


 االتجاه السٌاسً فً شعر صادق القاموسً                 

 االستاذ الدكتور ٌاسر علً عبد الخالدي                    

 استاذ دكتور فً اللغة العربٌة، كلٌة اآلداب، جامعة القادسٌة                 

yasse.abed@qu.edu.iq 

 الباحثة نور جالل محسن                            

  ماجستٌر، لغة عربٌة ، كلٌة اآلداب  

Gmail.com@Nourjalal993 

  خالصة  

 عشر، التاسع القرن أواسط فً بالتطور خاصة   والعراقً عامة   العربً الشعر أخذ

 الشعر مدرسة مثل الجدٌدة الشعرٌة للمدارس األولى االرهاصات ظهور خالل من

 السلطة عن الناتجة التحوالت بسبب الشعر أصابت التً االنكسارات نتٌجة الحر،

ا مطامعها، أجل من الشعر وتوظٌف الحاكمة،  الشعراء من طبقة ظهور إلى أدى ممَّ

 هؤالء ٌستحقها ال مكانة وهً شعرهم، خالل من مكانة والسلطة الُحكام أعطوا الذٌن

 التطورات أهم إنَّ  ذلك عن فضال   ذلك، وغٌر وتجبرهم بطغٌانهم ُعرفوا الذٌن الُحكام

 رسالة إعطاء بغٌة علٌه، جدٌدة مضامٌن دخول هو الشعر سماء فً الحت التً

 تتوافق بصورة قولبتها تم التً أو استحدثت، التً السٌاقات من سٌاق فً سامٌة

 االتجاهات ضمن جدٌدة شعرٌة مالمح ظهرت ولهذا آنذاك، المرحلة ومتغٌرات

 المرحلة إنَّ  و كتاباتهم، فً الشعراء ٌطرحه فٌما واسعا   حٌزا   أخذت التً الشعرٌة

 المناكفات إذ سٌاسٌة، مرحلة من بأكثر ٌمر جعلته الشاعر فٌها نشأ التً العمرٌة

 شاعرنا، عند الوعً نضوج مرحلة فً ظهورها كان آنذاك دارت التً والمماحكات

 خٌال فً شعرٌة سحابة كونت اللَمسات هذه وكل ، المختلفة بجوانبها عاشها وقد

 أشعاره كتب شاعرنا أنَّ  ذلك عن فضال   الشعرٌة، مجموعته فً لٌمتطرها القاموسً

 نصوص وجود من الرغم على فرد، ولٌس أمة هموم عن ُتعبر صادقة   رسالة   لتكون

 االتجاه عن المبحث هذا فً سنتحدث تقدم ما وفق وعلى فردٌة، تجربة عن تتحدث

 .شعره تتبع خالل من القاموسً شعر فً استوطن الذي السٌاسً الشعري

 شعر القاموسً ( –الكلمات المفتاحٌة  ) االتجاه السٌاسً 
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Arab poetry in general, and Iraqi poetry in particular, 

developed in the mid-nineteenth century, through the 

emergence of the first signs of new poetry schools such as the 

Free Poetry School, as a result of the breakdowns that affected 

poetry due to the transformations resulting from the ruling 

authority, and the employment of poetry for its ambitions, 

which led to the emergence of a layer of  The poets who gave 

rulers and authority a position through their poetry, a position 

that those rulers who were known for their tyranny and 

coercion and so on, is not deserving of it. Moreover, the most 

important developments that have occurred in the sky of 

poetry is the introduction of new contents on it, in order to give 

a sublime message in the context of the contexts that have 

been developed.  Or that has been molded in a way that 

corresponds to the variables of the stage at the time, and this is 

why new poetic features emerged within the poetic trends that 

took a large part in what poets offer in their writings.  Her 

appearance was at the maturity of consciousness among our 

poet, and she lived with its various aspects, and all these 

touches formed a poetic cloud in the imagination of Al-Qamusi 



to show it in his poetic collection, in addition to that  Our poet 

wrote his poems to be a sincere message expressing the 

concerns of a nation and not an individual, despite the 

presence of texts talking about individual experience, and 

according to the foregoing we will talk in this topic about the 

poetic political direction that has settled in the poetry of Al 

Qamusi by tracing his poetry. 
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 االتجاه السٌاسً

 األطماع لعبت إذ المجتمعٌة، بالِبنٌة أثرت خطٌرة سٌاسٌة ُحقب العراق عاش    

 الكثر وتأجٌج غرس فً دورها اللحظة هذه وحتى العراقٌة الدولة نشأة منذ الخارجٌة

 - بوصفها المجتمعً، وحتى السٌاسً التقدم مسار فً عائقا   وجعلها المفاهٌم من

 توظٌف خالل من الخلٌط، المجتمع هذا لتفكٌك تهدف مفاهٌم غرست -األطماع

 .( ٔ)المختلفة السٌاسٌة التوترات لخلق أجنداتها

 من حالة الحاضر وقتنا وحتى نشأته منذ العراق فً السٌاسً االتجاه زرع     

ا المجتمع، فً الفوضى  األدبٌة السٌما جمٌعها الحٌاة مضامٌن على بالسلب أثر ممَّ

 (. ٕ)كتاباتهم فً ٌضمنوها تجربة خٌر وكانت الحكاٌات هذه األدباء عاش وقد منها،

 وطنه حكاٌات شعره حمل إذ شعره، فً السٌاسً االتجاه القاموسً جسد ولقد     

 مرآة قصائده فكانت شعرا ، واالجتماعٌة السٌاسٌة معاناتهم جسد إذ جلدته، وأبناء

 غٌرها، دون لفئات وتهمٌش اضطرابات من به حلَّ  وما مجتمعه لمعاناة عاكسة

 من لها، األولى النشأة منذ األرض هذه مثلت التً والحضارة الفكر لمالمح وتغٌٌب

 .األكدٌة و والسومرٌة، والبابلٌة، اآلشورٌة، الحضارة خالل

 بُحقبهِ  الحدٌث العراقً الشعر فً بارزا   حضورا   السٌاسً الشعري االتجاه سجل

 أكلَ  بل مستحدثا   ٌُكن لم الشعر من النوع هذا حضور أنَّ  من الرغم على المختلفة،

نا إال وشِرب، علٌه الدهر  صادق النجفً الشاعر نافذة من عنه سنتحدث الٌوم أنَّ

 األٌام لتلك وثٌقة جعله إذ الشعر، فً السٌاسً للحدث توظٌفه كٌفٌة لتتبع القاموسً،

 .الكثٌر أحبته من أخذت التً

 سواء فكري منطلق من السٌاسً لإلصالح موجه شعر"  هو السٌاسً فالشعر    

      .( ٖ)"إسالمٌا   أو قومٌا   أو وطنٌا   الفكر هذا كان

 واإلسالمٌة الوطنٌة الِهوٌتٌن بوساطة شعره فً اإلصالح هذا القاموسً جسد       

 ولهذا مسؤولٌة، بكل وطنه هموم حمل وقد نصوصه، فً حاضرتٌن كانتا اللتٌن

 إلى رسالة قصٌدته فً قال إذ بهم، حلَّ  الذي الوجع بمالمح األحداث ٌجسد نجده

 -:حفٌد

ت الدرب، تلمح الربى أعٌنُ  َشخصت"              بٌد الفجر لترقٌب ونطَّ

 ورعود بركبها بروق تشتد   األفق طالئع واشرأبت                

 تصعد للحنها تحد   زغارٌدُ  السفوح من وتعالت                 



 الُمجٌدُ  الملحنٌن أي السمراء القمم بعزفها وتبارت              

 .(ٗ) "الّغرٌد طٌرها الٌوم هو باألمس ناح الذي الناعب فإذا             

 على وناقم ٌحصل لما رافض سٌاسً برمز مشوبا   ٌجده النص فً المتأمل إنَّ     

 الرمز هذا خالل من القاموسً سعى وقد المتنفذة، السلطة هذه ٌخص شًء كل

ا آنذاك السلطات لتغٌٌب  أفضل لمستقبل   وتوجٌه وإرشاد نصح من النص ٌحمله عمَّ

، جدٌد   حكم   إلى ٌسعى فهو الُمعاش، من  وهو( الفجر) لقوله توظٌفه ضوء فً وعادل 

 بعنوان جسدهم الذٌن المستقبل شباب خالل من وكذلك ،-جدٌد ٌوم-للشمس بزوغ

 وتقدم الطالئع، من النخبة هذه قوة إشتداد ذلك عن فضال   ،(الحفٌد) وهو القصٌدة

( رعود) لمفردة التوظٌف وهذا الرعد، مثل الخصوم ُتخٌف أداة   صار حتى فكرهم

 بٌان منها الغاٌة تكون وقد ،(فعول) زنة على مبالغة صٌغة شكل على جاء الذي

 تحقق وكأنَّه بطشه، من الرغم على آنذاك للحكم التصدي فً النخبة هذه قدرة

 بأصوات لتصدح الجبال قمم وتسابقت باالرتفاع الزغارٌد بدأت ولهذا المبتغى،

 واصفا   والخٌر السرور إلى النٌاح من االنتقال خالل من المعنى هذا وأكد األمل،

 (.الّغرٌد الطٌر)بـ مستقبلهم

 من القاموسً تمكن إذ تصاعدي، بنمط   الزمنٌة البنٌة نمو النص على المالحظ    

 إلى الوصول فً الشعب إرادة لتأكٌد خالله من سعى متسلسل، زمنً بناء تكوٌن

 الثلة هذا بوطنٌة واضحة إشارة وهنا الوعً، سالحها شابة نخبة بوساطة مبتغاها

 .وطنهم سبٌل فً وتضحٌتهم وحبهم الشباب من

 طرح محاولة أو الوطن عن بالدفاع فقط ُتعنى ال عامة   السٌاسٌة القصٌدة إنَّ      

 مواطن بناء إلى األمر هذا تتخطى بل الُحكام، اختلسها التً الحقوق السترجاع رؤٌة

ا الحق، إلحقاق هادفة   جمعٌة   ذاتا   لتصبح ذاته فً ،(٘) المواطنة روح وتثبٌت   ممَّ

 استلبت الذي الشعب، طموح تحقق نافذة برؤٌة ُمحمل مزدهر   جٌل   بناء لنا ٌكفل

 رضٌع كطفل الوطن إلى االنتماء إنَّ  ذلك عن فضال   الضالة، الزمرة من ُحقوقه

 النمط بهذا  ٌُغذى عندما العراقً الفرد كذلك وحنانها، بعطفها األم ُترضعه عندما

 .المجتمع فً فعاال   فردا   لٌكون صالحة، تغذٌته تكون النصوص من

 لتراب باالنتماء شعور هو بل بالمكان الفرد ارتباط فقط ٌعنً ال تقدم ما أنَّ     

 فنجد الكبرى، الِهوٌة فهو األرض، لهذه الوفاء ٌجسده روحً واستحقاق الوطن،

 .( ٙ)الوطن راٌة إعالء سبٌل فً وخالنه بنفسه ُمضحٌا   الشاعر



 بألوان -الذات- مالمحها تتلون أي الجمعٌة، الشاعر بذات الوطن قضٌة ارتبطت    

 تغٌٌرات، من علٌها ٌطرأ وما الواقع لتحوالت تبعا   داللته وتتحول الشعب،

 نشأته، فً ذاتً فتعبٌره مرآة فً ٌتأملها وكأنه موضوعٌة، ذاته ٌجعل الشاعر"فـ

 . ( 7)"عنه تعبٌره عاقبة فً موضوعً ولكنه

 نتٌجة وهً والنظام، السٌاسة على التمرد لغة إلى النص هذا فً الشاعر لجأ    

 أنَّ  السٌما السلطة من واالضطهاد بالظلم ٌشعر عندما الشاعر لها ٌصل دقٌقة

 تعاملوا الُحكام كون الوطن، ابناء ٌعانٌه ما عن إٌحائً بشكل   للحفٌد ٌبوح الشاعر

 .(8)  فئوٌة بطرٌقة رعٌتهم مع

 قصٌدته فً ٌقول إذ حالها، إلٌها آلت لما والتألم ببلدهِ  باإلشادة القاموسً وٌستمر    

 -:األبصار لك شخصتْ  إنْ  غرو ال

 أحرار ساحها وٌمأل وعً        أرجائها فً ٌجول البالد هذي"            

 .( 9)"معمار إعمارها عن وٌصد           متقّصد حاجاتها عن وٌغض              

 بصره غض أو السكوت من ٌتمكن ال لمرحلة ٌصل النص هذا فً الشاعر إنَّ       

 بل الصبر نفاد إلى أوصله به حلَّ  الذي الوجع كون حٌف، من وطنه على ٌقع لما

 وإرجاع راٌته إعالء غٌر سبٌل وال الكبرى ِهوٌته فالوطن رماد، إلى صبره تحول

 ٌحملون أُناس فٌه هل العراق أهل عن إنكاري باستفهام ٌتساءل فنجده ألهله، الحق

 فً ٌسمحون فكٌف!! بلى اإلجابة كانت إنْ  ٌألفهم؟ الذٌن األحرار هم وكذلك الوعً

 نصا   لنا ٌظهر فالقاموسً ُمتطلباتهم، تلبٌة عن وٌصمتون وطنهم، شخصٌة تذوٌب

 الحكومات أفعال أمام الصمت بسبب وطنه أصاب لما األلم وشدة الجزع فٌه بث

نا إال الطواغٌت وجه فً الثورة عدم من الرغم فعلى الحاكمة،  ٌُصدر الشاعر نجد أنَّ

 أجملها، العمر سنٌن من أخذ واقع تجلٌات ٌخاطب كونه الجمعٌة، األنا ثقافة للمتلقً

 مستمرة( األنا) أنَّ  نلحظ هنا ومن تغٌر، إلحداث محاولة أو ساكن تحرٌك دون من

 وصدق التجربة حقٌقة لنا ولٌعكس الجرٌح، وطنه من قربه لٌؤكد بجمعٌتها،

 .العاطفة

 منهما قصد وقد ،(ٌصد   -ٌغض  ) مضارعٌن فعلٌن النص فً الشاعر وظف      

 وهو للواقع، استقراء الشاعر من نلحظ وقد اللحظة، هذه حتى به نُمر   لواقع محاكاة

 على لٌدال مضارعٌن فعلٌن استعمل ولهذا وطنه، لواقع مستقبلٌة رؤٌة شمل استقراء

 .االستمرارٌة صفة ٌحمل المضارع الفعل كون لوطنه والمستقبل الحال



 ذلك فً السبب ٌكون وقد المتلقً، لدى المنال سهلت مفردات القاموسً استعمل     

 دون من الواحد الوطن ابناء نفوس فً الحماسٌة الروح إلشعال الشاعر سعً هو

ٌُخبر ذلك عن فضال   المتلقً، أمام ٌقف ذهنً عائق  استٌعاب على قدرته عدم اآلخر ل

 .السٌاسة هذه من المتذمر الرافض بروحٌة لوطنه، ٌحصل ما

 رفض خلق ٌحاول ألرضه وانتمائه الوطنً َنَفسه خالل من القاموسً نجد     

 بالواقع بالنهوض قصوره ضوء فً الحكم هذا قصور ٌؤكد بل آنذاك، للحكم مباشر

 وعدم السكوت طول هو الطرٌق بهذه البوح سبب ٌكون وقد وطنه، على مرَّ  الذي

 وجوب لٌؤكد القاموسً انبرى لذا. الحر العراقً للصوت الحاكمة األنظمة سماع

 هوٌته فقدان عدم عن فضال   متقدمة، مراتب إلى وإٌصاله وبناءه العراق، نصرة

 . (ٓٔ) العلٌا بالُمثل وااللتزام الحقٌقٌة

 عطاء هو بل فحسب للسكن مكانا   ٌكن لم القاموسً عند الوطن على المالحظ      

 هذا أقرانه، بٌن المٌادٌن مختلف فً ومكانة وفٌرة خٌرات من ٌحمله لما ٌنضب، ال

، خارطة   لٌس الوطن أنَّ  ٌؤكد  واسعة فضاءات فٌه  مكان الشاعر فوطن جغرافٌة 

ا متشابكة، وعالقاته  ٌجعله للوطن القاموسً وانتماء السٌاسً الُبعد أنَّ  فٌه الشك وممَّ

 .( ٔٔ)مباشر وغٌر مباشر بشكل العراق َحَكَمت التً األنظمة مع المحك على

 ٌعٌشه الذي الواقع لـرفضه نتٌجة الشاعر عند  التمرد سبب ٌعود وقد        

 األنظمة على واالحتجاج الرفض إلى ٌتعداها وقد به تحٌط التً االجتماعٌة والتقالٌد"

 بالعدالة االٌمان وهً مهمة لقضٌة ٌؤسس المتمرد إنَّ  ،(ٕٔ) "ظلها فً ٌعٌش التً

 بذاته األدب ٌقدم نمط هو التمرد أنَّ  ذلك عن فضال   وطنه، فً تحققها ٌروم التً

 .( ٖٔ)الرافضة المتمردة رؤٌته خالله من لٌعلن

 -:النار قصٌدة فً الحكومة قرارات على القاموسً شعر فً التمرد نجد هنا ومن    

        سمسرة الفكر بأن وقائلٌن"                

 والطلب العرض فٌه األمر ٌصرف                                       

  حاجتنا فوق فٌضا   العلم فً وإن               

 .( ٗٔ)"أرب فائـــــــض زالل فً لنـــــــــا وما                                       

 دقٌقة، وصفٌة بصورة   جاء العلم، رافضً بوجه الثائر القاموسً نص إنَّ        

 جامعة فتح إجازة بسحب تموز( 7ٔ) حكومة قرار" هو األبٌات هذه سبب كون

 .(٘ٔ) "جدٌدة للجامعات البلد حاجة عدم بحجة الكوفة



 -الِنظام - لسلوكه النص، بهذا آنذاك الحاكم للنظام الفئوي الفكر الشاعر ضرب      

 لصرح   المحافظة حاجة وهو مشروع بحق   طالبوا الذٌن النجف ابناء بحق المجحف

 الفكر حصر ذلك عن فضال   والعلمٌة، األدبٌة ومكانتها المدٌنة وطبٌعة ٌتوافق علمً

 اآلخرٌن، مستقبل على ٌساومون الذٌن السماسرة فكر بأنَّه للحكومة السٌاسً

 فكرة ضحالة على ودلَّ  ،(الطلب -العرض)بمستوٌٌن الساسة فكر الشاعر وعرض

 ال األمر وهذا له، حدود ال العلم أنَّ  الرغم على للعلم، حد   وضعه خالل من الساسة

 .تنوٌه إلى ٌحتاج

 وكذلك وطنهم، ابناء بحقوق لجحودهم واضحة إشارة الحكومة صنعته ما إنَّ      

 .المجتمع شرائح من مهمة لشرٌحة ظلمهم

 ثانٌا ، والمدٌنة أوال   العلم إتجاه الُحكام موقف من تذمرا   الشاعر خطاب حمل      

 .الُمتطلبات أبسط من وحرمتها كثٌرا   المدٌنة هذه ظلمت المتعاقبة الحكومات كون

 نظام فكر لخص كونه عالً بسبك جاءت وطنه عن القاموسً تعبٌر طرٌقة إنَّ     

 لصورة رسمه خالل من الجودة عالٌة لوحة   الشاعر قدم وبهذا النص؛ بهذا فئوي

 (. سمسرة)بمفردة الُحكم

 بٌئة   بوصفها النجفٌة، البٌئة على جدٌدا   ٌكن لم السٌاسً الشاعر توُجه إنَّ      

 من إذ فٌه، شبر   كلِ  عن ودفاعهم الوطن لهذا بمحبتهم تمٌزوا رجاالت افرزت

 االستعمار منذ وطنها حقوق عن ُمدافعة األشرف النجف أرض كانت األولى الوهلة

 . (ٙٔ) آنذاك األجنبً

 الشعور ُتنمً كبٌر، بعطاء تزخر أداة   بوصفها القصٌدة القاموسً استعمل     

 من النامً وجعه ذلك عن فضال   ومواطنته، بوطنه الفرد إحساس وتؤكد اإلنسانً،

 التقدم، إلى والهادف للعلم الطالب اإلنسانً الحق على المتمرد الحكومً الموقف

 الرامً الحدث وصعوبة الموقف شدة تجسد بلغة شعوره خباٌا عن ٌكشف نجده لذلك

 إتجاه انفعاله مدى الشاعر لغة أكدت وبهذا الكوفة، بجامعة الخاصة اإلجازة لسحب

 . (7ٔ) والعلم المعرفة

 فهو رافضتٌن، شعرٌتٌن بٌئتٌن بٌن ترابط إحداث بغٌة اللغة هذه الشاعر وظف    

 بٌئة من سبقوه الذٌن الوطن عن الُمدافعٌن الشعراء مع فكري شعري تواصل مثَّل

 من سبقه من وبٌن بٌنه الشعري التقارب تأكٌد هو القاموسً ٌقدمه وما النجف،

 على أضفت مفرداته أنَّ  ذلك عن فضال   السٌاسً، اإلتجاه قصٌدة فً النجف شعراء

 جلدته ابناء بأنَّ  إحساسه تؤكد حسٌة وعواطف الموقف بشدة شعورٌة طبٌعة النص

 .الجامعة لهذه ماسة بحاجة



 َتعٌش ٌجعلها بل النص داخل ألفاظه ٌقحم ال إذ متناسقة، الشاعر مفردات جاءت    

 .(8ٔ) واقعٌة دالالت عن تكشف سٌاقات فً

 فكثٌر شعري، بسٌاق   موزونة درامٌة قصة ٌُجسد النص هذا فً القاموسً شعر   

 .( 9ٔ)اإلبداعً الطابع هذا تحمل نصوصه من

ا ٌُعبر حٌن فالشاعر"   عن به ٌنأى فأنه وهلة، ألول شخصً، هم وكأنَّه ٌبدو عمَّ

 ٌسعى هنا الشاعر ان. اآلخرٌن على مفتوحا   حانٌا، رحبا، لٌجعله والمحدودٌة ضٌق

 جهة من اإلنسانً حضوره وكلٌة جهة، ومن وفرادته، تشخصنه بٌن المواءمة إلى

 .(ٕٓ) "والتارٌخ الذات بٌن والكونً، الشخصً وبٌن ثانٌة،

 الرافضة الذات بٌن تنضج ِصدامٌة رؤٌة ُتجسد السٌاسً للنظام الشاعر رؤٌة إنَّ  

 الحٌاة غرٌزة من الُمنبعث اإلقدام حالة فً الِصدامٌة وتظهر السلطة، واآلخر

 .( ٕٔ)واالضطهاد للظلم الرافضة

 بنت قصٌدته فً قال إذ بلده، بها مرَّ  التً األحداث تتبع على الشاعر حرص لقد

 -:العصور

 تلبدها كــــــف   انبسطت وخلفها    مبعثرة غٌمات األفق على أرى"         

 .(ٕٕ) "سرمدها الظلماء من ٌدول وان    بشائره تعلو ان الفجر تسابق         

 التً باألحداث حافال   سجال   شعره ٌكون أنْ  عهدا   عاتقه على القاموسً أخذ      

ت  السٌاسٌة الصراعات تمثالت أحد كان الذي النص هذا السٌما العراق، على مرَّ

 ثورة أحداث بعد جاءت التً الحرجة، الزمنٌة الحقبة تلك فً الفئوٌة والمماحكات

 حكم على تناوبتا طبقتٌن بٌن الحسابات لتصفٌة مرحلة   كانت فقد ،(م9٘8ٔ)تموز

 .العراق

 فً األمر لنا وٌتأكد وطنه، على ٌُمر الذي الواقع من متألما   نصه القاموسً كتب     

 لبلده المستقر غٌر الواقع بٌان منها أراد التً ،(مبعثرة غٌمات)لقوله توظٌفه ضوء

 محل هما التً الطبقتٌن بٌن المندسات هذه تحرك التً األجندات أو األٌادي بسبب

ا الرغم وعلى الصراع،  أنَّ  إال سٌاسٌة وانحرافات مشاكل من العراق أصاب ممَّ

 الفكري الوعً نمو إلى خالله من ٌطمح جدٌد لفجر االنتظار بأمل ٌبقى الشاعر

 فئتً دام ما ٌحصل لم ذلك أنَّ  إال األمان، بر إلى العراق لٌصل الصراع، لفئتً

 وطموحاته الشعب رغبة ُمغٌبة وأفكارها، توجهاتها زاوٌة من الواقع ترى الصراع

 .المشروعة



 روح انعدام على أكدت آنذاك، حاضرة كانت التً التغٌٌب سٌاسة من تقدم ما إنَّ     

 المواطن و الحاكم النظام بٌن عالقة وجود تستوعب المواطنة كون لدٌهم، المواطنة

 أنَّ  ذلك عن فضال   السلطات، مصدر هو الشعب كون فكري تمازج فرص خلق بغٌة

 .(ٖٕ) العامة الحٌاة فً مؤثرة شخصٌة عده ٌُمكن مواطن بناء فً فاعلة أداة المواطنة

 عندما"  متوقعة نتٌجة إال هو ما الشعري المجال فً القاموسً ٌنتجه ما إنَّ        

 منهم فساد على زٌادة واالستغالل والظلم بالقسوة بلد فً والوزراء الحكام ٌتصف

 ، بالحكام ثقتهم الناس فٌفقد وحكامهم، الناس بٌن اتساعا الهوة ،فتزداد أخالقً

 .(ٕٗ) "لرجالها وبغضهم الدولة سٌاسة على العنٌف سخطهم وٌعلنون

 والقٌم الواقع قراءة إعادة"لـ ٌهدف القاموسً أنَّ  هو النص من المتجلً إنَّ       

 فالشاعر ،)) (ٕ٘)"تكوٌناته بكل للمجتمع الحضاري والدور ٌتناسب بما والمفاهٌم

 للحٌاة صورة سوى الباطنٌة اإلنسان حٌاة فلٌست" بٌئته عن بنصاعة عاكسة مرآة

 .(ٕٙ) "النفس مرآة على تنعكس االجتماعٌة

 -:الحزٌن العٌد قصٌدته فً القاموسً قال وكذلك    

  حماتها ٌقٌم والدنٌا: العدل أبا"          

 دائر العدل عن بحث وٌقعدها                                   

عى فما بحثا   األرض بطون تجوب            ادَّ

 .( 7ٕ)"صادر تحداه إال وارد   به                                         

 أبا)  بقوله كأنه آنذاك، الوضع قسوة من المتوجع مناجٌات فً الشاعر إنَّ       

 ٌملئ من بوصفه ،(فرجه هللا عجل) المنتظر المهدي إلمام مناجاة هً( العدل

 السٌاسٌة المداخالت من العناء لشدة التوظٌف هذا وجاء وعدال ، قسطا   األرض

 .داخلٌة ومماحكات انتكاسات فً أركانها وتشتت

 فٌه ُكتبت الذي والوقت النص إسلوب هو النص هذا فً تقدم لما المؤٌد إنَّ         

 عام البالغ مجلة نشرتها األغر، الغدٌر عٌد ذكرى فً ،(9ٖ٘ٔ) عام وتحدٌدا  

 وغٌره والفقر والصبر التصبر أنهكه ومواطن وطن معاناة فً فالنص ،(9ٙ8ٔ)

 .(8ٕ) األخٌرة اآلونة فً سادت التً المشكالت من

 أَصوات  "  ُتعد كونها إغفالها ٌمكن ال شعرٌة نصوص من القاموسً ٌقدمه وما      

 .(9ٕ) "أَغراِضِهم عن قوم   كل   ِبها ٌعبِّرُ 



 التً الداللـة هذهِ  بالداللـة، زاخـرة   ٌجعلها بما الكلمات نظم" من الشاعر ٌجعل    

 جهة   من باإلٌِقاع والبناءِ  جهة، من بالمجازِ  الحقٌقةِ  عالقةِ  تزاوجِ  من تنبجسُ 

 -:األبصار لك شخصتْ  إنْ  غرو ال قصٌدته فً القاموسً قال وكذلك. ( ٖٓ)"أُخرى

   أنوار مدلة تشع منها          تزل ولم األغر النجف هذه هً"           

هم الذٌن المــــــــــــــــــالٌٌن أم             وشعار عقٌدة النثار لمَّ           تلمَّ

 .(ٖٔ") مهذار خطٌبها إن وتقول        أمرها تجاهل مغرضة بــــــــــال ما          

 األحول جعفر ضٌاء بالدكتور إشادة   ألقاها التً قصٌدته سٌاق فً الشاعر       

 العهد فً وزارٌة مناصب شغلت التً السٌاسٌة الشخصٌات من وهو الموسوي،

 من إهمالها من الرغم على النجف قٌمة لبٌان جاءت النص نهاٌة أنَّ  إال الملكً،

 بأنوارها، مشعة تبقى أنَّها إال العراق، حكم على تواكبت التً الحكومات مختلف

 الرغم على والسرور، الفرح على ابناءها تجمع التً المالٌٌن أم أنَّها ذلك عن فضال  

 .(ٕٖ) العرٌقة المحافظة لهذه الكثٌرة اإلساءات محاوالت من

 فهم" كونه الرمز معانً طٌاته فً ٌحمل القاموسً قبل من التوظٌف هذا إنَّ      

 .(ٖٖ) "إٌحاءاته التقاط طرٌق عن ٌتم الرمز

 من المتوجع الساخط بروحٌة السٌاسً الشعري النص قدم القاموسً أنَّ  نلحظ    

 للمجتمع السٌاسً المسار تصحٌح نحو المجتمع لتوجٌه شعره فً سعى وقد الواقع،

 على هجمة القاموسً شن أخرى جهة ومن الُحكام، على الثورة خالل من كان سواء

 .الصمت سوى للوطن تقدم لم التً المجتمعٌة الطبقات بعض

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج البحث

فً شعره، إذ حمل شعره حكاٌات وطنه وأبناء جسد القاموسً االتجاه السٌاسً  -ٔ

جلدته، إذ جسد معاناتهم السٌاسٌة واالجتماعٌة شعرا ، فكانت قصائده مرآة عاكسة 

لمعاناة مجتمعه وما حلَّ به من اضطرابات وتهمٌش لفئات دون غٌرها، وتغٌٌب 

النشأة األولى لها، من خالل  منذ لمالمح الفكر والحضارة التً مثلت هذه األرض

 الحضارة اآلشورٌة، والبابلٌة، والسومرٌة، و األكدٌة.

حملت النصوص السٌاسٌة لغة رمزٌة كثٌفة بسبب طبٌعة الحكم، لكن فً  -ٕ

نصوص أخرى نلحظ لغة التمرد حاضرة كونه كان رافضا  لسٌاسة التغٌٌب 

 .والبطش

 كون ثانٌا ، والمدٌنة أوال   العلم إتجاه الُحكام موقف من تذمرا   الشاعر خطاب حمل-ٖ

 من وحرمتها كثٌرا   -األشرف النجف مدٌنة -المدٌنة هذه ظلمت المتعاقبة الحكومات

 .الُمتطلبات أبسط

ت  -ٗ أخذ القاموسً على عاتقه عهدا  أْن ٌكون شعره سجال  حافال  باألحداث التً مرَّ

حد تمثالت الصراعات السٌاسٌة على العراق، السٌما هذا النص الذي كان أ

والمماحكات الفئوٌة فً تلك الحقبة الزمنٌة الحرجة، التً جاءت بعد أحداث ثورة 

(، فقد كانت مرحلة  لتصفٌة الحسابات بٌن طبقتٌن تناوبتا على حكم م8591تموز)

 العراق.

أخذ القاموسً على عاتقه إٌصال رسالة من خالل شعره إلى مجتمعه أوال   -٘

والمجتمعات العربٌة ثانٌا ، كون خطابه كان ٌحمل التوجٌه والُنصح بلغة تحمل صفة 

 العموم، محاوال  رفع المظالم التً تقع على أمته.
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: ٕٔٔٓ ،ٔط لبنان، للمطبوعات، العارف دار التارٌخٌة، االجتماعٌة للدراسات
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 بغداد، الثقافٌة، الشؤون دار خصباك، عائد: إعداد العالق، جعفر علً. د -غزوان

 .ٖٔ-ٖٓ: 988ٔ ،ٔط

 صفحات فٌدوح، القادر عبد. د الحدٌث، العربً الشعر فً المعنى معارج: ٌنظر-ٕٔ

 .ٙٙ-ٗٙ: ٕٕٔٓ ،ٔط دمشق، والنشر، للدراسات

 .9ٔٔ: القاموسً صادق دٌوان-ٕٕ



 ،بغداد األهلٌة المكتبة ذنون، علً حسن: تر رنً، ،اوستن الحكم سٌاسة: ٌنظر-ٖٕ

 .ٕٕٕ-ٕٕٓ/ ٕ: 9ٙٙٔ، ط.،د

 ،(هٖٖٗ-ٕٖٕ) الثانً العباسً العصر شعر فً الدٌار الى والحنٌن الغربة-ٕٗ

:  8ٕٓٓ فلسطٌن، الخلٌل، جامعة ماجستٌر، رسالة ، قباحة محمد المنعم عبد محمد

ٕٖ-ٕٗ  

 .ٕٔٔ:واالخر الذات جدلٌة فً قراءة العربً الشعر فً والتشكٌل الرؤٌة-ٕ٘

 االفاق دار ، دكه القادر عبد. د المعاصر، العربً الشعر فً اإلنسانً االتجاه -ٕٙ

 .ٖ٘: 98ٔٔ ،ٔ،ط بٌروت ، الجدٌدة

 ٕٖٕ: القاموسً صادق دٌوان -7ٕ

 9ٕٕ: ن.  م -8ٕ

 المصرٌة الهٌئة ،( هـ9ٕٖت) الموصلً جنً بن عثمان الفتح أبو الخصائص،-9ٕ

 .ٖٗ/ ٔ: ت.د ،ٗط ، القاهرة للكتاب، العامة

 العالمٌة والحرب العشرٌن القرن مطلع بٌن العراق فً الحدٌث الشِّعر لغة-ٖٓ

 .ٖٓ: 98٘ٔ ط،.د بغداد، للطباعة، الحرٌة دار ، العوادي حسٌن عدنان. د الثانٌة،

 .ٖٕٗ: القاموسً صادق دٌوان-ٖٔ

 .7ٖٕ: ن.  م -ٕٖ

 ،ٗط مصر، سٌنا، ابن مكتبة زاٌد، عشري علً. د العربٌة، القصٌدة بناء عن -ٖٖ

ٕٕٓٓ :ٔٓ7. 

الثنائٌات الضدٌة فً شعر صفاء الحٌدري، أ.م.د. وسام الهاللً، مجلة القادسٌة -ٖٗ

 (9ٕٔٓ( السنة )ٖ( العدد )ٕٕالمجلد )للعلوم االنسانٌة 

http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS/article/view/42/7 

منظومة الصبان فً علمً العروض والقافٌة لمحمد بن علً الصبان  -ٖ٘

 المجلد االنسانٌة للعلوم القادسٌة مجلةهـ( تحقٌق، أ.م.د. حازم كرٌم عباس ٕٙٓٔ)

 (9ٕٔٓ) السنة( ٖ) العدد( ٕٕ)

http://qu.edu.iq/journalart/index.php/QJHS/article/view/47/12 
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