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 مطلع القرن العشرين العرب قبل الشعر القصصي عندمعامل 

The landmarks of the poetical fiction in Arabic literature 

before the dawn of the twentieth century 
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Abstract 

Many people of literature deny the existenic of 

dramatic art in the classical poetry of Arabs. They 

provide proofs for their allegation. But the reality is 

contrary that for many reasons. In this we have 

provided the proof which will explore the fact that 

before the dawn of 20th century the Arabic poetry 

exists the dramatic art of literature. 
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يلزم علينا قبل دخول يف الكالم عن املوضوع أن نعرف فرقًا واضحًا بني أنواعي الشعر العريب؛ 

أي: الغنائي والقصصي، ونعرف صالٍت قويٍة بينهما أبي شكل كانت هي، والفرق بينهما 

يتوضح مبزااي كل واحد من النوعني. مث هذا معلوم من عنوان املقال أن حبثنا املقصود هو يف 

لعريب القصصي فلذا نبدأ ابلبحث عن الشعر الغنائي أواًل ليخلو لنا جمال البحث حول الشعر ا

 الشعر القصصي يف ما بعد. 
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 أواًل: الشعر الغنائي قدمياً وحديثًا: 

ما انفك الشعراء يؤاظبون على اتباع األوزان املوضوعة اخلليلية، ومل ير أحد أن خيالفها 

خبالف عصران احلاضر الذي ال يرى األدابء والشعراء اليوم أبسا يف التعدي عن  أو خيرج عليها

أحد مصراعي البيت الشعري يستكمل  أوزان من عند أنفسهم ولو كان األوزان إىل وضعتلك 

 (1).لنزار قباين املعاصرة من كلمة أو كلمتني أو أكثر كما نشاهده يف القصائد احلرة

 منتشرة األبعاد واملعاين: القدمي الشعر الغنائي اثنيًا: 

ر الغنائي كان جيمع بني املقاصد املتباينة قدمياً، وما جرى على منط واحد الشع

ومسلك واحد وموضوع واحد. وكان الشاعر اجلاهلي عندما يشرع إبنشاد قصيدته فيدخل فيه 

فنوانً  حتّمل بينه وبني عشيقته كما أنهبيان اصطياده ووصف فرسه وسرد واقعته اليت قد حدثت 

  (2).ء والغزل واجهوو والفخر ابجلود والسخاء وشر  اخلمراحلماسة والراثشىت بني 

 الشعر الغنائي مبثوث العروة قدميًا:اثلثًا: 

ك العروة كما قلت يف الفقرة املتقدمة إن الشعر الغنائي فوضى األبعاد فكذا هو منف

بيتًا أو أكثر من  نافحذمثاًل لو  ة شيء،يدال يواصل بني بييت قصومبعوث اإلطار اخلارجي، 

فال يفهم قارؤها ابملوضع احملذوف ألن كل بيت يف تلك القصائد وسط املعلقات السبع اجلاهلية 

يظن أبنه آخرها، وتستكمل القصيدة بال مزج وإدخال فيها لذلك البيت اخلارج إذ اإلطار 

عينة احتياج إىل األجزاء  ُُيسّ القصائدي قد ضعف، وعندما تضعف اخلطط واأُلطر فال 
ُ
امل

  (3).ملا يف داخل تلك اخلطط املستكملة
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 عي الشعر؛ الغنائي والقصصي قدمياً: نو الصلة بني رابعًا: 

قدمياً، لكن الشعر القصصي  جرت األلسن الشعرية على كال نوعي الشعر املذكورين

 بل صار فتتفًاً مل تتوضح أبعاده وضوحًا كامالً  ومع أن القصصيمل ينحج جناج الشعر الغنائي 

ضًياًل هادائً. مث رسخت العالقات بني الغناء والقصة شعراًي من حيث اإلنشاد فقط ال من 

هذا االهتمام من العر  على الغناء اهتمام طبيعي ولعل فكرة هذا ولعّل حيث النواح والفوز، 

. وال معىن هذا أننا موإمهاجه مإعماجه إىل يف أحد الشيًني وتقييده يف آخر ترجعاخليال التطليقي 

 . التدبر يف الكون يق الفكري والتقيد الذهين عنتقييد نظرهم يف حدود التضال نسّلم 

 : لشعر القصصيخامسًا: بني املسرح وا

 لقد تعّسر الفرق بني الفنون األدبية احلديثة تعسراً ال يفهما رجل مل يتمرس يف تلك

من الغر  أبغلبها. سن وجديد العصر وهي مأخوذة ألهنا فنون حديثة الالفنون قرءة وال كتابًة، 

الواضح املتبني يف الفنون األدبية الحتاد املصطحات املستخدمة جها، وكما حنن يشق علينا الفرق 

وهؤالء املصطلحات تدعو إىل قر  بني املعاين املشتقة الداخلة يف مفاهيمها كالرواية واملسرح 

لفنني: املسرح والشعر تعريفي كل واحد من اأتقّدم بأان والقصة واألقصوصة. رغمًا منها 

  شريح املراد املقصود.  القصصي حصواًل للمبحث

وألسنة متعددة ال فرد واحد، وال تكتب  املسرحية هي تتحدث عن أفراد أبصوات متعددة

مع ما فيها من املالبس  تمثل تلك األشخاص املوضوعة فيهااملسرحيات لقراءة فقط بل ل

املمثلني والنظارة واملنظر واألستار والبناء الذي جيتمع فيه مجهور املتفرجني وكذلك  واملسرح و

سرحي ال ما يراه فقط بل يتعمد الطاقة اإلخبارية عن  املحدود الزمن ملعاجلة األفعال. ولذا خيتار 
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خبالف  يئ البيًة لتفريق العمل املركزي عن العمل املثريكل ما يريده إلاثرة األفعال املثرية ويه

 ًا متعددة يف عمل الكتابةأشخاص هتقدميأقوال مسوع موزون ول يف هالحنصار   الشعر القصصي

أمثاجها يف معظم  كذا يتشاهبه الشعر امللحمي يف قصارهتا يف الكتابة والقراءة فحسب، وجندفقط و 

 للهنادك وشاهنامه لدى الفرس وفردوس برين عند األرديني. مها هبارت

 : قصصي عربياً وعاملياً الشعر السادسًا: بداايت 

ة طويلة، وكان يُنشد مبا يّ و عريب يف اجلاهلية صاحب فكرة عميقة ور الشاعر المل يكن 

وكان أييت حملاسن ما ساغه العاّمة كومال املرأة وحسن اجلمل أو الفرس،  حياتهيراه من ظواهر 

األشياء دون أن يعمد إىل  واقتصر خياله يف تلكبتشبهات طبيعية جها عالقة حبياة رجل عامي. 

واقعة فيتصور األشخاص الذين جرت الواقعة على أيديهم، وفضاًل عن تركيب تلك األشخاص 

يف قالب حبيث يُنطق الشاعر كال منهم مبا يناسبه من األقوال واألفعال واإلشارات كما نعرفها 

 اثء واحلماسة والعتا اليوم يف متثيالت العامل، فكانت حبور الشعر العريب تزخر ابلفخر والر 

 كانت شبه خالية، ورغم اتساعه ألكثر زوااي فنون الشعر  واجهواء واملديح وغريها من فنون األد 

من الشعر القصصي الذي قد تقدم فيه األقوام األخرى مثل اليوانن يف اإللياذة والفرس يف 

     هبارته. واجهنادكة يف مها الشاهنامة

ملعلقات السبع تدّل يف بعض ، ألن ايف شعر اجلاهليني شبه خاليةهنالك قلنا قد و  

يف  هذا الفن، حيث نطلع على معامل هذا النوعمنها على صالحية العر  إلنشاد مواضع 

 (4)السبع، وخاصة يف امرئ القيس يف حكايته عما جرت له مع عنيزة يوم الرحيل،املعلقات 

  (5)عنرتة عن وقيعته يف حر . وحكاية
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جاء اإلسالم وسيطر املسلمون على شىت أقطار األرض وتوطّنوها، العهد و  انصرف هذاوملا 

، فتأثروا حياهتم معهن بغري الناطقات ابلضاد، وقضوا واوتزّوجوتوفرت اجلارايت والغلمان لديهم، 

إىل اللغة العربية ما راجت بني ظهراين صهرهتم من الفنون ، وأخذوا يرتمجون نمبن تعلقوا هب

يعّد كدافع رئيسي إىل ازدخار تلك العلوم والفنون يف لغة الضاد الشريفة حىت منت مما ، والعلوم

. وكذا توسعت دائرة أخيلتهم، وتفكروا يف هبا وتطورت معانيها وأساليبها يف مجيع الفنون األدبية

 عة بطولٍة ّما، شرعوا ينسوون حوادثهابتركيب األشياء واألقوال بعضها ببعض، فعندما رأوا وق

. ويعّد ويضبطوهنا يف األذهان مث يعّّبون عنها مبا حسب الضبط واحلفظ جر أبطاجهاوتشا

نوع تقدم إىل الفن القصصي أبن كل من الشاعرين  (7)وجرير (6)النقائض بني كل من الفرزدق

يف هذا النوع  ظمل ُي ينقض هواء اآلخر الذي يستحدث نوع ربط وسلسلة يف الشعر، ولو

 .ور بعدهله الشعر القصصي يف العصا انمثل مالعصر األموي 

 دور األندلسيني يف تطوير الشعر القصصي: : سابعاً 

وأكّب املسامهات يف تطور الشعر القصصي هي مسامهة مليح األندلس: أمحد بن    

يف أرجوزة له وهي حتتوي على حنو  (8) الذي قد سّول بطوالت عبد الرمحن الناصر عبد ربه

ثالث مائة ومخسني بيتاً، ومتام األبيات يف مغازي عبد الرمحن الناصر العظيمة، كما قال الشاعر 

 عن مغازي املمدوح وعن أرجوزته: نفسه 

 اليت اليت كانت أخت َبدر وُحنني، وقد ذكرانها على وجهها يف األرجوزة له َغزاة مارشن"

وأوقعناها يف  إىل سنة اثنتني وعشرين وثلثمائة،نظمُتها يف َمغازيه ُكلِّها من سنة إحدى وثلثمائة 

 وُسهولة حفظه  أسفل كتابنا لتكون جامعًة ملغازي أمري املؤمنني، وجعلُتها رجزاً خلّفة الرجز
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 (9)وروايته".

 ممدوحه فإىل األحوالرجوزة حبمد  هلل مث تعرض إىل مشائل األ وبعد هذا املقال بدأ

 املكفهرة الظلماء يف ذلك احلني، فقال: 

ا  وضاقت األرُض على ُسكاهنـا   وأذْكت احلرُ  لَظى نرياهنِّ

 (11) وظُلمة ما مثُلها مـن ظُلمهْ   وحنـُن يف َعشواء ُمـدجهّمـهْ 

ًيل،   مث ذكر الشاعر كل الغزوات ألمري املؤمنني حسب السنوات؛ ومن تلك املغازي: غزوة الشِّ

مغازيه اليت  ة علىز لق وما إىل ذلك حىت احتوت األرجو وشذونة، وقرمونة، وأشوان، وُبشرتا، وفي

بني سنة إحدى وثالث مائة إىل سنة اثنتني وعشرين وثالث مائة. ومل يرع  ما زالت تستمرّ 

اعر يف أرجوزته تفقية واحدة وحبرًا واحدًا معيّـًنا بل سرّيها على درو  القوايف والبحور الش

املتنوعة، وقد شاهدان األمر املذكور يف البيتني املتقدمني آنفًا حبيث أن قافية البيت األول ختتلف  

 األرجوزة كحور أساسي أصبحتكل االختالف عن قافية البيت الثاين، من رغم تلك العيو  

 يف بُنيان الشعر القصصي.

 أتليف املنظومات املشاهبة ابلشعر القصصي: اثمنًا: 

األحوال وتوجه الشعراء تلقاء منظومات علمية أدبية، فصّنفوا يف املنظومات  مث تغريت

 ن األدابءوالعـلوم الشرعية. وهذا القيام معشرات من الكتب يف عديدة من فنون األد  

 ابملنظومات تُعّد كخطوة اثنية حنو فن الشعر القصصي. 

 اإلمارة إىل األندلسيني يف وضع األساس جهذا الفن اجلديد بيد أنه أخذه  أدابء  كانت رجوعولو  

 العصر العباسي يدا بيٍد وسلكوه على دربه املتقار  إىل التعبيد. وصّنفوا فيه كتبا شهرية من
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   أمهها؛ 

 هـ(316يف السنة، أليب بكر بن أيب داؤد السوستاين )املتوىف:  املنظومة احلائية :1

 هـ(591حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع، للشاطيب )املتوىف:  : 2

 هـ(577بغية الباحث عن مجل املوارث ]يف علم املرياث[ للرحيب )املتوىف:  :3

 صات عصر املوسوعات وامللخّ نرى أن التصنيف يف هذه الفن قد اقتصر يف ثالثة فنون، ويف

 مّسوا هذا العصر بعصر االحنطاط، لكنه سهو( قد توسعت دائرة الشعر شبه  )معظم األدابء 

 القصصي إىل ما عدا الفنون الثالث كما حنن نالحظها بعد أتمل يف منظومات شعرية حنو: 

 هـ( 816ألفية العراقي يف السرية )املتوىف: 

 هـ(833للوزري )املتوىف:  الدرة املضيًة يف القراءات

 هـ(891تسهيل الطرقات يف نظم الورقات يف أصول الفقه للعمريطي )املتوىف: 

 هـ(1198حتفة األطفال والغلمان يف جتويد القرآن للومروزي )املتوىف: بعد 

 اتسعًا: الشعر القصصي يف القرن التاسع عشر: 

أصبح النهاية  على وشك القرن التاسع عشر كان  ذهب األمر على هذا النمط حىت 

من اليوانن والفرنسا واألمريكا وايابن وإجنلرتا، ومكثوا  ينتقلون من بالدهم إىل بالد الغر  العر 

هناك يدرسون آداهبم بني الشعر والنثر، فتأثروا هبم وآبداهبم وتثقّفوا بثقافاهتم، ورجعوا مبا كانت 

ب الشعر الغريب، وكانت من تلك املزااي مزيٌّة تُعّد من مزااي شعرهم، فأدخلوا شعر العر  يف قوال

قصصيٌة شرُفت شعر العوم هبا شرفاً كاماًل لسعة تفكّرهم يف كل واقعٍة حتدث حوجهم يف اجملتمع، 
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يف جيد اللغة العربية  عنها تعبرياً مسلسال كأّن أبياهتا حلقات السالسل أو خرزات العقد عّّبوامث 

ن ينظم الشاعر أبالشعر القصصي  راء. ومن هذا ُعّرفاليت صارت لذاك العقد عروسًا عذ

 (11)الوقائع احلربية واملفاخر القومية يف شكل قصة.

على الفرنسا، وتثقف  (12) مث ملا حظي أمحد شوقي يف حداثة سنه إبيفاده من توفيق ابشا

ح شوقي هناك وتعلم اآلدا  الفرنسية وأتثر أبد  موليري والفونتني يف أخذه طرقات املسر 

حظي معه األد  العريب وصارت يف كيانه قصص شعرية كفن مستقل مل يعرفه  (13)الفرنسية،

األد  العريب من قبل يف صورته اليت صارت اآلن. وأخذ شوقي يؤلف املسرحيات الشعرية وكان 

م حني ألف أوىل مسرحيته "على بك الكبري" وتناول فيه اتريخ شخصية مصرية 1893هذا عام 

ة من قبل النقاد، من رغم تلك املقدحات ُعّد هذا اجملهود  قدمية. فواجه شوقي هومات كثري 

كوضع لبنة أخرية يف مبىن الشعر القصصي بتمام شكله. وانهز عدد الرواايت والقصص لديه 

منها ست مآس، وواحدة منها ملهاة، وقد الحظ يف شعره القصصي  سبع رواايت كاملة؛

ث مآس من مآسيه تسرتضي العاطفة الوطنية اجلمهور كما هو دربه يف شعره الغنائي، إذ نرى ثال

يف املصريني وهي: كليو ابترا، وقمبيز، وعلى بك الكبري، وثالاث آخرى تسرتضي العواطف العربية 

واإلسالمية، وهي: جمنون ليلى، وعنرتة، وأمري األندلس. وملهاته "البخيلة" تقوم على موضوع 

 (41)مصري شعيب.

 عاشرًا: خالصة املقال:

 ، وصلنا أن الشعر العريب القصصي مّر ما وضعناه يف الفقرات السابقة ويف ضوء 
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بفن مستقل من  خفيت حىت تشكل معامله حينا وآخر متعددة، جلت مبراحل فتتلفة وطرق

إبمارته جهم يف فنون الشعر األخرى كذا أسلموا أن له  اً شوقي ابيع الشعراءفنون األد . وكما 

سبق والرائدة يف فن الشعر القصصي مع وجدان بعض البداايت األولية يف القرون الأيضا 

 املتقدمة. 

  املصادر واملراجع:

 م2002، 51دارالعلم للماليني، بريوت، لبنان، طاألعالم، خري الدين الزركلي، : 4

 م 4991، 2البخيلة، أمحد شوقي، دار األد ، مصر، ط: 2

، 2النقد األديب، محيد احلميداين، املركز الثقايف العريب، طبنية النص السردي من منظور : 3
 م4993

 .اتريخ األد  العريب، أمحد حسن الزايت، قدميي كتب خانة، الهور، الط، الت: 1

، 3حتليل اخلطا  الروائي؛ الزمن، السرد، التبًري، يقطني سعيد، املركز العريب الثقايف، ط: 5
 م4993

 م4963، 4احلديثة، عبد احملسن طه بدر، دار املعارف، ط: تطور الرواية العربية 6

 م2005، 2: تقنيات السرد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، ميىن العيد، دار الفارايب، ط7

 م2002، 4شرح املعلقات السبع، الزوزين، دار إحياء الرتاث العريب، ط: 1

 م4955، 3طشوقي شاعر العصر احلديث، شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، : 9

 م4910، 2صورة املرأة يف الرواية العربية املعاصرة، طه وادي، دار املعارف، ط: 40

 م2002، 4العقد الفريد، أمحد بن عبد ربه، دار العر  للكتب، الهور، ابكستان، ط :44



 2112يونيو -يناير  ....معامل الشعر القصصي  عند العرب 1، العدد 2برجس:اجمللد 

132 

 

يف نظرية الرواية، عبد امللك مراتض، اجمللس الوطين للثقافة والفنون، الكويت، الت، : 42
  م4991

 م4913ابن األثري، دار الفكر، بريوت، لبنان، الط، الكامل يف التاريخ، : 13

مهرجان أمحد شوقي، اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلدا  والعلوم االجتماعية، القاهرة، : 41
 م4960، 4ط

  م5111، 5نفح الطيب، للمقري التلمساين، دار اجهورة، بريوت، لبنان، ط: 51

 م5111، 2الصفدي، دار صادر، بريوت، لبنان، طت، الوايف ابلوفيا: 16

 

 احلواشي:

حصل  .م5121 مارس 25 -أحد أحياء دمشق القدمية  –نزار توفيق قباين، ولد حبي مًذنة الشحم هو: : 5

على البكالوراي من مدرسة الكلية العلمية الوطنية بدمشق، مث التحق بكلية احلقوق ابجلامعة السورية وخترّج فيها 

عمل فور خترجه ابلسلك الدبلوماسي بوزارة اخلارجية السورية، وتنّقل يف سفاراهتا بني مدن  .م5191 عام

م، مت تعيينه 5111 عديدة، خاصًة القاهرة ولندن وبريوت ومدريد، وبعد إمتام الوحدة بني مصر وسوراي عام

 بعمله الدبلوماسي حىت استقال منه عام وظل نزار متمسكاً  .سكرترياً اثنياً للومهورية املتحدة يف سفارهتا ابلصني

طالب رجال الدين يف سوراي بطرده من اخلارجية وفصله من العمل الدبلوماسي يف منتصف  .م5111

خبز وحشيش وقمر" اليت أاثرت ضده عاصفة شديدة وصلت إىل "  اخلمسينات، بعد نشر قصيدة الشهرية

 . الّبملان
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فزار ابريس وجنيف  ،حداث اليت مرت بهوراب لعله يتناسى األأوتنقل يف  ،بعد مقتل زوجته بلقيس ترك نزار بريوت

م 4991سنة وافته املنية يف لندن ، حىت حىت استقر به املقام يف لندن حيث قضى هبا األعوام األخرية من حياته

 ، ملخصاً[.472 -469، ص4. ]دواوين الشعر على مر العصور، جعاما مخساً وسبعنيعن عمر يناهز 

؛ ومعلقة لبيد 407انظر: معلقات اجلاهليني وخاصة معلقة طرفة بن العبد، شرح املعقات السبع للزوزين، ص: 2

 .250، ومعلقة عنرتة، ص246؛  ومعلقة عمرو بن كلثوم، ص 493بن ربيعة العامري، ص

ال يتغري معناه ال ومثاله نشاهده يف معلقاهتم حبيث يزيد راٍو يف إحداها بيتاً وأكثر، ويسقطه آخر، ومع ذلك : 1

 ابإلضافة وال ابإلسقاط.

 .31، 37انظر: شرح املعلقات السبع، الزوزين، ص: 9

 .263نفس املصدر، ص: 1

شاعر، من النبالء، من أهل البصرة، عظيم األثر يف اللغة، كان  مهام بن غالب بن صعصعة الشهري ابلفرزدق.: 1

صاحب األخبار مع جرير واألخطل، ومهاجاته جهما أشهر لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العر ، وهو : يقال

 [.11، ص1؛ األعالم، ج921، 7هـ. ]الوايف ابلوفيات، ج550من أن تذكر. تويف سنة 

 وعاش عمره كله يناضل شعراء. ولد ومات يف اليمامة. جرير بن عطية بن حذيفة، من متيم. أشعر أهل عصره: 7

 ، 55، ص9هـ. ]الوايف ابلوفيات، ج550تويف سنة  .فرزدق واألخطلفلم يثبت أمامه غريال زمنه ويساجلهم، 

 [.551، 2؛ األعالم، ج52

أول من تلقب ابخلالفة من رجال الدولة األموية : عبد الرمحن بن حممد بن عبد هلل، أبواملطرف املرواين األموي: 1

هـ بقرطبة. ]نفح 110تويف سنة   .وكان عاقال داهية مصلحا طموحا ولد بقرطبة، ونشأ يتيما،. يف األندلس

، 1؛ األعالم، ج577، ص1؛ الكامل يف التاريخ، ابن األثري، ج511، ص5الطيب، للمقري التلمساين، ج

 [.129ص

 .422، ص2العقد الفريد، أمحد بن عبد ربه، ج: 1



 2112يونيو -يناير  ....معامل الشعر القصصي  عند العرب 1، العدد 2برجس:اجمللد 

134 

 

 .423، ص2املصدر نفسه، ج: 50

 .26انظر: اتريخ األد  العريب، أمحد حسن الزايت، ص: 55

  أحسن. ابلقاهرة وتعلم ولد. مبصر اخلديويني أحد: علي حممد بن إبراهيم بن إمساعيل بن ابشا توفيق حممد: 52

  عن أبوه عزل فلما. النظار جملس فرايسة واألشغال، الداخلية نظاريت وتقلد. واإلجنليزية والفرنسية والرتكية العربية

 [.11، ص1الم، الزركلي، جم. ]األع5112م. تويف ابلقاهرة سنة 5171اخلديوية سنة

 .44انظر: مهرجان شوقي، ص: 51

 ، انظر أيضا: مسرحيته "البخيلة". 410، 479شوقي شاعر العصر احلديث، ص: 59

 




