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 والصالة  . تلهمه العفو والعون والعافية    ونس ،، وبه نستعين   العالمين الحمد هللا رب  
، ورحمة   والمرسلين سيد األنبياء   -صلى اهللا عليه وسلم    –سيدنا محمد    على   والسالم

  .وعلى آله وصحبه أجمعين ،لعالمين ل-تعالى -اهللا 
  دــوبع

 التحم  ، إذ  في مسار الشعر العربي المعاصر     مة واضحة عالبات  الشعر الوطني   ف
لنهـوض   في ا  شارك، و وانفعل بما يجري من حوله       ،المعاصر بقضايا وطنه  الشاعر  
 وآمـال أمتـه وسـبيل      ، فعالة معبرا عن واقع هذا الوطن وطموحاته       شاركةمبوطنه  
اعر حسن  ش ال بينا في شعرهم بروزا     ةالوطني تمن بين الشعراء الذين برز    و .نهضتها

 يدور فيـه  من نتاج هذا الواقع بما، والمتميزة  الشعرية   األصوات، فهو من    فتح الباب 
   . فرضت عليه وطنيته التعبير عنها في شعره، وقضايامن صراعات وأحداث

 ، المتألم لمصابه،   العاشق لوطنه   الشاعر الوطني  – من خالل أشعاره     -هتوجدلقد  
تي ألقت بوطأتها على كاهل األمة اإلسـالمية        المناضل ضد الحركات االستعمارية ال    

قـاوم  ف ؛الوطن العربي بأسره    طوعته للتعبير عن مصاب     واتسعت وطنيته    ،والعربية
 مدوية هأناتو هكانت صرخات وبكل ما أوتي من ملكات شعرية،        مع القضية الفلسطينية  

بشعره مـع   ، وناضل   لشعبهوتألم  ندد بغزو العراق    ، و  تقرع القوى الصهيونية الباغية   
صيحاته مـؤازرا،  لبنان، واستنهض الهمم لسوريا، وغنى للجزائر وشعبها، وقد علت      

، ومحرضا على المقاومة والجهاد، والدفاع المـستميت مـن أجـل      ومنددا بالمستعمر 
   .الحرية واالستقالل، ورفع راية العروبة

ناضـل  ولوطنه، وإخوانه، وأمته ، بل لإلنسانية كلهـا،   غنى   حسن فتح الباب   إن
بشعره من أجل اإلنسان المقهور في كل زمان ومكان بغية تحقيق أحالمه في الحرية              

 بوطنيتـه،  نـبض ت وجاءت أشعاره في هذا المجـال  ، والعدل االجتماعي ،واالستقالل
  .، وحرارة عواطفه، وعمق تجاربهصدق مشاعرهو

   



ب  

 
  وتعبيره عن جل    ،ح الباب ت في شعر حسن ف    بروزا واضحا الوطني  نب  بروز الجا 

 بالبحـث عـن      بما يغري الـدارس    ،القضايا الوطنية تعبيرا يعكس حسه الوطني     
 صدق الشاعر فـي     مدىالكشف عن    و ،ن في شعره  البيهذا الجانب   بروز  أسباب  
 . وعروبتهبقضايا وطنه  وعمق إحساسه،تجربته

   ت بكارة هذا الموضوعـ     -أعلم فيما   - إذ لم أجد     ؛ه وِجد  ة من عني بدراسة الوطني
، وعمق تجربته، وصـدق عاطفتـه      ، جودة شعره  على في شعر حسن فتح الباب    

 .الفن الشعري وامتالكه أدوات
      العربية في ماضيها وحاضرها مـن تـشتت      اإلسالمية و الكشف عما تعانيه األمة

 ، غادرة مات استعمارية تنازع ، وما يعتور أراضيها وشعوبها ومقدساتها من هج        و
 وفصل التحامها بعربيتهـا،   تريد القضاء على وحدة األمة،    ماكرة غربية   ونزعات

 .!ا ولن تستطيع أبد-إن استطاعت -اإلسالم منها ومحو، وسلب هويتها
   ات  و أدوات الشعر  وجدت الشاعر يمتلكفجاءت هذه الدراسـة      إلبداعالفن و اآلي ،

ينطوي عليهـا شـعره الـوطني،       القيم الجمالية والفنية التي     محاولة للكشف عن    
 . والتحاور مع أبعادها وموضوعاتها،استجالئهاو

الـذي أراه   هذا الموضـوع      بدراسة إغرائيفي  كانت سببا    الدوافع وغيرها    ههذ
. بالبحث والدراسةاجدير 

 ،
.  تناولت في   الوطني والسياسي والقومي  الشعر ،

  .الوطني  فتح الباب الشاعرحسنأردفت ذلك بالحديث عن ثم 
     تحدثت عن حب الشاعر لوطنه

، ة برموز الوطنية  لمصرية ، واإلشاد  باالنتصارات ا ثم التغني   ،   وتألمه لمصابها  ،مصر
  .الحض على  الثورة، ومقاومة المستعمر، والدعوة إلى الحرية :أخيراو

    مع تناول الشاعر لهذه    وفيه وقفت
 ،الثـورة ضـد المـستعمر     ، وحضه على    ونضاله من أجل فلسطين وشعبها    القضية  



ج  

  الـشاعر تمجيـد بوختمت هذا الفـصل   فال،  باالحتالل الصهيوني، وقتل األط   وتنديده  
  .والمقاومة النضالرموز للشهداء و

لقضية العراقيـة  ل عرضت فيه  ؛، 
هجمات اسـتعمارية    من   ا نالها ومالجزائر،  و ،سوريا ولبنان ونضال الشاعر من أجل     

 راية العروبـة، وحـض علـى       ناضل من أجل الحرية واالستقالل ورفع     فقد   ؛غادرة
فكان شعره كصيب مـن الـسماء يقـرع          ،   الجهاد، ومجد الشهداء ورموز المقاومة    

ثم يعود فيهدأ ليكون كالطل راثيا حال العروبة ومـا أصـابها مـن               مسامع األعداء، 
ـ برهن على وطنيته ، و    ي في نسيج شعري قوي      ،ويالت االستعمار  شف عـن قـوة     ي

  .انتمائه لعروبته
   ـ تناولت لغـة الـشاعر و  الـشعري  همعجم

 ناالقتباس م  عن   في شعره، فتحدثت  سلوبية  األظواهر  سة ال ا أردفت ذلك بدر   ،الوطني
   .التناصو والتكرار، والحس الدرامي ،آن الكريم ، واالستفهام، القر

 والوسائل  ،وأهميتهاصورة  لل فيه   فعرضت
التي شـملت   الصورة البيانية    ثم تحدثت عن   ،   تصويرهالشاعر في   التي اعتمد عليها    

وختمـت  ،  والصورة الحركية  ،، والتجسيد  والتشخيص ، والكناية ، واالستعارة ،التشبيه
  . الرمزية هذا الفصل بالصورة

عنيت فيـه بالحـديث عـن الموسـيقي          )(:أما الفصل السادس  
 موسـيقى   شـملت  والموسيقى الداخلية التي     في الوزن والقافية،  جية التي تمثلت    الخار

  .سيقى العبارةالحرف ، وموسيقى الكلمة، ومو
 ،وفيها أشرت إلى ما تضمنته فصول هذا البحث من حقـائق           ؛مث كانت   

 ثـم فهـرس     ،المراجـع للمصادر و فهرس  ختمت البحث ب  ثم   ،نتائج من   إليهوانتهت  
  .الموضوعات

 
  

 


