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بغداد :  -نوفل شاكر تسكام .أشكال التعبير في شعر مظفر النواب )رسالة ماجستير( .

  9002الجامعة المستنصرية :كلية اآلداب : قسم اللغة العربية ، 
 

تساءلنا في المقدمة عما إذا كان النواب شاعراً حداثياً ، تمكن منن تووعنأ واتاتنل الين،رعة، لي سنن      

 ل للولوج ال  باب الحداثة ؟لل تأهيل نص

تلقد تبنين إن مسن وعاا المن ن الننوابي ، كاننل فاعلنة تملهلنة للبلنوه إلن  هن،  المرحلنة، بحين        

نجانب الصواب بقولنا إن م ن النواب الي،ري هو م ن حداثي م فرا تم ميز لنل لنلوة الحرنوي بنين 

 الم ون الي،رعة األخرى الم،اصرة للياعر. 

إل  هن،  الن يجنة منن خنست الن قرامنا لمفنرااا هن،ا المن ن تمسن وعاتل ال ،بيرعنة، تقد توصلنا  

فوجدنا ون الياعر قد لون م نل ه،ا بثسثة وشكات ت،بيرعة ال واع من خسلهنا ون عو،نش شن،ر ، تعنمن  

ا وللوبل الي،ري بها ، ليسمح لواقاا اللغة ال ،بيرعة من ون تنفجر في ه،ا المن ن ، تقند كاننل قراءاتنن

 تاليكل المسرحي، تاليكل الرمزي  له،  األشكات قد توزعل عل  : اليكل القصصي ،

وما عل  ص،يد اليكل القصصي، فقد تلمسنا مسمح األااء القصصي فني شن،ر  فوجندنا  عفيند  

مننن م،وينناا فننن القنن ، تعوينن  ال قنينناا السننراعة الم نوعننة، ت لننيما فيمننا ع نن  بننناء الزمننان 

مكان فقد تي  الياعر ثسثة ونواع منن األمكننة هني: األلين  تالم،نااي تال، بنة ، السراي، وما بناء ال

وما عل  مس وى بناء المنظوي فقد قنا  اليناعر باافنااة منن تويين  عندة وننواع منن النرتاة تذلن  منن 

خنست تناتلننا لهنن،ا المومنوع منن تجهننة نظنر الناقند البنيننوي عجينينلل تحنل عنننوان ال ب ينر، فوجنندنا 

اعر، تنقسش بحسب ونواع ال ب ير الثسثة فمنها ما كان تب ير  صفراً عالحكاعنة يينر مبنأيةل نصوص الي

تمنها ما جاء تب ير  ااخلياً ، تمنها ما كان تب ير  خايجياً، تتجدنا ونل الياعر عس  د  ال ب ير الداخلي 

  الرتاعنة البوليفونينة بأنواعل الثسثة الفرعية: الثابل تالم غير تالم ،دا حي  نجح الياعر فني تويين

 عالم ،داة األصواال كما ع جل  ذل  بوموح في قصيدة عبحاي البحايعنل .

تعل  ص،يد اليكل المسرحي ، قا  النواب ب ويي  عناصنر بنناء المسنرحية تهني الصنراع  

تالحننواي تالي صننية، فكننان الصننراع فنني قصننامد النننواب عننأتي علنن  لننجي ين : الصننراع ال ننايجي ، 

اخلي ، فكان الصنراع ال نايجي عحندي بنين البونل تال صنش، وت البونل تالمج منأ ، ومنا تالصراع الد

الصراع الداخلي فكان عحدي في ااخل الي صية ، بين القيا  بالواجنب، وت ال قناعع عننل، بنين ال،قنل 

 تال،اطفة بين الثوية تالرموخ تال سليش إل  القدي . 

ل لغة حواي ش،ري ع ناف، من خسلها الي،ري وما الحواي الي،ري ، فقد نجح الياعر في تيكي 

بالديامي بال  دا  مكث  ل،نصري ا ق صاا تال وتر الل،ان عركنزان علن  عناصنر الفاعلينة الديامينة 

الحنواي بمك نزاتهنا الين،رعة، كمنا وفناا في الكي  عن الي صنياا تعنرا األفكناي منأ اح فناي لغنة 

 النواب من ال  دا  المفايقة في تدعيش األللوب الديامي في حواي  .

وما عل  ص،يد بنناء الي صنية فقند كنان اليناعر حرعصناً علن  بنناء ش صنياتل الديامينة منن  

اعر كنان عركنز مس وعاتها الثسثة: النفسية، تا ج ماعية تالمااعنة عالفسنيولوجيةل منأ مسحظنة ون الين

علن  الب،نند النفسنني فنني بنامننل للي صننياا الهزليننة ال نني جنناءا ش صننياا نمويننة مف قننرة إلنن  النمننو ، 

تيالباً ما تأتي ه،  الي صياا النموية في قصامد الهجاء السيالي ال ي كان النواب عبرع فني ك اب هنا 

  كقصامد : عتل الزع رل تعوعها القبوانل تعالوترعاا الليليةل تييرها .

وما عل  مس وى البناء الديامي لقصامد النواب الممسنرحة تال ني جناءا م نوافرة علن  جمينأ  

عناصننر بننناء المسننرحية، حينن  تجنندنا ونهننا ت مثننل فنني ثسثننة قصننامد هنني : عصننرة الفقننراء المملننوءة 



يامي، بالم فجراال، تعبحاي البحايعنل تعالوترعاا الليليةل فقد قا  الياعر بمراعاة مراحل البنناء الند

من حدي م صاعد ثش نقوة تحوت إل  ال،يتة تمن ثش الحدي الهابط فوجدنا  عسير عل  ه،ا ال رتينب ، 

تلكننل   عقسننمل بال سنناتي فغالبنناً مننا عسنن أثر الحندي الم صنناعد بمسنناحة كبيننرة مننن القصننيدة ، كمننا ون 

ل داعياا الوجدانينة وت النواب ع،مد إل  تقويأ وتصات ه،ا البناء الديامي بمواق  خايجية تقو  عل  ا

ال جرعد تال حلي  في عالش ال صوف مما عر،  ه،ا البناء ت ليما قصيدة عالوترعاا الليليةل ال ي قا  

الياعر ب قويأ وتصات بناءها الديامي علن  نحنو عبندت م ،منداً ، تل،نل ذلن  عرجنأ إلن  كنون اليناعر 

 رحية بالم،ن  الحرفي له،  الكلمة.عك ب قصيدة تحمل بين حنباتها مسمح المسرح، ت  عك ب مس

وما في جانب اليكل الرمزي ، فقد قا  النواب ب ويي  نوعين من الرموز: الرمنوز ال راثينة،  

تالرموز الم،اصرة، تالرمنوز ال راثينة تمظهنرا فني شن،ر  ب،ندة تلنامل وبرزهنا ال نناص تالصنوية 

لن دعامها ، تقند قنا  اليناعر بال حرناي البيانية تالحواي مأ الي صنية ال راثينة ال ني عقنو  اليناعر با

الوقوس ال راثية تالي،بية في توييفل له،ا النوع من الرموز، وما النوع الثاني فقد قنا  اليناعر بان قناء 

ش صياتل الرمزعة من الحياة اليومية، تيكز عل  اخ ياي ش صياا لمقاتلين تفنداميين تثنواي عن منون 

في ال،الش ال،ربي فني ال نايعا الم،اصنر، توفناا اليناعر منن لحركاا المقاتمة الم،اصرة ال ي يهرا 

تقنية عترالل الحواسل بكثرة في ه،ا النوع من الرموز، كما ون اليناعر قنا  ب وليند يمنوز منن لدننل ، 

يموز جاءا من خيات الياعر تتجرب ل ال اصة لكنها يموز قليلة جداً ل،ل  لش تس أثر ب،نوان مسن قل 

. 

 

 


