أ. - 9

 .237: 1955ديكاف الز ىاكم، تقديـ محمد يكسؼ نجـ، دار مصر لمطباعة، القاىرة /  - 10
 .17سحر الشعر:  - 11
 .149نقد الشعر العربي الحديث في العراؽ: ينظر ؛  - 12
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كلذلؾ جعؿ امتزاج الشعكر بالشعر ، (1)فالشعكر ىك الحد الفاصؿ عنده بيف التقميد كالتجديد، يىسعى إلى إبعاده عف التقميدك 
منطمؽ ك  كنفيـ مف ذلؾ أنو عد  الشعكر نقطة البداية، (2)"و بقكلو:" كأحسف ميزاف لمشعر ىك امتزاجو بالشعكرمعيارا ل
إاٌل كما أنا أشعري   الشعر لست أقكلوي  كفي ذلؾ يقكؿ:، (3)الشعر

 (4) 

، (5)"بو ىك ال ما يشعر بو آباؤه فيقكؿ ما يشعر، كيريد الز ىاكم لمشاعر" أف يخرؽ التقاليد التي كرثيا األبناء عف اآلباء
كما يدعك ، مؤكدا الشعكر الحقيقي النابع مف ذات الشاعر كالمعبر عف ركح عصره ال أف يشعر بشعكر القدماء، (5)"آباؤه

فيك يرل " أف ينظـ الشاعر عف شعكر ، الشعر عمى أف يككف ذاؾ مشركطا بالشعكر الصادؽ الزىاكم إلى التجديد في
 .(6)ال عف تقميد"عصرم صادؽ يختمج في نفسو 

لذا ، إف  دعكة الز ىاكم إلى رفض التقميد تتجاكز رفض تقميد الشعكر إلى رفض تقميد تقنيات دخيمة تخص الكزف كالقافية
"كال  :لذلؾ يقكؿ، كيريد مف الشاعر أف يككف صادرا عف نفسو، ىك يرفض أف يقمد الشاعر العربي شعراء الغرب في شعكرىـ

فإف لكؿ أمة شعكرا خاصا بيا ال تحس بو أمة أخرل ، يقمد الشاعر العربي شعراء الغرب في شعكرىـ أريد بالتجديد أف
الميـ إال إذا تصرؼ ، كالمكسيقى ؛ ألـ ترى أف كال مف الشعر الغربي كالشعر العربي إذا ترجـ إلى اآلخر فقد كثيرا مف ركعتو

 .(7)"مشتركا بيف األمتيف المترجـ فقربو مف شعكر قكمو أك كاف الشعكر الذم يترجمو
، كال يجكز عميو النقؿ"، كيتفؽ مع الجاحظ عمى أف الشعر ال يترجـ، فالز ىاكم ال يريد التقميد كال يؤمف بنسخ الشعر  

ؿ تقطع نظمو كبطؿ كزنو ٍسنيو، كمتى حكِّ ، ؛ كال يككف التقميد في نظره إال لمطبيعة(8)"كسقط مكضع التعجب فيو، كذىب حي
" الشعر الخالي مف الميبالغات المينطبؽ عمى الطبيعة مع  لذلؾ ييستحبُّ ، بيعة ىي المثاؿ أك الميمًيـ الكحيد لمشاعرفالط

"كأنزع أف أمشي بشعرم في سبيؿ الحياة الطبيعية  :؛ كيقكؿ أيضا(9)المحافظة عمى الشعكر العربي الذم ىك قكاـ شخصيتو"
مازلت  :الطريؽ الذم يمشي عميو غيرم معتقدا أف الطبيعة أكلى بالتقميد ..[ فكمما رجعت إلى نفسي أحيد بو عف.الطبيعية ]

 كمف عادتي أف ال أطير مع السِّربً   في جك مف الفكر طائرا
كحرصتي عمى أف يككف منطبقا عمى الكاقع خمكا ، كقد جردتيو ما استطعتي مف الصناعات المفظية كالخياالت الباطمة

 :بي أف تكحي الطبيعةي إلي فأقكؿفحس، ماشيا مع العصر، مف اإلغراؽ
 ف مثيرا لمشػعػػػػػكر  حبذا الشعري إذا كا      
ذا كاف نػػػػزيػػػػيػػػػػػػػا        (10) كأغػػػػػاريد الطيكر "  كا 

 :كيقكؿ في ذلؾ أيضا 
 ليد الػػطبػيػػػػعػػػة أجػػػػدر  كالشعر قائمو ًبتىؽٍ       
 ف كمػػػػصػػدرلمشاربػػػػيػػ  إف الطبيعة مكرد      
كىري الطبيعة تظير  كالشعر مرآة بيػا       صي

 (1)  

                                                           

 .150ينظر ؛ ـ.ف: - 1
 .3مقدمة شعراء العصر:  - 2
 . 103 - 102ينظر ؛ تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ:  - 3
 .73ديكاف الز ىاكم: - 4
 .73ـ. ف:  - 5
 : المقدمة/ ك.1934األكشاؿ )ديكاف(، جميؿ صدقي الز ىاكم، بغداد /  - 6
 .213زعتي في الشعر: ج ؛ كينظر؛ نظرية الشعر:ن - 7
 .54/ 1الحيكاف، أبك عمر الجاحظ، دار صعب بيركت:  - 8
 .304نزعتي في الشعر: ؛ كينظر ؛ أثر الفكر الغربي:  - 9

 .302ـ. ف: د ؛ كينظر ؛ أثر الفكر الغربي:  - 10



 م0213/آذار        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       11العدد/

183 

ذا كاف الزىاكم قد عد     الفكر( ) فقد سبؽ لو ػػ في رأم غريب ػػ أف عد  ، الشُّعكر( نقطة البداية كمنطمؽ الشعر) كا 
كأرفع ما في العقؿ ىك ، عقؿ"... أرفع ما في اإلنساف ىك ال:إذ يقكؿ، منطمقا كبداية أيضا بؿ ىك تجؿ مف تجميات الشعر

الشعكر( نقطة ) كلعمو يبدك متناقضا ػػػػ برأيو ىذا ػػػػ في تعريفو الشعر فمر ة يعد، (2)كأرفع ما في الفكر ىك الشعر"، الفكر
 كىك ما يشير إلى نكع مف عدـ االستقرار أك الغمكض، الفكر( ىك المنطمؽ كالبداية) كفي أخرل يعد، البداية كمنطمؽ الشعر

 .(3)شعر() كااللتباس في تحديد مدلكؿ كممة
فإنو ال يكٌد أف يككف نصيب الخياؿ في الشعر كبيران بؿ يكدُّ أف يككف ، كانطالقا مف نظرة الز ىاكم إلى العقؿ كالفكر

عكاطؼ كأحسف الشعر في نظرم ما استند إلى الحقائؽ أكثر مف ال كقد كشؼ عف ىذا الرأم بقكلو:"، لمعقؿ النصيب األكبر
يبدك ، كىك في مكقفو ىذا مف العقؿ كترجيحو إي اه، (4)"كالخياؿ البعيديف عنيا فكانت حصة العقؿ فيو أكثر مف حصتيما

الذم بو ، تقميديا كغير بعيد عف مكقؼ األقدميف كمنيـ ابف طباطبا العمكم الذم يرل في العقؿ جماع األدكات الشعرية
كتحكيمو إلى شعر تعميمي يستند إلى ، م يسعى في ىذا الرأم إلى تجريد الشعر عف ككنو فٌنان ككأف الز ىاك ، (5)تتميز األضداد

كىك منحىن ينسجـي مع عقميتو العممية التي كانت ترجح عمى عقميتو األدبية، الحقائؽ العممية كالفمسفية
كربما كاف في  (6)

دخاؿ الحقائؽ ) الشِّؽ األخير مف دعكاه أجمى مظاىر التزحزح عف التقميدم إف  (العممية المستجدةعممنة المنجز الشعرم كا 
فضال عف أف رأم الز ىاكم في العقؿ ينسجـ تماما مع الكظيفة ، لـ يكف المسار الكحيد مف بيف مسارات الزحزحة تمؾ

 .األمر الذم سيتـ تناكلو في المبحث الثاني مف ىذا البحث، اإلصالحية لمشعر عنده
األمر الذم جعمو ينصرؼ ، كاف حريصا عمى أف يككف الشعر مطابقا لمكاقع كمعبرا عنو بكضكحكيبدك أف الز ىاكم   

( 7)كأحسف الشعر ىك ما يجمكىا عريانة، كىك يرل أف الحقيقة تحمؿ جماليا في نفسيا، عف تبييف المكانة الحقيقية في الشعر

 : (8) كفي ذلؾ نقرأ لو
 ا الجميؿ قناعي ػػػيي        كغادة ما عمى كجػػػػػػػػػػػ

"كقد جر دتي شعكرم ما استطعت مف الصناعات  :كفي ذلؾ يقكؿ، كعميو ال ضركرة لتزييؼ الحقائؽ أك االبتعاد عنيا 
مؤكدا ، (9)"ماشيا مع العصر، خمكا مف اإلغراؽ، كحرصتي عمى أف يككف منطبقا عمى الكاقع، المفظية كالخياالت الباطمة

 :(10)ذلؾ بقكلو
 كتركتي الخياؿ لمشعراء   لحقائؽ أشدككلقد جئتي با

إذ عد  ذاؾ تضييقا لحركة الشعر فمف " الناس مىٍف ال يحسب مف ، فال يرل الز ىاكم الشِّعرى مصكِّرا لمعاطفة فحسب 
بؿ الشعر كؿ ما ىز  السامع سكاء كاف عاطفة أك كصفا أك ، كىذا تضييؽه لمجاؿ الشعر، الشعر إال ما كاف مصدرا لمعاطفة

؛ كما دعا الز ىاكم إلى النظـ بكحي مف الشعكر الصادؽ البعيد عف (11) كأركع ما في الغرب اليـك ما بيني عمى العمـ"، مسفةف

                                                                                                                                                                                     

 .214؛ كينظر ؛ نظرية الشعر:  73ديكاف الزىاكم، دار العكدة:  - 1
 .4/ 2شعراء العصر: - 2
 .103ينظر؛ تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ: - 3
 ب. -:المقدمة أ1928، 1الُّمباب، الز ىاكم، مطبعة التراث، بغداد، ط - 4
 .11ينظر ؛ عيار الشعر، ابف طباطبا محمد بف أحمد العمكم، تحقيؽ، عباس عبد الستار، دار الكتب العممية، بيركت، د. ت:  - 5
 .282ينظر؛ نقد الشعر العربي الحديث في العراؽ: - 6
 .150 - 149: 1985ينظر ؛ لغة الشعر العربي الحديث في العراؽ، د.عدناف العكادم، دار الحرية لمطباعة، بغداد/  - 7
 .263/ 1الديكاف:  - 8
 المباب: أ ػ ب. - 9

 .428/ 1الديكاف:  - 10
 .135/ 1الديكاف:  - 11
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كىذا ىك معنى الصدؽ ، (1)في المتمقي " فالشعر الذم ال ييبكي قائمو ال ييبكي سامعو" تأثيرلكي يتحقؽ لو ال، الكذب كالز يؼ
كمف ىنا كانت دعكة الز ىاكم إلى التجديد ، صدؽ الشعكر( الذم يراد لو أف يعالج شؤكف الحياة) الصدؽ الكاقعي، عمى األقؿ

شريطة أف تككف نابعة مف ركح ، قائمة عمى األصالة الشعرية المستفيدة مف رؤية العالـ كالحياة كمستمدة مف الثقافات
كمف  (الخياالت الباطمةك) اة الطبيعية متجنبا المبالغاتلذلؾ نزع الز ىاكم بشعره في سبيؿ الحي، العصر كمف مجتمع الشاعر

 .(2)ىنا كانت الطبيعة أكلى بالتقميد
 ثانيا: أقسام الشعر:ـــــ

كيرل أف بعض الخمط قد ، رفض الز ىاكم تقسيـ الشعر عمى أغراض كما ىك شائع عند القدماء بؿ ال يستحسف ذلؾ  
فيك ال يتفؽ معيـ عمى تقسيـ الشعر ، سمييا ػػ كقد سماىا القدامى أغراضا شعريةحصؿ في تقسيـ الشعر عمى أقساـ ػػ كما ي

 . (3)بؿ ىي مف أغراض الشاعر (أقساـ الشعر) إذ إف ىذه ليست، ..الخ.عمى مديح كىجاء كحماسة كفخر كنسيب كعتاب
بقكلو " الشعر ، كأغراضو كمضامينوكيقترح الز ىاكم تقسيما جديدا غريبا يخمط فيو أسمكب الشعر كمككناتو كأدكاتو   

كىناؾ شيءه فكؽ الكصؼ ىك ، أك حكمة، كمرة كصفا أك ركاية، في أصمو إحساس ثـ تيكيسُّعى فيو فكاف في آكنة خياال
فجعؿ اإلحساس قسما مف ، كالز ىاكم قي تقسيمو ىذا يفرؽ بيف اإلحساس كالشعكر، (4)"التصكير أدخمتيو في قسـ الكصؼ

كسائمو مف أقسامو ك  كما عد  بعض أدكات الشعر، قكؿ الشعر كالشعكر في حيف إف اإلحساس دافع مف دكافع ،أقساـ الشعر
كىي مف كسائؿ التعبير ، التصكير( إذ جعميما أيضا مف أقساـ الشعر( ك)الكصؼ) الحدث( فضال عف/ الركايةك) الخياؿ)كػ

، كىـ جعمكىا غرضا مف أغراضو، كمة قسما مف أقساـ الشعرثـ كافؽ القدماء عمى عدِّ الح، عف أفكار الشاعر كتجاربو
كىك ، األمر الذم يشير إلى اضطراب كتناقض في مكاقؼ الز ىاكم مف التقسيـ القديـ بيف معارضة كمكافقة لذلؾ التقسيـ

كتممت أدكاتيا بؿ حاكؿ أف يقحـ نفسو في تجربة تنظيرية لـ تكف قد ا، بتقسيمو ىذا لـ يصدر عف كعي ميدرؾ كثقافة راكزة
..الخ لكاف أقرب إلى المعقكؿ .التعميميك  كلك أنو جاء بتقسيـ كتقسيـ األكربييف لمشعر كالغنائي كالممحمي، عنده بعد

*؛ كيبدك مما تقدـ أف الز ىاكم كاف ينطمؽ في تقسيمو ذاؾ مف نظرتو إلى كظائؼ (5)كالمقبكؿ مف تقسيمو المضطرب
  .فعد ىا أقساما لو، الشعر

 
 مبحث الثاني ال
 غاية الشعر:ــ  

 إف متغيرات الحياة العامة في العراؽ ػػػ في أكاخر القرف التاسع عشر كبدايات القرف العشريف ػػػػ  
 قد أنتجت آثارا كاضحة انعكست عمى محاكالت الز ىاكم أسكة بميجايميو في بحثيـ عف طبيعة معينةو لما أطمؽ عميو

 .ظيفة كالخصائصالشعر العصرم(( مف ناحية الك ))

                                                           

 . 6/ 2شعراء العصر: - 1
 .214ينظر؛ نظرية الشعر:  - 2
 .132، كينظر ؛ أثر الفكر الغربي:75ينظر ؛سحر الشعر: - 3
 .132، كينظر أثر الفكر الغربي:72سحر الشعر: - 4
 . 107ينظر؛ تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ: - 5
كالحكمة( بأمثمة مف أشعار القدماء ألبي صخر اليذلي مث ؿ الز ىاكم ألقسامو التي اقترحيا )اإلحساس كالخياؿ كالكصؼ كالركاية  -* 

كأبي العتاىية كتأبط شرا كالفرزدؽ كزىير بف أبي سيممى الميزني، ثـ ختـ حديثو عف ذلؾ قائال: كقد يحتكم البيت الكاحد أك البيتاف 
حساس كشعكر كيككف مع ذلؾ كالثالثة عمى أصميف مف األصكؿ )الخمسة( التي ذكرتيا كأف يككف ما قالو الشاعر منبعثا عف إ

 -296، كيينظر؛ أثر الفكر الغربي:73محتكيا عمى حقيقة مف الحقائؽ أك كصفا لحالة مف الحاالت. لممزيد يينظر؛ سحر الشعر:
298. 
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فبمغ درجة مف ، اإلحباطك  كالتطمع، الغمكضك  لقد أفرز ذلؾ الكضع غير المتكازف لديو شعكرا مشكبا بالخكؼ
التي كانت في الكقت ذاتو حافزا عمى ، االضطراب كالتعقيد بالقدر الذم كاف مدعاة الضطراب مكقفو مف تمؾ التحكالت

 .(1) في كمكىبتو الشخصيةشحذ طاقتو ضمف درجة كعيو كتككينو الثقا
ف جكىر التجديد ، لقد انطمؽ الزىاكم في األساس مف الرغبة بالتجديد كالدعكة إليو كنبذ التقميد كالجمكد عمى القديـ كا 

، الشعر كالشاعر برسالة التي دعت إلى اضطالع سبابيعني التعبير عف ركح العصر؛ كمف ىنا يمكف أف تتضح األ
 .(2) ر صاحبيافالشعر رسالة كالشاع

في حيف يتمثؿ ، يتمثؿ األكؿ منيا بأف يككف الشعر عصريا، تتمخص غاية الشعر عند الز ىاكم بثالثة محاكر 
 -:كسنحاكؿ تقديـ رؤية الز ىاكم ليذه المحاكر فيما يأتي، المحكراف الثاني كالثالث برسالتي الشعر كالشاعر عمى حد سكاء

 أوال ؛ الشعر العصري:ــــــ
كربما ، كنبذ التقميد كالجمكد عمى القديـ، مف الرغبة بالتجديد كالدعكة إليو ينطمؽ دعاة الشعر العصرم كمنيـ الز ىاكم 

كمعنى التجديد عنده "أف ينظـ الشاعر عف شعكر عصرم صادؽ يختمج في ، كاف الز ىاكم أشد ميجايميو حماسا لمتجديد
 .(3)"نفسو ال عف تقميد

ية الز ىاكم بالشعكر العصرم راح يدعك إلى الشعر العصرم الذم ينـ أحيانا عف جعؿ الغرض حدا كبسبب مف عنا
كلذلؾ يرل الز ىاكم أف الشاعر ابف البيئة كأف" ، (4)كذلؾ بجعؿ كؿ ما يحيط بالشاعر مادة لشعره، فاصال بيف القديـ كالجديد

فالشعر العصرم عنده ىك الذم ، (5)"ركحو فيبرزه في صكرة ألفاظ في تأثيرشعكر الشاعر المتكلد مف فعؿو لممحيًط كبيًر ال
قد اختمؼ األدباء في كقد بيف الز ىاكم تمؾ النكاحي بقكلو: "، يعبر بو ناظميو بصدؽ عف شخصيتو كبيئتو كعصره كظركفو

 ي صكرة ألفاظ مكزكنةتعريؼ الشعر العصرم غير أني أرجح ما أشرتي إليو سابقا مف ككنو شعكر الشاعر]الذم يبرزه[ ف
كسيال ليس عميو مف التكمؼ ما يذىب بصفائو كركعتو كىذا ىك الشعر ، تعرب عنو فال يككف إال صادقا ال تشينو مبالغة

ذا كاف ىناؾ اختالؼ فيك متكلد مف اختالؼ المؤثرات بحسب العصكر"، الحقيقي في كؿ عصر  .(6)كا 
زخرفيات العصكر ك  خاليا مف الصناعات المفظية، لركح العصر أف يككف مالئما، كمف مكاصفات الشعر العصرم

"األحياء في اتباعو سنة النشكء  كيرل الز ىاكم أف الشعر يشبو، (7)كأف ال يككف مقمدا لما سبقو مف الشعر القديـ، المظممة
لشعر العصرم ما كاف يقاؿ لدكاعو يرل أف ا، ك (8)..يتجدد كيرتقي مف األدنى إلى األعمى كمف البسيط إلى المرك ب".كاالرتقاء

، فيىعمد إلى تقبيحيا كاالحتراز منيا، كأف يككف تسجيال لمشاىد يكمية لظكاىر حياتية سمبية، لدكاعو عصرية أكثرىا اجتماعي
فراغيا بقكالب النظـ بيدؼ تمثميا تباعياك  أك مشاىد إيجابية يعمد إلى تحسينيا كا  أك يككف ذلؾ الشعر انعكاسا لمناظر ، ا 

؛ كبذلؾ يككف الز ىاكم قد استند إلى النظرة التي ترل في (9)أك حالة كجدانية أك ركحية يصفيا كيقربيا إلى األذىاف الطبيعة

                                                           

 .135 -132ينظر؛ لغة الشعر الحديث في العراؽ:  - 1
 .135ينظر؛ ـ. ف: - 2
 األكشاؿ: ك. - 3
 .150ث في العراؽ: ينظر نقد الشعر العربي الحدي - 4
 .25سحر الشعر:  - 5
 .25ـ. ف:  - 6
 .106ينظر ؛ تطكر الشعر العربي الحديث في العراؽ:  - 7
 سحر الشعر: ؟ - 8
 .71ينظر ؛ سحر الشعر:  - 9
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الدكاعي ) األمر الذم دعاه إلى عدِّ الحقائؽ العممية كاألفكار المجردة كالمخترعات العممية مف، الشعر كسيمة تعميمية
 .(1)عر العصرمالتي يجدر درجيا في باب الش، العصرية(

 ثانيا ؛ رسالة الشعر:ـــــ 
غير أف ذلؾ االتساع في المساحة ، لقد ذىب الز ىاكم إلى عدـ حصر رسالة الشعر في جانب معيف مف جكانب الحياة

ر كذلؾ عندما عد الشاع، التي يغطييا الشعر لـ يثًف الز ىاكم عف االجتياد في كضع حدكد لما ينبغي لمشعر أف يككف عميو
 تأثيركعمى كفؽ ذلؾ يكتسب الشعر قيمتو مما يحمؿ مف قدرة عمى ال، عصريا إذا ما كاف معبرا عف آماؿ المجتمع كآالمو

  :ػػػػ(2)كيؤكد الز ىاكم ذلؾ بقكلو، كاإلصالح
 فمٌمو شعرم اليـك ماذا يمارسي   يمارس شعرم اليـك إصالح أيم ةو 

صالحوك  بالشعر ميمة تعميـ المجتمعكىذا يعني أف الز ىاكم أراد أف ينيط  بؿ جعؿ تمؾ الميمة الغاية األسمى ، ا 
 :ػػػػػػ (3) كفي ذلؾ يقكؿ، بؿ ال يرل لمشعر حقيقة سكاىا*، لمشعر كاليدؼ األعمى الذم يكافح مف أجمو

ف غضبكا ف جمبكا  ىي الحقيقة أرضاىا كا  ف صاحكا كا   كأد عييا كا 
مف الفساد إلى اإلصالح كمف االستبداد إلى الحرية كالخركج مف الظممات االنقالب " كما أككؿ الز ىاكم لمشعر ميمة

فالشعر ، كذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيف عد الشعر سالحا في أيدم الطبقات المحركمة كالشُّعكب المناضمة، (4)إلى النكر"
كالًحمىـً عمى رؤكس الضاغطيف ]...[ كىك مكقظ ثكراف األركاح التي تييج كالبراكيف المضغكط عمييا فتنفجر كتقذؼ بالنار "

 .(5) كالنافخ فييا أركاحا جديدة تطالب بحقكقيا الميضكمة كتدرأ عنيا عادية االستبداد"، األمـ
فقد كاف الز ىاكم قد عد ىا بالدرجة الثانية مف الكظيفة ، الفف لمفف( أك الكظيفة اإلمتاعي ة) أما الكظيفة الفنية لمشعر

فالشعر الحقيقي ، (6) التي بيا حاجة الرجكع إليو كمما حزنت أك طربت، ألنو يرل في الشعر متنفسا ألركاح البشر، ميةالتعمي
  .(7)الحقيقي ما حر ؾ االنفعاؿ عند سامعو كأث ر فيو

 ثالثا؛ رسالة الشاعر:ــــــ
إلى حد  ما ػػػػػػ في ظاىرىما ػػػػػ فتجده  بدا متذبذبا بيف مكقفيف متناقضيف، حيف ذىب الز ىاكم إلى تحديد كظيفة الشاعر  

ف شعكره ، كينطمؽ مف كجية نظر كاقعية تارة أخرل، يعبر عف كجية نظر ركمانتيكية تارة فيك يرل أف الشاعر ابف البيئة كا 
الذم  كالشاعر عنده ذاؾ الشخص "، (8)فيبرزه عمى ىيأة ألفاظ، ا كبيراتأثير متكلد مف فعؿ المحيط الذم يؤثر في ركحو 

كما يدعك الشاعر ، (9)"فعرؼ كيؼ يئف مف قرحو الدفيف كيجعؿ سامعيو يثنكف عميو، لذعتو اليمـك في فؤاده اكثر مف مرة
"الشعر إال شعكر الشاعر التابع  فميس، كأف يككف كاقعي النتاج، ألف يككف معبرا بأمانة كمسؤكلية عف شعكر مجتمعو

بؿ البد لو أف يككف بمثابة ، ىك بذلؾ يحض الشاعر عمى أف يتخذ مكقفا معارضاك ، (10)لشعكر الشعب الذم ىك فرد منو"

                                                           

 .139 -138ينظر؛ لغة الشعر العربي الحديث في العراؽ:  - 1
 . 255/ 1الديكاف:  - 2
 . 16اما مع ابف طباطبا، إذ يسندا لمشعر ميمة إصالح المجتمع كتعميمو، ينظر ؛ عيار الشعر: يكاد يتفؽ الز ىاكم في ذلؾ تم -* 
 .316/ 1الديكاف:  - 3
 .26؛ كينظر ؛ نقد الشعر العربي الحديث في العراؽ: 9/ 2مقدمة شعراء العصر: - 4
 .22سحر الشعر: - 5
 . 23ينظر؛ سحر الشعر  - 6
 .237الديكاف:  - 7
 .25الشعر:  ينظر؛ سحر - 8
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، (1)كأف ال يياب في الصدؽ لكمة الالئـ، في االحتجاج كرد الظمـ كالثكرة عمى النظاـ الفاسد كالسمطاف الجائر، رأس الرمح
ف ، ع بيف حجرم الطاحكنة مف حيث ال يشعر" الز ىاكم قد كق :كلعؿ ذلؾ الذم حمؿ الدكتكر داككد سمُّـك عمى القكؿ بأف كا 

كنحف ال نرل في عدـ االلتزاـ كالتزىمًُّت ، (2)"كجعؿ المناسبة ىي التي تقكده كليس المبدأ، كاف شعره قد عكس االتجاىيف
رى الشاعر في زنزانة المذىب الكاحد، غضاضة تستحؽ ذلؾ الكصؼ كج عمى لييعد  الخر ، المكضكع الكاحدك  فال يجب أف ييحجى

فقد اجتيد الز ىاكم في أف يككف صاحب رسالة كدعكة لمعالجة القضايا االجتماعية كاالىتماـ بما ييـ ، ذلؾ مثمبة عميو
ألف ارتباط األدب بالكاقع يجعمو ، ليككف األدب الحديثي كمنو الشعر كاقعيا يمتـز الدفاع عف فكرة أك قضية، المجتمع كيم و

كمف ىنا يمكف تفسير تخمِّي الز ىاكم عف المكضكعات ذات الطبيعة ، لتي تنبع منيا األفكارأكثر تحسسا لحركة التطكر ا
ألف  ،(3)كىي ذات طبيعة جماعية تيـ المجتمع ال األفراد، الفردية كاالتجاه نحك مكضكعات تدخؿ في صميـ الحياة اليكمية

 التعبير عنيا يقع في الصميـ مف رسالة الشاعر.
 

 المبحث الثالث
 لموضوع الشعري ووحدة الموضوع:ــا 

كمع ذلؾ فيك شاعر لو تجربتو الخاصة مع ، مبينا آراءه فيو، كتب الز ىاكم كثيرا عف الشعر أوال؛ الموضوع الشعري:ـــــ
غير أف اآلفاؽ المحدكدة لتطكر المجتمع العراقي كما ىي عميو مجتمعات ، المكضكع الشعرم كالمضمكف في القصيدة

ػػػ في بدايات القرف العشريف ػػػ لـ تيًتح لمز ىاكم كما لـ تيًتح لغيره إمكانية أف يككف لو كعي ذاتي لشخصيتو أك رؤيةه المنطقة ػػ
الكاقع( داخميا كما يراه ) تشكيؿ العالـ ليتمكف مف خالليا أف يعيد، معاناة خاصةك  ذاتيةه كميفمًسفىةه لمكاقع نابعة مف أحاسيس

كبعبارة أخرل ؛ لـ يكف لو أف يشيد حقائقو الشخصية الخاصة بو بدال مف تمؾ ، ي الخارج مكضكعياىك ذاتيا ال كما يراه ف
في ظؿ مجتمع  إف ذلؾ المستكل مف الكعي لـ يتحقؽ لمز ىاكم، (4)شبيية بالظكاىر الطبيعية الحقائؽ العامة التي ىي

األمر الذم جعؿ الشعر يكتسب طابعا محدكدا ، يد االجتماعيةيعاني الكبت الفكرم نتيجة الخضكع لسمطاف التقال، متخمِّؼ
كالطبيعية كىي جميعيا  فاقتصرت رؤية الشاعر لمكاقع عمى ظكاىره الفكرية كالسياسية كاالجتماعية كالعممية، في رؤية الحياة

، إذا كاف الشاعر مينفعال ليا، بيعيةفالز ىاكم يبيح لمشاعر أف يطرؽ المكضكعات العممية كالط، (5) حقائؽ الكاقع خارج الذات
إذ أف ىناؾ " حقائؽ عممية كنكاميس طبيعية قد اكتشفيا أفراد مف العمماء فإذا بنى الشاعر شعره عمى بعض ىذه ، ليا

كما لـ يرى غضاضة في ، (6)كأم تثريب عمى مف يبني القكؿ عمى ما أقره العمـ؟!"، الحقائؽ فمف الحيؼ أف يكصـ باألخذ
ما كاف تصكيرا لمطبيعة أك  فيقكؿ:"كأجكد مضاميف الشعر، اعر مكضكعات العاطفة كالكصؼ كالفمسفةأف يعالج الش

؛ كقد دعا الز ىاكم الشاعر (7)"اإلحساسات أك كصفا منطبقا عمى الكاقع أك ركاية ممثمة بحادثة أك فمسفة ناطقة بالحقيقة
كىك يرل أف شاعر األجياؿ ال ، (8)ىا اجتماعي النزعةالعصرم الى معالجة المكضكعات العصرية بدكافع عصرية أكثر 

 .(9)عمى الرغـ مف قمة ىذا النكع مف الشعراء، يمكت شعره ألنو مبني عمى الحقائؽ الخالدة
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األمر الذم يعني مطابقتو ، لذا ىك يعد الصدؽى المعيار األساس لقيمة الشعر، كقد اقترف الشعر لديو بطبيعة مكضكعو
 :ذلؾ يقكؿ " الشعر الخالد ىك ما انطبؽ عمى الحقائؽكفي ، لمحقيقة

  .(1) بيت يقاؿ إذا أنشدتو صدقا " كاف احسف بيت أنت قائمو     
، فضال عف كضكح المعنى مف دكف حشك أك تعقيد، إذف ميمة الشاعر لديو تتجمى في مدل مطابقة شعره لمحقيقة

قة يكبري بؽ لمحقي  ػػػػػػ كالشعر بالمعنى المطا:كفي ذلؾ يقكؿ
(2) 

ذا كانت الحقيقة ىي المرجعية األساس لممعنى في الشعر   فميست عناصر الشكؿ إال كسائؿ ألداء ذلؾ المعنى ، كا 
كلذا ثار الز ىاكم عمى الكزف كالقافية في الشعر مف خالؿ الشعر:ػػػ لعمرؾ ليس ، (3)أداءن مباشرا يقـك عمى اإلبانة كالكضكح

 لفظ ضاؽ عف فيمو الذىفي  كال  الشعر شيئا ىك الكزف
  (4)كلفظ رقيؽ مثمما يطمب الففُّ   بؿ الشعر معنى رائؽ يكقظ اليكل       

 ػػػػ:ألف المعنى ال يصمح إذا فسد لفظيو، كالمعنى الكاضح يستدعي المفظ الصحيح
 (5)كىؿ يصمح المعنى إذا فسد المفظ ؟!  يقكلكف لممعنى عف المفظ ًغنيةه       

كانت تيدؼ التخفيؼ في التعبير الكاضح عف ، أف دعكة الز ىاكم لمتجديد في أكزاف الشعر كقكافيو كلغتوكبذلؾ يتضح   
بعد تيذيبيا كاتخاذىا لغة ، دعكتو الستعماؿ المغة اليكمية المتداكلة، كمف ضمف ما دعا إليو في ىذا السياؽ، المكضكع
 .(6)لمكتابة

، تيمحظ ظاىرة تكرار المعاني إذ تيغطي مساحات كاسعة مف دكاكينو، د الز ىاكمكفيما يتعمؽ بالمكضكع الشعرم أيضا عن
ب ان ، كذلؾ لقمة حفظي لما قمتيو، "قد يتكرر عندم المعنى الكاحد في بيتيف أك أكثر :كيسكغ لنا الز ىاكم ذلؾ بقكلو أك حي

المكضكعات( ) ف حيؼ في تكرار المعانيكعميو ال يجد الز ىاكم م، (7) بالمعنى كحرصا عمى طمب اإلجادة في نظًمو
كما ال يجد الز ىاكم ، (8)" كأنو يقكؿ: قد سرؽ الز ىاكم مف الز ىاكم":بؿ سىخرى ممف يعيب عميو ذلؾ كيقكؿ فيو، المطركقة

ر نافيا أف يككف الشاع، بؿ راح يدافع عف مكقفو ذلؾ كيسكغو، غضاضة في أف ينظـ شعرا في مكضكعات سبقو إلييا غيريه
كقد أكرد ثالثة أحكاؿ لما يعده النقاد سرقة في حيف يرل في ذلؾ ؛ ، سارقا إذا تصرؼ في طرائؽ التعبير عف تمؾ المعاني

ما يككف ، كفي ىذه الحالة ال يعمـ الشاعر أنو مسبكؽ، إما أف يككف تكاردا في الخكاطر كيظف أف ما جاء بو جديد ؛ كا 
بؿ ىك في متناكؿ كؿ كاحد يأخذه كيضعو ، كضكع ال يختص بو شاعر دكف غيرهألف المعنى أك الم، اشتراكا في المعاني

ف تأخر عنو في االستعماؿ، في مكضعو المناسب كيدرج في ، كليس ذلؾ مف باب السرقة بؿ الميجيد فيو أحؽ بو مف غيره كا 
ـي في التعبير عف الحقائؽ العممية كاالحتماؿ الثالث أف يككف مف ، (9) ألنيا حقائؽ ثابتة كمممككة لمجميع، ضمف ذاؾ ما يينظى

، فالشاعر الذم يأخذ المعنى كييذبو مف الحشك كالفضكؿ يستكجب الحمد ال االتياـ بالسرقة !، مف باب تيذيب المعنى
ٍف اتيمو في قكلو   ػػػػػػ:كجاء في معرض ردِّه عمى مى
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 لسعى إليؾ الًمنبىري   لك كاف يسعى ًمنبىره              
  في كسعو لسعى إليؾ الًمنبىر  ػػػػػػػ كلك أف مشتاقا تكمؼ فكؽ ما:كؿ البحترمبأنو مأخكذه عف ق

فجعمتو أخؼ عمى المساف منو كأعمؽ ، كلك أنصفني الناقد لحمدني عمى حذفي الفضكؿ في بيت البحترم ":جاء ردُّه قائال
 .(1)"بالركح

 ثانيا ؛ وحدة الموضوع:ـــــــ
فيك ال يحبِّذي أف تقتصر القصيدة عمى ، ا الداخمة في دائرة اىتماـ الز ىاكمتعد كحدة المكضكع مف بيف القضاي  

مستيجنا منيـ ذلؾ ، كيعيب عمى الداعيف إلى كجكب أف تككف القصيدة خاصة بمكضكع كاحد دعكاىـ تمؾ، مكضكع كاحد
كِّز أف تشتمؿ القصيدة الكاحدة عمى  كلكف ال أرل ، مطالب مختمفةالمكقؼ حيف قاؿ: " مف الشعراء العصرييف مف ال ييجى

ف كانت ضعيفة ، ك رأيو أم لـك عمى مف أطاؿ قصيدتو كجعميا في مطالب مختمفة تربط بعضيا ببعض مناسبات]...[ كا 
غير أنو اشترط لذلؾ نكعا مف الفصؿ بيف ، (2) فيمتع القارئ أك السامع بألكاف مختمفة مف األدب في القصيدة الكاحدة "

كما أكجب عمى الشاعر ، فضال عف استيفاء عناصر المكضكع الكاحد مف دكف مبالغات، لقصيدةمطمبو كآخر مف مطالب ا
 .(3) مقاربة الحقيقة كمراعاة الميكؿ العصرية كتكجيات المجتمع الذم يغني لو

احدة الذم يكجب أف تككف القصيدة الك ، كف باألدب الغربيتأثر كقد كصؼ الز ىاكم المناديف بكحدة المكضكع بأنيـ م  
بؿ ىك تابع ألذكاؽ الشعراء ، كرأل في ذلؾ أنو ليس مف الشعر في شيء، أك كصفا لشيء كاحد، مختصة بفكرة كاحدة

"كال ينكع الشاعر الميبرز في العربية المكضكع في كؿ  :غير أف  الزىاكم يناقض مكقفو ىذا حيف يقكؿ، تعبيرىـ كطرائؽ
ثـ عاد ليعبر عف ميمو ألف تككف القصيدة ، (4)احدة في مكضكع كاحد"فكثيرا ما يحصر شعره في القصيدة الك ، قصيدة

يا إلى بعًضيا بمناسبة مشتممة عمى أكثر مف مكضكع مع المحافظة عمى نكع مف الفصؿ بيف تمؾ ، يفضي بعضي
ما يؤخذ  فيو كليس، لتككف القصيدة كالركضة "الغن اء محتكية عمى مختمؼ األزىار كىذا أقرب إلى الطبيعة، المكضكعات

 .(5)"عميو غير ككنو ينافي ما يفعمو شعراء الغرب كلكؿ أم ةو سياؽ كنزعة ليست ألختيا
إذ تجيء حافمة باألغراض العديدة كالمكضكعات ، تفتقد الكحدة المكضكعية فالقصيدة عمى كفؽ رؤية الز ىاكم  
د أنو يمكف تقسيميا إلى قصائد عد ة ميختمفة خطرات( التي اكتشؼ بنفسو فيما بع) كمف أمثمة ذلؾ قصيدتو، المختمفة

يا ، (8)مف أجؿ ليمى كأجمي، (7)إذا ىمكت، (6)األغراض فجاءت في ديكانو المطبكع مكزعة تحت عناكيف مختمفة: ليمى أطمِّي
ه مكافقا في في قصائد ؛ كقد طىب ؽى الز ىاكم فكرة اشتماؿ القصيدة عمى مكضكعات مختمفة كأغراض عديدة(9)يا بالد اشتعمي

األمر الذم يكشؼ عف تناقض بيف دعكة الز ىاكم لمتجديد نظريا ، ذلؾ ما درج عميو العرب في شعرىـ القديـ كبنائو الفني
ككأنو في الحالة األخيرة قد انطمؽ بركح المحافظة عمى الشعكر العربي القديـ الذم ىك قكاـ ، ككقكعو في أسر التقميد تطبيقيا

  .(10)شخصيتو
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ليا ؛ الش تاتي ، يعكد بنتائج خطيرة عمى العمؿ الشعرم، فقداف الكحدة المكضكعية الذم دعا إليو الز ىاكم إف   لىعؿ  أك 

نما مف ناحية تسمسؿ األفكار كالصكر كنمكِّىا، ال مف جية استجالء الغرض كاستقصائو، العاـ الذم يصيب البناء كمو ، كا 
إذ إف الكحدة تعني التناسؽ كالتناغـ بيف الصكر التي تتألؼ منيا ، (1)التكصيؿىا المفاجئ المستمر في تأثير فضال عف 

ذا ما حدث أف انتقؿ الشاعر مف مكضكع إلى اآلخر، (2)القصيدة األمر ، فإف عممية النمك البد ليا أف تنقطع كتتكق ؼ، كا 
لصاقيا في سياؽ القصيدة بيا مصنكعة كليست نابعة مف ضركرة اف اآلتيما يعني ، الذم يضطرُّه إلى تجميع الصكر كا 

 . التجربة المعيشة كسياقيا الخاص
، ليا نياية محتكمة، كالنتيجة الثانية ؛ إف فقداف الكحدة المكضكعية يعني أف القصيدة لـ تعد تمثؿ تجربة محدكدة

فالز ىاكم ػػػػػػ ، تياء تجربتويحسيا الشاعر كيقؼ عندىا عندما يشعر أنو قد فرغ مف تكتر حاد كاف يجيش في صدره لييشًعرى بان
لتصؿ ، األمر الذم يمكف أف نتصكر معو امتداد القصيدة لديو، يستطيع القكؿ في كؿ كقت كفي أم مكضكع عمى ذلؾ ػػػػػػ

. القائؿ الفصيح كليس .كبذلؾ يصح لو أف ييػػكصىؼى بأنو، (3)طكؿ الن فىًس() المطك الت( كىك ما يسمى بػ) إلى مئات األبيات
الميعاني في حدكد التجربة الذاتية
 .عمى نحك نظـ و آلي، أك بعبارة أخرل ؛ نجده راصدا كميسجِّال لكؿ ما تقع عميو عينو، (4) 
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 خاتمة البحث  

ؤل التي قاؿ بيا الز ىاكم كتبناىا   ، فيما يتعمؽ بماىية الشِّعر ككظائفو كمكضكعاتو، باالستناد إلى مجمؿ اآلراء كالرُّ
 ػػػػػ:ا أف نكجز أىـ النتائج التي خمصنا إلييا في ىذه الدراسة فيما يأتييمكنن

أما الشعكر فيريد بو التجربة الشعرية ، تتمثالف بالشعكر كالفكر، مفيـك الشعر لدل الز ىاكم عمى ركيزتيف أسسيت -1
حكـ بجكدة الشعر مف إذ جعؿ الصمة بيف الشعر كالشعكر معيارا لم، المعبرة عف انفعاؿ الشاعر بإزاء حدث معيف

إذ إف " أرفع ما في ، كيترجـ مداركيا شعريا، كأما الفكر فيك األساس الثاني الذم يكشؼ عف رفعة بنية العقؿ، رداءتو
ٍقمنىًة الشعر، العقؿ الفكر نجده ينأل بالخياؿ بعيدا ، كأرفع ما في الفكر الشعر" كانطالقا مف نظرة الز ىاكم الساعية إلى عى

 .فأحسف الشعر لديو ما استند إلى الحقائؽ العممية كالفمسفية، قمؿ مف أىميتوعف الشعر كي
كالشعكر ، األكؿ الشعكر بالكالـ مف جية ككنو كالما، يرل الز ىاكم أف الشعر يفضؿ النثر ألنو يشتمؿ عمى شيعكرىٍيف -2

 .بالكزف المعبر عف تكقيعات مكسيقية تستحسنيا األسماع كتمذُّ بيا النفكس
، أم معبرا بصدؽ عف شعكر العصر، مى ركيزة الشعكر أيضا جاءت دعكة الز ىاكم ألف يككف الشعر عصريابناءن ع -3

 .فالشعكر بركح العصر حدٌّ فاصؿه بيف القديـ كالحديث
 أسسالمبنية عمى ، الغاية منيا تبياف الحقائؽ العممية العامة، يرل الز ىاكم أف لمشعر كظيفة إصالحية كتعميمية -4

إذ إف ، بذاتيا ال مف نظرة الشاعر الخاصة ليا ىاتأثير كما تحمؿ ، يي تكتسب أىميتيا مف طابعيا التنكيرمأخالقية ف
كليس لمشاعر أف يعيد تشكيؿ تمؾ ، كميخرجا إياىا بإطار نظمي  جميؿ، كظيفة الشاعر ال تعدك ككنو ناقال لتمؾ الحقائؽ

كىذا االنفصاؿ يفضي ، نفصاال بيف ذات الشاعر كالمكضكعكىذا يعني أف ىناؾ ا، الحقائؽ عمى كفؽ رؤيتو الذاتية
يضاحو، بالنتيجة ألف تتمثؿ عالقة الشاعر بالمكضكع بأنيا عالقةي تىفىكُّرو عقمي  .يعمؿ الشاعر عمى بيانو كا 

ذا كاف البد مف تقميد فإف الطبيعة أىٍكلى بأف يقمدىا الشاعر مف دكف سكاىا، ليس لمشعر أف يقـك عمى التقميد -5 كبذلؾ  ،كا 
تنفعؿ الذات لمطبيعة فتنعكس الطبيعة ، إذ تتـ تمؾ المحاكاة عمى نحك انعكاسي، يككف الشعر نكعا مف محاكاة الطبيعة

 .إلى شعكر معبر عف فكرة كمعنى كما الصكرة في المرآة
م لمتحرر كمف ىنا جاءت دعكة الز ىاك ، كأف المضمكف ىك الذم يفرض الشكؿ، الشعر لدل الز ىاكم ينطؽ بمضمكنو -6

 .فالشعر" فكؽ القكاعد حر ال يتقيد بالسالسؿ كاألغالؿ "، مف القيكد التي تحد مف حرية التعبير عف األفكار
كمينطًبقان ، كميبتىعىدا بو عف الصناعات المفظية كالخياالت الباطمة، ينبغي لمشعر أف يككف معبرا عف المعنى بكضكح -7

 .ركح العصر كما يراد لو أف يككف معبرا عف، عمى الكاقع
بؿ ىك يفضؿ أف يككف العمؿ الشعرم ، ال يرل الز ىاكم أىمية ألف تككف القصيدة معبرة عف مكضكع شعرم بعينو -8

ألف ذلؾ أغنى ، حتى لك أدل ذلؾ إلى استطالة القصيدة لتضـ مئات األبيات، جامعا كمشتمال عمى أكثر مف مكضكع
 . الديو كأجزؿ في التعبير عف ًغنىى الطبيعة كتنكعي
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