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بعد نهاية رحلة البحث في السخرية والساخرين في الشععر العرايعي الحعديث   د بعد  تعن ن عا    

 سّجلها الباحث حول توضوع دراس ه   يتكن إيجازها باآل ي : 

السخرية تلتح أسلوبي   وتلحظ بالغعي ي عوخإ إحعالل الوايعو   والنهعوم بعه تعن حعال إلعإ  .1

بععة   والتك ععو  لععه ا الخ ععا  والتخا عع      حععال أفضععل   فععي سععيا   واحععلي يعع  ر الك ا

 سععع هدل الهعععزل تعععن التحعععي    د تعععن أجعععل التعععرور خلسعععة   بعععل تعععن أجعععل إزالعععة ال نعععاع  عععن 

نتا  السلوك البشري ذات اآلثار السلبية  لإ   عور التج تعو أالظواهر السياسية الت ردية   و 

 ونتوه . 

ر ديعة تعن التحع لحات الت اربعة لهعا   كثعهوم الذي  رح ه هعذه الدراسعة أ عم وأالسخرية بالتف .2

   وادس هزال   وغيرها   فهي حاضنة لها وأوسو توضو ًا تنها .   نّدرنحو ال هكم   وال

شعععر السععخرية تسععجل  ععمريخي ت تيععز    ععرك بحععتات تشععرفة  لععإ حععفحات بيضععال  فضععاًل  .3

يضععية يععدافو   ععن كونععه نو ععًا تععن أنععواع ادل ععزام فععي ازد    الععذي يل ععزم الشععا ر تععن خاللععه

 نهععععا   و كععععون تععععدار اه تاتععععه وت ل يععععه   فلععععم ي ععععل الشععععا ر تويععععل ال افععععل بعععع زال التوايععععل 

وازحداث ال ي تر  بها العرا  إّبان  لك الح بة   بل  جاوزها ليع دي دوره الفا عل فعي تواجهعة 

حعععادت ال عععردي وتظعععاهر ال تععععو   وي عععوم فعععي أ تايهععععا   تتعععثاًل دور التعارضعععة الح ي يععععة 

رفم والعععع هكم لكععععل شععععكل تععععن أشععععكالها   سععععوال أكععععان  لععععإ حعععععيد ادخ ععععرا  السياسععععي والعععع

الخعععارجي ا ادحععع الل   أم  لعععإ تسععع وا ازنظتععععة الحاكتعععة التناو عععة لالسععع عتار   وتوايفهععععا 

 السلبية  لإ            البالد . 



هعععذين  وادج تا يعععة الحيعععز ازكبعععر فعععي  نعععاول الشععععرال   زهتي عععةشععع لت السعععخرية السياسعععية  .4

  وسععب   رديهععا ف ععد شععك ال توضععو اه تععام البعععدين فععي حيععاس النععاء   وبنععال ت سسععات الدولععة 

 الشعرال العراييين   واخ الل ر اهم بالنسبة إلإ البعد الفردي . 

 ر  تععن ل ععة الحععديث اليععوتي   زن  الشعععرالوجععد الباحععث أن ل ععة السععخرية بسععي ة  كععاد    عع .5

يهععا وأخععذوا  لععإ  ععا  هم ال عبيععر  ععن تشععكالت التج تععو وهتوتععه   جس ععدوا الوايعي ععة بكععل تعان

ن حل  وا في بعم ازحيان في خياد هم الشعري ة    واد  تاد  لعإ اييحعال وازسعلو  غيعر وا 

 التباشر في ال عبير  بر الرتز وايحالة ال رآنية   وال ال   بالل ة تن خالل ألفاظها . 

السعععخرية لحعععياغة نحوحعععهم الشععععرية تعععن خعععالل بععععم ال راكيععع  وحضعععورها إيثعععار شععععرال  .6

الت اتي في سيا  النحوم   نحو ادس فهام   والندال   وازتر   وال  عديم وال عمخير ... الع  

   وال ي   ناس  تو  بيعة هذا الفن . 

 ح ع  تتا وجعده الباحعث أن تعنعإ السعخرية يعد ي ح ع  ب حعيدس كاتلعة   وربتعا ت ولعة   ويعد   .7

فععي بعععم ازبيععات   والت  عععات ال حععيرس والن ععل الشعععرية   وازبيععات الي يتععة   بحسعع  تععا 

    ضيه ال جربة الشعرية . 

ال زتععت النحععوم الشعععرية السععاخرس بععال فعيالت ال زاتععًا شععديدًا فععي اسعع عتال الشععا ر للبحععور  .8

  كتععا  الشعععرية   ف ععد رحععد الباحععث نحوحععًا شعععرية نسععجت  لععإ أكثععر تععن وزن  روضععي

نجعد ذلععك فععي شعععر ال فعيلععة   الععذي بنععي أغلبعه  لععإ البحععور الحععافية  لتععا  ععوفره تععن إتكانيععة 

فععي أثنععال  تليععة سععرد تع يععات السععخرية وألفاظهععا فععي الويععت ال حععرر تععن الثوابععت التوسععي ية 

ت الذي نجد فيه ال زاتًا شعديدًا بعال فعيالت التوسعي ية وازوزان الخليليعة فعي ال حعا د ال عي نسعج

 لعععإ تنعععوال الشععععر العتعععودي وغلبعععت  لعععإ الشععععر السعععاخر ال عععوافي ا العععذلل   ال عععي سعععخرها 



الشعععرال ل ععد يم يحععم السععخرية فععي أشعععارهم   فضععاًل  ععن كععون التوسععي إ الداخليععة إحععدا 

 الوسا ل التهتة ال ي ا  تد  ليها الشعرال في إظهار سخري هم . 

أسععععلوبية   كععععان لهععععا دورهععععا التعععع ثر هيتنععععت  لععععإ شعععععر السععععخرية فععععي هععععذه الح بععععة ظععععواهر  .9

وجتالي ها في  حديد أبعاد السخرية   تنها التفارية ال ي كشعل الشععرال تعن خاللهعا  عن تعز  

الت نايضات بين ازشيال   والكشل  ن تعدا  فا عل شخحعية الشعا ر تعو  بيععة التوضعوع 

سعاخرس ال عي  تيعزت الشعري بنو يها اللفظيعة   وتفاريعة التويعل أو السعيا    وتنهعا الحعورس ال

فضعععععاًل  عععععن وضعععععوحها وبسعععععا  ها بالوايعيعععععة والحيويعععععة النابععععععة تعععععن ال شعععععخيم وال جسعععععيد   

واخ الل أنتا ها بين الوايعية والكاريكا ورية الهازلة   وتنها البنال الدراتي الذي ا  تد  لعإ 

ال ععععم والحكععععي فععععي سععععرد ازحععععداث السععععاخرس   تتععععا أضععععفإ  لععععإ الشعععععر ال جديععععد وايثععععارس 

 ل نوع  . وا

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 


