
 
 

  





























  
  الشيح أبو الكريم عبد شعر يف الرتاث أثر §
 دراسات  §

 السرحان أمحد مجعة حنني §

 م٢٠١٧األوىل،  الطبعة: §

 ٢٠١٧ لعام األردنية الثقافة مدينة فرقامل إصدارات §

 وزارة الثقافة الناشر: §
  ٢٠شارع صبحي القطب املتفرع من شارع وصفي التل، بناية رقم 

  األردن –، عمان ٦١٤٠ص.ب: 
  ٥٦٩٩٠٥٤/  ٥٦٩٦٢١٨تلفون: 
  ٥٦٩٦٥٩٨فاكس: 

 info@culture.gov.joبريد الكرتوني: 
 
 حممد عدنان حسني التنسيق واإلخراج الفين: §

 ٠٦- ٤٦٥٧٠٥٢، تلفاكس: ٠٦- ٤٦٥٧٠١٥مطبعة السفري / تلفون:  الطباعة: §
 
 )٢٠١٧ / ٦ / ٣١٢٧( رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية:  §

 ) ٩٧٨ -  ٩٩٥٧ - ٩٤ -٣١٠ - ٣(  ردمك: §

املكتبـة  يتحمل املؤلف كامل املسـؤولية القانونيـة عـن حمتـوى مصـنفه وال يعـرب بالضـرورة عـن رأي دائـرة           §
  الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.

 
§  


 

 
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a 
retrival system, or transmitted in any form or by any means without the 
prior written permission of the publisher. 

 

mailto:info@culture.gov.jo


 
 
 
 




 
 
 
 
 
 

  السرحان أحمد جمعۀ حنین
 
 
 
 
 

٢٠١٧ 
 



 
 
 
 
 
 



 

٥ 

 
 

  
 

# " ! 

 É Ê Ë Ì Í Î   

 ]٨٥اإلسراء: [

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



 

٧ 

 
  اإلهداء

 
 

  االغتيال تأبى بوصلة لطموحي
   ،سلمي صعود يف مرحلة جتاوزت كلما

   الكون هذا يف األضداد سريورة يف وقليب عقلي غشاوة تنقشعو تتهاوى
 اللغة« اللغات كُل بني إنسانيتُهاو وانفرادها وعمقها »لغيت« تُبهرني رساليت يف خطوة قفزت وكُلما

  »العربية
  ...رساليت أُهدي لعروبيت

   فنيت والعلم ا سبيل يف عني كل إىل الوطن حب عن تغفل ال عني كل إىل
  التأديب أحسن وأب أم كل إىل

  أملك ما أغلى أمي وإىل
  ونرباسي وقدوتي الغايل أبي لك

العلم أبصرت من يا لكي عيين ونور عتميت مشس يا لك   
مشاعل العزيزة دربي ورفيقة أخيت لك   
ادان العم ةبنا وأخيت وصديقيت غالييت ولك   

  حسني عمي الثاني وأبي حبييب لك
  عرب) أبو( حسني وحبييب أخي لك
  الظفريي) تاجر( )أمحد أبو( عمي لك

  الشريف كمال عمي الثاني واألب لصديقلو
  الشيح أبو الكريم عبد الشاعر رساليت يف وملهمي وألستاذي

  رساليت أقدم الفاضل ومشريف وملعلمي ،وطين لك ،أهليو خوتيإ لكم
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  المقدمۀ

 
 
 

 أنـه يف الرتاث أهمية وتكمن ،ياتعنوم أو ماديات من لنا فلِّ ُخ  قد ما كل هو: الرتاث
 .هبا الوثيق وارتباطها ألصالتها المجتمعات هتم ثقافة يشكل

 يمتلــك إذ ،الحديثــة النصــوص يف توظيفــه عنــد المتنــوع حضــوره يف أهميــة وللــرتاث
 ويحيـل الحاضـر الـنص أو الحـداثي الـنص فيغنـي ،وفكرية وفنية وأسلوبية تقنية خواصَّ 

 .عميقة بنية إلى لغته
 يف يتجلى إذ ،الشيح أبو الكريم عبد شعر يف الحضور هذا اإلسالمي العربي وللرتاث

 .فيه ي تقنو ومضموني  داللي  بعداً  ويظهر ،سلوبأ غير ويف شكل غير
 أي مـن سيسـتفيد كما وتحليلها النصوص تناوله يف التكاملي المنهج البحث وسيتبع

 .الشعري النص منه يفيد أن يمكن خرآ منهج أو نقدي مذهب
 موضـوع يف سـابقة دراسات وجود عدم وتناولها الدراسة موضوع على شجعَ  والذي

 الكـريم عبـد نصوص يف سالمياإل العربي الرتاث توظيف أثر بيان إلى باإلضافة ،الرسالة
 .الشعرية النصوص يف الرتاث توظيف جماليات إظهارو ،الشيح أبو

 يف اإلسالمي العربي الرتاث توظيف أثر( هو عنوانا لها اختارت والتي راسةالد وهذه
 ، جاءت يف مقدمة وثالثة فصول وخاتمة وملحق.)الشيح أبو الكريم عبد شعر

 النصـوص عمـ التعامل يف التكاملي المنهج منهجيتها يف عتمدست الدراسة هذه أن كما
 لشـعر مناسـبة قـراءة لدينا كونتس تاليالوب كاملةً  النصوص مع التعامل يف عٌ طيّ  نهجم هألن

 العربــي الــرتاث توظيــف خــالل مــن الجمــال مكــامن إثــارةِ  بغيــةَ  الشــيح أبــو الكــريم عبــد
 .فيها اإلسالمي
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ــال ُعنــون والــذي: األول الفصــل  ةخمســ يف ،مباحــث لســتة قســم ،لوظيفــةاو مفهومب
 واالقتبــاس والتنــاص الــرتاث مــن كــل مفهــوم عــن الدراســة تحــدثت األولــى مباحــثال
 رأي الدراسـة بينـت المفـاهيم هـذه خـالل ومـن ،واصـطالح  لغـةً  والسرقات التضمينو

 .ذلك يف نقادال بعض
 .الرتاث وظائف أهم فيه تناولت فقد األخير المبحث أما

 تـم مبحـث كـل ويف مباحـث سـتة يضـم إذ الدراسـة فصـول أطـول يعد: الثاين الفصل
 الدينيـة النصـوص يتنـاول األول فالمبحث بالرتاث ارتباط لها التي القصائد بعض تحليل

 حـظلُ  الشـاعر لنصـوص الدراسـة حليلت خالل ومن ،والسنة القرآن ذات االقتباسات من
 نـص بـين المعنـى دون اللفـظ يف فقـط توافـق أو ىوالمعنـ اللفظ يف تام توافق إما يوجد أنه

 اً أثـر المقتـبس الـنص لهـذا أن كمـا ،ةالسـن أو القـرآين الـنص مـن المقتبس والنص الشاعر
 ســتة فيــه توُحللــ ،المتلقــي ونفســية نفســيته علــى يــنعكس ممــا ،الشــاعر علــى  واضــح
 .السنة من وثالثة ،القرآن من مقتبسة نصوص
 ؛الشـعر األول: قسمان وله اإلبداعي الرتاث عن الدراسة تتحدث الثاين المبحث ويف

 يف المتنـاثرة ،الشـيح أبـو الكـريم عبدل نصوص خمسة بتحليل الدراسة قامت خالله ومن
 وامـرئ نـواس كـأبي المحـدثين أو امىالقـد الشـعراء أشعار بعض مع والمتناصة دواوينه

 علـى المقتـبس النص هذا أثر بينت أيض  التحليل ويف ،مثالً  ،قباين نزارو والسياب لقيسا
 .سواه عن المقتبس النص لهذا الشاعر اختيار سبب وبينت كما ،لمتلقيا

 ،لنصوصـه الشـاعر ضمها التي إلبداعيا الرتاث أنواع من الثاين النوع وهو النثر ويليه
 .الرتاث ضمن ليدخ واحداً  نص  فيه الدراسة وضعت

 ماقسـثالثةأ إلـى وينقسـم خيالتـاري الـرتاث عن يتكلم الذي الثالث المبحث يليه ثم 
 الثـاين القسـم ويف ،النـوع هـذا علـى نصـين بتحليـل دراسـةال وقامـت المكان ذاكرة األول
 الشخصـية هـذه أثر وضحتو شعري نص من أكثر يف الحجاج صيةشخ الدراسة تناولت
 .المتلقي على وأثرها الشاعر نفسية على
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 األسطوري الرتاث مع لقةمتعا نصوص تحليل الدراسة تضمنت الرابع المبحث ويف 
 .مثالً  وتموز العنقاء وطائر رفيوسأو أسطورة منها ،عدة أساطير تناولت وفيه

 ألمثالا من المقتبسة لنصوصل الدراسة فيه تعرضت والذي الخامس المبحث ويليه
 .بذلك الشاعر تأثر ومدى العامة لسنةأ على المتداولة األقوال أو

 العــالمي الــرتاث وهــو أال جديــد موضــوع اجإدرتــم  الفصــل لهــذا مبحــث خــرآ ويف
 دون ايـةرو مـع متناصـة أهنـا بـينت والتي الشاهدة قصيدة كتحليل نصين عند فيه والوقوف
 .سبانيةاإل كيشوت
 عنـد فيـه قـفووُ  ،الـرتاث توظيـف بأسـاليب دراسـةال عنونتـهفقد ،الثالـث الفصل أما
 موجــود وهــو ،للــرتاث ةمباشــر بطريقــة التوظيــف تنــاول األول المبحــث ،مباحــث ةأربعــ
 غيـر األسـلوب إلى باإلضافة األسلوب هذا عدّ ويُ  كما ،الشاعر دواوين يف ملحوظ لبشك
 حللـت الثـاين المبحـث ويف ،الشـاعر نصـوص داخـل بـروزا األسـاليب أكثـر مـن مباشرال

 الـذي الثالـث المبحث ويليه ،مباشرةال غير الرتاثية الشعرية صالنصو من نصين الدراسة
 نصـوص ةأربعـ ليـلتح تـم وفيـه اإللمـاح بأسـلوب للـرتاث الشـاعر توظيف عن يتحدث
 ،شـعريين نصـين تحليـل فيـه وقـدم العكسـي األسـلوب وفهـ األخير المبحث أما ،شعرية

 .نصلل الشاعر اقتباس سبب إظهار على ركزت مبحث كل يف الدراسة أن إلى باإلضافة
 .إليها توصلت التي النتائج أهم الدراسة ذكرت وفيها الخاتمة
 حيـاة عـن ةنبـذ افيهـ ُقدم ،سطور) يف الشاعر حياة( بـ عنون بملحق الدراسة وُألحقت

 .ودواوينه ،الشيح أبو الكريم عبد الشاعر
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  التمهید

 
 
 

 : الشيح أبو االكريم عبد الشاعر
 األردنيين الكتاب رابطة يف عضو •
  العرب والكتاب لألدباء العام االتحاد عضو •
  العالم من شعراء حركة عضوو •
  ،العرب االنرتنت كتاب اتحاد وعضو •
 /تونس األدبية إنانا منتديات حكماء مجلس وعض •
  ،٢٠١٤ عام لغاية الثقافية/قطر الجسرة مجلة مراسل •
 للشــعر الرمثــا مهرجــان يف الشــعر لجنــة ورئــيس ،الثقــايف الرمثــا منتــدى رئــيس نائــب •

  ،٢٠١٢ ولغاية٢٠٠٢ العربي
 .الثقايف الرمثا ملتقى يف الشعر لجنة رئيس •
  .وخارجه األردن يف الشعرية لمهرجاناتوا األمسيات من العديد يف شارك •
 : هي شعرية دواوين أربعة له صدر •

o ٢٠٠٣ األردن إربد/ ،أعني إياك. 
o ٢٠٠٧ األردن إربد/ ،الثقافة) وزارة من بدعم( ،أحالم كومة. 
o ٢٠٠٧ عمان/األردن ،األردنية) الثقافة مدينة إربد إصدارات( ،الجنون دوائر.. 

o عمـان الثقافـة)/ وزارة مـن بـدعم( الجنـان ردا عـن ..الوجـود مدارات يف السفر 
٢٠١٣ 



 

١٤ 

 أب كنـف يف وترعـرع نشـأ ،الحال متوسطة ألسرة ُولد ،١٩٦١ لعام الرمثا مواليد من
 يتعلــق شــاعرنا جعــل الــذي األمــر ،متواضــعة مكتبــة يقتنــي بالشــعر ومغــرمٍ  للعلــم محــّب 
 من فيه وما ديب)األ دوزا الخطيب مرشد( لكتاب تهاءقر بعد به تعلقه وزاد ،طفال بالشعر
 ذلـك بعـد بـدأ ثـم ،حفظـه حتـى قراءتـه يعـاود وجعلتـه الطفل جذبت شعرية ونتف نوادر

 النظــرات) و العــربات( مثــل يــده متنــاول يف منــه وجــده ومــا الكتــاب لعــالم انشــداده
 وجـده مـا لوالـده باإلضـافة ذلـك يف وشـجعه ،موسى وسالمة الرافعي وكتب للمنفلوطي

 ينفـك وال ينسـاه ال الذيعلي بطيحة األستاذ اإلعدادية المرحلة يف العربية اللغة معلم من
 .والمغامرة الغواية من عالم  له يشكل لآلن الكتاب زال وما ...عليه يرتحم

 اليرمــوك بجامعــة التحــق ثــم ،الثانويــة المرحلــة أهنــى حتــى الرمثــا مــدارس يف درس
 ذاهتـا الميـول ذوي مـن الطلبـة مـن بعـدد التقـى المرحلـة هـذه ويف ،العربيـة اللغة لداراسة
 يف حاضـرين زالـوا ومـا الثقـايف إربـد ملتقـى مظلـة تحـت أسـبوعي ملتقى بتأسيس وبدأوا
 ،المراشـدة الباسـط عبـد.د ،مراشـدة الـرحيم عبـد.د ،اللبـدي نـزار الشـاعر مـنهم وجدانه

 المهنـدس ،فحمـاوي الـرحمن عبـد.د ،هـدى نـادر المرحـوم الشـاعر ،العمـري حسين.د
 .... ،العقيلي جعفر القاص ،الشيح أو محمد

 بـوزارة التحـق سـنوات خمـس وبعـد األردنية المسلحة بالقوات الجامعة بعد التحق
 )*( .٢٠٠٩ عام حتى الثانوية للمرحلة معلم  والتعليم الرتبية

 حشــد علــى قائمــة خصوصــية لــه( فشــعره المختلفــة الحيــاة جوانــب شــعره يف تنــاول
 منهـا فكأنـه هبـا ويلعـب ويرعاهـا العناصـر يحشـد ،والثابت والعابر اليومي الحياة عناصر
 سياسـي وعي من الصدد هذا يف به امتاز لما الشيح أبو الكريم عبد تمّيز وقد ...منه وكأهنا
 )١( األردن) يف الحديث الشعري المشروع إرساء يف يساهم جعله وثقايف

                                                      
 . مقابلة شخصية مع الشاعر) (* 
  .٣/١٢/٢٠١٠) القاسم نضال، جريدة الدستور األردنية (قراءة يف ديوان دوائر الجنون) ١( 
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  والموازیۀ السابقۀ الدراسات

 
 

 

 عـرض سـيتم ولكـن ،تحديـداً  الرسـالة هـذه موضـوع يف سـابقة دراسـات وجود عدم
 تحصـى ال ربمـا جـداً  كثيـرة وهي الموضوع هذا يف موازية دراسات من وجد قد ما بعض

 .العربي النقد يف
 الحديث األردين الشعر يف الشعبي الموروث توظيف ،العمايرة حمد محمد أمل -١

 ،المجـالي طارق :إشراف ،أنموذج  )محمود حيدر ،المناصرة عزالدين ،عرار(
 ٢٠٠٩/مؤتة جامعة

: إشـراف ،)عـرار(التـل وهبـي مصـطفى شـعر يف التنـاص ،عبيـدات حمدأ ميساء -٢ 
 .مراشدة الباسط عبد الدكتور

 .الكثير وغيرها
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 األول الفصل

  والوظیفۀ المفهوم التراث
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 بـدون يحيـا ال تالنبـا أن فكمـا لألمـة كالجـذور عـدُّ ويُ  األمـم حضـارة الرتاث يشكل
 ،هبــا خــاص تــراث بــدون األمــة هــذه تنــدثر فقــد ،تــراث بــدون الحضــارة كــذلك جــذور

 .حضارهتا وتنمو مسيرهتا لتستمر منه ترتوي الذي فهوجذرها
 اوفنوهنـ اوأدهبـ األمة تاريخ لنقل الوسيلة وهو ،عنه حضارة ألي غنى ال فالرتاث نإذ

 لتســتمر جيــل إلــى جيــل مــن عرفتهــا تــيال المعــارف مــن ذلــك وغيــر هاوتقاليــد اوعاداهتــ
 حضـارة إليـه توصـلت مـا تعكـس التـي المـرآة بمثابـة هـو والـرتاث ،األجيال عرب وتتطور
 .الدول

 وغيرالمـادي والمـادي والثقـايف واالجتمـاعي والتـاريخي الديني منها أنواع وللرتاث
 تـراث إلـى عيتفـر الـذي الـديني كـالرتاث أفرع األنواع هذه من وعن ولكل ،الشعبي ومنها
 . تراث يعد قد مما ذلك وغير والحكم األمثال منه الذي وكالشعبي وسني قرآين

 والتضـمين واالقتبـاس والسـرقات والتنـاص الـرتاث ماهيمفـ الفصـل هذا يف دوسرت 
 .الرتاث أجزاء من اً جزء تعد والتي

 ثيرالتـأ طريـق عـن تنضـب ال إيحائيـة بطاقـات يمتلـئ اً ومركـز بؤرة الرتاث ويعد كما
 هــذه ألن البشــرية النفــوس يف والتــأثير االخــرتاق يف قــدرة لهــا تنفــذ ال بمشــاعر واإليحــاء
 المحــدثون الشـعراء سـعى لـذلك ،النـاس أعمـاق يف خاصـة قداسـة لهـا الرتاثيـة العناصـر
 يحـوي الـرتاث أن ادركوأ فقد ،ووقائعه شخصياته بكل الرتاث قراءة إعادة إلى والقدامى

 المعاصـرة وجه يف دعامة بمثابة يعد الوعي وهذا ،اإلنسانية بالقيم نيةغ ونثرية شعرية مادة
 .)١(االندثار من الرتاث لهذا  وتأريخ اً وتخليد الغربية والحداثة

                                                      
 .١٤-١٣، ص١٩٨٧هجر،  دنقل، القاهرة، دار أمل شعر يف اإلنساين ينظرقميحة، جابر، الرتاث) ١(



  



 

٢١ 

 
  األول لمبحثا

  التراث مفهوم
 
 
 

 هـو الـرتاث العـرب لسـان يف وجـاء »ورث« الثالثـي األصـل مـن مـأخوذ لغـة الرتاث
 ،الخالئـق يـرث الـذي الـدائم الباقي وهو ،وجل عز اهللا صفات من صفة: الوارث: ورث
 بعد يبقى أي الوارثين خير وهو ،عليها ومن األرض يرث وجل عز اهللا ،فنائهم بعد ويبقى
 مَالـهُ  َوِرَثـه .لـه شـريك ال وحده إليه العباد ملك كان ما فيرجع سواه من ويفنى ،الكل فناء

 َأوَرَث و .َميراثـ و مِيراثـ و ِوراَثـةً  َيِرُثـهُ  أبـاه فالنٌ  َوِرَث  .ةَ إِراثَ و ِوراَثةً و عنه َوِرَثهو ،َومجَدهُ 
 وقـال .غيـرهل ميراثـه فصـار ،مـاَت  إذا ِورثـ  أِرُثـه فالن  َوِرثُت : يقالو .إِيراث  ً َوَلَدهُ  الرجُل 

N    M   L   K   J   I   H   G   F    ...] : إِّياه دعائهو زكريا عن إخباراً  تعالى اهللا
  O PQ      U   T   S   RZ ُث الــِورْ و ميراثــي؛ لــه فيصــير بعــدي يبقــى أي 
راُث و اِإلرُث و  يف ُث واِإلرْ  ،المـال يف الميـراُث و الـِوّرث: وقيـل ؛ ُوِرَث  مـا: الِميـراُث و التُّ

ثو .الَحسب  عـن بعُضنا َوِرَثه: وارثناهُ تَ و .الوراثة َأهل من ليس َمن فيه أدخل: ماله يف َورَّ
دَ  بعض ثْ وَ  ويقال .م قِ  ماَله واِرَثهُ  الميُت  َأوَرَث و .له ميراثه جعلت يأ فالن من فالن  ُت رَّ
َرُث  .له تركه َأي  مـن َأصـله ثواإلر .الواو من بدل فيه والتاءُ  ،لورثته الرجل يخلفه ما: التُّ

 بـهَأعق :الشـيءَ  َأوَرَثـه .الـواو لكسـرة مكسـورة َألفـ  الواو فقلبت ٌث ِورَ  هو إنما ،الميراث
 )١( .إياه

                                                      
 . ٢٠١-١٩٩ص ور، لسان العرب، دار صادر بيروت، الجزء الثاين، مادة ورث، ظابن من) ١( 



 

٢٢ 

ـِث  الـورِث  مـن«: هـو الـرتاث أن »اإلسـالمي الـوعي مجلـة« يف وجاء  مـا أي ،والتوريِ
 يـدُل  شـيء أي أو ،علمـ  أو حضـارةً  أو ،الشـائعُ  وهو ماالً  أكان سواء ،لنا األقدمونَ  خلفهُ 
 )١( .»السابقة األمم تلك على
 مـن علـم أي يف مكتوبـ  إلينـا وصـل مـا كـل هو النصوص تحقيق مجال يف والرتاُث «
 )٢( ».المختلفة المعرفةِ  فروع يف العلماء خلفهُ  ما كل هو أو ،الفنون من فن أو العلوم

 ،واحـد والرتاث: واِإلَرث ،والِوَراث واإلرث الِورث« أن »العروس تاج« يف جاءَ  كما
  )٣( »واو فيهَ  التاء أصل الرتاث الجوهري قال

 ،وعـادات ،تقاليـد مِـن األَزمِنَـة ِخـالَل  راكمَتـ مـا«: هـو اُث الرت »األدبي« المعجم ويف
عوب من َشعب يف ،وعلوم ،وفنون ،وخيرات ،وتجارب  قِوامه من َأساسيٌّ  ُجزءٌ  وهو ،الشُّ

 الغـابرة باألجيـال عالئقـه وُيوثق ،والخلقّي  ،والتاريخّي  ،السياسّي  ،اإلنساينّ ،االجتماعّي 
راث هذا َتكوين على عملت التي  )٤( .» إغنائهو التُّ

 مرتبطـةٌ و ورث فعـل مـن مشتقة ،الرتاث لكلمة المعجمية الداللة أن تقدم مما يلحظ
 مـن لورثتـه الميت ويخلفهُ  يرتكهُ  وما والحسب والرتكة والميراث باإلرث داللي  ارتباط 

 .بعده
ــة أن أي ــرتاث( كلم ــومين وردت) ال ــوم أحــدهما: بمفه ــادي مفه ــق م ــاإلرث يتعل  ب
 .والنسب بالحسب ويرتبط يتعلق معنوي مفهوم والثاين ،المالية والرتكة

 
 

                                                      
نتـدى ، مجلـة الـوعي اإلسـالمي، تـاريخ الكويـت، م»تحقيق الرتاث وتوثيقه«لكردي، فادي عبداهللا،  ا) ١( 

 . ٣/٣/٢٠١٠تاريخ الكويت، ، 
 . المرجع نفسه) ٢( 
 . ٦٥٢الزبيدي، تاج العروس، المجلد األول، ص) ٣( 
 . ٦٣، ص١٩٧٩عبد النور، جبور، المعجم األدبي، دار العلم للماليين، بيروت، الطبعة األولى، ) ٤( 



 

٢٣ 

 : اصطالح  التراث مفهوم
ــاب يف والــرتاث ــراث » المــنهج وشــكل الــرتاث« كت ــة شــامل ت ــاحي لكاف : فهــو المن

 )١( .»والفني األدبيو والديني والفكري الثقايف الموروث«
 علـى »ياإلسـالم الفكـر يف الرتاث مفهوم« مقالة يف الرتاث تعرف التفاهم مجلة وأما

 لـرابط لالحـق السـابق ُيخلفهـا معنويـة أو ماديـة تركـة«: هـو فتقول األقارب بين ورث أنه
 )٢( .» بينهما

 كـّل  أن »هرهـاظاوم بياهنا المعاصر العربي الشعر يف الحداثة« كتاب يف الرتاث ويعترب
 داخل الماضي من ليناإ وصل ما كّل  هو«: فالرتاث وجد ينماأ تراث الماضي من وصل ما

 مـن عديـد علـى حاضـر معطـى نفسـه الوقـت ويف مـوروث قضـية إذن فهو »السائدة الحضارة
 الخاصــة والــدور والمســاجد والمخــازن المكتبــات يف موجــود تــراث أوالً  فهــو. المســتويات

 ،أولـي مسـتوى علـى مـادي وجـود له مطبوع أو مخطوط مكتوب تراث فهو.نشره على عملت
ــتوى ــياء مس ــرتاث ولكــن ...األش ــيس ال ــ ل ــب ذاه ــالرتاث فحس ــيس ف ــ  ل ــ  مخزون  يف مادي
 وجـودم  ثانيـو ،المـادّي  المستوى على وجود فاألول ،بذاته مستقالً  نظري  وليس ،المكتبات

 )٣( .الجماهير عند نفسي مخزون الحقيقة يف الرتاث فإن ،الصورّي  المستوى على
 حمـدأ قتصـرفي »المـنهج ومشـكل الرتاث حول الجابري عابد مقال مناقشة«  يف وأما
 صـلى محمد وكالم القرآن«: بأنه فيقول الوحي من نزل ما على للرتاث تعريفه يف العلوي

 )٤( .»غير ال وسلم عليه اهللا

                                                      
نسـانية، دار توبقـال علـوم اإلالمنهجيـة يف األدب وال )الـرتاث وشـكل المـنهج(الجابري، محمد عابد، ) ١( 

 . ٧٤، ص١٩٨٦للنشر، الدار البيضاء، الطبعة األولى، 
التفاهم مجلة فصلية فكرية إسالمية، مقالة مفهوم الرتاث يف الفكر اإلسالمي، الشهيد، حسـان، العـدد ) ٢( 

 . م٢٠١١، ١٣
الشـركة العالميـة للكتـب، اهرهـا، ظالعبد حمود، محمد الحداثـة يف الشـعر العربـي المعاصـر بياهنـا وم) ٣( 

 . ٢٠٨، ص ١٩٩٦لبنان، الطبعة األولى،  -بيروت
العلوي، أحمد، مناقشة مقال عابد الجابر حول الرتاث ومشكل المنهج، المنهجية يف اآلداب والعلـوم ) ٤( 

 . ٩٧ص، ١٩٨٦، ١طاإلنسانية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 



 

٢٤ 

 مـوروث هـو ما كل يعد »المعاصرة العربية الرواية يف الرتاثية العناصر« كتاب يف بينما
 أم تاريخيـ  أكـان سـواء شـفوي  أو  مكتوبـ متـوارث هـو ما كل هو الرتاث«: فيقول  تراث

 )١( .»ذلك غير أم أسطوري  أم ديني 
 تلقــاه مــا: هــو الــرتاث أن إلــى المؤلــف يــذهب »العربــي الــرتاث تــاريخ« مقدمــة ويف
 ،ربـه مـن إليـه يوحى مما وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عليهم اهللا رضوان الصحابة

 بعـد يومـ  اإلسـالمية الثقافة مسيرة مولتن بعدهم من التابعين إلى العلم هذا من نقلوه وما
 يكـون ممـا األخـرى األمم اتثقاف إلى باإلضافة ،والمعارف العلوم من فيها جد وما ،يوم

 )٢(.عظيمة حضارة
 نّ إ إذ بـالعلم وربطـه وأهميتـه الـرتاث معنـى »القصـيدة بنـاء تقنيـات« كتاب يف وُيتبين

 يف تكمـن الرتاثيـة المـادة أهميـة نإ اكمـ العقيـدة علـى المرتكـز التكـوين«: هو يهف الرتاث
 لتوظيفـه بـالرتاث العلـم ربـط بضـرورة االعتبـار يف األخـذ مع ،ديني  بعدها أو قرهبا مدى
 )٣( .»العلم على الرتاث ارتكاز يعني وهذا ،معاصرة برؤية

 مـع للماضـي دمـج الـرتاث أن »المعاصـر العربـي الشـعر اتجاهـات« كتاب يعترب كما
 اآلثار عن وبحث ومتاحف كتابية ومدونات كربى أثرية معالمَ  صورِ  يف الحديثة الحضارة
ــاهج ــة ومن ــاريخ لدراســة جامعي ــاريخ( يءشــ كــل ت ــاريخ ،الفلســفة ت ــوم وت  اآلداب ،العل

 )٤( .الحاضر يف حي  الماضي تجعل التي الصور من ذلك وغير ...) واالقتصاد

                                                      
، ١طالرتاثية يف الرواية العربية المعاصـرة يف مصـر، دار المعـارف،  مربوك، مراد عبدالرحمن، العناصر) ١( 

 . ٩ص
مجلـد األول الجـزء المحمـد حجـازي، .ينظر فؤاد سيزكين، تاريخ الرتاث العربي، نقله إلـى العربيـة د) ٢( 

 . ٥م، ص١٩٩٤-هـ١٤١٤األول علوم القرآن والحديث، إدارة الثقافة للنشر والتوزيع بالجامعة، 
ضي، مبارك عبدهللا، تقنيات بناء القصيدة يف شعر أمل دنقل ومحمد الفيتـوري، التنـاص نموذجـ ، العو) ٣( 

 . ٤١، ص٢٠١٤دراسة يف الشعر، وزارة الثقافة للنشر، 
ردن، األ-ينظر إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشـر والتوزيـع، عمـان) ٤( 

 . ١٠٩، ص١٩٩٢الطبعة الثانية، 



 

٢٥ 

ــواقعي المــنهج ضــوء يف دراســات« كتــاب ويف ــذيا هــو الــرتاث »ال ــر ال ل  رغــم يتغي
ـ هـو الـرتاث« :مؤلفـه يقـول الحاضر على االنفتاح  لـه يسـمح الـذي ،الحاضـر مـن نتمكُّ
 ذوبـان أو خـوف دون جنب إلى جنب  الوجود إثباتو العالمية الحضارات على باالنفتاح

 )١( .»تغيير أو
 التــي والقــوى الحاضــر هــو الــرتاث مفهــوم يعــد »القــرن لنهايــة فاتحــة« يف والمؤلــف

 مـن اً جـزء هعـد بـل تمامـ  الماضـي يلـغِ  لم الوقت نفس يف أنه إال المستقبل باتجاه فعناتد
 الكتـب لـيس الـرتاث«: يقـول فهـو ، تراثـ الحاضـر داخـل ويتحـول يتغّيـر الـذي الماضي

 التــي الحيــة القــوى هــو وإنمــا ،الماضــي عــن نشــرهتا التــي واإلنجــازات ،والمحفوظــات
 لـيس الكيـاين بـالمعنى لكنـه ،مضى التاريخي بالمعنى يفالماض .المستقبل باتجاه تدفعنا

 التـي أجزائه بعض بل كله بالماضي ليس وهو ،الحاضر يف يستمر إنماو ماضي  بالضرورة
 )٢( .»وتتغير باستمرار تتحول

 الجـابري هإليـ ذهب ما إلى »الواقعي المنهج ضوء يف دراسات«كتاب مؤلف ويذهب
 المضـمون وهـو والفنـي واألدبـي الدينيو والفكري يفالثقا الموروث«: وه الرتاث أن يف

 )٣( .»المعاصر العربي الخطاب داخل الكلمة هذه تحمله الذي

 مـا أي ،والتوريـث الـورث مـن«: هـو »اإلسـالمي الـوعي مجلـة« عرفته كما والرتاث
 يـدل يءشـ أي أو ،علمـ  أو حضـارة أو ،الشـائع وهو ماالً  أكان سواء ،لنا األقدمون خلفه
 )٤( .»السابقة األمم لكت على

                                                      
، ١٩٨٦مــروة، حســين، دراســات يف ضــوء المــنهج الــواقعي، الطبعــة الثالثــة، دار الفــارابي، بيــروت، ) ١( 

 . ٣٥ص
 . ٢٤٤، ص ١٩٨٠، ىدار العودة بيروت، الطبعة األول أدونيس، فاتحة لنهاية القرن،) ٢( 
 . ٣٥، ص ١٩٨٦مروة، حسين، يف ضوء المنهج الواقعي، الطبعة الثالثة، دار الفارابي، بيروت، ) ٣( 
، مجلـة الـوعي اإلسـالمي، تـاريخ الكويـت، منتـدى »تحقيق الرتاث وتوثيقه«الكردي، فادي عبدا هللا، ) ٤( 

 . ٣/٣/٢٠١٠تاريخ الكويت، ، 



 

٢٦ 

 لـم مـا تراثـ  يعـد ال المسـتورد الرتاث أن »المعاصر العربي الشعر قضايا يف« كتاب ويبين
 يعـد الـذي المستورد ال تراثنا صميم من المنبثق« هو الرتاث: فيقول العربي الرتاث مع يندمج
 )١( .»واحد باغص يف معه ويصير ،يلتئمو الرتاث يف يندغم لم ما عجمةوال الهجنة من ضرب 

 يف الشـعوري وحضـوره التـاريخ وعي هو«: الرتاث صاحبها عدُّ ي »الرتاث نظرية« ويف
 )٢( .»الجمعي أو الفردي الكيان

 يـدمج للـرتاث آخـر مفهوم  يعطي »المعاصر العربي الشعر اتجاهات« كتاب أن كما
 رتاثلـل أنـواع أو يـازوا أربـع ويـذكر ،اإلنسـاين الرتاثو اإلسالمي العربي الرتاث بين فيه

 مـن ،إنسـاني  تراثـ  غـدا وإنمـا ،وحسـب إسالمي عربي تراث فقط ليس الرتاث «: فيقول
 أن نسـتطيع ،مختلفـة زوايا من الرتاث هذا مع يتعامل الحديث والشاعر: الجوانب بعض
 ،جميعـ  يستعملها قد الشاعر وأن ،األهمية يف متساوية ليست أهنا أن على أربع  منها نعد
 : هي الزوايا وهذه بعضها على يقتصر وقد

  الشعبي الرتاث )١
  األقنعة )٢
  المرايا )٣
 )٣( .األسطوري الرتاث )٤

 فـال الـرتاث علـى واألصـالة القداسـة صاحبه يضيفي »المعاصر فكرنا يف« كتاب ويف
ــراه ــواطن يف إال ي ــدين م ــات ال ــول واإللهي ــرتاث إنّ  فيق ــراكم«: ال ــي ت ــي دين ــديم يعن  ،الق

                                                      
إعداد محمود العالم وآخرون، يف قضايا الشعر العربي المعاصر، دراسات وشهادات، المنظمة العربية ) ١( 

 . ٧٥، ص ١٩٨٨الثقافة، تونس،  للرتبية والثقافة والعلوم، إدارة
جدعان، فهمي، نظرية الرتاث، دراسات عربية وإسالمية أخرى، دار الشروق للنشر والتوزيـع، الطبعـة ) ٢( 

 . ١٧، ص ١٩٨٥األردن، -األولى، عمان
عبــاس، إحســان، اتجاهــات الشــعر العربــي المعاصــر، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، عمــان األردن، ) ٣( 

 . ١١٨-١١٧، الطبعة الثانية، ص١٩٩٢بيروت، 



 

٢٧ 

 وتعنـي ،القـديم التفكيـر جوانـب وغطت األولى السبعة القرون يف دامت التي لهياتواإل
 )١( .»عامة أو خاصة مصالح وتحقيق واالبتكار األصالة مواطن

 علـى الدارسـين بعـض عند للرتاث تعريف  المؤلف يورد »القصيدة بناء تقنيات« ويف 
 مع  االثنين أو اإلسالم أو العربية ةدائر يف الرتاث ترى ،يةفيقتو نظرة رتاثلل ينظرون أهنم

 )٢( .اإلنسان منجزاتو صنع من التي ،والقيم العلوم عناصر على مشتمالً 
 للـرتاث مفهومـ  »الحـديث العربي العالم يف األدبية الفكرية الحركات« كتاب ويورد

 يعنـي ال الجـدد الشـعراء عند الرتاث«: فيقول السواء على الحضارات كل تاريخ أنه على
 أهنـا علـى التـاريخ فـرتات كـل إلـى تنظـر شـاملة نظـرهتم كانـت وإنمـا فقط العربي الرتاث
 يجمــع عريضــ  خطــ  يعنــي الــرتاث كــان ولهــذا.اآلخــرَ  هابعُضــ يكمــل متواصــلة سلســلة

 كـل إن ،الـخ... واليونانيـة واإلسـالمية والفرعونية والفينيقية واألشورية البابلية الحضارة
 )٣( .»دينية أو قومية بنظرة يرتبط ال الشاعر وتراث ماضٍ  من ءجز هو اإلنسانية يف ما

 للداللـة مجـازي توظيـف بمثابة هي للرتاث االصطالحية الداللة أن يتبين سبق ومما
 مـا كـل الرتاث أن وهو ،المعنى يف متقاربة بمفاهيم الرتاث العلماء وظف فقد ،المعجمية

 عبـارة هـو أو ،العلـومو الفنـونو ارفوالمعـ اآلداب مستوى على لألحفاد األجداد خلفه
 مـن األحفـادو لألبنـاء يبقـى الـذي الـدينيو الروحـيو الحضـاريو الثقـايف المخزون عن

 .واآلباء األجداد
 

                                                      
 . ٢٢ط، ص .ت، د.حنفي، حسن، يف فكرنا المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، د) ١( 
ينظر مبارك عبداهللا، تقنيات بناء القصيدة يف شعر أمل دنقل ومحمد الفيتوري التناص نموذج  (دراسة ) ٢( 

  ، م٢٠١٤فيلـــة مدينــة الثقافـــة األردنيـــة، ، وزارة الثقافـــة للنشــر، إصـــدارات الط) يف الشــعر الحـــديث
 . ٤٠ص 

ستاذ أبا عوص أحمد واألستاذ الفارابي عبـد الطيـف، الحركـات الفكريـة األدبيـة يف العـالم العربـي األ) ٣( 
 . ٤٤٧، صم١٩٩٤هـ، ١٤١٤الحديث، دراسات ونصوص محللة، طبعة جديدة منقحة، دار الثقافة، 



  



 

٢٩ 

 
  الثانی المبحث

  التناص
 
 
 

 المعــاجم يف تورد وقــد ،»نصــص)( اللغــوي جــذره إلــى يعــود لفــظ« لغــةً  التنــاص
 والصـاد النـون: نـّص «: سيالمقاي يف ورد فقد ،هُ مفهومَ  تفسر المعاين من مجموعة العربية

 )١( .»الَشيء يف وانتهاء ارتفاعٍ و َرفعٍ  على يدلُّ  صحيح أصٌل 
ث إلـى َأسـنََدهُ و َرفعـه: الحـديَث  نـصَّ «: »الوسيط« ويف  جعـل: لمتـاعَ او .عنـه المحـدَّ
 )٢( .»زدحمواا: القومُ  )َتنَاصَّ ( .بعض فوق بعضه

ه الحديَث  َنصَّ  يءالش رفعك« :النصَّ  فإن العرب لسان يف وأما  وكل رَفَعه: نّص  َينُصُّ
هـ مـن للحـديث أنّص  رجالً  رَأيت ما: دينار بن عمرو وقال .ُنّص  فقد ُأْظِهرَ  ما  أي: يرْ الزُّ

 حتـى التحريـك: والـنّصُّ  .بعـض علـى بعضـه جعـل: نّصـ  المتـاعَ  ونص .َأْسنَدَ و له َأْرَفعَ 
ـُف  ،الـنّصُّ و األكرب الرئيس إلى اِإلْسنادُ : النّصُّ و ؛ سيرها أْقصَى  الناقة من تستخرج  الْتوقيِ

 )٣( .»ما يءش على التعيين والنصُّ 
 : صطالح ا

 هـذه خـالل مـن التنـاص لمفهـوم تعـاريف ةعد »العدم موقع من الكتابة« كتاب أورد
 هـذه وأن وخـارجي داخلـي إلـى قولـه حسـب التناصـية أو التنـاص بتقسـيم قـام المفاهيم

                                                      
ا، مقاييس اللغة، طبعة جديدة مصححة وملونة، دار إحياء الرتاث أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكري) ١( 

 . ٩٦٢العربي، ص
 . ٩٢٦صم، ٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية للنشر، ٤طمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ) ٢( 
 . ٩٨-٩٧، ص ) ن ص ص( إحياء بيروت، المجلد السابع ابن منظور لسان العرب، دار) ٣( 



 

٣٠ 

 النّصـية العالقـات شـبكة هـي فالتناصـية«: قـال ،قصـد غيـر عن أو بقصد تحدث التناصية
 تناصـية تكون ما كثيراً  إذ ؛ كتابتها حتى وربما ،سماعها أو نصوص قراءة بوسائل متت التي

 )١( .»قصد غير عن أو قصداّ  نفسه من سابقة صوراً  النص ينقل بحيث ،داخلية
 ،غالبـ  قصـد بدون ؛ التأثير تبادل هي ،نإذ التناصية«: المؤلف يقول آخر موضع ويف
 تشـرب تشـرب؛ فالتناصـية ،أحيانـ  )الموصـوفة( األدبيـة السـرقة علـى قـائم غيـر وبقصد
 )٢( .» بأسلوبه أو ،بآرائه أو ،آخر مبدع بأفكار مبدع
 أنـه المعاصـر)كما( الجديد العصر وليد وليس قديمة جذور له التناص أن ُيبين خرآو
 ويــدخلها واالستشــهاد والتضــمين كاالقتبــاس القــديم العربــي قــدالن مصــطلحات يــدمج
 الدراسـات يف تمامـا جديـداً  لـيس التناص مفهوم أو موضوع إن«: يقول إذ التناص ضمن
 جـذوره لـه موضوع هو وإنما المجال هذا يف الباحثين معظم يرى كما ،المعاصرة النقدية

 والتضـمين فاالقتباس .أخرى تومصطلحا بتسميات وغرب  شرق  النقدية الدراسات يف
 ،القـديم العربـي النقد يف ذلك شابه وما ،والمعنى والمجاز والتشبيه والقرينة واالستشهاد

 هـو وكذلك .الحديثة صورته يف التناص مفهوم ضمن تدخل مصطلحات أو مسائل وهي
 النقــاد مــن تبعــه ومــن الشــعر) فــن( يف أرســطو إليهــا أشــار التــي المصــطلحات يف الحــال

 والتخيـــل األســـطورة وتوظيـــف واالســـتعارة المحاكـــاة كمصـــطلح ،ماءالقـــد غـــربيينال
 قـد المعاصر التناص مفهوم أن األمر يف ختلفا والذي .الحديثة الدراسات يف والتضمين

 وأضــاف وتجاوزهـا القديمــة المصـطلحات هــذه حتـوىا بحيــث تسـعاو وتعمــق تشـعب
 )٣(.»كثيرة ُأخرى تناصية وموضوعات جديدة عناصر عليها

                                                      
-٦٠كتـاب الريـاض، (ع  )مساءالت حول نظرية الكتابة(ض، الكتابة من موقع العدم عبدالملك مرتا) ١( 

 . ٤٠٤، ٤٠١، ص ١٩٩٩، ) ٦١
 . ٦٥، ص ١٩٨٨، ) ٢٠١عبد الملك مرتاض، يف نظرية النص األدبي، الموقف األدبي، ع () ٢( 
) رؤيـا(تنـاص يف روايـة مقدمة نظرية مع دراسة تطبيقيـة لل -نظري  وتطبيقي  –الزعبي، أحمد، التناص ) ٣( 

 . ٧لهاشم غرايبة، ص 



 

٣١ 

 مجلـة يف »والتخطـي للتنـاص مقاربات ثالث وزينب األرض« مقالة يف التناص بينما
 يتحـرك الـذي النصوصـي المجـال«: هـو فتقـول ،نصوصـي مجـال ونـهك يتعـدَ  لـم فصول
 - كـذلك - يتنـاص بـل ،فحسـب يماثله آخر هنار مع يتناص ال مثالً  فالنهار ؛ ما نص ضمنه
 مـن النجـوم به تحيط نجم  يشبه النص ...النهار دحدو ىأقص الليل مع ضدية عملية عرب
 )١( .»ككل الفلك حركة مع بربطه إال ولمعانه وحركته تاريخه فهم يمكن وال جانب كل

 موروث أنه أي سبقته التي النصوص مع يتناص التناص أن يرى القمري بشير أن كما
 العمـل هـذا ديناميـة بـإدراك األول بالمقـام يتعلـق األمـر أن علـى«: يقـول إذ متحول قديم

َدة( متجــددة ديمومــة إلــى – وانتمائــه لــة( ومتحولــة )ُمَجــدِّ  هــو مــا ،يمتلــك تجعلــهُ  ،)ُمَحوِّ
 بمطلـ إلى فيسعى ،الظهور إلى سبقته التي األخرى األدبية األعمال من غيره مع مشرتك

 )الصــدى( مــن يــتخّلص أن دون )قراءتــه قابليــة( يتــهوءومقر صــورته ليحقــق لهــا )نفــي(
 يـتحكم الذي الثقايف السياق مع حساسيته من ذلك مع يتمّلص أن أو ،فيه المرتوك جعالر
 ) أدبـي عمـل ( نـص كـل تجعـل أن شأهنا من التي األدبية غةلبال - األدبي العمل - إنتاج يف

 )٢( .»)بكر نص( لتصور إمكان من هناك وليس ،بسابقه يتشرب
 يف الـدخول( تعـالق «: فهـو جامعـ  تعريفـ  التنـاص ُعـرف »التناص إسرتاتيجية« ويف
 )٣( .»مختلفة بكيفيات حدث نص مع )عالقة

                                                      
، ١٩٨٦، ٤ع الدائم، ربى الحبيب، األرض وزينب ثالث مقاربات للتناص والتخطي، مجلة فصـول، ) ١( 

 . ١٥٦ص 
الفكــر العربــي  ،مــدخل نظــري واالمتــداد حالــة الروايــة القمــري، بشــير، مفهــوم التنــاص بــين األصــل) ٢( 

 . ٩٨، ص ١٩٨٩، ) ٦١-٦٠المعاصر، ع (
-، دار التنـوير للطباعـة والنشـر بيـروت)مفتاح، محمد، تحليل الخطاب الشعري (اسرتاتيجية التناص) ٣( 

 . ١٢١، ص ١٩٨٥لبنان، الطبعة األولى، 



 

٣٢ 

 الموروثـة النقديـة المفـاهيم بـبعض التنـاص ربـط »والتكفير الخطيئة« كتاب وحاول 
 راءآ علـى ذلـك يف معتمـداً  ،النصـوص تـداخل عليـه ُيطلـق فهـو ،عدة ترجمات وترجمتهُ 
 )١( .جيني ولوران وريفاتير وبارت كرستيفا

 عليهـا يطلـق للعبـارات تقـاطع عمليـة عن عبارة »المعاصر النقد مناهج« يف والتناص
 عمليــة الــنص يمثــل«: التنــاص عــن حديثــه محــل يف الكتــاب فيقــول ،أيدولوجيــة وحــدة

 عديـدة أقـوال تتقـاطع الـنص فضـاء ففـي ،تنـاص عملية أي ،أخرى نصوص من استبدال
ــإن ولهــذا ،أخــرى نصــوص مــن مــأخوذة  كممارســة - المعطــى النصــي مالنظــا تقــاطع ف

ــوال ســيكولوجية ــات لألق ــي وللمتتالي ــي أو فضــائه يف يشــملها الت ــل الت ــا يحي  فضــاء إليه
 نــص كــل لبنيــة مالئمــة الوحــدة وهــذه .أيدولوجيــة وحــدة عليــه يطلــق -اذاهتــ النصــوص
 .)٢( »واالجتماعي التاريخي سياقه تشكل يجعلها مما مداره؛ على وممتدة
 مفهومـ  وضـع ناقـد أول كرسـتيفا جوليـا تعـد فقـد« الغـرب عنـد تناصلل بالنسبة أما
 ،مكتـوب أي منهـا ينفلـت أن طيعيسـتال ميـزة عنـدها وهـو ،)٣( »المصـطلح لهـذا تفصيلي 

 .)٤(خرآ لنص وتحويل امتصاص إنه ،ستشهاداتاال من كفسيفساء ينبني نص فكل
ــاج ريالظــاه الســطح أنــه«: تنــاصلل تعريفــه يف »الــنص نظريــة« كتــاب ويــذهب  للنت

ــأليف يف المنظومــة الكلمــات نســيج ،األدبــي ــ  شــكالً  تفــرض بحيــث والمنســقة ،الت  ثابت
 )٥( .»سبيالً  ذلك إلى استطاعت ما ووحيداً 

                                                      
، الطبعـة األولـى، كتـاب النـادي ) ينظر عبد اهللا الغذامي، الخطيئة والتكفير (من البنيوية إلى التشريحية) ١( 

 . ٣١٧، ص٢٢٥، ص١٩٨٥ السعودية،-الثقايف، جدة
 . ١٥٤، ص١٩٩٧صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار اآلفاق العربية، القاهرة، الطبعة األولى، ) ٢( 
مبارك عبداهللا العوضي، تقنيات بناء القصيدة يف شعر أمل دنقـل ومحمـد الفيتـوري، التنـاص نموذجـ  ) ٣( 

 . ٢٠، ص٢٠١٤، وزارة الثقافة للنشر، )دراسة يف الشعر الحديث(
ينظــر عبــد الملــك مرتــاض، مجلــة عالمــات النقــد، فكــرة الســرقات األدبيــة ونظريــة التنــاص، النــادي ) ٤( 

 . ٧١، ص١٩٩١األدبي، جدة، جزء أول، مجلد أول، مايو 
، ١٩٨٨، ٣ع روالن بارت، نظرية النص، ت: محمد خيري البقاعي، مجلة العـرب والفكـر العـالمي، ) ٥( 

 . ٨٩ص



 

٣٣ 

 معينـة مقطوعـة أيـة علـى النص مصطلح إطالق يمكن« أنه إلى يذهب برتينتو أن كما
 نعثـر أن بميسـورنا يكـون أن شـريطة ،مرتابطـة غيـر كانت وإن حتى اللغوية العالمات من

 متقــارب مفهــوم الغربــي النقــد يف التنــاص مفهــوم أن يــرىف« )١( .»لهــا مالئــم ســياق علــى
 جانـب مـن وهـذا ،المنهجيـات بعـض يف فهـو خـالف هنـاك كـان وإن النقـاد عنـد المعنى
 )٢( .»إيجابي

 أو العـرب النقـاد عنـد وردت التـي التنـاص تعريفـات مـن سـبق مما ونستنتج نالحظ
 كانـت بيـرك حـد إلـى أهنـا كمـا مـنهم عـدد عند ما حد إلى متقاربة أهنا السواء على الغرب

 محـدد تعريـف علـى يتفقـوا لـم أهنـم إال ،القـديم العربـي النقـدي الـرتاث رؤى مـع متفقةً 
 بـبعض بعضـها النصـوص تـداخل علـى يقـوم اصتنـال مفهوم أن على اتفقوا بل ،للتناص

 )*( )٣( .والحوارية التوافق على يعتمد وهو
   

   

                                                      
، ١٩٩٢، ) ٤-٣ع (ل ثامر، النص بوصفه إشكالية راهنة يف النقد الحديث، مجلـة األقـالم، ينظر، فاض) ١( 

 . ١٧ص 
عبد اهللا العوضي، تقنيات بناء القصيدة يف شعر أمل دنقل ومحمد الفيتوري، التناص نموذجـ  (دراسـة ) ٢( 

 . ٢٤، ص ٢٠١٤، وزارة الثقافة للنشر، ) يف الشعر الحديث
 . ٢٩، ص٢٤ابق، صينظر المصدر الس) ٣( 
ينظر عبد الباسط مراشدة، التناص يف الشعر العربي الحديث السياب ودنقـل ودرويـش إنموذجـ ، دار ) (* 

 ٢٠٠٦، .ردناأل-ورد للنشر والتوزيع، عمان



  



 

٣٥ 

 
  الثالث المبحث

 االقتباس
 
 
 

ـعلة: الَقـَبسو .النـار: الَقـَبس«: قبس من العرب لسان يف لغةً  االقتباس  .النـار مـن الشُّ
 َأيضـ  ِعلمـ  منـه واقَتَبست ،ناراً  منه اَقَتَبست وكذلك ،َقَبس  َأقبِس ناراً  منه َقَبسُت : ويقال

ارَ ) َقـَبَس (« الوسيط ويف )١( .»علَّمناه أي َبسناهفَأق العلم َيقتبس فالن وَأتانا .استفدته أي  النـَّ
 القـاف«و )٢(.»اسـتفاَدهُ : الِعلـمَ -و .َأخذها: الكهرباءَ  أو النارَ -و .طلبها -و .أوَقَدها: َقبس  –

 ذلــك مـن .يسـتعار ثـمَّ  ،النَّــار صـفات مـن صـفةٍ  علـى يــدلُّ  صـحيٌح  أصـٌل  والسـين والبـاء
 )٣( .»النَّار ُشعَلةُ : القبس
 شيئ  الكالم نيضمِّ  أن«: هو »األعشى صبح« يف ُعرف كما االقتباس االصطالح ويف

 )٤( .»عليه ينبه وال نآالقر من
ـمن أن«: هـو االقتبـاس إن قـال »الَبَالَغة ُعلومِ  يف اإليضاح« كتاب أن كما  الكـالمُ  ُيضَّ

 فيـه ُينَقـل ال مـا منـه االقتبـاس« وأيضـ  )٥(.»منـه أنـه علـى ال ،الحديث أو القرآن من شيئ 
 )٦(.»ذلك بخالف هو ما ومنه ،أخر معنى إلى األصلّي  معناه عن الُمقتبس اللفظ

                                                      
 . ١٦٧ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، المجلد السادس، ص) ١( 
 . ٧١٠صم، ٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية للنشر، ٤طمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ) ٢( 
حياء الرتاث العرب، طبعة جديدة مصححة إرس بن زكريا، مقاييس اللغة، دار أبي الحسن أحمد بن فا) ٣( 

 . ٨٤١وملونة، ص
 . ١٩٧، ص١٩٢٢_١٣٤٠القاهرة، -القلقشندي، صبح األعشى، الجزء األول، دار الكتب المصرية) ٤( 
طيب، اإليضاح يف ُعلـوِم الَبَالَغـة المعـاين والبيـان والبـديع، الطبعـة األولـى، دار الكتـب القزويني، الخ) ٥( 

 . ٣١٢، ص٢٠٠٣-١٤٢٤لبنان، -العلمية، بيروت
 . ٣١٥ينظر المصدر السابق، ص) ٦( 



 

٣٦ 

 االقتبـاس عـن »الحـديث الشـعر يف أسلوبية قراءات« يف المطلب عبد محمد قال كما
 أن للمبـدع تتـيح التي )االستمداد( بعملية اللغوي مدلوله يرتبط تناصي  شكالً  يمثل«: هأن

 مـن لشـيء المجـال إفسـاح هبـدف ،الشـعري خطابه من محددة أماكن يف  انزياح يحدث
 )١( .»النبوي الحديث أو ،القرآن

   

                                                      
عبــد المطلــب، محمــد، قــراءات أســلوبية يف الشــعر الحــديث دراســات أدبيــة، الهيئــة المصــرية العامــة ) ١( 

 . ١٦٣، ص ١٩٩٥للكتب، 



 

٣٧ 

 
  الرابع المبحث

  التضمین
 
 
 

نَ («: »الوسيط« يف لغةً  التضمينُ   .عليـه واشـتمل احتـواه: يءالش ونحوه الوعاءُ  )َتَضمَّ
 َأخَرجـه: النََّبـاَت  ونحـوهُ  لغيـُث ا-و .االسـتنباط أو اإلشـارة بطريـق أفادتـه: معنـًى  والعبارةُ 
 منهـا: )معـان علـى(: العربيـة علماءِ  عند: )التَّضمينَ ( َضِمنَهُ : منه أو ،عنه يءوالش .وأذكاه

 )١(.»عليه واشَتمالِهِ  معناهُ  ِمنِهَلَتض .معاملَته ومعاملُته غيرهِ  موقعَ  لفظٍ  إِيقاعُ 
 أصــٌل  والنـون المـيمو الضـاد: ضـمن)(«: ضــمن مـن التضـمين »ةاللغـ مقـاييس« ويف
 )٢( .»يحويه شيءٍ  يف يءالشَّ  جعل وهو ،صحيح
ن«: التضـمين ،العـرب لسان يفو  المتـاعَ  الوعـاءَ  ُتـِودعُ  كمـا إيـاه َأوَدعـه: الشـيءَ  َضـمَّ

نه وقد ،القربَ والميَت  نَته فقد وعاء يف جعلته يءش وكل .هو تَضمَّ  ضـِمن: ويقـال .إياه َضمَّ
نَه بمعنى يءالش نُ  ،وكذا كذا الكتاب َمضُمونُ  قولهم نهوم ؛ َتَضمَّ  مـا الشـعر مـن والُمَضـمَّ

نَتهُ   )٣( .»بيت  َضمَّ
 اقتبــاس«: هــو »الحــديث العربــي الشــعر يف التنــاص« عنــد االصــطالح يف والتضــمينُ 

 )٤( .»لغرضه الشاعر يوظفها لعبارة كامل أو جزئي
                                                      

 . ٥٤٤م، ص ٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية للنشر، ٤طمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ) ١( 
، طبعة جديدة مصـححة وملونـة، ، معجم مقاييس اللغة) ٣٩٥الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ) ٢( 

 . ٥٧٩حياء الرتاث العربي، ص إدار 
حيـاء إالمجلـد الثالـث عشـر، دار حمد بن مكرم، لسـان العـرب، ابن منظور أبي الفضل جمال الدين م) ٣( 

 . ٢٥٨ص ، الرتاث بيروت
مراشدة، عبد الباسط، التناص يف الشعر العربي الحديث السياب ودنقل ودرويـش إنموذجـ ، دار ورد ) ٤( 

 . ٣٢، ص ٢٠٠٦ردن، األ-للنشر والتوزيع، عمان



 

٣٨ 

ــ التضــمين ُعــرف »البالغــة علــوم يف اإليضــاح« ويف  أن: فهــو تضــمينال وأمــا«: لوقي
ن  )١( .»البلغاء عند مشهوراً  يكن لم إن عليه التنبيه مع الغير شعر من شيئ  الشعر ُيَضمَّ

ـــورد »الحـــديث العربـــي الشـــعر يف التنـــاص« كتـــاب أن كمـــا ـــة أن ي  التنـــاص« مقال
 واالقتبــاس فالتضــمين«: قــال إذ ،واالقتبــاس التضــمين مفهــوم تعــرض »واألجناســية

 تتعلـق وأن والمعنـى بـاللفظ كريمـة آيـة أو سـطراً  الشـاعر يأخـذ نأ معنيين أحد يحتمالن
 طبيعــة علــى محـافظين واالقتبــاس التضـمين لظــوي ...بعـدها الــذي بالبيـت البيــت قافيـة
 )٢( .»للتمثيل أو للتشبيه أو لالستشهاد هبما ويؤتى األصلي النص
 مـن نّصـ  اعرالشـ قتبـاسا علـى االقتبـاس قصروا العلماء أن سبق مما يستنتج ولعلهُ  
 لشـاعر مشـهورةً  أبياتـ  بياتـهأ ضـمن الشـاعر إدخال هو التضمين بينما الحديث أو القرآن
 التضمين أن أي ،أبياته ضمن السائرة والحكم األمثال ُيدخل وقد هبا يستشهد وكأنه ،آخر

 .نص يف ما نص إدخال كالهما واالقتباس
ــى  ــا وعل ــدو م ــاس التضــمين أنّ  يب ــدان واالقتب ــوم مــن اً جــزء ُيع ــاص مفه ــام التن  الع

 .التناص لمفهوم واألبسط األوسع المعنى وهو ،نص يف نص وهودخول

   

                                                      
َالَغـة المعـاين والبيـان والبـديع، الطبعـة األولـى، دار الكتـب إليضاح يف ُعلـوِم البَ االخطيب، القزويني، ) ١( 

 . ٣١٦، ص ٢٠٠٣-١٤٢٤لبنان، -العلمية، بيروت
مراشدة، عبد الباسط، التناص يف الشعر العربي الحديث السياب ودنقل ودرويـش إنموذجـ ، دار ورد ) ٢( 

 . ٣٧، ص ٢٠٠٦ردن، األ-للنشر والتوزيع، عمان



 

٣٩ 

 
  الخامس المبحث

  السرقات
 

: مـن هـي السـرقة وفيـه »اللغة مقاييس ُمعجم« منها معاجم عدة يف لغةً  السرقة وردت
 مـال ذأخـ« )١(.»وسـرت خفـاء يف شـيء أخذ على يدلُّ  أصٌل  والقاف والراء السين )سرق(«

 )٢( .»خفيةً  مثلِه ِحرزِ  من ،لآلخذ مملوك غير ،المقدار معيَّنِ 
 حـرز إلـى مسترتاً  جاء من العرب عند السارق«: فيها قيل »العرب لسان« يف السرقة و
 فـإن ،ومحـرتس ومنتهـب ومسـتلب مختلس فهو ظاهر من أخذ فإن ،له ليس ما منه فأخذ
 )٣( .»بصغا هوف يديه يف مما َمنع

 عيـب عـدت إذ ،اللغـوي معناهـا مـن قريـب بمعنى جاءت فقد اصطالح  ةالسرق أما
 ،نفسـه إلـى إيـاه ناسـب  ،غيـره شـعر مـن شـيئ  الشـاعر يأخذ أن«: له ليس ما الشاعر ألخذ
 : العبد بن طرفة قول وعليه ،عندهم عيب وهو

   أســـرُقها األشـــعار علـــى أغيـــر وال
  )٤( اسرق من الناس وشر عنها غنيُت 

 
 

                                                      
، معجـم مقـاييس اللغـة، طبعـة جديـدة مصـححة ) ٣٩٥سين أحمد بـن فـارس (ت ابن زكريا، أبي الح) ١( 

 . ٤٩١وملونة، دار أحياء الرتاث العربي، ص 
 . ٤٢٨م، ص ٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية للنشر، ٤طمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ) ٢( 
، ) صادر، بيـروت مـادت ( ّسـّرق ابن منظور جمال الدين بن مكرم، لسان العرب المجلد العاشر، دار ) ٣( 

 . ١٥٦ص 
الحديدي عبد اللطيف محمد، السرقات الشعرية بين اآلمدي والجرجاين يف ضوء النقد األدبي القديم ) ٤( 

 . ١٦، ص ١٩٩٥، جامعة األزهر، المنصورة، ١والحديث، ط



 

٤٠ 

 واالقــرتاض النقــل«: تعنــي الســرقة أن إلــى »التنــاص إســرتاتيجية« كتــاب ويشــير
 .)١( »المسروق إخفاء ومع والمحاكاة
ــوم يف حاإليضــا ويف ــة عل ــو البالغ ــه ليق ــ الســرقة« نإ: مؤلف ــاهر(: نانوع ــر الظ  وغي

 وإمـا ،بعضـه أو كلـه اللفـظ مـع إمـا كلـه المعنى يؤخذ أن هو الظاهر أما: ويقول ،)ظاهرال
 ،محضـة سرقة ألنه ؛ مردود مذموم فهو لنظمه تغيير غير من كله المأخوذ كان نإف ،وحده

 )٢(.»وانتحاالً  نسخ  ويسمى
ى اللفــظ بعــض المــأخوذ كــان أو ،لنظمــه تغييــر معــه كــان وإن« وأضــاف  إغــارةً  ُســمِّ

 )٣( .» َمسَخ و
ي وحده المعنى المأخوذ كان وإن«  )٤( .»وَسلح  إلمام  ُسمِّ

 ،اللغوي مفهومها عن يخرج ال االصطالح يف السرقة مفهوم أن سبق مما يلحظ ربما
 .والعار العيب من خوف  ،والتسرت الخفية وجه على الغير من شيء أخذ فكالهما

 تقاطعـ  تشـكل أهنـا يف واالقتباس التضمين مكانة تبارح ال أيض  السرقات أن ويبدو
 .آخر نص يف نص دخول أي ،العريض التناص مفهوم مع

 مـّرة تتقـاطع التـي خصوصـيته ولـه الحـداثي أو الرتاثـي وضـعه مصـطلح لكل أن رغي
 .أخرى مّرة وتبتعد

 
 

                                                      
 العربـي للنشـر، ، المركـز الثقـايف٣ط) مفتاح، محمد، تحليل الخطـاب الشـعري (اسـرتاتيجية التنـاص) ١( 

 . ١٢١، ص ١٩٩٢الدار البيضاء 
، اإليضاح يف علوم البالغـة المعـاين والبيـان والبـديع، دار ) ٧٣٩الخطيب القزويني، جالل الدين (ت ) ٢( 

 . ٣٠٢لبنان، ص -الكتب العلمية، بيروت
 . ٣٠٤المصدر السابق، ص) ٣( 
 . ٣٠٧المصدر السابق، ص ) ٤( 



 

٤١ 

 
  السادس المبحث
  التراث وظائف

 
 
 

 ومـن ،العلمـاء عنـد ُعـرف فيمـا اصـطالحاو لغة للرتاث مفاهيم ةعد َسبق فيما عوِض 
 : للرتاث وظائف عدة نلحظ أن نستطيع غيرهاو المفاهيم هذه خالل
 األوضـاع ظـل يف إليـه والعـودة بالماضـي االحتماء يف الرغبة هي األولى وظيفةال  .١

 .إشكالياتهو ،العصر لقضايا كرمز تسليطه أو .الراهنة الحضارية
 إلـى األمـر تعـدى بـل ،فحسـب محليـة بقضـايا توظيفهـا يقرتن لم الثانية الوظيفة   .٢

 تتخــذ مختلفــة ثيمــات عــرب المعاصــر العربــي اإلنســان أزمــة تجســد عامــة قضــايا
 العربـي اإلنسان حلم وتجسد .واالغرتاب واالستالب القهر من متعددة أشكاال
 )١( .الرأي ةومصادر الخوف من بالتحرر

 يف يسـتعمل: الـرتاث إن« عنهـا يقـول سـعيد بن سعيد يرى كما الثالثة الوظيفة أما   .٣
ــا ــربط هنوضــي  اســتعماالً  المعاصــر خطابن ــة النهضــة وي  ،الــذات وعــي يف بالغرب
 )٢( .»الذات عن الدفاع ميكاينزمات من نوعا هباعتبار وخاصة

                                                      
دبـي يف القصـة القصـيرة يف الجزيـرة العربيـة، قـدمت هـذه الرسـالة اســتكماال ينظـر توظيـف الـرتاث األ) ١( 

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير يف قسم اللغة العربية وآداهبـا، كليـة اآلداب، جامعـة الملـك 
 . ٦، ص١٤٢٦-١٤٢٥عبد العزيز السبيل،  .زيد سعود المفرح، إشراف د سعود، إعداد حصة بنت

المنهجيـة يف األدب ) مناقشـة مقـال عابـد الجـابري حـول الـرتاث ومشـكل المـنهج : (سعيد بن سـعيد) ٢( 
 . ٨٩ ، ص١٩٨٦، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ١طوالعلوم اإلنسانية، 



 

٤٢ 

 لـيس مطلوبـ   فنـ )الرتاث( أصبح « الجابري عابد محمد يقول الرابعة والوظيفة .٤
 ىاألولـ وبالدرجـة أيضـ  بـل ،المسـتقبل إلى والقفز عليه االرتكاز أجل من فقط
 )١( .»الذات توإثبا الوجود تأكيد أجل من: الحاضر تدعيم أجل من

 دورٌ  ثللـرتا العـودة أي العـودة لهـذه إنّ  زهير توفيق يقول الخامسة الوظيفة وعن .٥
 وتأسـيس ،البـائس الحاضـر نقـد المجيـد الـرتاث علـى االرتكاز يف تمثل فيٌّ وظي

 أدهتـا التي الثانية والوظيفة .الرتاث يف باالنتظام الجابري سماه ما وهو ,المستقبل
 ضـد واألصـالة الهويـة علـى للحفـاظ ةدفاعيـ مهمـة فهـي اثالـرت استعادة عملية

 هويــةال علــى للحفــاظ األخيــر الــدفاع حصــن الــرتاث وكــأن ،المســتعمر الغــرب
 )٢( .واإلسالم بالعروبة الثقافية وخصوصيتها

 :  وهي للرتاث وظائف ثالث يحدد )الرتاث نظرية( هكتاب يف جدعان وفهمي.٦
 يف بـارزة ومكانـة مرموق دور ذات األمة وهذه .ةأم تراث هو فالرتاث: نفسية ىاألول 

 ،فاجعـة إلـى ىنتهـا أن لبث ما لكنه ،عالية المجد من قمم إلى هبا ارتقى تاريخها ،التاريخ
 والتسـلح .ودحـره ومناضـلته لمجاهبتـه نفسـي دفـاع آليـات مـن والبـد مسـتمر قائم أثرها
 عقـدة يحجـم وأن ،ومـةمهز إلرادة معنويـا سندا يشكل أن شأنه من عريق حضاري بإرث

 مـن الحـد هـذا وعنـد .الحـديث األوروبـي التعـاظم فعـل النفـوس يف خلفهـا التي صقالن
 الهزيمـة ذل مـن التحـرر حـافز يف يتمثـل قوميـا بعدا رتاثلل النفسية الوظيفة تتخذ القضية
 مـن الحيـاة يف واالنـدفاع العصر هذا تحديات تجاوز أجل من والعمل ،التاريخية القومية
 .رتاثلل قومية وظيفة تحديد يمكن المعنى وهبذا .جديد

                                                      
لبنـان، مركـز دراسـات -، بيـروت١محمد عابد الجابري، الرتاث والحداثة دراسات ومناقشات، ط .د) ١( 

 . ٢٥ ص، ١٩٩١الوحدة العربية للنشر، 
ثنــــين، لــــرتاث عنــــد محمــــد عابــــد الجــــابري، اإلتوفيــــق، زهيــــر، مدونــــة زهيــــر توفيــــق، نظريــــة ا) ٢( 

 . ٢٠١٢/مارس/٢٦



 

٤٣ 

 األدبــي الــرتاث مــن واسـعة حقــوالً  نّ إ القــول الجديــد بـاألمر فلــيس: جماليــة الثانيـة 
ــي ــا تتضــمن والعلمــي والثقــايف والفن ــة جمالي ــم قومي ــزمن مــرور مــع تفقــد ل  طالوهتــا ال
 عمـر بشـعر ونعجب الجاهليين معلقات نتذوق كنا كما ،اليوم نستطيع أننا كما ،اوسحره

ــن ــي ب ــة أب ــي والبحــرتي ربيع ــام وأب ــي تم ــا ،والمتنب ــأدب أيضــا نعجــب مثلم  الجــاحظ ب
ــاء الشــعراء مــن وغيــرهم المقفــع بــناو والتوحيــدي  جميعــا هــؤالء نقــرأ ونحــن .واألدب

 رصـمعا عرشـ أو أدب أي قـراءةمـن  ونفيـد نسـتمتع مثلمـا تماما ،ونفيد فنستمتع وغيرهم
 األدب إليهــا يشــير التــي الجماليــة الحساسـية أن يف شــك وال عربــي غيــر أو عربــي مبـدعل

 أعمـق أن القـول يمكـن وقـد , اإلنسـانية النفسـية الوحـدة مقومات أرسخ من ُتعدُّ  بالذات
 .الواسع بمعناه ،باألدب يتم أن يمكن بالرتاث التحام

 ليشـتم الرتاث أن الثابت منف )بالجدوى( نالجدعا أسماها ما وهي ،عملية والثالثة
 .الحاضر الزمن يف استخدامها يمكن عناصر أي ،جدوى ذات عناصر على

 المعـامالت فقـه ويف ،العقيـدة علـوم يف: الـرتاث أرجاء جل يف منتشرة العناصر وهذه
 )١( .والعملية النظرية العلوم ويف

   

                                                      
، دار الشــروق للنشــر ١، ط)ينظــر فهمــي جــدعان، نظريــة الــرتاث (دراســات عربيــة وإســالمية أخــرى) ١( 

 . ٣١، ٣٠، ٢٩، ص ١٩٨٥والتوزيع، 



  



 

٤٥ 

 
 
 
 
 
 
 

   الثانی الفصل
  اإلسالمی العربی التراث توظیف

   



  



 

٤٧ 

 
  تمهید

 
 
 

 ألي غنـى ال واإليحـاء لإللهـام مصدر بمثابة فهو بالرتاث وثيقة عالقة له الشاعر كأن
 فهو ،معه التفاعل على قائمه عالقة الرتاث وبين بينه القائمة العالقة هذه وتعد ،عنه شاعر
 تجاربـه عـن تعـرب مختلفـة بطـرق نصـه داخـل ويـدمجها فنيـة بطريقـة الـرتاث هذا يوظف

 نصوصــه داخــل يبثهــا التــي الشخصــية ربــهوتجا وتطلعاتــه أحاسيســه وتعكــس الشــعرية
 ومضـامين مصـادر إلى ينقسم اإلسالمي العربي للرتاث الشعري التوظيف وهذا الشعرية

 مـثال السور عناوين استغالل خالل من القرآنية للنصوص دينيا توظيفا يكون ما فمنه عدة
 .آنالقر يف المذكورة القصص بعض أو المفردات بعض أو اآليات لبعض اقتباس أو

 يكـون قـد بـل فقـط القـرآين الـنص علـى حكـرا لـيس الـديني للـرتاث االقتبـاس وهذا
 النـوع هـذا ويعد ،السنة من ديني تراث أي وسلم) عليه اهللا صلى( النبي أقوال من اقتباس

 .الشعراء لدى الشعري واإلبداع لإللهام سخيا مصدرا الرتاث من

 مـن نوع وهو األدبي الرتاث هو ،ثالرتا توظيف مصادر من الثاين النوع أو والمصدر
  .نثرا أم كانت شعرا أدبيه تراثيه نصوص مع الحاضر النص تداخل أنواع
 فأمــا ،نثريــة ونصــوص شــعرية نصــوص: قســمين إلــى ينقســم األدبــي الــرتاث أن أي 

 االقتبـاس( تقنيتـي عـرب الحاضـر الشـعري الـنص داخـل دمجهـا فيـتم الشـعرية النصوص
 ).األدبي التناص( التناص أنواع من نوع وهذا )والتضمين
 طــريقتين عــرب يكــون النثريــة وحتــى الشــعرية للنصــوص التضــمينو التوظيــف وهــذا

 يتـهؤر إضـافة إلـى الشـاعر يعمـد ثـم كاملـةً  بألفاظه الشعري النص يؤخذ أن وهي األولى



 

٤٨ 

 أن بـل كاملـة عباراتـه خذأو استخدام دون النص لىإ يشار أن الثانية والطريقة ،المعاصرة
 .اإلشارة أو التلميح طريق عن الحديث النص داخل النص ذلك مضمونو روح ضمني

 غنيــا تراثــ  تشــكل التــي للحضــارة ســابق ربــط وهــو التــاريخي الــرتاث الثالــث النــوع
 والشخصـيات األحـداث وهـذه« ،ةتاريخيـ شخصـياٍت  أو  أحداث كانتأ سواء بحاضرها
 إلـى لهـا فـإن ،الـواقعي وجودها بانتهاء تنتهي ،ةعابر كونيه ظواهر مجرد ليست التاريخية
ــ التــاريخ امتــداد علــى للتجــدد القابلــةو الباقيــة الشــمولية داللتهــا ذلــك جانــب  صــيغ يف ـ

 تظـل ةمعينـ معركـة كسب يف النصر داللة أو معين قائد يف البطولة فداللة أخرى؛ أشكالو
 مـن كـررتت ألن لحةوصـا باقيـة المعركـة تلـك أو القائـد لذلك الواقعي الوجود انتهاء بعد

 )١(»جديدة أحداثو جديدة مواقف خالل
 الشخصـيات منهـا مضـامين عـدة يف سبق كما واضح  يتجلى التاريخي الرتاث وهذا

 ألهنـا ،السـنين مـر علـى المتلقي نفس يف ُتطبع التي المكان وذاكرة التاريخية األحداث أو
 واقعـةو حـدث كـل مـع قلهاصـ تـم التي وشخصيته المعيش واقعه من يتجزأ ال جزءاً  ُتعد

 .َمعيشة
 من ليعرب وحديثا قديما الشاعر ستغلهاا التاريخي ثالحد أو الشخصية هذه وأن كما
 ،لالشـموو الكليـة مـن نوعـا التجربـة هـذه ليكسـبو تجربتـه جوانـب بعـض عـن خاللها

 الشـاعر أن كمـا ،الحضـاري التـاريخي البعد لهذا نظرا ،الواقعة خالل من لون  ليمنحهاو
 والهمـوم والقضـايا األفكـار هذه طبيعة يوافق ما يقتبسها التي واألحداث الكلمات ختاري

 .نالمتلقي إلى بنقلها يرغب التي
 ال مـا كّل  أي واقعيا ليس ما كل تشمل واألسطورة ،األسطوري الرتاث الرابع والنوع

ــل هيصــدق ــال وال العق ــع يف لوجــوده مج ــاعر ،الواق ــذه يف والش ــدواوين ه ــام ال ــدم ق  جب

                                                      
خصــيات الرتاثيـة يف الشــعر العربـي المعاصــر، دار الفكـر العربــي، زايـد، علـي عشــري، ، اسـتدعاء الش) ١( 

 . ١٢٠ص ١، م١٩٩٧القاهرة 



 

٤٩ 

 أسطورة لديه برزت التي األسطورية الرموز ومن ،نظمها يف وأبدع النص داخل األساطير
 .األساطير من وغيرها وسيزيف ،وعشتار أورفيوس
 المـأثوراتو الفنـون كـل يشـمل الـذي الـرتاث وهـو: الشـعبي الرتاث الخامس النوع
 كايــاتوالح والقصــص الشــعبية المعتقــداتو الموســيقىو الغنــاءو كالشــعر الشــعبية
 يف الشـاعر أورد وقد ،اعنه ةأمّ  أليِّ  غنى ال يالتو ،العامة ألسنة على تجري التي واألمثال
 , الشـعبي الرتاث إلى تنتمي التي الشعبية والحكايات والقصص األمثال من اً عدد دواوينه
  .األنواع هذه من نوع كّل  على األمثلة لبعض بيان يلي وفيما

ــوع ــر والن ــرتاث األخي ــبس خوذالمــأ الــرتاث وهــو ايناإلنســ ال ــات مــن والمقت  الرواي
 اإلسـبانية دونكيشـوت كروايـة الشـاعر أللفـاظ التحليـل خالل من ُلحظ والذي ،العالمية

 .العالمية القصص من السلطان وخياط ثيربانتس دي ميغيلل
   



  



 

٥١ 

 
  األول المبحث
  الدینی التراث

 
 
 

 : القرآن :أوالً 
 يــاتاآل دالالت مــن مســتفيداً  الشــاعر نــدع دةقصــي غيــر يف القرآنيــة النصــوص تظهــر
 : قوله ذلك ومن القرآين والنص
 كنا«

 كالعشاق نجلس

 ليلٍ  شرفة على

 ..الصحراء رئة يف ،عسعس
 كنا

 كالعشاق
 البكر اللغة مجازات بعض نمننم

 وكنا
 الكلمات جسد يف نتوارى

 المعنى قةورأ يف نتفيأ

 أو الدهشة أشجار

 يف اعدُ ّص ن
 إلى اإليماء فيض



 

٥٢ 

 .الذات أقبية
 .)١( »الشعراء نحن كنا
 ففـي )٢( d     c      b   aZ   ]  :تعـالى قولـه مـن الديني الرتاث يوظف بذلك وهو

 ،وصـفاته رسـوله علـى وجـل عـز اهللا يقسـم إذ القسـم موضـع يف اآليـة جاءت تعالى قوله
 موضع يف زمان ظرف جاءت قد )عسعس ليل شرفة على(: الشاعر قول يف أما ،إكرام  له
 يف تقريبـي توافـق دووجـ تعـالى وقولـه الشـاعر قـول يف يلحـظ فكأنـه ،عشـق حالة وصف
 القرآن قول من قتبسا ربما الشاعر لكن ،نالقولي داللة يف توافق يوجد وال فحسب اللفظ
مـا يسـتوجب علـى الشـاعر  فيهـا ،يصـفها التي العشق حالة أن إلى ليشير شعره يف نهليضمّ 

 .قرآين لطمأنينة النفس دفع  للقلق الذي يحس به العاشقااللتفات إلى النص ال
 : قوله يف يلحظ مما وكأنه

 : األمل«
 دهاء من زورق

 النفُس  تطلب ما كلِّ  من فيه

 نْ مِ  زوجانِ 

 واشتهاءْ  لذة

 بناه قد الذي بناه قد

 الخواء هذا ليعرب

 هباء من ةضفّ  إلى

 جفنه على يرخي حيث

                                                      
البـرتاء، دار الجنـان، عمـان  /الوقـت الوجـود، سـيدة مـدارات يف السفر أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان )١(

 .٤١ -٤٠ م، ص٢٠١٢
 .١٧التكوير، آية  الثالثون، سورة الكريم، الجزء القرآن) ٢(



 

٥٣ 

 يف العصر سورة من تيسر ما

 صفاءْ  نم لحظة
 فإذا
 ماحوله كلُّ 

 ...زورق
 .)١( »هباءْ  من إنما

 يف المـذكورة )السـالم عليـه ( نوح النبي قصة مع تعالق) األمل( قصيدة يف الشاعر نّ إ
 .القرآن
 )٢( .السفينة: بالضم ،الفلكو ،فلك ببناء يقوم أن  نوح نبيه أمر العزيز كتابه يف اهللا

    Ø   Ù   Ú        Û   Ü    Ý   Þ   ß   àá   â      ã   ä ]: تعــالى قــال
!   "   #   $   %   &     '   (   )    *+   ,   -   .   /    0   1   2   3         

4   5    Z)ىتعـــــــال وقـــــــال )٣ :[ A   B   C   D   E   F    G   H   I      J   K   
L   M   N   O    P   Q   R   S     T   UV   W   X   Y   Z      [ \Z)ويف )٤ 
 لـذة مـن زوجـان الـنفس تطلب ما كل من فيه دهاء من زورق( الشيح أبو الكريم عبد قول
 العظـيم الطوفـان فـرغم بنائهـا أتقـنو بناها فلكه بنى عندما )السالم عليه( نوح ،)اشتهاءو

 لــك بحراســتنا والمــراد منــا بمــرأى أي: Ø   Ù   Ú Z ]: يقــول فــاهللا ،يغــرق لــم
 )٥( .لك حفظناو

                                                      
 -بو الشيح، عبد الكـريم، ديوانـدوائرالجنون، األمـل، إصـدارات إربـد مدينـة الثقافـة األردنيـة، عمـان أ )١(

 .٩ص ، م ٢٠٠٧األردن، 
ابن منظور أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، المجلد العاشر، دار إحياء بيروت، ) ٢( 

 . ٤٧٩ص 
 .٣٨ - ٣٧القرآن الكريم، سورة هوٍد، آية ) ٣( 
  .٤٠القرآن الكريم، سورة هوٍد، آية ) ٤( 
 . ٤٠القرآن الكريم، سورة هوٍد، آية) ٥( 



 

٥٤ 

 أي ،الفلـك ببنـاء إليـه ىأوَحـ مـن اهللا )والسالم الصالة عليه(  نوح أن هبا قصد ربما 
 هـو واهللا السـفينة هـذه ببنـاء يقـوم وهـو  نوح يرتك لن اهللا أن أي اهللا نبي ونوح لكبذ أمره
 الـزورق هـذا يف يقول والشاعر ،السفينة هذه بناءل إتقانه عن كناية هذا يف ربما ،يحفظه من
هاءُ « ،)دهاء من زورق( إنه  بـه قصـد ربمـا الـزورق وهـذا ،)١(»الـرأي جودةو .العقل: والدَّ

 إن يقـول الشـاعر .نـوح كسفينة وعقل بجودة مصنوع فهو السالم عليه نوح سفينة الشاعر
ــزورق هــذا ــَي  ال ــة ُبن ــة وهــذه ،هــدفو لغاي ــال الخــواء هــذا عبــور هــي الغاي  الم هــي مالف
 فكــأن ،)٣(»الســماءو األَرض بــين والفــراغ .َبَراُحهــا: ألَرضا مــن: )والَخــواءُ (« )٢(ليــلعالت

 سـاكنة هنايتهـا) والَخـواء( ،شـيء أي مـن اوٍ خـ خـالٍ  مكانٌ  بأنه المكان هذا يصور الشاعر
 ومـوت بخلـوه موت فالخواء الخواء هذا موت ليزيد نهسكّ  ربما ،الموت دليل والسكون
 مــن خاويــ  يكــن لــم الســفينة فيــه الســالم عليــه نــوح بنــى الــذي المكــان أن إال ،بســكونه
 يقـول فـاهللا ،الكفـر هبـا سـتقراو اإليمـان من خوت ،خوت التي هي قلوهبم لكن الكائنات
ــنهم ــا ،Ü    Ý   Þ   ß   àZ ] ع ــاعر قصــد وربم ــذا الش ــاع الخــواء هب ــ اتس  ةرقع

 .الطوفان
 مـن ليرحـل بنـي الـزورق هـذا إن يقـول هأنـفك )هبـاء مـن ضـفة إلى الخواء هذا ليعرب(
 نـوح سـفينة كمـا وجميـل حسـن مكـان أي ،حيـاة أي )هبـاء مـن( عـالم إلـى المـوت عالم

 الحيـاة فيـه تبنـى مكـان إلـى اإليمان من أهله قلوب لخلو موت مكان من ورحلت عربت
ــــن ــــد م    À    Á   Â   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   ¿   ¾   ½   ¼ ]  جدي
ÈÉ   Ê      Ë   Ì   Í     Î   Z)ــاعر زورق ،)٤ ــ الش ــى لرح ــن ضــفة إل ــاء م  أي هب
 ،الجـودي جبـل علـى واسـتقرت الطوفان بعد استوت فقد نوح سفينة أما ،ةوجميل حسنة

                                                      
 . ٦٥٧، ص٢٠٠٤لبنان، الطبعة الثانية، -الشوكاين، محمد، فتح القدير، دار المعرفة، بيروت) ١( 
 . ٣٠١، ص ٢٠٠٤مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط مكتبة دار الشروق ) ٢( 
 . ٢٦٣ص  المرجع نفسه،) ٣( 
 . ٤٤القرآن الكريم، سورة هود، آية ) ٤( 



 

٥٥ 

 هـذا أو الجبـل هـذا وربمـا ،فيـه الحيـاة يبعث ما والجمال الحسن من فيه الجبل هذا ربما
 التـي فالكائنـات )هبـاء( وجمـيال حسـنا صـار فيـه والمكـوث عليـه االستقرار بعد المكان
 ،)١(ةالجنـ جبـال مـن إنـه – يقـال الجبـل هذا إن الشوكاين ويقول إيمان)( حياة يهاف سكنته
 .الجنة من وكأنه هباء إنه الشاعر قال لذلك

 لـذة مـن زوجـان الـنفس تطلـب مـا كـل مـن فيـه حمـل الشـاعر عنه تحدث الذي الزورق
 ممـا زوجـين كل من فيها يحمل أن له أوحى فاهللا السالم عليه نوح كفلك بذلك فهو ،واشتهاء

 همـا الـزوجين ألن ،واشـتهاء لـذة مـن زوجين الشاعر قال لذلك ،ىوأنث ذكرا ثنينا األرض يف
 .جديد من الحياة تنمو وبزوجين ،خراآل عن أحدهما يستغني ال اللذان نااالثن

 مغطـاة العـين ،)صفاء من لحظة يف العصر سورة من تيسر ما جفنه على يرخي حيث(
 ال العصـر بسـورة الجفـن غطـى هنـا الشـاعر أن إال بشـيء نغطيهـا ما العين وعادةً  بالجفن
 أهنـا ورغـم )مغمضـة( عـين هـي أي بـالجفن مغطاة أصال الشخص هذا عين ربما ،العين

 رغـم مطمـئن الشـخص هـذا أن يبـين أن يريـد هكأن ،العصر بسورة الشاعر غطاها مغمضة
 وسـورة خوفـه زال ،مطمـئن شـخص هـوف ،يعـربه الـذي الخـواء هذا ورغم ،الطوفان هذا

   ®   ¬   »    ª   ©   ¨ ]: يقـول فـاهللا ،السـالم عليه كنوح ،يهلد الطمأنينة زادت العصر
¯   °   ±   ² Z)اهللا نجيهمسي السفينة أهل أن من ومتيقنا مطمئنا كان نوحف ،)٢. 

 تريحـه ،وطمأنينـة إيمانـ  عليـه رخـيت )العصـر سـورة( بـأن القـول يريـد الشاعر لعل
 قومـه مـن كفـر مـن مـع ابنـه فقـد السـالم عليـه فنـوح ،أهلـه مـن فقـد مـنع سـهنف وتسكن
 )٣( .الطوفان يف لكفرهم

                                                      
  ، مرجــع ســابق ٢٠٠٤لبنــان، الطبعــة الثانيــة، -الشــوكاين، محمــد، فــتح القــدير، دار المعرفــة، بيــروت) ١( 

 . ٦٥٩ ص
 . ٤٣ القرآن الكريم، سورة هود، آية) ٢( 
  ، مرجــع ســابق ٢٠٠٤انيــة، لبنــان، الطبعــة الث-الشــوكاين، محمــد، فــتح القــدير، دار المعرفــة، بيــروت) ٣( 

 . ٦٦٠ ص



 

٥٦ 

   k    l   m   n   o   qp   r   s   t    u   v   w ]: يقول اهللا 

x   y   z   {   |   }   ~    Z )١( 
 عزيـزا محبـ  شخصـ  فقـد نفسه الشاعر ربما أو الشاعر عنه تحدث الذي الشخصف
 .اإليمان حقيقة تبقى أن أجل من الطوفان يف غرق السالم عليه نوح ابن ،يهعل

 الشـاعر عنـه يتحـدث الـذي الـزورق هـذا )هبـاء من أنما ...زورق حوله ما كل فإذا( 
  ُفتاتـ ريصـ لـم السـالم عليـه نـوح زورق إن الحقيقـة يف هبـاء يطيـر غبـارا كـان فجأة يقول
 مـن ورحـل المؤمنين حمل فقد ،لإليمان رمز هي لسالما عليه نوح سفينةف ؛الرياح تذروه
 .اإليمان أجل
 ربمـا) نـوح سـفينة( الـزورق هـذا حملـه الـذي اإليمان نأ الشاعر قصده الذي ربماو 

 يُلحـظ مـا هذاو ،واحد كزورق متماسك  اإليمان هذا يعد فلم ،الهباء إلى الحال به نتهىا
 .وتشعبها تفرقهاب الضياع إلى آلت قد اإليمان فُأمة , اليوم
 مـن )الشـعري الـنص هـذا يف( الـديني الـرتاث توظيـف إلى الشاعر دفع ما هذا عللو 
 سـائر علـى اهللا اصـطفاها التي المؤمنة الفئة هذه ةنجا من رغمالفب ،السالم عليه نوح قصة
 .الحق طريق عن وضل كفر من أصالهبم من خرج أنه إال نوح قوم

 أن كمـا البحـر يف المتالطمـة األمواج مع صراع يف يه ما حد إلى السفينة أو الزورق 
 هـذه يشـكل الذي الموت ،والحياة الموت ثنائية بين صراع يف هي ) األمل( القصيدة هذه
 .الصالحين المؤمنين قلوب يف اإليمان تمثل التي والحياة ،الحق عن الضالة الفئة

 الشـاعر صـراع كـوني قـد الطوفـان أمواج يف السالم) عليه نوح سفينة( السفينة صراع
 وأوجاعهـا وألمهـا ظلمهـا( الحيـاة طوفـان رغـم الشـاعر كـأن ،المهـاآو الحيـاة أمواج مع

ــة الســفينة هبــذه المســلمين كأمــل ،أمــل يف هــو وســوداويتها) ــان مــن لهــم المنجي  الطوف
 .السالم) عليه( نوح طوفان سفينة مع التناص ختارا لذلك ،وصراعاته

                                                      
 . ٤٢ القرآن الكريم، سورة هود، آية) ١( 



 

٥٧ 

 : قوله يف الشاعر وكأن

 )١( ،»أنت طين«
   3      2   1 ]: تعـالى قولـه مـن الديني الرتاث يوظف ،مبتدأ) أنت( خرب) طين( 

4   5   6   7   89  Z )يريــد فكأنــه ،القصــيدة لــذات عنونتــه يف يظهــر أيضــا هــذا وكــأن )٢ 
 وهــي )طــين مـن خلقكــم الــذي هـو( اإللهيــة اإلرادة ذات )أنــت طـين( لإلنســان بإخبـاره
 نصالـ أن ويلحـظ ،فيـه يكـون قـد الـذي وكـربه غـروره عـن ليرجع هبأصل لإلنسان تذكير

 دعا ما هذا وربما ،والمعنى القصد يف اتفقاو ،اللفظ بعض يف ااتفق القرآنية واآلية الشعري
  .يشعرال نصه يف القرآين لالقتباس الشاعر
 :  قوله ويف
 )٣(.»بالواد الصخر هذا جاب قد الذي ذا من«

   F   G   H   I ]: تعـالى قولـه مـن الديني لرتاثا يوظفمعنى ال اهذ يف كأنه

J   K   Z)رهبـم لكـن , القـوم عظمـة علـى دليـل هـذا ويف الصـخر ونحتـوا قطعـوا أي )٤ 
   ]   Y    Z ]: تعـالى قوله يف والكِرب العتو من إليه وصلوا لما العذاب عليهم أرسل

\   ]   ^   Z )٥( 
 :  الشاعر قول ويف
 الرمالِ  فوق وقته بعقرب ألقى ومن«

 )٦( .»الزمنا وأوثق

                                                      
 . ٨٠عبد الكريم أبو الشيح، ديوان السفر يف مدارات الوجود، طين أنت، ص ) ١( 
 . ٢ القرآن الكريم، سورة األنعام، آية) ٢( 
 . ٩١لصدى أبدا، ص هذا ا/أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدارات الوجود، رمممممم) ٣( 
 . ٩القرآن الكريم، سورة الفجر، آية) ٤( 
 . ١٣القرآن الكريم، سورة الفجر، آية ) ٥( 
 . ٩١هذا الصدى أبدا، ص /أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدارات الوجود، رمممممم) ٦( 



 

٥٨ 

 الحركـة يف انعـدام والسـكون سكون فالتوقف ؛العذاب إلى يشير قوله يف الشاعر كأن
 فكأنـه ،للحيـاة فقـد مـن فيـه لمـا عـذاب ذاته بحد والموت ،الموت دليل الحركة وانعدام

 )الصـخر وقطـع ،نحـت( الصـنع ذلـك عظمـة عـن والـزمن الوقـت توقـف إن القـول يريد
 فلعـل والداللـة اللفـظ يف اتشـاهب قـد الشـاعر وقول تعالى اهللا قول أن يلحظ فربما ،عذاب
ــاين القــول يف التشــابه ــظ يف الشــعري الــنص أو والقــول الرب ــة اللف  الشــاعر جعــل والدالل
 .شعرهِ  يف القرآين النص يستدعي

 : قوله يف الشاعر كأن
 به هتادت الرياَح  أَحسَّ  إذ«

 )١(»الزلزلة تعلن
 هـذه مـن الـديني الرتاث تضمين يكمل وكأنه الزلزلة سورة من الديني ثالرتا يوظف

 كـأن ،مذبحـة ،فوقنـا جوفهـا أخرجـت ،تحتنـا زلزلـت دق األرض هي ها: قوله يف السورة
   ?   <   =   >   ;   :   9 ]: تعـــالى قولـــه مـــن مقتـــبس القـــول هـــذا

@    A   Z. )٢( 
 : الشاعر قول يف كما وأيضا

  تحتنا زلزلت قد األرض هي ها«
 فوقنا جوفها أخرجت
 )٣( »مذبحة
 :  وقوله

 جرى قد الذي يسلها من«

                                                      
 . ١٥أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة الشاهدة، ص ) ١( 
 . ٢-١القرآن الكريم، سورة الزلزلة، آية ) ٢( 
 . ١٦أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة الشاهدة، ص ) ٣( 



 

٥٩ 

 ذاك عند
ث  )١( »أخبارها تحدِّ

 )٢( B   C   D   E   F   G   H   I   J    Z ] :تعالى قوله من المقتبس
 : قوله يف وكأنهُ 

 األرض هي ها«

 تحتهم زلزلت قد

 )٣( »َأخَباَرَها أمُّ  سمعياف
 مـن عدد يف الزلزلة سورة من المقتبسة اآليات من الكثير ويكرر ،ظفيو الشاعر ربما

المقـاطع الشـعرية  توافقـت قـد يلحـظ كمـا وكأنـه ،هيتنفسـ علـى كبير أثر من لها لما أبياته
 األرض فتتحــرك والحســاب البعــث يــومل كلتاهمــا تشــير إذ والداللــة اللفــظ يف واآليــات

 من عليها جرى بما أخبارها عن وتحدث )اتوأمو كنوز( أثقال من فيها ما فتخرج بزلزلة
 الحيـاة ثقـل نفسـه عـن يسّري هبذا الشاعر ولعل ،لها اإلنسان سؤال على مجيبة وشر خير

 وتحـدث )وأمـوات كنـوز( أثقـال مـن بداخلـه ما رجخوت نفسه تزلزل التي األرض بزلزلة
 الشـاعر عـلول ،لهـا اإلنسـان سؤال على مجيبة وشر خير من عليها جرى بما أخبارها عن
 مـن بداخلـه مـا وتخـرج نفسـه تزلـزل التـي األرض بزلزلـة الحيـاة قلث نفسه عن يبعد هبذا
 زلزل الهم هذا أن لدرجة وتتعبه تؤرقه وسوداوية وغم هم يف الشاعر ،تتعبه وهموم أثقال
 هـم( الهـم بعـض عنهـا ىسـرّ و ،والتعـب األرق خرج هبذا قديكون نفسه زلزلة مع ،كيانه

 .وأرقها) ةاألمّ  هم هذات هو الشاعر
 

                                                      
 . ١٧المصدر نفسه، ص) ١( 
 . ٤-٣القرآن الكريم، سورة الزلزلة، آية ) ٢( 
 . ٢٦أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة الشاهدة، ص ) ٣( 



 

٦٠ 

 : قوله يف الشاعر وكأن
 جميالً  لسُت  يوسَف  لسُت  أنا«

 المنام يف واحدا كوكب  أرى ولسُت 
 )١( »ساجداً  عتبتي على

   ¼   «     µ   ¶   ¸   ¹    º   ´   ³ ]: تعـالى قوله من الديني الرتاث يوظف
½ ¾   ¿     À   Á   Â   Ã    Z)شاعرال قول يف كما وأيضا ،)٢ : 

 ليَس  ولكنّهُ «
  )٣( »يكيدوا كي أبي من أخوةٌ  لي

      ,    +*   (   )   '   &   %   $   #    "   ! ]: تعــالى قولــه مــن المقتــبس

-   .   /   0   1   Z )أيضا الشاعر قول ويف ،)٤ : 
 بئرٍ  إلى احتملوك شربت حين«
 السيارة تأتيها ال

 )٥( »....بئرٍ 
   �   ~   {   |   }      u   v   w    x   y   z ] :تعـالى قولـه من مقتبس
¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   Z )الشاعر قول يف وأيضا ،)٦ : 

 لك هيت«
 ...أشرعتي فأهيئ

                                                      
 . ٢٤لكن، ص  ....الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدارات الوجود، أنا ال أعرف العزفأبو ) ١( 
 . ٤القرآن الكريم، سورة يوسف، آية ) ٢( 
 . ٢٥لكن، ص  ....أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدارات الوجود، أنا ال أعرف العزف) ٣( 
 . ٥القرآن الكريم، سورة يوسف، آية ) ٤( 
 . ٧٣أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة كومة أحالم، ص ) ٥( 
 . ١٠القرآن الكريم، سورة يوسف، آية ) ٦( 



 

٦١ 

 )١( »الرغبة لصواري أسندها
 : أيضا الشاعر قول ويف

 الغؤول للذئب يبحوي«
 كرومه

 )٢( »بالحناء الملغوم وقميصي
     A   @   ?   <    =   >   ;      :   9]: لىاتعـ قولـه مـن المقتبس

B   CD   E   F      G   H   I   J   K    L   Z )٣( 
[ M   N   O    P    QR   S   T   U   V   W   XY   Z   [\    ]   

^     _   `   a   b   Z )٤( 
 : أيضا الشاعر قول يف وكما

 .......عدتني ما «
 عجاٌف  سبع
 دمي على أتين قد
 الحشا عجفاء كل يف

 )٥( »عجاف سبع
   ?   <      =   >   ;   :    9   8   7 ]: تعـالى قولـه من المقتبس

@   A   B   C   D    E   F   G   H   I   J   K      L   M   Z)٦(. 

                                                      
 . ٤٣أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة تحدثني، ص ) ١( 
 . ٤٣أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة تحدثني، ص ) ٢( 
 . ١٧كريم، سورة يوسف، آية القرآن ال) ٣( 
 . ١٨القرآن الكريم، سورة يوسف، آية ) ٤( 
 . ٤٣أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة تحدثني، ص ) ٥( 
 . ٤٦القرآن الكريم، سورة يوسف، آية ) ٦( 



 

٦٢ 

 : الشعرية الزمته يف الشاعر قول يف وكما
 )١(»جميالً  لسُت  يوسَف  لسُت  أنا«

   9   8   7   6   5         4   3   2 ]: تعـالى هقولـ مـن الديني الرتاث يوظف

:   ;   <   =   >   ?      @     A  B   Z)صـور مـن العديـد وظـف الشـاعر أن يلحظ كأنه )٢ 
 الكبيـر النفسـي األثر وقع لشدة ربما ،م)السال عليه( يوسف النبي قصة من الديني الرتاث
 نصوصـه مـن العديـد يف جليـا ظهـرف نفسـيته على أثر الذي ،يوسف قصة من الشاعر على

 المجتمعــي الفســاد عــن عــربلي القرآنيــة اآليــات هــذه مــع يتعــالق الشــاعر كــأن ،الشــعرية
 ال الشـاعر لكـن خربيـة الجملـة ،)جمـيالً  لسـُت  يوسـَف  لسـُت  أنـا(: قوله ففي ،وأمراضه

 ال فيـه يوسـف جمـال وجـود عدم على يتحسر ربما لكنه ،يقول عما فعلي  يقرر وال يخرب
 يف يفتقـده الـذي ،النبـوة وهـدي داخلـه جمـال ،وروحه نفسه جمال بل فحسب الظاهري
 ،لـيَس  ولكنّـهُ ( ،معاني  من هـذا القبيـل يكرر الشاعر أن ويلحظ ،بتحسره ويتمناه مجتمعه

 ،السـيارة تأتيهـا ال ( ،)بئـرٍ  إلـى احتملـوك شـربت حـين( ،) يكيـدوا كـي أبـي من أخوةٌ  لي
ــت( ،)...بئــرٍ  ــأ ،لــك هي ــة لصــواري أســندها ...،أشــرعتي هيئف ــيو( ،)الرغب  للــذئب حيب

 علـى أتـين قـد ،عجـاٌف  سبع ،...ماعدتني( ،)بالحناء الملغوم وقميصي ،كرومه ،الغؤول
 أمــراض لــىإ يشــير األبيــات هــذه يف فربمــا ،)عجــاف ســبع ،الحشــا عجفــاء كــل يف ،دمــي

 غيابـه علـى يتحسـر الـذي النبـوي اليوسفي الجمال وجود يفتقد والذي فسادهو المجتمع
  .بشدة حضوره ويتمنى

 
   

                                                      
 . ٢٤، ص لكن ....أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدارات الوجود، أنا ال أعرف العزف) ١( 
 . ٣١القرآن الكريم، سورة يوسف، آية ) ٢( 



 

٦٣ 

 : السنة :ثاني 
 كمـا وذلـك ،النبوبـة األقـوال مـع الشعرية أقواله بعض يف تعالق الشاعر أن يبدو وكما

 : هقول يف

 يمشي أشعث«
  ،الغبار وعينيهِ  برديه ملء
 - سيدا يعد لم

 القفار ملء -كان مثلما
 وحده
 )١( »يهذي أشعث

 أشـعث ُرّب « ،)وسـلم عليـه اهللا صـلى( محمـد النبـي قول من الديني الرتاث يوظف 
ــدفوع ــاألبواِب  م ــو ،ب ــى أقســم ل ــرهُ  اهللا عل ــه ،)٢( »ألب ــق الشــاعر أن يلحــظ فكأن ــين يواف  ب

 ذاك يصـفان) ثوالحـدي النص الشـعري( فكالهما ما  نوع والداللة اللفظ يف المتناصين
 توصل قد الذي والضعف الذل وضع بيان يف )وملبدْ  الشعر مغرب( – األشعث – الشخص

 حـديث لتضـمين الشـاعر دعـا مـا هـذا ولعـل ،هبا تعظيُ  أثر ذات دروس هذا يف وربما إليه
 شعره يف اهللا رسول

 الجهات بكل يجوس استدار«: قوله ويف

 يرى عساهُ 
 ملجأً 
 ضبٍّ  جحر

                                                      
 .٤٩أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان دوائر الجنون، قصيدة تداعيات، مصدر سابق، ص  ) ١( 
النيسابورّي، أبو مسلم الحسن، صحيح مسلم لإلمام، كتاب الجنة وصفة نعيمهـا، بـاب النـار يـدخلها  ) ٢( 

ــب العلميــة للتو ــارون، دار الكت ــع، ط الجب ــان، ١زي ــم الحــديث ١٩٩١ -هـــ١٤١٢، بيــروت لبن ، رق
 .٢١٩١، ص )٢٨٥٤(



 

٦٤ 

 )١( .»الواقعة كانت إذا الهوان يقيه
 َمـنْ  َسـنَنَ  َلَتتَّـبُِعنَّ «: النبـوي حـديثال مـن نصـه يف الـديني الرتاث يوظف الشاعر كأن

 َرُسـوَل  َيـا: ُقْلنَـا ،َلَسـَلْكُتُموهُ  َضـبٍّ  ُجْحـرَ  َسـَلُكوا َلـوْ  َحتَّى بِِذَراعٍ  َوِذَراًعا بِِشْبرٍ  ِشْبًرا َقْبَلُكمْ 
 بالضـ جحـر يف المعنيـة الشخصـية اختباء ولعل ،)٢( »َفَمْن؟: َقاَل  ،َوالنََّصاَرى اْلَيُهودَ  اهللاِ!
 عـن الباحثـة الشخصـية نفس يف ما شيء من ورهبة خوف وجود إلى ُتشير الشاعر نص يف

 ولعـل ،الشخصـية هـذه حـال ضـعف علـى دليـل ذاهـ ويف ،تأمنه ال ما يقيها مخبأ أو ملجأ
 شدة إلى يشير النبوي الحديث نص يف ضبٍّ  جحر إلى حتى قبله من لسنن المعني اتباعية
 مـا وربما ،طريقها اختيار يف الرأي حتى لنفسها تملك ال التي الشخصية هذه حال ضعف
 اللفــظ بعــض يف نامتفقــ المتناصــين أنّ  ليبــين الرســول نــص بعــض لتضــمين الشــاعر دعـا

 وتلـك رؤيـة الشـاعر ،الشخصـيتين كـال حـال يف الشبه وجه هو فالضعف ،المعنى وكامل
 الجــبن ويوضــح الــنص لهــذا االتباعيــة ليبــين النبــوي للحــديث القــديم الــنص الســتدعاء

 تـدعوها باتـت والتـي الشـاعر لـدى الحـديث نـص يف المعنيـة الشخصـية لـدى الضعفو
 .وضعفها خوفها شدة من والتواري لالختباء
 كـال يف األحـوال تشـابه عـن ليعـرب القديم للنص هذا نصه احتياج عن يعرب هبذا كأنهو

 .الموت وسيطرة الظلم طغيان نتيجة وربما ،وهوان ضعف من والقديم الحديث القولين
 : لقوي وكما

 دثِّريني«

 .)٣( »دثِّريني
                                                      

 . ١١أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، الشاهدة، مصدر سابق، ص) ١( 
، دار تبـاع سـنن اليهـود والنصـارىبـاب ، ، صحيح مسلم، كتـاب العلـمالنيسابورّي، أبو مسلم الحسن) ٢( 

، مرجــع ) ٢٦٦٩، رقــم الحــديث ( ١٩٩١ -هـــ١٤١٢يــروت لبنــان، ، ب١الكتــب العلميــة للتوزيــع، ط 
 .٢٠٤٥سابق، ص 

 .١٠٩أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدارات الوجود، دثريني، مصدر سابق، ص )١(



 

٦٥ 

  وتوظيفـ  تعالقـ يوجـد منهـا ومطلـع الـنص القصيدة عنوان خالل ومن كأنه الشاعر
 ألهلـه قولـه يف كمـا م)وسـل عليـه اهللا صلى( دمحم النبي سيرة يف ورد مما الديني للرتاث

 ُرؤيتـه عنـد الخوف من أصابه لما ههذ قال اهللا نبي ،)١( »بقطني فدثروه« }نيدثري نييدثر{
 .)٢( حراء غار يف األولى الوحي حادثة يف ) والسالم الصالة عليه جربيل( للملك
بقولـه  والّتغشـي التغطية يطلب هو لهذا والفزع الخوف رعشة من أصابه الشاعر لعل

 مـارب ،)نـييدثر( بقوله ذلك السالم عليه محمد النبي طلب كما ) مع فارق الحالدثريني(
 اللفظة هبذه مفاصلها من والعديد ومطلعها قصيدته عنوان يف النص هذا على اتكأ الشاعر

 وقلقــه تــوّتره مــن زاد الخــوف وحــزن وألــم الخــوف ألن القصــيدة مــدى علــى المكــررة
 .نفسيته فاضطربت
الـذي يـأيت علـى ذكـره تلميحـ   المـوت هـو الشاعر يخيف الذي أن يلحظ مما وكأنه

 يفضي إلى المعنى:

 دثريني«
   بارداً  خوف  إنَّ 
  ،)٣( »روحي شرفة يف حطّ  قد

 ولعــل ،موتــه بعــد الجثــة)( للجســد وبــرودة وحــدة مــن فيــه لمــا المــوت دليــل فــالربد
 : حين يقول عادي غير موت ،الموت هذا أن إلى يشير الشاعر
 االرؤي غلف«

 جليدا
  ،)٤(»اغتيالي يف وتمادى

                                                      
 .٧٤٧، ص م ٢٠٠٤، مكتبة الشروق الدولية للنشر، ٤ط مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ) ١(
 .١٥٥٠، ص٢٠٠٤لبنان، الطبعةالثانية،  -حمد، فتح القدير دار المعرف، بيروتالشوكاين، مر: ينظ )٢(
 .١٠٩.  أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدارات الوجود، دثريني، مصدر سابق، ص٣
 . ٥١ص مصدر سابق، أبو الشيح، عبد الكريم، دوائر الجنون، تداعيات،   )٤(



 

٦٦ 

 الشـاعر خـوف فكـأن ،الحـدود تجـاوزت قد )والظلم االغتياالت( الموت هذا ففي 
 عليـه اهللا صـلى( النبي وأفزع أخاف الذي أن كما سابقا مثله يرَ  لم أصابه حدث نتيجة كان

 من قبل. مثله رَ ـيَ  لم حدث )وسلم
 

   



 

٦٧ 

 
  الثانی المبحث
  اإلبداعی التراث

 
 
 
 :  الشعر :والً أ

 مـن للشـعر لمـا شـاعرال عنـد ثالرتا وظائف يف حضورها لها خلفّية أيض  الشعر يعد
 : الشاعر قول ففي متميزة؛ دالليةو وثقافية ولغوية سلوبيةأ سمات
 ..هنا ذا وأنا«

   عالٌق 
 قليال نبك فقفا

 قضى نمَ 
 )١( »والجمار اللوى سقط بين
 : قوله يف لقيسا امرئ من األدبي للرتاث توظيف أو صتنا يوجد كأنه

ــــزِل  ــــب ومن ــــرى حبي ــــن ذك ــــك م ــــا نب   قف
ـــوى   )٢( بـــين الـــدخول فحومـــلِ  بســـقط اللَّ

 مـا مكـان يف لـه ألحبة استذكار من فيه لما نصه يف القديم النص يستدعي الشاعر لعل
 وإكرامـ  الً إجـال لـذلك أيضـ  أصـحابه دعافـ واقفـ  الـدمع ذرف فأراد فيه غياهبم عم قد

                                                      
 .٤٧ائر الجنون، قصيدة تداعيات، مصدر سابق، ص أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان دو) ١(
، ١٩٨٣، لبنـان –القاضي اإلمام أبو عبداهللا الزوزين، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحياة، بيـروت) ٢(

 .٢٩ص 



 

٦٨ 

  ابهأصـح يـدعو واقف  المذكور المكان على حبيبه لفقد لقيسا ؤامر بكى كما لهم وشوق 
   .المفقود الشاعر وشوق حّب  عن ريعبّ  هذا اربمّ  ،مواساًة له للبكاء
 :  قوله يف هلعلو
 الليلةِ  يف القصةَ  وتعيد«

 المرات آالف

 )١( »هدًى  غير على
 .)٢( »..المرات آالف الليلة يف«: الشاعر قول من األدبي الرتاث يوظف

 كـال يف أنـه يلحـظ كأنـهو لـةوالدال اللفـظ يف الشعريين المتناصين بين توافق يوجد إذ
 الشاعر ربما ،واحدة ليلةٍ  يف كثيرة عديدة مرات الواحد الشيء تكرار إلى يشار المتناصين

 القصـة لـراوي الهدايـة عـدم يف اإلسـاءة أن ليبين قباين نزار شعر من األدبي الرتاث وظف
 .شعره يفقوله  المضمن الشاعر قول يف الفنجان فتح يف اإلساءة ذات هي

 :  الشاعر قول يفو
 )٣( »الليالي جفنَ  هؤأضوا لتكحّ  نجم كلَّ  تباهي والعناقيد«

 : خليل جربان جربان الشاعر قول يف القصيدة من األلفاظ بعض يف أدبّي  تعالق يوجد

 )٤( »الذهب اتكثريّ  تتدلّ  والعناقيد«
ــاهي هــانّ إ إذ لجمالهــا العناقيــد يصــف )الكــريم عبــد( الشــاعر أن يلحــظو  أضــواء تب

 يشـبهها إذ لجمالهـا العناقيد يصف أيضا خليل جربان الشاعر أن كما بريقها لشدة ألنجما

                                                      
 .٧١أحالم، كومةأحالم، مصدر سابق، ص  كومة أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان) ١(
 .٣٠م، ص ١٩٧٠الحزن، منشورات قباين، نزار للنشر،  قصيدة قباين، نزار، ديوان قصائد متوحشة،) ٢(
 . ١٥زنا للطباعة، إربد ــ األردن، ص ودثريني، الركريم، ديوان إّياِك أعني، قصيدة أبو الشيح، عبد ال) ٣(
مؤسسـة نوفـل، بيـروت لبنـان،  ١جربان، خليل جربان، المواكب دراسـة وتحليـل قصـيدة المواكـب ط) ٤(

 . ٣٩، ص ١٩٨١



 

٦٩ 

 الشـاعر دعـا قـد الوصـفي بالهـدف الشـاعرين بـين التشـابهو االتفاق فلعل ،الذهب بربيق
 .قصيدته من األدبي الرتاث لتوظيف
 : قوله يف الشاعر وكأن

 ....إالو )الصديق تسر حياة( بغير يرضى ليس«

 )١( »)العدا يغيظ( تبمو فحّب 
 : محمود الرحيم عبد الفلسطيني الشاعر قول من األدبي الرتاث يوظف

ــــــر الصــــــديق  ــــــاة تس ــــــا حي   فإم
  )٢(ىدوإمــــا ممــــات يغــــيظ الِعــــ

: قولـه ويف ،صـديقه الصـديق هبـا يسـعد التي الكريمة للحياة إشارة القول هذا يف كأنه
 القـولين يفو ،األعـداء به يقهر الذي وليالبط المشرف للموت إشارة )العدا يغيظ ممات(

 قصـيدته لتضـمين الشـاعر شـد مـا هـذا فلعـل المعنـىو المبنـى يف اتفاق يوجد المتناصين
 .)محمود الرحيم عبد ( الفلسطيني الشاعر قصيدة من أبيات
 .)٣( »المحنطة الشوارع وهذه« الشاعر قول يف أنه يلحظ و

 : السندباد مدينة تهقصيد يف السياب قول من األدبي للرتاث توظيف يوِجد كأنه
 )٤( »الشوارع يف الموت«

 للتعبيـر اللفظـة هـذه اختارا ناالشاعر ربما ،الكثرة دليل والجمع جمع لفظة الشوارع
 كـال نإ إذ ،مـا نوعـ  القـولين كـال يف توافـق وجـود يلحـظ وربما ،الموت وجود كثرة عن

 .الشوارع)( الطرق يف وجودالم حاضرال هو الموت يجعل قوليهما يف الشاعرين
                                                      

 . ٥١أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان دوائر الجنون، قصيدة تداعيات، مصدر سابق، ص )١(
تحقيـق وتقـديم: عـز الـدين محمود عبد الرحيم األعمال الكاملة للشاعر الشهيد عبد الرحيم محمـود، ) ٢(

 . ٣١م، ص ١٩٨٨، ، دار الجليل للطباعة والنشر، دمشق١المناصرة، ط
 .١٣٧ديوان كومة أحالم، قصيدة شوارع، مصدر سابق، ص أبو الشيح، عبد الكريم، ) ٣(
م،  ٢٠١٢مصـر،  -بدر شاكر السياب، ديوان أنشودة المطر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة) ٤(

 .١١٧ص 



 

٧٠ 

 إلـى وجوده لكثرة ربما مباشر بشكلٍ  الموت وجود إلى يشير األسبق قوله يف السياب
 موجـودا كـان السـياب زمـن يف المـوت أن يعـرف وكما ،الطرقات يف حتى وجد أنه درجة
 الكـريم عبـد والشـاعر ،االسـتعمار جراء العراق شعب لحق الذي والطغيان الظلم بسبب
 أيضـ  الكـريم عبـد عنـد الموجـودة والطرق ،الموت وجود إلى مباشر بشكلٍ  يريش أيض 

 ،ممكنـة مـدة أطـول إلـى صـالحة هـاوبقاؤ ىالبلـ مـن ُمصـانة محفوظـة نطةمح لكنها ميتةٌ 
 زال مـا الماضـي زمانـه يف أي السياب طرق يف الموجود الموت أن القول يريد هبذا ولعله
 إلى الموت فيه محفوظ  محنط  ،لمالظ وجود بسبب الطرقات يف المزدحم الموت ذات
 الـذي الكبيـر األثـر عـن ليعـرب نصه يف السياب عند ما ضمن الشاعر وربما ،الحاضر اليوم

 ولـم الماضـي يف موجـودا كـان يالـذ الظلـم سـببه الـذي الكثيـر الموت وأن نفسه يختلج
 تـاليالوب نفسـيته علـى سـلبي  ثرأ الحاضر اليوم إلى محفوظ  زال ما بل يتالَش  أو يختِف 

 .ألفاظهعلى 
 

 : النثر :ثاني 
ــداخالً  أوجــد الشــاعر أن لمــحيُ  ــبعض متصاصــهاب ت ــة النصــوص ل  نصوصــه يف النثري

 شـن وافـق( قبـل مـن النثـري األدبـي الـرتاث يوظف إذ )ثان وجه( قصيدة يف كما الشعرية
 .)طبق

 : يقول إذ
 أو للشارع يحملني«

  ،أحمله
 )١( »....يأدر ال

                                                      
 .٣٢ص مصدر سابق، ثاين،  الجنون، وجه دوائر أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان) ١(



 

٧١ 

 أتحملنـي( السـؤال هبذا رحلته بدأ »وافق شن طبقه«وهو مضرب المثل القائل فشن، 
 الفهـم قليـل رجـل ) شـنّ ( أن السـؤال هـذا خـالل مـن دربه رفيق أيقن وهنا أحملك؟) أو

 .جاهل
 الرجـل هذا بأن )لطبقة( قولي هفكأن المعرفه وعدم الجهل على تدل لفظة )أدري ال(
 .اليفهمه جاهل

 :  وقوله
 )١( »صاحبه تعبي فكالنا«

 ،لصـاحبه بالنسـبة جهله على تدل والتي المفهومة غير بأسئلته صاحبه يتعب هو ربما
 :  هوقول له فهمه بعدم يتعبه صاحبه وكذلك
 )٢( »أمزقه وأكاد قليال فأرضيه«

 فقـد يمزقـه أن يتمنى هإنّ  يقول كأنه )أمزقه وأكاد(عنه  وسكوته بمسايرتهفيظهر صربه 
 .حقيقة عنه رضاه لعدم وأرهقه أتعبه
 )٣( »هُ أرضيَ  أن يتعبني كم«

 الكثـرة تفيـد )كـم( ،إرضـائه مـن تعب فهو له يقهزوتم عنه ىالرض عدم سبب هو هذا
 .)فهمه عدم( أخطائي عن والسكوت والمسايرة اإلرضاء كثرة ربما

 :  وقوله
 )٤(»كمو أرضيه إذ أتعبه كم«

 .فهمه عدم بسبب يتعب صاحبه نّ إ ماك ،هو يتعب هيرِض  إنْ  بأنه يقول كأنه

 
                                                      

 .٣٢ص مصدر سابق، ثاين،  الجنون، وجه دوائر أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان) ١(
 نفسه. المصدر) ٢(
 المصدر نفسه.) ٣(
 نفسه. لمصدرا) ٤(



 

٧٢ 

 :  قوله ويف
 .)١(.»به وضقت ضاق وكم«
 يف صـاحبه مفارقـة( مفارقتـه أراد طريقـه هناية يف )شن( خراآل يتحمل منا حدأ يعد لم
 : الشاعر قال لذلك ربما )المسير

 .)٢(»يرتكني أم أتركه هل« 
 ..البعض بعضهما تحمل على قدرته لعدم خراآل ترك أراد امنهم كل وربما

 )٣( ».… إلى ويعود«
 كما القصة لها يسرد وبدأ الرجل هذا فهم قلة بنتهال شكا بيته إلى وصل عندما الرجل

 أي الكرة يعيد مرة كل يف )شن( صاحبه أن هبا يقصد ربما )....إلى ويعود( لها وقال سبق
 .نظره يف الساذجة السخيفة أسئلته طرح يف سيعود
 بـين الصـراع يبـين أن يريـد مباشـرال غيـر القصصـي االتكـاء هـذا خـالل من الشاعرو

 القصـة يف )شن( هوو الحياة يمثل العلم نإ إذ )الجهلو العلم( بين أي) والموت الحياة(
 ثـان وجه عن يبحث كان الحياةو العلم )شن( نإ إذ )صاحبه( وهو الموت يمثل والجهل
 هـي الحيـاة أي ،مبتغـاه وجـد قصـة يف شـن )وحدته تكمل حياة( حكمتهو علمه يف يشبهه
 افيهـ يصـل لـم الشـاعر قصـيدة جـو يف الصراع أن إال )طبق من شن( بزواج انتصرت التي
ــى ــة إل ــود( النهاي ــى ويع ــا ،) ....إل ــالم ألن وربم ــذي الع ــيش ال ــه يع ــاعر في ــم الش ــهِ  ل  تنت

 .والموت) الحياة بين الصراع( فيه الصراعات

                                                      
 نفسه. المصدر) ١(
 .٣٢أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان دوائر الجنون، وجه ثاين، مصدر سابق، ص ) ٢(
 المصدر نفسه.) ٣(
 المصدر نفسه.) ٢(



 

٧٣ 

 لهـذا مكمـل نـاقص أول وجـه يوجـد أنـه علـى يدل ،)*()١( »ثان وجه« القصيدة عنوان
 بـدون شـن أي ،يكملـه ما إلى يحتاجو ناقصال هو ربما الحكيم شن علم أي الثاين الوجه

 .الثاين الوجه )شن( علم يكمل الذي األول الوجه هي ةطبقو ،ناقص ة)طبق(
   

                                                      
 الماضي، باشا، ماجد علي مقبل، وافـق روائع من الكلمة حضارة ةواللغوي األدبية األلوكة ينظر: شبكة) *(

 .٢٠١٠/ ٧/ ٣طبقة،  شن
 



  



 

٧٥ 

 
  الثالث المبحث
  التاریخی التراث

 
 
 
 مـن يمكـن مـا يوظـف إذ المتنوعـة اإلنسـانية بـالعلومو بالحياة يرتبط األدب ينفك ال
 المكـان ذلـك ومـن ،التـاريخي تراثه إلى رجوع من التكوين فهم ليعمق فيه التاريخ ذاكرة

 .التاريخية الوقائعو ،التاريخية الشخصية ،وذاكرته
 

 : المكان ذاكرة :أوالً 
 )١( »البرتاء /لوقتا سيدة«بـ تهقصيد الشاعر نونَ عَ 

 /المكـان ذاكـرة يستحضر إذ التاريخي رتاثال يوظف القصيدة لهذه عنونته يف وكأنه 
 .العظيم األنباط بناء البرتاء
 : هقول يف
 تسمع هل«

 )٢(»األنباطِ  أزاميل صوَت 

 : أيض  قوله ويف 
 اللغةَ  النبطيُّ  تكراب البدء يف هل«

 )٣( »األنثى؟؟؟

                                                      
 .٣٧ص مصدر سابق،البرتاء،  /الوقت سيدة الوجود، قصيدة مدارات يف السفر أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان) ١(
 نفسه. المصدر) ٢(
 .٣٨ -٣٧نفسه، ص  المصدر) ٣(



 

٧٦ 

 الملون الرملي الحجر يف محفور بأنه العجيب البناء هذا يصف الشاعر أن يبدو ومما
 بوجـود تتميز أيضاو الوردية بالمدينة سميت لهذاو ةالوردي موسى وادي جبال صخور يف

 : إبداعيا أدبيا وصفا قوله يف يتمثل هذا وكأن ،القديمة المياه جر قنوات نظام
 األنباطِ  أزاميل صوت تسمع هل«

 فتنهُ يو الصخر هذا يغازل
 أسمع: 

 الحب يحملن نساء صوت

 »الماء بعض و
 يقول:و
 جسدي من أتحرر أنني أشعر«
 يدي أمد ،الصخر يف أتمدد 

 الوردي الوقت بنفسجه أطرف ألمّس  كي

 )١( ».....لعلي
 ثم ُيتبع يف قوله:

 ؟؟؟اإلزميْل  بتكرا البدء يف«

 إيْل  يا
 إزميالً؟؟ األول الحرف كان هل

 ؟؟؟نبي  زميُل اإل كان هل
 لتنقَش  يغريَك 

 )٢( »وشما به الصحراء خاصرة يف

                                                      
مصدر سـابق، البرتاء،  /السفر يف مدارات الوجود، قصيدة سيدة الوقت أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان) ١(

 .٣٩ص 
 .٣٧نفسه، ص  المصدر) ٢(



 

٧٧ 

   المكانيـة الـذاكرة هـذه لتـأريخ الشـاعر )١(البـرتاء)( المكان هذا عظمةت استدع فربما
 .شعره يف

 التـاريخي الـرتاث يوظف )٢(»األقصى عتبات على« لقصيدته عنونته يف الشاعر ولعل 
 الشـاعر نإ إذ ،السـنين مئـات مـن المبنـي )األقصى المسجد( المكان لذاكرة باستحضاره

 علـى وشـهدائه المكـان أثـر لشـدة أدبيـ  وصـفي  بيري تع حضوراً  شهدائهو لُحماته يجعل
 : قوله يف كما قصيدته يف الشاعر نفس
 قضى قد شهيدا قالوا«

 ...رثاء ومواويل أغنَّية له كتبو
 الهالك بكفيه ألقى قتيال: قالوا

 وقالوا ...قالوا
 تجاها كل يف عنه كتبوا
 .)٣(»مات ما ،لكنه
 ولعـل المكـان يف مـا أبسـط هـي العتبةو عتبات ةبلفظ قصيدته عنوان يبدأ الشاعر كأن

مـن عمـق تـاريخي وقداسـة  فيـه مـا بكـل )األقصى(الذي هو المكان أثر شدة يعكس هذا
 يف متقـدم  ويجعلـه وأوضـاعه المكـان هـذا يف مـا بأصغر يأيت إذ ،رالشاع نفس علىدينية 
 نظمـواو الشـعراء نم العديد به تغنى قد واألقصى ،له بالنسبة عظمته لشدة قصيدته عنوان

 التاريخ مراحل عرب األقصى القى إذ البشر أنفس على وقع من له لما القدم منذ الشعر فيه
 انتصـارات أجل من البشرية يستحثون بأشعارهم الشعراء وربما ،الخ ...حروبو نكبات
 قصيدته لنظم الشاعر دعا ما هذا وربما ،عنه غابت

                                                      
، البــرتاء الوجهـــة الســـياحية ) KhaleejEsque.comينظــر: أحـــالم معوضــه القحطـــاين، خليجســـك  () ١(

 .٢٠١٢/ ٥/ ١٣واإلرث التاريخي الخالد 
 .٧٥ص مصدر سابق، األقصى،  عتبات على أعني، إياك أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان) ٢(
 .٧٦ -٧٥نفسه، ص المصدر ) ٣(



 

٧٨ 

 : التاريخية الشخصية :ثاني 
 من ليعرب نصة يف الشاعر وظفها التي الرتاثية المالمح إحدى التاريخية صيةالشخ تعد
 : الحجاج لشخصية استحضاره خالل من يقول إذ ،هنفس يف يختلج عما خاللها
 الحجاج زمن«

 للبحر دوايت ألقيت

 القلم وللنار

 بكفيه األرض وجه يتهجى ،أمي  كأجدادي أعود: قلت

 ...يشمشمها
 البض دالجس منها يندى حتى

 ..المحرومين عطش تروي حقوالً  يفيض
 ...الحجاج وقمح .الحجاج وجندَ  ابجَّ الحُ  ولكن

 -اهللا رعاه - كان ئيالال الحجاج نساء كل يييستح

 ...القطف بعيد رعاهن

 الكهف إلى أويت
 الُفلك ظهر على النوم يف الفتية مع أبحرت

 الُفلْك  الحلمِ 
 الخمر من زوجين نحمل

  ،مرأتينا
 جاجّ الحَ  على بالويل تدعو واحدةً 

 الكّفْ  يف تقرأ وأخرى
 األلْف  العام يف

 رأيت األرض ياهذي
 _ يرى النوم يف والنائم_



 

٧٩ 

 تسمعُ  إذ –اقطُ تّس  امرأة األرض أن
  ،هتاءعبا -الحجاج باسم

 بنهديها القمح حقل يحصد
 رغبة بيادر ويفيض

 األلف حضن يف
 األرض بأن ورأيت
 أفعى لىإ الحلم إليها نمد حين تتحول
 تلتف ،ترقص ،تتلوى
 .....لكن ،البيدربو ،بالحقل تغرينا
 .)١( »وسوف بالسين مسبوقا
 التاريخيـة للشخصـية باستحضـاره التـاريخي الـرتاث يوظـف سـبق ممـا الشـاعر كـأن
 ١ جاالحّجــ لقصــيدتين عنونتــه يف( وتكــرار استحضــار الشــاعر دعــا مــا ولعــل ،الحجــاج
 السـلطة تمثل التي الشخصية هذه الحّجاج) السم اتكرار ألفاظه بعض ويف ،٢ والحجاج
 :  قوله يف ذلك يوضح وكأنه القاتلة الظالمة
 أغسلني«
 الحّجاج دم دمي من طردأ

  أخرى مرة وأبعث
 )٢( » ،حالرو بقايا من تناثر ما ألجمع

                                                      
 .٥٦ -٥٤ص مصدر سابق، ، ) ١الحجاج (  زمن أعني، قصيدة إياك أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان) ١(
 .٥٨، ص ) ٢المصدر نفسه، قصيدة زمن الحجاج (  )٢(

لبنـان، -بيـروت-لمكتبـة العصـرية، صـيداينظر: الحافظ ابن كثير، البداية والنهاية، المجلد السـادس، ا
. الحجاج: هو الحجاج بن يوسف بـن الحكـم الثقفـي، واله عبـد الملـك الحجـاز ٣٨٣م، ص ٢٠٠٦

فقتل ابن الزبير، ثم عزله عنهـا وواله العـراق، كانـت فيـه شـهامة عظيمـة، ويف سـيفه رهـق: أي الهـالك 
ة، وكـان يغضـب غضـب الملـوك المرجـع والظلم، كان كثير قتل النفـوس التـي حرمهـا اهللا بـأدنى شـبه

 .٤٧٧-٤٧٦نفسه، ص



 

٨٠ 

 يوجـد الشاعر أن إذ حاضره يف مكررة الشخصية هذه أن يبين شعره يففتكرار لالسم 
 آخـر بيـان هـذا ويف ،يلحـظ كمـا المضـارع الفعـل مـن ويكثـر الماضية فعالاأل من العديد
 تأكيـد هـذا يف وربمـا والحاضـر الماضي ثنائية يوجد هبذا وكأنه ،بالحاضر يالماض لدمج
 : أيضا هقول يف وكما سابقا المذكور الشاعر شعر يف الشخصية هذه استحضار لسبب
  ،للحجاج تحج مازالت األرض هي«
 يحصدها 
  .)١( »طالسو تحت هتتز مومس  إلينا لقيهايو 
 إبـداعّي  بأسلوب  قصصي تداخالً  يخلق »أحالم كومة« قصيدته يف الشاعر وكأن كما 
 : قوله يف كما

 أحالم كومةُ «

 مرأةٍ ا عن وضاح حدثني

 قامت

 النوم أثناء العاشق أحوال تستطلع

 وقد
 زينتها للعاشق أخذت

 وتمادْت 
 .....الزينة يف

 ــــــــــــــــــــــاَغيَّــــ
 الشوُق  شفتيها يف زفتكرّ 

 لهيب 
 يتضوع

                                                      
 .٥٧ص مصدر سابق، ، ) ٢أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان إياك أعني، قصيدة زمن الحجاج (  )١(



 

٨١ 

 ...الجسم أركان يف

 اشــــــــــــهيّ 
 جمرته يرضعْ  نإ

 ...رقدته من ُيبعْث 

 اـــــــــــــــحيّ 
 والكافورِ  الصندل أمواج تحمله

 وتلقيه
 محارهتا أطراف على

 ....آدمَ 
 عليه كفاه خصفت ما يلقي

 خصفت ما ويخلع

 كفاها
 ....المكنونِ  لؤلؤها عن

 ـاـــــــــــــــــــــرضيّ 

 له فتطيُب 

 هامفاتنُ  الجسم يف تتفتح

 بأنْ  تدعوه

 قصداً  يأكَل 

 هاحديقتِ  رمان

 .....سرهتا خمرة يشرب نأ

 ــــــــــــــــاــــــريـَّــ
 به وهتيُب 



 

٨٢ 

 بنهدهتا الزفراُت  الليل آناءَ 

 يبقى ال أن
 ....مرمرها من

 ــاــــــــــــــــــــشيَّ 
 تعدْ  ذاك يفعْل  إنْ 

 شفتيه على الشعر يكتهَل  أنْ 

 زال وما
 صبيـَّـــــــــــــــــا

 )٢( 
 أنت تكّرر

 الليلةِ  يف القصةَ  وُتعيدُ 

اِت  آالَف   المرَّ

  ،هدًى  غيرِ  على

 وكأّنَك 
 الجسدِ  هذا عتمةِ  يف

 األضدادِ  بكّل  المكتظّ 

  ،)أنت( عن تفتُش 

 فرتوُح 
 لماِت الك جسادأ تبيدرُ 

 تشاكُِلها

 لنا لتصوغَ 

ةَ   َخلقَك  قصَّ



 

٨٣ 

 عشقتهما نيشفت من

 شوقا فرتكزتا

 مقربةٍ  على تلداك كي
 ...هماحلمِ  شرفة من

 لكنّهما
 ُولدَت  حين

 ترمدتـــــــــــــــــا

 رمادهما ذرّ 

 حليبك بإناءِ 

 بئرٍ  إلى حتملوكا شربَت  حين

  ،السيارةُ  تأتيها ال
 ....بئرٍ 
 الخوُف  فيها عّشش قد

 فيها يوجد الو

 حروٍف  رنين غير

 تتوضأُ 
  ،العتمة أزيز تحت

 ....عينيَك  يف

 وتخبو

 وبقايا

 الصّماءِ  أصابعَك  أشجارِ  من

 ...حلمٍ  صخرة على



 

٨٤ 

 تحبو
 )٣( 

 شرفتها على ولدت حين

 – ألمي والقول-

 حملتني

 وطافت األحالم قابلة

 الغاباِت  يف

 تغنّي

 وتمنّي

 بخضرهتا األشجار أجساد

 بزرقته والبحر

 األطيار و

 – شهوهتا تزقزق كيف تعرف كانت وما-

 منّتها

 خميلتها تطل باأللحان

 :  لها وتقول

 )ورد( على فتاي دل من
 عشتار ستمنحه
  ،جديلتها

 أغاينَ إليه وتسوُق 

 الحبُّ  هودجها

َلها  وحمَّ



 

٨٥ 

 زالت ما رأسا

 القلِب  يف تطفو

   ،وجد وتطفح
 .....فتاَي  دلَّ  من

  ،الغابة أشجار وتأتيها

  ،لبحروا

  ،األطيار وكل

 :  تسألها
 ؟)ورد( من

 ؟ الوجه الوضاح الطفل هذا ومن

 : قّصتها عليهم فتقصُّ 

 امرأةٌ  )ورد(
 .....كانت

 بجمرهتا الطفل هذا وعدت وقد

 فإذا

  ،رضًى  النارَ  شفتاه رتضعتا ما

 عليهِ  ستجود

  ،بخمرهتا

 شفتيهِ  على عرُ الشِّ  يكتهل حتى

  ،فيقتلها
 .....تقتله أو

 إلّي  رُ وتشي



 

٨٦ 

 عيناي وكانت ــــــــ

 كنجمين

 ــــــــ الضوء يفيضان

  ،شئتم إذا سلوهُ 

 القصة وتقول

 أجبُت  حينَ  السائل أعجبُت  إين

 : لهُ  وقلُت 
عر يخاف الفرعونَ  إنّ   الشِّ

 وعليه

 ...أمر أصدر فقد

 يقضي
 اليوم هذا يولد من يؤخذ أن

 َفُيشوَى 

 ُيلقى ُثم

 جائزةً  يأكله كي

 .القصر حّراُس 

  ،أغنّي وطفقت

 األشجارُ  فأحاطتني

 تظّللني

 جثا والبحرُ 

غسَلني القدمين تحت   ،ليِ

 احتملتني و



 

٨٧ 

 الطيرِ  زافاُت 

 اآلفاِق  يف وطافت

 ....إلى
 .....دير باحة يف حّطت أن

 اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يا
 .........نّيم عينٍ  طرفة على ورد

 عطر ُنَسيمةُ  إلي وتفيُض 
 المهد يف العاشق أحوال تستطلع

 سوى المهد يف وما

 أحالم كومة

 غير ال
 ....إليَّ  ورد تبسم

 توشوشني
 ضير فال النذر ستكون

 )٤( 

  ،أنت تكّررُ 

 لونال ُفتاَت  تجرتُّ

 القّصة لذاِت  وتعودُ 

 لكنَّك 
 األبطالِ  دورَ  تخلطُ 

   ،بالوزن وتلعب

 : مثال



 

٨٨ 

  ،ورد يعشق لم ّضاٌح و

 وردُ  أما

  ،مراياها سرّ  تكشف فلم

 عيناها يوما ابتسمت ما

 بالود طمع 

 المسكونِ  للمعشوِق  إال

 .الِجن بديِك 

 ؟ القصة خيوطَ  أأضعَت 

  ،المّرة هذي سأجيبَك : -

  ،لنتشة األبديِّ  الَعود حسب

 روضة سوى وردُ  كانت ما

   ،القصةِ  خيوط أأضعت: -

 ق ح أضعَتَك  أنَت  أم

 ؟؟ الكون هذا عتمةِ  يف

 ؟؟ أأضعُتَك : -
 ..؟؟ أضعُتَك  قاَل  َمن

 !؟؟؟...َمن
   ،فإذن: -

 ؟ تلك النّظرةُ  أين

 الّرؤيا علياءِ  من ُتساقطُ  حينَ 

 شبٍق  من عين 

 ُتولُجها



 

٨٩ 

 الكون مسامات كّل  يف

 ..عين 

 أَلٍق  من سهوبا للروح تفتُح 

 عشٍق  ومدارَج 

 يدركها ال

 بالوجدِ  العارِف  غيرُ 

 اللون أسرارِ  و

 صاح يــــــــــــــــــــــــــا: -

 الَكلِمات ِهَي 

 لي يا

 كلمات من

ق  القلب يف اتسعت إذاً  تضيُّ

ؤيا  الـرُّ
 الروُح  وتغيمُ 

 )١(»ُحزن بيادرَ 
 يقصد هنا الشاعر أن يبدو كما هلعل )شهيا.......مرأةٍ ا عن وضاح حدثني(: قوله ففي
 .اإلعجاب بادلها والذي )٢( الخليفة زوجة البنين أم عشقته الذي اليمن وضاح

                                                      
 .٨٤ -٦٧ص مصدر سابق، أحالم،  أحالم، كومة كومة أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان )١(
/ ربيـع ١٥، الثالثـاء ١٥٩٣٣رة وضـاح الـيمن، العـدد ينظر: جريدة الرياض، عبد اهللا الجعيثن، أسـطو )٢(

، وضاح اليمن شاعر يقال أن أم البنين زوجة الخليفة قد ُشغفت به ٢٠١٢/ فرباير/ ٧، ١٤٣٣األول/ 
أخرب الوليـد فـمع العبد جواهرًا لزوجته، فرأى هـذا العبـد وضـاح يف بيتـه ) حب  فبعث الخليفة ( الوليد 

ئ  فـرأى يضاح يف صندوق، فدخل الخليفة عليها وتظاهر أنـه ال يعـرف شـأخفت أم البنين وفبما رأى، 
خـذه منهـا ولـم يفتحـه وأمـر برميـه يف البئـر، قـال الخليفـة إن كـان أن هتبـُه إيـاه فأالصندوق وطلب منها 

 وضاح يف الصندوق فقد مات وإن لم يكن فهو بريء. 



 

٩٠ 

 يجعـل المكنـون) لؤلؤها عن .....الكافورو الصندل أمواج تحمله(: قوله يف والشعر
 لهـذا الشـاعر دعـا مـا وربمـا ،بـآدم وضاح شبه نهإ إذ السالم عليه آدمو وضاح بين تداخالً 
 عشـقو ،نسـانية)اإل شـهدته عشـق أول هـو( اءوحـو آدم بـين العشق هو التشبيهو التداخل
  .التاريخ شهدهو الكتب أرخته قد البنين أمو وضاح

 وضـاح بين داخالً ت ينشئ ،)...بئر إلى .....حتملوكا شربت نحي(: قوله يف روالشاع
 يف رميـ  ُقتـل وضـاح أن هـو بينهمـا يجمـع الـذي الشبه وجه ولعل ،السالم عليه ويوسف

: الىتعـ قال بئر)ال( الجب غيابة يف ميرُ  تلهق ُأريد عندما أيض  السالم عليه ويوسف ،البئر
 كنـتم إن السـيارة بعـض يلتقطـه الجـب غيابـة يف وألقـوه يوسـف تقتلوا ال منهم قائل قال{

 .يتينالشخص لدى الحالتين اتكل يف اضراً ح كان الظلمو ،)١(}فاعلين
 ،)...الوجه الوضاح الطفل هذا من ...األحالم قابلة حملتني ولدُت  حين(: قوله ويف

 وكمـا أبياتـه يف نـا)األ( وأ المـتكلم ضـمير إلـى يحولـه إذ وضـاح بـذات يتقنع عراالش كأن
 وضاح ألن الوالدةو البداية زمن إلى به عاد الشاعر ربما ،مولود طفل وضاح أن هنا تبينيُ 
 أم( أمـه بأن يقول اعرالش ،به لحداثته فيه مولود فكأنه ،الموت عالم جديد عالم إلى نتقلا

 ريــدت ألهنــا ال تســأل وهــي )ورد علــى فتــاي دل مــن(: الســؤال وكــررت الــتق ) وضــاح
 يعرفهـا ولـم ورد على فتاها ُيدل لم لو اإلستفهام هبذا تتمنى ألهنا ربما بل ،حقيقةً  اإلجابةَ 

 مـع عشـقه قصـة تكـن لم وضاح وبالمناسبةِ  ،وردبِ  هلقائ إثر الهالك من أمالً يف أن ال يلقى
 هـي فـورد ،وضـاح مع عشقها قصة تكن لم ورد كذلكو ،قيل اكم البنين أم عشق بل ورد

 ،بينهمـا ودمج وخلط القصتين أصل يف غاير عراالش لكن ،)٢( الجن ديك وزوجة معشوقة
  .نصال سياق يف ذلك نَ وبي

                                                      
 .١٠يه آ سورة يوسف، القران الكريم) ١(
الم بن رغبان، ديوان ديك الجن الحمصي، جمع وتحقيق ودراسة مظهر الحجي، اتحاد ينظر: عبد الس )٢(

سمه عبد السالم بـن ا. ديك الجن لقب غلب عليه، و٢٩ص  م، ٢٠٠٤الكتاب العرب للنشر، دمشق، 
، أحـب ورد ٨٥٠وتـويف فيهـا سـنة  ٧٧٧يم، ولـد يف حمـص ن حبيب بن عبداهللا بن يزيد بن تمرغبان ب

نها ديك الجن بأهنـا خانتـه مـع شـخص غيـره فقتلهـا ب عفرتوا عليها عندما غااوشاة وتزوجها ولكن ال
 ديك الجن وبعد موهتا تيقن أنه ظلمها فأصبح موهتا لعنة تطارد الشاعر ديك الجن.



 

٩١ 

 كمـا )والخيانـة( العشـق إثر ماتا قد ورد)و ،وضاح( هماكلي ألن ربماواشرتاك القصة 
 إذ ،ظلمـ  إال يكـن لـم موهتما أن ُعرف األمر هناية يفو ةشاالو قبل من منهما كل عن شاع
 كـي .......الوجـه الوضـاح الطفـل هـذا مـنو ورد)؟( من: لهاتساء( قوله يف أيضا هنا هو

 كما ،السالم) عليها( ومريم ورد شخصيتين بين الشاعر دمج )القصر حراس ئزةً جا يأكله
 أشارت بعدما المهد يف تكلم عيسى ،)السالم عليه( عيسى بذات المولود وضاح شخص

   هتحملـ الـذي الطفـل عـن هاسـألو الـذين قومهـا أمـام الخطيئـة مـن هتـابراء لُيظهـر مهأ إليه
: تعـالى قـال ،القصـر) حـراس ....الوجه الوضاح فلالط هذا ومن ؟ ورد)( من(: قوله يف

[ M   NO   P   Q  R   S   T U    V   W   X   Z )١(. 
 وربما السالم عليه عيسى يمثل الذي وضاح هو المتكلم نأ القصيدة عموم يف يتضح

 بـذات المتقنـة الشـاعر ذات رهتـاهأظ التـي ورد بـراءة نأ بيان الموضع هذا يف الشاعر رادأ
 الكـ يف ظـاهراً  كـان الظلـم ،)السـالم عليـه( عيسـى أظهرهـا التـي مـريم كرباءة هي وضاح

 مباشـرةً  ويبـين صـرحيُ  ،بالوزن) عبوتل ،األبطال دور خلطت( قولة يف والشاعر الحادثتين
 .بسيط إبداعي مرتابط بأسلوب قصيدته يف خلقه الذي التداخل

 
   

                                                      
 .٢٩ن الكريم، سورة مريم االية آالقر) ١(



 

٩٢ 

 : التاريخية الوقائع :ثالث 
 : قوله يف ولعله 
 ؛)١(»حكاية صبٍح  كّل  لنا يحكي كان مثلما يعد لم«

 أال التـاريخي للـرتاث توظيـف يوجد ،القصيدة من الموضع هذا يف الشاعر أن يلحظ
 طلـع كلمـا شـهرزاد نأ يـروى كمـا حيـث ،ليلةو ليلة ألف قصة من التاريخية الوقائع ووه

 القصـيدة يف المخاطـب أن يبـدو وكأنـه قصصـها وسـرد الكـالم عـن توقفت الصبح عليها
 .توقفت شهرزاد كما )٢( القص عن توقف

ــول يف كمــا وذلــك ــم(: الشــاعر ق ــان مثلمــا يعــد ل ــا يحكــي ك ــلَّ  لن ــة صــبح ك  )حكاي
 فتـاة عـن مـرة« بالحياة مليئة كلها القصيدة يف لهم المخاطب يحكيها كان التي تالحكايا
 عانـد فتـى عـن ةً مـر«و )الحيـاة هـاملؤ عشق قصة( )٣( »...بالندى وأرتوت شعرها ضفرت
ــة قصــة( )٤( »...الــريح ــاة تحتــوي وشــجاعة بطول ــت شــهرزاد أن كمــا ،)الحي  تحكــي كان

 وجـه هـي فالحياة ،الحياة قيد على وتبقى عنها الموت تبعد أن أجل من الحكاية لشهريار
ــين الشــبه ــالقين ب ــل ،والقصــيدة القصــة يف المتع ــذا فلع ــد التشــابه ه  الشــاعر ســتدعىا ق

 .شعره يف وتضمينها األسطورية والواقعة الذاكرة هذه الستحضار
   

                                                      
 ٥٣ ابق، صتداعيات، مصدرالس الجنون، قصيدة دوائر أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان )١(
 لف ليلة وليلة، قصص من الـرتاث، ترجمـة أميـرة علـي عبـد الصـادق، الطبعـةاألولى، كلمـات عربيـةأ)  ٢(

 .١١، ص ٢٠١٢للرتجمة والنشر، القاهرة، 
 .٥٣تداعيات، ص  الجنون، قصيدة دوائر أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان  )٣(
 .٥٤ المصدرالسابق، ص  )٤(



 

٩٣ 

 
  الرابع المبحث

  األُسطورة
 
 
  
 يف الشـاعر يسـتذكرها إذ ،ةالشـعري النصـوص يف اً ووافر  مهم اً حيز األسطورة تحتل 
 : قوله ذلك ومن النص يقتضيه الذي الحال مستجدات حسب قصائده يف شكل غير

 .)١( »الكتابة قبل ما ...الورقة«
 : يقول إذ جمالها يف فائقة فاتنة امرأة يصف كأنه

 )٢( »ا جمالها يف بيضاء«
 : قوله يف ورقي رفاه يف تعيش وكأهنا

 )٣( » المنضدة فوق ترتاح«

 الكـريم للعيش يشير كأنه ،علو فيها أيضا )والمنضدة( ،العلو على تدل )فوق( فلفظة
 : قوله يف كما ناعمة وصورهتا شكلها يف مختالة ،يصفها التي لألنثى والرفعة
 )٤( » مؤججة ناعمة شهوة« يف

 )٥( »مسرتسلة كغادة«: وقوله

                                                      
 .٣٨الكتابة، ص  قبل ما..الورقة الجنون، قصيدة م، دوائرأبو الشيح، عبد الكري  )١(
 .نفسه المصدر )٢(
 نفسه. المصدر  )٣(
 .المصدر نفسه  )٤(
 .نفسه المصدر )٥(



 

٩٤ 

 قبـل بيضـاء لورقـة الوصـف هـذا وكـل ،وجمالهـا سـحرها ةلشد والشهوة الفتنة تثيرف
 أراد ربمـا يلحـظ كمـا لكـن ،لهـا الوصـف هـذا وأظهر قصيدته به الشاعر عنون قد الكتابة
 ورقتهـا نعومتهـا يف )الورقـة بتلـك( يشـبهها جمالهـا يف خالبـة امرأة الوصف هذا بمكنون
 خاليـة كورقـة وبياضـه قلبهـا طهارة بل فحسب جماالً  يقصد ال التشبيه هبذا لعله وبياضها

 بيـاض لقصـة األسـطوري الرتاث مع تعالقت ما نوعا القصيدة أن يلحظ ولعله كتابةال من
 .الجميل والشكل الرقيق القلب ذات الثلج
 أجمـل مـن مـرة كـل مرآهتـا تسأل ،منها تغار )أب زوجة( خالة لها أن يروى القصة يف
 : قوله يف كما لكوذ األجمل هي الثلج بياض أن مرآهتا فتجيب النساء
 إلى ترنو ال بالحلم «

 سوى ءشي

  ،مرآهتا
 :  تسألها

 لشاعر فتنة النساء أكثر من

 ؟؟ مخاتلة لصورة وعاشق

 تجيبها
 الفلق بأهنا حلمها مرآهتا

 شفاهها يف ذاب قد

 :  ورق نسيمة

 سيديت

 تخايلت التي إن

  ،رؤيتي ضفاف على

 سيدةٌ 



 

٩٥ 

 .)١(»ورق من لكن بيضاء
 قصـيدته يف الشـاعر يصـفها التـي )ألنثـىا( والمرآة حقيقية غير أسطورة الثلج بياض قصة

 هـذه أن القـول يريـد فكأنـه , عليهـا يكتـب لـم ورقة لكنها ورق من هي إنما , حقيقية غير أيضا
 والقصـيدة القصـة يف والمـرأة خرافـة مجـرد فهـي الـورق علـى تسـطر ولم موجودة غير المرأة
 .لمثاليتها الواقع يف لها وجود ال بأنه القول يريد ربما , لها مثيل ال فاتنة ساحرة

 يتمناهـابوصـفه لهـا  وكأنـه )األسـطورة( الخرافـة علـى قصـيدته يف الشاعراتكأ  ذاوهب
 .هبا ويحلم
 يف بيضـاء: الكتابـة من بخلوها وجمالها مثاليتها تكمن الورقة أن: يقول الشاعر كأنو

 تشـده ارغـةالف الورقـة هذه أن يقول كأنه ،المنضدة فوق ترتاح: يقول لهذا وربما ،جمالها
 ،بكتاباتـه فراغهـا فيمتلـئ )جسـمها مسـامات( فيها ما لكل يستسلم أن أجل من بإغراءاهتا
 ال اإلنســان طبيعــة ألن للكتابــة تــدعوه التــي هــي الورقــة أن يقصــد ال حقيقــة هــو وربمــا

 ولعلــه ،حــدث بوجــود إال توجــد وال تولــد ال والفكــرة فكــرة بوجــود إال الكتابــة تســتطيع
 حولـه الصـواب طريـق عـن المضلة بالفتن المليئة الدموية األحداث أن القول يريد لكبذ

 : يقول فيها األحداث هذه يسكن نأل تدعوه هذه وورقته ،فيها يعيش والتي

 أحسها«
 لي تومئ

 لفتنةٍ  دمي تدعو

 غواية
 فضائها يف يقيم بأن

 )٢( »....وأنْ  خيامهُ 

                                                      
 .٣٩ -٣٨ صمصدر سابق، الكتابة،  قبل ما الجنون، الورقة أبو الشيح، عبد الكريم، دوائر )١(
 .٣٩الكتابة، ص  قبل ما الجنون، الورقة أبو الشيح، عبد الكريم، دوائر )٢(



 

٩٦ 

 هـذا بـأن القـول يريـد غوايـة فتنـة بقولـه فكأنه ،وقتل وجرح ألم وجود على يدل الدم
 بـأن(: بقولـه وكأنـه كمـا لفـتناو الصواب طريق عن اإلضالل سببه والقتل واأللم الجرح
 ،واقعـه يف بـه يسـكن مـا ورقتـه يف سيسـكن فهو السكن على تدل ،خيامُه) فضائها يف يقيم
 هــيين ثناياهــا يف المــوت إال تحمــل ال التــي الدمويــة بالكتابــات الورقــة هــذه ءمــل أن كمــا

 يريد هبذا ولعله ،دموي موت إلى جميلة رقيقة كريمة حياة من فتتحول ،وجمالها مثاليتها
 وجـود هنـاك يعـدْ  فلـم ،تشـّوه قدو والالحقيقي الالواقعي الجميل الشيء أن إلى اإلشارة
 : قوله يف الشاعرو ،الظلم وجود وكثرة لشدة الخرافات يف حتى للجمال

 حملنيأ«
 القلق من لحظة يف

 طائرٍ  جناح على

 يشتهي كم

 .)١( »يحرتْق  أن حضنها يف
 : أيض  وقوله

 أرى لعلني«

 رماده من يقوم طائر جناح

 يحملني

 فضائها يف يرف

 )٢( »وينطلق
 محرتقـ  مات كلما الذي العنقاء رطائ أسطورة من العربي األسطوري الرتاث يوظف

 ذاتـه بحـد أنه كما ،ةالقوو الجمال رمز والطائر ،جديد من طائر رماده من ىيحي أو يخرج

                                                      
 .٤١صمصدر سابق، الكتابة،  أثناء ....الورقة قصيدة لجنون، دوائرا أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان )١(
 .٤٤ص مصدر سابق، أثناء الكتابة،  ....الورقة قصيدة أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان دوائر الجنون، )٢(



 

٩٧ 

 ،)١( الخالـدة الحيـاة رمـز فهـو العنقـاء طـائر أمـا الكريمـة الحياة رمز والحرية ،الحرية رمز
 .شعره يف األسطورة هذه لتسطير دعاه الذي هو الخالدة الحياة يف الشاعر طموحو

 : قوله يف الشاعر ولعل
 الكالم) معارج على(«

  ،الندى أيقظ
 .............القديم صديقه
 والنديم
 التي والحبيبة

  شعرها ضفاف على
  يخلع راح قد

 الطري فؤاده عن الغيوم
 غيمةً 

 فغيمةً 
   المدى ويحتسي
 نوارس 
  البهي فضائه يف تفيض
  لحنها

   الرؤى من جداوالً 
   فيمحي
  عيونه يف الجهات وتمحي
   ،الفواصل وتمحي

                                                      
 .٢٠٠٩/ ٣/ ٢والخيال،  الحقيقة بين النار طائر ...العنقاء الغرام، أسطورة منتدياتر: ينظ  )١(



 

٩٨ 

  يرى فال
 داخالً  األشياء يف سواه

 خارج و
 ولهاخي معانق 
  أسرارها مالمس 

  بدئها بدء وبدء
 ...فينتشي

  رأى بالذي يبوح أن يهم
   ،الوجود جوهر من
  أنه غير

  دمائه يف يحس
 )١( »)سيزيف( 

 .جراحهُ  يرتقي
 سـر عن الباحث العابث سيزيف أسطورة من األسطوري الرتاث فيوظ الشاعر لعل

 بـذلك عوقـب والـذي الكونيـة الحقيقـة هـذه ُيظهـر حتـى يهدأ لم والذي ،الكون حقيقةو
ــذاو بجحــيم ــدي بع ــى الصــخرة يحمــل إذ أب ــدحرجت كلمامنحــدر عل ــاد ت ــا ع  لرفعه
 أجـل مـن العبثيـة الحياة يف وإرادته بتسامتها ُتبطل لم لسيزيف األبدية هذه ومع ،ودواليك
 وجوديــة حقيقــة وإظهــار كشــف يف الشــاعر رغبــة فلعــل ،الوجــود أســرار إظهــارو كشــف
 الـذي األسـطورة سيزيف مع للتعالق دعته ،النتيجة كانت ما  أي ستسالماال بعدم وإعالنه
 علـى ،التـي والحبيبـة( .للحيـاة رغبتـهو بحبه يحييه دمه يف يسري داخله يف موجوداً  أحسه

 حقيقــة وجــود مــن بــالرغم ،)الطــري فــؤاده عــن الغيــوم ،يخلــع راح قــد ،شــعرها ضــفاف
                                                      

 .٨٩ -٨٧ص مصدر سابق، أحالم، قصيدة الشاعر،  كومة أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان )١(



 

٩٩ 

 يف عاليـة ةوجـرأ قـوة إلـى إشارة هذا ويف هل سهنف يسلم لم الذي األبدي الجحيمو الموت
 .)١( شخصه حال

 :  قوله ويف
 إلى أعدو ثم«

 عصفورةٌ  حيُث 
 الخيالِ  زوايا يف

 أنجمٍ  من عناقيد راحتيها يف عُ تجمِّ 

 ريشها يف تقدس إليها تدلت قد

 .وله من مرجةً 
 تنتظر عصفوريت إن

 جعبتي ويف إليها أعود أن

 قصةٌ 
 )٢( »العجائب بالد من
 غيــر أنــه إلــى يشــير الشــاعر كــأنف ،الكثــرة علــى يــدل والجمــع جمــع العجائــب دبــال
 يف ربمـا وهـو )الخيـال زوايـا يف ( خيالـه يف هـي بل تنتظره التي عصفورته عالم يف موجود
 مفـرد قصـة ،العجائـب بـالد مـن قصـةٌ  ومعه تنتظره هناإ إذ الخيال يقابل الذي الواقع عالم

 ،ةالكثـر دليل والجمع جمع لفظتين العجائب بالد ،موت والوحدة الوحدة دليل والمفرد
 سـيعود ، ،سكنه)( هبا الموجود البالد يف العجائب من الكثير وجود إلى يشير الشاعر كأن
 هـو والمـوت العجائـب هـذه أن إلـى اإلشـارة يريـد ألنه ربما منها واحدة قصة جعبته يفو

                                                      
لبنـان، -الحياة، بيروت  مكتبة حسن، دار زكي أنيس سيزيف، كامو، البير، ترجمة أسطورة كتابر: ينظ )١(

١٩٨٣. 
ــ  )٢( مصــدر ســابق، ، الطــائرات مــدرج علــى الجنــون، العصــفور دوائــر وانأبــو الشــيح، عبــد الكــريم، دي

 .١٠٤ص



 

١٠٠ 

 بـالد يف يس)ألـ( قصـة مـن األسـطوري أو القصصـي الرتاث يوظف ولعلهُ  ،فيها المسيطر
ــ عــالم يشــبه )واقعــهُ ( يعيشــه الــذي العــالم أن علــى ليعــرب ربمــا العجائــب  الملــيء يسأل
 .)١(بالعجائب
 إذ أورفيــوس أســطورة مــن ســطورياأل الــرتاث يوظــف )دثرينــي( قصــيدته يف وكأنــه

 يشـعر فلـم المـوت عـالم إلـى انتقلـت التـي وحبيبتـه زوجتـه أورديـوس فقد قد أنه ُيحكى
 لـه بالنسـبة الحيـاة فهـي)٢( المـوت إلـه من هاءلقا يرتجي وحيدا بات بل بعدها من ياةبالح
 : الشاعر قول يف الكالم هذا ويتمثل الموت عالم يف كانت وإن

 دثريني« 
 الياسمين بتهالاب

 الدوالي رتعاشاتاو

 الندى يساقيها إذ

 لملهاف بوحها من

 الغرام أصناف

 .)٣( »زهواً  الكرم فيميل
 مـن فيـه لمـا المـوت دليـل والـربد الـربد برجفـة يشـعر هـو ربما تغطيه بأن امنه يطلب

 تغطيـه أن منهـا يطلب هو لهذا ربما الحياة دليل والدفء ءدف فيها والتغطية ،الجثة برودة
 االرتعـاشو االبتهـال ،الـدوالي رتعاشاتاو الياسمين بابتهال الحياة منها يطلب كأنه فهو
 التـي والـدوالي الياسـمين هـذا لكن الحاجةو النقص اعرتاه إذا إال الشخص يف نيكونا ال

                                                      
 لألطفــال، دارالمعــارف، الطبعــة الخضــراء الكبيــر، المكتبــة العجائــب، عبــد اهللا بــالد يف ينظــر: ألــيس  )١(

 م. ٢٠١٥، الثامنة
األزنكيـة،  رسـو والرومانيـة، سـالمة، أمـين، منتـدى اليونانيـة األسـاطير يف األعـالم معجـم ينظر: كتاب )٢(

 .٦٣ -٦٢م،  ١٩٨٨الثانية،  واإلعالن، السويس، الطبعة والنشر للطباعة العروبة مؤسسة
 .١٠٨ص مصدر سابق، الوجود، دثريني،  مدارات يف السفر أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان  )٣(



 

١٠١ 

 قـال الحيـاة دليـل المـاءو مـاء النـدى ،الندى تساقيها إذ: به تسقى بما تحيا النقص يعرتيها
 أي الحـب مـن بـأنواع السـقاية هـذه كانـت ،)١( }َحـيٍّ  َشـْيءٍ  ُكلَّ  الماءِ  مِنَ  َوَجَعْلنَا{: ىتعال
 تغطيـه أن يريد فهو )الغرام أصناف الملهاف بوحه من(: لهقو يف الجميلة الحياة من أنواع
: قولـه يف كمـا راقـٌص  حفٌل  قاميُ  الحياة هذه من: يقول وكأنه الحب من بأنواع مليئة بحياة

ــل( ــواً  الكــرم فيمي ــة ،)زه ــل فالطبيع ــرتاقص تتماي ــا واســتمتاع  نشــوةً  وت  بموســيقى ربم
 .العذبة أورفيوس

 
 

   

                                                      
 .٣٠الكريم، سورةاالنبياء، آية القرآن )١(



  



 

١٠٣ 

 
  الخامس المبحث
  عبیالش التراث

 
 
 

 ديوِجـ ذلـك خـالل ومـن ،الشـاعر نصـوص يف متميـز حضـور الشـعبي رتاثلل يوجد
 يف عمـا يعـرب مـنهم جـزءاً  نفسه من يجعل إذ ،وثيقة قريبة عالقة والعامة شعره بين الشاعر
 .ذواهتم) تمثل ذاته كأن( أنفسهم

 )١( »جارة يا سمعياو أعني إياك«: قوله يف ذلك ويبدو
 ذهـن إلـى مباشرة يتسارعُ  الشاعر قول من الشعري المقطع ذاه قراءة عند يلحظ كأنه
 : بينهم السائر المثل القارئ
 )٢( » جارة يا سمعياو أعني ياكإ«

 والـذي المعنـّي  إنتبـاه شـدّ  هـو شعره يف المذكور المثل لتوظيف الشاعر دعا ما ولعل
 .)لكليهما أو دراالم األمر ألهمية أو نتباههاا لفت يف ليزيد فني سلوببأ( بالجارة نعته

 : قوله يف الشعبي الرتاث يوظف أيض  فكأنه
 )٣(»ليلى قالته للذي«

 : العامة قول من
 )٤(»ليلى قالته للي«

                                                      
 .٢٣أعني، مصدر سابق، ص  إياك ني، قصيدةأع إياك أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان  )١(
ينظر: ذو الغني، رامي بن أحمد، ثقف لسانك بالمثل، شبكة األلوكة األدبية واللغوية، حضارة الكلمة،  )٢(

٢٠١١. 
 .٤٨تداعيات، مصدر سابق، ص  الجنون، قصيدة دوائر أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان )٣(
 .٢٠١٥فرباير٢١دنية، منتديات مدن وقرى ومخيمات فلسطين، ينظر: أرشيف األمثال الشعبية األر )٤(



 

١٠٤ 

 دنـاءة عـن يعـرب أنْ  ،شـعره يف ،عليـه المتعـارف المثـل لهـذا بتوظيفه أراد الشاعر لعل
 .نصه يف يعيشه الذي الموقف
 : أيض  قوله ويف
 )١( »الجدار على ملعونة ساعة يا«
 إلـى ردابـيت الشـعري المقطـع لهـذا القـارئ أو السـامع أن يلحظ كأنه )ملعونة ساعة( 
 )٢( » ....يلإلالساعة يلعن اهللا«: الغضب حالة يف العامة قول نهذه

 : الشاعر قول من يتضح وربما
 .)٣( »إشارة الكالم من اللبيب حسب«

ــبا إن( ،الســائر المثــل مــن الشــعبي الــرتاث يوظــف أنــه  )٤()يفهــم اإلشــارة مــن للبي

 بـه لمـَح وأ شارَ أ بل صراحةً  يقله لم لكالم المعنّي  نتباها للفت المثل هذاالشاعر  استحضر
 مـا أمـرٍ  مـن تخفيـه هـو القـول) يف اإللمـاح( سـلوباأل لهذا الشاعر دعا ما ولعل ،إلماح 
 .صراحةً  صدارهإو قوله من يخاف

 نفــوس يف ورغبــةً  قبــوالً  لــه ليجعــل هشــعر يف الشــعبي الــرتاث يوظــف الشــاعر ولعــل
 .بينهم ةوالمتداول الشائعة مبأمثاله يأيت نهإ إذ المتلقين

   

                                                      
 .٧٢الساعة، مصدر سابق، ص  أعني، قصيدة إياك أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان  )١(
 .١م، ص  ٢٠١٠، أمثال محرمة، منتديات لواء الشريعة: قسم بوابة واتا، ةينظر: العزوين، أبو عبيد  )٢(
 .٢٣أعني، مصدر سابق، ص  إياك ن إياك أعني، قصيدةأبو الشيح، عبد الكريم، ديوا  )٣(
ــل  )٤( ــاتح محمــد، مــن قائ ــوم، الف ــب باإلشــارة يفهــم«ينظــر: الت ــام، »وكــل لبي ــدى الع ــو جبيهــة المنت ، أب

لشاعر العراقي معروف الرصايف صار مـع الـزمن ل.هذا المثل يف أصله بيت شعر ١، ص٢٠١٠مايو٢٠
 امة.بين الع  معروف متداوالً   شعبي مثالً 



 

١٠٥ 

 
  السادس المبحث
  اإلنسانی التراث

 
 
  

 ،الشـاعر نصـوص داخـل تضـمينه يف نصـيٌب  لـه العـالمي)( اإلنسـاين الـرتاث أن يبدو
 اإلنسـانية األمـة ياتإشـكال عن ليعرب العالمية الروايات أو الحكايات لبعض ستحضارهاب

 .األمة وضمير لسان يمثل الشاعر نإ إذ ،بأكملها
 : الشاعر قول ففي
 الشاهدة«

 ظله من قوسين قاب
 لحظة يف الحلم اوقف
 راعفة
 الجهات بكل يجوس استدار
 يرى عساه
  نبتة

 قطرة
  الفرات مياه من 

 على اخضراراً  ترف
 اليابسة كفه
 اليابسة كفه يا آه
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  يرى ال نهإ
 صحرائه فوق

   بالمطر يشي ما 
  يشي أو
 جوفها يف أن

 عسل من نبعة 
  يرى ال نهإ

  لهُ  ُيسرُ  السراب خفق غير
 إنما
 .بالخطر منذرٌ  أمره
 يرى ال إنه

  صحرائه فوق
  يشاء ال بما تغيم السماء أن غير

 فأيقن
 يشاء ال بما تغيم السماء أن 
  ...العاصفة هناأ وأيقن 

  استدار
  الجهات بكل يجوس
  يرى عساه
  ملجأ
  ضب جحر
 .الواقعة كانت إذا الهوان يقيه



 

١٠٧ 

 رآه قد الذي لهول يا
  ،الفالة هبذي 

 الجهات بكل
   الذي نحو تسافر ضباب

   تراه ال
  الذي أن وتزعم

 تراه ال
 تراه 
  الذي أن وتزعم 

   غيمةٌ  به تضب نبيذٌ  السماء يف
   ،عاشقة

 : قال عندها 
  نفع  سيجديه الرحيل إنّ 
 .للبارحة كان ذاإ

 نفسه يف الشوَق  غالب
   المها إليه لظاه أعدنَ  إذ

 الفؤاد منه أسلمن حيث
   ماحالرِّ  لشكِّ 
 مضى فيما قواتُل  عيونٌ 
  جسرٍ  فوق
 اتكى عليه
صافةِ  باِب  عند  بكى ثمّ  الرَّ



 

١٠٨ 

 : قال
 الرحيل إن

 للبارحة كان إذا نفع  سيجديه
 نخلة عن يفتش استدار
 ـــــــــاردةـــــــــــــشــــــــــ

 الركاَب  عليها يزم كي
 منجاته فيه الذي ألمس

  ....قاتله لظى من
  ؟.....نخلةً  يرى هل
  ....ظبية

  الفالة خبأهتا
  الُحر على يعز ليوم
  ؟.....ُمهانْ  ذليال البقاء فيه
   رجانْ هالم إنه

   قالها
 )بالواقعة( تمتم ثم

  به هتادت الرياح أحس إذ
 .الزلزلة تعلن

  استدار
 يرى عساه

  قطرة ..
  هكفِّ  على تصير مياه من



 

١٠٩ 

  .ملحمة
 إنما
  قد األرض هي ها

 تحتنا زلزلت
   فوقنا جوفها أخرجت
  ،مذبحة

   تسل ال
  ،لها ما

 واستدر
  تنتصب نخلة ترى قد

  الجماجم هذي فوق
  ،شاهدة رىتُ  كيما
  جرى قد الذي هايسلْ  من
  ذاك عند

 .اأخباره ثحدِّ تُ 
  ظله من قوسين قاب
  أقلَّ  أو

  ،الجنون اعرتاه
  - الشهود بعض قال اكم -

  نخلة يخاطب فراح
 .واقفة

  هلفظ يكن لم
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  ،فصيح لغط غير
  مقصده لفظه يبن لم
 - الشهود بعض الق -

   وقال
  دموعٌ  رآه قد الذي بأن

  يذهل ما الرمل على تخطُّ 
 : قال الرمل يف خط

  نخلةُ  أيا( 
  ،النخيل بأرض مثلي تغربت قد
  ،تنحني لم لك افم

  الرياح جنون عليك أخاف إنني
  صقرٌ  العروبة بأرض وليس
  النخيل يخبي

   الشغاف عليه ويطوي
  به يطير

  حرامٍ  أرض حون
  سعفه على لينشي

 .مملكة)
  آخر شاهد
 : قال
  رآه قد الذي إن

  الفرات بعمر عجوز
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   ظهره على الفرات يجر
  نخلة رأت ما إذا الرمال يستسر
  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــاردةشــــــ
  نخلة على الرمل دله

  ،واحدة
 غيرها يكن لم

  الفالة هذي وسط
  ،الجهات بكل
  ظلها يف يخبئ فراح
 ..حالريا عوادي عن
 .هنره ندى
  كلمة يقل لم
   بأطرافها لمحنا الحروف بعض غير
 .هسرِّ  سنا من

   شاهدٌ 
 : قال ثالث
 رآه قد الذي إن
 -وأقسم-
   نخلة إنه

   شامخة
  تنحني
  كفه على عجوز رأس فوق



 

١١٢ 

  الفرات ماء يجري
  ضياء
  هباء
  يبشر
  الجبال فوق تجمع الحقول أن

   الربوق
   الرعود
   الفاتحة به الفرات يكون ليوم

  تنحني
 الفتي العجوز رأس تقبل كي

  بعدها المدى لرتقي
 .شامخة
 ..قوس قاب
  رمى
   ،خوفه
  يمشي راح
   ونبدأ
   وثيق 
  صامدة راعبال نخلة كما
 وجهه يرى كي
  الفرات ماء فوق

  ..الذي وجه فيعرف
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 قتله 
  قوسٍ  قاب

  قلأ
  ...كثيرا

 جرحه يمتطي
   فارس 

  ـــادم من
  شاهدة تزل لم
  الذي يصوغ كي
   تزل لم

  به النخيل راعفات
   حالمة
 وليد طفل صرخة قاب
 : الجماجم هذي تحت من صاح

  ،أمٌّ 
  النخيل عجذو اليك فهزي
  يساقط
  ...ضوءا
  حليب 
   ،الشفاه فوق يربعم
   تحزين أو اليوم هتني فال
  نخيل النخيل هذا إن
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  عرفت قد كما
   الفتي العجوز وهذا
   خصره على الفرات يشد

  كفه يف والرعد الربق يجمع
   القادمة اللحظة يمتطي

  رضاأل هي ها
 تحتهم زلزلت قد

  أخبارها مأ فاسمعي
  ــــــــناأرضـــــــ

 إّنـــــــــــــها
   ترتقي
 .)١(»الفاتحــــة سلم
ــة مــن العــالمي الــرتاث يوظــف الشــاعر فكــأن ــة الرواي  دون أو كيشــوت دون العالمي

 مماثلـة هـي كيشـوت لـدون القصـيدة يف المسـتعارة الشخصـية أن يلحـظ ولعلـه ،كيخوتا
 يرمـز الشـاعر كأن ،)٢( هاواهنزام الظاهر ضعفها يف الحقيقية كيشوت دون لشخصية تمام 

 أرض (: قولـه يف ذلـك ويبـدو ،شـعره يف وظفهـا التي الشخصية هذه يف العربية للشخصية
ــة) ــب لــدى والشخصــية ،)افةصــالر بــاب(و العروب ــة يف الكات ــة الرواي  هــي أيضــ  العالمي
 العربيـة الشخصـية ضعف شدة عن التعبير يريد هبذا وكأنه ،العربية الشخصية من مأخوذة

 اسـتدار(: قولـه يف كمـا ،)المـوت( يخيفهـا مـاحين والهـرب االختبـاء سوى تملك ال التي

                                                      
 .٢٦ -٩أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة الشاهدة، ص   )١(
، دار الفكــر اللبنــاين للنشــر والتوزيــع، ١ينظــر: ســارفانتس، دونكيشــوت، ترجمــة صــّياح الجهــّيم، ط   )٢(

 م . ١٩٩٩، لبنان –بيروت
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 وكمـا ،)الواقعـة كانـت إذا الهـوان يقيه ضب جحر ملجأ يرى عساه الجهات بكل يجوس
 منجاتـه فيـه الـذي ألمـس الركاب عليها يزم كي شاردة نخلة عن يفتش استدار (: قوله يف
 هـذه أن ليبـين الشخصـية هـذه ضـعف عن التعبير رادأ الشاعر ولعل ،) ....قاتله لظى من

 تبحـث الشخصية هذه أن حتى ،وطغيانه الظلمو الموت اجدتو شدة عن ناتجة االهنزامية
 استدار(: قوله يف يبدو هذا ولعل ،معدومة ربما أو جدوت ال كنهال ...،لاللتجاء الحياة عن

 كفـه علـى اخضـراراً  فتـر الفـرات ميـاه مـن قطـرة نبتـة يـرى عسـاه الجهات بكل يجوس
 جوفهـا يف أن يشـي أو بـالمطر يشـي مـا صـحرائه فـوق يـرى ال نهإ اليابسة كفه يا آه اليابسة
 لهـول يـا ....بـالخطر منـذرٌ  أمـره إنمـا لهُ  ُيسرُ  السراب خفق غير يرى ال نهإ عسل من نبعة
 فمـا ،النخيـل بـأرض مثلي تغربت قد: نخلة أيا ..الجهات بكل ،الفالة هبذي رآه قد الذي
 يخبـي صـقرٌ  العروبـة بـأرض ولـيس الريـاح جنـون عليـك ألخـاف إننـي ،.تنحنـي لم لك

 .)....النخيل
 : قوله يف أنهو كما 
 أنت طينٌ «

 :  األولى سيرتك هذي
  فخفف أنت طينٌ 

   وال الحلم أديم فوق وطأك
 إلى الخبز رغيف فوق تقفز
   الربكان فوهة
 وقد الطين ساق ُتكسر قد

  فيه ماءٌ  يتحرك
   الطيان ذاكَ  إذ يغضبف

  منك يتربأ
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   الكلمات من خطت ومما
  الثياب شفيَف 
  أنك فيعلن لرؤاكَ 
  العصيان نمرود
  الجوع تعاليم خالفت
  الشعر عليك فحق
 على وحق
  يركض يبقى أن مائك
   الوديان يف مغرتب 
  هذا يا وطأك خفف
  .....وال الُحلم أديم فوق
   لكن
 األولى سيَرُتك هي
  أن تقدر هل

 الشعرو الحكمة ثوب تخلع
 وأن

 لتظهر فيك الرابض للطين تذعن
  أديم فوق

  المرآة
   السلطان تشهاك كما
  على عينيه يف تبدو أي
  إنسان هيئة
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  .........وطأك خفف
  أنت طينٌ 
   فيك الخافق الُحلم هذا وما

 )١( »َهذيان..سوى
 : يقول الشاعر

 هوكأنـ العصـياْن) نمـرود أنـك فيعلن لرؤاك ثياب شفيف تالكلما من خطت ومما( 
 هـذا إن القـول يريـد لعلـهو ،)٢( السـلطان خيـاط حكايـة مـن العـالمي الـرتاث يوظـف هبذا

 العيـوب يسـرت ال مـا بكلماتـه ويصـوغ يصـنع المخاطـب طين)( البسيط العامي الشخص
 للسـلطان حياكتـه مـن السـلطان خياط هدف تمام  يماثل فهو ،السلطة ويفضح شفيف)(

 النفسـي البعد مدى الخياط هذا ليبين العامة أمام السلطان هذا عورة لكشف ،شفيفة  ثياب
 الشـاعر فلعـل ،الحـاكم سـلطة سـوى سـرتهات ال والتي أظهرها التي العورة لهذه الداخلي

 امكانتهـ سـوى وفضـيحتها عيبهـا يسـرت ال أصـلها يف مفضـوحة السـلطة أن بيـان يريد هبذا
 .الحاكمة

   

                                                      
 .٨١ص مصدر سابق،  أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدارات الوجود، طين أنت،  )١(
ينظــر: منصــور، محمــد فــؤاد، منتــدى واحــة القصــة العربيــة، قســم اآلداب والعلــوم اإلنســانية، خيــاط  )٢(

 م .١٥/٦/٢٠٠٧السلطان، اإلسكندرية، 
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   ثالثال الفصل
  التراث توظیف سالیبأ

  
   



  



 

١٢١ 

 
 
 

 إليهـا يلجـأ التـي الفنيـة واألساليب الوسائل أحد هو الشعر يف األدبي الرتاث توظيف
 تنكيــل مــن بــه يحتجــونو يحتمــون ســتار بمثابــة يجعلوهنــاو كالشــعراء الكلمــة أصــحاب
 ال ،ةفنيـ بطريقة وأفكارهم آرائهم عن التعبير يمكنهم الطريقة وهبذه ،هبم السلطة وسخط
 .لهم ومقاومة اً انتقاد غالب  الشعراء هؤالء وأفكار آراء تعترب التي السلطة لبطش تعرضهم
 أو مباشـرة بطريقة يكون ما فمنها وتتعدد تتنوع والتكنيكات والطرق األساليب وهذه

 .اإللماح بطريقة أو مباشرة غير
 العربــي ثالــرتا توظيــف طــرق مــن العديــد ســتخدما دواوينــه يف الشــاعر أن ويلحــظ

   :لها تفصيل يلي وفيما وأساليبها ياإلسالم
 يـأيت حيـث األدبيـة الرتاثيـة الشخصـية باسـم التصـريح وهو ،المباشر التوظيف :أوالً 
 يسـتدعي إن مـا فمـثال ،واسـطة بـال نصـه يف ليجعلـه مباشـرة تـراث مـن وظف بما الشاعر
 عـرب بـه اشـتهرت ومـا اةالمسـتدع الشخصـية ماضـي إلـى مباشـرة يحيـل ذلـك فإن االسم
 .دالالهتا بكل التاريخ
 الصـفات مـن صـفة ذكـر أو فقـط الشخصـية سـما بذكر يكون أن إما التصريح أن ماك
 بعـض بـذكر الشـاعر يقوم ربما أو االسم ذكر جانب إلى الشخصية هذه هبا اشتهرت التي

 إليـه تنتمـي الـذي والمكـان باالسـم يصـرح وقـد ،الشخصية هذه هبا مرت التي األحداث
 .النص داخل عنها التعبير ُيراد التي والتجربة المكان بين عالقة لوجود وذلك لشخصيةا

 الـنص لفـظ مـن  بعضـ الشـاعر سيقتـب النـوع هـذا ويف ،مباشرال غير التوظيف :ثاني 
 تجـارب لتصـوير الشخصـية ذههـ ًا مـن أقـوالثـرأ يقتـبس كأن ،نصه يف ويضمنه الموظف



 

١٢٢ 

 التـي الرتاثيـة الشخصـية تلـك نتـذكر الشخصـية لأقـوا بعـض استدعاء فبمجرد ،معاصرة
 .)١( هبا ارتبطت

ــه ،اإللمــاح :ثالثــ  ــر الموظــف الــرتاث يكــون وفي ــر ظــاهر غي  الــنص يف واضــح وغي
 يـدُل  وهـذا األدبـي الـنص يف المخفيـة الرمـوز وإظهـار التحليل بعد من إال ،معه المتعالق

 توظيـف عليهـا زاد بـل سـاليباأل هبـذه الشـاعر يكتـف ولـم ،وعبقريته الشاعر إبداع على
 ُتنـاقض بطريقـة الشخصـية إظهار إلى الكاتب يعمد النوع هذا ويف عكسية بطريقة الرتاث
 .عليه المتعارف العام مدلولها

   

                                                      
ينظر: على عشيرى زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العربـي المعاصـر، دار الفكـر العربـي   )١(

 . ٢٠٣ -١٩٤، مرجع سابق، ص ١٩٩٧هرة، لطباعة والنشر، القال
 



 

١٢٣ 

 
  ولاأل المبحث
  رالمباش األسلوب

 
 
  

 يـأيت يلحـظ كمـا أنـه إذ ،ةٍ مباشـر بطريقـةٍ  الـرتاث يوظـف المبحث هذا يف الشاعر كأن
 : قوله يف كما ،صريح بشكل ،ذلك شابه ما أو الرتاثي المكان أو الشخصية سماب

 وخلفه«
 )١( »اوروفيوس) ( مليون

 الفصـل يف دثرينـي قصـيدة يف( ذكرها السابق الموسيقى إله أسطورة بطل وروفيوسأ
 بطــل باســم أتــى قــد القصــيدة هــذه مــن الموضــع هــذا يف الشــاعر أن يلحــظ كمــا الثــاين)

 الشـاعر وربمـا ،المباشرة بالطريقة األسطوري الرتاث يوظف هُ كأن أي صراحةً  األسطورة
 ورفيـوساو ،هنفسـ علـى المباشر ورفيوسا أثر لشدة قصيدته يف مباشرة طورةاألس وظف
 السـامعة الكائنـات كـل هبـا تنتشـي التي الموسيقية األلحان أعذب صاحب هو الوفاء رمز
 فكأنـه ،الكثـرة علـى يـدل وهـو كبيـر عـدد مليـون ،ورفيـوسا مليـون وخلفه يقول هإن ،لها

 بوفائـه اورفيـوس أن علـى يؤكـد هـذا وربمـا ورفيـاتاال مـن كبيراً  حجم  هناك نأب يقول
 .الشاعر على الكبير األثر له ،الخ... وألحانه

 : الشاعر قول يف أيض  يلحظ وكما
 )٢( »وضاُح  حدثني«

                                                      
 . ٨٧ص مصدر سابق، أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة الشاعر،   )١(
 . ٦٧المصدر نفسه، قصيدة كومة أحالم، ص   )٢(



 

١٢٤ 

 :  وقوله
 )١( »ورد يعشق لم وضاٌح «

 وضـاح التاريخيـة القصـة بطـل هـو فوضـاح مباشـرة ةبطريق التاريخي الرتاث يوظف
 ويف يقال كما أسطورة هي ربما أو األسطورة تشبه حكاية عنه يحكى ومما ،الشاعر اليمن

 مـن يـدعوه زوجهـا الخليفـة فجعلت حب  به شغفت قد البنين أم الخليفة زوجة أن ذكر ما
 البنـين أم دعتـه ميـو ويف القصـر يف وضـاح وسـكن فـدعاه قصـره يف والسـكن العمل أجل

 هديـة لزوجتـه ليرسـل عبـده الخليفـة بعـث األثناء تلك ويف شعره من لها ليلقي لمخدعها
 يف وضـاح خبـأت بوجـوده أحست لما أهنا ويقال ،إليها فوصل والمجوهرات الذهب من

 فــوراً  العبــد رأس الخليفــة فقطـع رأى بمــا الخليفــة وأخــرب العبـد فــذهب عنــدها صـندوق
 الخليفـة فجلـس قتلـه الذي العبد ذلك من شيئ  يسمع لم بأنه تظاهرو زوجته إلى وذهب
 غيـره خـذ: قالـت الصـندوق)( لـي هبيـه لهـا وقال وضاح فيه خبأت الذي الصندوق على
 الصـندوق يف وضـاح كـان إن الخليفـة وقـال بئر يف ُيلقى بأن وأمر فأخذه أخذه على فأصر
 كـان وضـاح بـأن تقـول القصـة كـأن ،صـندوق مجـرد ألقيتـه ما فإن يكن لم وإن مات فقد

 والحـب العشـق أنإلـى  قصـيدته يف يشير الشاعر وكأن الحب هو البئر تلك يف موته سبب
 .)٢( وضاح موت يف سبب  كان للحياة) يرمز الذي(

 :  قوله يف ولعله
 هجفن على يرخي حيث«
  يف العصر سورة من تيسر ما

 )٣( »صفاء من لحظةٍ 

                                                      
 . ٨١المصدر نفسه، ص   )١(
/ ربيـع ١٥الثالثـاء  ،١٥٩٣٣ينظر: جريدة الرياض، عبد اهللا الجعيثن، أسطورة وضـاح الـيمن، العـدد   )٢(

 .٢٠١٢/ فرباير/ ٧، ١٤٣٣األول/ 
 . ٩أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان دوائر الجنون، قصيدة األمل، مصدر سابق، ص   )٣(



 

١٢٥ 

 بأسـلوب الـديني الـرتاث يوظـف فهو ،ةً مباشر)١( رآنيةالق السورة اسم قصيدته يضمن
 داللـي توافـق إيجـاد ُيريـد اللفظـي التوافـق هبـذا وكأنـه ،تـام لفظـي توافـق ويوجد ،مباشر
 .نفسه على السورة هذه لوقع المباشر األثر لشدة ،كامل

 وصــرب إيمــان ( مــن السـورة هــذه يف مــذكورة ربانيــة بطمأنينـة نفســه يواســي هــو ربمـا
 .نفسيته ُيثقل قد ما وكل اإلنسان كاهل عن والهم الوزر ُتزيل لصالحات)ا وعمل
 :  قوله ويف

 عشتار ستمنحهُ «
 )٢( »،جديلتها

 جـزء وجديلتها للحياة رمز واألنثى للحياة رمز والحب ،)٣( الحب إله سطورةأ عشتار
 .)جديلتها( حياهتا من ئ شي ستمنحه إهنا يقول فكأنه ،ألُنوثتها رمز وهي منها

 أثرهـا لشـدة ربما ،قصيدته يف مباشرةً  عشتار األسطورة سما يضمن الشاعر أن يلحظ
 .والحياة الحب معاين من تحمل لما نفسه على المباشر

   

                                                      
ـِذيَن ) )٢(( إِنَّ اِإلنَسـاَن َلِفـي ُخْسـرٍ ) )١(( َواْلَعْصـرِ القرآن الكريم، سورة العصـر، قـال تعـالى: ((  )١( إِالَّ الَّ

ْبرِ آَمنُوا َوَعمِ  الَِحاِت َوَتَواَصْوا بِاْلَحقِّ َوَتَواَصْوا بِالصَّ  .)) ُلوا الصَّ
 . ٧٥أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة كومة أحالم، مصدر سابق، ص   )٢(
 الـدين عـالء واألسـطورة، السـواح، فـراس، دار الـدين صـلأو المؤنثة لوهةاأل عشتار لغز ينظر: عشتار )٣(

 . ٢٩٢، ص٢٠٠٢الثانية:  ، الطبعة١٩٨٥ولى: األ لتوزيع، الطبعةوا للنشر



  



 

١٢٧ 

 
  ثانیال المبحث
  المباشر غیر األُسلوب

 
 
 

 عـن للـرتاث توظيفه يف مباشرال غير باألسلوب أتى الشاعر أن يبدو المبحث هذا ويف
 يـأيت وقـد ،ذلـك شـابه ومـا األحداث وأ الشخصيات بأسماء مباشرةً  التصريح عدم طريق
 .فحسب وجودها على يدل بما

 : قوله يف الشاعر كأن

 وليد طفل صرخة قاب«

 : الجماجم هذي تحت من صاح
  ،أمُّ 

 النخيل جذوع إليك فهزي
 يساقطُ 
 ...ضوءا
 حليب 
   ،الشفاه فوق يربعم

 تحزين أو اليوم هتني فال
  النخيل هذا إن

 )١( »عرفِت  قد كما نخيٌل 

                                                      
 . ٢٥أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان كومة أحالم، قصيدة الشاهدة، مصدر سابق، ص   )١(



 

١٢٨ 

 مـن السـالم) عليهـا ( مريم والدة قصة من مباشر غير بأسلوب الديني الرتاث يوظف
ــــــه    Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í    Î   Ï   Ð ]: تعــــــالى قول
Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö    Z)ــظ إذ )١ ــريم والدة قصــة أن يلح ــا( م  الســالم) عليه
 مـن بـالخوف شـعرت مـريم ،بشـر يمسها أن غير من حملتف الغرابةو العجب من تحمل

 فـــأوحي ،ويطمئنهـا عنهـا يخفـف أن رهبـا فـأراد ،والدهتا أثناء والمعاناة واأللم الفضيحة
   Ã   Ä   Å   Æ   Ç   È   É   Ê   Ë   Ì   Í    Î   Ï   Ð ]: تعـالى بقولـه لها
Ñ   Ò   Ó   Ô   Õ   Ö    !   "Z ، هـــذه يســـتدعي أن أراد عرالشـــا ربمـــا 

 نفـس يف تجعل طمأنينة فهي ،قصيدته يف السالم) عليها( لمريم الموحاةُ  اإللهية الطمأنينة
 .وطمأنينة بشارة يف ثقة اإلنسان

 عليها( مريم معاناة إستحضار إلى دعته قد اإللهيه الطمأنينة لهذه الشاعر حاجة فربما
 .لها اإلله ومواساة السالم)

 : قوله يف الشاعر ولعل
  كأنت فأنا«

 نقطةً  المحاور بين
 حلمها ضفائر قصت

 علّي  ندم  تفصدت

 )٢( »عليك أسف 
 إذ السـالم) عليـه( أيـوب زوجـة قصـة مـن مباشـرة غيـر بطريقة الديني الرتاث يوظف

 أن وكمـا ،الفقـر مـن وزوجهـا أصـاهبا لما طعام  بثمنها شرتتاو وباعتها ضفائرها قصت

                                                      
 .٢٥ -٢٤القرآن الكريم، سورة مريم،  )١(
 . ٧٤صدر سابق، ص أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان دوائر الجنون، قصيدة يف البدء كنُت... وها أنا، م  )٢(



 

١٢٩ 

 يضـمن كأنـه والشـاعر ،)١( عديدة لسنين المرض أصابه السالم) يهعل( أيوب النبي زوجها
 قصــت أيـوب زوجـة أن يلحــظ إذ ،المعنـى وكامـل اللفـظ بعــض باتفـاق شـعره يف القصـة
 علـّي  نـدم  تفصـدت (: قولـه يف يتمثـل هـذا وكـأن ،والفقـر الحاجة بسبب وباعته شعرها
 يف األنثـى تلـك شـعر قص يف ب سب كان اأصاهب الذي العناءو واأللم فالحزن ك)علي أسف 
 .شعره يف القصة لتضمين الشاعر دعىستا االتفاق هذا وربما ،والقصيدة القصة

   

                                                      
 ، دارةعشـر الحاديـة حلبـي، الطبعـة طعمـة عبدالمجيـد األنبيـاء، تحقيـق كثير، قصـص ابن ينظر: اإلمام )١(

 . ٢٨٤ -٢٨١، ص ٢٠٠٦لبنان،  المعرفة، بيروت



  



 

١٣١ 

 
  ثالثال المبحث
  اإللماح أسلوب

 
 
  

 بأسـلوب شـارةاإل طريـق عـن مـا تـراث بوجـود لماحـ إ ُيلمح الشاعر أن يلحظ وفيه
  .دبيةألا الجمالياتو بداعاإل من يخلو ال عميق رمزي
 : الشاعر قول يف يلحظ ذلك عللو

 : العشق«
 المعشوِق  طين من محلوٌل 
   ،العاشق وماء
   ،الرغبة بكأس يمتزجان إذ

   ،جمرهتا بحمأة يرتعشان
 ُيدرى فال يلتبسان

 جسدٌ  أهما
 حرتقاا جسدان أم
 )١( »الباشق عين شرفة يف
 أن لـىإ يلمـح وكأنـه كمـا ،والمعشـوق العاشـق بـين عالقـة العشق أن الى يشير كأنهو
 ماءو المعشوق طين من محلول العشق ( اإلنسان تكوين أصل هو العالقة هذه من الناتج
   p        q ]: تعـالى قولـه يف مـذكور هـو كمـا وأنثـى) ذكر( ينءما بين متزاجا هو إذ ،)العاشق

                                                      
 . ٧أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان دوائر الجنون، العشق، مصدر سابق، ص   )١(



 

١٣٢ 

r   s    t      u   v   w   x         y   z   {   |   }   ~    �   ¡     ¢   £   Z )وهــــــــذا ،)١ 
 .اإللماح طريق عن الديني للرتاث توظيٌف 

 األسـطوري الـرتاث يوظـف الشـاعر أن يلحـظ دثرينـي قصـيدة أبيات بعض يف وكأنه
 : قوله يف كما ،اإللماح طريق عن الخصب إله تموز ألسطورة

   الياسمين بتهالاب«
 الدوالي وارتعاشات

 الملهاف بوحه من الندى يساقيها إذ
 الغرام أصناف

 زهواً  الكرم فيميل
 )٢( »تباهي والعناقيد

 والحيـاة الخصـب علـى تـدل ألفـاظ هي العناقيد) ،الكرم ،يساقيها ،الدوالي ،الياسمين ( 
 .)٣( زتمو ورضلح يلمح والحياة الخصب على الدالة األلفاظ لهذة بإيجاده الشاعر وكأن

 :  قوله ويف

 يرتقي من ماء يا وحدك لست«
 كي لمالح به ينزُّ  آن الجرِح  سدرة

 على يستعيدَ 
 )٤( »ُكسر قد ما األفق شفةِ 

                                                      
 . ٣٩ -٣٧ آية القرآن الكريم، سورة القيامة،  )١(
 . ١٠٨أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدارات الوجود، دثريني، مصدر سابق، ص   )٢(
الـدين للنشـر صل الـدين واألسـطورة، السـواح، فـراس، دار عـالء أظر: لغز عشتار األلوهة المؤنثة وين  )٣(

 . ٢٩٢، ص ٢٠٠٢، الطبعة الثانية: ١٩٨٥ولى: والتوزيع، الطبعة األ
أبو الشيح، عبد الكـريم، ديـوان دوائـر الجنـون، العصـفور علـى مـدرج الطـائرات، مصـدر سـابق، ص   )٤(

١٠٢ . 



 

١٣٣ 

 عـن الـديني الـرتاث يوظـف هنا الشاعر فلعل ،الجرح)( موت ُتخرج الحلم)( الحياة
ــق ــاح طري ــن اإللم ــه م ــالى قول ــه  A    B   C   DZ ]: تع ــد فكأن ــول ُيري ــن إن الق  م
 ،نصـه يف آينالقـر الـديني للـرتاث فـهبتوظي ولكنـه ،موتـ  تلـد أهنا الحياة وغرائب عجائب

 أثـر لعلـه ،إعجاز هذا ويف إلهية حقيقة للموت) الحياة والدة( الظاهرة هذه أن القول يريد
 اإلعجـاز خفايـا مـن فيـه لمـا الخفيةو باإللماح شعره يف هيوظف فجعله الشاعر نفسية على

 .الخلقي
 :  قوله ويف

 إلى أعدو ثم «
 عصفورةٌ  حيث

 الخيالِ  زوايا يف

 أنجمٍ  من يدَ عناق راحتيها يف تجمع
 )١( »إليها تدلت قد
 مرللس ...نصُفها«و

 )٢( »للعرب نصُفها

 لــيالً  جليســه مــع الحــديث هــو: للســمر نصــفها القصــة هــذه بــأن الشــاعر يقــول كمــا
 .الحياة دليل وهو جميلة يلةل يف والتمتع السهر)(

 ،ثيـرةك العرب هذه بأن القول يريد كأنه الكثرة دليل والجمع عربة جمع: للعرب ونصفها
 والعقـاب والعـذاب سـبقهم مما والمذنبين المخطئين وعقاب بعذاب االتعاظ هي العربة
 المــوت أن يريــد ،للعــرب ونصــفها للســمر نصـفها بقولــه الشــاعر ولعــل ،المــوت دليــل هـو

                                                      
أبو الشيح، عبد الكـريم، ديـوان دوائـر الجنـون، العصـفور علـى مـدرج الطـائرات، مصـدر سـابق، ص   )١(

١٠٤ . 
 المصدر نفسه .  )٢(



 

١٣٤ 

 فيهـا يسـيطر التـي العجائب هذه لقصة السامع الشخص ألن السمر)( بالحياة يأيت العرب)(
 طريـق يف فيمشي الخطأ عن ويبتعد للصواب فيعود ويعترب تعظي سابقا)أشار كما( الموت

 سـتقامةاو عدالة والصواب ،الموت دليل فهو والتوتر كاالضطراب اعوجاج بال الصواب
: ىتعـال قولـه مـن اإللمـاح طريق عن نيالدي الرتاث يوظف الشاعر فكأن الحياة دليل فهو

[ ¤   ¥   ¦   §    ¨   ©Z)ــمل أي القصــاص يف ولكــم ،)١ ــذاب يف ك  الع
 وهو بالحياة يأيت فالموت ،وعظة نجاة أي األلباب أولي يا حياة الموت) دليل ( والعقاب

 .السياقين ذينه يف لها سبب
   

                                                      
 . ١٧٩القرآن الكريم، سورة البقرة، آية   )١(



 

١٣٥ 

 
  الرابع المبحث
  عکسیال األسلوب

 
 
 

ــداً  أســلوب  اســتخدم الشــاعر أن يلحــظ المبحــث هــذا ويف ــه ،جدي ــس في  حــال يعك
 ،الشـاعر إرادة مع ميتالء بما تمام  مغايرةٍ  حالٍ  لىإ اعليه كانت يالت التاريخية الشخصية

 .)١( »قيسها تغني ليلى« لقصيدته عنونته يف يلحظ وذلك
 يف كمـا السـياق مـن تبـينيُ  مـا وهـذا وشوق  حب  قيسها تغني التي هي ليلى أن ُيبين إذ
 :  قوله

 )٢( »هوانا سّراً  يعد لم «
 : قوله يف وكما

 اءتش ما بليلي شعراً  قل ُعد «
 والحلم...الهوى ولك
 )٣( »تشاءْ  ما لك

 : قوله يف وكما
 : قلت ما إذا تؤاخذين ال -«

 والرداء عيني وأنت ...تركتني

                                                      
 . ٦٠الشيح، عبد الكريم، ديوان إياك أعني، ليلى تغني قيسها، مصدر سابق، ص  أبو  )١(
 . ٦٤المصدر نفسه، ص   )٢(
 . ٦٥المصدر نفسه، ص  )٣(



 

١٣٦ 

 قبلتين حدود على

 قبيلتين سيوف بين
 خطاك حملت التي الدرب أرقب
 عنك تيناآل أسأل

 )١( »هل؟ ؟...فيكم عاد هل ...أنتم يا

 يوظـف الشـاعر فكـأن ،)٢( لليلـى وشـوقه بـهبح شـعراً  غنى الذي هو قيس حقيقةً  لكنه
 الشـاعر آل وربمـا ،ليلـى حال إلى قيس حال لحو أنه إذ عكسية بطريقة التاريخي الرتاث

 الـزمن إلـى الماضـي الـزمن إليـه سـار الـذي تحـولمال السـياق هـذا يف األسلوب هذا إلى
 وكـأن ابق سـ وجـودٌ  لهـا يكـن لـم األنثـى قبـل مـن ةٌ جـرأ الحـال ههـذ يف باتت إذ الحاضر
 الجنســين بـين األحــوال تقلـب يف االجتمــاعي التـاريخي التحــول هـذا إلــى يشـير الشـاعر
 : قوله يف والشاعر ،إبداعي فني بأسلوب

 الُبكا خلي«
 به عادت ما أختاه يا فالزير
 ...الصافنات الخيول ةحمحم عند الفوارس حمى
 لغارة يستجدي فليس
 خيصةالر الخمر من يةً باط اتباع الكليب بدم

 وأرتضى
 جوعه هتدهد بغي  بجواده
 قيثارة وبسيفه

                                                      
 . ٦٣المصدر نفسه، ص   )١(
 -العلميـة، بيـروت الكتب ، دار١الوالبي، ط  ينظر: ديوان قيس بن الملوح مجنون ليلى، رواية أبي بكر )٢(

 . ٧م، ص ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠لبنان، 



 

١٣٧ 

 البكا خلي
 الضراعةو التفجع ودعي

 الحجارةو الدوارس بين يزل لم المهلهل إن
 ترابه جوع من ويسفُّ  الفنا يساقيه ميت 
 ذكارهأ نساقيه حي 
 )١( »جارة اي سمعياو أعني إياك
 عكــس إذ عكســية بطريقــة التــاريخي الــرتاث يوظــف قولــه يف الشــاعر أن يلحــظ كأنــه
 أخيـه لـدم ثـأراً  غارة إلى غارة من يدور بطالً  كان فالزير الحقيقة عن تمام  الزير شخصية
 قـد ،والهـوان والقتـل بـالظلم والمليء الشاعر يعيشه الذي الراهن الزمن وربما ،)٢( ُكليب
 يوجد بمار الزير أن ليبين حقيقته عن لضديا الشكل هبذا الزير شخصية الستحضار دعاه
 فقــد مــن فمــنهم العصــرُكُثر هــذا يف وأمثالــه( لهــا وجــود ال شخصــيته لكــن الــزمن هــذا يف

 الذي الراهن الضعف حال من ساخراً  ،كالزير) لهم يثأر لمن وجود ال لكن وأهليه أخوته
 ترهـق ال أن منهـا يطلـب كأنـه )الخ... لبكاا خلي(: قوله يف هو لهذا الفاحش الظلم يقابل
 ال وموسـيقى بلهـاء ابتسـامة سـوى وإثـارة تلبيـة أي لندائها عاد فما والبكاء ببالند نفسها
 .العصر هذا يف المنادى حال يف والضعف الجبن لشدة ربما نفع  تجدي
 يغني هنر هنا ها«

 دانيات وقطوف
 حولي الخمر وجرار

 راقصات والصبايا 

                                                      
 .٢٦ -٢٥ص مصدر سابق، أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان إياك أعني، قصيدة إياك أعني،  )١(
لبنـان، -ينظر: قصة الزير سالم الكبير أبـو ليلـى المهلهـل، الطبعـة األولـى، منشـورات الجمـل، بيـروت )٢(

 .) ١٠٧-٨٦، ص (٢٠١٣



 

١٣٨ 

 الصبا كنَُسيمات
 )١( »محييات يافعات
 حـد يف والمـاء ويتحـرك مـاء هو إذ الحياة دليل النهر ياتمحي يافعات الصبا نسيمات

 يــدل حركتــه يف والمــاء ،)٢(n    o   p   q        r   sZ ]: تعــالى يقــول إذ حيــاة ذاتــه
 ،الحيـاة دليـل فهـو وفـرح متعـة وفيـه طـرب الغنـاء يغنـي) ( ،فيـه الحيـاة واندفاع قوة على

 فهـي وجمـال رونـق ذات وهـي ائهاواسـتو نضـجها دليل الدانية والقطوف دانية) قطوف(
 يف تعـالى قولـة مـن الـديني الـرتاث يوظـف هنـا الشاعر وكأن ،فيها الحياة كمال على تدل

 ،الكثرة دليل والجمع جمع جرار الخمر) جرار( ،)٣(Z   ¤   £   ¢ ]: للجنة وصفه
 رقـص راقصـات) والصـبايا( ،الجنـة شـراب وهـو والنشـوة والمتعـة اللـذة شـراب الخمر
 لطيــف وهــواء أكســجين النســيم) الصــبا كنســيمات ( والحيويــة العنفــوان دليــل بالشــبا

 ملـئهن شـدة مـن محييـات) يافعـات ( والحيـاة الرتيـاحاب يشـعر العليـل لهذا والمستنشق
 أسـلوبه خـالل مـن للجنـة وصـفا يقـدم الشـاعر أن يبدو مما فلعله ،الحياة يبعثن بالحيوية
 عــدا المتمايلــة المرتاقصــة قصــيدته يف هــذا ظويلحــ ،بــالفرح الملــيء جوهــا يف المحتفــل

 أيضـا الشـاعر أن يبـدو ولعلـه ،وجودهـا لشـدة وانبعاثهـا الحيـاة كمـال علـى الدالة ألفاظه
 ُقطـع الـذي ورفيـوسا أسطورة من يغني) هنر هنا ها(: قوله يف األسطوري الرتاث يوظف
 ورفيـوسا مـوت علـى عـزاء حـزن ألحان وأنشد عليه النهر فغنى بيدرا هنر يف وُألقي رأسه

 يبدو هذا ولعل ،الحزينة بيدرا ألحان على الخ)... حيوانات نباتات( الكائنات فرتاقصت
 أيضـا الشـاعر وكـأن ،)...األلفاظ يف والحياة الفرح وانبعاث أجزاء تمايل( النص عامة يف

 : نواس أبي قول من ،)حولي الخمر وجرار(: قوله يف األدبي الرتاث يوظف

                                                      
 .١١١ات الوجود، دثريني، مصدر سابق، ص أبو الشيح، عبد الكريم، ديوان السفر يف مدار  )١(
 .٣٠القرآن الكريم، سورة األنبياء، آية   )٢(
 .٢٣القرآن الكريم، سورة الواقعة، آية   )٣(



 

١٣٩ 

  ، وال تطـــــرب إلـــــى الهنـــــد ال تبـــــِك ليلـــــى
ــالوراو ــورد مــن حمــراء ك   )١( دشــرب علــى ال

 
 :   قوله يف وكما

  أثنــــــــــي علــــــــــى الخمــــــــــر بآالئهــــــــــا 
ــــــــــــــمائها ــــــــــــــَن أس ها أحَس ــــــــــــــمِّ   وَس

ــــــــــد يشــــــــــرهبا معشــــــــــٌر    والخمــــــــــر ق
ـــــــــــا ـــــــــــدوا، بأكفائه ـــــــــــوا، إذا ُع   )٢( ليس

 
 :   قوله يف وكما

ـــــــــــــة ـــــــــــــيَن جانَِح ـــــــــــــيَن ال ُيْبِق   إذا َتَغنّ
ـــــــرٌب  ـــــــا ط ـــــــداءُ  إال هب ـــــــه ال ـــــــفى ب   ُيش

ـــــــه  ـــــــُت ب ـــــــزل خمـــــــار أطف ـــــــا ُرَب من   ي
ــــــــْوداءُ  ــــــــاِر س ــــــــه كالق ُت ــــــــُل ُحلَّ   )٣( واللي

 
 :  أيضا قوله ويف

  ـــــــ قـــــد ســـــقتني، والصـــــبح قـــــد فتـــــق اللي
ـــــــــــ   ل بكأســــــــــين، ظبيــــــــــٌة حــــــــــوراءـ

  

                                                      
، دار صـادر للطباعـة والنسـر، بيـروت، ٢، قصيدة ال تبـك ليلـى، ط ) م ٨١٤ -٧٦٢ديوان أبو نواس (   )١(

 .١٨٠، ص ١٩٩٨
 .٨الخمر، ص المرجع نفسه، قصيدة آالء   )٢(
 .١٤المرجع نفسه، قصيدة خمرة شمطاء عذراء، ص  )٣(



 

١٤٠ 

  ـــــــــب الفضـــــــــعـــــــن بنـــــــان كأهنـــــــا ُقُض 
ــــــــــــــــــــــــ   ى أطرافهـــــــــــا الحنـــــــــــاُء ة، قنَّ

  ز ذاُت حســـــــــن ُتســـــــــجى بأردافهـــــــــا األ
  )١( ُر، وتطــــــــوى يف ُقمصــــــــها األحشــــــــاءُ 

 

 :  قوله ويف
   يســــاٍع بكــــأٍس إلــــى نــــاٍش علــــى طربِــــ

  )٢( كالهمــــــا عجــــــٌب يف منظــــــٍر عجــــــِب 
 

 وقوله:
  ســــــقاين أبــــــو بشــــــر مــــــن الــــــراح شــــــبًة 

  لهــــــــــــا لــــــــــــذٌة ُذقتهــــــــــــا لشــــــــــــراب
   مومــــــــا طبخوهــــــــا، غيــــــــر أن ُغالمُهــــــــ

ــــــهاب ــــــا بش ــــــواحي كرمه ــــــى يف ن   )٣( مش
 

 ومثل قوله:
  وكـــــــأس كمصـــــــباح الســـــــماء شـــــــربتها

  علــــــــــى قبلــــــــــة أو موعــــــــــد بلقــــــــــاءِ 
ـــــــاُم، حتـــــــى كأهنـــــــا    أتـــــــت دوهنـــــــا األي

  )٤( َتســــــاُقُط ُنــــــوٍر مــــــن فتــــــوق ســــــماءِ 

                                                      
 .١٩المرجع نفسه، قصيدة قد سقتي، ص  )١(
 .٤٠المرجع نفسه، قصيدة ساقية تامة الحلق، ص  )٢(
 .٤٨المرجع نفسه، قصيدة راح لذيذ، ص  )٣(
 .٢١المرجع نفسه، قصيدة إمام يخاف اهللا، ص  )٤(



 

١٤١ 

 المـذكور بيتـه يف الخمـرة ذكـر يف نـواس أبـي عنـد ممـا كثيـر بألفاظ يأيت الشاعر فكأن
ن الخمر وجود كثرة على والدال سابق   ولعـل الخمـر) جرار( مارب ،اللفظ جمع يف والبائِ
 توظيفـه يف تمـازج يوجـد الواحـد نصـه يف للـرتاث والمختلفة العديدة توظيفاته يف الشاعر
 .نصه يف الرتاث لتوظيف الفني اإلبداع يف زيادةٌ  هذا يف وربما ،شعره يف للرتاث
   نديمي يا«

 الُمقال وغن قم
  خمراً  فيَك  من واسقني

 َعلال
 خديَك  ندى من

 صرَفها مازج
 لصًب  الجيدَ  جعلاو

  ُنُقال
   نديمي يا
  وغن قم

   الُمدام هذي واسقني
   وكانت الخمرُ  حلت
  اليوم هذا َقبل
  حرام ُعريف يف
 َتعلى الليل هو ها

 الخيام هاتيَك  َفوَق 
  وَيمم الكأَس  فامتط
 الَغرام َحلبات شطرَ 



 

١٤٢ 

 ُتقضى سويعاٌت  الُعمرُ  إنما
 ُحلم بين

   حُولي طاَف 
 وحلم

 .تولى قد
   يميند يا
   تسلني ال
  قدْ  أعنيه من سما ما

 ُفعال بفعل سمُ اال يعرُف 
  إلى بعينيه يرنو شادنٌ 
   فُيلفى طود شامخ
  َحلال
 نحوهُ  كأسي قربُت  ُكلما
  بكف الكأَس  يدفعُ 
 : َخجال وُيَغني

 والساقْي  الليَل  ألذَ  ما
 ...َثمالً  وظبي 

  علينا الُحكم يف جارَ 
  عندي الَجور ُرغم وهو

 َعدالً 
   بطرف الحي يقُتُل 

 ...وبطرف



 

١٤٣ 

  ُقتال قد بَمن الروح يبَعَث 
   نديمي يا
 الُمقال غنو ُقم
 :  تشدو األوتارَ  تركاو
 والساقْي  الليَل  ألذ ما

 ....َثمال وظبي 
   لنا جادَ  إذْ  جارَ 
 جيْده من
 )١( »ُنُقال
 العنـوان يف( البداية ومن يشير الشاعر كأن ،للقريب تكون وربما ،للبعيد نداء أداة -يا

 هـو وربمـا الخمـر) شرب يف رفيقته هي إذ( منه قريبة يناديها التي أن إلى األول) المقطعو
 هبـذا وكأنـه نديمـه)( للمنـادى نفسـه يف المسـافة وكـرب بعـد عن ليعرب للبعيد نداء بأداة أتى

 قـد أهنـا إلـى يشـير للبعيـد النـداء بـأداة كأنـه هـذا كـل مع ولكن منه قرهبا شدة ُيبين التعبير
 .هجراً  بعدت
 الشـاعر فكـأن الطلـب يفيـد واألمـر ،أمـر فعـل وغـن ،أمـر فعـل قـم ،الُمقـال) وغن قم(
 أكثـر هي العين أن إذ بالعين غزالً  تغني أن منها يريد فكأنه ،الُمقال تغني أن رفيقته من يطلب

 دليــل والغــزل غــزالً  رفيقتــه لــه لتغنــي العــين ختـارا الشــاعر لهــذا فربمــا ،غــزالً  لهــا ُيغنــى مـا
!  M: تعـالى قولـه من واقتباسه الديني الرتاث يوظف هنا الشاعر كأن ،والحب اإلعجاب

5  4    3  2  1  0     /  .   -  ,      +        *  )  (  '   &   %   $  #      "L)٢(، 
 المتغطـي المزمـل ينـادي قولـه يف تعـالى واهللا ،الخمـرة رفيـق نديمه ينادي قوله يف الشاعر

                                                      
 . ٩٧ديوان كومة أحالم، يا نديمي، مصدر سابق، ص أبو الشيح، عبد الكريم،   )١(
 . ٤ -١القرآن الكريم، سورة المزمل، آية   )٢(
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 يطلـب واهللا ،الخمـرة وسقاية للغناء القيام نديمه من يطلب الشاعر أن ُيلحظ وكأنه ،هبثياب
 هـذا يف يوجـد الشـاعر فلعـل ،القـرآن وترتيـل الليل) قيام ( الليل لصالة القيام المزمل من

 المعنـى يف  تامـ اً وتضـاد  خالف دوجِ يُ  أيضا ولعله اللفظ بعض يف توافق النصي االقتباس
 .نواس أبي مثل تمام  ،اإلسالمي للفكر مضاداً  بنيان  يبني التناص هبذا أنهوك ،والداللة
 لكـن ،خمـراً  تسـقيه أن منهـا يطلـب فكأنـه ،أمـر فعـل سقنيا ،خمراً  فيَك  من سقنياو
 فربمـا ،كأسها من ال فيها من الخمر تسقه أن منها ويطلب المعتاد يخالف كأنه هنا الشاعر

 هاهشــفا لـذة أن إلـى فيهـا يشـير عشــق قبلـة عـن نايـةك هـي بــل حقيقيـة خمـراً  ليسـت هـي
 نـدى من( الحال هذا يف المرة تلو المرة التكرار يريد فهو علال)( ،الخمر تساوي ونشوهتا
 مـازج)( أخـتلط الـذي خـديها ندى من ُيسقى أن أيض  يريد وكأنه صرفها) مازج ،خديك
 هبـا يخـتلط ال التـي لصـافيةا الصـباح بطبيعـة خـديها يشـبه فكأنه الندى صرفها)( بصفائها
 .الندى سوى
 ُتنـزل أن منهـا يطلـب أيضـ  فكأنـه ،أمـر فعـل ،اجعـل ُنُقـال) ،لصـًب  الجيـد جعلاو( 

 إظهـار كثـرة عن كناية هذا وربما لمكان مكان من ُنُقال)( بتحول الجيد)( الحسن صب)(
 عالمـ  يبنـيف المـرة بعـد المـرة أو أخـرى إلـى كـأس مـن الخمرة تنقل أو تنُقله يف الُحسن
 .مع  الخمرةو والجنس الشرب حضورل متناغم 

 العبــارة هـذه أهميــة لشـدة ربمــا الشـعرية الالزمــة ويكـرر يكــرر الشـاعر نــديمي) يـا( 
 .األهمية هذه على تأكيد تكرارالفب نفسه على أثرهاو

 الغنــاء يف الطلــب يكــرر أيضــ  هنــا الشـاعر كــأن )دامالمــ هــذي واســقني ،وغــن ُقـم( 
 .األمر لهذا والرغبة الشوق لشدة ربما الخمر وسقاية

 الخمـر إن يقـول الشـاعر كـأن )حـرامْ  عريف يف ،اليوم هذا قبل ،وكانت الخمر حلت( 
 ، حرامـ ُعرفـه يف الماضـي يف كانـت وقـد حياتـه يف وحضـرت حـالالً  أصبحت أي حلت
 حبـهو شوقه ةلشد ربما فهو هذا ويومه حياته يف المكان لها وأحل ُعرفها غير الشاعر لكن



 

١٤٥ 

 سـبق فيمـا وفه حاضره يف وتحليلها ماض تحريمها لجعل العقدية الحدود تعدى وقد لها
 وحبـه بـذكره منـه والقريبة بشخصها أو قدرها حجم بكرب البعيدة ،فيها من السقاية يطلب

 .بنداءاته يستدعيها والتي لها
 فــوق عــمَ  لليــَل ا إن يقــول الشــاعر كــأن الخيــام) هاتيــَك  فــوَق  ،تعلــى الليــل هــو هــا( 

 هـذه أثـر إن يقـول فكأنـه )الغـرام حلبات شطرَ  ،يممو الكأس متطاف( ،الخيام)( المساكن
 وأقصـد( ُيمتطـى بخيـل الكـأس يشـبه وكأنـه الكـأس أمتطـي أن المكـان عمت التي الليلة

 وجـود إلـى يشـير الشـاعر فلعـل معركـة وجـود دليـل الحلباتو والخيل ،الغرام) حلبات
 .ورفيقته لمحبوبته لهفتهو شوقه لشدة يمم) ،يمتطي( ويطلبها هايريد غرامية معركة

 ُتقضى وهي القلة على دل التصغير هذا وربما ساعات) تصغير لفظة وهي( سويعات
 والطوفـان واقعـي) وغيـر حقيقـي غيـر هـو والحلـم( حولـه مـن طـاَف  قد حلم بين ُتغنىو

 حولـه يطـوف الحلم هذا نإ يقول فكأنه ،الحياة رمز هو والماء األرض سطح على يكون
 ،تمامـ  الزمـه إنـه القـول يريـد أنـهك ،األعمـاق إلى يغوص وال فحسب حياته سطح على
 فـال يتواله أنه لدرجة يسكنه الحلم أن عن يعرب أن يريد هو ربما ،والزمه تواله حلم وبين
 .يفارقه

 يرنـو نٌ شـاد ،ُفعـال بفعـل االسـم يعـرف ،قـد أعنيـه من اسم ما ،تسلني ال ،نديمي يا( 
 الـذي اسـم عـن يسـأله ال أن نديمـه مـن يطلـب )كأنـهَحلال ،فُيلفى طود شامخ ،إلى بعينيه
 فيهـا يقـولحيـث  مقطـعال اهـذ يلـي مـا يف يصفه ما سرعان ربما لكنه شعره سابق يف يعنيه

 إلى النظر يديم صغيرٌ  ظبٌي  بأنه يصفهُ  فهو )َحلال فيلفى طود شامخ إلى بعينيه يرنو شادنٌ (
 شـادٌن)( ورشـاقته ورقته الموصوف نفس شأن ُعلو عن كناية الوصف هذاو وسما َعال ما

 .لصغره وعنفوانه



 

١٤٦ 

 إن يقـول اعرالشـ كـأن ) خَجالً  ويغني ،بكًف  الكأس يدفع ،نحوه كأسي قربت كلما(
 يأباهـا فكأنه بكفه يدفعها الخمر كأس نحوها قربُت  وكلما ُيلفى)( يتجنبهُ  الموصوف هذا
 : قوله يف الشاعر)( حضرته يف الغناء يريد طفق هو يريدها وال

 إلـى يحتـاج ال الموصـوف أن علـى التعبير يريد القول هذا يف فلعله ،)خجالً  وُيغني( 
 أجـل مـن يكفيـه فحسـب المحبـوب وجـود بـل والنشـوة الـرتنح أجـل مـن الكأس شرب

 .خجل يف َغزالً  له والغناء االستمتاع
: بقولـه الوصـف ُيكمل الشاعر كأنو للمحبوب) ةنشو ،َثمالً  وظبي  ،الساقي ألذ ما( 

 الموصـوف إن يقـول الشـاعر كـأن ،َعـدًال) عنـدي الجور رغم هوو علينا الحكم يف جار(
لمحبـوب ل حبه لشدة ربما عادل له بالنسبة وهف جوره رغم هو ولكنه حكمه يف عليه جائرٌ 

 مع عدم االستجابة لنداءاته.
 يقتـل عينـه بجانـب نظـر إذا إنـه يقول كأنه رف)بط الحي يقُتُل (: بقوله الوصف يكمل

 : جرير الشاعر قول من تناص  قوله يف هنا يوجد الشاعر كأن جماله لشدة الحي
ـــا حـــورٌ  ـــي يف طرفه ـــون الت   إن العي

  )١(قتلننـــا ثـــم لـــم يحيـــين قتالنـــا

 
 ليبـين ربمـا أقوال من العرب عند الغزل يف قيل قد ما أغزل هو البيت هذا إن قيل وقد

 يبعـث ،وبطـرف ( ،الغـزل يف بيـت أغزل فيها قيل التي تلك كجمال يصفها التي جمال نأ
 التعبيـر يف زيـادة الوصـف هذا ويف ُقتل قد الذي يحيي أخرى وبنظرة ُقتال) قد بمن الروح
 الشـاعر وكـأن ،وُتحيـي ُتميـت إذ عيوهنـا يف جمال سحر إلى يشير وكأنه الجمال شدة عن

   Z   [   \]   ^      _   `   a ]: تعـالى قولـه عمـ تنـاص هـذا قولـه يف يوجد

                                                      
محمد بـن حبيـب، ديـوان جريـر، تحقيـق نعمـان محمـد طـه، المجلـد األول، دار المعـارف، القـاهرة،   )١(

 .١٦٣الطبعة الثالثة، ص 



 

١٤٧ 

b    c   d   e   f   Z )اإللهـي اإلعجـاز تعـالى قولـه من المقصود كأن )١ 
 محبوبتـه جمـاَل  أن ليبـين تعـالى قولـه مـن نصـهُ  نـص قـد الشـاعر فلعـل المـوتى إحيـاء يف

 .جمالها وصف يف مبالغةٌ  هذا يف كأن الموتى يحيي المعجز
 .الُمنادى بغناء رغبته لشدة طلبه لتأكيد ربما قوله يكرر الشاعر الُمقال) وَغن ُقم ،نديمي يا(
 فكأنـه ،األوتـار تركيا أن لها يقول إذ العزف منها يطلب وهنا تشدو) األوتار تركوا( 
 يقـول وهـو َخجـالً  ربما العزف عن تتمنع فهي العزف عن وتمنعها تمسكها أهنا إلى يشير
 حقيقـةً  األوتار لكن يشدو  لحن تعزف أن أجل من الموسيقى عن يهاتمنع وال اتركيها لها
 التلطـف مـن وهـذا العـزف المباشـر غـرب األسلوب هبذا منها يطلب فهو وحدها تعزُف  ال

 وظبيــ  ،والســاقي ليــالل ألــذ مــا(: قولــه يف وذلــك ســابق  َغنتــهُ  مــا ُتغنــي أن منهــا ويطلــب
 وجـوده حسـنه لشـدة الموصوف يف يقول فكأنه )الُنقُ  ،جيده من ،لنا جاد إذ جار ،َثمالً!!!
 ُظلمـ  الحسـن شـدة يف جَعـل قـد الشـاعر كـأن ،وظلـم جـار قـد لكثرته المتحول المتنقل
 الشـاعر وربمـا ،الحسـن ال الشـر كثـرة يف يكـون الظلم أن إذ لسعادةا خالُف  هذا يف وكأن
 فحسـب َحقـهُ  تعطـه لـم هيف الحدود أبعد تعدى قد له حسنها أن يبين أن التعبير هبذا أراد
 يف وكـأن ،وجودهـا حسـنها يف تعـدل ولـم الحـق تعـدت إذ فجارت العدل وزن زادت بل
 .حسنها زيادة يف مبالغة األسلوب هذا

 :  قوله ففي نواس أبي عند بما شعره يف يأيت الشاعر وكأن كما
 »دامالُمـ هـذي واسـقني ،َعلـال ،خمـراً  فيـَك  من واسقني ،الُمقال وغن قم ،نديمي يا«
 : نواس أبي وقول

  إســــــقنيها يــــــا نــــــديمي بغلــــــس 
  )٢(ال بضوء الصبح بل ضوء القـبس

 

                                                      
 .٧٣ن الكريم، سورة البقرة، آية آالقر  )١(
، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ٢ط ، قصيدة اسقنيها بالغلس، ) م ٨١٤ -٧٦٢(  نواسديوان أبو  )٢(

 .٣٢٧، مرجع سابق، ص ١٩٩٨
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 )١( »خمراً  فاسقني أال«: قوله و
 ،حـرام ُعـريف يف اليـوم هذا قبل كانتو الخمر حلت ،الكريم) عبد( الشاعر قال وكما

 : نواس أبي قول ويف
 .)٢( »الجهرُ  أمكن إذ سراً  تسقني وال«
 هـي إذ الخمرة بشرب أجهر إن يقول نواس اأب كأن ،سكرة بعد سكرة إال العيش فما 
 أراده مـا تقريبـ  هـذا ولعل هبا اإلصرار وعدم جهلها يف له بالنسبة تحليلها يريد كأنه حرام

 الفـتح قصـيدته آخـر أغلـب يف يوجـد الشاعر كأنو ،أيض  قاله فيما )الكريم عبد( الشاعر
 هـذا ويف المـد حـروف مـن هـو إذ نطقه أثناء يف حرٌف  ُيلحظ كما وهو الفتحة) شارةي إأ(

 صـرخة وجـدت خاصـةً  المـد يف وكأن ،والتوجع التأوه عن األحيان بعض يف تعبيرٌ  الصوت
 عنـه رفيقتـه ُبعـد مـن نفسه يف ضاَق  عما ينفُس  الفتحية األصوات هبذه ولعله ،المنادي ألم

 ،لهــا وشــوقه حاجتــه لشــدة اوربمــ قصــيدته يف موضـع مــن أكثــر يف النــداء لهــا َكــرر والتـي
 لعلـه صـوته ومـد فمـه فـتح بملـئ المتكـرر النـداء ليصـلها والمـد الَفـتح مـن أكثـر أيض و

 الـذي األمـر فعل من أكثر قد الشاعر أن أيض  القصيدة هذه يف ويلحظ كما ،بندائه يجلبها
 أتـى قـد الشـاعر أن ُلحـظ أنـه إلـى إلضـافةاب ،بشـدة اإلجابـة يريـد هبـذا فلعله الطلب يفيد

 للـرتاث توظيـف أيضـ  هـذا ويف الُقـدامى الشـعراء سـلوبأل مقاربـ  أسلوهبا كان بألفاظ
 .ُمدام) - ثمال – علال(: قوله يف كما ،القديم

 ،خمـراً  فيـك من سقنياو: نديمي يا: قوله يف األدبي الرتاث يوظف أيض  الشاعر كأن
 : الجواهري الشاعر قول من الُمدام هذي سقنياو

 
 

                                                      
 .٢٤٢المرجع نفسه، قصيدة سكرة بعد سكرة، ص  )١(
 المرجع نفسه.  )٢(



 

١٤٩ 

  يمي وصــــب لــــي قــــدح يــــا نــــد
ــــــاأو ــــــديثك الَمرح ــــــرين ح   )١(ع

 
 تـام تنـاص نـديمي يا اهريالجو قصيدة بذات نديمي) يا( قصيدته ذات عنون أنه كما

 عنـوان يف حتى والتناص قتباساال هذا خالل من الشاعر وكأن ،القصيدتين كال عنوان يف
 ،خمـرًا) فيـك مـن يواسـقن(: يقول ،بقربه نديمه لوجود حاجته شدة على يؤكد ،القصيدة

 خمـرا فيـك مـن بقولـه قصـد الشـاعر ربما ،المرحا) حديثك عرينأو(: يقول والجواهري
 غربتـه يف يحادثـه لمـن محتـاج كـالجواهري الشـاعر لربماو ،الجواهري قال كما حديثك

 .نديمي يا ينادي لذا ،الداخلية وحدتهو وحشتهو
 المقـاطع بعـض آخـر يف سـرالكَ  حركـات مـن العديد أوجد قد الشاعر أن لحظ ولعله

 أوجـد أنـه ويلحـظ ،وحـزن ألـمٌ  نكسـاراال ويف نكسارباال الشعور على دليالً  هذا يف وكأن
 الموت لوجود رمزٌ  فهو والثبات الحركة عدم دليل والسكون المواضع بعض يف السكون
 .محبوبته بفراق متأثراً  الشاعر توصرخا نداءات سبب أيض  هذا وربما

   

                                                      
، ١٩٩٨، دار طــالس للنشــر، دمشــق، ٤الجــواهري، محمــد، الجــواهري يف العيــون مــن أشــعاره، ط   )١(

 .٤٤٢ص



  



 

١٥١ 

 
 الخاتمۀ

 
 
 
 الشـاعر إن ،للقارئ طيب أثر ذو ُمجدٍ  مفيد هو ما قدمت تكون أن سةالدرا هذه ملتأ
 فـيض مـن نابعـ  ودهشـته روعتـه يف فائق  شعراً  قفُ دْ يَ  زال وما كان أبو الشيح الكريم عبد

 شـعراً  قـدموا الـذين الشـعراء مـن وهـو إبداعـه لشـدة إليـه والقـارئ السـامع يشد إحساس
 واحـد بحث يكفي وال متخصصة علمية دراسة ُيدرس أن الشعر الهذ وينبغي فريدا مميزاً 
 التـي الشـعرية المقـاطع ُحللـت قـد الدراسة هذه ويف ،حقه إليفائه جهد من فيه ُبذل مهما
 النتـائج وأهـم ،) شـعبي ، عالميـ ، أسطوري ، إبداعي ، تاريخي ، ديني(  تراث فيها توجد
 .الدراسة هذه لها توصلت التي

 ،التضـمين ،التنـاص ،الـرتاث( الـرتاث مفـاهيم بـين تـربط وثيقـة عالقـة ثمـة هنأ ُلحظ
 ومـا الـرتاث مفهـوم حـول العلماء آراء وبين واالصطالحية اللغوية السرقات) ،االقتباس

   .وسرقات وتضمين اقتباسو تناص من تبعه

 يف تتجلـى ثرتاللـ نماطـ وأ اً أبعـاد فرضـت الكـريم عبد الشاعر رؤية أن ويلحظ كما
 نصوصــه داخــل توظيفهــا يف تجاهــاتاال متعــددة متنوعــة جــاءت اداألبعــ هــذهو ،هشــعر

 يف أسـهمت )والشـعبي والعالمي واألسطوري داعيواإلب والتاريخي الديني( كالتوظيف
 الحاضـر الواقـع يف المتداخلة التاريخية الشخصيات ورسم األحداث طبيعة عن الكشف
 .توظيفها يف الغاية عن الكشف إلى افةضإلاب الشاعر نصوص ضمن

 ،جماليـ  إبداعي  أدبي  تشكيالً  الشعرية نصوصه يف الرتاث بتشكيل الشاعر هتما وقد
 الـرتاث طبيعـة فرضـت وقـد ،المدروسـة النصـوص يف الـرتاث رسـم آليات تنوعتو كما



 

١٥٢ 

 نصوصـه يف القديمـة النصـوص اسـتدعاءب تمثـل  تنوعـ ،الشـعرية النصوص تناولتها التي
 الحاضـر الواقـع بصـورة القديمـة الشخصـية اسـتدعاءو ،المكان ذاكرة ويروتص ،الحديثة
 .إبداعية أسلوبيةٍ  بتقنية حباإللما أو ،مباشر غير أو ،مباشر بشكل إما أبعادها بإظهار
 التـيو يـهلد الشـعرية لنصـوصا لغـة أن ويلحظ العمودي الشكل يتخذ شعره أن كما

 ،الصــعوبة وعــدم القــوة ثناياهــا يف تجمــع الــرتاث مــع هتعاملــ يف ســتخدمهاوا هــاظفو
 ،العاطفـة رقيقـة جذابـة إبداعيـة جميلـة فنيـة غـةل كوهنـا إلى تميلو ،والسالسة والفصاحة
 عــين جــذب يف رغبــة نعــ بــذلك تكشــف فهــي، شــعرية) لغــةً ( الحســي التــوهج وشــديدة
 .نحوها القراءة

 حيـ  بعـ طا َف اأضـو ،كبيـراً  حيـزاً  احتـل نصوصـه يف الشـاعر لـدى الرتاث أن ويبدو
 الـزمن يف واقعيتهـا عـن تعـرب معيشـة واقعيـة وكأنـه الموظـف الـرتاث عموم على متفاعالً 
 .الرتاثية األحداث نقل يف توىالمس عالية تصويرية قدرة عن يكشف وهذا ،الحاضر
 المباشـر فمنهـا ،وتنوعـت اختلفـت الشـاعر لدى الرتاث توظيف أساليب أن يلحظو
 اســتخدامه مــن الكــريم عبــد أكثــر وقــد ،العكســي لوبواألســ واإللمــاح مباشــرال وغيــر
 جميعـ  باحتوائهـا الدراسـة تقـم لم والتي ،النصوص يف مباشرال وغير المباشر سلوبلأل
 .األمر هناية يف وإعادة تكرار من التحليل هذا يف لما تحليلها يف

 يـلالقل إال منـه الدراسـة تحـوِ  لـم والـذي اإللمـاح أسـلوب ستخدما أنه إلى افةباإلض
 .إيجاده صعوبةو لغموضه ربما

 إبـداعي  تميزاً  ُيعد وهذا العكسي األسلوب وهو أال اً جديد  أسلوب ستخدما قدو كما
 .الشاعر قدمه

 غالبيــة يف والمــوت الحيــاة ثنائيــة تتجلــ الدراســة قدمتــه الــذي التحليــل خــالل مــن
 داخلـه يف لـةدال يحمـل الـذي الرتاث يوظف الشاعر أن يتبين هذا ويف الشعرية النصوص

 فهـو بـالموت شـعرهت بحـال هـو أو بالحيـاة شـعرهت بحـال أهـو ،اهب يمر تيال الحال حسب
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 الشـاعر بـين وثيقـة عالقـة ثمـة أن أي ،يعيشه الذيالزمن  حسب الغائب الرتاث يستدعي
 مـن ويجعـل األمـة يراقب الشاعر إذن ،للمتلقي شخصيته ويعكس يكشف فهو ،والرتاث

 .وآحاسيسه أشعاره طريق عن بلسانه  وناطق للمجتمع اً ناقد نفسه
 ،بـه وتعتـز إليـه تنتمـيو هبا  خاص  تراث تملك أمة كل أن تضحا المفاهيم خالل ومن

 .معين مكان أو زمان أو واحد نوع على يقتصر أو يختصر ال الرتاث وأن كما
 ..بعد ومن قبل من الحمد وهللا
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  والمراجع المصادر قائمۀ

 
 
 
 

 .الكريم القرآن •

  .٢٠٠٣ ،إربد/األردن ،للطباعة الروزونا ،أعني إياك ،الكريم عبد ،الشيح أبو •
 ،إربـد/األردن ،الثقافـة) وزارة مـن بدعم( ،أحالم كومة ،الكريم عبد ،الشيح أبو •

٢٠٠٧.  
 ،األردنيـة) الثقافة مدينة إربد إصدارات( ،الجنون دوائر ،الكريم عبد ،الشيح أبو •

 .٢٠٠٧ ،ردنعمان/األ

 وزارة مـن بدعم( الجنان دار ،الوجود مدارات يف السفر ،الكريم عبد ،الشيح أبو •
 .٢٠١٢ عمان ،الثقافة)

 
 
 .١٩٨٠ ،الطبعةاألولى ،بيروت العودة دار ،القرن لنهاية فاتحة ،أدونيس •

 -بيـروت ،١ط ،ومناقشـات دراسـات والحداثـة الـرتاث ،عابـد محمد ،الجابري •
 .م١٩٩١ ،للنشر العربية الوحدة دراسات مركز ،نانلب

ــل ،جــربان • ــب ،جــربان خلي ــة المواك ــل دراس ــ قصــيدة ،وتحلي  ،١ ط ،بالمواك
 .١٩٨١ ،لبنان بيروت ،نوفل مؤسسة
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 الشـروق دار ،أخـرى وإسـالمية عربيـة دراسـات ،الـرتاث نظرية ،فهمي ،جدعان •
  .م١٩٨٥ ،األردن -عمان ،الطبعةاألولى ،والتوزيع للنشر

 ،للنشـر طـالس دار ،٤ط ،أشـعاره من العيون يف الجواهري ،محمد ،الجواهري •
 .م١٩٩٨ ،دمشق

 يف والجرجـاين اآلمـدي بـين الشـعرية السـرقات ،محمـد اللطيف عبد ،الحديدي •
 .١٩٩٥ ،المنصورة ،األزهر جامعة ،١ط ،والحديث القديم األدبي النقد ضوء

ــد • ــة ،محمــد ،حمــود العب  ،اهرهــاظوم بياهنــا معاصــرال العربــي الشــعر يف الحداث
 .م١٩٩٦ ،األولى الطبعة ،لبنان -بيروت ،للكتب العالمية الشركة

 .ط.د ،ت.د ،القاهرة ،دارالفكرالعربي ،فيفكرناالمعاصر ،حسن ،حنفي •

 ودراسـة وتحقيـق جمـع ،الحمصـي الجـن ديـك ديـوان ،السـالم عبـد ،رغبان بن •
 .٢٠٠٤ ،دمشق ،للنشر العرب الكتاب اتحاد ،الحجي مظهر

 ،المعاصـر العربـي الشـعر يف الرتاثيـة الشخصـيات اسـتدعاء ،عشيري علي ،زايد •
 .١٩٩٧ ،القاهرة ،والنشر للطباعة العربي الفكر دار

 .م ١٩٦٥ ،للنشر الكويت طبعة ،٢ط ،العروس تاج ،الزبيدي •
 تطبيقيــة دراسـة مـع نظريـة مقدمـة -وتطبيقيـ  نظريـ  – التنـاص ،أحمـد ،الزعبـي •

 .غرايبة لهاشم رؤيا))(( رواية يف للتناص
 طبعـة ،اللغة مقاييس معجم ،)٣٩٥ ت( فارس بن أحمد الحسين أبي ،زكريا بن •

 .العربي الرتاث حياءإ دار ،وملونة مصححة جديدة

 ،الحيـاة مكتبـة دار ،العشـر المعلقـات شـرح ،عبداهللا أبو اإلمام القاضي ،الزوزين •
 .١٩٨٣ ،لبنان – بيروت

ــال مناقشــة(: ســعيد ،ســعيد بــن • ــد مق  المــنهج) ومشــكل الــرتاث حــول الجــابري عاب
 .١٩٨٦ ،البيضاء الدار ،للنشر توبقال دار ،١ط ،اإلنسانية والعلوم األدب يف المنهجية
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 ،واألسـطورة الـدين صـلأو المؤنثـة لوهـةاأل عشـتار لغز عشتار ،فراس ،السواح •
 .٢٠٠٢: الثانية الطبعة ،١٩٨٥: ولىاأل الطبعة ،والتوزيع للنشر الدين عالء دار

 ،والثقافـة للتعلـيم هنـداوي مؤسسـة ،المطـر أنشـودة ديـوان ،شاكر بدر ،السياب •
 .٢٠١٢ ،مصر -القاهرة

ــتح ،محمــد ،الشــوكاين • ــة دار ،القــدير ف ــروت ،المعرف ــان -بي ــة الطبعــة ،لبن  ،الثاني
  .م٢٠٠٤

 ،وشهادات دراسات ،المعاصر الشعرالعربي قضايا يف ،وآخرون محمود ،العالم •
 .م١٩٨٨ ،تونس ،الثقافة إدارة ،والعلوم والثقافة للرتبية العربية المنظمة

 ،والتوزيع للنشر الشروق دار ،المعاصر العربي الشعر اتجاهات ،إحسان ،عباس •
 .١٩٩٢ ،الثانية الطبعة ،ردناأل-عمان

ــال مناقشــة ،أحمــد ،العلــوي • ــد مق  ،المــنهج ومشــكل الــرتاث حــول الجــابر عاب
 ،١ط ،البيضـاء الـدار ،للنشـر توبقـال دار ،نيةاإلنسـا والعلوم اآلداب يف المنهجية
١٩٨٦. 

 العربـي العـالم يف األدبية الفكرية الحركة ،الطيف عبد الفارابي ،أحمد عوص أبا •
-هـ١٤١٤الثقافه دار ،منقحة جديدة طبعة ،محللة ونصوص دراسات ،الحديث
 .م١٩٩٤

 تـوريالفي ومحمـد دنقـل أمـل شـعر يف القصـيدة بنـاء تقنيـات ،عبـداهللا ،العوضي •
 إصـدارات ،للنشـر الثقافـة وزارة ،الحـديث) الشـعر يف دراسـة( نموذج  التناص
 .م٢٠١٤ ،األردنية الثقافة مدينة الطفيلة

ــذامي • ــداهللا ،الغ ــة ،عب ــر الخطيئ ــة مــن( والتكفي ــى البنيوي ــة ،التشــريحية) إل  الطبع
 .١٩٨٥ ،السعودية - جدة ،الثقايف النادي كتاب ،األولى
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ــاهج ،صــالح ،فضــل • ــ من ــاق دار ،المعاصــر دالنق ــة اآلف  الطبعــة ،القــاهرة ،العربي
 .١٩٩٧ ،األولى

 ،للنشـر نزار ،قباين منشورات ،الحزن قصيدة ،متوحشة قصائد ديوان ،نزار ،قباين •
 .م١٩٧٠

 المعـاين البالغـة علـوم يف اإليضاح ،)٧٣٩ ت( الخطيب الدين جالل ،القزويني •
 .٢٠٠٣ _١٤٢٤ ،انلبن -بيروت ،العلمية الكتب دار ،والبديع والبيان

ــزء ،األعشــى صــبح ،القلقشــندي • ــب دار ،األول الج ــاهرة - المصــرية الكت  ،الق
 .م١٩٢٢_هـ١٣٤٠

 مــدخل( الروايــة حالــة واالمتــداد )األصــل( بــين التنــاص مفهــوم بشــير ،القمـري •
 .١٩٨٩ ،)٦١ -٦٠( ع ،المعاصر العربي الفكر )نظري

 .١٩٨٧ ،هجر دار ،قاهرةال ،دنقل أمل شعر يف اإلنساين الرتاث ،جابر ،قميحة •

 الطبعــة ،حلبــي طعمــة المجيــد عبــد تحقيــق ،األنبيــاء قصــص ،كثيــر ابــن اإلمــام •
 .م٢٠٠٦ ،لبنان بيروت ،المعرفة دار ،عشر الحادية

  ،مصر يف المعاصرة العربية الرواية يف الرتاثية العناصر ،عبدالرحمن مراد ،مربوك •
 .١ط ،المعارف دار

ــدة • ــد ،مراش ــط عب ــاص ،الباس ــي الشــعر يف التن ــياب الحــديث العرب  ودنقــل الس
 .٢٠٠٦ ،ردناأل -عمان ،والتوزيع للنشر ورد دار ،إنموذج  ودرويش

 ،الفـارابي دار ،الثالثـة الطبعـة ،الـواقعي المـنهج ضوء يف دراسات ،حسين ،مروة •
 .١٩٨٦ ،بيروت

 ،للنشــر الدوليــة الشــروق مكتبــة ،٤ط ،الوســيط المعجــم ،العربيــة اللغــة مجمــع •
 .م٢٠٠٤



 

١٥٩ 

 ،الــرحيم عبــد ،محمــود الشــهيد للشــاعر الكاملــة األعمــال ،الــرحيم عبــد ،حمــودم •
 ،دمشــق ،والنشــر للطباعــة الجليــل دار ،١ ط ،المناصــرة الــدين عــز: وتقــديم تحقيــق
 .م ١٩٨٨

 الهيئـة ،أدبيـة دراسات الحديث الشعر يف أسلوبية قراءات ،محمد ،المطلب عبد •
 .م١٩٩٥ ،للكتب العامة المصرية

 التنــوير دار ،التنــاص) اســرتاتيجية( الشــعري الخطــاب تحليــل ،محمــد ،مفتــاح •
 .م١٩٨٥ ،الطبعةاألولى ،لبنان - بيروت ،والنشر للطباعة

-هـــ١٤١٤ ،صــادر دار طبعــة ،بيــروت-حيــاءإ دار ،العــرب لســان ،منظــور ابــن •
 .م١٩٩٣

 صـــادر دار ،٢ط ،ليلــى تبــك ال قصـــيدة ،م) ٨١٤ -٧٦٢ ( نــواس يأبــ ديــوان •
 .م١٩٩٨ ،روتبي ،والنسر للطباعة

 للطباعة صادر دار ،٢ط ،الخمر آالء قصيدة ،م) ٨١٤ -٧٦٢ ( نواس يأب ديوان •
 .م١٩٩٨ ،بيروت ،والنشر

ــوان • ــ دي ــواس يأب  دار ،٢ط ،عــذراء شــمطاء خمــرة قصــيدة ،م) ٨١٤ -٧٦٢ ( ن
 .م١٩٩٨ ،بيروت ،والنشر للطباعة صادر

 للطباعـة رصـاد دار ،٢ط ،سـقتي قـد قصيدة ،م) ٨١٤ -٧٦٢ ( نواس يأب ديوان •
 .م١٩٩٨ ،بيروت ،والنشر

 صـادر دار ،٢ط ،الحلـق تامـة سـاقية قصيدة ،م) ٨١٤ -٧٦٢ ( نواس يأب ديوان •
  .م١٩٩٨ ،بيروت ،والنشر للطباعة

 صـادر دار ،٢ط ،الحلـق لذيـذ راح قصـيدة ،م) ٨١٤ -٧٦٢ ( نـواس يأبـ ديوان •
 .م١٩٩٨ ،بيروت ،والنشر للطباعة



 

١٦٠ 

ــ ديــوان • ــواس يأب  صــادر دار ،٢ط ،اهللا يخــاف إمــام صــيدةق ،م) ٨١٤ -٧٦٢ ( ن
 .م١٩٩٨ ،بيروت ،والنشر للطباعة

 صــادر دار ،٢ط ،بــالغلس اســقنيها قصــيدة ،م) ٨١٤ -٧٦٢( نــواس يأبــ ديــوان •
 .م١٩٩٨ ،بيروت ،والنشر للطباعة

 صـادر دار ،٢ط ،سـكرة بعـد سـكرة قصـيدة ،م) ٨١٤ -٧٦٢( نـواس يأب ديوان •
 .م١٩٩٨ ،بيروت ،والنشر للطباعة

 ،األولـى الطبعة ،بيروت ،للماليين العلم دار ،األدبي المعجم ،جبور ،لنورا عبد •
١٩٧٩.  

 وصــفة الجنــة كتــاب ،لإلمــام مســلم صــحيح ،الحســن مســلم أبــو ،النيســابورّي  •
 بيـروت ،١ ط ،للتوزيـع العلمية الكتب دار ،الجبارون يدخلها النار باب ،نعيمها
 .)٢٨٥٤ ( الحديث رقم ،١٩٩١ -هـ١٤١٢ ،لبنان

 ،الجمـل منشـورات ،األولـى الطبعة ،المهلهل )ليلى أبو( الكبير سالم الزير قصة •
 .م٢٠١٣ ،لبنان -بيروت

 
 
 الطبعــة ،الـرتاث مـن قصــص ،وليلـة ليلـة لـفأ ،عبدالصــادق علـي أميـرة ترجمـة •

 .م٢٠١٢ ،القاهرة ،والنشر للرتجمة عربية كلمات ،األولى
 بــن محمــد ترجمــة ،»أخــرى وحكايــات الــثلج يــاضب« كتــاب ،ألكســاندر ،دومــا •

 كلمـة ،والثقافـة للسـياحة ظبـي أبـو هيئـة: ظبـي أبـو ،جهـاد مظكـا مراجعة ،عبود
 .م٢٠١٣ ،للنشر

 للنشـر اللبنـاين الفكـر دار ،١ط ،الجهـّيم صّياح ترجمة ،دونكيشوت ،سارفانتس •
 .م١٩٩٩ ،لبنان – بيروت ،والتوزيع



 

١٦١ 

ــ الــرتاث تــاريخ ،فــؤاد ،ســيزكين •  ،حجــازي محمــد .د العربيــة إلــى نقلــه ،يالعرب
 والتوزيع للنشر الثقافة إدارة ،والحديث القرآن علوم األول الجزء األول مجلدال

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ ،بالجامعة

 ،الحياة مكتبة دار ،حسن زكي أنيس ترجمة ،سيزيف أسطورة كتاب ،البير ،كامو •
 .م١٩٨٣ ،لبنان - بيروت

 
 
 والفكــر العــرب مجلــة ،البقــاعي خيــر محمــد: ت ،الــنص نظريــة ،نروال ،بــارت •

 .م١٩٨٨ ،٣ع ،العالمي والفكر العالمي

 روائـع من الكلمة حضارة واللغوية األدبية األلوكة شبكة ،مقبل علي ماجد ،باشا •
 .م ٢٠١٠ /٧ /٣ ،طبقة شن وافق ،الماضي

 ،عابـد حمـدم ،الجـابري عنـد الـرتاث نظريـة ،زهيـر ،مدونـةتوفيق ،زهيـر ،توفيق •
 .٢٠١٢ مارس/ /٢٦ ،ثنيناإل

 المنتـدى جبيهـة أبـو ،»يفهـم باإلشـارة لبيب وكل«قائل من ،محمد الفاتح ،التوم •
 .٢٠١٠مايو٢٠ ،العام

 ع ،األقـالم مجلـة ،الحـديث النقـد يف راهنـة إشكالية بوصفه النص ،فاضل ،ثامر •
 .م١٩٩٢ ،)٤-٣(

ــثن • ــداهللا ،جعي ــدة ،عب ــاض جري ــطورة ،الري ــيمن وضــاح أس ــدد ،ال  ،١٥٩٣٣ الع
 .٢٠١٢ فرباير ٧ ،١٤٣٣ ـ ربيع ـ١٥ـ الثالثاء

 مجلـة ،والتخطـي للتنـاص مقاربات ثالث وزينب األرض ،الحبيب ربى ،الدائم •
 .١٩٨٦ ،٤ ع ،فصول



 

١٦٢ 

 منتـدى ،الرومانيـةو اليونانيـة األسـاطير يف معجـم كتـاب األعـالم ،أمـين ،سالمة •
ــة ســور ــة مؤسســة ،أزنكي  الطبعــة ،الســويس ،عــالماإلو النشــرو للطباعــة العروب
 .م ١٩٨٨ ،الثانية

 يف الـرتاث مفهـوم مقالـت ،إسـالمية فكريـة فصـلية مجلـة التفاهم ،حسان ،شهيد •
 .م٢٠١١ ،١٣العدد ،اإلسالمي الفكر

 ،واتــا بوابــة قســم: الشــريعة لــواء منتــديات ،محرمــة أمثــال ،عبيــده أبــو ،العــزوين •
 .م ٢٠١٠

 ،واللغويـة األدبيـة األلوكة شبكة ،لبالمث لسانك ثقف ،أحمد بن رامي ،الغني ذو •
 .٢٠١١ ،الكلمة حضارة

 تـاريخ ،اإلسالمي الوعي مجلة ،وتوظيفه الرتاث تحقيق ،عبداهللا فادي ،الكردي •
 .٢٠٠٨ /٣ /٣ الكويت تاريخ منتدى ،الكويت

ــاض • ــد ،مرت ــة يف ،الملــك عب  ،)٢٠١( ع ،األدبــي الموقــف ،األدبــي الــنص نظري
 .م١٩٨٨

 الكتابـة) نظريـة حـول مسـاءالت( العـدم موقـع من تابةالك ،الملك عبد ،مرتاض •
 .م١٩٩٩ ،)٦١-٦٠ع( ،الرياض كتاب

 ونظريــة االدبيــة الســرقات فكــرة ،النقــد عالمــات مجلــة ،الملــك عبــد ،مرتــاض •
 .١٩٩١ مايو ،أول مجلد ،األول الجزء ،جدة ،األدبي النادي ،التناص

 يف القصـيرة صـةالق يف األدبـي الـرتاث توظيـف ،سـعود زيـد بنـت حصة ،المفرح •
 درجـة علـى الحصـول لمتطلبات استكماال الرسالة هذه قدمت ،العربية الجزيرة

 ســعود الملــك جامعــة ،اآلداب كليــة ،وآداهبــا العربيــة اللغــة قســم يف الماجســتير
 .١٤٢٦ -١٤٢٥ ،السبيل عبدالعزيز .د إشراف



 

١٦٣ 

  ،األردنيــة الشـعبية األمثـال أرشـيف ،فلســطين مخيمـاتو وقـرى مـدن منتـديات •
 .٢٠١٥فرباير ٢١ 

 والعلــوم اآلداب قســم ،العربيــة القصــة واحــة منتــدى ،فــؤاد محمــد ،منصــور •
  .م ٢٠٠٧ /٦ /١٥ ،اإلسكندرية ،السلطان خياط ،اإلنسانية
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