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 الخاتمة

بعد هذه الرحلة الممتعة ، والتجوال الطويل في مسالك البحث ، وعبر جملةة مةن التةداعيا  
والمةةة ظم  شةةة ل  فياةةةا المدي ةةةة المحةةةور ا سةةةاسوالةةةدواف  ، والئصةةةاوص المووةةةوعية وال  يةةةة التةةةي 

م ، وبعةةةد البحةةةث فةةةي 8511-8591ألغلةةةا مةةةا ول  ةةةا عليةةةق مةةةن شةةةعر عرالةةةي حةةةديث مةةةن عةةةام 
سةتطي  اء تلةك ال صةوص مةن مابسةا  وظةرو   ور ا اعتمد اها فةي البحةث ، ومة ال صوص التي

 ، ويم ن ان  لئصاا با تي :أ اا  تاوج لاذا البحثن  حدد جملة من ا  طباعا  التي  عتقد ا
لقةةد جةةةاء التعبيةةر عةةةن المدي ةةة فةةةي الشةةعر العرالةةةي الحةةديث ، رد  فعةةةل لحاجةةة ملحةةةة  : او ً 

لمدي ةة ، لةةد اصةبح  وم ةةذ م تصة  القةةرن العشةرين ، بةةؤر  ت اعليةةة وهةاجس للةة  ، تمةفًا فةةي ان ا
لمجمل  شاطا  ا  سان واف ةاره فةي الةزمن المعاصةر ي وفةي تلةك ا  شةطة مةا ية ع س ايجابيةًا أو 
سلبيًا على ا  سان ))الشاعر(( باذا ا سرا هذا ا  ع اس الةى الرؤيةة ا بداعيةة للشةاعر ، وتةرك 

 وائتيار موووعاتقي آفاره على  تاجق الشعري ،
إن ا ع اسا  الرؤى المدي ية على الذا  الشاعر  ، لةد سةجل  تيفيراتاةا المباشةر  فةي  : فا ياً 

  سةةيتق ، ولةةد تمظاةةر  آفارهةةا فةةي وجةةوه عةةد  جةةاء  فةةي مقةةدمتاا ي اافةةار السةةلبية علةةى الةةذا  
 عمةًا بةروح التشةيوم الشاعر  فةي الجةا بين المع ةوي والمةادي ولاةذا ، فةعن الشةعراء ع سةوا احساسةًا م

والحزن والسوداوية ،   لوالعية حقيقية من المدي ة ، بل لعجز ولصور من رؤيتام الذاتية اتجاهاا 
، مما جعلام يشعرون بال شل وا حباط ، إذ ليس بيم ا ام تغيير الوال  المعاش ، أو التواف  معق 

  حساسي، فلجيوا الى رؤية تعبيرية يئ ون وراءها ذلك الشعور ، أو ا
أمةةةا التةةةيفير اائةةةر ، فقةةةد جةةةاء مسةةةت دًا الةةةى رؤيةةةة حوةةةارية ، وةةةم  فةةةي جوا باةةةا  : فالفةةةاً 

العوامل السياسية وا جتماعية وال  رية الفقافية ، وما ي ووي تحتاا من تيفيرا  التصادية وعلمية 
ن فةةي ، فروةةتاا التطةةورا  الصةة اعية والت  ولوجيةةة التةةي ائةةذ  طريقاةةا المباشةةر الةةى حيةةا  ا  سةةا

 المدي ة الحديفةي
وبةةذلك ي ةةون للمدي ةةة وجاةةان ، وجةةق يحمةةل مامةةا التقةةدم والجمةةال وتةةوفير وسةةاول  : رابعةةاً 

وث والةةةةدمار عبةةةةر ت  ولوجيةةةةا العةةةةيش العصةةةةري لا سةةةةان ، ووجةةةةق يحمةةةةل مامةةةةا ا  ت ةةةةاس والتلةةةة
ء المدي ةة ة الحربية ومعادا  ا  سان ي و اهما أئذ طريقة الى ال ص ا بةداعي ع ةد شةعراالص اع

 ، وصار هاجسًا موووعيًا في شعرهمي
صةةيا ا وفةةر فةةي الرصةةد امةةا الرؤيةةة ال  يةةة لمووةةوعة المدي ةةة ، فقةةد  ةةان لاةةا ال  : ئامسةةاً 
ذ  و ةة  حلقةةة تاليةةة للباعةةث المووةةوعي فةةي الم و ةةا  المدي يةةة ي ولاةةذا  ا ةة  الةةرؤى والتسةةجيل ،إ

 ل ت رعاتاا واش الاايال  ية  ماذج صالحة  ستيعاا التجربة الموووعية ب 



 ي الجا ا اللغوي ،  ةان   سةتعمال الم ةردا  والترا يةا ، الدالةة علةى الم ظةور ف : سادساً 
الشةعرية  مةتاحم ا جةزاء فةي القصةيد لالمدي ي  صيا  بير وواوةا ، مةن ئةال ال سةيج اللغةوي ا

معجمةةًا شةةعريًا  المعبةر  عةةن المدي ةةة ي ولةةد اتئةةذ هةةذا ا مةةر مسةارا  عةةد  ،  و ةة  فةةي  اايةةة ا مةةر
ئاصًا ، استوحاه الشاعر من ال شاط المةدي ي    سةق ، ليوةعق فةي ئدمةة الة ص الشةعري الاةاد  

،  ذلك جاء الب اء ا يقةاعي مت اغمةًا اصاتاا وت اعاتااطاء رؤية مت املة عن المدي ة وارهالى اع
وفةةي  -فةةي المدي ةةة  وم سةجما مةة  ال سةةيج اللغةةوي ، ليحمةةل رؤيةةة موسةةيقية معبةةر  عةةن رتابةةة الحيةةا 

ا ، ممةةا يتولةةد معاةةابةةة التةةي ت بةةيء بفقةةل وتبةةاطؤ فةةي الحر ةةة المدي يةةة تلةةك  الرت -اغلةةا ا حيةةان 
 ابة والا تغييريشعور حاد بالوجر والسيم وا حباط ، من وال  الرت

، التةي يقاعي الفقيل في الصةور  الشةعريةلقد ظار افر ا ستعمال اللغوي وا داء ا  : سابعاً 
و تاا مئيلة الشةاعر ليعطي ةا صةور  والعيةة أو موهومةة متئيلةة عةن المدي ةة واحةدافاا ، ولةد جةاء  

ذلةةك عبةةر اسةةاليا فافةةة لتسةةجيل هةةذه الصةةور  ،  ةةان اولاةةا ي اظاةةار جةةزء مةةن المدي ةةة ، وتر يةةز 
ه ا طر ا بداعية عليق ، فم جاء الشاعر بصور  ، است د  الى رؤية استعارية في التشبيق او غير 

، فةي محاولةة مةن الشةاعر للمةزج بةين المحسةةوس وغيةر المحسةوس فةي عةوالم المدي ةة المتشةةاب ة ، 
 ومن فم  ا   الرؤية الشاملة في الصور  الموسعة للمدي ةي

وم  طول البحث ، لم يسجل  ي من الشعراء ان اعطةى صةور  شةعرية مةن المم ةن القةول 
صةةاها رؤيةةة موسةةعة وةةمن ا فةةر مةةن جزويةةة ا اةةا لةةدم  رؤيةةة مت املةةة للمدي ةةة ، بةةل هةةي فةةي ال

يلةةة الشةةعرية تر ةةز علةةى بةةؤر  واحةةد  جاعلةةة م اةةا مر ةةز محوريةةًا لاةةذه مئمدي يةةةي وهةةذا يع ةةي ان ال
الصور  وجزيوا  ائرى حولاا ، على ان هذه الجزويا    تمفل المدي ة بتماماا ، فاةي ان ر ةز  

يةا  محورهةا ، وتوةاءل مة  هةذا مةا ي فةي جزوتماععلى الجا ا السياسي في مر زها ،  ان ا ج
 …ييتصل بالرمزية او ا غتراا او الرؤية الت  ولوجية وه ذا

 ةةذلك افةةاد  القصةةيد  مةةن التق يةةا  المدي يةةة فةةي التعبيةةر عةةن المووةةوع المةةدي ي فقةةد  : فام ةةاً 
 افاد  من الب اء الدرامي ، وظاهر  السواد والبياض في التعبير عن الموامين المدي يةي

والم ارلة التي يجا ان تسجل ، هي ان الرؤية الشعرية للمدي ة بوصة اا مووةوعًا  : تاسعاً 
شةةعريًا فةةةي الةةة ص ا بةةةداعي ، لةةةد سةةةجل  ا تصةةارًا واوةةةحًا للقصةةةيد  الحديفةةةة التةةةي تعتمةةةد السةةةطر 

تعتمةةد الشةة ل الترافةةي )االعمةةودي(( ممةةا يعطةةي ا طباعةةًا الشةةعري ))الت عيلةةة (( دون القصةةيد  التةةي 
واوحًا ، أن شعر الت عيلة ،  ان األ فر استيعابًا للمووةوعا  التةي تعبةر عةن حيةا  ا  سةان فةي 

 رؤيتاا العصرية وب ل ما تحمل من اعباء وتعقيدا ي
عب  وتعةةدد  م اصةةلاا شة، هةي ان المدي ةةة  لمةةا توال تيجةةة ا يجابيةةة مةن  ةةل هةةذا  :عاشةرا ً 

وجزوياتاا ،  ان افرها  بيةرًا وشةديدًا علةى ا  سةان فياةا ، وبقةدر هةذا ا فةر ،  ةان ت اعةل ا  سةان 
معاةةا ، ولاةةذا فقةةد تعةةاط  الشةةعراء مةة  مةةد ام التةةي  و وهةةا فةةي لصةةاودهم الشةةعرية ، بعةةدما  ةةا وا 



ولاةذا فةعن  ى ارض الوال  ، بسبا مةن تصةادم الرؤيةا بةين الحلةم والوالة  المعةاش ،رافوين لاا عل
ر من مشةاعره ووجدا ياتةق ل فية لعقد الصلا بي ق وبين المدي ة التي  ل تق االشاعر في محاولة داوب

قةي تهذا  ان ي عقد عبةر محاولةة رفةض الوالة  وتغييةره الةى مةا يصةلا شةين ا  سةان ، وير  وصلحق
ل  معاةةا ومةة   يا اةةا ، ب ةةل مةةا ، إ  بمحاولةةة التةة اك مةةن المدي ةةةف ةةفوةةل ، ولةةذلك  بةةق الةةى ا 

مةةن ايجابيةةا  وسةةلبيا  ، ومحاولةةة  صةةر  ا يجةةابي علةةى السةةلبي ، ل ةةي ي تصةةر مجتمةة   يوةةمق
المدي ةةة علةةى والعةةة السةةلبي المت ةةالم ، عبةةر مجموعةةة مةةن التةةداعيا  التةةي وظ اةةا الشةةاعر ، مةةن 

، ويةة  س باةةةا عةةن  ربةةق وحز ةةق ، لي قةةةل المتلقةةي الةةى عالمةةةق قةةة  لةةق حلمةةقئةةال رؤيةةة تعبيريةةة تح
 الشعري ، ويعيش في ئوم تلك المعا ا  ي

 لي التوفي  يان الحمد هلل را العلمين ، وهو و وآئر دعواي 

 


