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 ثـــديـــعـــر الـــعراقــــي احلــــــالــش
 ، الـرؤية والتحوالت السبعينياتجيل 



 املقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على  سىيدنا محمىد ، وعلى  ،لىص ، وصىح ص 

 الغر الميامين .

 اما  عد

يعد الشعر العراقي في نظرنا ساحة عريضة تلتقي فيها كل التيارات  مختلى   

لىىدا م ، فاليخ ىى  االتجاهىىات ، وهىىذا مىىا يشىىكل المصىىدر االسىىاو لحيويتىىص ، وت اعلىىص ا

عل  أي  احث ان خطوطا ر يسة تنتظم الخارطة الشعرية في العىرا   شىكل متىوا ، 

وقىىد ال يتقىىاطو ، ولكىىن  ينىىص وشىىا ك قر ىى  ال شىىل ، ومىىا ترمىىي اليىىص ، يقىىو ضىىمن 

، االول : هىىو المحىىور الشىىكلي ، رذ تسىىير القصىىيدة العموديىىة الىى  جانىىب محىىورين 

في تطور متالح  ضمن  ناها الشكلية  وص  عىام ، قصيدة الت عيلة ، وقصيدة النثر 

واما المحور الثاني : فهو يتضمن قضىايا التكنيىل ، والمضىمون ، فمىن المعىرو  ان 

الشعر العراقي تنتظمص ثالثة ا عاد هي : ال عد االجتماعي ، وال عىد السياسىي ، وال عىد 

واضىىحا  ىىالتحوالت  تىىرثراتتىىاثر  األ عىىادالىىذاتي ، ومىىو االخىىذ  نظىىر االعت ىىار ان هىىذ  

 . األخيرةالسياسية التي شهدها ال لد في النص  قرن 

 الىىذات هىىو الىىذي دفعنىىا لتحديىىد الشىىعر العراقىىي ميىىدانا للدراسىىة ،  األمىىروهىىذا  

لىم تقىدم صىورة واضىحة لرسىم  األكاديميىةولظننا ان كثيرا مىن الدراسىات ، والسىيما 

ـ  ىىدافو التركيىى  ل الدراسىىات جغرافيتىىص ، وتحديىىد مالمحىىص  دقىىة ، رذ توخىىت مثىىل تلىى

الجهود ـ الحصول عل  الشهادة في حين انها ـ كما نرى ـ اسىهمت فىي  رضاعةوعدم 

 تقديم رؤية مشوهة ، وم تسرة عن واقو الشعر .

اننىىىا نىىىرى ان الدراسىىىات الم ترضىىىة يجىىىب ان تاخىىىذ الكليىىىات اوال ، وتقىىىدم  

المكث ىة الن تظهىر مىا يتميى  المشروع الشعري في حدود  العامة ، ثم تهير للدراسات 

فيص شاعر عن اخر ، او تلتقط ال وايا المظلمة التي لىم تنسى  ضىمن رؤيىة الدراسىات 

الشاملة ، وهذا ما يشكل دافعا اساسيا ،خر للت تيش عىن منطقىة شىعرية لىم تنىل حظهىا 



مىن ال حىىث المىىنظم اكاديميىا فكىىان ان وافىى  ميلىىي رضىا اسىىتاذي المشىىر  ، وموافقىىة 

اللغىىة العر يىىة فىىي هىىذ  الكليىىة علىى  اختيىىار جيىىل نىىا  عىىد السىىتينات ميىىدانا ر اسىىة قسىىم 

م مالحقين 7711للدراسة قاصدين  ذلل الشعراء الذين ظهروا  رؤية جديدة منذ عام 

م م تعدين عن الخطوط العامىة ، والت صىيالت التىي احتوتهىا 4002نتاجاتهم ال  عام 

ممىا ال  األولفي سيا  ال صىل  حناأوض عض الدراسات التي اهتمت  هذا الجيل كما 

 حاجة لنا  ذكر  في المقدمة .

انتظم هىذا ال حىث فىي ثالثىة خطىوط ر يسىة ، االول : هىو الكشى  عىن حىدود 

الجيل تاريخيا من خالل تت ىو سىيرتص ، وظىرو  تكوينىص كمىا ا نىا فىي التمهيىد ، ومىن 

الجيىل ،  اجرنضىمالحقة الخطاب النقىدي الىذي دار حولىص ، ومىدى اسىهامص فىي خالل 

و لىىورة رؤيتىىص الشىىعرية ، وقىىد خصصىىنا لىىذلل ال صىىل االول ، امىىا الخىىط الثىىاني فقىىد 

التي قدمها هذا الجيل ، ورذ انتوينا ذلل فاننىا الحقنىا  فيص فحص الرؤية النظرية ارترينا

عند اكثر الشعراء تنظيرا ، وهو خ عل الماجدي ، ورن كىان فىي يقيننىا ال يع ىر  دقىة 

عن طموح الجيىل كلىص ، وعىن رؤيىا  ، امىا الخىط الثالىث ، فقىد الحقنىا فيىص التحىوالت 

الثالىث ، والرا ىو ، رذ  ت على  القصىيدة ، وعالجنىا ذلىل فىي ال صىلينأال نية التي طر

منهما لمعالجة تحوالت اللغىة الشىعرية قاصىدين  ىذلل تحىوالت اللغىة  األولخصصنا 

علىى  صىىعيد التركيىىب النحىىوي ، والىىداللي ، والموسىىيقي ، فىىي حىىين خصصىىنا الثىىاني 

للكش  عن  نية القصيدة ، وهيكليتها ، وانتهينا ال  خاتمة لخصت مجمىل مىا توصىل 

، وقد اقتضت ط يعة المادة المدروسىة اسىتعمال اكثىر مىن مىنهك  ال حث اليص من نتا ك

راينا  مناس ا للتوصل ال  نتا ك اقرب ال  الصواب، والدقة ، فكان المىنهك التىاريخي 

جانىىب المىىنهك التحليلىىي النصىىي الىىذي اسىىتثمرنا  فىىي الكشىى  عىىن خ ايىىا  رلىى النقىىدي 

 النص ، وتحوالتص .

مضىىنية ال  سىى ب نىىدرة مصىىىادر  ، لقىىد كانىىت رحلتنىىا مىىو ال حىىىث شىىاقة ، و

واعتماد  على  م ىات الصىح  ، والىدوريات ، ورن كىان هىذا سى  ا مهمىا ، وانمىا مىن 

مىن جهىة ، ومىن جهىة اخىرى كثىرة  أطرافىصالقدرة عل  لم شتات الموضىوع ، وضىم 

الشعراء ، وكثرة شعرهم االمر الذي اقتض  م يدا من الجهد ، والمتا عة  غية انتقىاء 



 ها ، والن غاية ال حىث الكشى  عىن عطىاء هىذا الجيىل ، و يىان شهد النصوص المست

في اغناء الشعرية العر ية في العىرا  كىان منهجنىا تو يىو االختيىارات  رسهامصمقدار 

نستثن اال من لم نحصل عل  مجموعاتص الشىعرية الشعرية عل  معظم الشعراء ، ولم 

  عد. رلينا، و خاصة اللذين ط وعها خارج الوطن ، ولم تصل 

والواقو ان هذ  الصعو ات لم تثننا عن الع م ، والسعي ، ورن شىا ص اخطىاء ، 

 ال راغ منص . دوقصور في  عض مواضعص كما لمسنا عن

المشىر  على   ألسىتاذيتقتضي ان انحنىي  األمانةوفي ختام هذ  المقدمة فان 

رأ غيىر هذا ال حث الدكتور خالد عي مصط   عرفانا  ما قدمىص لل احىث فىالح  انىص قى

ان  أ ى  أفكىارا، وقىد اقت سىت منىص  أكاديميمرة  حو شعري ، وذو  نقدي ، وتقويم 

فىىي هىىوامش ال حىىث ايثىىارا ، وتكرمىىا كمىىا اتقىىدم  ج يىىل شىىكري ووافىىر  رليهىىا أشىىير

 ق ولهىىا ،  أتشىىر اللىىذين تىىا عوا سىىير ال حىىث  هىىدى مالحظىىات  ألسىىاتذتياحترامىىي 

قىىدموا لىىي مىىا فىىي وسىىعهم  أعىى اء  اخىىوة  هىىا ، ويىىدين ال حىىث ، وال احىىث الىى واألخىىذ

على   اإلطىالعهذا ال حث منهم الدكتور خ عل الماجدي ، رذ اتاح لىي فرصىة  إلنجا 

ال اضلين الدكتور ع ىد االلىص احمىد  واألستاذينالخاص  الشعراء الس عينيين ،  أرشي ص

،  و،خىرين، رذ وفرا لي  عض المصادر المهمىة لل حىث ، ، والدكتور فاضل التميمي 

 ولعا لتي الكريمة التي تحملت معي مشقة الطري  .

 

                                                    

    ال احث                                                       

 


