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 الملخص 

معاصر, فهو  من أوائل يعد الشاعر علي  الشرقي عالمة الفتة للنظر في تاريخ شعرنا ال
لمتغيرات الحداثية في الشعر"الرومانسية"وبذلك شكل تيارا دافئا في محيط شعر ل من استجاب

النهضة العراقي ذي النبرة الوعظية المعروفة ولما كان النص الشعري تمظهرا لغويا بالدرجة 
كانت محاولتنا لكشف التطور الشعري عنده من خالل فحص معجمه الشعري  , يةاألساس

ل تطوره الشعرية واستثماراته للغة التراث واللغة المحكية كما مراح علىالذي يدلنا بال شك 
يكشف عن تأثراته بمحيطه العربي آنذاك ولما كان الباحثون الجادون لم يغفلوا الشرقي, كان 

لنتبين مقدار ما يمكن  يةلزاما علينا الوقوف على ما كتب عنه وعن لغته بالدرجة األساس
ا منهجيتنا في "لغة الشرقي بين الدارسين" من ثم بين  أضافته فكان ذلك في المبحث األول 

الدراسة المعتمدة على تتبع مفردات الديوان وتراكيبه بدقة معتمدين عدد ورود األلفاظ 
 -مستخلصين لذلك معجما لكل مستويات تعامله وفقا للمباحث اآلتية:

ة واأللفاظ المصطلحات العلمي-الضرورات الشعرية واألخطاء النحوية-التأثر بالتراث
المعجم الفني"الشعري". وقدمنا لكل منها بدراسة موجزة  تتضمن المؤثرات في -العصرية

سياقها الفني والتاريخي وأثرها الشعري خالصين إلى استنتاجات مثبتة في متن الدراسة 
 وخاتمتها.
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 المقدمة                   

الباحثين وفقا لمعطيات المناهج المتطورة بعد لم يعد شعرنا العراقي بعيدا عن متناول النقاد و 
أن جرى استكشاف جغرافيته من قبل الباحثين األكاديميين في فترات سابقة وهذا يعني قابلية 

 الشعر على التواصل مع مستحدثات النقد الجديد.

والشعر العراقي الحديث شكل أساسا مهما من أسس القصيدة العربية الحديثة ال يمكن 
نها بحال من األحوال ,األمر الذي دعانا كما دعا غيرنا إلعادة اكتشافه من التغاضي ع

ها حرية به,وهو األمر الذي قرب إلينا اختيار الشاعر علي ن  أوجهات نظر أخرى نرى 
 الشرقي موضوعا لهذه الدراسة.

أن الشرقي عالمة الفتة للنظر في تاريخ شعرنا المعاصر, إذ يعد من أوائل من استجاب 
وبذلك شكل تيارا دافئا في محيط شعر النهضة  "الرومانسية" غيرات اإلحداثية في الشعرلمتل

لشعري تمظهر لغوي بالدرجة العراقي ذي النبرة الوعظية المعروفة ولما كان النص ا
محاولتنا لكشف التطور الشعري عنده من خالل فحص معجمه الشعري  ,كانتيةاألساس

الذي يدلنا بال شك عن مراحله الشعرية واستثماراته للغة التراث واللغة المحكية كما يكشف 
عن تأثراته بمحيطه العربي آنذاك ولما كان الباحثون الجادون لم يغفلوا الشرقي, كان لزاما 

لنتبين مقدار ما يمكن أضافته  يةوعن لغته بالدرجة األساسعلينا الوقوف على ما كتب عنه 
فكان ذلك في المبحث األول "لغة الشرقي بين الدارسين" من ثم بينا منهجيتنا في الدراسة 
المعتمدة على تتبع مفردات الديوان وتراكيبه بدقة معتمدين عدد ورود األلفاظ مستخلصين 

  -احث اآلتية:لذلك معجما لكل مستويات تعامله وفقا للمب
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المصأأأأأطلحات العلميأأأأأة واأللفأأأأأاظ -الضأأأأأرورات الشأأأأأعرية واألخطأأأأأاء النحويأأأأأة-التأأأأأأثر بأأأأأالتراث
وقأأأدمنا لكأأل منهأأا بدراسأأأة تتضأأمن المأأأؤثرات فأأي سأأأياقها  "الشأأعري". المعجأأم الفنأأأي-العصأأرية

                 الفني والتاريخي وأثرها الشعري خالصين إلى استنتاجات مثبتة في متن الدراسة وخاتمتها.   

 -لغة علي الشرقي بين الدارسين:

 وال سأأيماحظأأي الشأأاعر علأأي الشأأرقي باهتمأأام البأأاحثين والدارسأأين للشأأعر العراقأأي الحأأديث, 
علأأأى رأى األغلبيأأأة يمثأأأل خأأأط الشأأأروي فأأأي تجديأأأد القصأأأيدة -األكأأأاديميين مأأأنهم, وذلأأأك ألنأأأه

العربيأأة فأأي العأأراا علأأى المسأأتويين ,بالشأأكل والبنأأاء الفني فضأأال عأأن االتجأأاه العأأام المتمثأأل 
 بالنزعة الرومانسية التي تأثر بها الشرقي فجسدها في شعره.

ذ كنأأأا فأأأي صأأأدد دراسأأأة لغأأأة علأأأي الشأأأرقي وب يأأأان أوجأأأه تعاملأأأه مأأأع اللغأأأة ف ننأأأا نجأأأد أنفسأأأنا وا 
 -ملزمين بعرض أهم ما توصل الباحثون إليه في دراستهم للغته ,وذلك لسببين:

حأأا  طلنتعأأرف المأأنهج الأأذي سأأاروا عليأأه, والنتأأائج التأأي توصأألوا إليهأأا, حتأأى ال يغمأأ -األول:
 حدهم.أ

إنأأارة الزوايأأا التأأي لأأم تنأأل ونحأأاول  -مأأا اسأأتطعنا فأأي ذلأأك -ليتسأأنى لنأأا أن نضأأيف -الثأأاني:
 حظها منهم.

هو األستاذ  , ولعل أول من وقف وقفة جادة لمعالجة هذا الموضوي برصانة ومنهجية
  1بالدكتور علي عباس علوان في دراسته لتطور القصيدة العربية في العراا. 

الرباعيأات إذ بدا الباحث ببيان معجم علي الشرقي اللغوي, فأحصى مئتأي كلمأة معتمأدا علأى 
وقأأأأد اسأأأأتنتج مأأأأن المعجأأأأم الأأأأذي وضأأأأعه عأأأأدة  2بتحتأأأأل نصأأأأف ديوانأأأأه" التأأأأي وصأأأأفها بأنهأأأأا"

 -استنتاجات نجملها ب:
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 أن معجم الشاعر يمثل عالم الطبيعة بكل أبعاده.-1

أن الشأأأاعر يميأأأل إلأأأى اسأأأتخدام الثوابأأأت أكثأأأر مأأأن المتغيأأأرات ,فهأأأو يميأأأل إلأأأى األسأأأماء -2
 لحقيقية لصور الطبيعة المتغيرة.والمصادر ألنها تعطي الجذور ا

مهتمأأا ب ضأأافة المحسأأوس إلأأى المحسأأوس أكثأأر مأأن  , اسأأتخدام أسأألوب اإلضأأافة اللغأأوي-3
 لمحسوس.الى اإضافة المجرد 

 قلها مادية.أخف المحسوسات و أأن الشاعر يميل إلى استخدام -4

 -وهي: مستويات جاءت عليها لغة علي الشرقي ةبعد ذلك خلص الباحث إلى تحديد ثالث

 االستخدام التقليدي للغة من حيث االهتمام بالجزالة والفخامة والفصاحة والبالغة.-1

 ة العراقية واستعماالتها لتراكيب األلفاظ.ياستخدام مصطلح العام-2

 .اتساه باأللفاظ التي تنقل تلك األحساتسابنقل أحس ىالبساطة التي تشيع في لغته إذ يعن-3

أجاللنا لعمل الباحث ,تكونأت لأدينا مجموعأة مأن المالحظأات حأول على أننا وعلى الرغم من 
 -دراسة الباحث للغة علي الشرقي نجملها فيما يأتي:

بالرباعيأأأات  والواقأأأع أن الرباعيأأأات  ن الباحأأأث اعتمأأأد فأأأي تصأأأنيفه لمعجأأأم الشأأأاعر علأأأىإ-1
لغتأأه تبعأأا تمثأأل قمأأة نضأأج الشأأاعر واكتمالأأه الفنأأي لأأذلك هأأي ال تعطينأأا صأأورة دقيقأأة لتطأأوير 

 لتطور موهبته وسعة قراءاته.

وضأأع الباحأأث عأأدة مفأأردات هأأي فأأي حقيقتهأأا لأأم تكأأن مهيمنأأة فأأي نسأأيج الشأأاعر الشأأعري -2
الوقأت الأذي أهمأل فأي إنما هي وردت بشكل عابر وربما لم يزد ذكر الشاعر لها على مأرتين 

   ألفاظا ترددت بشكل أوسع في شعره وكان لها مدلول نفسي عنده.
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ر الباحأث مفأردات "الحشأفلالليفلالغدالالنخلةلاالللالبقلةلالماسلوغيرها وهأي ليسأت فقد ذك
"انيسلقفصلحنأين" وغيأر ذلأك مأن  أصيلة في معجم الشاعر فأي الوقأت الأذي أهمأل "الشأموي

األلفاظ المهيمنة في قاموس الشاعر وال سيما في رباعياته وكأذلك ورد بعأض تكأرار للمفأردات 
 ع .في معجمه من مثلبالربي

بنى الباحث بعض استنتاجاته على لغة الشأرقي مأن خأالل دراسأته الرباعيأات, مأع إشأارته -3
التقليأأدي  عمالإلأى بضأع مواضأع فأي قصأائد الشأاعر المبكأأرة كمأا نجأد ذلأك فأي إشأارته لالسأت

 للغة.

التقليأأدي للغأأة عنأأد الشأأرقي, فلأأم يأأبن جوانأأب  عمالأن الباحأأث لأأم يفصأأل القأأول فأأي االسأأت-4
نما اكتفى بأحمال اإلشارة إلى ذلك.التأثر با  لقران لغة وأسلوبا وال بالشعر القديم وا 

لم يفض الباحث بتفصيل الحديث عن المؤثرات والعوامل التي أفضأت بالشأاعر إلأى هأذه  -5
 .عماالتاالست

, طابع العصرية والضأرورات والتراكيأب اللغويأة  أهمل الباحث مستويات لغوية أخرى منها-6
 عند الشاعر.

لغأة  بالشأيخ علأي الشأرقي حياتأه وأدبأه  في دراسأته "عبد الحسين مهدي عواد" وتناول الباحث
األول تنأأاول فيأأه لغأأة الشأأاعر فأأي قصأأائده, والثأأاني لغأأة الشأأاعر  وقسأأمها قسأأمين ,  3بالشأأاعر

ثأأر التقليأأد فأأي لغأأة الشأأاعر أفأأي رباعياتأأه ,إذ حأأرص الباحأأث علأأى أن يبأأين فأأي القسأأم األول 
اسأأتخداماته للمفأأردات فأأي نسأأيج شأأعره ,مركأأزا اهتماماتأأه علأأى األلفأأاظ القديمأأة وعطأأف علأأى 

اسأأتخدام  كلمأأة وقأأد خلأأص الباحأأث إلأأى أن"  132ب والغريبأأة ,ووضأأع لهأأا معجمأأا متكونأأا مأأن
 كما استنتج أن  4بالشرقي لمثل هذه المفردات اللغوية كان باعثا الهتمامه بالرصانة والجزالة"
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ل علأأأأى ذلأأأأك بظأأأأاهرتي الجنأأأأاس بأأأأالجرس اللفظأأأأي فأأأأي قصأأأأائده, ومث أأأأالشأأأأاعر كأأأأان يحفأأأأل 
 والطباا....."

 -وقبل أن نمضي إلى القسم الثاني نود بيان المالحظات اآلتية:

إذ اغفأأأل بيأأأان أهميأأأة  ؛ أن الباحأأأث أهمأأأل أوجأأأه تأأأأثير التأأأراث العربأأأي فأأأي شأأأعر الشأأأاعر-1
 ى ذلك.التضمين بأنواعه, كذلك صيغ الخطاب الشعري, وما يترتب عل

إذ حشر فيه مجموعة من الكلمأات  ؛أن المعجم الشعري الذي وضعه الباحث لم يكن دقيقا-2
 عمالهاالتي ال تمت إلى عمله بصلة, فمنها ما هي مشاعة بين القديم والحديث وليس فأي اسأت

 , الشأأأأأهد , الهأأأأأوى , أود , أيأأأأأة القأأأأأدر, , الكأأأأأون , "قأأأأأران ,عقأأأأأل داللأأأأأة علأأأأأى التقليأأأأأد مثأأأأأل
البأأدر,......الخ ومنهأأا مأأا هأأي إلأأى االسأأتعمال الحأأديث اقأأرب , وال سأأيما عنأأد علأأي الشأأرقي 

 العذب,.......الخ . , الظمأ , الدجى , لصحف ,ا مثلبالوادي

 ناقة . , السهل , وردت بضع كلمات مكررة في معجمه مثلبالشهب-3

كأأون خاصأأة وضأأع بعأأض الكلمأأات فأأي المعجأأم ال يصأأح علأأى اإلطأأالا , إذ يمكأأن إن ت-4
 شتان". , الذكر , إيمان , التسلسل , بشاعر معين مثل "سوف

لة مهمة جدا وهي األثر والتوظيف ,فالشاعر قد يتأثر وال باس فأي ذلأك أغفل الباحث مسأ-5
فان كان تأثره غير مهضوم بحيث تبقى الكلمات والعبارات جاهزة محنطة وليس له بها فضأل 

جأأأأل أغنأأأأاء التجربأأأأة أهضأأأأمت ووظفأأأأت مأأأأن  ن  ا  ليأأأأدي و ثأأأأر تقأسأأأأوى نقلهأأأأا إلأأأأى شأأأأعره , فهأأأأو 
 الشعرية, فهو توظيف وهو من حسنات الشاعر.

تحدث الباحث في شواهده التي أوردها بعد المعجم عأن اسأتخدام الشأرقي للكلمأات الغريبأة -6
  5بالسوا" , البشام , سربوت , خريت , االحقاف , "االثافى -والقديمة ومثل لأللفاظ اآلتية:
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والمالحظةل انه لم يورد هذه الكلمات في معجمه وهأذه المفارقأة التأي وقأع فيهأا الباحأث ناتجأة 
مأأن عأأدم الدقأأة أوال وثانيأأا انأأه اعتمأأد علأأى الأأدكتور علأأي عبأأاس علأأوان والغريأأب انأأه لأأم يشأأر 

  6بإليه.

 في حديث الباحث عن الجرس اللفظأي عنأد الشأاعر أهمأل بعأض األجنأاس مثأل التأرادف,-7
 وكذلك التكرار وهي ظواهر واضحة في شعر الشاعر. , والمقابلة س,والتجان

سأهولة الباحأث أوال  قأر  أأما في القسم الثاني والذي خصه الباحث لرباعيات علي الشأرقي فقأد 
لغة الشاعر وتراكيبها متكأ فأي ذلأك علأى بحأث الأدكتور علأي عبأاس علأوان مأن دون اإلشأارة 

نمأأا نجأأد الشأأاعر معن إليأأه قأأائال" بأحاسيسأأه وباأللفأأاظ التأأي تنقأأل تلأأك األحاسأأيس دون أن  يأأا  وا 
  7بيكون للفظه غرابة او ثقل او داللة قديمة تعيا األداء النفسي الذي يريده.

  كلمأأة معتمأأدا علأأى بحأأث 151بعأأد ذلأأك يأأورد معجأأم الشأأاعر فأأي رباعياتأأه الأأذي تكأأون مأأن ب
 الدكتور علي عباس علوان أيضا في إيراد أكثرها.

ن الباحث يضأع بعأض الكلمأات فأي هأذا المعجأم بمعجأم التجديأد وكان قأد وضأعها والطريف أ
بالظمأ واستنتج الباحث بعد ذلأك بأروز أسألوب اإلضأافة اللغويأة  بالتقليد مثل أصال في معجم

الذي سبا للدكتور علي عبأاس علأوان أن اسأتنتجه كلمأا التفأت إلأى اسأتعماالت الشأاعر للغأة 
 لها ,هي نفسها التي استنتجها علي عباس علوان. العامية وشخص بضع استعماالت

لقد اعتمد الباحثان منهجا متقاربا في دراسة لغة علي الشرقي ,وان شأئنا علأى وجأه الدقأة, أن 
السيد عبد الحسين مهدي تابع الدكتور علي عباس علوان في المنهج التأاريخي النقأدي ولأذلك 

 ا المبحث على األقل.في هذ  او يصل إلى نتائج تغني بحثه , لم يتفرد
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, الأأذي درس لغأأة الشأأعر العراقأأي  ننتقأأل إلأأى باحأأث آخأأر هأأو الأأدكتور عأأدنان العأأوادي نوحأأي
  8بالحديث نجد تعامال جديدا مع لغة الشرقي من حيث المنهج والنتائج التي أفضى إليها.

وكانأأأت طبيعأأأة دراسأأأته تقتضأأأي ذلأأأك إذ هأأأو لأأأم يقأأأف عنأأأد شأأأاعر معأأأين ليتأأأابع تطأأأور لغتأأأه 
إنمأأا كأأان معنيأأا بدراسأأةباللغة  فأأي الشأأعر العراقأأي الحأأديث عنأأد  , تفحص معجمأأه الشأأعريويأأ

التقليأأأديين ورواد الكالسأأأيكية الجديأأأدة والرومانسأأأيين ومأأأن يقأأأف متأأأرددا بأأأين المأأأذهبين ثأأأم عنأأأد 
 شعراء القصيدة الحديثةبقصيدة التفعيلة .

جات كأان موفقأأا فأي معظمهأأا لقأد اسأتنتج العأأوادي مأن دراسأأته للغأة علأأي الشأرقي جملأة اسأأتنتا
 -ويمكننا أجمالها ب:

تمثلت لغة الشعر عند الشأرقي بمحاولأة التحأول باللغأة مأن كونهأا وسأيلة لنقأل المعنأى إلأى -1
 -بؤرة للبوح به واإلشارة إليه ,وذلك عن طريقين:

 الرغبة عن الغريب والتقليدي من األلفاظ إلى المأنوس األليف والقريب من روح العصر.-أ

عأأن طريأأا وضأأعها فأأي سأأياقات أوسأأع  ساسأأاتهاتخأأاذ اللفظأأة معأأادال لوجأأدان الشأأاعر وأح-ب
 من معانيها الحقيقة.

اسأأأأتمد الشأأأأرقي مأأأأادة معجمأأأأه مأأأأن الطبيعأأأأة ,فضأأأأال عأأأأن الواقأأأأع القأأأأائم ببعديأأأأه, الحاضأأأأر -2
 هما وجهين متداخلين لهذا الواقع.والماضي بعد  

خر إلأى محأاورة الداخللالأذات وقأد الخأار/لاآلحاول الشأاعر التحأول عأن أسألوب مخاطبأة -3
 ترتب على ذلك الرغبة عن األنماط والصيغ التي حفل بها شعر النهج التقليدي.
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لأأأم يصأأأف معجأأأم الشأأأاعر نهائيأأأا مأأأن مأأأؤثرات التقليأأأد, وربمأأأا اعتكأأأر بقليأأأل مأأأن الغريأأأب -4
 خصوصا حين تضطره القافية إلى ذلك.

 -اسة الدكتور عدنان العوادي ,منها:يبقى أن نشهر ببعض المالحظات على در 

ن دراسأأته للغأأة علأأي الشأأرقي, أهملأأت او كأأادت تطأأوره التأأاريخي, والمأأؤثرات التأأي كونتأأه إ -1
 ,وعلى األخص ثقافته وقراءاته, وذلك بحكم منهجه النقدي الذي اعتمده.

 جمأأال وتخلأأت عأأن التفصأأيل وهأأذا قأأاده إلأأى إهمأأالن دراسأأة العأأوادي للشأأرقي عنيأأت باإلإ-2
 بعض الجوانب المهمة في لغة الشرقي من مثل قضية األثر القرآني أسبابا ونتائج.

إهمأأال الباحأأث وضأأع معجأأم شأأعري نسأأتدل مأأن خاللأأه علأأى مصأأداقية نتائجأأه ونصأأل مأأن -3
 خالله أيضا إلى قناعاتنا.

هأأذه باألجمأأال أهأأم الدراسأأات التأأي تناولأأت لغأأة الشأأاعر علأأي الشأأرقي وقأأد تفاوتأأت مأأن حيأأث 
ديأأد الأأذي يمكننأأا جوالسأأؤال الأأذي يبادرنأأا اآلن هأأو مأأا مقأأدار ال . لنظأأر والمأأنهج والنتأأائجزاويأة ا

 أضافته؟ هذا ما سنحاول بيانه من خالل المنهج الذي يسعفنا في ذلك.

 منهجنا في الدراسة

شأرنا إلأيهم لأن يفضأي بنأا إال أاعتمادنا المنهج الأذي سأار عليأه البأاحثون الأذين  أن   في الشك
ذلك حاولنأا وضأع مأنهج خأاص بدراسأتنا لكأي نصأل للك تكن متشابهة و  ن  إإلى نتائج متقاربة 

 او نحاول, إلى ما لم يصل إليه سابقونا.

 -ومنهجنا يقوم على األخذ باألسس والمرتكزات اآلتية:

 ا.قسنبينها الح حسب مجموعات  بتتبع مفردات الديوان وتراكيبه بدقة وفرزها  -أوال:
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بيأان المأؤثرات التأي حأدت بالشأأاعر إلأى اسأتعمال مجموعأة مأن المفأردات دون غيرهأأا  -ثانيأا:
 ومتابعة ذلك بشكل مفصل مع كل مجموعة.

اإلشأأارة إلأأى عأأدد المأأرات التأأي تكأأررت بهأأا المفأأردات مأأع بيأأان موقعهأأا وترتيأأب البيأأت -ثالثأأا:
 الشعري من القصيدة.

 لكل مستويات تعامل الشاعر مع اللغة.وضع معجم شعري  -رابعا:

نما نحأاول أن تتبأين مسأتوى  دراك الشأاعر ومأدى إ  إننا في منهجنا هذا ال نحاول أن نحصي وا 
 تأثره, وبالتالي موقفه وتعامله مع التراث والمعاصرة التي ينتج منهما اإلبداي.

 -ووفا هذا المنهج قسمنا البحث إلى المباحث اآلتية:

بكأأأأل مسأأأأتوياته وأشأأأأكاله ,ثأأأأم معجأأأأم الضأأأأرورات الشأأأأعرية واألخطأأأأاء النحويأأأأة التأأأأأثر بالتراثل
ثملمعجأأأأم الشأأأأاعر  , والتراكيأأأأب اللغويأأأأةلثم معجأأأأم المصأأأأطلحات العلميأأأأة واأللفأأأأاظ العصأأأأرية

 الفني.

 

 ثانيا/التأثر بالتراث وأثره في لغة الشاعر

 -حول ثقافة الشاعر ومنابعه التراثية: -أوال:

أي حأال مأن  فأيعنأه  ينبعا ثقافيا ثرا للشأاعر العربأي الحأديث ال يسأتغنيشكل التراث العربي 
وتختلأف درجأة التأأثير كمأا تختلأف . األحوال وسواء في ذلك من كان نهجه تقليأديا او مجأددا 

دراكأأأه وقأأأوة شأأأاعريته التأأأي تغتأأأرف مأأأن كأأأل نبأأأع  أوجهأأأه ويتوقأأأف ذلأأأك علأأأى وعأأأي الشأأأاعر وا 
  صاف.
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إذ هيأأت لأأه ؛ ا مأأن التأراث العربأأي وهضأموا كثيأأرا مأن فرائأأده والشأرقي مأأن الشأعراء الأأذين نهلأو 
نشأأأته األولأأى سأأبل االتصأأال بأأالتراث العربأأي ابتأأداء بأأالقران الكأأريم مصأأدر العربيأأة وأصأأولها 

 األولى وانتهاء بكتب األدب العامة ودواوين الشعراء الكبار.

يأأأأر المشأأأأكولة ثأأأأم لقأأأأد دخأأأأل الشأأأأرقي أول مدرسأأأأة علأأأأى يد"الملأأأأة" فأأأأتعلم الحأأأأروف العربيأأأأة غ
بمأأا فيهأأا  دراسأأة مفأأردات علأأوم العربيأأة الصأأرف المشأأكولة ثأأم قأأراءة القأأران الكأأريم ليتسأأنى لأأه

فضأأال عأأن هأأذا كأأان  9بالقأأران والنحأأو والتفسأأير والحأأديث والشأأعر العربأأي علأأى أيأأدي الكتاتيأأب
البأا الشرقي مواكبا الحضور لحلقات الأدروس التأي تعقأد فأي مجأالس الشأيول والعلمأاء والتأي غ

  11بما تدور حول علوم القران والنحو والصرف واألصول.

ومع كل ذلك لأم يتخأل الشأرقي عأن قراءاتأه فقأد كأان يرجأع إلأى "كتأب التأراث العربأي سأاعات 
خلواتأأه مثأأل مؤلفأأات الجأأاحظ ودواويأأن الشأأعراء العباسأأيين وكتأأاب نهأأج البالغأأة وآمأأالي القأأالي 

مأأن أترابأأه فأأي شأأرح بعأأض كتأأب التأأراث وتبويبهأأا بأأل انأأه أسأأهم مأأع مجموعأأة  11بوغيرهأأا...."
  12بأعدادا للنشر.

تبأأين لنأأا مأأن خأأالل هأأذا العأأرض المأأوجز, المكونأأات الثقافيأأة األولأأى للشأأاعر والتأأي سنلمسأأها 
وأول مأا يسأوقنا الحأديث إليأه األثأر القرآنأي  .بشكل واضأح مأن خأالل معجمأه الشأعري التراثأي

 -ت اآلتية:في شعر الشرقي وقد تمثلت في المستويا

 -في نسيج الشعر,كما في قوله: -تضمين جزء من اآلية القرآنية ,بلفظها -1

 ولكن لي بين النجوم سريرة              

 سأبلى وتبقى يوم تبلى السرائر                                    
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الشأأعري وكأأذلك  وواضأح انأأه يتقطأأع اآليأة القرآنيأأة "يأأوم تبلأى السأأرائر"لنكون جأأزءا مكونأا للبيأأت
 -في قوله:

 وربك كل وجه سوف يفنى    

 ويبقى وجه ربك ذو الجالل                               

وفيه كما ال يخفى تضمين لقوله تعأالى "ويبقأى وجأه ربأك ذو الجأالل واإلكأرام" وغيأر ذلأك مأن 
 مواضع نستغني عنها هنا بالمعجم.

جأأأأأزء مأأأأأن بيأأأأأت شأأأأأعريبغالبا هأأأأأو الجأأأأأزء ومأأأأأا يهمنأأأأأا بيانأأأأأه أن الشأأأأأاعر وقأأأأأد حضأأأأأر عنأأأأأده 
األخير سأأأأوف يبنأأأأى الجأأأأزء األول عليأأأأه او يسأأأأوقه إليأأأأه إلكمأأأأال المعنأأأأى وكأأأأأن العمليأأأأة هنأأأأا 
أصبحت عكسية فهو يجهز نصف البيت الشأعري مأن محفوظأة تبقأى لأه مأن البيأت علأى أننأا 

يال علأأى ة لغأأرض قصأأيدته وجعلهاباآليأأة دلمأأير غالبأأا مأأا نأأرى الشأأاعر يحأأاول تطويأأع اآليأأة الك
 ما يقول او يحاول أثباته.

خأأأذ المعنأأأى مأأأن أأي  , المسأأأتوى الثأأأاني مأأأن التأأأأثر فأأأي القأأأران الكأأأريم هأأأو األثأأأر المعنأأأوي-2
الأذي ذكرنأاه وأحيانأا للخأرو/ بأه إلأى  للغأرض نفسأهسياا اآلية القرآنية وتضمينه في القصأيدة 

 -معنى يخدم سياا القصيدة مثل قوله:

 هل نفخنا من روحنا فيه شجوا                  

 فيه ما بها من األوجاي                                        

ونفخأأت بأأه مأأن  فالشأأاعر هنأأا بعيأأد كأأل البعأأد عأأن مضأأمون اآليأأة القرآنيأأة التأأي يقتأأرب منهأأا"
 ية بعض ألفاظها ن الشاعر يتحدث عن الناي وغناء الراعي فانتزي من اآلية القرآنإ  إذ  روحي"
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 -وصبها في معنى آخر وكذلك قوله:

 كأنما سقر لفت لعاصفة              

 هو جاء لواحة بالشر والشرر                                 

فالشأاعر هنأأا يصأأف أهأأوال الحأرب العالميأأة الثانيأأة فاسأأتعار وصأف القأأران الكأأريم لجهنمبوهأأو 
  13ب لواحة بالشرر" الحسية مستفيدا من اآلية القرآنية"وصف غبي ليضعه في أطار الرؤية 

وهأأأأذا التأأأأأثر كأأأأان أكثأأأأر مأأأأن  , التأأأأأثر بألفأأأأاظ القأأأأران الكأأأأريم وصأأأأيغه -المسأأأأتوى الثالأأأأث:-3
 -مثل قوله: المؤثرات األخرى

 فوا السراط بقينا                       ما بين شاط وشاطي

 كر ونكيروبليت من قبل موتي                     بمن

 واخفض جناحك وانظر                 له بطرف حسير

ذا ما انتقلنأا إلأى اثأر  وغير ذلك مما سيتبين واضحا من خالل المعجم الملحا بهذا المبحث وا 
التأأراث الشأأعري فأأي شأأعر الشأأرقي فأأان مأأا نجأأده ال يقأأل آثأأرا او أهميأأة عمأأا وجأأدناه فأأي األثأأر 

 و اإلشارة إليه ونبدأ بالتضمين.القرآني فهناك التضمين ونقل المعنى ا

فالشأأأاعر يتعمأأأد تضأأأمين بيأأأت شأأأعري بأكملأأأه مأأأن الشأأأعر العربأأأي القأأأديم بعأأأد أن يقتطعأأأه مأأأن 
 -: 14بمثل تضمينه قول زهير بن أبي سلمى ,سياقه ليصهره في بوتقة قصيدته

 لقد بالبيت مضعن أم أوفى                   

 ولكن أم أوفى ال تبالي                                                     
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 لقد أعطى البيت بتضمينه بعدا أخر وغير ما وجدناه عليه في قصيدة زهير.

 -ومن التضمين أيضا قوله:

 تبنى عليها عروش الحمر ناشرة         

  15بلى الممالك ما يبنى على االسلأع                                                  

 وقد ضمن شطرا من بيت للمتنبي.

والمالحظ في هذا التضمين أن الشرقي اقتطع صدر المطلع من قصيدة المتبني ليخلصه مأن 
 ل عليه ويكسبه معنى آخر من خالل سياقه الجديد.ادسياقه والمعنى ال

بيأأأت شأأأعري قأأأديم يوظفأأأه معنأأأى لوهنأأأاك تضأأأمين آخأأأر إذ يسأأأتهوي الشأأأاعر أن يعيأأأد صأأأياغة 
 -:16بمنا قول ابن زريا البغداديجديدا كما في قوله مض   ا  توظيف

 "اطلعت يا فلك األزرار لي قمرا"

 -او قوله:

 كجروح في جسم ميت كريم    

 السواقي ما بين تلك البقاي                                                       

 -لقول المتنبي:وال يخفى أن صدر البيت تضمين 

 من يهن يسهل الهوان عليه           

  17بيالمإما لجرح بميت                                                      
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 -األقل أن الشاعر طور معنى البيت القديم باتجاه أخر كما هو واضح وكقوله أيضا: فياو 

 وجرى النسيم بمنعش وبمسكر               

 فكأنه خمر بغير أواني                                                    

أن هذا يعيأد إلأى األذهأان الصأورة التأي رسأمها المتبنأي للمثأار فأي شأعب بأوان إذ  في وال شك
 -يقول:

  18بكاشربة وقفن بال أواني......

ي الشأعر القأديم مثأل وهناك آثأار للتأراث الشأعري العربأي تتمثأل فأي صأيغ الخطأاب المألوفأة فأ
 حاجأة   لأيس بأيجمدت مجأاري الأدمع" ممأا  , "يا خليلي, يا رعى اهلل, إال أيها الركب, يا راكبا

إلأأى ذكأأر المواضأأع التأأي وردت بهأأا فأأي الشأأعر القأأديم لوضأأوحها ويبقأأى مأأن اثأأر التأأراث الأأذي 
نريد استجالءه المفردات الغريبة او التي لم تالف لها استخداما في الشأعر الحأديث والواقأع أن 
استخدام الشاعر لمثل هأذه الكلمأات كمأا يبأدو لنأا اسأتخداما ال واعيأا إذ إنهأا لأم تغأن القصأيدة 

 ن لم يكن العكس.إ  ها جديدا اليتضف  ولم

ويبأأدو ذلأأك طبيعيأأا لشأأاعر وعأأت ذاكراتأأه الكثيأأر الكثيأأر فأأي سأأني دراسأأته األولأأى وتشأأبعه مأأن 
 , الفأال , قراءة الشعر العربي القديم أقول طبيعيا لمثل هذا الشاعر أن نقأرا فأي شأعره التعأامى

 ذلك. ذرب....وغير , نقا , كنيس , حديد الهند , مسلع , االرام

علأأأأى إننأأأأا باألجمأأأأال يمكأأأأن أن نقأأأأرر أن هأأأأذه األلفأأأأاظ لأأأأم تكأأأأن مأأأأن الشأأأأيوي فأأأأي شأأأأعره إلأأأأى     
 كيانه الحديث كما إننا نلمس أن مثل هذه  يالدرجة التي تطمس معالم شخصية الشاعر وتلغ
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األلفاظ بدأت تقأل كلمأا مضأينا قأدما مأع الشأاعر حتأى لتنتهأي او تكأاد فأي رباعيأات الشأاعر, 
  19بصفحات اآلتية من الديوان. نظر الت

 

 التكرار/ الطباق/ الجناس/ الترادف-ثالثا:

مأأن الظأأواهر التأأي تلفأأت النظأأر فأأي شأأعر علأأي الشأأرقي شأأيوي التكأأرار والفنأأون البديعيأأة بشأأكل 
, وانأه مولأع  21بمفرط حتى ليخيل للقارئ أن الشاعر تعمدها من اجل إضفاء جوانب موسأيقية

ن إلى األحكام اآلنيأة المسأتعجلة مأا لأم نأتفحص هأذه الظأواهر ئوالواقع إننا ال نطم ولوعا  بذلك 
 ونكتشف عالقاتها بالشاعر نفسه وما حققته تجاه القصيدة.

أن هأأأذه الظأأأواهر رسأأأمت طأأأابع المراحأأأل األولأأأى للشأأأاعر وال سأأأيما القصأأأائد  هحظأأأوأول مأأأا نل
ر فأأي رباعياتأأه ولكنهأأا لأأم تختأأف وأخأأذت تقأأل شأأيوعا كلمأأا مضأأينا معأأه قأأدما حتأأى لتكأأاد تنأأد

مطلقأأا ويبأأدو أن األسأأباب التأأي سأأمحت لهأأذه الظأأواهر باالنتشأأار علأأى سأأطح قصأأائد المرحلأأة 
 األولى تعود في مجملها إلى ثقافة الشاعر األولى وبيئته التراثية التي نهل منها ما نهل.

قراءاتأه المتشأعبة فضال عن ذلك أن الشاعر وعلى الرغم مأن و وقد مر بنا في المبحث الثاني 
حيأدر الحلي علأى  , في التراث كان سليال ووريثا لمدرسة شأعراء القأرن التاسأع عشأربالحبوبي

هأأذه المدرسأأة التأأي كأأان مأأن أهأأم مأأا يميزهأأا هأأو االعتنأأاء بهأأذه الظأأواهر  , 21بوجأأه الخصأأوص
ى العتبأأارهم إنهأأا مأأن سأألوك الشأأاعر المبأأدي المأأتمكن فكأأان الشأأك أن تتسأألل هأأذه الظأأواهر إلأأ

 شعره وان تطغى عليه.

وممأأا زاد فأأي ترسأأيخ هأأذه الظأأواهر وهأأي أسأألوبية الشأأك أن الظأأروف التاريخيأأة التأأي مأأر بهأأا 
 أبان الحكم العثماني وسياستي االستعمار المباشر واالنتداب البريطاني قد سمحت  االعرا
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النقأأائض ذلك فقأأد عصأأفت بأأالبالد ريأأاح التشأأتت السياسأأي والتفكأأك وجمعأأت تلأأك السياسأأات بأأ
لة واحدة مما هيأت الظروف المالئمة لطغيان هذه الظأواهر والسأؤال المهأم مأا الأذي ظتحت م

 حققته هذه الظواهر لقصيدة الشرقي؟

ننأا نأرى أن هأذه الظأواهر حققأت  ف واإليقأايإذ اسأتثنينا مأن ذلأك قضأية تأوفير الجأرس اللفظأي 
المعنأى وتأكيأده وهأي مسأالة طالمأا  رإظهأاللقصيدة جانبين ,األول ايجابي ,يتمثل بالعناية في 

والسأأأيما أن الشأأأرقي كتأأأب قصأأأائده فأأأي جأأأانبين مهمأأأين,  أيضأأأا , ومعاصأأأروهأكأأأدها الشأأأرقي 
وأفكأاره بشأيء مأن  ساسأاتهخر, ففي الجانب األول كان يعنيه أن يبأرر عواطفأه وأحالذات واآل

رمأز كمأا يشأير إلأى التأكيد بعيأد أن أعيأاه أن يكأون واضأحا بنثريا وكأل مأا حولأه يأدعو إلأى ال
خر نرى أن القصأأأأائد التأأأأي كتبهأأأأا ال تعأأأأدو أن تكأأأأون قصأأأأائد ذلأأأأك ,وفأأأأي الجانأأأأب الثأأأأانيباآل

مناسبة, ألل او صديا, ولذلك تكأون قضأية تأوفير جأو خطأابي فأي القصأيدة ومعأان واضأحة 
 مما يتوخاه.

اهأا بنأاء والثانيلسلبي إذ نرى إنها أضعفت من نسيج القصيدةبوالسأيما فأي القصأائد بعد أن بن
حأأد اإلفأأراط ممأأا ينقأأل إلأأى القأأارئ لالمتلقأأي,أن الشأأاعر  الأأى لفظيأأا ,يصأأل فأأي بعأأض األحيأأان

 ال بالقليل.إ  يستهلك نفسه ويشحذ قريحته فال تسعفه 

صورة أدا عن تمثل هذه الظواهر قبل أن نوردها في المعجم سأوف نتنأاول  إعطاءجل أومن 
بأل ذلأك نشأير إلأى أننأا عالجنأا ترددهأا علأى مسأتوى كيفية ورودها مبتدئين بالتكرار على أننا ق

البيأأأت الشأأأعري الواحأأأد ولأأأيس علأأأى مسأأأتوى القصأأأيدة او شأأأعر الشأأأاعر كلأأأه ألنهأأأا فأأأي البيأأأت 
 الواحد تعكس انطباعنا وفهمنا بشكل أدا.
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 -التكرار:

وقد تمثل عند الشاعر بتكأرار اللفأظ الواحأد فأي البيأت مأرتين او ثأالث مأرات بأنفس اللفأظ كمأا 
   -في قوله:

 أهيم اذا سابت غدائر ليلتي

 وما أنا ممن هيمته الغدائر                                         

ي كمأا هأو فقد كرر لفظةبغدائر في شطري البيت فضال عن طبأاا السألب بأين اإلثبأات والنفأ
 واضح.

 -كذلك في قوله:

 أمرخية الستار نعمت باال

 هلم لنا فقد رفع الستار                                        

 -وكذلك في قوله:

 لكل غاية يسعى إليها

 وغاية طالب الشرف الكمال                                          

لأى أكثأر مأن ذلأك وقأد أغنانأا صأنيعنا المعجأم فأي ولن نمضأي فأي بيأان تكأرار اللفظأة مفأردة إ
 نهاية المبحث.
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 -كذلك تمثل التكرار عنده ألكثر من لفظ كقوله:

 ولئن خبا للشرا نور ساطع

 فالعلم نور ساطع ببهائه                                               

يأأأ راد اللفأأأظ المضأأأاف إليأأأه ونمضأأأي مأأأع التكأأأرار لأأأنلحظ عنأأأده إيأأأراد اللفأأأظ مضأأأافا إلأأأى غيأأأره وا 
 -بصيغة المضاف الذي ذكر أوال كقوله:

 فيا صدر الحياة ولست أال

 حياة البيت او بيت الحياة                                               

ويعأأود التكأأرار بشأأكل أوسأأع فيمأأا أسأأميناه بالتجأأانس إذ تأأرد اللفظأأة مكأأررة مزيأأدا عليهأأا بحأأرف 
 -خيأأال  ,بصأأأرن -خصأأال ,بمخيلة -مير او غيأأر ذلأأك بخصأأألةكأأان تكأأون مسأأندة إلأأأى ضأأ

 -صأأأأاروا وقد يكأأأأون ذلأأأأك بأأأأ يراد اللفظأأأأة ببنأأأأاء صأأأأرفي مختلأأأأف "مغأأأأدور ,غأأأأادر" بباصأأأأرات
 سمت .-بصائر بسامت

-قرب بمسأاء-الغأرب  بعأد-أما الطباا والجناس فقد وردا بنوعيهأا بشأكل واضأح مثلبالشأرا
 الحبائل وغيرها كثير.-الحظ  بالحمائل -أحد  بالحظ-غير منثلم باحد-صباح  بمنثلم

إال أننأأا سأأوف  22بأمأأا التأأرادف فعلأأى الأأرغم مأأن أن اللغأأويين اختلفأأوا فأأي تحديأأده قأأديما وحأأديثا
نتبأأأع فيمأأأا صأأأنعناه الأأأرأي القائأأأل بأأأان التأأأرادف يكأأأون فأأأي المعأأأاني العامأأأة والشأأأك أن هنأأأاك 

 اختالفات جزئية بين داللة لفظ وأخر.
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فمثأال األول وهأو مأا ورد شأائعا عنأده "أن تبعأد  , عنأد الشأرقي ,مفأردا وجملأةلقد ورد الترادف 
-العطأأش والظمأأأ" وبالسأأيد "فأأأورد الشأأك والريأأب وهمأأا مترادفأأان كأأذلك" الشأأك وتأأنقض الريأأب

 ذائبات وغيرها كثير.-السهر وبذوائب

بجملأة تابعأة –مأع اخأتالف األلفأاظ  – بأالمعنى نفسأهوالنوي الثاني يورد الشاعر جملأة يؤكأدها 
 لها.

 طلعت منك على أوطاننا                   دهم الخطب وسود النوب

نظأأر الصأأفحات تقأأل ,أوتمثلأأت فضأأال عأأن ذك فنأأون بديعيأأة أخأأرى فأأي شأأعره إال انأأه بنسأأبة 
 اآلتية من الديوان.    

 الضرورات واألخطاء والتراكيب النحوية-المبحث الرابع:

الأأأذي أباحأأأه لهأأأم اللغويأأأون أواغتصأأأبوه ولعأأأل مأأأا وقأأأع ذلأأأك الحأأأا  نمأأأا مأأأن شأأأاعر يتخلأأأى عأأأ
 نقأألللفأأرزدا مأأع عيسأأى بأأن هشأأام النحأأوي فأأي القصأأة المعروفأأة خيأأر شأأاهد لهأأم فضأأال عمأأا 

"الشعراء أمراء الكالم يصرفونه أنى شاؤا ويجوز لهم مأا ال يجأوز لغيأرهم مأن  عن الخليل قوله
لمقصأأأأأأأأأأور وقصأأأأأأأأأأر أطأأأأأأأأأأالا المعنأأأأأأأأأأى وتقييأأأأأأأأأأده ومأأأأأأأأأأن تصأأأأأأأأأأريف اللفأأأأأأأأأأظ وتعقيأأأأأأأأأأده ومأأأأأأأأأأد ا

ون إلأأأى ذلأأأك بحسأأأب راء القأأأدماء بسأأأبب المضأأأايا التأأأي ؤ وهأأأم إنمأأأا يلجأأأ 23بالممأأأدود......."
يأأدفعون إليهأأا عنأأد حصأأر المعأأاني الكثيأأرة فأأي بيأأوت ضأأيقة المسأأاحة واإلحأأرا/ الأأذي يلحقهأأم 
عنأأأد أقامأأأة القأأأوافي التأأأي ال محيأأأد لهأأأم عأأأن تنسأأأيا الحأأأروف المتشأأأابهة فأأأي أواخأأأر فالبأأأد أن 

  2بستيفاء حقوا الصنعة التي عسف اللغة بفنون الحيلة......يدفعهم ا

وقد حدد ابن عصأفور أسأباب اللجأوء إلأى الضأرورة الشأعرية بأالوزن العروضأي قأائال اعلأم أن 
 الشعر لما كان كالما موزونا يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن ويحيله عن 
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.ويضأأأيف ابأأأن عصأأأفور أن  25بي الكأأأالم طريأأأا الشأأأعر أجأأأازت العأأأرب فيأأأه مأأأا ال يجأأأوز فأأأ
  26بالشاعر يلجا إلى الضرورات اضطر إلى ذلك أم ال ألنه موضع الفت فيه الضرائر.

أن اإليقأأاي هأأو الأأذي يقأأف وراء مأأا سأأمي بالضأأرورة الشأأعرية  ويأأرى الأأدكتور عأأدنان العأأوادي"
  27بخصوصا ما يتعلا منها بسالمة المبنى"

مرتبطأأة بأأالوزن والقافيأأة بالدرجأأة األولأأى كمأأا أنهأأا تتوقأأف علأأى والواقأأع أن الضأأرورة الشأأعرية 
مخزون الشاعر من المفردات ومعرفته في أصول اللغة وال احسأب أنهأا تخأر/ عأن ذلأك وهأي 
ال تكون عيبا في شعر الشاعر في كأل المواضأع كمأا أن ذلأك معتمأد علأى نسأبة شأيوعها فأي 

  28بالموضع.شعر الشاعر وأنواعها وهي كثيرة ال تحصر في هذا 

ذا عأدنا إلأأى شأأاعرنا الشأرقي فسأأوف تواجهنأأا فأي ديوانأأه قائمأأة طويلأة مأأن الضأأرورات وحأأين  وا 
 نتلمس األسباب في ذلك او نحاول ف ننا ال نخرجها عما ذكرناه آنفا.

 الوزن والقافية وما تسوا الشاعر إليه.-1

مأأا السأأبب الثأأاني-2 إليهأأا اسأأتبداال بأأاألخرى التأأي يمكأأن أن يلجأأا  "قلأأة مخزونأأه مأأن األلفأأاظ" وا 
شرنا إليها في المبحث الثأاني أف ننا نذهب إلى أن الشرقي وعلى الرغم من ثقافته التراثية التي 

بأدال بعأض ألفاظأه محأل بعأض إذ يتركهأا علأى  ؛ فانه ال ينقح شعره وال يعود إليه بالتصفية وا 
ضأأال عأأن انأأه ال يبأأالي عالتهأأا اسأأتنادا للحأأا المشأأروي الأأذي أخأأذه مأأن هأأم قبلأأه مأأن الشأأعراء ف

كثيأأرا باألخطأأاء والضأأرورات وهأأو يقأأرا مأأا يصأأل إليأأه مأأن شأأعر المهجأأر الأأذي أعجأأب بأأه وهأأو 
شأأأعر قأأأد تسأأأامح أصأأأحابه بأأأبعض أوجأأأه اللغأأأة اعتنأأأاء بأأأالفكرة كمأأأا يشأأأير إلأأأى ذلأأأك ناقأأأدهم 

   ميخائيل نعيمة.
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 قفأأا  ن مأأا ينظمأأه و ك فأأان الشأأرقي كأأان تواقأأا لزحزحأأة االتجأأاه القأأديم حتأأى ال يكأأو اومأأع هأأذا وذ
  29بعلى طائفة خاصة اعتادت أن تجعل معاجم اللغة إلى جنب الدواوين.

أأأإمسأأأتويات فهأأأي  ةلقأأأد تمثلأأأت الضأأأرورات عنأأأد الشأأأرقي بثالثأأأ ا نحويأأأة او صأأأرفية او دالليأأأة م 
فضال عن ذلك وجدنا بعض استعماالته للتراكيب النحوية واألبنيأة الصأرفية التأي تشأيع أكثأر و 
حيأث  ع تجاوز بعض األخطاء مثل قوله "سأفحة الأوادي"شعره كما انه لم يستطن غيرها في م

هأل  ولأو حأذفها الختأل الأوزن وقولأه" إذ ألزمأه العأروض ب بقأاء اليأاء, بلم يأأتي  أنث السفح و
 تجسأأر األلحأأاظ تقطأأف" واألصأأل أن يضعبأن المصأأدرية الناصأأبة قبأأل الفعأأل المضأأاري ومنأأه

أأأ "فأخضأأل" إال إنهأأأا وقعأأأت قافيأأأة فاضأأأطرته إلأأأى  واألصأأأل شأأأتان   "ن  و"شأأأتا ل  و األصأأأل فأخض 
 -بنائها على الضم وربما استخدم اللفظة بداللة ال تفضي إلى ما يريد كقوله مثال:

 هي األمل توعدنا األماني 

 وهل يروي حشى الضمان أل                                               

مكأأواة"  ط واضأأح وكأأذلك اسأأتخدامه"مكوى" واألصأأل"وهأأو خلأأ "وعأأد" بداللأأة "أوعأأد" إذ اسأأتخدم
 وغير ذلك ما سنلحظه في المعجم.

أمأأا فيمأأا يخأأص التراكيأأب النحويأأة فقأأد الحظنأأا شأأيوي أسأألوب القصأأر عنأأده بأأالنفي واالسأأتثناء 
بشكل واضح فضال عن تنامي صيغ الخطاب الشأعري القأديم بوالسأيما فأي القصأائدل المرحلأة 

ن تلأك األسأاليب رافقأت نزعأة إ  األولى واالستفهام التقريري واإلنكاري ممأا يحأدو بنأا إلأى القأول 
  31بالنهضة التي تبدت عنده في مراحله األولى.اإلصالح و 

 -ومن التراكيب النحوية الشائعة عنده أيضا إيراد البدل وبعده النعت بصيغة ترتيبية كقوله:

 فحفه اثنان نقصان ورجحان               
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 والفاقدان الثاكالن العلم والعلما  -وقوله:

,"  منتثأر , مفتجأع بشكل واضح مثل" مفتعل" أما األبنية الصرفية ف ننا الحظنا شيوي صيغة "
نظأأر ت 31بعلأأى أننأأا لأأم نتأأابع كأأل الصأأيغ الشأأائعة لمأأا تتطلبأأه مأأن وقأأت لأأم نقأأدر انأأه متأأاح لنأأا.

 الصفحات.

 معجم المفردات العصرية والعامية والمصطلحات العلمية -رابعا:

مهم لأللفأاظ بأروز ظأاهرة اسأتخدا -بأين الحأربين-ال يخفى علأى دارس الشأعر العربأي الحأديث
وهأأأو أمأأأر يبأأأدو لنأأأا طبيعيأأأا لشأأأاعر عأأأاش معتأأأرك الحيأأأاة السياسأأأية فأأأي العأأأراا  32بة العصأأأري

 الثقافية والفكرية نتيجة للتحوالت التي شهدها الشرا عموما ومنه العراا. ى,واهتزاز البن

 -ويتوقف ذلك االستخدام للمفردات على عدة أمور نجملها ب:

 واثر ذلك في بنية القصيدة الفنية والموضوعية. , الشاعرشيوعها وقلتها في ديوان -1

 ويتوقف ذلك على توجهات الشاعر نفسه ,والمؤثرات التي تأثر بها.-2

جد مجموعة من األلفاظ التي تداولت في القصائد وتأرددت مأا نوحين نعود إلى ديوان الشرقي 
 بآنأأأذاك  كأأأار الحديثأأأةبأأأين ألفأأأاظ السياسأأأة ومظأأأاهر العصأأأر الماديأأأة فضأأأال عأأأن التأأأأثر باألف

كثيأرا مأأن اآلراء  -عأأن طريأا تركيأا-وتوجهأات الفكأر العأالمي والعربأي فقأأد تسأللت إلأى العأراا
,وكانأأأت مأأأدعاة جأأأدل بأأأين األخأأأذ بهأأأا والأأأرد وسأأأببت  33بوالمفأأأاهيم التحرريأأأة الفرنسأأأية بالأأأذات

ذلأأك  نشأأاطا سياسأأيا أسأأهم إلأأى حأأد مأأا فأأي بلأأورة شخصأأية علأأي الشأأرقي السياسأأية ودفعتأأه بعأأد
لالنضأأمام إلأأى مأأا عأأرف بجمعيأأة اإلصأأالح العربيأأة مأأع مجموعأأة مأأن الشأأباب كأأانوا يوصأأفون 

.فضأأأال عأأأن انأأأه عاصأأأر األحأأأداث السياسأأأية واالسأأأتعمار 34ببالتجديأأأد ويأأأدعون إلأأأى اإلصأأأالح
 مشاركته األحداث فضال  عن االنكليزي المباشر وقيام الحكم الوطني في ظل االنتداب وبعده 
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رؤاه فأأي آفوف الثأأوار ضأأد االسأأتعمار االنكليأأزي ومأأن جانأأب آخأأر كانأأت بانضأأمامه إلأأى صأأ
اإلصأأأالح والمضأأأي فأأأي طريأأأا النهضأأأة واضأأأحة ضأأأمن توجهاتأأأه ويكفأأأي أن نتصأأأفح قصأأأائد 
لتتوضح أمامنا كثرة ورود الدالالت والصيغ الدالأة علأى النهضأة والتربيأة واألخأالا ممأا يالئأم 

 -ع حياته األدبية يقول:نزعته اإلصالحية التي تمثلت عنده أبان مطل

 نطقت بحاجتها الشعوب وأفصحت

  35برى عراقى واجما ال ينطاأو                             

 -وكذلك:

 مة العرب أمس قد مضى فسليأيا 

  36ببشائر اليوم عنا والنذير غد                            

 

 -وكذلك:

 مضى كل قطر بحاجاته

  37بوحاجة قطري شعب يسود                                    

بأأل انأأه ليمضأأي متأأأثرا بقصيدةبحضأأن األمهات للرصأأافي ومأأرددا معانيأأه فأأي فضأأل األخأأالا 
  38بوالتربية الصحيحة

 حاالت قرآنية يخلصها من سياقها لتعطي داللة إ  ويعمد الشاعر في بعض األحيان إلى 
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 -: 39بضمن سباا نهضوي جديد كما نلمس ذلك قي قوله

 عم انبال فلو أن صوفانا أتى

 هذا الردى لم يبا منه نوحا                                      

 نصحن قومي وان جلب الردى فأل

 كالعود يحرا نفسه ليفوحا                                      

 ولئن أمت جزعا فشان بالدنا 

 أن تغتدي للمصلحين ضريحا                                         

 قالوا سيحي الشعب قلت بشارة

 فلعلما بعث اإلله مسيحا                                           

 يا ديمة اإلصالح رشي موطني

 مصلحا ونصوحا تفعساه ينب                                      

ذلك كثيرا كما نلمس في قصائدهبفي النصف الثاني من العشأرينيات اإلقالل مأن ونلمس غير 
 هذه الصيغ النهضوية إذ بدا الشاعر يتلمس معالم اتجاهه الشعري الرومانسي.

ثر الصحافة على شعره, ونحأن نعلأم انأه أعلى أننا ونحن نتحدث عن هذه المؤثرات ,ال نغفل 
 الفضأيلة, , ي كانت تصدر آنذاك مثل جريدة العراانشر أكثر شعره في الصحف العراقية الت

 -األدب الجديد وغيرها: , مجلة الهاتف , الفيحاء , الحرية

  41بالشاعر إلى رئيس تحرير جريدة العراا. اكما يدلنا على ذلك نص رسالته التي بعث به
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را ألنأه ومن الواضح أن التعامل مع الصحف يقتضي االهتمأام بصأياغة القصأائد ألفاظأا وأفكأا
أن أفكأأأار  فأأأي ف مسأأأتوياتهم الثقافيأأأة والشأأأكاليكتأأأب إلأأأى أكثأأأر فئأأأة مأأأن المجتمأأأع علأأأى اخأأأت

ممأأا يهأأم   41ب ة فنيأأة فأأي العأأرض"يقأأاألحأأداث المهمأأة بطر  النهضأأة والسياسأأة التأأي تعبأأر  عأأن"
 الجميع

ذا ما أضفنا إلى ذلأك تأأثره الواضأح بشأعر الشأعراء المعاصأرين لأه وال سأيما شأعراء المهجأر  وا 
وقراءاتأأه لهأأم ممأأا يظهأأر واضأأحا فأأي بعأأض قصأأائده ودعأأواتهم التأأي بأأرزت علأأى المسأأتويين 

وهأو مأا دعأا , النظري والفعلي على ضرورة األخذ باللغة السهلة الواضحة المعبرة عأن الفكأرة 
بحتأأى ال  فضأأال عأأن إحساسأأه بضأأرورة زحزحأأة االتجأأاه القأأديم , 42ب ون عامأأةإليأأه الرومانسأأي

 علأى طائفأة خاصأة اعتأادت أن تجعأل معأاجم اللغأة إلأى جنأب الأدواوين"قفأا  يكون بمأا ينظم و 
ت لنأأأأا تلأأأأك األسأأأأباب بالمأأأأؤثرات التي حأأأأدت بأأأأه إلأأأأى اإلكثأأأأار مأأأأن هأأأأذه األلفأأأأاظ ,ينظأأأأر ينأأأأتب

 الصفحات.

 ريةمعجم اللغة الشع -خامسا  :

حين نتحدث عن اللغة الشعرية إنما نحاول استجالء ما انتهأى إليأه خأط التطأور الشأعري عنأد 
بعأد ممأا عأاش لمأا توقعنأا أن يحيأد الأى أعلي الشرقي, ولو قدرنا أن الشاعر امتدت به األيأام 

 عن نهجه لعدة أمور سوف نبينها الحقا.

الشاعر او ما يكتسأب شأعره مأن خاللهأا فاللغة الشعرية التي نحن بصددها اآلن هي ما يمثل 
 وربما الحقيه واالختالف هنا في الدرجة والنوي. عاصريهطابعا خاصا يميزه عن سابقيه وم

لعأأل مأأا يميأأز لغأأة الشأأرقي الشأأعرية إنهأأا ابتأأدأت منأأذ وقأأت مبكأأر لحياتأأه األدبيأأة ولكنهأأا بدايأأة 
 مضينا مع الشاعر قدما خذ نورها يزداد إشعاعا كلما أشاحبة, ال تعطي انطباعا تاما و 
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بالوقت الذي أخذت تتحلل عنهأا عوالأا اللغأة التأي أكسأبتها مراحأل حياتأه األولأى حضأورا فأي 
 شعره.

نسأأأأأأتطيع أن نقأأأأأأأرر أن معجأأأأأأأم الشأأأأأأأاعر ال يبتعأأأأأأأد عأأأأأأأن معجأأأأأأأم الشأأأأأأأعر الرومانسأأأأأأأي بشأأأأأأأكل 
مأن  والرومانسية موجة عمأت الأبالد العربيأة منأذ مطلأع القأرن العشأرين وشأملت العأراا 43بعام

وقأد اشأرنا  44بخالل ما كان يصل من نتاجات مبدعيها العرببجماعة الديوان ,المهجر,ابولو 
فأأي موضأأع سأأابا مأأن البحأأث إلأأى مأأا نتبأأين مأأن خاللأأه قراءاتأأه لهأأؤالء الشأأعراء ونزوعأأه إلأأى 

ه تحأت مظلأة الأنفس اإلنسأانية يستكشأف أغوارهأا ويسأتبطن اءمعالجة المضامين الذاتية وانطأو 
 هذا دليل قاطع إلى ما ذهبنا إليه. هواجسها وفي

وعأأالوة علأأى ذلأأك ف ننأأا نستشأأف شأأيوي بعأأض األلفأأاظ أكثأأر مأأن غيرهأأا خالفأأا لمأأا شأأاي عنأأد 
إقرانه من الرومانسيين وتأكيدا على محاولته إكساب اللفظأة ظأالال ودالالت مطلقأة تعبأر عأن 

لأأذا نأأرى  , فسأأيحهواجسأه فأأي النأأزوي المطلأأا إلأى الحريأأة فأأي عأأالم هأو لأأيس أكثأأر مأأن سأجن 
"الروح"قأأأأد تعأأأأدى اسأأأأتخدامها "الأأأأنفس"الن الأأأأروح شأأأأيء مغيأأأأب يأأأأوحي بفضأأأأاء مأأأأن الأأأأدالالت 
والتأأأأويالت ونأأأرى كذلك"النور"بأأأدال مأأأن الضأأأياء والبلبأأأل بأأأدال مأأأن العصأأأفور والحلأأأم والقفأأأص 
والصأأباح هأأذه األلفأأاظ نكأأاد نقطأأع بأنهأأا مأأا اسأأتخدمت علأأى نحأأو مأأا رأينأأا إال ألنهأأا أصأأبحت 

 عني ما تعنيه عند الشاعر.رموزا ت

ذ استشأففنا مأا تعكسأه هأذه األلفأاظ لالرمأوز , إويمكننا تقريأب ذلأك مأن خأالل قراءاتنأا للأديوان 
فالبلبأأل هأأو الشأأاعر او روح الشأأاعر البريئأأة التأأي ال يحتويهأأا إال فضأأاء الخيأأال الأأذي حرمأأت 

ا الشأاعر العأيش فيه,انأه منه في عالم كبلته قيود الحضارة المادة والحلأم هأو العأالم الأذي يتأو 
 حياة ال تشبه الحياة ألنها حياة الشاعر وأنى له ذلك وما يبغي من حياة ,تعيش فيه أكثر مما 
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والصأأأباح يعنأأأي النأأأدى واألمأأأل  , والنأأأور يفضأأأي إلأأأى الصأأأفاء إلأأأى البأأأراءة يعأأأيش فيهأأأا هأأأو ,
 المتجدد.

طالمأأأا بنأأأاه علأأأى ارض أن الشأأأاعر عبأأأر بتلأأأك المفأأأردات وغيرهأأأا عأأأن أمأأأل حبأأأيس فأأأي نفسأأأه 
 فعاد ما بناه قبض ريح كما يقول جلجامش. , ولكن بجدران من وهم , الواقع

ولسنا نريد اإلفاضة في حديثنا عن معجم الشاعر الرومانسي وقد أغنانا الأدكتور علأي عبأاس 
 على ما لم نتوصل إليهعلوان في ذلك لنترك القول للمعجم الذي سيدلنا قطعا 
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 مةالخات

,  مأأأن غيأأأر شأأأكتتشأأأكل لغأأأة الشأأأعر عنأأأد أي شأأأاعر ضأأأمن وعيأأأه وتتسأأأع مأأأع مأأأديات ثقافتأأأه 
فأأرزت مجموعأأة مأأن النتأأائج مبثوثأأة فأأي صأأفحات أومراقبتنأأا لشأأعر علأأي الشأأرقي ودراسأأتنا لأأه 

 البحث ويمكن اجمالها باالتي : 

ا ن منهجهأأا ومأأوقأأف البحأأث علأأى الدراسأأات السأأابقة التأأي تناولأأت " لغأأة الشأأاعر " وبأأي   .1
توصأأألت اليأأأه ثأأأم مالحظاتنأأأا عليهأأأا , وهأأأو مأأأا تسأأأنى لنأأأا وضأأأع منهجيأأأة تتجأأأاوز مأأأا 

 ا عن خطواتها . علن  أتوصلت اليه تلك الدراسات , وقد 
ننأأأأا باألجمأأأأال يمكأأأأن أن نقأأأأرر أن هأأأأذه أهنأأأاك تأأأأاثر واضأأأأح " بلغأأأأة المأأأأوروث "علأأأى   .2

شخصأأية األلفأأاظ لأأم تكأأن مأأن الشأأيوي فأأي شأأعره إلأأى     الدرجأأة التأأي تطمأأس معأأالم 
كيانأأأه الحأأأديث كمأأأا إننأأأا نلمأأأس أن مثأأأل هأأأذه األلفأأأاظ بأأأدأت تقأأأل كلمأأأا  يالشأأأاعر وتلغأأأ

 و تكاد في رباعياته.أمضينا قدما مع الشاعر حتى لتنتهي 
مأأأن الظأأأواهر التأأأي تلفأأأت النظأأأر فأأأي شأأأعر علأأأي الشأأأرقي فأأأي شأأأيوي التكأأأرار والفنأأأون  .3

جأل إضأفاء جوانأب أ البديعية بشأكل مفأرط حتأى ليخيأل للقأارئ أن الشأاعر تعمأدها مأن
أخذت تقل شأيوعا كلمأا مضأينا  وقدموسيقية,وقد رسمت طابع المراحل األولى للشاعر 

معأأه قأأدما حتأأى لتكأأاد تنأأدر فأأي رباعياتأأه ولكنهأأا لأأم تختأأف مطلقأأا ويبأأدو أن األسأأباب 
التأأي سأأمحت لهأأذه الظأأواهر باالنتشأأار علأأى سأأطح قصأأائد المرحلأأة األولأأى تعأأود فأأي 

 عر األولى وبيئته التراثية التي نهل منها ما نهل.مجملها إلى ثقافة الشا
مأأأأن الواضأأأأح أن التعامأأأأل مأأأأع الصأأأأحف يقتضأأأأي االهتمأأأأام بصأأأأياغة القصأأأأائد ألفاظأأأأا  .3

 ف مستوياتهم الثقافية والشك الوأفكارا ألنه يكتب إلى أكثر فئة من المجتمع على اخت
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فنية في العأرض ممأا  األحداث المهمة بطرا أن أفكار النهضة والسياسة التي تعبر  عن"
ذا ما أضفنا إلى ذلك تأثره الواضح بشعر الشعراء المعاصرين له  , يهم الجميع  وا 

شعراء المهجر وقراءاته لهم مما يظهر واضحا في بعض قصأائده ودعأواتهم وال سيما  
  .فضال عن إحساسه بضرورة زحزحة االتجاه القديم التي برزت على المستويين

 

Abstract 
 

      The Iraqi poet, Ali Elsharqi, is considered a landmark in the history of 

modern Iraqi poetry as he is one of the pioneers who responded to the 

modernist changes in poetry "Romanticism". Therefore, he formed a 

critical environment in Iraqi renaissance poetry which is characterized by 

a moral flavor. Due to the fact that poetic text is principally a linguistic 

phenomenon, our attempts to figure out his poetic development via 

examining his poetic dictionary which unquestionably leads us to the 

phases of his poetic development as well as his benefiting from the 

language of heritage and mimetic language.  

Moreover, it tries to find out the influences of the Arabic environment at 

that time on him. Because serious scholars did not Elsharqi without 

intensive study, it becomes a must for us to look at what was written 

about him and his language majorly so as to show how much can be 

added to those studies. This notion takes place in the first section 

"Elasharqi's Language among Studiers". Then, the method of this study is 

clarified. It is based on an accurate follow up the expressions in his book 

along with its structures relying on how many times such expressions are 

mentioned, thus extracting a dictionary for this reason which is 

identifying all levels of treatment according to the following sections: 

The state of being influenced by heritage, poetic licenses and 

grammatical mistakes, scientific terms and modern expressions, the 

artistic 'poetic' dictionary. We have briefly dealt with each of them 

comprising the influences in their artistic and historic contexts as well as 

their poetic impact which all led us to certain specific results that are 

written down in the body of the study and its conclusion.          

        



 
 

633 
 

 2014مجلة ديالى /                                                                        والستون رابعالعدد ال

 

 الهوامش

 تطور الشعر العربي الحأديث فأي العراالاتجاهأات الرؤيأا وجمأاالت النسأيج,د.علي عبأاس 1ب

 وما بعدها.419بغداد , -علوان,دار الشؤون الثقافية العامة

 .466 م.ن2ب

-عبأد الحسأين مهأدي عأوادلدار الحريأة للطباعأة - ينظر الشأيخ علأي الشأرقي,حياته وأدبأه3ب

 وما بعدها.223-1981-بغداد 

 .224م.ن  4ب

 .226-225المصدر السابا  5ب

 .468تطور الشعر العربي الحديث   6ب

حيأث يقأول د.علأي 471وتطأور الشأعر العربأي الحأديث 228-الشيخ علي الشرقي– ينظر 7ب

عبأأاس علأأوان مأأا نصأأه" أمأأا المسأأتوى الثالأأث فهأأي هأأذه البسأأاطة التأأي نجأأدها تشأأيع فأأي لغأأة 

ة إنمأا هأي معنأي بأحاسيسأه فنيأت المواصأفات الالشاعر وقلما يبحث عأن المفأردة الضأخمة ذا

وباأللفاظ التي تنقأل تلأك االحاسأيس دون أن تكأون عائقأا بغرابتهأا او جزالتهأا وداللتهأا القديمأة 

 لهذا األداء النفسي المطلوب".
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 وما بعدها. 32عدنان حسين العوادي .-ثلغة الشعر العراقي الحدي  8ب

 .35-34, 1963دعلي الشرقي ,بغدا–األحالم -ينظر  9ب

 .21الشيخ علي الشرقيل-ينظر  11ب

 .1954,النجف 3ل-7-علي الخاقاني-ريغشعراء ال  12ب

 73-األحالم  13ب

.وينظأأأأأر ديأأأأأوان الشأأأأأرقي,جمع 342ص:1964القأأأأأاهرة-الأأأأأدار القوميأأأأأة-ديأأأأأوان زهيأأأأأر:  14ب

 .165,ص1979وزارة الثقافة والفنونلالعراا وتحقيا إبراهيم الوائلي وموسى الكرياسي,

 .281ديوان المتنبي,يشرح العرف الطيب للشيخ ناصيف اليازجيل  15ب

 .ه  بالكرل من فلك األزرار مطلع      ا  استودي اهلل في بغداد لي قمر -البيت هو:  16ب

 .163لمصدر الساباا  17ب

 .589 المصدر نفسه:18ب

 نظر الصفحات اآلتية من الديوان:ت  19ب
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-137-119-116-111-117-224-74-59-51-51-46-45-31-بالقأأأأأأأأأأأأأأأرآن -أ

152-153-161-165-165-174-176-184-187-188-191-193-215-

226-233-244-261-271-272-279-316-325-325-331-391-414-

131-146-146-159-165-176-241-244-258-32-53  

-34-33-276-159-117-118-163-127-91-35ب-ألفأأأأأأاظ تراثيأأأأأأة وغريبأأأأأأة: -/

35-38-41-46-51-61-92-93-277-59-61-61-72-62-77-78-117-

118-79-83-91-97-99-117-118-111-114-115-132-137-141-

141-146-156-159-167-173-195-196-183-232-275-277-319-

331-347-348-374-415  .  

 .226ينظر الشيخ علي الشرقي:  21ب

 ينظر ديوانه:المقدمة  21ب

-فأأي أراجيأأز رؤيأأة والعجا/,د.خولأأة الهاللأأي,وزارة الثقافأأة واألعأأالم ينظأأر دراسأأة لغويأأة  22ب

 .312-1982بغداد

-2معجأأم التكأأرار والطبأأاا والجنأأاس والتأأرادفب-نظأأر الصأأفحات اآلتيأأة مأأن الأأديوان:ت  23ب  

3-4-6-13-15-16-24-5-7-7-8-9-11-11-12-15-16-21-21-1-2- 
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3-6-7-8-9-11-15-16-23-1-1-2-6-8-9-12-12-13-15-18-21-

21-23-25-3-1-2-3-3-3-5-6-6-7-12-12-12-15-16-16-17-18-

18-19-21-2-22-22-23-27-31-33-1-9-11-13-26-19-23-27-

24-25-1-1-3-5-2-9-11-21-2-2-9-13-18-11-21-3-8-9-22-

17-1-2-7-16-1-16-2-7-9-13-13-13-9-19-41-17-19-21-21-

22-23-26-28-1-2-3-18-19-41-21-1-2-3-48-6-8-13-14-21-

27-8-8-17-16-2-5-7-1-6-2-14-1-4-5-9-11-17-19-21-24-

2,1-16-18-4-11-13-1-14-14-15-45-1-24-25-34-3-5-8-21-

23-1-33-1-6-23-28-21-1-11-16-17-21-16-1-21-2-3-18-1-

3-3-1-4-1-1-3-1-3.  

بأأأأأأأأأأأأأأأأن دباءلحأأأأأأأأأأأأأأأأازم القرطأأأأأأأأأأأأأأأأاجني,تحقيا محمأأأأأأأأأأأأأأأأد منهأأأأأأأأأأأأأأأأا/ البلغأأأأأأأأأأأأأأأأاء وسأأأأأأأأأأأأأأأأرا/ األ  24ب

 .144-134,ص1981,بيروت,2الخوجة,ط

التنبيأأه علأأى حأأدوث التصأأحيفلحمزة بأأن الحسأأن األصأأفهاني ,تحقيأأا محمأأد حسأأن ال   25ب

 .158-157,ص1967بغداد -ياسينلمطبعة المعارف
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-1,دار األنأدلسلط13ضرائر الشعر البن عصفور االشأبيلي,تحقيا إبأراهيم محمأد ص 26ب

1981. 

 .13المصدر السابال  27ب

 .191العراقي الحديث:لغة الشعر   28ب

ضأرورة ورتبهأا حسأب الأنقص والزيأادة والتقأديم والتأأخير 251أحصى ابن عصفور منهأا  29ب

 والبدل

,ص 1957,دار الفكأأر العربأأي 1محمأأد مصأأطفى هأأدارة,ط-التحديأأد فأأي شأأعر المهجأأر  31ب

192-193. 

 .  24ديوان علي الشرقي,ص  31ب

 خرآعزمنا دراستها في موضع  لم نخص هذه األساليب ,خوف اإلطالة,وألننا  32ب

 -111-283-99-113-99-92-91-88-87-87-29نظأأأأأأأأأأأأأأأأر الصأأأأأأأأأأأأأأأأفحاتبت  33ب

111-113-131.  
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تعني بالعصرية تحديدا استخدام األلفاظ التي ولأدت فأي عصأر النهضةبالسياسأية ومأا   34ب 

الشأرقي تبعها ومنها والتأي تولأدت بفعأل االكتشأافات العلميأة والفكريأة لأذلك العصأر وقأد أشأار 

 -إلى ذلك المؤثرات بقوله:

 غمرتني مؤثرات محيطي             أتراني أعيش في صندوا

 .368الديوان

 .36ينظر:الشيخ علي الشرقي:  35ب

 وما بعدها.73ينظر األحالم   36ب

 .66ص– 11الديوانلرقم البنت  37ب 

 .92ص-16المصدر نفسه  38ب

 .119ص-11المصدر السابا:  39ب

مأأأأن 27,26,25بيأأأاتنظأأأر األت,و 349, ص1953القأأأأاهرة-الرصأأأافي,دار الكأأأرديأأأوان   41ب

 .43ديوان الشرقي ص

 .46وما بعده  ص21ينظر المصدر نفسه رقم  41ب

 .311المصدر نفسه ص  42ب 
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جامعأأأأأأة -ن جاسأأأأأأم محمأأأأأأد ,اآلدابحسأأأأأأي-األصأأأأأأالة والمعاصأأأأأأرة فأأأأأأي لغأأأأأأة الصأأأأأأحافة  43ب

التجديأأأأأأد فأأأأأأي القصأأأأأأيدة العربيأأأأأأة فأأأأأأي   ينظر:اتجاهأأأأأأات44. ب198ص 1996-41,يبغأأأأأأداد

-جامعأة بغأداد-كليأة اآلداب-علأى اآللأة الكاتبأة-رسأالة ماجسأتير-علأي متعأب جاسأم-العراا

 ص.

 -ولتوضيح قراءات علي الشرقي للشعراء المعاصرين له,ينظر أمثلة على ذلك قوله:

 مثلما أنت في مرائبك يبدو                        كن جميال تر الحياة جميلة

 -ولعله متأثر ب يليا أبي ماضي في قوله:321الديوان

 أهذا الشاكي وما بث داء             كن جميال تر الوجود جميال

ويالحظ على أكثر رباعيات الشرقي طابع التأمل الهادئ واالنصياي ألفكار الأنفس وهواجسأها 

ل مفصأأل وينظأأر حأأث هأأذا التأأأثر بشأأكبممأأا يؤشأأر تأأأثره بشأأعر المهجأأر الشمالي,ولسأأنا بمكأأان 

 -في تأثره قوله:

 لسن النيرانأون بمت صدورهم الحماسة فاعتدوا                  يتكلمأل

دار -ينظأأأأأأأأر ديوانأأأأأأأأه–وعجأأأأأأأأز البيأأأأأأأأت للشأأأأأأأأاعر محمأأأأأأأأود سأأأأأأأأامي البأأأأأأأأارودي -148الأأأأأأأأديوان

 .46, / ي ص1974المعارف,مصر
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-59-48-41-59-99ب -المعجأأأم األلفأأأاظ والتراكيأأأب العاميأأأة: -نظأأأر الصأأأفحات:ت  45ب

365-412-294-364-248-316-352-352-359-316-219-196-171-

286-48-117-321-343-281-132-115-48-48-73-56-358-138-

171-53-138-171-255-221-115-245-14-274-6-213-196-281-

326-181-296-311-316-97-397-141-413-286-247-216-111-

291-378.  

-97-69-59-114-254-191-312-1-214-253ب -معجأأأم االلفأأأأاظ العصأأأأرية: -

64-274-374-251-253-277-94-113-199-261-191-164-315-

117-191-222-432-273-164-41-191-331-312-913-83-281-41-

374-31-96-385-196-196-31-314-171-288-143-176-176-94-

141-314-261-153-213-431-253-312-331-181-332-165-95-

251-375-283-366-222-291-251-312-331-331-432-287-255-

217-271-64-287-132  

-424-181-43-111-153-156-39-372-97ب -معجأأم المصأأطلحات العلميأأة: -

171-424-372-154-171-169-167-261-79  .  
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 أشار إلى ذلك الدكتور علي عباس علوان في كتابه المذكور سابقا.  46ب

الشأأعر العربأأي واشأأرنا إليأأه فأأي أكثأأر مأأن  عالجنأأا هأأذا التأأأثر فأأي اتجاهأأات التجديأأد فأأي 47ب

-128-11-66-49-54-49-47-49-47البلبأأأأأأل ب -نظأأأأأأر الصأأأأأأفحات :ت -موضأأأأأأع. 

133-146-156-164-172-172-179-185-187-187-188-191-194-

194-211-223-237-243-249-262-262-265-282-285-296-312-

317-314-317-317-317-318-318-353-353-353  

  316-224-194-194استمسلب -شعرية:معجم اللغة ال -

-172 , الأأأأأأأتاللب411-419-418-415 , البلبأأأأأأألب194-276-213-173ب -األفأأأأأأأا:

 وقد تكررت هذه اللفظة ثمانين مرة فأي رباعياتأه مأع البلبأل الطليأا 172-212-248-248

تأأأأه ممأأأأا ال نجأأأأد مسأأأأوغا لأأأأذكر صأأأأفحاتها هنأأأأا, اومأأأأع البلبأأأأل السأأأأجين مأأأأع بدايأأأأة كأأأأل رباعي

-262-262-236-194-114-58 ,الحلأأأأأأأأأأأأمب414-376-412-311-113الحأأأأأأأأأأأأزنب

262-265-281-286-286-286-286-287287-287-287-287-287-

-328-292-224-226-354-424-174-49 ,الحنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأينب312-213

-185-177-175-55 ,الأأأأأأأأدمعب311-313-219-172-174-174 ,الخشأأأأأأأأويب419

 -239-224-127 ,ذابب185-264-276-348-248-351-351-356-193
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-145 ,الصأأأأأأأأأأأأباحب262-287-297-297-297-27-279-281-281-281-355

164-173-194-194-241-255-276-276-287-311-311-313-318-

-261-356-237-191-346-346 ,الغنأأأأأأأأأأأأأأاءب318-317-317-318-313-318

311-311-312-317-317-313-321-397-415-411-411-418-416-

-219 ,النجأأأأأومب257-258-278-278-281-287-313-318-319—415-257

-312-276-228-178-177-172-157-145 ,النسأأأأأأأأأأأأأيمب211-212-317-386

-191-177-127 ,نفسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيب319-241-174-173-97 ,النأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأدىب346

-172 ,النأأأأأأأأأأورب318-282-281-246-334-333-178-175-141 ,النهأأأأأأأأأأرب227

173-174-178-175-256-257-276-276-278-278-278-279-281-

281-281-284-289-293-281-284-289-293-313-313-319-336-

-216-211-212-211-198-191-191-173-173-237 ,الأأأأأأأأأأأواديب333-335

221-223-237-241-244-256-257-257-241-244-256-257-312-

318-319-395-395.  
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 المصادر 

  1963االحالم . علي الشرقي . بغداد .  -
 1957دار الفكر العربي .التجديد في شعر المهجر . محمد مصطفى هدارة .  -
تطور الشعر العربي الحديث في العراا . اتجاهات الرؤيا وجماالت النسيج . علي  -

 عباس علوان . دار الشؤون الثقافية . بغداد . 
التنبيه على حدوث التصحيف . حمزة بن الحسن االصفهاني .. تحقيا محمد حسن  -

 ال ياسين 
. خولة الهاللي . وزارة الثقافة واالعالم . دراسة لغوية في اراجيز رؤبة بن العجا/  -

  1982بغداد .
  1953ديون الرصافي . القاهرة . -

 

ديوان زهيربن ابي سلمى . تحقيا ابراهيم الوائلي وموسى الكرباسي الدار القومية .  -
  1963القاهرة . 

 العراا  –ديوان علي الشرقي جمع وتحقيا ابراهيم الوائلي وموسى الكرباسي . بغداد  -
  1964 –ديوان المتنبي بشرح العرف الطيب . للشيخ ناصيف اليازجي . بيروت  -
  1954. النجف .  3ل 7شعراء الغري . علي الخاقاني ./  -
الشيخ علي الشرقي . حياته وادبه . عبد الحسين مهدي . دار الحرية . بغداد .  -

1982 
الثقافية العامة . دار الشؤون  –. عدنان حسين العوادي  الحديث لغة الشعر العراقي -

  1986بغداد 
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 1ضرائر الشعر البن عصفور االشبيلي . تحقيا ابراهيم محمد . دار االندلس . ط. -

 .1981 
.  2منها/ البلغاء وسرا/ االدباء . حازم القرطاجني تحقيا محمد بن الخوجة .ط -

  1981بيروت .
 

  الرسائل 

اتجاهات التجديد في القصيدة العربية في العراا . علي متعب جاسم . رسالة  -
 ماجستير مقدمة الى كلية االداب ل جامعة بغداد 

 
 

 الدوريات  

 1االصالة والمعاصرة في لغة الصحافة. حسين جاسم محمد . مج االداب . ي  -
1996  

 

 

 

 

 
 


