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 - الخاتمة -
 

كانت حصيلة البحث في الخطاب النقدي العراقي المعني بالشععر التعنيني منع         
انطعععتب نباشعععيرى امثلعععا ممالعععة بالبيعععاء الشععععري ثاننلعععاة  بععع خر نحث نععع  الشععععرية النعععي 

 بلثرها النقاد، جملة مء الننائج ثالرؤى النقدية يمكء بلثرة أغلبلا باآلني:
 

 أث  :
) الجيل( مء المصعطلحات الئئبقيعة النعي لعت نتعنقر علعا نعريع   اء مصطلح  -1

اابععتف فلععث يحمععل د  ت ثممععاهيت مخنلمععة : ئمنيععة، ثاجنماعيععة، ثفنيععة   ثاء 
شععراة العقعد التعنيني، أّثل مء فتح المجال أمات النقاد للنصعنيمات الجيليعة هعت 

ة فععي ميى النتععقععبللت، بينمععا اتععنقرت هعع  فلععت يكععء هعع ا النصععني  الجيلععي منععداث   
علعدهت مملععدة لرلععثر امجيععال التحقععة  ثبع لو يمكععء القععثل اء العقععد التععنيني 
مععء القععرء العشععريء هععث الحانععنة الئمنيععة ، أث الحععد النععاريخي لرلععثر مرحلععة 

، ثهع ى اشعارة نقديعة ثفكريعة عرية التعنينيةشعرية جديدة، هعي مرحلعة الحركعة الشع
 ملمة 

تت الحدااة التنينية، فثجد قتعت معء النقعاد اء نناربت اآلراة النقدية الني در   -2
اء هععع ى الحدااعععة  خعععرآ ات بععععد ارنعععدادي، بينمعععا ثجعععد قتعععت هععع ى الحدااعععة هعععي 

( النعي هعي أداة الشعاعر فعي أث الكشع  ارنبطت فعي أغلعب امحيعاء بععع ) الرؤيعا
كننعععاى ثالكشععع   فعععدأب ثنجلّعععت هععع ى الحدااعععة فعععي البحعععث ثا نجتعععيد النجديعععد  
 نجاثئ الثاقع ثاخنراق   التنينيثء علا

انطعععععثى كعععععل معععععء ) امجيعععععال الشععععععرية( ث) الحدااعععععة( علعععععا بعععععع  الممعععععاهيت   -3
علععا مملععثت  شععنملنجععاثئ، ثالنجريععب، فكععل منلععا يالمشععنركة، هععي: الععئمء، ثال

ئمنععي، كمععا اء اللععاجر امكبععر لععدى التععنينييء هععث النجريععب العع ي يعنععي فععي 
ثبلعع ا حمععل  للقععديت ل النقععديرمملعثملت نجععاثئ مععا هععث جامععد ثالنمععرد علععا أغععت

المنجليععة فععي نجععاثئ مععا هععث تععكثني  (الحدااععة)المنععمثء نمتعع  العع ي نععادت بعع  



ثاكنشعععا  الجديعععد  ثهععع ا ينقعععارب كايعععرا  معععع مصعععطلح ) النجريعععب( الععع ي ي نكعععر 
امعععرا  القديمععة ثينمععرد عليلععا، فكععاء مععء المنععاةات المشععنركة بععيء امجيععال 

بأنع  انكعار للنقاليعد    التعنينيثءنثح، حنا ن رجمعالممالشعرية نمء أفب الحدااة 
 الاابنة، ثامعرا  البالية ثه ا ما  هبت الي  الحدااة 

للرععرث  التععياقية المن يععرة فععي مرحلععة التععنينات دثر فععي اننععا  القصععيدة  كععاء -4
جعلععت هعع ى  التععنينية، ثلعع لو فععاء أغلععب الدراتععات النقديععة فععي الشعععر التععنيني

التععنينية، ثكععاء لععا، فعععّدنلا مرجعيععات ملمععة للقصععيدة نععمء اهنمامان تععياقاتال
، فنعععت  جنماعيعععةا تياتعععية ،  ث ال ربيعععة، ث النراايعععة، ث الت التعععياقامعععء ابرئهعععا : 

عععء مرجعيععات شعععرية ماععل شعععر الععرثاد  ثعلععا الععرغت مععء اخععنت  مرجعيععات 
القصيدة التنينية ثنعددها ، اّ  اء شعراةها اتنندثا علا مرجعية ثاحعدة ملمعة 

 ثهي عالملت الداخلي ال ي ركنثا الي  في نجاربلت المخنلمة 
كشعععمت دراتعععننا اء هنعععاو امعععة حثانعععء مخنلمعععة، معرفيعععة، ثتياتعععية، ثفنيعععة،   -5

ثمكانية،احننععنت النجربععة الشعععرية التععنينية ثتععاعدت علععا اننشععارها، منلععا : 
اء الشععري  ثيععد امخيعر معء يعالمقاهي ثالنجمعات، ثالصعح  ثالمجعتت، ثالب

هععت هعع ى الحثانععء ف منعع  يماععل المنطلععب امتععار فععي اعععتء الجيععل التععنيني ا
عر بنثجيععع  الشعععا تععععء ثجعععثدى، فكعععاء أّثل نرريعععة فعععي الشععععر العراقعععي ، اهنمععع

 ية الشعرية لنرر الحديث نحث اإلطار العات ل
 
 انيا  :ا

ععء النحعث ت امتعلثبية فعي العنت التعنيني كمعا رصعدها النقعاد،  لاعانيكش  المصعل ا
  ا  الشععرية اهتثمثتعيق ،ثصعثرهت ،ء متنثيات نجريبية اتايعة نحققعت فعي ل عنلتنم

اء هاجر النحعثل كعاء معء أهعت رثافعد الشععر التعنيني ، اممعر الع ي بعدا ثاقععا  شععريا  
منحققععععا  بكيميععععات مخنلمععععة نلمتععععلا النقععععاد فععععي متععععنثيانلا الاتاععععة: البنععععائي، ثالععععد لي، 
ثاإليقعععاعي، بقاتعععملا المشعععنرو ) النجريعععب( الععع ي جعععاة مقنرنعععا  معععع مجريعععات النجريعععب 

ل النععي ئهعع ى المتععنثيات بماابععة الثتععاي  لععو الحععيء  ثكانععت اإلجنماعيععة ثالناريخيععة فعع



رتعععت بلعععا التعععنينيثء متمعععح مشعععرثعلت ثخطثطععع ، كاشعععميء بععع لو ععععء م عععامرانلت فعععي 
 ارباو منطب النداثل اللتاني تعيا  الا احداث انتاب نعبيرية جديدة  

 بما يأني : ه ى الرؤية ثيمكء نلخيت
، ثنجعععريبلت لاشعععكال الجديعععدة كعععاء ء ععععء التعععائد ثالمعععألث ياء خعععرث  التعععنيني -1

تعععببا  فعععي نثليعععد قصعععائد جديعععدة بمتعععميات لعععت نكعععء معلعععثدة ، ماعععل: البصعععرية، 
 ثالميكانيكية، ثالكثنكرينية 

لعععت يقنصعععر النجريعععب علعععا الشعععكل الخعععارجي فقعععط، بعععل شعععمل  لعععو المنعععمثء  -2
أينععععا ، ثكععععاء ننيجععععة  لعععع لو اء امنععععائ الععععنت التععععنيني بانمنععععاح الد لععععة ثنعععععدد 

 ميء، مما أدى الا ثصم  بال رابة ثال مث  المنا
نمعععّرد التعععنينيثء علعععا اإليقاععععات النقليديعععة ثامثئاء المعرثفعععة، ممعععا أفنعععا العععا نشعععثة 

 ب  ثكاء معء اهعت ننائجع رثاهر مثتيقية مخنلمة، أهملا: النداخل ، ثالندثير، ثالنجري
طعا  معء أنمعاط قصعيدة الناعر النعي كانعت جعئةا  معء المشعرثن التعنيني بثصعملا نم رلثر

    ، فنت  عء الد ليالنجريب اإليقاعي
 
 ا :لااا

 ثفي دراتننا للمنلجيات النقدية الدارتة للشعر التنيني نثصلنا الا ما يأني :
كاء الثاقع النقدي العراقي في التنينات ينمائ بالابعات ثاإلتعنقرار، ثخعا   -1

النقديعة نقليديعة  النقاد في المناهج التياقية المخنلمة، ثبدأت أغلعب النجعارب
معنمدة فعي أغلبلعا علعا اإلنطبعان ثالنأار ثرلعت الخطابعات النقديعة متعنقرة 
علعععا هععع ا النحعععث العععا أء عصعععمت ريعععاح الن ييعععر مقنرنعععة  بالحدااعععة، فشعععلد 
النحليعععل النقعععدي نحعععث ت خطيععععرة فعععي مناهجععع ، ثلععععت نععععد المنعععاهج القديمععععة 

النقعدي الحعديث نتنثعب ما هث جديد في العنت الشععري، فرلعر المشعرثن 
) النقععد  ، أيمععات  فععي منلجيانعع  المخنلمععة مععء بنيثيععة ثمععا بعععدها ، منطلقععا  م

نكاملعة نقعثت علعا النعععالب الحعديث( معء حقيقعة ممادهعا اء العنت هععث بنيعة م
ها، فشععب النقععد الجديععد  طريقعع  فععي المحععت النصععي ثاللتععاني عناصععر بععيء 

 ة الجديدة للخطاب الشعريف كاشما  ب لو عء حمث ن  النعبيري



نعبيعرا  ععء نثجلعانلت، ثلعت نكعء بعع  هع ى  المنلجية كانت طرثحات النقاد -2
النثجلات اابنعةف لععدت امعنتو بعنعلت نصعثرا  حقيقيعا  لمعنعا المعنلج ، ممعا 

المنعاهج الحداايعة  نطبيعب حدا بلت الا النحثل مع النيار التائد، فجّربثا في
بيء القديت ثالحعديث  اّ  انلعت  مئاثجيءة علا منلجيانلت القديمة، مع اإلبقا

رلعععثا مشعععدثديء  نجريعععب المنعععاهج الحدياعععة علعععا العععرغت معععء محعععاث نلت فعععيث 
 بععع  المتمععح النقديععة مععء أغلععبلت لجيععات القديمععة، فلععت نخععل  خطابععاتللمن

 اإلنطباعية 
تعععلت، ا  شعععلد متعععرح النقعععد التعععنيني حراكعععا  معععء لعععدء الشععععراة التعععنينييء أنم -3

منعععثنلت  مهملعععت، ثكعععاء ( الشععععراة النقعععاد اهرة )رعععع عععر  الجيعععل التعععنيني ب
النقديعععععة النعععععي للعععععا اقللعععععا الخعععععات، ثمعععععء أبعععععرئهت: تعععععامي ملعععععدي، ثطعععععراد 

تب، ثعلععي الععع ثحميععد تعععيد، الكبيتععي، ثحععانت الصععكر، ثمحتععء اطععيم ،
  ثفانل العئاثي، ثفثئي كريت

، احععدث  مععنلج علععا قلمععا اعنمععدت العراقيععة اء أغلععب هعع ى الدراتععات النقديععة -4
فكانععت فععي نقععدها النطبيقععي نجمععع عناصععر مععء منععاهج مخنلمععةف ا  رفععع  
معرعت النقععاد أّيععة منلجيعة أث نرريععة محععددة حرصعا  علععا نخلععيت الممارتععة 

  ثقيثدى النقدية مء اتار المنلج الثاحد
 

 
 
 
 

 

 
 


