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المستخلص:   

اٌؼؽالٟ اؼرجظ شؼؽٖ ثبٌّدزّغ ٚلضب٠بٖ ِب ٔػ٘ت إ١ٌٗ فٟ اٌشؼؽ االخزّبػٟ اٌؼؽالٟ أْ اٌشبػؽ        

١ؽ ِثٍّب اؼرجظ اٌشؼؽ ثبٌس١بح ٚرفبػً ِؼٙب ثئضالص ِٕػ اٌجٛاو  -ػؽال١خ وبٔذ أَ ػؽث١خ  –اٌّظ١ؽ٠خ 

، ٠ؼع قدال زبفال ٌّآثؽُ٘ ِٕٚبلجُٙ، ٚلع٠ّب ل١ً اٌشؼؽ ظ٠ٛاْ اٌؼؽة ؛ ألٔٗ األٌٚٝ ٌٍٕفف اٌشؼؽٞ االٔكبٟٔ

أْ اٌشبػؽ رٍمٝ ٘ػا ا١ٌّؽاس ٟ طسؽائُٙ اٌشبقؼخ ، ِٚؿ٠خ اٌشؼؽ اٌؼؽالٟ ِٚب فؼٍٖٛ أٚ ؼاِٛا ٠فؼٍٛٔٗ ف

ٟ أدجزٗ، فؤثؽد ف١ٗ أ٠ّب ، ٚرؼبًِ ِؼٗ ثمعق١خ فىبْ شؼؽٖ ٠ٕزّٟ ثسك إٌٝ اٌج١ئخ االخزّبػ١خ اٌزثشغف

، ٚ أثؽ فٟ زبضٕزٗ االخزّبػ١خ وث١ؽا ، ٚرٛخع٘ب اٌدغؽافٟ أِب ٘ٛ فمع، ِٕٚسزٗ ثكطبء ِٓ ثمبفزٙبرؤث١ؽ

ىؽ٠خ ، ِب ٠سعظ ف١ٗ قُٙ فٟ اٌىث١ؽ ِٓ اٌزطٛؼاد ٚ االؼ٘بطبد اٌزٟ ٚاوجذ رطٛؼ اٌّدزّغ ٚأس١بؾارٗ اٌفأ

، ززٝ ػع اٌشؼؽ ) ؼٚذ اٌّدزّغ ٚٔزبج اٌّدزّغ ( ، أِب ٘ٛ فمع أثؽ فٟ زبضٕزٗ االخزّبػ١خ ٠ٛ٘زٗ ٚقسٕزٗ

ٌّدزّغ ٚأس١بؾارٗ اٌفىؽ٠خ ، وث١ؽا ، ٚ أقُٙ فٟ اٌىث١ؽ ِٓ اٌزطٛؼاد ٚ االؼ٘بطبد اٌزٟ ٚاوجذ رطٛؼ ا

ٚرسبٚي ٘ػٖ اٌعؼاقخ رزجغ ٘ػا االثؽ اٌّبئؿ فٟ اٌفىؽ ٚاألظة ػجؽ رزجغ اٌشؼؽاء اٌؼؽال١١ٓ اٌّسعث١ٓ ثعء ِٓ 

 ، فٟ ضٛء إٌّٙح اٌزس١ٍٍٟ اٌٛطفٟ .        3002ٚززٝ ،  8661ػبَ 

 .األظاء اٌج١بٟٔ( ،اٌشؼؽ، االخزّبػٟ، )اٌّضّْٛ :اٌىٍّبد اٌّفزبز١خ
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Abstract: 

     In summary, what we go to in Iraqi social poetry is that the Iraqi poet was 

associated with his poetry with society and his fateful issues - Iraqi or Arab - 

just as poetry was linked to life and interacted with it sincerely from the earliest 

times of the human poetic soul, and in the past it was said poetry is the Diwan of 

the Arabs. Because it is a rich record of their exploits and virtues, and what they 

did or threw they did in their vast deserts, and the advantage of Iraqi poetry is 

that the poet received this inheritance with passion, and dealt with it with 

sanctity, so his poetry really belongs to the social environment that gave birth to 
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him, so I influenced him with any influence, and I gave him generously from its 

culture, and it creates it. As for the geographer, he influenced his social 

incubation a lot, and contributed to many developments and precursors that 

accompanied the development of society and its intellectual biases, in which it 

defines its identity and its charm, even counting poetry (the spirit of society and 

the product of society), but he has affected his social incubation a lot, And he 

contributed to many developments and precursors that accompanied the 

development of society and its intellectual biases, and this study tries to trace 

this distinct effect on thought and literature by tracing modern Iraqi poets 

starting from 1968 until 2003, in light of the analytical and descriptive approach. 

Keywords (content, social, poetry, graphic performance 

 :المقدمة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

والصبلة و السبلـ عمى سيد األناـ و المرسميف محمد النبي األمي وعمى آلو الطيبيف       
 الطاىريف و أصحابو األخيار المنتجبيف مف بيف الخمؽ أجمعيف . وبعد :

ال شؾ في أف الفف بشكؿ عاـ واألدب بشكؿ خاص ارتبط بالحياة ارتباطا شديدا ، وتفاعؿ 
ومف ثـ تغمغؿ في جزئيات السموؾ االجتماعي ، مع معطياتيا الظاىرية تفاعبل حادا ، 

ودقائؽ الحفر االنساني ، فكاف بحؽ صورة ألحداث المجتمع وصراعاتو المصيرية وسجبل 
 آلمالو وآالمو ، وصحيفة أرخ فييا ىمـو شعبو ومشكبلتو الواقعية و الوجودية .

معبرة ، والحؽ أف الشعر العراقي الحديث نقؿ ووثؽ كؿ ما مر بو المجتمع بصور 
وأحاسيس مشحونة ، ورسالتو االنسانية نقشت بالكممة الصادقة ، والتشريد مف األرض التي 
يحب ، و استسبلمو لمزنازيف المظممة ، ساخرا بجد مف المدرسة المتخاذلة التي ترى أف 
الفف لمفف ، و أف الفناف يجب أف يبقى مستقبل عف مجتمعو الذي انبثؽ منو . لذا كاف مف 

ناقد المنصؼ ، والباحث الجاد أف يشير بفخر إلى أف  الشاعر العراقي انصير واجب ال
في خبايا األنشطة الشعبية ، وتفاعؿ مع كؿ التحوالت االجتماعية ، وحاوؿ مجتيدا 
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الكشؼ عف جماليات المناخ القيمي واالخبلقي لمتجمع البشري . ليصبح االبداع الشعري 
 ة .  عنده رسالة إببلغية تؤدي وظيفة فني

ونحف نحاوؿ في ىذا المبحث تتبع التذاوت الفكري و العاطفي بيف الشاعر ومجتمعو 
 الحاضف لمتجربة .

 المضمون االجتماعي في الشعر العراقي الحديث

ييتـ عمـ االجتماع بكؿ ما يتعمؽ بالظواىر االجتماعية ، و السموؾ الفردي        
لؤلشخاص و أثره داخؿ المجتمع االنساني ، وىذا يعني أف موضوعو األساس ىو سموؾ 

. وىذا يعني   1األفراد جميعا في حيز ما ككائنات اجتماعية تضبط سموكيا قوانيف معينة 
سيدور حولو الشاعر ، بكؿ مضامينو الحياتية ، مما يشكؿ  أف االنساف ىو المحور الذي

اشكالية كبيرة في فؾ الترابط والتواشج بيف المواعج السياسية و االجتػمػاعية ، وربما تكوف 
 القضية أصعب لو اضيؼ ليا المضاميف النفسية و الدينية .

نتج عنو صراعات و تبرز صورة المجتمع العراقي واضحة في التمايز الطبقي الذي ي      
ونزاعات تضغط بشكؿ طبيعي عمى مشاعر الشاعر و أحاسيسو ، والصراع في ىكذا 
أجواء ضرورة لئلنتاج ونوعو ، فالشاعر ممتصؽ بواقعو الذي يمقمو التجربة ، ومف ثـ 
تتحوؿ التجربة إلى شعر يشي بالتحوالت والتغيرات التي عصفت وتعصؼ بواقعو المعيش 

 وانعكاساتو الفنية .

ولو بدأنا مع الجواىري كما اعتدنا أف نفعؿ منذ بداية ىذه الرحمة البحثية  ، سنجد     
الشاعر في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف ييتز اىتزاز القصبة في األرض الرخوة ، و 
أف المجتمع العراقي يكاد يغمي في قدر التجاذبات السياسية و االجتماعية والفكرية ، وأف 

أف يترجـ كؿ ما تمر بو األمة مف تحديات وأحداث ، حتى برز صوتو الشاعر يوشؾ 
عاليا مدويا في سماء الوطف ، محوال ضمير المتكمـ الفردي في أكثر األحياف إلى ضمير 
الجمع المتكمـ ، معمنا انضمامو إلى الشعب و ذوبانو في المجموع الغامر ، يساعده في 

تي نشأ فييا وترعرع في بواكر حياتو ونشأتو ، وقبؿ االنضماـ و الذوباف ىو بيئتو النجفية ال
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أف ينتقؿ إلى بغداد و مف ثـ إلى منفاه القسري / االختياري ، وفي تمؾ الحقبة التي يحكميا 
التمايز الطبقي والتبايف المعرفي ، يساعدىـ عمى ذلؾ طبيعة المكاف الحاضف لمسكاف 

طة لكؿ الوافديف عمييا مف كؿ أنحاء الذي يقوؿ فيو الجػواىػري نفػسو ) كانت النجؼ مح
 األرض ، 

الوجوه الشقر مما كاف  يسمى حينئذ بروسيا القيصرية و اآلف باالتحاد السوفيتي أي      
مف جميورياتو المسممة المتعددة والوجوه السود مف العبيد و المساكيف و المتباعديف وفيما 

ما بيف ببلد اليند و االفغاف وايراف بيف ىذا و ذاؾ مف لوف ولوف وكؿ األلواف األخرى في
وحتى مف المسمميف في دوؿ البمقاف ، وينقسـ ىؤالء عندما يصموف النجؼ إلى قسميف 
فمؤلغنياء منيـ قصور عامرة مجيزة بخدميا و بأفرشتيا الفاخرة وبكؿ ما في ىذا وذاؾ مف 

ي يأتي مشيا عمى مفارقات مع األكثرية الفقيرة ، المتواضعة المتعبدة فمنيـ القريب الذ
. كقولو في واحدة مف قصائده   2األقداـ والبعيد عنيا فبوسائؿ النقؿ العتيقة ...(

 االجتماعية :

 يا نديمي إف النضاؿ مريػر          بدؤه الفقر والردى منتياه

 ونضاؿ ونعمة وقصػػػػػػور         ليس يدري معناه حتى اهلل

 وع إف الجموع شػػػياهيا نديمي كـ ادعى مستجير         بجم

 غير أف التاريخ حيف طواه

 3لـ يجد فيو عبرة مف سػواه 

وفي البيت الثاني كنايات الذعة ) نضاؿ ، نعمة ، قصور ( أرادىا الشاعر بدالالتيا 
المجتمعية المعروفة لتكوف قبالة الكناية المقصودة مف المفارقة ) النضاؿ المرير ( الذي 

ه الردى ( ، وعبر الموازنة الدقيقة بيف الكنايات التعريضية ، يقدـ صفتو ) بدؤه الفقر ومنتيا
الشاعر لمقارئ الحصيؼ الفوارؽ الطبقية التي تعد عنصرا ميما مف عناصر األزمة في 
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المجتمع العراقي . ولكي يؤكد الشاعر ىذه الكنايات المتضادة أردفيا بالمجاز العقمي حيف 
 لتاريخ ( ، محاولة في ادراؾ المعنى ورسـ الصورة .أسند الفعؿ ) طوى ( لغير فاعمو ) ا

ويتطرؽ الجواىري لمطبقة المترفة ، فيصؼ حاليا وتنمرىا عمى الطبقة المظمومة التي ىي 
في الواقع سبب ترؼ وغنى الطبقة الحاكمة أو المترفة في أبيات رخيمة في غاية الدقة و 

 الجماؿ :

 دار ىنػػػػػػػاؾ وداروالسراة ) المبغددوف ( كثار         ألؼ 

 كـ كؤوس بما تشيوا تػػػدار        ونعوت ليست ليـ تستعار

 كؿ بيت لممترفيػػػػػف مزار       بدـ الخمؽ ال بزيػػػػػت ينار

 كـ بما يبتدعف مف صػػػػور

 4في حروؼ اليجاء مف عبر 

كامو والينة في التعايش السممي ، والذي يعزيو الشاعر إلى سراة المجتمع ، وح    
الفاسديف ، الذيف توحدت نياتيـ عمى تفتيت لحمة آصرة الشعب ، فعزفوا عمى وتر الفرقة ، 
مف أجؿ االمساؾ ويضع الجواىري اصبعو  في ىذا المقطع عمى الخمؿ في النسيج 

 االجتماعي ، بزماـ الحكـ و االنفراد بقيادتو ، ومف ثـ سمب خيراتو و سرقة ثرواتو . 

بلغي في ىذا المقطع ال يختمؼ عف المقطع الذي يسبقو فػ ) السراة ( واالستعماؿ الب     
كناية عف عمية القوـ وسادتيـ ، أما )المبغددوف( ففييا احتماالف : فيي أما كناية  عف 
الحكاـ الظممة الذيف يحكموف في بغداد وجميـ مف خارجيا ، أو أف ) المتبغددوف ( تعػد 

مػدف المتػعالػي ويػدؿ عمى ىذا المعنى قولو : ) كؿ بيت داللػة عمػى التػرؼ و الغػنى والت
 لممترفيف مزار ( . وقولو ) بدـ الخمؽ ( كناية عف الظمـ ، الذي بابو القتؿ و التعذيب . 

ومما يميز شعر الجواىري ىو ربطو الجدلي بيف الشعر في حواضنو الوجدانية        
لي إذا قمنا أف جؿ قصائد الجواىري نممس والمجتمع في خواصو االنسانية ، لذا فقد ال نغا
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فييا معاناة المجتمع العربي الكبير في ظؿ االستعمار وعمبلئو ، و آالـ الناس بسبب ما 
 يعانونو مف فقر أو حرماف .

كقولو في قصيدة مطولة يصؼ فييا لجاجة الغربة و آالـ النفي ولكنو مع ذلؾ ال ينسى 
 دث بمساف ابناء وطنو كميـ  :مرارة الفاقة ، ولوعة الفقر وىو يتح

 يا دجمة الخير نحف الممثميف غنى         بنا انعطاؼ عمى مآلف مفتػػػػػقر

 واهلل لو أوىب الدنيا بأجمعػػػػػػػيا        ما بعت عزي بذؿ المترؼ البطر

 5قالوا يظنوف بي شيئا مف الصػغر       فقمت فييـ وبي شيئا مف الصػػػػػعر 

استعارة مطمقة ، تعطي لممعنى دقة و جماال ، فكممت ) بعت ( استعارة  وفي البيت الثاني
 بقرينة أف العز و الذؿ ال يباع و ال يشترى ، ألنو تابع  لمشعور والوجداف ،

و المستعار لو ىو االسػػػػتبداؿ أو االختيار ، ولـ تقيد ىذه االستعارة بؿ اطمقت ، فمـ      
المستعار منو . واالطبلؽ يوسع مف قاعدة المعنى ، تقترف بما يبلئـ المستعار لو أو 

فيعطي لبلستعارة قوة و ببلغة . ومما ينبغي االشارة لو في ىذا المضمار أف الجواىري 
يوسع مف قاعدة نقده االجتماعي ، فيكثر في شعره مف اإلشارة إلى التفاوت االجتماعي ، 

طبيعة المجتمع العراقي نفسو ؛ بؿ والظمـ المجتمعي الذي ال يعزيو في أغمب األحياف إلى 
إلى القوى الخارجية التي يسمييا تارة بأسمائيا ، وتارة يكتميا فيسمي أذنابيا مف ساسة 
وحكاـ خونة . والتوسع في قاعدة المعنى يعطي لمشاعر أريحية في رصد الواقع المعيش ، 

ي السياسة و وامكانية أكبر في التعبير عف اىتزاز األرضية االجتماعية بسبب عامم
االقتصاد ، واالنحدار بالواقع االجتماعي إلى درجات أوكس بسبب الفقر و الحاجة . كقولو 

 في وصؼ عمؿ المجتمع و آفاتو القاتمة :

 ومثؿ بمواؾ في غمي تدافعػػػػػػػػيا           تكوف عقباؾ إذ تستكشؼ الغمػػـ

 األنوار و الظمػػػػػػـتعسر الصبح واستعصت والدتػػو           حتى تشابكت 

 تبارؾ الخطب تبموه وتحصػػػػػػػده           إف الخطوب إذا ما استثمرت نعػـ
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 6عود الرجاؿ بكؼ الخطب يعجمو           كالمندؿ الرطب يذكو حيف يضـر 

الحظ أداة التشبيو ) مثؿ ( في البيت األوؿ مف ىذه األبيات األربعة  كيؼ قاربت      
خصية لمشػاعر و أزمػة المجتمع الخانقة ، وكأف األلـ واحدا ، حيف صير بيف التجربة الش

الشاعر البموتيف ) بموة الشاعر وبموة المجتمع ( في قمب حنوف كميـ واحد . وفي البيت 
الثاني يبمغ الحزف مداه حيف يستعصي الرتؽ عمى الراتؽ ، ويدخؿ المجتمع دوامة الصراع 

تتشابؾ األنوار و الظمـ ، فتكوف االستعارة المكنية ىي وال أمؿ في انجبلء الغمة عندما 
الوسيمة المثمى لمتصوير ، ومما يقوي قصدية االستعارة ىو تعاضدىا مع الكناية . فالصبح 
في البيت الثاني ىو كناية  يدؿ بيا الشاعر عمى األمؿ و الخبلص ، ولكنيا مع صورتيا 

شبو الشاعر الصبح الذي ىو ثمرة األولى تستثمر في صورة تشبييية ثانية ، حيف ي
االنتظار لمحمـ المنشود  بالمرأة الحامؿ التي تستعصي عمييا الوالدة ، فيتعسر االنجاب 

 المأموؿ .  

وتأخذ المرأة مف شعره مساحة متميزة ، وقد تتماىى القصيدة مع المرأة لتتحوؿ إلى      
عنيا ، والتضحية مف أجؿ عنصر وجودي ، يرتقي فيو الحب إلى قضية تستحؽ الدفاع 

التماس الشعر والحياة . ولعؿ في قصيدتو ) رسالة مممحة ( التي ارسمت إلى الفريؽ ) 
صالح ميدي عماش ( الذي كاف وزيرا لمداخمية آنذاؾ  ما يكشؼ عف ولعو بالمرأة وتماىي 

 قصائده في قضاياىا المصيرية :

 فػا) أبػا ىػدى ( إف كنػت متػيما ، فخػذ منػي اعػترا

 إنػي ورب صػاغيػف كمػا اشػتيي ىػيفا لػطافػػػػػػػػػا

 و أدقػيػف ومػا ونػػػػػى        و أجميػف ومػا أخػافػػا

 ألرى الجناف إذا خمت        منيف أولى أف تعافػػػى

 لو قيؿ ما سفر الحػػيا        ة لقمت : ما كاف الغبلفا

 7ػػى أو قيؿ كيؼ الحب قمػ       ت بأف تداء فما تشاف
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( بيتا ، يستند  111والقصيدة تعد مف قصائد الجواىري الطواؿ إذ تتألؼ مف )      
الشاعر فييا إلى الصورة التشبييية في ادراؾ المعنى ، لذا يتوخى الشاعر فييا البساطة ، 

 وبياف حاؿ المشبو بسبب ثبوت حالتو مع االطمئناف .  

مرأة تشبو إلى حد بعيد قصائد الجواىري وقصائد الشاعر مصطفى جماؿ الديف في ال     
، ففضبل عف النمط التقميدي في صياغة البيت الشعري ، واستناده إلى فخامة المفظ ودقة 
التركيب ، في تتبع آثار القصيدة العربية التقميدية ، ىو يولي المرأة عناية كبيرة ، ويتغزؿ 

 –ستميتا ، لذا نجد العاطفة بيا غزال عفيفا ، ويدافع عف حضورىا في المجتمع دفاعا م
ىي أىـ ما نستكشفو في ديوانو . كقولو في قصيدة ) تساؤالت  –السيما في قصائد النفي 

 ( وىو يتغزؿ غزال عفيفا كعادتو في امرأة نجيميا :

 سػػػػػيدتي مػػاذا أرى :         عريش كـر .. أـ مقػؿ

 ؿأـ زورقاف سػػػػػػػػابحا          ف في غدير مف العس

 طػػػػافا بػنا فصػفؽ الػػ         حػب وعربػد الغػػػػػػزؿ

 وخمرتاف تسػػػػػػػػػرجا         ف الميؿ والبدر أفػػػػػػػػؿ

 وغصف باف ىزه الػ         ربيػع فػي أبػيى حػمػػػػؿ

 8أـ شعرؾ الحرير قػػد         مػاج بكتػفيؾ خصػػػػػػػػؿ 

تتماىى في الحب ، و أف الحب يتجسد ماديا في ونجد في ىذه القصيدة أف المرأة      
الجماؿ ، وأف الجماؿ جواز عبور لمقصيدة الرومانسية ، الذي تثبت فييا المرأة رمزا 

 اسطوريا يتوسؿ فيو الشاعر الكماؿ و التحرر . 

وحيف يكوف الحديث عف المرأة يمجأ الشاعر إلى التشبيو بوصفو أحد العناصر        
التصويري، وىو بيذه النقطة يشابو الجواىري كثيرا في البناء الببلغي  الرئيسة في بناءه

تشغؿ  –أي ديواف مصطفى جماؿ الديف  –لمقصيدة الغزلية ، بيد أف المرأة في ديوانو 
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اإلطار العاـ لحياة الشاعر ، فيي األـ و الحبيبة و الزوجة ، وىي الوطف و القضية 
 في الرؤية و التشكيؿ . والغربة ، وىي بذلؾ تمعب دورا محوريا 

فبلحظ كيؼ يثبت المشبو ) المرأة / السيدة ( في مكانو بينما المشبو بو يتحرؾ عبر التعدد 
 و التموف .

 عريش مف الكـر

 بو.............زورقاف سابحافعيوف السيدة الحسناء / مشبو /     ......المشبو 

 غدير مف العسػؿ                                                                    

وىو بيذا التشبيو يحاوؿ فؾ ادغاـ المرأة واخراجيا مف حيز المجيوؿ إلى الوجود      
عف عاطفتو والمعرفة ، وعيف طريؽ الموازنة بيف المشبو و المشبو بو يكشؼ الشاعر 

المأزومة وولعو بالمرأة الحمـ ، ورغبتو في فؾ المغز الذي يحممو كؿ اخفاقاتو وربما 
نجاحاتو أيضا . ومحاولة جادة في اثبات المرأة كيانا مميحا يشاركو التراب ، وال ننسى أف 
ىذه الرؤية الحسية يقدميا رجؿ فقيو يخالؼ فيو المألوؼ مف جيمو الذي يرى في المرأة 

ا محجوبا ال ينبغي كشؼ أسراره أما ألنو حجر ثميف مقدس ينبغي المحافظة عميو كيان
 وحمايتو ، أو ألنو عورة تييف كياسة الرجؿ فبل ينبغي خروجيا أو كشؼ سترىا إلى الناس 

وفي البيتيف تأثر واضح  وفي البيتيف تأثر واضح بقصيدة ) انشودة المطر ( لمسياب     
 المطر ( لمسياب في مقطعيا الذي يقوؿ فيو :بقصيدة ) انشودة 

 عيناؾ غابتا نخيؿ ساعة السػػػػػػػحر

 أو شرفتاف راح ينأى عنيما القمػػػػر

 عيناؾ حيف تبسماف تورؽ الكػػػػروـ

 وترقص األضواء كاألقمار في النير

 9يرجو المجذاؼ وىنا ساعة السػػػػحر 
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ية المؤكدة ال يمغي جمالية صورة الشاعر وىذا التطابؽ الكبير في رسـ الصورة التشبيي    
 جماؿ الديف وانتاجيتو الجديدة .

وفي البيت الثالث مف ىذه المقطوعة الرائعة يقوي الصورة التشبييية باستعارة مكنية     
يثبت فييا المشبو ويحذؼ المشبو بو  فػ ) يصفؽ الحب ( و ) يعربد الغزؿ ( ، فأثبت 

، زيادة في التخييؿ ، ورغبة منو في المبالغة وادراؾ لمحب يديف ، ولمغزؿ حس ونزوة 
المعنى الكامف في القمب والروح ، عبر تشخيص المدركات غير الحسية ، وبث فييا الروح 

 و الحياة . 

ثـ يعود في األبيات األخرى إلى التشبيو الذي دأب عميو الشاعر العربي التقميدي مف     
و البيضاء ىي كالسراج حيف تحمر خجبل عند رؤية غير زيادة أو نقصاف ، فوجنات حبيبت

 حبيبيا ، أما خصرىا وىي تمشي فيو كغصف الباف حيف تيزه نسائـ الربيع األخضر . 

ويعد الشاعر مصطفى جماؿ الديف مف الشعراء الممتزميف بقضية وطنيـ ، فقد ربط      
وراح يواجو بقوة  شعره بقضاياه ، في مرحمة ىي األصعب في تاريخ العراؽ السياسي ، 

أعداء الديف و الشعب ، وكشؼ القناع عف وجوىيـ الحقيقية ، وفضحيـ بقصائد خالدة ، 
و عندما أحكموا الخناؽ عميو ، اختار المنفى ىربا بدينو وكممتو الصادقة ، وما بيف الديف 
و األدب صمة وعقد ، يقوؿ فييما األديب المصري توفيؽ الحكيـ : ) ىنالؾ صمة في 

ادي بيف رجؿ الفف ورجؿ الديف ذلؾ أف الديف و الفف كبلىما يضئ مف مشكاة واحدة اعتق
ىي ذلؾ القبس العموي الذي يمؤل قمب اإلنساف بالراحة و الصفاء و اإليماف .. و إف 

الذي يغمر نفس اإلنساف عند اتصالو  مصدر الجماؿ في الفف ىو ذلؾ الشعور بالسمو
ف ال بد لمفف أف يكوف مثؿ الديف قائـ عمى قواعد باألثر الفني .. و مف أجؿ ىذا كا

، فقد آمف الشاعر أف األدب كالديف يؤدي واجبا اجتماعيا وسياسيا فيو  11األخبلؽ ( 
مصمحة الناس و نجاتيـ . و ينماز شعره الوطني الذي يواكب األحداث باختبلطو بوجدانو 

ف أحداث و محف عبر الخاص ومشاعره الشخصية ، فقد أرخ وصور ما مر بو العراؽ م
تصوير ما مر بو ىو و أسرتو مف آالـ ومحف ، ومف ذلؾ قصيدتو ) أنشودة لوليد 
الصحراء يقظاف ( ، وفييا يسرد والدة حفيده ) يقظاف ( في صحراء نجد ، بعد اشتراؾ 
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أبويو في االنتفاضة الشعبانية ، وىروبيـ إلى الصحراء بعد فشؿ الثورة ، والشاعر يحكي 
 ة معاناة الثوار الفاريف بأرواحيـ في عمؽ الصحراء .في القصيد

 نبئوني يا مف بػ ) رفحاء ( باتػوا            كيؼ يغفوا بميميا اليقظػػػػاف

 فاستنامت في نجد كالذئب إحدى            مقمتيو و في العراؽ الجػنػػاف

 افوىنيئا لحاضني ) القائد الرمػػػػػ           ز( وما يحضنوف ىذا الرى

 ناـ أطفاليـ لديو ... وغصػػػػػت           بػبقايػا أطػفالػنا الوديػػػػػػػػػػاف

 11عود قناة           يتػمنػى لػو يػعتػميػو سػػػػػػػناف –كما أرتػجيؾ  –كف 

والبيت األوؿ ىو العتبة الطبيعية  لولوج السرد ، والدخوؿ إلى معاناة الوالدة و آالـ النزوح 
راء القاتمة ، ولذا يبدو البيت تقريريا خاليا مف الممسة الشاعرية ، يحاوؿ القسري في الصح

فيو الشاعر تقديـ الوليد ) يقظاف ( الذي يشبيو في البيت الثاني بالذئب الذي ال يناـ مع 
الضيـ ، فيفتح إحدى عينيو و يغمؽ األخرى كناية يريد بيا مدح الموصوؼ ، وتعبر أيضا 

ي مف صفات الذئب كما ىو شائع ( ، وفي البيت الثالث عف الحيطة و الحذر ) وى
يستعمؿ الشاعر الكناية ويريد بيا الذـ ) القائد الرمز ( ليعرض بالرئيس العراقي المخموع 
ويسخر مف إدارتو الببلد في تمؾ الحقبة . وفي البيػت الرابػع يسػتعمؿ الشػاعػر االسػتعػارة 

جماؿ ، فكممة ) غصت ( لفظ مستعار ، ويريد بيا التخييمية  فػي غػايػة الػروعػة و الػ
الشاعر) امتؤلت ( أي لـ يعد ىناؾ مكاف لطفؿ واحد في الوادي ، والغرابة ليس في تشبيو 
االمتبلء بػ غصت بؿ في اسنادىا إلى الودياف ، ومف ثـ التفريؽ بيف الفعؿ الماضي ) 

 غصت ( و الفاعؿ  ) الودياف ( بػ ) ببقايا أطفالنا ( . 

وفي البيت األخير تشبيو يراد بو مع تماـ جممتو الكناية ، فيو يأمؿ أف يرى حفيده   ) عود 
قناة ( ، ولكف ىذا التشبيو ال ينتيي عنده الشاعر ، فيو يأمؿ أف يعتمي ىذا العود سناف 
 رمح  كي يكمؿ نضاؿ أبيو وجده ، ويخمص الببلد و العباد مف الحكـ الدكتاتوري الغاشـ . 



 هـ2440-م  0202لسنة ثاني . /العدد الالثالث/المجلد  ثالثةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
 

390 

ذا كنا قد تكممنا عف االلتزاـ في األدب ، فبل يمكننا بأي حاؿ مف األحواؿ أف نغفؿ و        ا 
الشاعر أحمد الوائمي الذي ال يقؿ شأنا عف الشاعر مصطفى جماؿ الديف ال في الورع و 
ال في الشاعرية ، فكبلىما رجؿ ديف ، وكبلىما شاعر مجيد ، وكبلىما نفي عف وطنو 

 عف الديف .  صونا لمكممة الحقة وحفاظا

ومما يميز الشيخ الشاعر ىو المنبر االسبلمي و الخطابة الحسينية ، المذاف ربطا      
الشيخ الشاعر بكؿ التحوالت االجتماعية و الثقافية ، التي طرأت عمى الساحة العراقية ، 
ة فكاف يرصدىا ويحمميا في خطبو تارة وقصائده تارة ثانية ، عارضا ليا مرة وناقدا ليا مر 

ثانية . وقد كاف قولو يتسـ بالصراحة والصدؽ ، مما جعمو بمنزلة المتمرد عمى الحكاـ 
الذيف كانوا يسوموف الشعب ألوانا مف العذاب و االضطياد ، ويدخمونيـ في حروب طاحنة 
يشيب لسماع ذكرىا الولداف  ، واألدىى مف ذلؾ أف ال ناقة لمناس فييا و ال جمؿ . كقولو 

 سرة الحرب ( التي قذفيا قنبمة بوجو الحكـ الدكتاتوري آنذاؾ :في قصيدة ) سما

 مؤلتـ رباع األرض بالنوح والندب         كفاكـ دماء يا سماسػػػػػػػػػػػرة الحرب

 لقد ممػيا وحػش الفػبل وتػجشػػػػأت         بطوف الرماؿ السمر مف كثرة الشرب

 ا بئس مف شيد و يا بئس مف عػػػػػبتعبونيا كالشػيد تسػتمػرئػونػػػػػػػيا        في

 12لقد أصبحت صيباؤكـ وكؤوسػػيا        جراح بني االنساف في الشرؽ و الغرب

والقصيدة مف عنوانيا اعبلف لمحرب ضد الحزب البعثي الفاشي ، الذي أكؿ خبز       
، الجياع ، وشػرب ماء العطاش منيـ ، والقصيدة مميئة بالصور االستعارية والتشبييية 

 والغرض مف ذلؾ ثبلثة أشياء :

إف الشاعر يريد أف يوثؽ ما يمر بو الشعب العراقي مف ويبلت ومحف ، وأف ىذه  – 1
 الصور الحسية و العقمية موجودة بحدة في الواقع العراقي . وألجػؿ اثبػات ىػذه

الصورة يستعمؿ االستعارة المكنية في صحيفة االثبات فيستعمؿ الفعؿ ) مؤلتـ (     
استعماال استعاريا ، ويريد مف االمتبلء االنتشار و التوسع مع السرعة في الحركة ، ويسند 
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فعؿ االمتبلء إلى الحكاـ الطغاة ، مفيدا مف ضمير الجمع ) الميـ ( ويجعمو ممتصقا 
بالفعؿ ، ثـ يربط الصورة االستعارية بكنايتيف في غاية الدقة و الجماؿ وىما ) النوح و 

بيما المعنى االستعاري ، الذي يختـ بالمجاز العقمي          ) سماسرة الندب ( ليتـ 
 الحرب ( .  

الشاعر يريد أف ينصب نفسو واعظا و مرشدا و مدافعا عف حقوؽ شعبو ، وىذه جزء  – 2
مف ميمتو كرجؿ ديف أوال ، وشاعر ممتـز بقضيتو ثانيا . ولذا نجده في البيت الثاني يعمف 

الحروب تسئ لسممية الشعب العراقي الميدور الحقوؽ و الحريات ، رأيو صراحة أف ىذه 
ولذا نمحظو يستعمؿ االستعارة المكنية في قولو ) مميا وحش الفبل ( ، وىو تمميح مف بعيد 
إلى ضجر الشعب مف كثرة الحروب الباطمة ، وسأمو منيا ، ويقوؿ في استعارة مشابية 

لغير فاعمو ، رغبة منو لرسـ صورة ببلغية  أخرى ) تجشأت بطوف الرماؿ ( فيسند الفعؿ
تمثؿ الفتة احتجاجية بوجو السمطة الصخرية ، يشير فييا إلى مجموعة المبادئ التي 

 تشكؿ عقيدة الشاعر و المجتمع عمى السواء .  

يعطي الشاعر لمظمـ بشكؿ عاـ و لمحروب التي خضع ليا الشعب العراقي بشكؿ  – 3
يا ، رغبة منو في توضيح حجـ المؤامرة التي يدبرىا خاص  بعدا عرضيا وليس عمود

أعداءه الذيف يتصفوف بالحقد و الغدر ، متخذا مف حروفو سبلحا لفضحيـ . لذا يشبو 
دماء العراقييف في أفواه أعداءىـ بالشيد ، وىي صورة في غاية الموعة والمرارة ، واستعماؿ 

رغبة منو لربط الماضي الماجف لعدد  الشاعر لمكنايات الموروثة ) الصيباء ( ) الكؤوس (
مف الحكاـ الظالميف بالحاضر المييف ألشباىيـ ، مف أجؿ فضح ىؤالء القتمة عبر الكممة 

 الصادقة التي يعمف فييا انتماءه لمشعب و الوطف . 

ومما يمتاز بو ديوانو ىو افساحو مساحة خاصة لمشعر االجتماعي الوجداني ، الذي 
اء مجتمعو في أفراحيـ و أتراحيـ ، السيما في المناسبات الخاصة ، يشارؾ بو اسرتو و أبن

 –كما يبدو مف قصائده  –التي تجتمع قموب األفراد عمى إحيائيا ، وتخميد ذكراىا ، ألنو 
ال يرى الشعر شعرا حتى يرتبط بالحياة و يتفاعؿ معيا ، فشعر كؿ أمة ) صورة منتزعة 

  13ربيا وصراعيا مع ذلؾ الواقع وتمؾ األحداث ( مف واقعيا و أحداثيا تستميمو مف تجا
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 كقولو في المناسبة السنوية لعيد األـ :  

 أمي تجعد وجيي وانقضى العمػػر          ولـ يزؿ مؿء أنفي جيبؾ عطر

 أىوى إذا ما لمحت الثدي منحػدرا          كظامئ الطير فوؽ النبع ينحدر

 14غػوي بػأذنػيؾ إال شػدا الوتػػػربحيث كتفؾ أيكي و إف لغوت وما          ل

والقصيدة العاطفية ىذه، ىي قصيدة شخصية بامتياز، يحاوؿ الشاعر فييا استجماع       
ذكرياتو البعيدة وسردىا بطريقة االسترجاع أو تكنيؾ تيار الوعي مستعينا بوسائؿ األداء 

النداء لمبعيد عبر الياء  البياني التي يجيد التبلعب بيا . ويحيمنا الشاعر إلى صباه باسموب
، ويردؼ ىذا النداء بكناية ظريفة يخبرىا عبرىا بكيولتو ، ( المحذوفة  و التقدير ) يا أمي

وذوباف سني العمر بسرعة مذىمة ، وفي الشطر الثاني تقوـ الصورة الشمية برسـ صورة 
ير لديو احساسا ) ينفذ إلى نفس قارئو ، ويث رائعة لذلؾ الجيب الذي يفوح ألقا و عطاءا فػ

، والصورة ىنا منتزعة مف المجاز العقمي ، فالجيب 15مماثبل ، وينقؿ تجربتو التي عاناىا (
ال يمؤل األنؼ إنما العطر الزكي ىو الذي يجد طريقو إلى حاسة الشـ ، و العبلقة ىنا 

 ) تشبيو صورة ( كما يحمو لمدكتور أحمد مكانية . وفي البيت الثاني تشبيو تمثيمي أو 
، وفيو يكوف التشبيو متعدد ، أو أف أرضية التشبيو تكوف متسعة ،    16مطموب أف يسميو 

، فالصور المنتزعة مف الطفؿ   17يأخذ باالعتبار تعدد وجو الشبو مف الصورة المتخيمة 
الجائع وىو ييوي عمى صدر امو الممتمئ حميبا تشبو في شغفيا وانقضاضيا وعطشيا 

عمى منابع الماء الروية ، فالتشبيو تمثيمي ووجو الشبو متعدد . الطير الغرثاف وىو ييوي 
وفي البيت الرابع يستعمؿ الشاعر التشبيو البميغ في شطري البيت ، ففي الشطر األوؿ 
يكشؼ الشاعر عف تصور الطفؿ الصغير وىو يمتمؾ كتؼ األـ عشا لو ومأوى      ) 

يو ووجو الشبو . وفي الشطر الثاني كتفؾ أيكي ( ، والتشبيو بميغ حذؼ فيو أداة التشب
عف تصور األـ وىي ترى في صوت ولدىا  –بعد أف كبر وشاخ  –يكشؼ الشاعر 

الصغير وىو يناغي موسيقى عذبة ، تداعب الروح و الفؤاد ) لغوي بأذنيؾ إال ما شدا 
و الوتر ( والتشبيو ىنا بميغ أيضا، يتوخى فيو الشاعر التأثير النفسي ، لتقريب بعيدىا 

 توضيح مبيميا  .  
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ذا انتقمنا مف القصيدة التقميدية إلى القصيدة الجديدة سنجد الشاعر عبد الوىاب        وا 
البياتي في مقدمة الشعراء المحدثيف الذيف رفضوا الواقع العربي المزيؼ ، وتمردوا عمى 

النفي و آالـ القيد و السجاف ، وربطوا مواقفيـ الوطنية بطينة المجتمع المقيور ، فتحمموا 
 الغربة والتضييؽ عمى الحريات و اآلماؿ .

ولعؿ أىـ ما نقده البياتي في مجتمعو ىو األمراض االجتماعية التي ال يكاد يخمو      
منيا مجتمع انساني عمى وجو البسيطة ، ويقؼ في مقدمة مف أثار حفيظتو الخيانة ، 

 :وخداع المشاعر الصادقة . كقولو في قصيدة ) الذئب ( 

 ولمحت في عينيؾ 

 إنساني

 الضائع ، المتيافت ، الفاني

 ذئب يدب إلى كنوزؾ في

 أعقاب ليؿ :

 ) كاف إنساني (

 يا أخت قمبي المظمـ الجاني

 يا نار أشجاني

 .  18ردي عمي ، عمي انساني 

ويبرز الشاعر ىنا لعبة  تبادؿ المراكز إذ يتقمص الشاعر دوري العاشؽ و الخائف ،       
قمص ىي دوري الحبيبة والبغي . وميمة البياتي تبدأ مف العنواف ) الذئب ( إذ مثمما تت

يعده الشاعر كناية عف الخديعة و المكر والخيانة ، فالذئب عتبة النص القائـ عمى شيطنة 
 النفس االنسانية التي يقوـ عمييا المجتمع .
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وفي النص ال يكؼ الشاعر عف المعبة في تبادؿ المراكز عبر الكناية الخفية ، ففي       
قولو ) لمحت في عينيؾ انساني ( يموح الشاعر بكممة ) انساني ( إلى الحبيب الصادؽ ، 
وىي في الوقت نفسو كناية عف الموصوؼ عبر ذكر الصفة ، ثـ يأتي بكنايات عف 

ية األولى ، وىي ) الضائع / المتيافت / الفاني ( الموصوؼ أخر تدعـ الكناية االنسان
وىي كناياتتميط المثاـ عف االنساف العاشؽ نيارا . ولكف النص يكشؼ بعد ذلؾ ىوية 
أخرى لذلؾ االنساف / العاشؽ ، إذ في الميؿ ينقمب ذئبا ضاريا تفوح منو رائحة الخيانة و 

 الخدر ، ويصدر عواءا موحشا . 

لـ تكف طيرا كامبل فيي ضحية وجبلد ، إذ يكشؼ النص ىويتيا  والمعشوقة كذلؾ       
األولى المرصعة بالحب و الغنج ) كنزي الوحيد / حمامتي / حممي ( ، وبعد عدة أسطر 
يكشؼ النص ىوييا األخرى ) وعمى السرير / أنيد ظبلف / وعواء حيواف ( وىوية البغي / 

ي النظرة االجتماعية ، فالخداع والخيانة المعشوقة  تحدث توازنا في القصيدة ، وتعادال ف
والظمـ أمراض اجتماعية ، يرفضيا الشاعر الحساس الذي يريد أف يسمو بواقعو ، ويحمؽ 

تغرس أنيابيا في جسد المجتمع المتياوي  –أي أمراض المجتمع  –بأخبلقو ، ولكنيا 
ثيا ، ففي بسبب انحطاطو السياسي و االقتصادي ، وتتخذ أشكاال مختمفة بحسب بواع

 قصيدة ) راكب الموجو ( نقرأ االنتيازي الذي يتموف كريش الطاووس مف أجؿ صيد مآربو :

 يأخذ الطاووس في المرآة شكؿ امرأة منطفئة

 وخريؼ امرأة محترفة

 ليخوف الكممات

 ومعاني الكممات

 كاف في عصر الخيانات وفي أزمنة الحرؼ الغراب

 شاعرا مف ورؽ ينسؿ مف شؽ كتاب

 ليخوف الشعراء 
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   19ليركب / موجة الشعر ويغرؽ 

نص مستقؿ يختزؿ نص المتف المكتوب  –كالقصيدة التي سبقت ىذه القصيدة  -والعنواف 
، ويحكي لمقارئ ما غمض مف القراءة األولى ، والتشبيو في البيت األوؿ تشبيو معكوس ، 

، لكف العمر يخزييا ،  إذ تحاوؿ المرأة المنطفئة في خريؼ العمر أف تتشبو بالطاووس
 وىي في محاولتيا تمؾ يسخر منيا الشاعر الذي ال ينتمي إلى عصر الخيانات .

وقد يتحوؿ راكب الموج إلى مخبر سري ، يحصي عمى الناس أنفاسيـ ، ويتبلعب 
سوء المجتمع  بمصائرىـ ، ألف بواعثو ىذه المرة سياسية اجتماعية ، تكشؼ عف سوء

 مقية ، كقولو في ) يوميات سياسي منحرؼ ( :الحاضف وانحرافاتو الخ

 السيد البرميؿ 

 قفاه بطنو وبطنو قفاه : ذرب المساف

 يحفظ شعر المتنبي ويقوؿ الشعر أحيانا

 ببل أوزاف

 يتقف فف الكذب و التزوير في األحكاـ

 يركب كؿ موجة ، لكنو يسقط قبؿ شاطئ األماف

 لسانو

 حبؿ غسيؿ في الضحى 

   21وفي الدجى منشار 

والقصيدة في اسموبيا الساخر تقترب مف اسموب أحمد مطر في اليجاء و السخرية ،      
وفي بداية المقطع الشعري  يسخر البياتي مف المخبر السري فيصفو بالبرميؿ ، كناية عف 
ف كانت ىي في  الرجؿ الفارغ الذي ال شرؼ لو وال مبدأ ، ويريد الشاعر بيذه الكناية وا 
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، حذؼ فييا المشبو وابقي عمى الزمو وىو مفردة ) السيد ( ظاىرىا استعارة تصريحية 
لمداللة عمى المشبو المحذوؼ . وفي البيت الثاني يستعمؿ الشاعر الصورة التشبييية 
بميارة وحرفية ، فػ ) قفاه بطنو ( ، والتشبيو ىنا مؤكد ، ثـ يقوؿ ) بطنو قفاه ( وانعكاس 

بلمة طبيعية مائزة في ىذا الكائف المتموف ، ثـ التشبيو غايتو السخرية و التيكـ ، إذ ال ع
 تأتي بعد ذلؾ  الكناية ) ذرب المساف ( لتدعـ الجو الساخر في مشيد شعري ممسرح .

 ويستمر البياتي في السخرية مف المخبر الخسيس فيقوؿ :

 يحفظ شعر المتنبي ويقوؿ الشعر أحيانا   

 ببل أوزاف 

شعر ، وتنفي حفظو لو كذلؾ ، ولذلؾ فيي تقوـ مقاـ ) وببل أوزاف ( ضابطة تنفي قولو ال 
الكناية في كشؼ مقاـ المخبر السري ومستواه الثقافي . ثـ يأتي البيت األخير ليشكؿ 
مقابمة كنائية بيف الميؿ والنيار ، ففي النيار يتحوؿ لساف المخبر السري إلى حبؿ غسيؿ 

نشار كناية عف غدره ووشايتو كناية عف الثرثرة مع الخبث ، وفي الميؿ يتحوؿ إلى م
 المميتة .

ذا كانت السخرية جزء مف إشارات الشاعر عبد الوىاب البياتي ، فإف السخرية عند       وا 
تعد بابا واسعا عبره استطاع معالجة الكثير القضايا  –كما ذكرنا ذلؾ سابقا  –أحمد مطر 

ي اختيار األلفاظ وتوزيعيا ، االجتماعية و السياسية و الدينية ، فممشاعر اسموبو الخاص ف
وترتيب الجمؿ النتزاع الدالالت و الصور منيا . وقد تصدى لنقد السمطة و المجتمع 
بقصائد كثيرة ، وكاف الوضع المعقد في العراؽ يكاد يفقده صوابو ، فتممح تشنجو وغضبو 

 كمما دار الحديث عف العراؽ :

 وقفت بيف  يدي مفسر لؤلحبلـ

 رأيت في المناـ قمت لو : يا سيدي 

 أنني أعيش كالبشر
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    21و أف مف حولي بشر 

فالشاعر ىنا يدرؾ عبر اسموب التشبيو أف الكممة سبلح الشاعر ، بيا يكشؼ عف       
غضبو ، وبيا يحارب السمطة رمز البطش والظمـ ، التي يحمميا تجويع المجتمع وتحويمو 
إلى بيائـ . لذلؾ فيو يرفض رفضا قاطعا أف تمسخو السمطة . والتشبيو ىنا مرسؿ / 

جو الشبو . بيد أف الببلغة الحقيقية التي يطرقيا مجمؿ لتواجد أداة التشبيو وحذؼ و 
الشاعر ىي عندما ال يشعرؾ بالتشبيو، فيممح لممشبو ويحذؼ أدة التشبيو ووجو الشبو 

، والتشبيو ىنا مؤكد ، وجمالية ىذا النص (ويصرح عبلنية بالمشبو بو ) اف مف حولي بشر
 التشبييية المرسمة .    ىو أف الشاعر عطؼ الصورة التشبييية المؤكدة عمى الصورة

ويقؼ الشاعر موقفا سمبيا مف المجتمع العربي أحيانا ، عندما يجد المجتمع ينحني      
 أماـ سوط الجبلد ، ويستمرئ الخبز المغموس بالدـ ، ويقبؿ الذؿ و االستيانة . كقولو : 

 صباح ىذا اليـو

 أيقظني منبو الساعة

 وقاؿ لي : يا بف العرب

  22وـ قد حاف وقت الن

والسطر األخير يمثؿ البؤرة المركزية لمنص ، التي تعد السبب الذي انطمؽ منو السرد      
الشعري القصير. وبسبب اعتماد النص عمى المفارقة ، فإف الشاعر يحاوؿ تفجير الطاقة 
الباطنية لممفردات ، وكشؼ الصورة الذىنية لمموجود العيني ؛ لذا ينصرؼ االىتماـ إلى 

يس إلى ظاىر النص ، وعند ذلؾ يقؿ األداء البياني ، ويزداد الوعي الفكري الفكرة ول
المؤسس عمى الحقيقة و الواقع ، لذا فقد ال نجد مف عمـ البياف غير كناية ) ابف العرب ( 
التي ظاىرىا حقيقي وباطنيا مجازي يعد مفتاحا لخاتمة القصيدة  المبنية عمى المفارقة ، 

 تيا إلى  كسر أفؽ التوقع لمقارئ عبر تناقضات المغة و الفكر . التي يعمد الشاعر بواسط
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وقد يتصدى أحمد مطر لنقد المجتمع العربي بشكؿ عاـ و العراقي بشكؿ خاص ،       
فيوجو شواظ كبلمو الحاد  إلى النفاؽ و الغدر والجبف . كقولو في قصيدة   ) أقزاـ طواؿ ( 

: 

 أييا الناس ...

 ؿ قفا نضحؾ مف ىذا المآ

 رأسنا ضاع فمـ نحزف ..

 ولكننا غرقنا في الجداؿ

 عند فقداف النعاؿ

 ال تموموا

 ) نصؼ شبر ( 

 عف صراط الصؼ ماؿ

 فعمى آثاره يميث أقزاـ طواؿ

 كميـ في ساعة الشدة

   23آباء رغاؿ 

ويبدأ الشاعر بػ ) أييا الناس (عتبة لمقصيدة ، وىي في األصؿ عتبة لمخطاب العربي     
القديـ ، ويختميا بػ ) أبي رغاؿ ( وىي شخصية سمبية معروفة في التاريخ العربي 
االسبلمي ، قصيرة القامة دميمة الوجو ، وىذه المفارقة المقصودة بيف حداثة القصيدة و 

تفتح مغاليؽ الرمز الشعري ، وتدفع المخياؿ الفني باتجاه الطرافة المرجعية التاريخية لمنص 
والفكاىة ، وىي مف جية ثانية توجو القارئ إلى انتقاد المجتمع المنبطح لمسمطة القمعية . 
ثـ يردفيا بعبارة افتتاحية  أخرى ، مستعمبل التناص المعكوس مع القصيدة العربية القديمة 
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حضرا لذىنية القارئ االفتتاحية المعروفة ) قفا نبؾ ( . فيقوؿ : ) قفا نضحؾ ( ، مست
موازنا بشكؿ ذكي بيف ظاىر المفظ والمفارقة الساخرة لمنص الشعري ، فالضحؾ لو ما 

 يبرره في حاؿ االنساف العراقي الحديث ، وربما العربي بشكؿ عاـ .

( ، وىي كناية يذكر  وتأتي الكناية في محميا عندما يكني عف كبير القـو بػ ) الرأس       
فييا الصفة و يريد الموصوؼ ، بيد أف فقداف الكبير وخسارتو لـ يحدث فرقا عند أفراد 
المجتمع المفتقر لعنايتو ، والمحتاج لوجوده ، لكف الجدؿ والمغط يحدث في المجتمع عند 

وتابعيـ ،  فقداف ) النعاؿ ( ، وىي كناية ثانية مفارقة لمكناية األولى يريد بيا خسيس القوـ
وعبر التناقض المعنوي ، والمغايرة المنطقية لطبائع األشياء يدخؿ الشاعر إلى نقد مجتمعو 
اليش ، ومبادئو الضائعة ، وقيمو المنحمة ، وىي خيبة حقيقية لمشاعر الحالـ إلى درجة 

 التمني . 

ؿ ليعطيو وفي محاولة ىي أشبو بجمد الذات ، يتجو الشاعر إلى القـز أو الذيؿ أو النعا
كناية جديدة ) نصؼ شبر ( رغبة منو في التنكيؿ واستكماال لداللة المفارقة الحسية ، التي 
تتخذ مف القـز داللة مادية ومعنوية لمتحقير والتوبيخ . ولكي يبقى الشاعر محافظا عمى 

 نسؽ المفارقة القائمة عمى التضاد بيف المعنى الظاىر و المعنى

بكناية ) أقزاـ طواؿ ( ليحدث في تصوره الثنائية الحادة بيف  العميؽ يصدـ المتمقي    
المفظ والمعنى ، فيثبت عنده مقصدية النسؽ المستعمؿ وداللتو الباطنية ، تمؾ الداللة التي 
يستشعرىا القارئ في ضميره واف كانت متوارية خمؼ ظاىر األلفاظ . إذ أف ىؤالء ليسوا 

جتماعي المشيف ، ىو الذي أدخميـ وكر الشيطاف و أقزاما في ىيئاتيـ بيد أف سموكيـ اال
أبعدىـ عف صفات المبلئكة ، فمارسوا أحط أنواع الخيانات المادية و الفكرية و أكثرىا 

 خسة ، فيـ أقزاـ و أف كانوا طواال .

ويختـ الشاعر قصيدتو بمثؿ ما ابتدأىا ، إذ يختميا بمرجعية تاريخية متخذا مف       
( الخائف االنتيازي كناية ، يرمز بيا إلى كؿ المتممقيف الصغار ،  شخصية ) أبي رغاؿ

 الذيف باعوا شرفيـ و مبادئيـ بثمف بخس ، وىرولوا خمؼ األقزاـ لفظا ومعنى .
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ولو فتشنا في الشعر العراقي الحديث لـ نجد شاعرا أقرب ألحمد مطر مف الشاعر       
لعراقي في حقبة الحكـ الدكتاتوري ، وبث مظفر النواب ، الذي ساير شعره غمياف الشارع ا

كممتو الثورية بيف الجموع إليقاظ الناس وىي تنوء تحت وطأة الظمـ و االستبداد ، ولـ يكف 
خصما لمحكـ البعثي فحسب ؛ بؿ كاف خصما لكؿ القوى االستبدادية في العالـ العربي ، 

خونة ، وتحمؿ بسبب مواقفو وكاف خطابو الثوري ال يستثني أحدا مف الحكاـ والعمبلء و ال
الوطنية و القومية السجف والنفي و التشريد ، ولكنو مع ذلؾ و في كؿ ذلؾ يعد واحدا مف 
ألمع شعراء العرب ، و وأكثرىـ إبداعا وتميزا ، وقد ترؾ بصمة واضحة عمى ساحة األدب 

 .   24العراقي وتاريخ األدب العربي الحديث 

الشعر االجتماعي لمظفر النواب ، ىو مياجمتو المجتمع ومما ينبغي االشارة لو في      
العربي وحكامو بمغة ثورية ، وبعبارات استفزازية انتقده عمييا عدد غير قميؿ مف النقاد 

، بيد أنو لـ يأبو لذلؾ ، إذ يبدو أنو وجد الواقع العربي أكثر استفزازا مف كؿ  25العرب 
و السوقية ، كقولو حيف يسخر مف المجتمع عباراتو النابية ، و أكثر عيرا مف كؿ شتائم

 العربي وحكامو وىـ يموكوف عار الخوؼ مف الكياف الغاصب لؤلرض و العرض :

 يا رب

 كفرت بإسرائيؿ

 ىي  وىـ

 كالنممة والبقة

 نحف جعمناىا كالفيؿ

 وتركناه تتدحرج فوؽ خريطتنا يوما كالفيؿ

 وتدوس عمينا مثؿ الفيؿ

  26وتدؾ قرانا مثؿ الفيؿ 
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ال شؾ في أف الصورة الشعرية تمثؿ أخطر أدوات الشاعر ، وتوليدىا عبر التشبيو و       
االستعارة و الكناية ووسائؿ البياف األخرى يمثؿ النتاج النيائي لعممية التخييؿ ، التي إذا 
كانت مبيرة و مبتكرة فعند ذلؾ نصفيا بالصورة الفنية التي قد ال تتأتى إال  لمكبار منيـ . 

لشعراء أحيانا يعمدوف إلى رسـ صورىـ الشعرية معتمديف عمى كؿ ما يمكف االستناد إليو وا
مف االساليب الببلغية ، وىي مسألة طبيعية ، وأحيانا يعمدوف إلى وسيمة ببلغية  واحدة 
يستندوف إلييا في الرسـ والتصوير ، وعند ذلؾ يكوف ىناؾ ما يبرر صياغتيا بيذه الشكؿ 

 . 

ظ أف الشاعر اعتمد بشكؿ رئيس عمى التشبيو ، إذ استعمؿ تسع صورة والمبلح     
تشبييية ، ثماف منيف استعمؿ فييف األداة ) تشبيو مرسؿ / مفصؿ ( ، وواحدة في التشبيو 

 المؤكد الذي حذؼ فيو أداة التشبيو ووجو الشبو ) ىي وىـ ( . 

 والمبلحظ أيضا أف المشبو بو في البداية كاف صغيرا جدا :

 كػ     النممة   ىي

 ىي   كػ     البقػة

مع بقاء المشبو عمى  -قياسا بالمشبو  -ثػـ يتحػوؿ المشػبو بػو إلػى مخموؽ عمبلؽ ) فيؿ (
 حالو ) ىي (.

فيي أي اسرائيؿ كالفيؿ ، حيف نقايسيا أو نتخيميا أو حيف تتدحرج و تتمدد فتدوس       
بسيطة ساذجة ، يحاوؿ فييا الشاعر  عمينا ، ونحف أماميا حجـ ال يذكر . ىذه صورة

توضيح فكرة غير معقدة باسموب التشبيو المنطقي المقنع مف دوف أف ينتاب النص الشعري 
أي ىزاؿ أو ضعؼ ، وىذا يعني أف بساطة االسموب جاء متناسقا مع بساطة الفكرة القائمة 

 عمى العظة وحسف النظر . 

د ينتقد الشاعر النفاؽ العربي ، و الزيغ وعبر استرجاع التاريخ القريب و البعي     
االجتماعي ، ويحاوؿ عبر التناص ربط األحداث و المواقؼ ، ويوظؼ خذالف المجتمع 
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العربي و االسبلمي لئلماـ عمي )ع( في معركة صفيف توظيفا اجتماعيا ، يشعرنا عبر 
لذا فيو يسجؿ  القراءة الفاحصة أننا ما زلنا نعاني الجبف و الدجؿ في الواقع المعيش ،

رؤية موضوعية لؤلحداث يبني عمى أساسيا رؤيتو لمعالـ وسير األحداث ، إذ ) لـ يعد 
الموضوع ىو المحور الذي تدور عميو التجربة الشعرية المعاصرة بؿ أصبحت الذات 
الشاعرة وما يعترييا مف بيجة و أسى ، وما يصبغ رؤيتيا لمحياة و األشياء ىي مركز 

أصبحت ىي الفاعؿ الرئيس لفعؿ الشعر و بؤرة عالمو ، إال أنيا ليست الثقؿ الشعري ، 
الذات المستوحشة المعزولة بؿ إف ذات الشاعر المعاصر قد ابتمعت الكوف وتمثمت الحياة 

، ولذا نجد القصيدة الشعرية االجتماعية عند النواب تتوالد فييا الصور   27في حركتيا ( 
اعيات الوجدانية الرمادية ، التي تستمد بؤسيا ومأساتيا مف الرمزية المركبة الناتجة مف التد

المجتمع المثقؿ بالحزف والفشؿ و األسى . كقولو حيف يعري الواقع مف أقصاه إلى أقصاه 
 عبر اجتراره لؤلحداث :

 أنبيؾ عميا

 ما زلنا نتوضأ بالذؿ

 ونمسح بالخرقة حد السيؼ

 ما زلنا نتحجج بالبرد وحر الصيؼ

 عمر بف العاص معاصرةما زالت عورة 

 وتقبح وجو التاريخ

 ما زاؿ أبو سفياف بمحيتو الصفراء   

 يؤلب باسـ البلت العصبيات القبمية  

 ما زالت شورى التجار ترى عثماف خميفتيا

 وتراؾ زعيـ السوقية
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 لو جئت اليـو لحاربؾ الداعوف إليؾ 

   28وسموؾ شيوعيا 

يعني اعادة انتاج الحدث متساوقا مع المناخ  بالتأكيد إف استدعاء الحدث التاريخي      
ف معالجتو وفضح شخوصو يعني كشؼ األزمة الحالية ، وتعرية  الجديد والوعي الجديد ، وا 
المواقؼ المتخاذلة ، وىكذا تكوف صورة االستدعاء بؤرة التوتر المركزية التي تميط المثاـ 

عديدة تعيف الشاعر و المتمقي عف مشاعر الدفينة التي يحتاج كشفيا إلى وسائؿ ببلغية 
 في استنطاؽ النص . 

ويبدأ االستدعاء بنداء شخصية عربية اسبلمية كبيرة ، عرفت بشجاعتيا ومواقفيا التي 
يتشرؼ بيا التاريخ االنساني أجمع ، ثـ يأتي بنقيض ىذه الشخصية ومزاياىا الكريمة عبر 

بالمجتمع إلى ترؾ السيؼ يصدأ ، الشكوى ليا بمرارة الذؿ وعيشة اليواف ، فالجبف دفع 
 فيمسح صاحبو النصؿ بػ )الخرقة ( كناية عف التقاعس والذؿ واالستكانة .

ولو تأممنا النص بطريقة االحصاء وما يسفر عنو مف نتائج ، سنجد الكنايات تتأرجح بيف 
 كناية الجبف وطمب السبلمة  وكناية النفاؽ والذؿ 

 الجبف / طمب السبلمة                           الذؿ / النفاؽ                   

........................................................................ 

 نمسح بالخرقة حد السػػػػيؼ – 1ما زلنا نتوضأ بالذؿ                – 1

 نتحجج بالبرد و حر الصيؼ  - 2التجار ترى عثماف خميفتيا        – 2

 عورة عمر بف العػػػػػػػػاص  – 3الداعوف إليؾ يسموؾ شيوعيا     – 3

 ................................                               - 4لحية أبي سفياف الصفراء         – 4

فالنص الشعري ىنا يقوـ عمى التعبير الكنائي الذي يخمؽ لغة رمزية بيف النص و        
المفارقة الداللية التي تعطي توترا ضروريا لممعاني غير المصرح بػيا  القارئ ، تعززىا
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بشػكؿ مباشر ، وىػنا تػكوف ميمػة الػقارئ الحػصيؼ ضػروريػة في انتاج داللة النص 
 المتأرجحة بثقة بيف داللة المجاز اإلبداعي الفني وحدود المعنى المعجمي / الواقعي . 

لمشاعر العراقي مظفر النواب ، يجد قصائده تعكس والذي يتتبع الشعر االجتماعي     
معاناة االنساف العربي بشكؿ عاـ و العراقي بشكؿ خاص ، ويتممس بصدؽ أساليب القير 

 و االضطياد التي تمارسيا السمطات الحاكمة ، وىي تموح دائما بالعصا لمف عصى . 

األبرز في شعر النواب عمى  ومما ينبغي االشارة لو أف البيئة الريفية تكاد تكوف ىي البيئة
الرغـ مف سكنو في مدينة بغداد العامرة آنذاؾ ، فكاف شعره السيما العامي ىو األقرب إلى 
روح الشعب و العامة مف الناس ، لذا أقدـ عمى تمحينو و غنائو عدد مف الفنانيف المجيديف 

 . 

ماء الفرات وتنسـ ومف البيئة الريفية ذاتيا خرج شاعر عراقي آخر ، اغترؼ مف       
عميؿ القصب و البردي ، وتأمؿ شمس السماوة الغاربة وىي تغوص بيف نخيبلت قريتو 
الفقيرة الممتحفة بالصبر و األسى . إنو الشاعر يحيى السماوي ، الذي اغترب ىو اآلخر ، 
عندما وجد نفسو ال يقوى عمى السكوت حيف تتكمـ سياط القمع والغي ، ولكف بسبب 

اغية طغى عمى شعره الحنيف والموعة ، والرغبة بالعودة إلى أحضاف أىمو و اصالتو الط
أصدقائو ، ففاحت مف قصائده العاطفة القوية والمشاعر الدافئة التي عبرت بصدؽ عف 

 شعره االجتماعي العميؽ :

 كاف لي في سالؼ العصر وطف

 ضاحؾ األنيار

 ال يعرؼ غير الفرح األخضر

 في حقؿ الزمف

 لماءثـ لما ىـر ا

 كبا النخؿ
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 فحقمي صار قبرا

  29ومناديؿ اليوى صرف كفف 

والشاعر ىنا عبر الفعؿ الماضي الناقص  يسترجع ماضيو الجميؿ ، وىو يعيش في      
أحضاف وطنو الغالي ، فصدر كبلمو بػ ) كاف ( الناقصة وختـ الجممة باسميا النكرة ) 
وطف ( ، وما بينيما تقانة سردية معروفة يستفتح بيا السرد الشعري مف جية وينشط بيا 

. ولكي يصدـ القارئ ويشده إلى سرده العاطفي ، يستعمؿ فاعمية الذاكرة مف جية ثانية 
المجاز العقمي عبر اسناد الفعؿ لغير فاعمو ، ليؤثر في المتمقي ويبالغ في التأثير كما يمنح 
المعنى داللة اضافية ، فاألنيار تضحؾ عمى سبيؿ المجاز ال الحقيقة ، والذي جوز تمؾ 

قؿ األخضر والنخؿ ، ونممح مف وراء ذلؾ أف العبلقة المكانية ، ىو مفردات الوطف والح
الذي يفرح بوطنو يجد كؿ ما في ربوعو خضراء مزىرة في عيوف الناظريف . والضحؾ 

 عبلمة مف عبلمات الفرح و االستئناس والرغبة في المزيد . 

ثـ أردؼ المجاز العقمي بكنايتيف : األولى حيف وصؼ الفرح باألخضر و يريد بو       
لتفاؤؿ ، وليكوف متساوقا مع الحقؿ الذي سيذكره بعدىا ، والثانية حيف أضاؼ النماء و ا

الزمف إلى الحقؿ ) حقؿ الزمف ( ، والزمف ال حقؿ لو إال عمى سبيؿ التجوز و الكناية ، 
 ويريد بيا الحياة بطوليا وعرضيا ، التي يراىا الشاعر حقبل يذوي فيو مف يحيف قطافو .

رة الكنائية المبيجة التي تصور الطفولة و الوطف باستعارة ويردؼ السماوي الصو      
مكنية يفيد منيا في اعادة النظر ، ومراجعة ثيمة السرد ، واالنطبلؽ منو إلى فكرة جديدة 
ف كانت ىي تمثؿ في واقعيا استمرارية لمسرد المتقدـ . فقوؿ الشاعر ) ىـر الماء  مختمفة وا 

ـر غير اليـر ، ولكف الجديد في اسنادىا إلى الماء ، ( استعارة مكنية ، وىو ال يريد مف ى
فالماء كاإلنساف ، بيد أف الشاعر حذؼ االنساف ) المشبو بو ( وأبقى عمى ) المشبو ( ، 
مبالغة في التصوير ، وزيادة في التأثير . وما أف ينفض يديو مف الماء الذي خمؽ اهلل منو 

شئ في ببلد الرافديف قد ىـر وشاخ ، كؿ شئ حي ، وعند اضافتو إلى اليـر يكوف كؿ 
ينتقؿ الشاعر إلى صورة حسية ثانية ، في استعارة مكنية ثانية ) كبا النخؿ ( ، ولعؿ 
 تداعيات االحساس باأللـ ىي التي دفعت بالشاعر لرسـ ىذه الصورة الحزينة المنكسرة .   



 هـ2440-م  0202لسنة ثاني . /العدد الالثالث/المجلد  ثالثةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
 

406 

 ويختـ الشاعر فكرتو الشعرية بصورتيف تشبيييتيف مرسمتيف :

 ار قبػػػػػػػػػػػػػػر ................... حقمي قبػػػريحقمي ص

 مناديؿ اليوى صرف كفف ................... مناديمي كفنػي

وتخمؽ الصور التشبييية بنية تضاد داللي بيف وطف الشاعر الجميؿ قبؿ المنفى ووطف 
األولى )  الشاعر المشوه بعد المنفى ، يعزز ىذا التفاوت الفعؿ الناقص )كاف( في الصور
 الصورة الكنائية ( ، و الفعؿ )صار ( في الصورة الثانية ) الصورة التشبييية ( . 

ويياجـ السماوي المجتمع العراقي بعنؼ ، وينتقده بشده ، ويستنيضو بحرارة ضد      
أعدائو و أعداء و الوطف عبر استدعاء الشخصيات العربية و االسبلمية الذيف يمثموف 

ريخنا الحافؿ بالرموز الخيرة عمى صعيد حركة االنساف ونشاطو الثوري . الوجو المضئ لتا
 كقولو في قصيدة ) نداء إلى أبي ذر الغفاري ( :

 أبا ذر قـ

 إف سيفؾ الذي يناـ في المتحؼ

 ما عانقو الفرساف

 وقومؾ الذي بايعوؾ أمس

  أنكروا البيعة .....

 اٌجكزبْ ٚ إٌٙؽ ضبٔٛا

 لبع ٚاٌمبرً غفٛد أْ ِٕٚػ

ا١ٌّؿاْ  لجضخ ٠ّكىْٛ اٌٍظٛص ٚ
20

   

 اٌظسبثٟ شطظ١خ رٛظ١ف اٌكّبٚٞ ف١ٙب ٠سبٚي ، االقزعػبء ٚ اٌؽِؿ ػٍٝ لبئّخ ٚاٌمظ١عح

 ِـٕٙدـب ٌّـدزّؼـٗ ٠طزظ أْ ٚزبٚي ، اٌجبطً ثٛخٗ ٚلف اٌػٞ ،(  اٌغفبؼٞ غؼ أثٟ)  اٌد١ًٍ

   اٌؽِؿ ث١ٓ ٠دبٔف ٌٚىٟ.  اٌزؼكـف ٚ ٌٍـظٍـُ ِـٕب٘ـضـب رـؽث٠ٛـب
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 األِخ اقزٕٙبع فٟ ظٚؼ ٌٍؽِؿ فىبْ ، اٌىٕبئ١خ اٌج١ٕخ ػٍٝ طٛؼٖ فٟ اقزٕع ٚاٌزٛظ١ف   

 وٕب٠خ(  اٌجكزبْ ٚ إٌٙؽ)  ٚضبٔٛا ، اٌٙٛاْ ٚ اٌػي فبلزبرذ اٌدٙبظ ق١ف ؼوٕذ اٌزٟ ، إٌبئّخ

 ف١ؽٜ ، اثعاع أ٠خ ثٙب ٠جعع اٌزٟ اٌّفبؼلخ وٕب٠خ اقزؼّبي إٌٝ ٠ؽوٓ ثُ ، ٚرؽاثٗ اٌٛطٓ ػٓ

 فٟ أِبٔخ اٌّك١ٍّٓ ِبي  ٠كٍُ أْ فٟ قججب ق١ىْٛ اٌّدزّغ فٟ قٍج١بد ِٓ غوؽٖ ِب وً أْ

 ثػٌـه ٠ؽِؿ ٚ٘ٛ.  اٌمزٍخ اٌّدؽ١ِٓ أ٠عٞ فٟ إٌبـ ؼلبة ركٍُ وّب ، اٌٍظٛص أ٠عٞ

 . إٌّظؽَ اٌمؽْ ِٓ اٌزكؼ١ٕ١بد ٚ اٌثّب١ٕ١ٔبد زمجزٟ فٟ اٌسبوّخ اٌكٍطخ ألفـؽاظ

  الخاتمة

 شؼؽٖ اؼرجظ اٌؼؽالٟ اٌشبػؽ أْ اٌؼؽالٟ االخزّبػٟ اٌشؼؽ فٟ إ١ٌٗ ٔػ٘ت ِب ٚضالطخ    

 ثبٌس١بح اٌشؼؽ اؼرجظ ِثٍّب  - ػؽث١خ أَ وبٔذ ػؽال١خ – اٌّظ١ؽ٠خ ٚلضب٠بٖ ثبٌّدزّغ

 اٌشؼؽ ل١ً ٚلع٠ّب ، االٔكبٟٔ اٌشؼؽٞ ٌٍٕفف األٌٚٝ اٌجٛاو١ؽ ِٕػ ثئضالص ِؼٙب ٚرفبػً

 فٟ ٠فؼٍٛٔٗ ؼاِٛا أٚ فؼٍٖٛ ِٚب ، ِٕٚبلجُٙ ٌّآثؽُ٘ زبفال قدال ٠ؼع ألٔٗ ؛ اٌؼؽة ظ٠ٛاْ

 ٚرؼبًِ ، ثشغف ا١ٌّؽاس ٘ػا رٍمٝ اٌشبػؽ أْ اٌؼؽالٟ اٌشؼؽ ِٚؿ٠خ ، اٌشبقؼخ طسؽائُٙ

 رؤث١ؽ أ٠ّب ف١ٗ فؤثؽد ، أدجزٗ اٌزٟ االخزّبػ١خ اٌج١ئخ إٌٝ ثسك ٠ٕزّٟ شؼؽٖ فىبْ ثمعق١خ ِؼٗ

 االخزّبػ١خ زبضٕزٗ فٟ أثؽ فمع ٘ٛ أِب اٌدغؽافٟ ٚرٛخع٘ب ، ثمبفزٙب ِٓ ثكطبء ِٕٚسزٗ ،

 اٌّدزّغ رطٛؼ ٚاوجذ اٌزٟ االؼ٘بطبد ٚ اٌزطٛؼاد ِٓ اٌىث١ؽ فٟ أقُٙ ٚ ، وث١ؽا

 .     اٌفىؽ٠خ ٚأس١بؾارٗ

 أِب ،(       اٌّدزّغ ٚٔزبج اٌّدزّغ ؼٚذ) اٌشؼؽ ػع ززٝ ، ٚقسٕزٗ ٠ٛ٘زٗ ف١ٗ ٠سعظ ِب    

 االؼ٘بطبد ٚ اٌزطٛؼاد ِٓ اٌىث١ؽ فٟ أقُٙ ٚ ، وث١ؽا االخزّبػ١خ زبضٕزٗ فٟ أثؽ فمع ٘ٛ

 .     اٌفىؽ٠خ ٚأس١بؾارٗ اٌّدزّغ رطٛؼ ٚاوجذ اٌزٟ

 الهوامش

  اٌطجبػخ ٚ ٌٍزؽخّخ اٌؼؽث١خ إٌّظّخ – اٌظجبؽ فب٠ؿ رؽخّخ – غعٔؽ أزٟٛٔ – االخزّبع ػٍُ:  ٠ٕظؽ - 8

 . ٌجٕبْ – ث١ؽٚد – 4/ ط – ٚإٌشؽ

 .   43:  - د.  ظ – ْ.  342:  ٔفكٗ اٌّظعؼ -3  

 24:  8660 – ظِشك – قٛؼ٠ب – 8/  ط  - اٌؽافع٠ٓ ظاؼ – اٌدٛا٘ؽٞ ِٙعٞ ِسّع – 8/ج غوؽ٠برٟ - 2

. 

 . 618:  اٌدٛا٘ؽٞ ظ٠ٛاْ -4

 342 -  اٌّظعؼ ٔفكٗ – 5

  . 451:  اٌدٛا٘ؽٞ ظ٠ٛاْ - 6
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 . 341:  اٌدٛا٘ؽٞ ظ٠ٛاْ -3

 . 338:  اٌع٠ٓ خّبي ِظطفٝ ظ٠ٛاْ - 1

 اٌك١بة:  اٌّطؽ أشٛظح - 6

 . 30:  8653 – اٌمب٘ؽح – ط.  ظ – ٌٍزٛؾ٠غ ِظؽ ظاؼ ٔشؽ ٚ طجبػخ – اٌسى١ُ رٛف١ك – األظة فٓ - 80

 . 360:  اٌع٠ٓ خّبي ِظطفٝ ظ٠ٛاْ -88  

 352:  اٌٛائٍٟ ظ٠ٛاْ - - 83

 – ط.  ظ – االػالَ ٚ اٌثمبفخ ٚؾاؼح – اٌشؼت ِطجؼخ – ثبزث١ٓ ِدّٛػخ – اٌّؼبطؽ اٌفىؽ ٚ اٌشؼؽ - 82

  5:  8634 –( 38) اٌدّب١٘ؽ وزبة قٍكٍخ

 . 301:  اٌٛائٍٟ ظ٠ٛاْ  - 84

 –  اٌزٛؾ٠غ ٚ ٌٍطجغ اٌطبٔدٟ ِىزجخ – ػف١فٟ اٌظبظق ِسّع اٌعوزٛؼ – اٌّٛاؾٔبد ٚ اٌزطج١مٟ إٌمع -85  

 818:  َ  8631  - ٘ـ 8261 – ِظؽ – اٌمب٘ؽح – ط.ظ

 . 363:   اٌزطج١ك ٚ اٌجالغخ:  ٠ٕظؽ -86  

 -ٔفكٙب اٌظفسخ ، ٔفكٗ اٌّظعؼ:  ٠ٕظؽ - 83  

 . 6 ، 5:  اٌج١برٟ اٌٛ٘بة ػجع – أضؽٜ ٚلظبئع اٌسؽ٠ك - 81

  .803:  ػبئشخ ثكزبْ - 86

 ٌٍطجبػخ ث١ؽٚد ظاؼ – اٌج١برٟ اٌٛ٘بة ػجع – ِٕسؽف ق١بقٟ ١ِٛ٠بد – اٌج١برٟ اٌٛ٘بة ػجع ظ٠ٛاْ - 30 

 -32:  8630 – ث١ؽٚد – ط. ظ – اٌزٛؾ٠غ ٚ إٌشؽ ٚ

 : ٠مظخ:  الفزبد - 38

 . 32:  اٌع٠ٛاْ  - 33

 خبِؼخ فٟ ِكبػع اقزبغ)  ثالٚٞ ؼقٛي. ظ أَ – إٌٛاة ِظفؽ شؼؽ فٟ اٌزؽاخ١عٞ اٌجطً طٛؼح- - 32

 و١ٍخ ِدٍخ –(  ا٠ؽاْ – آظاثٙب ٚ اٌؼؽث١خ اٌٍغخ فٟ ِبخكز١ؽ)  ػ١ّؽ وؼت اٌسك١ٓ ػجع ٚ(  فبؼـ ض١ٍح

 .  24:  3083/  األٚي وبْٔٛ – 26/  اٌؼعظ – ثبثً خبِؼخ – اإلٔكب١ٔخ ٚ اٌزؽث٠ٛخ ٌٍؼٍَٛ األقبق١خ اٌزؽث١خ

:  َ 3002 - ٘ـ 8434 – ا٠ؽاْ – لُ – اٌثب١ٔخ اٌطجؼخ – اٌغع٠ؽ ظاؼ – ٚشؼؽٖ ز١برٗ إٌٛاة ِظفؽ -34  

 فٟ اٌّك١ئخ اٌظب٘ؽح ٘ػٖ أزمعٚا ٌػوؽُ٘ ِدبي ال اٌػ٠ٓ إٌمبظ ِٓ وج١ؽ ػعظ ٕٚ٘بن ، 866 ٚ 866 ، 865

 . اٌؼبِٟ ٚ اٌفظ١ر شؼؽٖ

 48:  اٌىبٍِخ اٌشؼؽ٠خ األػّبي -  35
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 – 3/  ط – االخزّبػ١خ ٚ االٔكب١ٔخ اٌجسٛس ٚ ٌٍعؼاقبد ػ١ٓ – فضً طالذ – إٌض شفؽاد -  36

 . 44:  8665 – اٌمب٘ؽح

 452:  اٌىبٍِخ اٌشؼؽ٠خ األػّبي - 33

 . 32:  اٌٛطٓ فؤ٠ٓ ض١ّزٟ ٘ػٖ - 31

 . 34 ، 32:  اٌٛطٓ فؤ٠ٓ ض١ّزٟ ٘ػٖ - 36

 . 5:  اٌّؼبطؽ اٌفىؽ ٚ اٌشؼؽ - 20

 

 اٌّظبظؼ ٚ اٌّؽاخغ

 اٌمؽآْ اٌىؽ٠ُ 

 –ِض  –ظ طه  –ِؤقكخ ٕ٘عاٚٞ  –ثعؼ شبوؽ اٌك١بة  –أشٛظح اٌّطؽ  –8

3083  . 

ظاؼ اٌشـؽٚق ٌٍطـجبػخ ٚ  –اٌشـبػؽ ػـجع اٌٛ٘ـبة اٌج١بـزٟ  -ثكزبْ ػبئشخ  – 3

  . 8616 –ٌجٕبْ -ث١ؽٚد  – 8ط /  –إٌـشؽ ٚ اٌزٛؾ٠غ 

ظاؼ  –ظ أزّع ِطٍٛة ٚ ظ وبًِ زكٓ اٌجظ١ؽ  –اٌجالغخ ٚ اٌزطج١ك  – 2

 .   8613 –ثغعاظ  – 3ط /  –اٌشؤْٚ اٌثمبف١خ ٌٍطجغ ٚ إٌشؽ ٚ اٌزٛؾ٠غ  

 – 8ط /  –ٌكسؽ ظاؼ ا –ػجع اٌٛ٘بة اٌج١برٟ  –اٌسؽ٠ك ٚلظبئع أضؽٜ  – 4

 .  8666 –االقىٕعؼ٠خ 

 – 8/  ط  - اٌؽافع٠ٓ ظاؼ – اٌدٛا٘ؽٞ ِٙعٞ ظ٠ٛاْ اٌدٛا٘ؽٞ ِسّع – 5

 8660 – ظِشك – قٛؼ٠ب

 اٌٛ٘بة ػجع – ِٕسؽف ق١بقٟ ١ِٛ٠بد – ظ٠ٛاْ ػجع اٌٛ٘بة اٌج١برٟ  – 6

 8630 – ث١ؽٚد – ط. ظ – اٌزٛؾ٠غ ٚ إٌشؽ ٚ ٌٍطجبػخ ث١ؽٚد ظاؼ – اٌج١برٟ

ظاؼ اٌـّؤؼش اٌؼـؽثٟ ٌٍـطجبػـخ ٚ إٌـشؽ ٚ  –-ظ٠ٛاْ ِظطفٝ خّبي اٌع٠ٓ  – 3

 َ   8665 -٘ـ  8485 –ٌجٕبْ  –ث١ؽٚد  – 8ط /  –اٌزٛؾ٠غ  
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ِؤقكخ اٌجالؽ  ظاؼ  –شؽذ ٚرعل١ك ق١ّؽ ش١ص األؼع  –ظ٠ٛاْ اٌٛائٍٟ  – 1

  -٘ـ  . 8431 – 3003-ٌجٕبْ  –ث١ؽٚد  – 8ط /  –قٍٟٛٔ 

 –قٛؼ٠ب  – 8ط /   -ظاؼ اٌؽافع٠ٓ  –غوؽ٠برٟ ِسّع ِٙعٞ اٌدٛا٘ؽٞ  – 6

 .  8660 –ظِشك 

 ٚ االٔكب١ٔخ اٌجسٛس ٚ ٌٍعؼاقبد ػ١ٓ – فضً شفؽاد إٌض طالذ –80

 .8665 – اٌمب٘ؽح – 3/  ط – االخزّبػ١خ

 – اٌشؼت ِطجؼخ – ثبزث١ٓ ِدّٛػخ – اٌشؼؽ -اٌشؼؽ ٚ اٌفىؽ اٌّؼبطؽ –88

   8634 –( 38) اٌدّب١٘ؽ وزبة قٍكٍخ – ط.  ظ – االػالَ ٚ اٌثمبفخ ٚؾاؼح

 اٌؼؽث١خ إٌّظّخ – اٌظجبؽ فب٠ؿ رؽخّخ – غعٔؽ أزٟٛٔ – ػٍُ االخزّبع  –83

 ٌجٕبْ .  – ث١ؽٚد – 4/ ط – ٚإٌشؽ  اٌطجبػخ ٚ ٌٍزؽخّخ

 – ط.  ظ – ٌٍزٛؾ٠غ ِظؽ ظاؼ ٔشؽ ٚ طجبػخ – اٌسى١ُ رٛف١ك –فٓ األظة  - 84

 .  8653 – اٌمب٘ؽح

 8666 –اٌى٠ٛذ  – 3ط /  –ظاؼ اٌفىؽ  –اٌشبػؽ أزّع ِطؽ  –الفزبد  – 85  

  . 

 – ا٠ؽاْ – لُ – اٌثب١ٔخ اٌطجؼخ – اٌغع٠ؽ ظاؼ -ِظفؽ إٌٛاة ز١برٗ  – 86

 . َ 3002 - ٘ـ 8434

 ِىزجخ – ػف١فٟ اٌظبظق ِسّع اٌعوزٛؼ – اٌّٛاؾٔبد ٚ -إٌمع اٌزطج١مٟ – 83

    8631  - ٘ـ 8261 – ِظؽ – اٌمب٘ؽح – ط.ظ –  اٌزٛؾ٠غ ٚ ٌٍطجغ اٌطبٔدٟ

  -.  8663 –اقزؽا١ٌب  – 8ط /  –٘ػٖ ض١ّزٟ فؤ٠ٓ اٌٛطٓ ٠س١ٝ اٌكّبٚٞ  – 81
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