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الىاقعية فی شعر نسار قبانی السياسی
تارید الًصًل19/8/91 :
تارید القبًل11/9/19 :
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الملخص
ًضاس هجبًٖ ضبػش ًج٘ش ث٘ي الطؼشاء الوؼبغشٗي الزٕ اضتْش ثطعؼش الوعشؤٓ ٍضعؼشُ الس٘بسعٖ؛
لٌٌٌب ًزذ كٖ ضؼشُ الس٘بسٖ ثؼؽ السوبت الخبغٔ الوشٗجٔ هي األدة الَاهؼٖ .كوي الوؼلَم
ثإىّ لزـشاك٘ب الَطي الؼشثٍٖ ،لؼبداتِ ٍدٌِٗ ٍسٌٌِ ٍؤكٌبس ؤكشاد هزتوؼِ تإح٘شات خبغّٔ ػلٖ
الوزّت الَاهؼٖ ٍ ّزا ألىّ هْؤّ األدة الَاهؼٖ تػَٗش ٍاهغ الوزتوؼبت ٍثوب ؤىّ ٍاهغ الؼبلن
الؼشثٖ ٗختلق ػي الَاهغ األٍسٍثٖ ،كٌْبى اختالكبت ثٌْ٘وب ٍلٌيّ ّزا ال ٗؼٌٖ ثإًِّ هختلعق
توبهبً ػي ًظ٘شُ الـشثٖ ثل كؿال ػي سوبت ارتوبػّ٘ٔ األدة ،اتّسوت الَاهؼّ٘ٔ الؼشثّ٘ٔ ثجؼؽ
السوبت الوحل٘ٔ ٍالوٌبسجٔ لألدة الؼشثٍّٖ .زا هب ثؼج الجبحخ٘ي ػلٖ ًتبثعٔ ّعزُ الووبلعٔ
التٖ تستْذف ؤى تظْش الَاهؼ٘ٔ األدث٘ٔ كٖ ضؼش ًضاس هجعبًٖ الس٘بسعٖ ٍتخجتعِ هسعتخذهٔ
سوبت ّزا الوٌتت األدثٖ اللٌ٘ٔ.
الکمات الذليلية :األدة الؼشثٖ ،الوزاّت ،الَاهؼً٘ٔ ،ضاس هجبًٖ ،الطؼش الس٘بسٖ.

* ػؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهؼٔ الحٌ٘ن السجضٍاسٕ(استبر هطبسى).
** هذسس ثزبهؼٔ الحٌ٘ن السجضٍاسٕ.
*** ػؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهؼٔ الحٌ٘ن السجضٍاسٕ.
الٌبتت الوساٍل; هْذٕ ضبّشخ
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المقذهة
ؤػبًت ظشٍف هب ثؼذ الحشة الؼبلو٘ٔ الخبً٘ٔ كٖ الؼبلن الؼشثٖ ػلٖ بحذاث تـ٘٘ش كٖ الخع
اللٌشٕ الزٕ ٗس٘ش كِ٘ األدة ٍؤّنّ تلي الظشٍف بحسبس الزوبّ٘ش ثحبرتْب بلٖ ًَع رذٗعذ
هي الح٘بٓ ثؼذ هؼبٌٗتْب ألَّال الحشة التٖ اًتَت ثْب ًلّ الطؼَة سَاء ؤًبًت هحبسثٔ ؤٍ ؿ٘ش
هحبسثٔ ٍتٌبٍلت ّزُ الشؿجٔ كٖ تـ٘٘ش الح٘بٓ الس٘بسٍ٘ٔ ،االهتػبدٍٗٔ ،االرتوبػٍ٘ٔ ،اللٌشٗعٔ
ػلٖ حذّ سَاء ٍهذ ًبى اللتوبء الوَٕ الطَ٘ػ٘ٔ هغ الوَٕ الشؤسوبل٘ٔ كعٖ الؼعبلن الؼشثعٖ كعٖ
تؼبٍى ًبهل للَهَف ؤهبم الٌبصٗٔ ٍاللبض٘ٔ ؤٍ الذًتبتَسٗٔ الؼسٌشٗٔ ثػلٔ ػبهٔ التٖ تشٗذ كشؼ
س٘بدتْب ػلٖ الؼبلن ػي طشٗن كلسلٔ ًوبء الزٌس ٍاالستؼالء ػلٖ الطؼَة ،ؤحش ثبلؾ كٖ توجّعل
ؤػذاد هي الٌبس كٖ ًلّ هٌبى لللٌش االضتشاًٖ ثبػتجبسُ ًبكعزٓ رذٗعذٓٗ ،طلّعَى هٌْعب ػلعٖ
الح٘بٓ ثؼذ ؤى ًبًت هـلؤ كٖ ٍرَّْن ٍخبغّٔ كٖ الؼبلن الؼشثٖ الّزٕ ًبى هزشّد التللظ ك٘عِ
ثٌلؤ الطَ٘ػّ٘ٔ ؤٍ االضتشاًّ٘ٔ رشٗؤ ًجشٕ تستحنّ ؤهسٖ الؼوبة ثـؽّ الٌظش ػعي طج٘ؼعٔ
ّزا اللٌش الوزّجٖ ٍتؼبسؾِ هغ اللٌش اإلسالهٖ ثل هغ الطج٘ؼٔ اإلًسبًّ٘ٔ.
ًزلي ؤػطت الحشة الؼبلوّ٘عٔ الخبً٘عٔ للطعؼَة الوـلَثعٔ ػلعٖ ؤهشّعب ؤهعالً رذٗعذاً كعٖ
االستوالل ٍالتطلّغ بلٖ الحشّٗٔ ثؼ٘ذاً ػي ؤطوعبع الؼعبلو٘ي الطعشهٖ ٍالـشثعٍٖ ،بىّ رلعي ّعَ
السج٘ل الّزٕ هّْذ كْ٘ب ثؼذ لو٘بم تلٌٔ الؼبلن الخبلج ك٘وب ٗسوّٖ ثلـعٔ الس٘بسعٔ للتؼج٘عش ػعي
ٍرَد اتّحبد هي الذٍل الّتٖ ًبلت حشّٗتْب تجبػبً هٌز اًتْبء الحشة الؼبلوّ٘ٔ الخبًّ٘ٔ ٍالّتٖ تزٌّجت
االًؿوبم بلٖ ؤحذ الوؼسٌشٗي الشئ٘س٘ي كٖ الؼبلن ،حتٖ ال تػجح رٗعالً هعي رذٗعذ تحشًعِ
الذٍل الٌجشٕ ٍهي ؤرل رلي ًخشت االًتلبؾبت الخَسّٗٔ كٖ الؼبلن الؼشثٖ هحبٍلٔ الخالظ هي
سثؤ االستؼوبس ٍحذحت تحَّالت سئ٘سّ٘ٔ كِ٘ ثتـ٘٘عش ثؼعؽ ؤًظوعٔ الحٌعن؛ ٍثَهعَع هإسعبٓ
كلسط٘ي ٍثذؤت حوشات اللٌش االضعتشاًٖ تعذخل ثؼعؽ الوزتوؼعبت الؼشثّ٘عٔ لتتع٘ح كشغعٔ
الوَاصًٔ ث٘ي ّزا اللٌش االضتشاًٖ الزذٗذ ٍث٘ي اللٌش الـشثٖ الّزٕ ػشكِ الؼبلن الؼشثٖ هٌز كتشٓ
طَٗلٔ رلي تإحّش الؼبلن الؼشثٖ ثزلي الل٘ؽ الضاخش هي الوزاّت األدثّ٘ٔ الوختللٔ الّتٖ صالعت
دٍاػٖ ٍرَدّب هٌز صهي ثؼ٘ذ كٖ ؤٍسٍثبٍ ،لٌي تإخّش صٍال تلي الذٍاػٖ كٖ الؼبلن الؼشثٖ بلعٖ
هب ثؼذ الحشة الؼبلو٘ٔ الخبً٘ٔ(هٌذٍس ،التب;.)354
ًٍبى طج٘ؼّ٘بً ؤى ٌٗلش الز٘ل الزذٗذ هي الطؼشاء هي الٌٌجبت ػلٖ الوؿبٗب الزاتّ٘ٔ ٍالتـٌّعٖ
ثبلؼَاطق اللشدٗٔ الَرذاً٘ٔ ٍلن ٗوٌؼْن التزذٗذ الزضئٖ الزٕ ؤحذحِ الشٍهٌسَ٘ى كعٖ ثٌعبء
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الوػ٘ذٓ الؼشث٘ٔ ٍكٖ هؿوًَْب ٍهذ آهٌَا ثإىّ الطؼش الؼشثٖ لن ٗؼذ هبدساً ػلٖ توعذٗن هؿعوَى
رذٗذ هغ استجبطِ ،ثبلطشم التول٘ذٗٔ كٖ الَاهؼ٘ٔ بلٖ التخلّٖ ػي الزات٘ٔ التٖ ًبًت لتّ االتّزبُ
الشٍهبًسٖ ٍبحالل الوَؾَػّ٘ٔ كٖ الخلن األدثٖ هحلّْب ًوب دػت الطؼشاء بلٖ هالحظعٔ غعَس
األض٘بء الخبسرٔ ػي ًطبم الزات ٍاخت٘بس هبدّٓ تزبسثْن هي هطٌالت ػػشّن االرتوبػ٘ٔ.
أهن السمات الفنية الخاصة للشعر الىاقعی العربی
هي الوؼلَم ثإىّ لزـشاك٘ب الَطي الؼشثعٖ ٍلؼبداتعِ ٍدٌٗعِ ٍسعٌٌِ ٍؤكٌعبس ؤكعشاد هزتوؼعِ
تإح٘شات خبغٔ ػلٖ الوزّت الَاهؼٍّٖ ،زا ألىّ هْؤّ األدة الَاهؼٖ تػَٗش ٍاهغ الوزتوؼعبت
ٍثوب ؤىّ ٍاهغ الؼبلن الؼشثٖ ٗختلق ػي الَاهغ األٍسٍثٖ ٌّبى اختالكبت ثٌْ٘وعب ٍلٌعيّ ّعزا ال
ٗؼٌٖ ثإًِّ هختلق توبهبً ػي ًظ٘شُ الـشثٖ ثل سؿن هجَل خػَغ٘بت ٍسوبت ارتوبػ٘ٔ األدة،
اتّسوت الَاهؼ٘ٔ الؼشث٘ٔ ثجؼؽ السوبت الوحل٘عٔ ٍالوٌبسعجٔ لعألدة الؼشثٖ(هعشصٍم2:93 ،
م; )56-4:ك٘وب ٗإتٖ ًزًش ثؼؽ التإح٘شات الّتٖ ؤدخلتْب الَاهؼ٘ٔ ػلٖ األدة الؼشثٖ;
ع اتّزِ الطؼشاء بلٖ الح٘بٓ الؼبهّٔ حَلْن ٗػَّسٍى ّوَم الٌبس ٍهطٌالتْن ٍتطلؼبتْن ثؼذ
ؤى تخلّػَا هي س٘طشٓ الشٍهبًس٘ٔ ػلْ٘ن .كةىّ االتّزبُ الَاهؼٖ كٖ الطؼش الؼشثعٖ ٗعذٍس حعَل
ؤٍؾبع ارتوبػ٘ٔ ٍاهتػبدٗٔ ٍس٘بس٘ٔ ٍسئٗٔ ًلس٘ٔ هتّضًٍٔ ،هذ اتّزِ اّتوبم الطؼشاء الَاهؼ٘٘ي
ثبلطجوبت الذً٘ب ٗػَّسٍى هطٌالتْب ٍهؿبٗبّب ٍهعي الطج٘ؼعٖ ؤى تختلعق سئٗعٔ الحعضى ػٌعذ
الَاهؼ٘٘ي ػي حضى الشٍهبًس٘٘٘ي(خلبرٖ 2::3 ،م;.)302
ٌٗخش الطؼشاء الَاهؼَ٘ى الحذٗج ػي الوذٌٗٔ ٍالتزهّش هي ؤحَالْب كْٖ توخّل هعي ؤحَالْعب
كْٖ توخّل لْن سهض الوذٌٗٔ الحذٗخٔ ثٌلّ هسبٍئْبٍ ،لْعزا كْعن ٗطعتشًَى كعٖ الخعَسٓ ػلعٖ
الوذٌٗٔ ثَغلْب سهضاً للحؿبسٓ الحذٗخٔ الّتٖ هضّهت الؼالهبت اإلًسبًّ٘ٔ ٍثَغعلْب ثعاسٓ الخعذاع
ٍاللسبد كٖ الوزتوغ ٍثَغلْب هشًض الحٌن الوتسعلّ العزٕ ٗشكؿعِ الطعبػش الَاهؼٖ(ضعشاد،
 2::9م;.)333
ال ٌٗتلٖ الطبػش الَاهؼٖ ثبلتزهّش هي ؤحَال الوذٌٗٔ ٍبداًتْب لٌٌِّ ٗطٌَ هي ًلّ الوظعبّش
الوبدٗٔ التٖ تخ٘ش هلوِ ٍٗحبٍل ؤى ٗؿلٖ ػلٖ تزشثتِ حشًٔ ٍتٌَّػبًٌٗ ،ل٘بى ػٌْعب هعب ٗزلجعِ
الوَهق الوَهٖ هي سئٗٔ حبثتٔ ك٘لزإ بلٖ ثؼؽ الؼٌبغش الذساهّ٘ٔ الّتٖ تؿلٖ ػلٖ العٌعّ ضع٘ئبً
هي الحَّ٘ٗٔ ٍالتٌَّع ٍتٌلٖ ػٌِ الخطبة الوجبضش(حوَد 2::7 ،م;.)328-323
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هذ ٗلزإ ثؼؽ الطؼشاء بلٖ تؿو٘ي هػبئذّن ثؼؽ هػع التشاث الؼشث٘ٔ الوذٗؤ ؤٍ اإلضبسٓ
بلْ٘ب كٖ ًَع هي الشهض بلٖ ثؼؽ الوؿبٗب الّتٖ ال ٗسعتط٘ؼَى الحعذٗج ػٌْعب حعذح٘بً هجبضعشاً
ٍٗـلق ثؼؽ الطؼشاء سئٗتْن الَاهؼّ٘ٔ ثٌس٘ذ هي الؼجبسات الزذٗذٓ الّتٖ ؤغجحت هإلَكعٔ كعٖ
الطؼش الحشّ كٖ هشاحلِ األخ٘شٓ؛ ٍهذ ٗط٘شٍى خالل رلي بلٖ ثؼؽ سهَص ًػشح ثلو٘س ٍؤلق
ل٘لٔ هخالً لٌٌّْب تزٖء خَ٘طبً كٖ ًس٘ذ ّزا األسلَة الّزٕ ٗؼتوذ ػلعٖ تٌعشاس ؤثٌ٘عٔ ثؼٌْ٘عب
ٍهلشدات ؤغجح لْب داللٔ خبغّٔ ػٌذّن(ػشٗؽ 2::7 ،م;.)75
ٗلزإ ثؼؽ الطؼشاء الَاهؼ٘٘ي بلٖ استخذام األسلَة الذساهٖ ك٘ؼتوذٍى ػلٖ التؼج٘عش ػعي
الوَاهق الطؼَسّٗٔ ثلـٔ توَم ػلٖ الحشًعٔ التػعَٗشٍٗٔ ،هعذ ٗسعتخذهَى الحعَاس هعي خعالل
استذػبء ثؼؽ الطخػّ٘بت التبسٗخّ٘ٔ ٍٗحسي الطؼشاء الَاهؼّ٘عَى هعي رٍٕ الو٘عَل الَاهؼّ٘عٔ
استذػبء الطخػّ٘بت التبسٗخ٘ٔ ٍبهبهٔ حَاس تعبسٗخٖ هؼْعن حعَل ؤٍؾعبع الحبؾش(رَ٘سعٖ،
 3002م;.):2
تطتـل هؿبٗب الَطي الؼشثٖ هٌبًبً خبغبً كٖ ضؼش االتّزبُ الَاهؼٖ ك٘طول هلَْم الَطي كٖ
ضؼش االتّزبُ الَاهؼٖ ،الَطي الؼشثٖ الٌج٘ش ثٌعلّ ؤثؼعبدُ ٍهؿعبٗبٍُ .تسعتحَر هؿعّ٘ٔ الطعؼت
الللسطٌٖ٘ ػلٖ هذس ًج٘ش هي اّتوبم الطؼشاء الَاهؼ٘٘ي ك٘ؼجّش ؤًخش الطعؼشاء العَاهؼ٘٘ي ػعي
هعَهلْن بصاء هحٌعٔ الطعؼت الللسعطٌٖ٘ ٍػعي ًلبحعِ السعتشداد حوّعِ الوـتػعت(ػجبس،
2:8:م;.)372
تذلّ هػبئذ الطؼشاء الَاهؼ٘٘ي كٖ هزولْب ػلٖ ٍهَكْن هغ بخعَاًْن الؼعشة كعٖ هحعٌْن
الوتؼذّدٍٓ ،الطبػش الَاهؼٖ بر ٗػَّس ّزُ الوأسٖ ٍالوحي ٗط٘ش بلٖ تخبرل الؼعشة ٍ ّعَاًْن
ٍػذم هذستْن ػلٖ الووبٍهٔ ٍهَارْٔ الظشٍف الػؼجٔ الّتٖ توشّ ثْب األهّٔ(الؼطوبٍٕ 2::5 ،م;
.)266
الطبػش الَاهؼٖ ٗلزإ بلٖ السخشّٗٔ هي ثؼؽ الوظبّش الذٌٗ٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ كٖ الؼعبلن الؼشثعٖ
ك٘ؿغ التوَٕ الضائلٔ ٍرْبً لَرِ ،ؤهبم التوَٕ الحؤّ الّتٖ هي ؤغَلْب الٌخَٓ الوَهّ٘ٔ ٍالتوعشّد
ػلٖ الظلن ٍ ًإىّ الؼشة ٗخذػَى ؤًلسْن ثتوَٕ ال تٌجغ هي ؾوبئشّن ثوذس هب ٗذكؼْن بلْ٘عب
التظبّش ثبلزذّ ٍالػالحٍ ،كٖ هخل األسلَة السبخش هذ ٌَٗى للوبك٘ٔ الّتٖ تختن ًلّ هوطَػعٔ
دٍس كٖ تإ ً٘ذ الولبسهٔ ،لٌيّ الطبػش الَاهؼٖ ال ٗذع الطؼَس الوَهٖ الوجبضش ٗللت دٍى ؤى ٗؼجّش
ػٌِ دٍى ٍرَد ؾشٍسٓ كؼلّ٘ٔ لزلي(كوِ٘ 2::9 ،م;.)302
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إظهار هالهح الىاقعية فی شعر نسار السياسی
 .1االبتعاد عن الخيال وتصىير هشکالت الناش
بىّ الَاهؼ٘٘ي اثتؼذٍا ػي التحلّن كٖ سوبء الخ٘بل ٍتشًَا هخبلّ٘ٔ األدة الٌالسٌٖ٘ ربًجعبً،
ٍرّجَا ثطؼشّن داخل الوزتوغ ٍالطبسع ٍالووْٖ ث٘ي الٌبس ٍّزا األهش ٗوٌي كْوِ ػٌذ ًضاس
هي خالل ػٌبٍٗي ضؼشُ الس٘بسٖ ح٘ج « خجض ٍحط٘ص ٍهوعش »(هجعبًٖ ،2:97 ،م;ٍ« .)24
هػّٔ ساض٘ل ضَاسصًجشؽ» كٖ هؿّ٘ٔ كلسط٘ي (هجعبًٖ 2:97 ،م;« ٍ )36سسعبلٔ رٌعذٕ كعٖ
السَٗس»(هجبًٖ 2:97 ،م;« )4:االستطْبدّٗٔ الزضائشّٗٔ» (هجعبًٖ 2:97 ،م;«ٍ )5:الحعتّ ٍ
الجتشٍل« الّزٕ تٌلّن كْ٘ب ػي الٌل ٍهإسبٓ االستلبدٓ الس٘ئٔ هٌِ كٖ ثلذاى الخلع٘ذ (هجعبًٖ،
 2:97م;َّ « ٍ )6:اهص ػلٖ دكتش الٌٌسٔ»(هجبًٖ 2:97 ،م;«ٍ ،)7:الووخلعَى» (هجعبًٖ،
 2:97م; «ٍ )::االسعتزَاة» (هجعبًٖ 2:97 ،م;«ٍ )232كعتح» (هجعبًٖ 2:97 ،م;)248
ٍ«ضؼشاء األسؼ كٖ الوحتلٔ» (هجبًٖ 2:97 ،م;« ٍ )25:الوعذس» (هجعبًٖ 2:97 ،م;)26:
ٍ«هٌطَسات كذائّ٘ٔ ػلعٖ رعذساى اسعشائ٘ل« (هجعبًٖ 2:97 ،م;ٍ )276ؿ٘شّعب هعي األسعوبء
الَاهؼّ٘ٔ.
ّزا برا ًوَم ثوَاصًٔ ث٘ي ّزُ األسوبء ٍؤسوبء دٍاٍٗعي األدة الشٍهبًسعٖ ؤٍ حتعٖ ًعَاصى
ثإسوبء هػبئذ ًضاس الشٍهبًسّ٘ٔ ٍالزاتّ٘ٔ ؤٕ هػبئذُ كٖ ضؼش الوشؤٓ «ؤهّ٘ٔ الطعلوت٘ي» (هجعبًٖ،
 ،2:8:د«ٍ )20: ;3الشسععن ثبلٌلوععبت« (هجععبًٖ ،2:8: ،د«ٍ )575 ;2الوزععذ للؿععلبئش
الطَٗلٔ» (هجبًٖ ،2:8: ،م; «ٍ )607ؤحوش الطلبُ» (هجبًٖ ،2:8: ،م; «ٍ )356حَة الٌعَم
الَسدٕ« (هجبًٖ ،2:8: ،م; «ٍ )343هػلَثٔ الٌْذٗي« (هجبًٖ ،2:8: ،م; ٍ )283ؿ٘شّب هي
األسوبء الّتٖ تذلّ ػلٖ راتّ٘ٔ الطبػش ٍسٍهبًسّ٘تِ ٍثُؼذُ هي آالم الٌبس ٍهطٌالتْن حعنّ الجُؼعذ
ػي الوزتوغ ٍاًـضالِ الّزٕ هي خػبئع األدة الشٍهبًسٖ.
 .2هؤازر حركات التحرر السياسية واالجتماعية
استج ضؼش ّزُ الوذسسٔ ثبلَاهغ ٍالتؼج٘ش ػٌِ ثَرَِّ الوختللٔ هي غذمٍ ،صٗقٍ ،توذّم،
ٍتخلّقٍ ،كشحٍٗ ،إسٍ ،ؿ٘ش رلي هي هتٌبهؿبت الح٘بٓ ًزا ًشاُ ٗتٌلّن ػعي حشًعبت الٌؿعبل
ٍحَسات التحشس ؾذّ الوستؼوش األرٌجٖ كٖ الزضائش ٍالخعَسٓ الزضائشٗعٍٔ ،ػعي كلسعط٘ي ٍػعي
الحشًٔ الوَه٘ٔ الؼشث٘ٔ كٌشاُ َّ هخبللبً لولبٍؾبت السالم كٖ ؤٍسلَ ٍالػلح هغ االسشائ٘ل٘٘ي;
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ثَؼذَ ّزا الـَضَلِ السِشِّٕ كِٖ ؤٍُسلَُ
خَشَرٌَب ػَبهِشٗي
ٍََّجًَب ٍَطٌَبً ًَجلِؼُُِ هِي ؿَ٘شِ هَبء
ًحَُجَُةِ ؤَسجِشٗي
(ًوالً ػي :تبد الذٗي 3002 ،م;)82
ك٘شكؽ تَه٘ؼبت الػلح ٍهؼبّذاتِ ٍٗوق هغ الووبٍه٘ي الللسطٌ٘٘ي كٖ سكؽ ّزا الَل٘ذ
الوطَُّ الّزٕ ٍلذتِ هؼبّذات الػلح هغ اسشائ٘ل;
لَ٘سَ غُلحَبً
رلِيَ الػُلحُ الّزٕ ؤُدخِلَ ًبَلخٌَزَشِ كٌِ٘ب
بًَِِّ كِؼلُ اؿتِػَبةٍ
لَي تُسبٍِٕ ًلُُُّ تَُهِ٘ؼبتِ ؤٍُسلَُ
خَشدَلَِ
(ًوالً ػي; تبد الذٗي 3002 ،م;)83
كَْ هغ الحشّٗٔ ٍالحشًبت التحشسّٗٔ االرتوبػّ٘ٔ ٍٗوَل ثإىّ هطٌلٔ الطعؼت ل٘سعت الخجعض
ٍالوبء سؿن ؤًِّ ٗؼ٘ص ػلٖ الٌلبف ،ثل بىّ هطٌلٔ الّتٖ ٗجحج ػٌْب ّٖ الحشّٗٔ ٍلٌعيّ الحٌّعبم
ٗؼتوذٍى ؤىّ الطؼَة ػوَلْب كٖ هؼذتْب ك٘وَل هؼجشاً ػٌْب;
تَحَسُّسَبً هِي هَلَيِ الوُلَُى
ثِحَبرَٔ الطَؼتِ بلٖ الؼِذالَِ
ٍَالخُجضِ ٍَالخِ٘بةِ
كَوَذ سَسَوٌب هَب َٗلِٖ
ُٗطلَتُ هِي ٍِصاسَٓ التِزبسَُ
ؤَى تَوٌَغَ استِ٘شادَ ؤََّٗوب تِبةٍ
ٍَتَوٌَغَ التُزَبسَ ؤَى َٗستََسَدٍُا الٌُخبلَِ
(هجبًٖ 2:97 ،م;)96
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 .3نثرية األسلىب
هذ هُلٌب سبثوبً ثإىّ الَاهؼ٘٘ي ٗلؿلَى الٌخش ػلٖ الطؼش ألًِّ اللـٔ الطج٘ؼّ٘ٔ للٌبس ٍضعؼشّن
ؤٗؿبً ٗـلت ػلِ٘ طبثغ الٌخشٗٔ هب كٖ هػ٘ذٓ «رو٘لٔ ثَح٘شد»:
اإلسنُ; رَوِ٘لَٔ ثَُحِ٘شِد
سَهَنُ الضًِضَأًَ; تِسؼًََُب
كِٖ السِزيِ الحَشثِٖ ثَُّ٘شاى
ٍَالؼُوشُ; احٌبىَ ٍَػِطشًٍُب
ػٌَ٘بىِ هٌَِذِٗلَٖ هَؼجَذ
ٍَالطَؼشُ الؼَشَثُٖ األَسََد
الػَ٘قِ ضََّاللِ األَحضاى
(هجبًٖ 2:97 ،م;)60
 .4بساطة الکلمات
هُلٌب ثإىّ هي ه٘ضات األدة الَاهؼٖ ؿلجٔ ًخشٗٔ األسلَة ػلٖ ضؼشّن ٍؤتٌ٘ب ثٌوبرد هي ضؼش
ًضاس ٗاًذّ تطبثن ّزُ الخػَغّ٘ٔ هؼِ ث٘ذ ؤىّ سَٕ ًخشٗٔ األسلَة ٌّبى ه٘عضٓ رذٗعذٓ ؿ٘عش
استؼوبل الٌلوبت الؼبهّ٘ٔ ٍّٖ ،ثسبطٔ الٌلوعبت بر ٗجتؼعذ الطعبػش هعي اسعتؼوبل الٌلوعبت
الػؼجٔ ٍالـبهؿٔ ٍٗستؼول هلشدات ثس٘طٔ تُسوٖ الولشدات األمّ ّزُ الو٘عضٓ هتلطعّ٘ٔ كعٖ
ؤضؼبس ًضاس الس٘بس٘ٔ ٍالٌسبئ٘ٔ كلزلي ال ًَسد ؤهخلٔ لْزا األهش ثل ًلّ األهخلعٔ الّتعٖ رًشًبّعب
ٗوٌي ؤى تٌَى هخبالً لْزا الوسن ٍالّزٗي ٗطلجَى الوضٗذ ثةهٌبًْن الشرَع بلٖ هػبئذ «سسعبلٔ
رٌذٕ هي رجْٔ السَٗس»(هجبًٖ 2:97 ،م;« ٍ )4:سجغ سسبئل ؾبئؼٔ كعٖ ثشٗعذ ث٘عشٍت»
(هجبًٖ 2:97 ،م;« ٍ )6:2الووخّلعَى»(هجعبًٖ 2:97 ،م;« ٍ )::هشسعَم ثةهبلعٔ خبلعذ ثعي
الَل٘ذ»(هجبًٖ 2:97 ،م;« ٍ )596ث٘شٍت هحظٌّ٘ن ث٘شٍت حج٘جتٖ»(هجبًٖ 2:97 ،م;.)70:
 .5االهتمام برسن النمىرج البطىلی وإبرازه
ٍّعزا كعٖ بطعبس العتالحن الٌؿعبلٖ هعغ الزوعبّ٘ش ٍالتػعو٘ن اإلسادٕ ٍالػعالثٔ ٍالعَػٖ
ٍالتؿحّ٘ٔ ،ثح٘ج ٗػجح ًوطِ هخبالً للوٌبؾل٘ي ٗحجًَِّ ٍٗوتذٍى ثِ ٍّزا ح٘عش ػٌعذ ًعضاس هعي
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هخل سسن ثطَلّ٘ٔ «رو٘لٔ ثَح٘شد» الوٌبؾلٔ الزضائشٗٔ الّتٖ تٌلّن ػٌْب كٖ هػ٘ذٓ تحت ّزا
اإلسن ٍسسوْب ًوٌعَرد هعي اهعشؤٓ هٌبؾعلٔ (هجعبًٖ 2:97 ،م; ،)5:حعنّ ٌّعزا كعٖ روعبل
ػجذالٌبغش ًوَرد هي س٘بسٖ ضزبع ٍطٌٖ(هجبًٖ 2:97 ،م  464 ٍ 464:بلٖ  ،) 4:0حنّ كٖ
سسن غَسٓ الطبػش الللسطٌٖ٘ ًوبل ًبغش ًوبل ػذٍاى ٍؤثٖ َٗسق الٌزبس ٍصٍرتعِ اللّعزٗي
اؿت٘لَا كٖ هٌبصلْن ثطبسع كشداى كٖ ث٘شٍت كٖ ً٘سبى  2:84م ٍتٌلّن ػٌْب ًٌوَرد هي هبدٓ
الووبٍهٔ كٖ هػ٘ذتِ «ػشس الخَ٘ل الللسطٌ٘٘ٔ»(هجبًٖ 2:97 ،م;.)2::
 .6حيادية المؤلف ورسالية األديب
بىّ ًضاس سرل ٍحذٍٕ ٗوَل ثَحذٓ الطؼَة الؼشثّ٘ٔ ٍسكؽ التلشهٔ ،بًِّ هب ًعبى ٗسعبسٗبً ؤٍ
ٗوٌ٘٘بً ؤٍ هبسًس٘بً ؤٍ ضَ٘ػّ٘بً ؤٍ سؤسوبل٘بً ؤٍ س٘بسّ٘بً ،ثل َّ ثؼ٘ذ ػي ًعلّ األًظوعٔ الس٘بسعّ٘ٔ
سؿن ػولِ كٖ السلي الذثلَهبسٖ السَسٕ ٍّزا الٗتٌبكٖ هغ سسبلّ٘ٔ األدٗت بر هلٌب ثإىّ ه٘ضات
الَاهؼّ٘ٔ ؤٗؿبً ػذم االًتلبء ثبلتػَٗش ثل الثُذّ هي ضؼلِ ثبلتحل٘ل ٍاستخالظ الؼَاهعل اللؼّبلعٔ
كٖ غ٘بؿٔ الوستوجل التوذّهٖ بر تجشص سسبلٔ الٌبتت ٍبػعالء ضعإى اإلسادٓ اإلًسعبًّ٘ٔ ًٍؿعبلْب
الؼٌ٘ذ ؾوي اإلطبس الزوبػٖ الطجوٖ لػٌغ الوػ٘ش ٍكن الوٌطلن التبسٗخٖ ،ح٘ج الٌبتعت ال
ٗجوٖ ضبّذاً سلج٘بً ثل ٗتذخّل لتـل٘ت االٗزبثّ٘عبت ٍتؼضٗعض الٌؿعبلٍّ ،عزا الٌٗعبكٖ ح٘بدٗعٔ
الوالّق ٍّزا ال ٗوتٌغ طجؼبً ؤى ٗوق الطبػش ٍالٌبتت ثزبًت هؿٍّ٘ٔ ،لٌي ٗزت ؤى تٌَى ّعزُ
الحوبٗٔ ػي طشٗن الؼلل السٌَ٘لَرٍّ٘ٔ .لًَشٗذ ؤى ًؼطٖ ثإهخلٔ هي ضعؼش ًعضاس ػلعٖ سعج٘ل
الوخبل ٌٗي ؤى ًزًش;
ٍَكَوَذتِ ٗب ٍَطٌَِٖ الجٌَِبسَُ
لَن ٌَٗتَشِث ؤَحَذٌ
ٍَسُزِّلت الزَشٗؤَ ؾِذّ هَزَُْل
ٍَؤُسخَِ٘ت السِتبسَُ
ًَسَ٘ت هجبئِلٌُب ؤَظَبكِشَّب
تَطَبثََْت األًَُُحَٔ ٍَالزًَُُسَٓ كِٖ ٍَظبئِلَِْب
تَحَََّلَت الخَُُ٘لُ بلٖ حَزَبسَُ
لَن تَجنَ لِألَهََاسِ كَبئِذَٓ
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ٍَال لِلوَتلِ كَبئِذَٓ
كَةِىَّ اللَحنَ هَذ كَوَذَ اإلحَبسَُ
)هجبًٖ 2:97 ،م;)3
 .7االعتقاد بالنضال المسلح وهقاوهة االستعمار
تطـل هؿبٗب الَطي الؼشثٖ هٌبًبً خبغبً كٖ الطعؼش العَاهؼٖ ٍهعذ تسعتحَر هؿعّ٘ٔ الطعؼت
الللسطٌٖ٘ ػلٖ هذس ًج٘ش هي اّتوبم الطؼشاء العَاهؼ٘٘ي؛ ك٘ؼجّعش ؤًخعش ّعاالء الطعؼشاء ػعي
هَهلْن تزبُ هحٌٔ الطؼت الللسعطٌٖ٘ ٍهعي ًلبحعِ السعتشداد حوّعِ الوـتػعتٍ ،سكعؽ
هحبٍالت السالم ٍػول٘بت السالم كٖ ؤٍسلَ ،حنّ ٗوتّذ ضؼش ّاالء بلعٖ الووبٍهعٔ كعٖ رٌعَة
لجٌبى ٍهذ تزلٖ ّزا كٖ هػ٘ذٓ «سوّ٘تي الزٌَة» لٌضاس حنّ الَهَف هغ الطؼت الؼشاهٖ كعٖ
هحٌِ الوتَالٍ٘ٔ ،سَاّوب هي الطؼَة الؼشثّ٘ٔ األخشًٍٕ .شٕ ّزُ األهَس ثٌخشٓ ػٌعذ ًعضاس ؤهّعب
ػي هؿّ٘ٔ الٌؿبل الوسلّح ٍهوبتلٔ االستؼوبس األرٌجٖ ًَسد ثؼؽ األهخلٔ هي ضؼشُ ػلٖ سج٘ل
الوخبل;
ؤُسٗذُ ثٌُذُهَِِّ٘
خَبتِن ؤُهِّٖ ثِؼتُُِ
هِي ؤَرلِ ثٌُذُهَِِّ٘
هَحلَظَتِٖ سٌََّتُْب
دَكَبتِشٕ سٌََّتُْب
هِي ؤَرلِ ثٌُذُهَِِّ٘
)هجبًٖ 2:97 ،م;)438
بر ٗؼتوذ ثإىّ ًلّ ضٖ ػٌذُ ل٘ست تسبٍٕ دسّوبً ؤهبم ثٌذهّ٘ٔ الّزٕ َّ سهض للٌلبح الوسلّح
حنّ ٗوق رٌجبً بلٖ رٌت الوٌبؾل٘ي الوسلّح٘ي ؾذّ االحتالل؛ حعنّ ٗعشكؽ هحعبٍالت السعالم
غشٗحبً ٍٗوَل:
ؤََُّْٗب الخَُُّاس
كِٖ الوُذسِ ،كِٖ الخَل٘لِ ،كِٖ ثِ٘سبىَ ،كِٖ األَؿَاس
كِٖ ثَ٘تَ لَحنَ
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حَ٘جُ ًُتُن ؤَُّْٗب األَحشَاس
تَوَذَّهَُا تَوَذَّهَُا
كَوِػَّٔ السَّالمِ هَسشَحَِِّ٘
ٍَالؼَذلُ هَسشَحَِِّ٘
بلٖ كِلِسطِ٘يَ طَشٗنٌ ٍَاحِذٌ
َٗوُشُُّ هِي كَََّٔ ثٌُذُهَِِّ٘
)هجبًٖ 2:97 ،م;)440
. 8السخرية
ًشٕ كٖ ضؼش ضؼشاء ّزا االتّزبُ اللزَء بلٖ السخشّٗٔ هي ثؼؽ الوظبّش الذٌّٗ٘ٔ ٍالس٘بسّ٘ٔ
كٖ الؼبلن الؼشثٖ ،كٌزلي ًضاس الزٕ ٗطجِ ضؼشُ الػَسٓ الٌبسٌٗبت٘شّٗٔ للوؿبٗب التٖ ٗجشصّب كٖ
غَسٓ سخشّٗٔ لتؿخّن األخطبء حتٖ تللت الؼَ٘ى لٌَ٘ى ّزا األهش سج٘الً بلٖ الحلّ;
ؤٍَهَلًَُِٖ
ٍَؤًََب ؤَؾحَيُ اَلوَزٌَُىِ ٍَحذِٕ
هِي خِطَبةٍ ًبىَ ُٗلوُِِ٘ ؤَه٘شُالوُاهٌِ٘ي
سَإَلًَُِٖ
ٍَؤًََب كِٖ ؿُشكَٔ التَحوِ٘نِ ػَوَّي حَشَّؾًَُِٖ
كَؿَحٌِت
ٍَػَي الوَبلِ...
ٍَػَوَّي هَََّلًَُِٖ...
كَؿَحٌِت
(هجبًٖ 2:97 ،م;)374
 .9استعمال الکلمات األجنبية أو العاهية
سؤٌٗب ثإىّ ؤحذ خػبئع الطعؼش العَاهؼٖ ّعَ اإلًخعبس هعي اسعتخذام الٌلوعبت الؼبهّ٘عٔ ؤٍ
األرٌجّ٘ٔ ،كٖ هحبٍلٔ للتخلّع هي س٘طشٓ الٌلوبت الٌالسٌّ٘٘ٔ ؤٍ الوؼزوّ٘عٔ لالهتعشاة هعي
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لـٔ الوَاطي الؼبدٕ .كٌشٕ ّزُ الخػَغّ٘ٔ كٖ ًخ٘ش هي ضؼش ًضاس ّزا كٌعَسد ثؼعؽ األضعؼبس
ػلٖ سج٘ل الوخبل;
ػَُُ٘ىُ هَُسٌِٗب سٍُسَبلٌِ٘ب
تَشُضٌِّٖ ثِبلطَُمِ األَسََد
ػَُ٘ىُ هَُسٌِٗب سٍُسَبلِ٘ب
دٍََآ سََدَاء
ضَؼشُ هِ٘شاًذا آالكِ٘ذسا الٌَخ٘قُ
الوُتٌََلِّسُ ًـَبثَٔ بِكشِٗوَِّ٘ٔ
(هجبًٖ 2:97 ،م;)650-638
حن ًشٕ ّزُ الٌلوبت األرٌجّ٘ٔ كٖ هػبئذ ؤخشٕ ًحَ:
تَوَضَّهٌَٖ دًٍ٘ب هبسَِٗ
ثِؼٌََ٘٘يِ ؤٍَسَغُ هِي ثَبدَِِٗ
(هجبًٖ 2:97 ،م;)662
ًَُسٗذاًَُ ...سٗذا
ٌٍََٗذَكِغُ الخَُسُ ًَحََ الشداء
(هجبًٖ 2:97 ،م;)666
 .11التمرد والرفض
بىّ التوشّد ٍالشكؽ هي سوبت األدة الَاهؼٖ ،كٌَسد ثؼؽ األضؼبس ػلٖ سج٘ل الوخبل ٌّعب
ٗوَل هؼلّوبً ػلٖ ؤٍل ؤػوبلِ الس٘بسّ٘ٔ:
ألًٌَِّٖ ال ؤَهسَحُ الـُجبسَ ػَي ؤَحزَِٗٔ الوََ٘بغِشَُ
ٍَالتَتَبسِ ٍَ ...الجَشاثَشَُ َٗطتُوٌُِٖ األَهضامُ ٍَالسَوَبسِشَُ
(هجبًٖ 2:97 ،م;)8
ًٍشٕ ّزا التوشّد ٍالشكؽ كٖ رٍسٓ اًلؼبلِ كٖ «َّاهص ػلٖ دكتش الٌٌسٔ»;
برا خَسَشًَب الحَشةَ ،الؿِشاثَٔ
ألًٌّب ًُذخِلُْب
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ثٌُِلِّ هَب َٗولٌُُِِ الطَشهُِٖ هِي هََاِّتِ الخِطبثَِ
هَإسَبتٌِب
غُشاخٌُب ؤَؾخَنُ هِي ؤَغَاتٌِب
(هجبًٖ 2:97 ،م;)88-86
نتيجة البحث
ثؼذ ثحخٌب ّزا ػي ضؼش ًضاس الس٘بسٖ هي هٌظبس األدة الَاهؼٖ استٌتزت ّزُ الٌتبئذ:
ً .2ضاس هب ًبى دائوبً سزٌ٘بً كٖ هوبغ٘ش الٌسبء ٍؤس٘شاً كٖ ثشاحي ضؼش الوشؤٓ ،ثل اّتنّ ًحعَ
ّوَم الوزتوغ الؼشثٖ ٍهؿبٗبُ.
 .3ضؼش ًضاس الس٘بسٖ ضؼش ٍاهؼٖ ٗوخّل ثَؾَح سوبت ّزا الوٌتت األدثٖ.
 .4تإحش ًضاس ثبلوسبس الطؼشٕ ثؼذ الحشة الؼبلو٘ٔ الخبً٘ٔ ٍؤحّش كِ٘.
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المصادر والمراجع
تبد الذٗي ،ؤحوذ 3002 .م ،وزار قباوی يالشعر السیاسی ،الطجؼٔ األٍلٖ ،الوبّشٓ; الذاس الخوبك٘ٔ للٌطش.
رَ٘سٖ ،الخؿشاء سلوٖ 3002 .م ،االتجاهات يالحرکات فی الشعر العربی الحددی  ،ث٘عشٍت :هشًعض
دساسبت الَحذٓ الؼشث٘ٔ.
حوَد ،هحوذ الؼجذ 2::7 .م ،الحذاثةة فی الشعر العربی المعاصر بیاوهدا يمظاهرهدا ،الطجؼعٔ األٍلعٖ،
ث٘شٍت; الطشًٔ الؼبلو٘ٔ للٌتبة.
خلبرٖ ،هحوذ ػجذالوٌؼن 2::3 .م ،دراسات فی األدب العربی الحدی  ،د ، 2الطجؼٔ األٍلعٖ ،ث٘عشٍت;
داس الز٘ل.
ضشاد ،ضلتبؽ ػجَد 2::9 .م ،تطًر الشعر العربی الحدی  ،الطجؼٔ األٍلٖ ،ػوبى; داس هزذٍالٕ للٌطش.
ػجبس ،بحسبى 2::8 .م ،اتجاهات الشعر العربی المعاصر ،الٌَٗت; ػبلن الوؼشكٔ.
ػشٗؽ ،اثشاّ٘ن 2::7 .م ،الشعر يقضیته فی األدب العربی الحدی  ،الطجؼٔ الخبلخعٔ ،الجحعشٗي :هٌتجعٔ
كخشإٍ.
الؼطوبٍٕ ،هحوذ صًٖ 2::5 .م ،دراسات فی الىقد األدبی المعاصر ،الطجؼٔ األٍلٖ ،ث٘شٍت; داس الطشٍم.
اللبخَسٕ ،حٌّب 2::9 .م .الجامع فی تارید األدب العربی ،د ، 3الطجؼٔ الخبلخٔ ،ث٘شٍت; داس الز٘ل.
كوًَِ٘ٗ ،س ؤحوعذ 2::9 .م ،مالمح االلتزام القًمی فی شعر وزار قباوی ،الطجؼعٔ األٍلعٖ ،ث٘عشٍت :داس
ثشًبت للطجبػٔ ٍالٌطش.
هجبًًٖ ،ضاس 2:97 .م ،األعمال الشعرية الکاهلة ،الطجؼٔ الشاثؼٔ ،ث٘شٍت; هٌطَسات ًضاس هجبًٖ
هجبًًٖ ،ضاس 2:8: .م ،األعمال الشعرية الکاهلة ،د  ،8ٍ3ٍ2ث٘شٍت; هٌطَسات ًضاس هجبًٖ.
هشصٍم ،حلوٖ 2:93 .م ،تطًّر الىقد يالتفكیر األدبی الحدی  ،ث٘شٍت; داس الٌْؿٔ الؼشث٘ٔ.
هٌذٍس ،هحوذ .ال تب ،الىقد يالىقاد المعاصرين ،الوبّشٓ; هٌتجٔ ًْؿٔ هػش.
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