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الفصل ألاول 

 املقدمة

خلفية البحث . أ

٠زل٤ . ١ان الؽّشاء في الّالم ًخخلٙىن في مفادس اظخلهامهم وجٝىُاتهم في ابذاِاث الؽّش

ً لهم مفادس الاظخلهام مً الاؼُاء ال٢شحرة، و١ان في الٝذًم ًٝخفش ِلى ؤبُاث  ؼّشاء الّشب اإلاّاـٍش

ؤو ٜىْ ؤو ٜفاثذ ـٕحرة، ل٢ً الؽّشاء الُىم خُض اظخلهمىا ١ل الىفىؿ اإلاخخلٙت واإلاؽاهذ 

.  والخاالث و ٔحرها

ُٙه في الؽّش الّشبي الخذًض مً ؤبشص اإلا٢دعباث الٙىُت التي       حّذ جٝىُت اظخلهام الترار وجٌى

جدٝٝذ للٝفُذة الّشبُت الخذًشت، و حهذٗ هزا البدض بلى دساظت اظخلهام الؽّشاء الّشب في الّفش 

ت، مً خال٥ بظشاء دساظت مىاصهت بحن الؽّشاء اإلاداٍ٘حن و  ُٙه في ججاسبهم الؽٍّش الخذًض للترار وجٌى

ُٙا ، وببشاص ظمالُاث الّملُت الاظخلهامُت  الؽّشاء اإلاجذدًً في وشاثٞ جىاولهم للترار اظخلهاما وجٌى

ً الخُاجُت،  ُُٙت للترار، وؤزش جل٤ الجمالُاث  في الخّبحر ًِ مىاٜٚ ؼّشاثىا اإلاّاـٍش والخٌى

ٗى ِلى ما هُإجه ججشبت اظخلهام الترار  ت والٙىُت،  ٠ما جخىدى الذساظت الٜى واججاهاتهم ال٢ٍٙش

ُٙه مً ممامحن وؤؼ٣ا٥ ٘ىُت ٜادسة ِلى خمل سئي ؤولئ٤ الؽّشاء  ِلى اخخالٗ اججاهاتهم  وجٌى

ُم ظمالُت ١اهذ ؤ٠ثر  (ج٢ى٤ُ ٘ني  )ألاًذلىظُت والٙىُت، وما جدٝٞ بعبب رل٤ مً جٝاهت ٘ىُت  ٜو

جٝذما في ٘ىُاتها، وؤ٠ثر ظماال وجإزحرا في الىاْٜ الخُاحي اإلاّاػ ، وظٗى ًخىا٘ش البدض ِلى اإلاداوس 

: آلاجُت 

خُت ، ٌاهشة في الؽّش الّشبي الخذًض  لٝذ ؤـبذ اظخلهام الترار واظخذِاء الصخفُاث الخاٍس

سجل لخٍت وعي ظذًذة لهزا الترار" ، خُض بن اظخذِاء هزا الترار  ول٢ً الىعي بالترار  ." ٌؽ٣ل َو

 وبىٙغ . ال ًفبذ را ّ٘الُت ، بال برا اسجبي بىعي ممازل للىاْٜ 
ً
بر ؤن خالت الىعي بالترار والىاْٜ مّا

وبالخالي ٘ةن الىعي بالترار . اإلاٝذاس ، هي الخالت الىخُذة التي جخىلذ ٘يها ِالٜت جبادلُت ِمُٝت وممحزة 

ذي ًادي بهزا الترار بلى الجمىد  خه ـ ٠ما في . دون الىعي بالذوس الخإٍس خُض حُٕب ّ٘الُخه لعحروسة خٍُى

ذي دون الىعي بالترار ، ًادي بلى ٜىُّت ابعخمىلىظُت  ُت " اإلاٝابل ؤن الىعي بالذوس الخإٍس لذ " مّ٘ش

خُت ؤلاوعان الىٙعُت   .جإٍس

ُم ٘ىُت خالذة ، ومبادت بوعاهُت خُت ،  ه مً ٢٘ش بوعاوي ٜو خُض بن الترار الّشبي إلاا ًدٍى

 ال ًمّٚ
ً
 زٝاُ٘ا

ً
 ال ًىمب ، ومىسدا

ً
 ."ٌّذ باليعبت لؽّشاثىا مُّىا
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أسئلة البحث . ب

ً في ابذاِاث الؽّش الّشبي؟ .1  ما مفادس اظخلهام ؼّشاء الّشب اإلاّاـٍش

ً في ابذاِاث الؽّش الّشبي ؟ .2  ما خلُٙت هخبت مفادس اظخلهام للؽّشاء الّشب اإلاّاـٍش

 

أهداف البحث  - ج

 :بالىٍش بلى ؤظئلت البدض العابٝت بهذٗ هزا البدض بلى ما ًإحي 

ت  .1 ً في ابذاِاث الؽّش الّشبيمّ٘ش . ؟مفادس اظخلهام ؼّشاء الّشب اإلاّاـٍش

ت  .2 ً في ابذاِاث الؽّش الّشبيمّ٘ش  .؟خلُٙت هخبت مفادس اظخلهام للؽّشاء الّشب اإلاّاـٍش

 

أهمية البحث  - و

 في ٘هم الىق والخىاؿ واإلاٝاسبت 
ً
 ظذا

ً
لى هزا ألاظاط، ٘ان مفىلح اظخلهام ٜذ ًبذو مُٙذا ِو

خ التى جدىلهم وهزا اإلافىلح ظذًذ لذي الىلبت ؤلاهذوهِعُحن . الىق والّالٜت بحن الؽّشاء والخىاٍس

ىالح ودساظت الصخفُت ألادبُت  ُتهم بهزا الـا مُٚ مّ٘ش ً في دساظت ألادب الّشبي، ٍو وللمدالٍش

دخزي . بهزا الاظخلهام مفادس اظخلهامهم وبجاب ؤخش، ًٝذس الىلبت للىاوٝحن بٕحر الّشب ؤن ًخمشل ٍو

ٝتهم في اٌهاس الاظخلهام وللىلبت في ٜعم ألادب الّشبي ؤو اإلابخذثحن في ٠خابت الؽّش الّشبي ابذاُ . ووٍش

ً  .في اظخلهام ألاؼاء ال٢شحرة ٠ما اظخلهم الؽّشاء الّشب اإلاّاـٍش

ت والخىبُُٝت ٠ما ًاحى   : ًشظىا هزا البدض ان ًإجِىا بئجابُت مً هىاحي الىٍٍش

ت،ًشظىمً هزا البدض ؤن ٣ًٗى اظهاما .1 ُ٘ذساظت ألادب الّشبي  مً الىاخُت الىٍٍش

 .والصخُفت ألادبُت وألادباء والؽّشاء

 :٣ًىن مُٙذا ؤن مً هزا البدض الخىبُُٝت، ًشجى الىاخُت مً .2

 للباخض . ؤ

ذ الباخض باِىاء .1 ُ٘خىبُٞ مفادس اظخلهام الؽّشاء الّشب في   اإلاّلىماث مً اإلاٍض

 .ابذاُ الؽّش

ت الباخض ؤن اظخلهام الؽّشاء الّشب في  ابذاُ الؽّش .2 ، مّ٘ش
ً
 مٙهىم ًذٟس ِٝلُا

عخٙاد مً دالالجه في جٙعحر الّالٜاث اإلادؽاب٢ت  .َو

ت الباخض ؤن الخىاؿ ومٝاسبت الىق هى آلُت الاهخاط او جلٞ .3  مّ٘ش

 للجامّاث ؤواإلاذاسط . ب
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ؤن ٣ًىن هزا البدض بّذ بهجاصه مشظّامً مشاظْ دساظت الادب الّشبي في اظخلهام  .1

 .الؽّشاء الّشب في  ابذاُ الؽّش

ؤن حّىي هخاثج هزا البدض اإلاّلىماث ؤلالاُ٘ت أللُت اظخلهام الؽّشاء الّشب في   .2

 . ابذاُ الؽّش

 للمّلم . ط

ٝت  .1 ؤن ٣ًىن هزا البدض ؤظاظا للمّلمي اللٕت الّشبُت ٘ىخىبُٝا إلاذخل والىٍش

 . اإلاهخمت باظخخذام اظخلهام الؽّشاء الّشب في  ابذاُ الؽّش

ت للمّلم ًىُٙخْ لُم الؽّش الّشبي اظخلهام الؽّشاء الّشب في  ابذاُ  .2 بِىاء الٙـش

 .الؽّش

 للىلبت. د

حرها باظخخذام  .1 ت للىلبت ٘ىدىمُت الابذاُ ألادبي في مهاسةال٢خابت ٔو بِىاء الٙـش

 .هزا اإلاذخل اظخلهام الؽّشاء الّشب في  ابذاُ الؽّش

خّامل مْ الىفىؿ الادبُت ِامت وخاـت  .2 ذ مً اإلاشاظْ في ِملُت الىق ٍو إلاٍض

ت الّالٜاث بحن الىفىؿ الٝذًمت والجذًذة  .باالدب الّشبي إلاّ٘ش

 .ؤن ٣ًىن هزا البدض مبذءا في حّلُم الخىاؿ ومٝاسبُت الىق في الٙفل الادبي .3
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الفصل الثاوي 

الدراسة املكتبية وخريطة البحث 

 

 أ، الدراسة املكتبية

ٜبل ؤن هخّٗش ِلى وشاثٞ اإلاداٍ٘ت والخجذًذ في اظخلهام الترار  في الؽّش الّشبي الخذًض ، 

ت مٙهىم الاظخلهام وبُان مذلىله، وجدذًذ اإلاشاد مىه ِىذ اظخخذامه  وؤوىاس رل٤ الاظخلهام هىد مّ٘ش

. في هزه الذساظت

ُت،                                            (1)" ؤلالهام"مإخىر مً " الاظخلهام"٘ـ
َ
 ، الزي حّذدث مذلىالجه بخّذد مشظُّاجه اإلاّ٘ش

، و" اللهم: " ٘ٙي اللٕت ه، " التهم" ابخلّه، و" التهمه" الص يء و" لهم"الابخاُل ٌٙ الٙفُل ما في لُش ؤٌمه اؼخ

ه، و" لهام"وظِؾ  عخٕٜش هللا " ؤلهمه" ٠شحر ًلتهم ١ل ش يء و ٌٕخمش مً دخل ُ٘ه، ؤي ٌُٕبه في وظىه َو

ىالح الؽشعي . (2)بًاه ظإله ؤن ًلهمه " اظخلهمه" الخحر لٝىه بًاه، وؤلٝاه في سوِه، و " ؤلالهام" وفي الـا

، وهى هُى مً الىحي ًخق  الىحي مً ٔحر مل٤، بان ًلٝي هللا في الىٙغ ؤمشا ًبّض ِلى الّٙل ؤو التٟر

٣ىن بالٝزٗ في الٝلب، ولِغ هى الىحي الزي ًىحي للشظل (3)به هللا مً ٌؽاء مً ِباده  ، وهى (4)، ٍو

ت الخعً والٝبذ(5)الخٍّشٚ وؤلا٘هام بالخعً والٝبذ الن إلاّ٘ش ٝا٥  اإلاـى . (6)، وهى ؤلا٘هام و ؤلِا

ىالح الٙلعٙي ما ًدفل مً الّلم " وؤلالهام"  ْ في الٝلب، وهى ...في الـا باإللٝاء، وما ٜو

ُٙاء  خخق به ألاولُاء وألـا ذِى (7)الىٙض في الشوُ، ٍو ْ في الٝلب مً ِلم ١الخاوش، ٍو ، وما ٜو

خلٝى مً دون حّمذ مً الصخق، ودون ؤن ٌّٗش مفذسه  ،  و٠ؽٚ باوني، ؤو خذط (8)للّمل، ٍو

. (9)ًدفل به الّلم لئلوعان 

وهى مشخلت مً مشاخل ... وفي الٙىىن الجمُلت، هى وشوء ٢٘شة ِلي الزهً بفىسة مٙاظئت

ما٥ الٙىُت ِلي ؤلالهام  ٝىم ٠شحر مً ألِا . (10)الخ٢ٙحر لذي اإلابذُ، ٍو

                                                             
   555 ، 554/ 12" لسان العرب، زلمد مكرم بن منظور، دار صادر، بريوت، مادة ذلم: انظر  (1)

 .415، ص " ذلم"م ، 1979– ه 1399و أساس البالغة، زلمود بن عمر السمخشري، حتقيق عبد الرحيم زلمود، دار ادلعرفة، بريوت : السابق (2)

 .555 ، 554/ 12"  ذلم" لسان العرب  (3)

 .4/159فتح القدير، زلمد بن علي الشوكاين، دار ادلعرفة، بريوت،  (4)

 .344م ، ص 1981– ه 1401 ، و تأويل مشكل القران، زلمد بن مسلم بن قتيبة، شرح السيد أمحد صقر، ادلكتبة العلمية بادلدينة ادلنورة، الطبعة الثالثة، 449 / 5السابق  (5)

 .259 ، 258 / 5الكشاف، زلمود بن عمر الزسلشري، دار ادلعرفة،  (6)

 .20/ 3م 1986– ه 1406إحياء علوم الدين، زلمد بن زلمد الغزايل، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األويل،  (7)

 .44م، ص 1979ادلعجم الفلسفي، مراد وهبة، دار مأمون، الطبعة الثالثة، عام  (8)

 .132-130/ 1م ، 1982ادلعجم الفلسفي، مجيل صليبيا، دار الكتاب اللبناين، مكتبة ادلدرسة، بريوت،  (9)

 .193م، ص 1991– ه 1412مصطلحات الدراسات اإلنسانية و الفنون اجلميلة، و التشكيلية، أمحد زكي بدوي، دار الكتب ادلصرية، القاهرة، و دار الكتاب اللبناين، بريوت ، الطبعة األويل،  (10)
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ّخٝذ ؤجها زمشة مً زماس الالوعي، " ؤلالهام" وفي اإلاعجم ألادبي  ال٢ٙشة جخ٣ىن لذي الٙىان ، َو

(. 11)واهبجاط الّمل ألادبي مً الٝلب، ؤو مً ِملُت رهىُت ببذاُِت واُِت ؤو ال واُِت 

ٙاث التي  في اللٕت " ؤلالهام" ًجذ ؤن" الاظخلهام"الزي هى ؤـل " لئللهام"والىاٌش في هزه الخٍّش

ت، واظدُّابها، واخخىائها" ًدمل مذلى٥  ، وخى٥ هزا اإلاّنى ًذوس مذلى٥ الىحي الزي "ا٠دعاب اإلاّ٘ش

ٞ الٝزٗ في الىٙغ ؤو الٝلب، و ٝا٥ والّلم" مً ٔحر مل٤، وبهما ًِ وٍش " الخٍّشٚ وؤلا٘هام وؤلِا

، ومشل رل٤ الىٙض في الشوُ، ومً زم ٘اال٠دعاب "لال٠دعاب والاظدُّاب والاخخىاء" مّان جمذ بعبب 

. حؽ٣ل خُىا داللُا، سابىا هزه اإلاّاوي بّمها ببّن" والاظدُّاب والاخخىاء

ت بالّىاـش  واظخلهام الترار لى ؤسدها بدخاله في هٍام هزا الخُي الذاللي، ٘ةن ا٠دعاب اإلاّ٘ش

ت، و" اظدُّاب" الترازُت، وؤخباسها، ومىاٜٙها، و  " الاخخىاء" جل٤ اإلاّ٘ش
ً
ِليها مً ٜبل الؽاِش ٣ًىن ؤمشا

 الظخلهامها
ً
ا . لشوٍس

ّمل ِلي  ٘الؽاِش ِىذما ًدفل ِلى الّلم بالصخفُت الترازُت مً مٍاجها في ٠خب الترار، َو

دؽبْ بها  ؽخٚ جل٤ الذالالث ٍو اظدبىان دالالث الصخفُت مً خال٥ ؤخباسها ومالمدها ومىاٜٙها، َو

٘ةرا ؤساد ؤلابذاُ في " ا٠دعاب واظدُّاب، واخخىاء" في ِٝله الباوً، ٘ةهه بّمله رل٤ ًٝىم بّملُت 

الىاْٜ مً خال٥ الصخفُت ِمل ِلي اظخذِاء رل٤ مً خال٥ راجه، وجمشل ما اؼخٙه، واظدبىىه ِبر 

. هخاظه الؽّشي، مً خال٥ ـبٕت بما ًدمله مً سئٍت ججاه الىاْٜ اإلاّاـش

ُٚ" ٘االظخلهام برن  ذ الخٌى ً في رهً الؽاِش، زم اظخدماس لزل٤ اإلاخضون، ٜو ، (12)" جخٍض

ىالخُت، التي  ىالخُت في مخخلٚ مشظُّاتها الـا وهزه هي ِملُت الاظخلهام ٠ما دلذ ِليها اإلاّاوي الـا

ىالخُت في مّاوي  الا٠دعاب، والاظدُّاب، " اظخّشلىاها، والتي الخٍىا اهخٍام دالالتها الـا

. ، ومً زم بِادة جمشله مً خال٥ سئٍت الؽاِش للخإزحر في واّٜه"والاخخىاء

ت " الاظخلهام" برن ٗ هى اظدُداء ما هى مخضون ومخخمش في هٙغ الؽاِش ورا٠شجه مً مّ٘ش

ٞ ؤلالهام والخذط الؽّشي، واهبجاط ما ج٣ىن في  م٢دعبت ًِ الص يء ؤو ألامش اإلاعخلهم، ًِ وٍش

الزاث الؽاِشة مً جٙاِل بحن اإلاخضون اإلاّشفي لذي الؽاِش وبحن الٝماًا الخُاجُت التي ٌِّؽها في 

. واّٜه، ِلى ؼ٣ل ؤ٣٘اس وسئي في هخاط ؤدبي هى الٝفُذة الاظخلهامُت

ُٙها  هزا هى ؤِلي دسظاث الاظخلهام، وهى ما ِىاه ِلي ِؽشي صاًذ بالخّبحر بالصخفُت، ؤو جٌى
ُٙي"، وظابش ٜمُدت (13) م٢ً ؤن وعمُه(14)"باإلاىهج الخٌى ُٙي" ، ٍو ، وهى ؼبُه "باالظخلهام الخٌى

اث ألادبُت ، التي هي اِخماد هق ِلي هق آخش، وجذاخله ُ٘ه، وجٙاِله مّه، لخدُٝٞ ٔشك  بالعٜش

                                                             
 .35م، ص 1979ادلعجم األديب، جبور عبد النور، دار العلم للمالين، بريوت، الطبعة األويل،   (11)

م 1993– ه 1413ه ، الرياض 1412ناصر الرشيد، ضمن إصدارات ادلهرجان الوطين للرتاث و الثقافة، السابع، : تعليق( الشعر) ندوة ادلوروث الشعيب و عالقته باإلبداع الفين و الفكري يف العامل العريب   (12)

 .199، ص  (96– )

 .80 ، 70، 30م، ص 1978" استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر، علي عشري زايد، منشورات الشركة العامة للنشر و التوزيع واإلعالن، طرابلس ليبيا، الطبعة األويل  (13)

 .18م ، ص 1987-ه 1407الرتاث اإلنساين يف شعر أمل دنقل، جابر قميحة، هجر للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، الطبعة األويل،  (14)
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، ٘الصخفُت اإلاعخلهمت بإبّادها اإلاممىهُت حؽ٣ل هفا ظابٝا له داللخه وبًداءاجه (15)٘ني ؤو داللي

وفي هزه الخالت ٌعدؽٚ الؽاِش الصخفُت، . اإلاخذاخلت واإلاخٙاِلت مْ الىق الزي ٌعخلهمها

ٝىم باظخخذامها،  ت الىاُِت بدُٝٝتها، وؤبّادها الذاللُت اإلاممىهُت، ٍو ٞ اإلاّ٘ش عدبىنها ًِ وٍش َو

ُٙها، والخّبحر بها ًِ سئٍخه الخُاجُت اإلاّاـشة . وجٌى

ؤما ؤدوى دسظاث الاظخلهام ٘هى ؤٜشبها بلى العشد وؤلاخباس واإلاباؼشة، وهى ما ِىاه ِلي ِؽشي 

 وما ًم٢ً ؤن وعمُه (17)" باإلاىهج الدسجُلي"  وظابش ٜمُدت (16)" بدسجُل الترار، والخّبحر ِىه"صاًذ 

 "باالظخلهام اإلاباؼش"هىا 
ً
، وظشدا

ً
 مباؼشا

ً
، وفي هزه الخالت ال ٌّذو ِمل الؽاِش ؤن ٣ًىن حسجُال

ُٚ لها، ؤو بِىائها   إلاالمذ   الصخفُت الترازُت ومىاٜٙها، وظماتها، وؤخذاثها، دون جٌى
ً
ا ٍش  جٍٝش

ً
ا بخباٍس

. دالالث مّاـشة

ُٙي الىاعي بشالر مشاخل هي  : (18)و ًمش الاظخلهام الٙني الخٌى

مشخلت الاخخُاس، ٘الؽاِش ًخخاس الّىفش التراسي اإلاعخلهم بشئٍت مُّىت جلح ِلُه، و ًٝىده الىعي : ألاولى

. بداظخه بلُه ، ًدٝٞ له الاوسجام في الالؼّىس 

ذة: الثاهية لٝي ِلُه بٍال٥ ؤخاظِعه اإلاخٜى . مشخلت الاهّٙا٥ لُٝبغ مىه مّاوي ظذًذة، ٍو

مشخلت الخىٍُم والدؽ٢ُل، بىشح ما ال ًدىاظب مْ سئٍخه للىاْٜ مً ظماث الّىفش التراسي، : الثالثة

 ٘اِال 
ً
وضخ ما ًخخاسه مً دماثه الخُت في وعُج الىاْٜ الخُاحي الزي ٌِّؽه الؽاِش، بما ًجّله خُا

 في ـمُم ٜماًاه اإلاّاـشة
ً
. مازشا

 

 

 

الدراسات السابقة - ب

 مً ألابدار العابٝت التي جخّلٞ 
ً
اظخلهام في بذاًت البدض لهزه الذساظت وظذ الباخض ِذدا

، و١ان ظل ما وظذ الباخض له ِباسة ًِ مٝاالث ٜفحرة ؤو مخىظىت الؽّشاء الّشب في  ابذاُ الؽّش

ٚ ألادبي، ومجلت دبي  جم وؽشها في مجالث ؤدبُت مخمحزة مىظىدة ِلى مىاْٜ بل٢ُتروهُت منها مجلت اإلاٜى

ذ ٠ختها ؤظاجزة وهٝاد وؤدباء مّشو٘ىن  ٠ما . الشٝاُ٘ت، ومجلت الّشبُت ، ومجالث ِذد مً الجامّاث، ٜو

 مً اإلاٝاالث الٝفحرة لىالب وداسظحن ِلى مىاْٜ بل٢ُتروهُت مخخلٙت
ً
 ٠بحرا

ً
. ٜشؤ الباخض ِذدا

                                                             
 .ه1414 مجادى اآلخرة 4– م 1993 تشرين الثاين 18اخلميس  (1)ص  (61)ملحق – صحيفة األسبوع األديب – مقال مسر روحي الفيصل : انظر (15)

 .80 ، 70، 30استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر، ص  (16)

 .18الرتاث اإلنساين يف شعر أمل دنقل، ص  (17)

 .240وانظر كذلك استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر، ص . 69م، ص 1990مسرح صالح عبد الصبور، دراسة فنية، زلمد زلمود رحومة، دار الشئون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة األويل، : انظر (18)
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 وال٢خب التي ِالجذ 
ً
ما٥ ألا٠ثر ا٠خماال ٘ٝذ  اظخلهام الؽّشاء الّشب في  ابذاُ الؽّشؤما ألِا

،
ً
 . ولزل٤ ًجزب الباخض لذساظخه١اهذ ٜلُلت وعبُا

ِالجذ هزه الذساظت ؤزش الترار في ؼّش ؤمل دهٝلمشل دساظت الباخض خلماء ٜذس ي بمىلُى 

ذ ١اهذ هزه اإلاّالجت مً خُض مٙهىم الترار في  ُٙه في الؽّش الّشبي اإلاّاـش ٜو مىلُى الترار وجٌى

ً ىذ هٝاد الّشب اإلاّاـٍش ت ِو ذ بلي مفادس والشوا٘ذ الترازُت ِىذ ؤمل دهٝل . اإلاّاظم اللٍٕى ٠ما جىٜش

ت اإلاّاـشة ه الؽٍّش زم س٠ضث ِلي مىلُى الترار  .وؤظباب ودواْ٘ حّإمل واظدُداء الترار في هفـى

ِىذ ؤمل دهٝل ِلي وظه الخدذًذ وبدشذ ًِ دواْ٘ الؽاِش ِىذ اظخخذام الّىاـش والصخفُاث 

ت عمها ِلي . الترازُت زم جىاولذ اإلافادس الترازُت التي ؤظٝذ الؽاِش منها في الخّبحر ًِ ججاسبه الؽٍّش ٜو

ً ؤظاظُحن ىوي : مفذٍس هما الترار الّشبي والاظالمي والترار ألاظىبي اإلاؽخّل ِلي الترار الِٙش

والُىهاوي والشوماوي 

ّش"و هجاة مدمىد ؤخمذ باإلاىلُى 
ّ

رار في الؽ
ّ
ت الٝى٥ بن " اظخلهام الت لذ٠خىس  وخاـل

مُٞ الٙهم ختى  ت ِو اظخلهام الترار وجٙجحره بمّان ظذًذة ومّاـشة ًدخاط بلى ؼاِش مىظىعي اإلاّ٘ش

 في اإلااض ي بر ؤّن هزا الخىاو٥ العىخي ٜذ ًز٠شها . ًفل بلى معخىي الخٙجحر 
ً
وال ٣ًىن ؼّشه اظخٕشاٜا

باإلااض ي ول٢ً لً ًٝذم ؤي خلى٥ للمؽا١ل اإلاّاـشة ول٢ً جٙجحر الترار ٜذ ًىلذ لىا لخٍت وعي 

٘ٙي ألاظاط ؤن الهذٗ مً اظخلهام . بالترار مخفلت ٔحر مىٝىّت في ظحروسة ما بحن الخالش واإلااض ي 

الت واإلاّاـشة في  فشه خُض جخدٝٞ ألـا الترار هى الخٙاِل مْ هزا الترار وسبىه بهمىم الؽاِش ِو

 ؤلاهخاط ألادبي الزي ًخخز مادجه مً الترار

لّبحر ِبذ الفادٛ مدمذ بذوي مً دساظاث " اظخلهام الترار في ؼّش ِامش بدحري "دساظت ًِ 

ُت ٘ىُت، ِىدة هزا الؽاِش بلي الترار ١اهذ ِىدة واُِت ؛بر ظاءث هابّت وممتزظت مً  مىلِى

اجْ التي وّاٌؽها  وهدغ ؤزٝالها وؤِباءها، و١اهذ ِىدجه للترار ؤلاظالمي ِلي وظه  ألاخذار والٜى

خىا اإلامخذ ،ولّل  ٚ  ًِ الّىاء ولم ًىٙفل ًِ مشاخل جاٍس الخفىؿ ألهه جشار حي هابن لم ًخٜى

ً ٔحره– الٝاست ًلخَ ؤن هزا الخىظه لذي ؼاِشها  ذم -  ولذي ٠شحًر ًمشل لىها مً اإلاٝاومت ِو

ت مً ؼّشاثىا في الّفش الخذًض لخجاوص  بت ٍٜى مت والمّٚ ٠ما ًمشل ٔس الاظدعالم للؽّىس بالهٍض

مشاسة  الخالش مً خال٥ اظخذِاءالترازاإلاجُذ والفىس اإلامِئت ألمجاد  ؤظال٘ىا اإلاالُحن ، وفي رل٤ 

 ١له شخز لهمم

، "اظخلهام الصخفُاث ؤلاظالمُت في الؽّش الّشبي الخذًض"مدمذ ِبذ هللا مىىس  بمىلُى 

و الخعحن بً , ٠صخفُت ؤبي رس الٕٙاسي , خاظت بّن الصخفُاث اإلاعخلهمت بذساظاث معخٝلت : ؤوال 

ُٜام دساظاث معخٝلت للٍىاهش الٙىُت واإلاممىهُت : زاهُا . وهاسون الشؼُذ, والدجاط بً ًىظٚ , ِلي 
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بٜامت : زالشا . بدُض حعخٝل ١ل ٌاهشة بذساظت جٙفُلُت , الىاججت ًِ اظخلهاماث الصخفُت ؤلاظالمُت

دساظاث مٙفلت ومعخٝلت ًِ اظخلهام ؼّشاء الٝفُذة الّامىدًت للترار وشخفُاجه لخإ٠ُذ ما 

الخٍخه هزه الذساظت ؤو حّذًله ؤو جصخُده مً بخٙاٛ ٠شحر منهم في اظخلهامهم للترار اظخلهما 

ُُٙا ِمُٝا ًٝىم ِلى ؤظاط الخّبحر بالصخفُت ال الخّبحر ِنها بٜامت دساظاث مٙفلت ًِ : سابّا  . جٌى

الىظاثل والىٛش الٙىُت التي ججّل الؽاِش ٜادسا ِلى اظخلهام الصخفُاث ؤلاظالمُت دون التردي في 

ه وجضوٍش ـىستها  . اهتهاٟ ٜذظُتها ؤو حؽٍى

ُت وألاظلىبُت، وجىاو٥ بّمها  ؤما بُٝت الذساظاث ٘ٝذ جىاولذ ؼّش البردووي بالذساظت الٙىُت واإلاىلِى

ىا اإلاىشوح، ومنها دساظت د ِبذ الشخمً 0هٝذ البردووي وهي دساظاث مهمت ول٢نها بُّذة ًِ مىلِى

ان   1(ِبذ هللا البردووي ؼاِشا)ِ٘ش

ُت، ودساظت د الذاثشة والخشوط؛ دساظت في ؼّش )مدمذ مدمىد سخىمت 0ودساظت ٘ىُت ومىلِى

. (البردووي

والذساظت اإلاخّلٝت بالخىاؿ هي البدض ًِ الخىاؿ الٝشآوي في ؼّش هضاس ٜباوي الزي بدشه 

ذ للّلىم،مجلت . ،7، الّذد 19،اإلاجلذ 2012. مفىٙى ـالح ِلي ظامّت ج٢ٍش

 مً 2009والبدض ًِ الشئٍت والدؽ٢ُل في ؼّش هضاس ٜباوي الزي بدشه هؽم ٜىامؾ في العىت 

ـذس ماخشا ٠خاب ِشوبت هضاس ٜباهُلمالٙه ؤخمذ الخىؿ وهىاء بشهان، ٠خاب زمحن و. ظامّت ماجت

ت ودخىله في خُاة هزا الؽاِش اإلالُئت باإلاىاٜٚ والجشوح  بخدلُالجه وهٝاؼه آلزاس هضاس ٜباوي الؽٍّش

. 2008 .والخدذًاث

الٍىاهش الاظلىبُت لجزاس الٝباوي، لخلىحي ـالح ٜعم الادب واللٕت  وهىاٟ اًما البدض ًِ 

. ، مجلت ظاهٙي2011الّشبُت ظامّت مدمذ خُمش مع٢شة ظضاثش 

قائمة البحوث التمعلقة بالدراسة التىاص  

الىتائج املىهج موطوع البحث الباحث الرقم 

الخىاؿ في الؽّش الُمني هجُب الىسافي . 1

الخذًض 

ٙي  ِالٜت الخىاؿ مً الؽّشاء الـى

الُمىُت 

الخىظهاث الخذًشت في بيُت ـالح خعً . 2

الىق الؽّشي اإلاّاـش  

ٙي  بيُت الىق الؽّش الخذًض الـى

م ِبذ الخالٞ مدمذ . 3 ٙي الخىاؿ مْ الٝشآن ال٢ٍش ت لؽّش الخمذ الـى ِالٜاث ٍٜى

                                                             
 م1989بغداد . رسالة ماجستري.  عبد الرمحن عرفان، عبد اهلل الربدوين شاعرا1
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في ؼّش سزاء ؤلامام الؽهُذ الّٚ 

ؤخمذ ًاظحن 

ًاظحن بالٝشآن 

ان . 4 ؼّش البردووي بالذساظت ِبذ الشخمً ِ٘ش

ُت  الٙىُت واإلاىلِى

وألاظلىبُت 

ٙي  ظمالُت الؽّش البرودي بىظه الـى

الًٙ، واإلاىلُى وألاظلىب 

الخىاؿ الٝشآوي في ؼّش  مفىٙى ـالح ِلي. 5

 هضاس ٜباوي

ٙي  الاسجباه الىزُٝت بحن الؽّش الـى

لجزاس ٜباوي والىق الٝشآوي 

الشئٍت والدؽ٢ُل في ؼّش هؽم ٜىامؾ . 6

هضاس ٜباوي 

ٙي  ِىاٜب الؽّش لجزاس ٜباوي الـى

ؤخمذ الخىؿ وهىاء . 7

 بشهان

ٙي  ِشوبت هضاس ٜباوي ُٚ ِشوبت هضاس ٜباوي في الـى جـى

ت له  ال٢خب الؽٍّش

الٍىاهش الاظلىبُت لجزاس  خلىحي ـالح. 8

 الٝباوي

ٙي  ظمالُت الاظلىبُت في ؼّش الـى

هضاس ٜباوي 

 

موقف الباحث مً البحوث السابقة . ج

ت مً اإلافادس والشظاثل الجامُّت وألاوشوخاث،  بّذ ؤن دسط الباخض دساظت مخخابّت ومخىِى

واإلاجالث، والّذًذ مً ال٢خب، التي ِملها بّمٞ، ال ًجذ الباخض الذساظت الخاـت التي جدىاو٥ مفادس 

ً في ابذاِاث الؽّش ، و هىاٟ بّن الذساظاث الزي ًىاٜؾ ًِ  اظخلهام الؽّشاء اإلاّاـٍش

ً و١ان الباخض في هزه الذساظت . الاظخلهاماث، ول٢ً ال ِالٜت ِامت مفادس اظخلهام الؽّشاء اإلاّاـٍش

جدذًذ مفادس اظخلهام في الؽّش الخذًض بالىفىؿ اإلاؽهىسة في الّشب والظُما مخّلٝت بالىفىؿ 

ت ت الخٍش .  الؽٍّش

 

الىتائج املىهج موطوع البحث الباحث الرقم 

مفادس اظخلهام الؽّشاء خلُمي . 1

ً في ابذاِاث  اإلاّاـٍش

الؽّش 

ٙي  - الخدلُلي الـى

 

الفصل الرابع 

عرض البياهات وثحليلها 
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مصادر استلهام شعراء العرب املعاصريً في ابداعات الشعر العربي : املبحث ألاول 

استلهام شعراء مصادر . 1

هىاٟ اإلاّاوي ال٢شحرة ًِ الاظخلهام وفي هزه الذساظت خذد الباخض مٝفىده باالظخلهام ٠ما 

ر٠شه مدمذ ِبذ هللا مىىس ؤن الاظخلهام اظدُداء ما هى مخضون ومخخمش في هٙغ الؽاِش، ورا٠شجه، 

ٞ ؤلالهام ؤو الخذط الؽّشي، واهبجاط  ت م٢دعبت ًِ الص يء ؤو ألامش اإلاعخلهم، ًِ وٍش مً مّ٘ش

ماج٣ّىن في الزاث الؽاِشة مً جٙاِل بحن اإلاخضون اإلاّشفي لذي الؽاِش، وبحن الٝماًا الخُاجُت التي 

. 2ٌِّؽها في واّٜه، ِلى ؼ٣ل ؤ٣٘اس وسئي في هخاط ؤدبي هى الٝفُذة الاظخلهامُت

ً، بما حّبحر بالصخفُت، ؤو حّبحر ِنها، و١لما  وبالخالي ٘ةن ؤي ِملُت اظخلهام ال جخشط ًِ ؤمٍش

خ  ١ان الخّبحر بالصخفُت ١ان رل٤ ؤٜذس ِلى الخإسي، ؤما الخّبحر ًِ الصخفُت ٘هى ؤٜشب بلى الخإٍس

. والعشد وألاخباس اإلاباؼشة

ً او  ت مفادس اظخلهام التى ج٣ىن مفذسا للؽّشاء  اإلاّاـٍش في هزه الذساظت اود الباخض مّ٘ش

ِملُت اولُت في اظخلهام الؽّش  زم اإلاشخلت الشاهُت هي مشخلت الاخخُاس زم مشخلت الاهّٙا٥، و مشخلت 

ً في اظخلهاماتهم مشوا بشالزت ؤوىاس، وىس البذاًاث واحعمذ هزه  .الدؽ٢ُل والؽّشاء الّشب اإلاّاـٍش

اإلاشخلت باإلاباؼشة والدسجُلُت، ووىس الخدى٥ والاهخٝا٥ ظعى ٘يها الؽّشاء لخّمُٞ مٙهىم الاظخلهام، 

ُٚ الّمُٞ للصخفُت اإلاعخلهمت . ووىس الىطج والخٌى

ً وهي ٠ما ًلي  : هىاٟ اهىاُ مفادس اظخلهام ؼّشاء  الّشب اإلاّاـٍش

استلهام الشعراء مً التراث  . أ

خ ؤلاظالمي  ت، و سمىص الخاٍس م، والعحرة الىبٍى  ًخ٣ىن مفذس ؼّشاء الّشب ِلى الٝشان ال٢ٍش

وؤِالمه، والترار الؽّبى، والصخفُت الاظالمُت، والترار الؽّبي، وألاٜىّت، واإلاشاًا، والترار 

. الترار ألاظىبي وألاظىىسة، و الترار ألاظىىسي، و

القران الكريم  . 1

ذ ٠خب   بحن اإلافادس الترازُت ألاخشي في ؤؼّاس الّشب، ٜو
ً
 سثِعا

ً
م  مفذسا ٌّذ الٝشآن ال٢ٍش

م الّشب في ٘ىىن . ؼّشاء الّشب الاؼّاس بّذ هضو٥ الٝشآن ًخمشل الٝفق مىه ي الٝشآن ال٢ٍش لٝذ جدذَّ

ري ٜبل 
ْ
اهم ؤًًما في الٝفق؛ رل٤ ؤنَّ جشاثهم الىث الٝى٥ وُهم ٘شظان الؽّش وؤسباب الٙفاخت، وجدذَّ

س الٍّت  ام التي حّشك لخُاتهم وجفّىِ ؤلاظالم مليء بالٝفق والخ٣اًاث وألاظاوحر وألاخباس، وألاًَّ

دة مً الَٝفق ٠ىمىرط  م بإلىاٍن مخّّذِ شآن ال٢ٍش ُٝ مَّ لم ٢ًً عجًبا ؤن ًدٙل ال
َ
والّبرة ٘يها، ومً ز

ت  َُّ ىس الٝفف م ال٢شحر مً الفُّ ت، خُض خىث آًاث الٝشآن ال٢ٍش ٍٛ إلاا ًجب ؤن ج٣ىن ِلُه الٝفَّ ـاد

ذ وظذ الّذًذ مً ؤِالم  اجّت واإلاىاٜٚ الخالذة، التي ظعذث الفشاُ بحن الخٞ والباول، ٜو الشَّ

                                                             
 2007. زلمد عبد اهلل منور، استلهام الشخصيات اإلسالمية يف الشعر العريب احلديث، النادي األديب بالرياض 2
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ت  ه وسِو ٍِ  ِزًبا جهلىا مً ظما٥ لٙ
ً
ً في الٝفق الٝشآوي ٠جًزا زمًُىا ومنهال ّشاء الّشب اإلاّاـٍش

ُّ
الؽ

ٝخٙي ؤزشه ؤلاوعان  ًَ لى الزي ًجب ؤن  ذًم الىمىرط واإلاشل ألِا ْٝ بت منهم في ج ٜففه؛ ٔس

ٚ ِبر هزه العىىس مْ ؤمحر الؽّشاء ؤخمذ ؼىقي وؼاِش الىُل خاَ٘ ببشاهُم، زمَّ مً  اإلاّاـش، وهخٜى

ّشاء 
ُّ

ْشب ٠ُٚ اظخلهم هاالء الؽ
ُ
ً الّذ٠خىس مدمذ سظب البُىمي؛ لىلمغ ًِ ٜ ّشاء اإلاّاـٍش

ُّ
الؽ

  3.الٝفق الٝشآوي

زي جهل مً مّحن الَٝفق الٝشآوي، ٢ُُ٘خب في 
َّ
ومشل هزا اظخلهام الؽّش هى اخمذ ؼىقي ال

هحرة 
َّ

ذها مىس ى " ٠باس الخىدار في وداي الىُل"ٜفُذجه الؽ ِ
ُّ ت ظ الم - ٜفَّ ه العَّ ُْ واهِخفاس ُِٝذجه - ِل

 ٚ ـَ ت بخمهٍُذ و ذ بذؤ ؼىقي هزه الٝفَّ ىن، ٜو ت ؤلاوعان لئلوعان صمً ِ٘ش ًَّ بىد ْشٟ ِو ِ
ّ

ِلى ُِٝذة الؽ

ي وظهل ٜبل مجيء مىس ى  ّاهُه اإلاجخمْ مً جخبُّ ٌُ الم - ُ٘ه ما ١ان  ه العَّ ُْ . بالذًً الخٞ- ِل

ومشل اخمذ ؼىقي هى خاَ٘ ببشاهُم ٠ما هٝله الباخض مً مٝىلت خلٚ ؤخمذ مدمىد،  ١ان 

ا في ٜفُذة الؽمغ التي ظَشد ٘يها ظىاهب مً  ًُّ هش رل٤ ظل خاَ٘ جهل مً مّحن الٝفق الٝشآوي ٌو

ت ظُذها ببشاهُم  الم - ٜفَّ ه العَّ ُْ م الزي وسد في ظىسة ألاوّام؛- ِل قَّ الٝشآوي ال٢ٍش  } معخلهًما الىَّ
ْ
َوِبر

ِبحٍن  ْىَم٤َ ِفي َلال٥ٍ مُّ
َ
َٟ َوٜ َسا

َ
ي ؤ ِ

ّ
 ِبو

ً
 آِلَهت

ً
َىاما ـْ َ

 ؤ
ُ
ِخز خَّ

َ
ج
َ
ِبُِه آَصَس ؤ

َ
ا٥َ ِبْبَشاِهُُم أل

َ
ىَث *ٜ

ُ
٣
َ
ِشي ِبْبَشاِهَُم َمل

ُ
ِل٤َ ه

َ
ز

َ
َو٠

ِىحَن  ِٜ ى
ُ
ًَ اإلا ىَن ِم

ُ
٣ َُ ْسِك َوِل

َ
َمَىاِث َوألا  *العَّ

َ
ا٥َ ال

َ
َل ٜ

َ
٘
َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
ي ٘ ا َسّبِ

َ
ا٥َ َهز

َ
ٜ 

ً
با

َ
ْى٠

َ
ي ١

َ
ُل َسؤ ُْ ِه اللَّ ُْ لَ َِ  ًَّ ا َظ مَّ

َ
ل
َ
٘

ِلحَن  ِ٘ ِخبُّ آلا
ُ
ْىِم *ؤ

َ
ًَ الٝ ًَّ ِم َ

ىه
ُ
١
َ
ي أل ْم َحْهِذِوي َسّبِ

َّ
ِئن ل

َ
ا٥َ ل

َ
َل ٜ

َ
٘
َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
ي ٘ ا َسّبِ

َ
ا٥َ َهز

َ
ٜ 

ً
َمَش َباِصٔا

َ
ي الٝ

َ
ا َسؤ مَّ

َ
ل
َ
٘

حَن  ِ
ّ
ال ىَن *  المَّ

ُ
ِش١

ْ
ؽ

ُ
ا ح مَّ ي َبِشيٌء ّمِ ِ

ّ
ْىِم ِبو

َ
ا ٜ ًَ ا٥َ 

َ
ْذ ٜ

َ
ل
َ
٘
َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
َبُر ٘

ْ
٠

َ
ا ؤ

َ
ي َهز ا َسّبِ

َ
ا٥َ َهز

َ
ٜ 

ً
ت

َ
ْمَغ َباِصٔ

َّ
ي الؽ

َ
ا َسؤ مَّ

َ
ل
َ
٘ .

 (78 – 74: ألاوّام)

مغ زمَّ ٠ُٚ ؤنَّ 
َّ

س ٘يهما ٌهىس الؽ خحن مً الؽّش، ـىَّ ِْ ت الٝشآهُت بب ذ ؼاِش الىُل لهزه الٝفَّ ذ مهَّ ٜو

ها في ١ّل ـباح، ٘خىشَّٛ بّمهم بلى ِبادتها وجٙمليها ِلى الٝمش الزي  ِٔ اط ٜذ اهتهشوا بها ِىذ بضو الىَّ

ا ولُاءً  ًِ ها ؼّا . ال ًٜٙى

 

السيرة الىبوية  . 2

ٙت ت او باالخادًض الؽٍش ً بالعشة الىبٍى  ِلي . واظخلهم الؽّشاء الّشبي اإلاّاـٍش
ً
ىىبٞ جماما ٍو

ت الٝذًمت  ت والىثًر الؽّش الذهٝلي، هزا وبن الؽاِش ًشظْ بلي الکثرة الهاثلت مً مإزىساث الؽٍّش

ذ ٜفُذجه بإبّاد هٙعُت اظخماُِت  باساث حعاِذ في ٘س يخٝي منها ؤبُاث ِو خشي ٍو
ُ
والخذًشت مشة ا

ت ش ؤو حُٕحر ؤظاس ي في  .وظمالُت ملخٌى ٘ٙي بّن ألاخُان الؽاِش ًىسد جلک الىفىؿ دون جدٍى

ل، مشل ماوؽاهذه في الٝفُذة   :«الضباء»بحن ًذي صسٜاء الُمامت ِلي لعان « البکاء»ألـا

مي»
َّ
مي ... جکل

َّ
 جکل

 ٘ها ؤها ِلي التراِب ظاثُل دمي 

                                                             
 .25، 8، 2015استلهام القصص القرآين يف الشعر العريب ادلعاصر، مقالة ماخوذة من الشبكة االيلكرتونية يف التاريخ ، خلف أمحد زلمود 3

http://www.alukah.net/authors/view/home/1745/
http://www.alukah.net/authors/view/home/1745/
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ذا ... َوهَى ٌميءٌ   ًىلُب اإلاٍض

  :ؤظاثُل الَفمَذ الزي ًخىٝني

« 
ً
 وثُذا

ً
 «ما للِجما٥ مؽيها

 
ً
ًَ ؤم خذًذا  ًدمل

ً
  ؤظىذال

ٚ البِذ الزي سوي ًِ ملکت    :«الضباء»وهي « جذمش»وهى هىا ًٌى

« 
ً
 ما للِجما٥ مؽُيها وثُذا

 
ً
ًَ ؤم خذًذا  ًدمل

ً
 ؤظىذال

ٝذس ؤن ٌّبر ًِ  ٘هى بخممحن هزا البِذ ٌعخدمش الىبىءة الکامىت وساء البِذ اإلاممً ٍو

ئت ِلي ألالٙاً ختي جمکً . سئٍخه بٝىة و في ؤخُاها ؤخشي ًٝىم الؽاِش بةظشاء بّن الخٕحراث الجٍض

 
ً
 :بدلخه الجذًذة خمل ؤبّاد ججشبت الؽاِش اإلاّاـشة ،  ما هشي ًٝى٥ ؤمل دهٝل ٜاثال

« 
ْ
ي

ْ
ؽ

ُ
 ـ في الز٥ِّ ـ ٠إظىاِن اإلا

ٌ
 الىاُط ظىاظُت

 
ْ
ؽي

ُ
 ًى٢عشوَن ـ ٠إظىاِن اإلا

 
ْ
ٙي  في لِخُِت ؼُِخ الىَّ

 »الؽٍشٚ وهى  (ؿ)٘ةهه ًدىاؿ مْ خذًض الىبي 
ْ
ؽي

ُ
ت ٠إظىاِن اإلا ُّ ، زم ًٝىم «الىاُط ظىاظ

شه وؤحي به في ٜفُذة  لترظُم ـىسة ؼيُّت ًِ الخُاة الاظخماُِت «سظىم في بهى ِشبي»بخدٍى

 .والعُاظُت للّشب في ِفش الىٙي وفي ٌل اظخٕال٥ الثرواث ألامت الّشبُت

 

التراث الشعبي . 3

ذ ًادي دوس الشمض  خُت ٜو والجاربُت مً الترار ج٢مً في ؤهه . ًم٢ً ؤن ًفىٚ الىاخُت الخإٍس

 بحن الؽاِش والىاط وبحن الخالش واإلااض ي 
ً
 في بًٝاً الؽّىس . ًمشل ظعشا

ً
وهى بزل٤ ٜذ ًادي دوسا

 
ً
" ٘هى ؤ٠ثر . وهجذ خحر جمشُل لهزا الىُى مً الؽّش هى الؽّش العىداوي الخذًض . الٝىمي وببٝاثه خُا

 في اللىن ؤلاٜلُمي 
ً
 بهزا الترار ومً زم جٙشدا

ً
 خحن ًخجاوص  (...)اجفاال

ً
با وبرا ١ان هزا الؽّش ًبذو ٍٔش

ذون ؤن  شة ال٢عل الّٝلي ِىذ مً ًٍش خذوده ؤلاٜلُمُت ، ٘لِغ هزا هى رهب الؽّش ، وبهما ظٍش

 4".ًدىاولىا ألامىس مً ؤظهل الىٛش 

ت هزا الترار بإهىاِه اإلاخخلٙت التي هي  ُّ اللٕت اإلادکُت، والخٝالُذ الؽّبُت، وؤلٝاب »ؤن  م

ل اوي اإلادلُت، واإلاىاٍو  « ألاوٙا٥، وألٔا
ً
٘ٙي مجا٥ اللٕت . جّٝل ًِ اإلافادس الترازُت اإلازذىسة ظابٝا

التي ًٙخخذ بها الىاط خکاًاتهم لؤلوٙا٥ ورلک في ٜفُذة  «ذان ًا ماذان»اإلادکُت ٌعخخذم ؤمل ِباسة 

                                                             
اث يف الشرعر  ،جزء من رسالة دكتوراة. د4 -http://sudaneseonline.com/cgiجند زلمود امحد،استلهام الرتر

bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=2&msg=1056346109&func=threadedview 
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ىُاث الؽّبُت التي ًشّدها ألاوٙا٥ ِىذما ًخلْ لشط ألخذهم، 5«وٙلُتها» ،  ما ٌعخخذم ؤٔىُت مً ألٔا

 
ً
 : 6ُ٘لٝي به بلي ظهت الؽمغ ـاثدا

 ًا ؼمُغ ًا ؼمىظت»

 الجامىظت 
َ
زي ظىت

ُ
 خ

شوظت َّ  ال
َ
 «وهاحي ظىت

ىُت ؤمل دهٝل في ٜفُذة  ٝى٥ « بظاصة ٘ٛى ؼاويء البدش»ِ٘عخٕل مً هزه ألٔا  :ٍو

 !ماث... ـذًٝي الزي ٔاَؿ في البدشِ »

ىُخهُ   ...٘خىَّ

 ..واْخخٍُٙذ بإظىاِهه ...)

َْ الفبُذ   : ذَل ًىٍم برا ول
ً
 واخذة

ُ
 ..آخز

ا الجمُل بها ُّ مَغ راَث اإلاد
َّ

 الؽ
ُ

 ...ؤٜزٗ

ت»: وؤسّدُو  الاٍَّ
ّ
ْخُه الل

َّ
 ..ًا ؼمُغ؛ ؤِىُِک َظي

باسٍ 
ُ
 !!ظىي هکهِت الجُى.. لِغ بها مً ٔ

ه ًّ  الفاثبت... ُسّدًه، ُسد
َ
ْشِو لىا الخکمت ًَ» 

 ؼاخبت)
َ
 7 (لکّنها ابدعمْذ بعمت

وبهزا اظخخذم الباُس سظم الؽاِش لىا ـىسة ًِ جٙص ي الجُى بحن ؤبىاء مجخمّه وهى ًدّىي 

 بها، بهمالها
ً
دخَٙ بمّاهاة ؼّبه مىذدا ُٚ .ـىسة خُاة مجخمّه اإلاخمشدًت ٍو هزا وبهىا ؤؼشها بلي جٌى

اس وؼهشصاد في ٜفاثذه خکاًت اإلاذًىت »منها ٜفُذة : الؽاِش لصخفُاث ؤلٚ لُلت ولُلت ومنها ؼهٍش

 8.الٙمُت

  

                                                             
 50ص  (ال وقت للبكاء)قصيدة :األعمال الشعرية الکاملة 5
 155عبدالسالم ادلساوي، ص :البنيات الدالة يف شعر أمل دنقل 6
 145 و 144: األعمال الشعرية الکاملة 7
 144 ادلصدر السابق 8
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الشخصيات التراثية  . 4

مدمىد ظامي الباسودي ومدمذ (الاجباُِت الخٝلُذًت)ومً ؤبشص الؽّشاء هزه اإلاشخلت اإلاداٍ٘ت

بذ الخلُم اإلافشي، و خاَ٘ ببشاهُم، وؤخمذ ؼىقي، وؤخمذ مدشم، ومّشوٗ  ِبذ اإلاىلب، ِو

لي الجاسم، وابً ِشُمحن افي، وظمُل الضهاوي، ِو . الـش

ذ ظاءث اظخلهاماث هزه اإلاشخلت في ِذة مٍاهش  ، منها ؤن ج٣ىن الصخفُت اإلاعخلهمت (30) ٜو

ظضاًء مً ـىسة، ظىاء ١اهذ هزه الفىسة ٜاثمت ِلي ملمذ بالغي، ١الدؽبُه، ؤو الاظخّاسة، ؤو ال٢ىاًت، 

ؤو ١اهذ مىلٝت، ٔحر ٜاثمت ِلي بيُت بالُٔت، بل ٣ًىن الؽاِش ٜذ اظخذعي الصخفُت، و اظخدمشها، 

 ِنها بّن ؤخباسها ومىاٜٙها، ؤو ـٙاتها ؤو ؤٜىالها، ٠ما ظاءث في ٠خب الترار، للخز٠حر بها، ؤو 
ً
ظاسدا

ّها ٠ىمىرط ًدخزي به، ؤو لال٘خخاس بها وبماليها . ٘س

٘مً الفىسة ألاولي الٝاثمت ِلي ؤظاط بالغي، اظخلهام الؽاِش ؤخمذ ؼىقي لصخفُتي ِلي 

بذ الشخمً بً ملجم اإلاشادي، في ٜىله، ًشسي ؤدهم باؼا الٝاثذ التر١ي،  بً ؤبي والب سض ي هللا ِىه، ِو

 ْ ذاخت اإلافاب الزي ٜو بحن ٍُِم ٜذسه، ٘و ْ مً ؼإهه ٍو ذ ٔذس به، ٘ؽتهه بّلي في الصجاِت، لح٘ر ٜو

: (31)لؤلمت بٙٝذه ، وؼبه مً أخاله بابً ملجم في الٙخ٤ و الٕذس

مفاب بني الذهُا ٍُِم بإدهم  وؤٍِم مىه خحرة الؽّش في ٘مـي 

ِلي ؤبى الضهشاء داهُت الـىغى  دهاه بباب الذاس ظُٚ ابً ملجم 

ىمي بلى وّؾ الٙٝذ اإلاٍّــم  (٘شوٛ) ت  ٜو  ولِى
ً
اضخ٣ي واب٣ي ٘خاسا

عخلهم الؽاِش مدمىد ظامي الباسودي ِذدا مً الؽّشاء الّشب في الّفش الّباس ي الزًً  َو

 بهم مخبرها بإهه ٜذ اٜخذي بهم في ؼّشه وؤهه 
ً
تهم مؽُذا  ؼاٍِش

ً
بشصوا في ٜى٥ الؽّش في صماجهم، را٠شا

، ومعلم بً (ؤبى هىاط)مّتز مٙخخش بهزه الٝذوة وبهىالء الؽّشاء، والؽّشاء هم، الخعً بً هاويء 

(: 32)الىلُذ وؤبى جمام، والبدتري 

  وؤدٟس ولم ٌعبٞ ولم ًإ٥ " خعً"مط ي 
ً
" معلم"في خلبت الؽّش ظابٝا

ذ به   ؼهىد اإلاّاوي بالتي هي ؤخ٢م " الىاجي" وباساهما  ٘اِت٘ر

وؤبذُ في الٝى٥ الىلُذ ٘ؽّشه  ِلى ما جشاه الّحن وش ي مىمىم 

٘الباسودي هىا ًدؽذ ِذدا مً الؽّشاء الّشب الٝذماء الزًً ًمشلىن همارط ِلُا في 

ت الّشبُت باليعبت للباسودي وظُله، وهى ٌّذد ؤظماء هىالء الؽّشاء ِلي ظبُل الز٠ش والعشد،  الؽاٍِش

تزاص للؽاِش وظُله . ٘هم ًمشلىن الٝذوة والٙخش والِا

ت،وؤخباس جشظماتهم في ٠خب ألادب  نهم الؽٍّش واظخلهم الباسودي لهىالء الؽّشاء مً خال٥ دواٍو

 ٘هى 
ً
شس لىا ما هى مّلىم لذًىا ِنهم، وؤهه بن ّ٘ل ؼِئا والتراظم، ولم ًضد الباسودي ؤن ر٠شها بهم ، ٜو

                                                             
 .65-64استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر، ص : انظر (30)

 3/41م،1984هـ1404الشوقيات ، أمحد شوقي ، دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة العاشرة ، (31)

 .431ـ3/429م ، 1971 هـ1392علي اجلارم وزلمد شفيق معروف ، دار ادلعارف ،:ديوان زلمود سامي البارودي ، حققه وشرحه (32)
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 لهم 
ً
ه، ومْ ؤهه ًٝشس بإهه سبما ٣ًىن ظابٝا ذوة له وإلاّاـٍش تهم، واجخارهم همارط ٜو جز٠حرها بؽاٍِش

ّىا ِليها، ٘هى لم ًجشئ ِلى ؤن ًٝىْ بهزا العبٞ ِلي ؤولئ٤ الىمارط، بل  ه ِلى مّان لم ًٜى ِى بٜى

يسجىا  اًت الباسودي وظُله ؤن ًدزٜىا ؼّش هىالء الؽّشاء الٝذوة ٍو جٍل هي الٝذوة وهي اإلاشا٥، ٔو

. ِلي مىىالهم

وهزه الىمارط التي ظٝىاها جٍهش مذي اهٙفا٥ الؽاِش ًِ الصخفُت اإلاعخلهمت، ٘هي ال حّذو 

حن ؤخذهما جشاسي وآلاخش مّاـش ًدؽبه ٘يها الىٗش اإلاّاـش بالتراسي ِلى ظبُل الا٘خخاس : ؤن حؽ٣ل و٘ش

ؤو الاٜخذاء به، ًخز٠شه دون الامتزاط ؤو الاجداد به ؤو الخٙاِل مّه بما ًازش في واّٜه جإزحرا ًذْ٘ بالىاْٜ 

 
ً
. ل٣ُىن ؤ٠ثر ظذة وجىىسا

ٌاهشة ِشلُت وهى " والصخفُت اإلاعخلهمت في هزا الىمىرط الاجباعي اإلاباؼش مً الاظخلهام 

ً ٠خٝىُت –  وهى ٌؽ٣ل الىٗش ألادوى في الاظخلهام (33)"ؤظلىب اظخلهامي ٌٕلب ًِ ؼّشاء الؽىٍش

مشل اإلاىىٝت العىدُت و الطخلت مً الّملُت – ٘ىُت في الٝفُذة الخذًشت  بلى الدسجُلُت اإلاباؼشة، ٍو

الاظخلهامُت؛ألهه جبٝي الصخفُت اإلاعخلهمت ُ٘ه ؤٜشب بلى اإلااض ي في خالخه الع٣ىهُت، التي ًٝٚ 

دوسها ِىذ مجشد الز٠شي والخٕني بما حؽ٣له هزه الصخفُت اإلاعخلهمت مً ؤمجاد ومىجضاث ٍُِمت 

ٚ وخش٠ت معخمشة لها داللتها الجذًذة اإلاّاـشة، التي حعاهم في  في صمنها، دون الخّامل مّها ٠مٜى

ش الىاْٜ وحٕحره . جىٍى

ومً مٍاهش الاظخلهام الخٝلُذي الٝاثم ِلي اإلاخابّت لىاْٜ وخُٝٝت الصخفُت في اإلااض ي ما هى 

ت، وهي " باإلاىىالث"مّشوٗ  لت ١اهذ جدىاو٥ خُاة شخفُت مً شخفُاث الترار " الؽٍّش ٜفُذة وٍى

. (34)"بالعشد وهٍم ؤخذاثها

ت"ومً ؤبشص اإلاىىالث في ؼّشها الّشبي الخذًض  ت"لّبذ الخلُم اإلافشي و" الب٢ٍش لخاَ٘ " الّمٍش

ت"ببشاهُم و . (35)إلادمذ ِبذ اإلاىلب" الّلٍى

خُت)ومً مٍاهش اإلاخابّت في اظخلهام الصخفُاث ما هجذه في  ، وهي ِمل (اإلاىٍىماث الخإٍس

ؤ٠ثر وىال مً اإلاىىلت، ولم ج٢ً مٝفىسة ِلي هٍم ؤخذار شخفُت جشازُت واخذة، بهما جد٣ي " ؼّشي 

خىا خ خٝبت ١املت مً خٝب جاٍس  ؛ومً ؤبشص هزه اإلاىٍىماث التي اظخلهم الؽّشاء ٘يها (36)"هٍما جإٍس

خ والعحر والتراظم   مً الصخفُاث ؤلاظالمُت مخابّحن في اظخلهامهم لها ٠خب الخإٍس
ً
دو٥ الّشب )ِذدا

ٍماء ؤلاظالم . ألخمذ مدشم(38) (دًىان مجذ ؤلاظالم ؤو ؤلالُارة ؤلاظالمُت" ألخمذ ؼىقي و(37 )(ِو

                                                             
 .101، ص 1986بغداد، الطبعة األوىل " آفاق عربية" علي حداد، دار الشؤون الثقافية العامة – أثر الرتاث يف الشعر العراقي احلديث : انظر (33)

 .64استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعراء العريب ادلعاصر، ص  (34)

  .76ص  (ب د)انظر القصائد اإلسالمية الطوال يف العصر احلديث ، حلمي القاعود ، دار االعتصام ، القاهرة  (35)

 . 64استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعراء العريب ادلعاصر، ص (36)

 .م1933مطبعة مصر سنة  (37)

 .م1963-ه1383أشرف علي تصحيحه و مراجعته زلمد إبراهيم اجليوشي، مكتبة دار العروبة، و مطبعة ادلدين، القاهرة  (38)
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ومً مٍاهش اإلاخابّت في اظخلهام الصخفُاث ؤلاظالمُت للترار ِىذ ؼّشاء ؤلاخُاء ما هجذه في 

ت لخل٤ اإلاشخلت ما٥ اإلاعشخُت الؽٍّش . ألِا

ما٥ اإلاعشخُت في هزا الجاهب مً الاظخلهام الاجباعي الدسجُلي اإلاباؼش  ومً ؤبشص ألِا

   (39).ألخمذ ؼىقي" مجىىن لُلى"للصخفُاث ؤلاظالمُت، 

ًخدبْ مالمذ شخفُتي ِٜغ ولُلى ومىاٜٚ " مجىىن لُلى"٘الؽاِش ؤخمذ ؼىقي في معشخُخه 

ٙهاوي منها بخاـت، زم  اوي ألبي الٙشط ألـا ختهما الّزسي ٠ما ظاءث في مفادس الترار الّشبي، وفي ألٔا

، في ٜالب معشحي ٠الظ٣ُي دون ٠بحر جفٗش 
ً
ها لىا ؼّشا ٘ةرا ما جفٗش بةلا٘ت مالمذ ظذًذة "ًفٔى

بلي الصخفُت، ؤو بةلا٘ت شخفُاث ظذًذة، ٘ةهما ١ان ًّٙل رل٤ لُٝذم الصخفُت الترازُت ِلي 

ؤو .. ؤ٠مل ـىسة ٘ىُت، ًخفىسها لها الترار، واظدُٙاء إلاخىلباث الٝالب الزي ًفٓى ُ٘ه معشخُخه

لُىضح مً خال٥ هزه الصخفُاث الجى الاظخماعي والعُاس ي، والشٝافي الزي ١ان ٌِّؾ في ٌله بىال 

ُٚ هزه الصخفُاث ألي هذٗ ٘ني آخش ظىي ظالء ظىاهب مً  اإلاعشخُت، دون ؤًت مداولت لخٌى

. (40)خُاة البىلحن وظب٤ ؤخذار خُاتهما

ذ جابْ ؼىقي ٠خب الترار في سظمه هزه اإلاالمذ والفٙاث لِٝغ ولُلى، وجمشلها ٠ما هي في  ٜو

 منها 
ً
ٙهاوي بخاـت، ٠ما جابْ وجمشل ؤؼّاس ِٜغ هٙعه ولمً ٠شحرا اوي ألبي الٙشط ألـا ٠خاب ألٔا

. (41)معشخُخه هزه

ت التي ٌعخلهم ٘يها بّن الصخفُاث   مً اإلاعشخُاث الؽٍّش
ً
ض ؤباٌت ِذدا ذ ؤلٚ ٍِض ٜو

ض ؤباٌت ِلي ههج الؽاِش ؤخمذ "الّباظت"و" ِٜغ ولبنى"ؤلاظالمُت، وؤبشصها معشخُتي  ذ ظاس ٍِض ؛ ٜو

ٝت اظخلهامه وفي مخابّخه و جٝلُذه ل٢خب الترار ِىذ مّالجخه للصخفُاث اإلاعخلهمت . (42)ؼىقي في وٍش

 ًداو٥ ؤن ًخشط بها 
ً
٘ؽىقي مً ؤواثل مً بذؤو مداولت اظخلهام الصخفُاث الترازُت اظخلهاما

 
ً
 بلى مداولت بًجاد مممىن خُاحي مّاـش له، وبن ٌل ًذوس ٘ىُا

ً
ُٙا  ـو

ً
مً مجشد الخذًض ِنها خذًشا

في هىاٛ اإلاخابّت و الخٝلُذ، إلااض ي شخفُاجه، ومً ؤمشلت هزا اظخلهامه شخفُت ؤبي هىاط الؽاِش 

 في 
ً
 ِاؼه هى ؤخمذ ؼىقي هٙعه، ٍ٘هش جدىال

ً
ا ٝفذ ٌ٘ش الّباس ي خحن خاوبه وهى ًٝفذ راجه هى، ٍو

ٝت اظخلهاماجه اإلاّهىدة مً مجشد الخذًض ًِ الصخفُت وظشد ألاخباس ِنها بلى الاجداد والاهذماط  وٍش

ٙت الىشوبت اإلاخىاظذة في لُالي الٙشح والّىاء، ُ٘ٝى٥ في اخذي اخخٙاالث  بها، واظخلهام مالمدها الٍٍش

: (56)مل٤ مفش، و١ان ؼىقي ٜذ خمشها

ٜم ؤبا هـــىاط اهــٍش اليؽب 

                                                             
 .101-100ألمحد شوقي، األعمال ادلسرحية الكاملة، دار العودة،ص " رلنون ليلى"مسرحية  (39)

 .86استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر،ص (40)

 .  96-2/1األغاين : انظر (41)

 .68استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر،ص : انظر (42)

 .2/17 الشوقيات (56)
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ما الخفِب مالـ    ـبدش را اللّبب 

هل ِهـــذجه     ًمــىش الزهب 

را هى الجىا    ن الزي خفب 

ٌلل الىسي    سولـه ألاؼب 

ل٢ىه ١ان اظخلهاما مؽذودا بلى الدؽبُه، مداوا بٍال٥ اإلااض ي، ٣ًاد ًخلى مً بًجاد مالمذ 

مّاـشة، مإخىرة مً الٍٗش الضماوي و اإلا٣اوي لالخخٙا٥ الزي خمشه ؼىقي، مما ٣ًاد ًبّذ 

 لصخفُت ؼىقي، ٘إزش ؼىقي  (الصخفُت الترازُت)
ً
ُا ُٚ، ومً ؤن ج٣ىن مّادال مىلِى ًِ الخٌى

، وهى (الصخفُت الترازُت)الخجذًذي هىا، ًخجلى في مداولخه مً خال٥ جىظُه الخىاب ألبي هىاط 

ٞ هزه البيُت الخىابُت بلى ِفشه  ًٝفذ هٙعه ِلى ظبُل الشمض الٍٝشب، زم اظخدماسه له ًِ وٍش

ُٙها ؤو اجخارها ٜىاِا (لُلت الاخخٙا٥ جل٤) ، دون ؤن ًفل به بلي دسظت الخّبحر بالصخفُت، بمّني جٌى

بت في الّىاء والتهُىء للٍٗش واإلاشح بِىه  ّبر مً خالله، ٘ٝذ ١ان ؼىقي ًذٟس ظامْ الٔش ًخلبعه َو

وبحن ؤبي هىاط مً مشل هزه اإلاىاظباث اإلادؽابهت، وظٝىت ؼىقي الٙىُت هىا ؤهه لم ًجّل مً لُلخه 

جل٤ لُلت ألبي هىاط ُ٘خاوبه بمالمدها اإلاّاـشة، ل٢ىه ظّل مً خالخه في جل٤ اللُلت ما ًىاصي 

خا٥ ؤبي هىاط بدمشة بّن الخلٙاء ولخٍتهم العُّذة، ُ٘خاوبه في ؼ٣ل مً ؤؼ٣ا٥  (ٌؽابه)

ُٙها . الاظخلهام الزي ٣ًاد ًخجاوص الخّبحر ًِ الصخفُت ل٢ىه لم ًفل به بلى الخّبحر بها ؤو جٌى

ًداو٥ ججلُت الزاث الّشبُت ؤلاظالمُت وببشاصها لُىاو٥ بها  (مجىىن لُلى)وؤخمذ ؼىقي في 

ت بحن ِٜغ و لُلى، وما جدمله مً  الزاث الٕشبُت اإلاعخّمشة مً خال٥ اظخلهامه لٝفت الخب الّزٍس

، "الخُاس الخلٝي الّشبي"ُٜم ِشبُت ؤـُلت مداوت بعُاط مً الذًً، وجىم ًِ الىهش والّٙت وجبرص 

واخترام الخٝالُذ الٝبلُت، ومشاِاة خٞ ألابىة، وخٞ الضوط، والشظُى بلى الممحر الخي ُ٘ما ًٝى٥ الّشبي 

 ١ان ؤو امشؤة
ً
ّٙل سظال . (57)ٍو

٘ةهه ًٍل بؽ٣ل ِام مخابّا في اظخلهامه ومٝلذا ل٢خب الترار ولالٔاوي بخاـت في ٜمُت لُلي 

ولذًه تها٘ذ في البىاء والصخفُاث - ٠ما ًٝى٥ الىاٜذ ِلي الشاعي- واإلاجىىن، ٘هى ال ًيبن الجماهحر

. (58)اإلاعشخُت

وخى٥ ألاظباب التي دِذ الؽاِش الّشبي الخذًض بلى اظخلهام الصخفُاث ؤلاظالمُت ًشي 

:  الباخض ؤجها جخمدىس في ظبّت ؤظباب هي ما ًلي

ُمه وحّالُمه مً خال٥ بّض ؤِالمه   .1 خُاء مبادت الذًً ؤلاظالمي ٜو

ظخنهاك الىاْٜ الّشبي اإلاتهاوي  .2

ه ؤو الخدعحن بُٕت بخذار الخُٕحر   .3 الدؽٍى

                                                             
 .190م، ص 1982عام  (1)عدد (3)، ورللة فصول، رللد 243شوقي شاعر العصر احلديث،ص :  انظر(57)
 .5 ، 78ادلسرح يف الوطن العريب، ص:  انظر(58)
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بًجاد مشظُّاث جشازُت إلاّخٝذاث وؤ٣٘اس وهٍم مّاـشة   .4

ب   .5 ت ومىاظهت جُاس الخٍٕش ببشاص الصخفُت الّشبُت وؤلاظالمُت، لخإـُل الهٍى

 . الذ٘اُ، والخىُٝت، والخصخُذ .6

  . 9العُاس ي وال٢ٙشي الاظخماعي..هٝذ الىاْٜ الّشبي اإلاّاـش  .7

 

 :التراث العربي إلاسالمي. 5

ش لمً   لذي بّن ؼّشاء الّشب  وبن لهزا الشا٘ذ خَ ؤ٘و
ً
 سخُا

ً
ٌّذ هزا اإلافذس مىبّا

 ُٚ اإلافادس الترازُت ألاخشي، وجدذزىا ُ٘ما ظبٞ ًِ ألاظباب التي ظّلذ الؽاِش ؤن ًخخلي ًِ جٌى

ىوي وألاظىبي بفٙت ِامت لُٝبل ِلي الترار الّشبي الاظالمي : ٘هى ًفّشح بزلک في ٜىله. الترار الِٙش

ولکىه جشبُت للىظذان الٝىمي، ٘ةهني ِىذما . بن اظخلهام الترار في سؤَي لِغ ٘ٝي لشوسة ٘ىُت»

لٝي المىء ِلي الترار الّشبي والاظالمي الزي ٌؽخمل مىىٝت الؽٛش ألاوظي بکإملها، 
ُ
اظخخذم ؤ

ٝت، الجّٝل بن لم جضد ًِ  ٘ةهني ؤهمي في اإلاخلٝي سوح ؤلاهخماء الٝىمي وسوح ؤلاخعاط بإهه بلي خماسة ٍِش

، ولٝذ ؤدسک الؽاِش بإهه باظخذِاثه للترار الّشبي الاظالمي 10«الخماساث الُىهاهُت ؤو الشوماهُت

خُت في الٝاست الّشبي خُض ًزهب بلي ؤن اظخخذام ألاظاوحر والترار  ٌعخىُْ ؤن ًديي الُٝم الخاٍس

خُت »الٙني   الظخنهاك ؤو إلًٝاً هزه الُٝم الخاٍس
ً
لِغ ٘ٝي  شمىص ألبىا٥ الّمل الٙني وبهما ؤًما

 11(مً هٙىط الىاط

 :ـىٚ ِبذالعالم اإلاعاوي الترازُاث الّشبُت والاظالمُت اإلاعخذِاة ِلي ؤٜعام

خُت، ط: الصخفُاث، ب: ؤ   : ألاظاوحر والخشا٘اث، د: ألاخذار الخاٍس
ً
 وهثرا

ً
اإلاإزىساث ألادبُت ؼّشا

 

 الشخصيات: أ

ُ٘ما ًخق الصخفُاث، وعخىُْ ؤن هٝى٥ ؤن الؽاِش ٌّخمذ ِلي ؤؼکا٥ مخخلٙت و مالخٍت 

ذ مً الاظخذِاء؛ بما ؤن ٌعخذِيها بالّلم  ؤو بالذوس، ؤو  (اللٝب. ِلم الصخق الکىُت)في هٙغ الٜى

 
ً
 ؤو اظخذِاًء ذلُا

ً
 .بالٝى٥ وبما ٌعخذِيها اظخذِاًء ِشلُا

 ألاحداث التاريخية: ب

خُت ٘ترجبي بالصخفُاث التي ظاءث ر شها في الفٙداث العابٝت مً  ؤّما ألاخذار الخاٍس

وبّمها آلاخش بلي الّفش  (خشب البعىط)بّمها ًشظْ بلي الّفش الجاهلي  إًام الّشب . دساظدىا

ت ومٝخل الخعحن  (ِلُه العالم)ؤلاظالمي  دذر الٙخىت بحن ِلي  ومّش ت خىحن  (ِلُه العالم)ومّاٍو

                                                             
 2007. زلمد عبد اهلل منور، استلهام الشخصيات اإلسالمية يف الشعر العريب احلديث، النادي األديب بالرياض9

 33حسن العزيف،ص: أمل دنقل عن التجربة وادلوقف 10
 .169نقالً عن أمري الشعراء الرفض أمل دنقل،ص .م1983 مايو 25جريدة األهايل ادلصرية يف  11
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خُت مّاـشة . وبلي الّفش الّباس ي  إخباس اإلاخىبي في باله ذا٘ىس ؤلاخؽُذي  ما ؤن هىاک ؤخذار جاٍس

 .جشجبي في مٍّمها بالٝمُت الّشبُت في مىاظهت الّذو الفهُىوي

 ألاساطير والخرافات: ج

ًالخَ الٝاست لؽّش ؤمل دهٝل ؤن خَ الؽاِش مً الصخفُاث ألاظىىسٍت الّشبُت ٜلُل وبّن 

ؤمل دهٝل لم ٌٕٙل ًِ اإلاإزىساث ألاظىىسٍت والٝففُت ِىذ الّشب إلاا لها مً خمىس داثم في را شة 

 لخلک الخکاًاث والاظخمذاد منها لخبحن . الؽّب
ً
  إمال

ً
وسّبما هزا مادّ٘ه بلي جخفُق ٜفاثذ ؤو دًىاها

البکاء »في ٜفُذة  إملت هي « صسٜاء الُمامت»٘هى  ما هشي، ٌعخذعي ؤظىىسة . ؤبّاد ٜماًاه اإلاّاـشة

ش اإلاٝترهت بدشب البعىط في دًىان  إمل هى« بحن ًذي صسٜاء الُمامت ؤٜىا٥ »: وملخمت ظالم الٍض

في « ؤلٚ لُلت ولُلت» ما ٌعخلهم الٝفق والخکاًاث الخشاُ٘ت في  خاب . «ظذًذة ًِ خشب البعىط

ت»ٜفُذة مّىىهت بـ  ُّ  .«خکاًت اإلاذًىت الٙم

 : د
ًا
 وهنرا

ًا
 اململثورات ألادبية شعرا

بن ؤمل دهٝل  إي ؼاِش مّاـش آخش ٌّخمذ بّن ألاخُان ِلي هق ؤو هفىؿ لآلخش في بُان 

ت في  ت ؤو ِباساث هثًر ت مً ألابُاث الؽٍّش  ومجمِى
ً
ٔشله الؽّشي، بّباسة ؤخشي ًممً الؽاِش بِخا

 »ٜفاثذه بذٍٜت باسصة، بدُض ًُٝم 
ً
 بُنها وبحن ؤؼّاس الؽاِش« جىاـا

ً
 جاما

ً
وهدً هشي الؽاِش . وجالخما

اإلاّاـش ًماسط في هزا اإلامماس ؤخذ الؽکلحن الخالُحن؛ بما ؤن ًجّل الىفىؿ الترازُت وبُُّت جٝبل 

ت التي جمشلها دوهما  الذخى٥ دون ؤي مٝاومت وجفل بلي دسظت الزوبان في ؼّشه، ُُ٘مذه بالُٝم الجىهٍش

خُت  بخالت ِلي ؤـلها بز ش اظم الّلم ؤو اإلاکان وبما في بّن ألاخُان جکىن بلاءة اإلاشظُّت الخاٍس

ىذثٍز ًکىن الخذر  ش ٘ني، ِو ت لُٝمت ًمشلها، ُ٘کىن لئلخالت ِلي اظم الّلم ؤو اإلاکان جبًر لشوٍس

ت داخل هق الؽاِش، هزا هى ماٌعمُه بّن الىٝاد  ذي ؤو ألاظىىسي هى مش ض البّن والخٍُى الخاٍس

 12الامخفاؿ و بِادة ؤلاهخاط

  ألاقىعة. 6

ٚ ؤو  خُت، في الٕالب ًخخبئ الؽاِش وساءها، لُّبر ًِ مٜى خُض ًمشل الٝىاُ شخفُت جإٍس

خُت ـ ٔحر خُُٝٝت ـ . لُد٢م ِلى هٝاثق هزا الّفش مً خاللها ، ؤظىىسة جإٍس
ً
ذ ٣ًىن الٝىاُ ؤًما ٜو

خ الخُٝٝي ٙه مً الخإٍس ٚ . ٘هى مً هزه الىاخُت، ٌّبر ًِ مٜى  له ؤو مداولت خلٞ مٜى
ً
ُ٘خلٞ بذًال

 13".دسامي مٕاًش ول٢ً دوهما الخدذر بممحر ألاها 

 املراًا. 7

 ؤؼذ خُذة ألجها ال ح٢ّغ بال ألابّاد اإلاخُّىت ِلى 
ً
اإلاشاًا ؤؼذ واُّٜت مً الٝىاُ ٠ما ؤجها ؤًما

ُت ، ألجها في  ذ حعخىُْ ؤن ج٣ىن بُّذة ًِ اإلاىلِى ل ، ول٢نها في راث الٜى ؼ٣ل ـىسة ؤمُىت لؤـل

ُت ل٣اهذ ؤٜشب بلى  النهاًت ـىسة راجُت ومً اإلاٙترك ؤن ج٣ىن ٠زل٤ بر لى ١اهذ م٢خملت اإلاىلِى
                                                             

 179- 178عبدالسالم ادلساوي، ص : البنيات الدالة يف شعر أمل دنقل12
اث يف الشرعر 13  2015،8،23ماخوذة من ادلقالة يف الشكبة االكرتنية . جناة زلمود أمحد، استلهام الرتر
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شافي . الىاُّٜت الىبُُّت التي جداو٥ سظم ألامىس ٠ما هي دون جدٍشٚ  ش الٙىجٔى ول٣اهذ ؤؼبه بالخفٍى

 ْ شظْ للماض ي ٠ما ؤجها ًم٢ً ؤن ج٘ش
ُ
 لالهٙخاح مً الخالش ألجها حعخىُْ ؤن ج

ً
ول٢ً اإلاشاًا ؤوظْ مجاال

٢ّغ ألاؼُاء في خحن ال ًفلح الٝىاُ بال للماض ي 
ُ
٢ِّغ ألاؼُاء مشلما ح

َ
مً وظه الخالش وؤن ح

خ :  وجىٝعم اإلاشاًا بلى. واظخدماس شخفُاث ؤـبدذ ؤهمىرظُت في الخإٍس

خُت- ؤ  .  مشاًا الصخفُاث الخإٍس

. مشاًا الصخفُاث ٔحر اإلادذودة بالضم٣ان - ب 

ت- ظـ  .  مشاًا شخفُاث سمٍض

.  مشاًا شخفُاث مّاـشة- د 

. مشاًا اإلاجعذاث - هـ 

ذ - خـ  . مشاًا صماهُت الخالش والٜى

. مشاًا م٣اهُت - ه 

. مشاًا ألاؼُاء - ي 

.  مشاًا مجشدة- ٟ 

. مشاًا ؤظىىسٍت - ٥ 

 : التراث وألاسطورة. 8

 في ٠شحر مً الّلىم ؤلاوعاهُت الخذًشت ، ًشي بّن ِلماء 
ً
 هاما

ً
" جمشل ألاظىىسة مٝاما

ّذ اظخٝال٥ ألاظىىسة في الؽّش الّشبي الخذًض مً ؤظشؤ " ألاهثروبىلىظُا  ؤجها حّبحر دًني اظخماعي ، َو

 ختى الُىم ، ألن رل٤ اظخّادة للشمىص الىزيُت واظخخذامها في . اإلاىاٜٚ الشىسٍت ُ٘ه 
ً
وؤبّذها ؤزشا

ْ ؤ٠ثر مً خاظب  . الخّبحر ًِ ؤولاُ ؤلاوعان اإلاعلم الّشبي اإلاّاـش ٜذ ًادي بلى ٘س

 
ً
 ِلى هزه الشمىص واظخلهامها ما٠ذا

ً
ومً زم ٜذ ؤـبذ الؽّش الّشبي اإلاّاـش ٌّخمذ ٠شحرا

بوعاهُت ألادب باظخٝال٥ الؽاِش ب٣ل بادسة في الترار ؤلاوعاوي لها وبُّت الشمض وألاظىىسة ٔحر مّٙشٛ 

حر الّشبي بزل٤ ٜذ ؤلاٗ مادة زٝاُ٘ت بوعاهُت ظذًذة بلى الؽّش الّشبي ؤي  بن "بحن الترار الّشبي ٔو

ؼّشه اإلاّاـش ٜذ ؤخز ًمشل خلٝت مً ظلعلت الترار ؤلاوعاوي الؽّشي خال٥ هزا الترابي اإلاّىىي 

". بحن سئٍت الؽاِش اإلاّاـش والترار 
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 الشعراء املعاصريً واستلهام الشعر. 3

ت 1940ظىت « مدمذ ؤمل ٘هُم ؤبىالٝاظم ُمداسُب دهٝل»ولذ  ِلي بّذ « ٜٙي»مش٠ض  «الٝلّت»م بٍٝش

 بلي الجىىب مً مذًىت 
ً
با  جٍٝش

ً
ً ٠ُلىمترا ذ ١ان والذه ِاإلاا مً ِلماء الاصهش الؽٍشٚ مما « ٜىا»ِؽٍش ٜو

فاثذه بؽ٣ل واضح ظمي ؤمل دهٝل بهزا الاظم الهه ولذ بىٙغ العىت . ازش في شخفُت ؤمل دهٝل ٜو

واظم ؤمل )٘عماه باظم ؤمل جُمىا بالىجاح الزي خٝٝه " الاظاصة الّاإلاُت"التي خفل ٘يها ؤبىه ِلى 

و١اهذ خُاجه سخلت ؼاٜت ومميُت حّترحها هىاظغ مفحر الؽّب . (ؼاجْ باليعبه للبىاث في مفش

ت مما ظاهم في حؽ٢ُل . اإلافشي وألامت الّشبُت ِاـش ؤمل دهٝل ِفش ؤخالم الّشوبه والشىسة اإلافٍش

اوى مىه إلاذة جٝشب مً ألاسبْ ظىىاث وجخطح مّاهاجه مْ  .هٙعِخه ؤـِب ؤمل دهٝل بالعشوان ِو

خه  ه "اإلاشك في مجمِى خه في اإلاّهذ الٝىمي لؤلوسام والزي ٜط ى ُ٘ه ما "8ؤوساٛ الٕ٘ش م ٔ٘ش وهى ٜس

ذ ِبرث ٜفُذجه 4ًٝاسب ا٥  ش" ظىىاث، ٜو م في 1983وجىفي ظىت . ًِ آخش لخٍاجه ومّاهاجه" العٍش

ُش في ٌل اخخذام الفشاُ العُاظيي . الٝاهشة بن ؤمل دهٝل ولذ في بذاًت الخشب الّاإلاُت الشاهُت، وجِش

ت وؤلاظخٝال٥  ذ ١ان ؤبىاء مفش ٌعّىن بلي هُل الخٍش وؤلاظخماعي في مفش مابّذ الخشب، وفي ٜو

ىاوي، ومً زم مجيء الشىسة في مفش ِلي ًذ ظما٥ ِبذالىاـش ظىت  والخخلق مً ؤلاظخّماس البًر

٠ما ؤهه ؼاهذ اإلاذ الِعاسي وجٝاسن مفش مً اإلاّع٢ش الؽُىعي وسخُل ظما٥ ِبذالىاـش . 1952

٢ّ٘غ ؤمل دهٝل ١ل هزه . ومجيء العاداث الزي اٜترب مً الىالًاث اإلاخدذة واجٙٞ مْ ؤلاظشاثُل

مِت وؤلاهتراء إلافش ولؤلمت الّشبُت  بر ًِ جىلّاث ؼّبه في ٘ترة التي ١اهذ ٘ترة الهٍض ألاخذار في ؼّشه ِو

ٚ ؼّشه في خذمت ٜماًا ووىه وؼّبه ولهزا ًجب ِلي داسط ؼّشه ؤن ٌعي . ١لها ٘داو٥ ؤن ًٌى

خُت العاثذة في ِفشه لم بالٝماًا العُاظُت والخاٍس  .ٌشوٗ مجخمّه ٍو

 

 

4 . 
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خلفية هخبة مصادر استلهام للشعراء العرب املعاصريً في ابداعات الشعر العربي : املبحث الثاوي 

القرآن الكريم . 1

م ٌّذ مً مفذس   ٠ما ر٠ش الباخض ظابٝا ًِ مفادس اظخلهام ؼّشاء الّشب، ؤن الٝشآن ال٢ٍش

م ألاخ٣ام، والٝفق،  اظخلهام الؽّش الّشبي، وهزا مً ألاؼُاء اإلاهمت لذحهم، ؤن في الٝشآن ال٢ٍش

حرها ، ٔو .  ٘إ٠ثر مً الؽّشاء اخزوا ٜففا مً مفذس اظخلهامهم في الؽّش. والّلىم واإلاّاٗس

لي  مشل ٜفُذة الؽاِش ِبذ الخالٞ الش١ابي، واهتهاء بٝفُذة  ٠ما ر٠ش داود ظلمان الؽٍى

يب الخٙاجي  فُذة الؽاِشة ٍص الؽاِش مدمذ العُذ مشوسا بٝفُذة الذ٠خىسة سجا٥ الش١ابي، ٜو

،و٠زل٤ الؽاِشة ؼزا ِع٢ش هجٚ، هجذ ٜفت ًىظٚ مازلت ؤمامىا ول٢ً بشىب ظذًذ، خُض 

ٝت وسئي وؤ٣٘اس ظذًذة ذمىها بإظلىب ووٍش  ٘الؽاِش ِبذ الخالٞ الش١ابي ًٝى٥ .اظخلهمها الؽّشاء ٜو

 :في ٜفُذجه

 َٟ  ال جدضْن في بئر
ُ

 ..:ًا ًىظٚ

َٞ ل٤َ ظىي ؤخىج٤  لم ًب

 
ً
شج٤َ صوسا ورثٍب ظُدمُل ظٍش

مٍُق ظُّٝذ، راَث ًىٍم،  ٜو

 ."مً دبشٍ 

ٞ ٜمُفه  الخادزت ألاولى بعبب .ٌعخلهم واّٜخحن خذزخا لُىظٚ هما سمُه في البئر، وجمٍض

ذ خذزذ في الضمً الٕابش، ٘ما صالذ جدذر في  الخعذ جأمش ِلُه ؤخىجه، وبرا ١اهذ الخادزت ظابٝت ٜو

ًىمىا هزا، خُض جخمشل بتٟر الّشاٛ مً ٜبل بخىجه الّشب امام الزثب لُٙترظه خُٝٝت ال ٠زبا ٠ما 

  .خذر في اإلااض ي

ٞ ٜمُفه مً الخلٚ  ، خُض ٌعٝىها الؽاِش ِلى واّٜت "دبش"والخادزت الشاهُت هي جمٍض

 لٝذ ١ان .مّاـشة، بر جأمش ِلى الّشاٛ ؤخىجه وألاظاهب وهى لم ًّٙل ؼِئا والٝمُق ٌؽهذ ِلى رل٤

 .الؽاِش الش١ابي مذس١ا ظذا إلاا خذر للّشاٛ والهجمت الؽشظت ِلُه التي ؤدث بلى ٔضوه وبظٝاه بٕذاد

ًىظٚ ِبذ الخالٞ اإلاّاـش، هى ًىظٚ الٝذًم هٙعه، ول٢ً الؽاِش ًىاظُه الن ألامىس التي خذزذ 

 .له ظابٝا ما صالذ جدذر له في اًامىا هزه، و ما صالذ مازشة ُ٘ه في الخالش، ال اه٣ٙاٟ منها

 :ؤما ٜفُذة الؽاِشة سجا٥ الش١ابي ٘ٝذ اظخلهمذ الٝفت بّذة مداوس، لىٝشؤ ما جٝى٥ 

ًىُظٚ َخزاِس "

خَىج٤َ 
ُ
ؤ

ما ِاَد الِبئُر ًشليهم 

وال الِزثُب ٌّىيُهم 

َظُفلبىه٤َ في َوضِح الَنهاس 

ُوٍىإلاىن لخم٤َ 

http://www.blogger.com/profile/06284802619534761300
http://www.blogger.com/profile/06284802619534761300
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ل بِ٘خخاس 
ُ
ِب٣

دزاس
َ
٘". 

حٕحر الؽاِشة في الخادزت اإلاز١ىسة في الٝفت، وفي رل٤ جشجٝي الٝفُذة بلى ؤن ج٣ىن راث ُٜمت 

ببذاُِت مشمشة، مً خال٥ حٕحر ما في الٝفت مً ٢٘شة بلى ؤ٣٘اس ظذًذة ًإحي بها الخىاؿ ؤلابذاعي 

ىلذها  الٝفُذة وهي جبذ٥ ؤ٣٘اس الٝفت الٝشآهُت، ٘اجها ججّل مً ًىظٚ شخفا ١امل ألاهلُت ولم .ٍو

ٌّذ ـبُا، ٘خدزسه مً بخىجه، وهزا بظشاء ٜامذ به الؽاِشة لفالح ٜفُذتها ٔحر ما وسد في الىق 

ذ جلىخ بذم ٠زب،  ادوا ألبيهم بٝمُفه ٜو الٝشآوي، وألجهم ١اهىا في الىق الٝشآوي ٜذ ؤلٝىه في الجب، ِو

 .٘ان هزه ؤلاظشاء الّذاجي لم حهمهم في ش يء وظٗى ٌٕادسوهه الى ما هى ابلٖ مىه وهى الفلب

ذ اإلاعُذ  ِ
ُّ دىاو٥ ؼىقي في مٝىْ آخش مً هزه الٝفُذة مىلَذ الع الم - ٍو ه العَّ ُْ وما ـاخَبه مً - ِل

اط بلى  مى ؤسؼذِث الىَّ
ْ
ٍ ُِ  

ً
 ظشْث معجضة مُالد اإلاعُذ آًت

ُ
معجضاث وبؼاساث اْصدهى بها ال٣ىن، خُض

ّه هللا - ظبداهه وحّالى - ِبادة هللا  ى ٘س ش، ختَّ
َ

بما خملْذ سظالُخه مً مّاوي الخب والخحر والعالم للبؽ

 - ِضَّ وظلَّ - 
ً
ماء، ٢ُ٘خب ؼىقي ٜاثال  :بلى العَّ

اُء  َُ ُشوَءاُث     َوالُهَذي     َوالَخ
ُ
ى        َواإلا ِس َ ِِ ْىَم   َمْىِلِذ    ًَ    ُٞ ْ

ُوِلَذ   الّشِ٘

ْسَظاُء 
َ
َري     ألا

َّ
ًَ    الث ْىُن ِبالَىِلُِذ  َوَلاَءْث        ِبَعَىاُه    ِم

َ
ى ال٣

َ
َواْصَده

اُء  َُ ْجِش ِفي الُىُظىِد الّمِ
َ
ًَ الٙ ْغ        ِسي ِم ٌَ َما   

َ
ِعُِذ   ٠

َ
  اإلا

ُ
ت ًَ َوَظَشْث  آ

اُء  َري     َماِثٌج     ِبَها     َولَّ
َّ
الث

َ
ىًسا        ٘

ُ
َىاِلَم    ه َّ ْسَك    َوال

َ
   ألا

ُ
ْمؤل

َ
ج

   ال   ِدَماُء 
ٌ
ْضَوة

َ
اٌم        ال  ُخَعاٌم   ال   ٔ

َ
ِخٝ

ْ
   ال   اه

ٌ
ت

َ
ْىل ـَ ٌُذ   ال    ِِ ال  َو

َماء َراِب   العَّ
ُّ
ًِ  الت

َِ اَبْذ  
َ
ا        َملَّ  ه مَّ

َ
ل
َ
َراَب     ٘

ُّ
 14َمِل٤ٌ    َظاَوَس     الت

وهيخٝل بلى ؼاِش الىُل خاَ٘ ببشاهُم، الزي امخاص في ؼّشه بالبعاوت والىلىح والشٝا٘ت 

ا في ٜفُذة الؽمغ التي  ًُّ هش رل٤ ظل ت الّمُٝت، خُض جهل مً مّحن الٝفق الٝشآوي ٌو َُّ ؤلاظالم

ت ظُذها ببشاهُم  الم - ظَشد ٘يها ظىاهب مً ٜفَّ ه العَّ ُْ م الزي وسد في - ِل قَّ الٝشآوي ال٢ٍش معخلهًما الىَّ

ِبحٍن } ظىسة ألاوّام؛ ْىَم٤َ ِفي َلال٥ٍ مُّ
َ
َٟ َوٜ َسا

َ
ي ؤ ِ

ّ
 ِبو

ً
 آِلَهت

ً
َىاما ـْ َ

 ؤ
ُ
ِخز خَّ

َ
ج
َ
ِبُِه آَصَس ؤ

َ
ا٥َ ِبْبَشاِهُُم أل

َ
ٜ 

ْ
ِل٤َ *َوِبر

َ
ز

َ
َو٠

ِىحَن  ِٜ ى
ُ
ًَ اإلا ىَن ِم

ُ
٣ َُ ْسِك َوِل

َ
َمَىاِث َوألا ىَث العَّ

ُ
٣
َ
ِشي ِبْبَشاِهَُم َمل

ُ
ا *ه

َ
ا٥َ َهز

َ
ٜ 

ً
با

َ
ْى٠

َ
ي ١

َ
ُل َسؤ ُْ ِه اللَّ ُْ لَ َِ  ًَّ ا َظ مَّ

َ
ل
َ
٘

ِلحَن  ِ٘ ِخبُّ آلا
ُ
 ؤ

َ
ا٥َ ال

َ
َل ٜ

َ
٘
َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
ي ٘ ي *َسّبِ ْم َحْهِذِوي َسّبِ

َّ
ِئن ل

َ
ا٥َ ل

َ
َل ٜ

َ
٘
َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
ي ٘ ا َسّبِ

َ
ا٥َ َهز

َ
ٜ 

ً
َمَش َباِصٔا

َ
ي الٝ

َ
ا َسؤ مَّ

َ
ل
َ
٘

حَن  ِ
ّ
ال ْىِم المَّ

َ
ًَ الٝ ًَّ ِم َ

ىه
ُ
١
َ
ي *  أل ِ

ّ
ْىِم ِبو

َ
ا ٜ ًَ ا٥َ 

َ
ْذ ٜ

َ
ل
َ
٘
َ
ا ؤ مَّ

َ
ل
َ
َبُر ٘

ْ
٠

َ
ا ؤ

َ
ي َهز ا َسّبِ

َ
ا٥َ َهز

َ
ٜ 

ً
ت

َ
ْمَغ َباِصٔ

َّ
ي الؽ

َ
ا َسؤ مَّ

َ
ل
َ
٘

ىَن 
ُ
ِش١

ْ
ؽ

ُ
ا ح مَّ ( 78 – 74: ألاوّام] {َبِشيٌء ّمِ
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مغ زمَّ 
َّ

س ٘يهما ٌهىس الؽ خحن مً الؽّش، ـىَّ ِْ ت الٝشآهُت بب ذ ؼاِش الىُل لهزه الٝفَّ ذ مهَّ ٜو

ها في ١ّل ـباح، ٘خىشَّٛ بّمهم بلى ِبادتها وجٙمليها ِلى  ِٔ اط ٜذ اهتهشوا بها ِىذ بضو ٠ُٚ ؤنَّ الىَّ

ا ولُاًء، ُ٘ٝى٥  ًِ ها ؼّا   :الٝمش الزي ال ًٜٙى

اَح  الَجِبحْن  ِل َولَّ ُْ ُعىا ِباللَّ
َ
ي
َ
٘        ًْ ِشٍ ٌِ ا

الَح ِمْنَها َخاِظٌب ِللىَّ

حْن  ِ
َ
اإلا َّ      ِلل

ً
ْخَىت ِ٘ ْث    

َبذَّ
َ
َخُه        َوج ًَ ُتَها       آ ًَ  15  َوَمَدْذ      آ

ًسا ـشاُ ظُذها ببشاهُم  ٤ّ - ِلُه العالم - زمَّ اهخٝل بّذ رل٤ بلى ظىهش الٝفُذة مفّىِ
َّ

بحن الؽ

 بلى الخالٞ 
ً
ىال مغ الزًً - ِضَّ وظلَّ - والُٝحن والخحرة والترّدد ـو

َّ
زمَّ خىاسه مْ ٜىمه مً َِبذة الؽ

ٞ بلى ِبادة الخالٞ  ٍش
َّ
ىا الى

ُّ
ُ٘ٝى٥ - ِضَّ وظلَّ - اهتهشوا بها ٘مل :   

حْن  ِٝ
َُ ٤َّ  َوَما   َللَّ   ال

َّ
ِسي  الؽ

ُ
إ
َ
٘        

ً
َشة

ْ
ٍ

َ
يَها     ه ِ٘ َظا٥َ    ِبْبَشاِهُُم     

ا٥َ 
َ
ا٥َ :   ٜ

َ
ْذ        ٜ

َ
ل
َ
٘
َ
ا    ؤ مَّ

َ
ل
َ
ي    ٘ ا   َسّبِ

َ
ِلحْن :  "ر ِ٘ ِخبُّ   آلا

ُ
ي  ال   ؤ ِ

ّ
" ِبو

اٍن    ُمِبحْن 
َ
ى

ْ
ْىَم    ِبُعل

َ
ى    الٝ

َ
ح
َ
َها        َوؤ ِٝ اِل

َ
ى     خ

َ
ْىَم     ِبل

َ
ا    الٝ َِ َوَد

 ًْ اِظِشٍ
َ
َي الخ

ْ
ْمِغ َسؤ

َّ
ْوا ِفي الؽ

َ
َىْوا        َوَسؤ

َ
ىا   َؤ

ُّ
اَط   َلل َسّبِ  ِبنَّ   الىَّ

 ًْ وا   َظاِظِذً شُّ
َ
اِن  خ

َ
ٜ

ْ
ر
َ
ى  ألا

َ
ا   َبَذْث        َوِبل

َّ َ
ْبَفاُسُهْم   إلا

َ
ْذ   ؤ َّ َ

ؽ
َ
خ

ْشَظِلحْن 
ُ
الَم    اإلا

َ
يَها   ٠ ِ٘ َفْىا    َّ َ

٘        
ً
اِتَها         ُمْبِفَشة ًَ ُشوا        آ

َ
ٍ

َ
 16    ه

مغ، وما جمُٙه ِلى ال٣ىن مً ظما٥ٍ وسْوهٞ 
َّ

ُل بّذ رل٤ بلى ٘ىاثذ الؽ زمَّ جىشَّٛ ؼاِش الّىِ

مغ مً 
َّ

يذ ؤنَّ الؽ َُّ ت، التي ب َُّ ت الٝشآه ح ٘يهما خ٢مت الٝفَّ وبهاء مخخخًما ٜفُذجه ببِخحن ًىّضِ

اث هللا  ت ِلى وظىد هللا خالٝها ومبذِها، ُ٘ٝى٥ - ِضَّ وظلَّ - مخلٜى
َّ
ال   :ومً آلاًاث الذَّ

ِىحْن  ى    ِبالّعِ
َ
ْبل َِ ٌٞ    َظ ْ

ل
َ
َها   خ جَّ

َ
ِلُمىا        ؤ َِ ُهْم    َما     ٢ِنَّ

َ
ىا    ل

ُ
َذٜ ـَ

ُم الَجاِهِلحْن  ِْ َغ َص
ْ
ٍٗ ِب  ُعى

ُ
٠ ًْ َِ ُه        

َ
اج

َ
ْه       ر ّزِ

َ
ج ًُ ْم       

َ
ٌه       ل

َ
ِبل

َ
 17      ؤ

اِش الذ٠خىس 
َّ

ش جإزًشا واضًخا بشوِت / وهخخخم سخلَخىا مْ الؽ
َّ
ذ سظب البُىمي،الزي جإز مدمَّ

 ًدِمل ِىىان 
ً
ا ١امال

ً
ًدخىي ِلى خمغ ِؽشة " مً هبْ الٝشآن"الٝفق الٝشآوي، ٘إ٘شد لزل٤ دًىاه

ى اإلاىصون، ظا٥ خاللها الذ٠خىس البُىمي معخلهًما الٝفق الٝشآوي في لىخاث  َّٙ ّش اإلاٝ ِ
ّ

ٜفُذة مً الؽ

س ٘يها  جت اللٕت واإلاّاوي، وهٝخىٚ له هزه ألابُاَث التي ًفّىِ مخ٣اِملت اإلاؽاهذ، مخّاهٝت الفىس، مخىّهِ
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الفشاُ بحن ابني آدم، خُض وسَجها الذ٠خىس البُىمي في زىب ٜفص ي ٜؽِب مخماِظ٤ ألالٙاً 

خاوب ُ٘ه ٜابُل هَٙعه بّذ خادزت ْٜخل ؤخُه ًُ م الزي  ا في رل٤ بالىّقِ الٝشآوي ال٢ٍش ًً  :واإلاّاوي، مهخذ

{ ًَ اِظِشٍ
َ
ًَ الخ َبَذ ِم ـْ َ

إ
َ
ُه ٘

َ
َخل

َ
ٝ

َ
ِخُِه ٘

َ
ْخَل ؤ

َ
ُعُه ٜ ْٙ ُه هَ

َ
ْذ ل َِ ىَّ

َ
ى

َ
ِٚ [29: اإلااثذة] {٘

ـْ  بى
َ
، ُ٘ٙخخذ الٝفُذة

مت البؽّت ُ٘ٝى٥  ذ التي دّ٘ذ ٜابُل بلى اسِج٣اب هزه الجٍش ْٝ    :مؽاِش الخعذ والخ

ِني 
ْ
َهَشج

َ
ِتي  ٜ

َّ
َها  َوْخَذَها  ال ِني        ِبجَّ ُْ ي َوَب س ِ ْٙ شُّ َبْحَن هَ

َّ
َم الؽ

ُ
ٍ َِ

ي  ُل  ِمّنِ
ُ
١
ْ
إ
َ
حَراَن ج  الّىِ

نَّ
َ
إ
َ
ا        ِحي ٠ سَّ

َ
َماَء  ِبز ِهُب  الّذِ

ْ
ل
ُ
َض٥ْ ج

َ
ْم ج

َ
ل

َد  ِرْهِني  شَّ
َ

َىِتى َوؼ
ْ
ى ِ٘ َمَدا 

َ
اَها        ٘

َ
ٍ

َ
طَّ  ل

َ
ُث ؤ

ْ
ْذ َهَذؤ

َ
َما ٜ

َّ
ل
ُ
١

ِني
ْ
َهَشج ـَ   

ٌ
ُبىَبت

ْ
ُشوِقي  َمؽ ُِ ى        َو

َّ
و
َ
شُّ   َوؤ ِٝ ْظَخ

َ
ْعُذ  ؤ

َ
 18     َهاِثٌج  ل

م، وهي  م الّزساء ِلى هدى ما وسدث في الٝشآن ال٢ٍش ت مٍش وفي ٜفُذة ؤخشي ًفىس لىا ٜفَّ

 
ْ

ٚ ِٝ اِش في هزه الٝفُذة لم ً
َّ

ما٥ ِىاـش الخإزحر بالٝفق الٝشآوي، ٘الؽ
ْ
ًذا الظِخ٢ جمشل همىرًظا ٍ٘ش

ىس وظّلها مً م٣ّىهاث  ْشآن آلاًاث والفُّ ُٝ ه اٜخبغ مً ال هام اإلاّاوي والفىس، ول٢ىَّ
ْ
ِىذ خذود اظِخل

تها واظخٝاللها، وهٝخىٚ له هزه  َُّ شي مْ وْلْ هزه الاٜخباظاث بحن ْٜىظحن بؼاسة بلى ٜذظ ّْ
ِ
ّ

ّق الؽ الىَّ

مت التي ًٝى٥ ٘يها اإلاىلى  اِش مً آلاًت ال٢ٍش
َّ

ُبى٥ٍ } :- ِضَّ وظلَّ - ألابُاث التي اظخلهمها الؽ
َ
َها ِبٝ َها َسبُّ

َ
ل بَّ

َ
َخٝ

َ
٘

ى 
َّ
و
َ
ُم ؤ ا َمْشٍَ ًَ ا٥َ 

َ
ٜ 

ً
ىَذَها ِسْصٜا ِِ ا اإلِاْدَشاَب َوَظَذ  ِشٍَّ

َ
ْيَها َص٠

َ
ل َِ َل 

َ
َما َدخ

َّ
ل
ُ
ا ١ ِشٍَّ

َ
َها َص٠

َ
ل َّٙ َ

 َو٠
ً
 َخَعىا

ً
َباجا

َ
َبَتَها ه

ْ
ه
َ
ًٍ َوؤ َخَع

ْحِر ِخَعاٍب 
َ
اُء ِبٕ

َ
ؽ ٌَ ُٛ َمً  ْشُص ًَ َه 

َّ
ِه ِبنَّ الل

َّ
ىِذ الل ِِ  

ًْ ْذ ُهَى ِم
َ
ال

َ
ا ٜ

َ
٤ِ َهز

َ
  .ل
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  :التراث الشعبي

ت هزا الترار بإهىاِه  ُّ ُٚ الترار الؽّبي في ؼّش ؤمل دهٝل وعخىُْ ؤن هٝى٥ ؤن  م ُ٘ما ًدن بخٌى

ل»اإلاخخلٙت التي هي  اوي اإلادلُت، واإلاىاٍو « اللٕت اإلادکُت، والخٝالُذ الؽّبُت، وؤلٝاب ألاوٙا٥، وألٔا

 
ً
 «ذان ًا ماذان»٘ٙي مجا٥ اللٕت اإلادکُت ٌعخخذم ؤمل ِباسة . جّٝل ًِ اإلافادس الترازُت اإلازذىسة ظابٝا

،  ما ٌعخخذم ؤٔىُت مً [30]«وٙلُتها»التي ًٙخخذ بها الىاط خکاًاتهم لؤلوٙا٥ ورلک في ٜفُذة 

ىُاث الؽّبُت التي ًشّدها ألاوٙا٥ ِىذما ًخلْ لشط ألخذهم، ُ٘لٝي به بلي ظهت الؽمغ  ألٔا

 
ً
 :[31]ـاثدا

 ًا ؼمُغ ًا ؼمىظت»

 الجامىظت 
َ
زي ظىت

ُ
 خ

شوظت َّ  ال
َ
 «وهاحي ظىت

ىُت ؤمل دهٝل في ٜفُذة  ٝى٥ « بظاصة ٘ٛى ؼاويء البدش»ِ٘عخٕل مً هزه ألٔا  :ٍو

 !ماث... ـذًٝي الزي ٔاَؿ في البدشِ »

ىُخهُ   ...٘خىَّ

 ..واْخخٍُٙذ بإظىاِهه ...)

َْ الفبُذ   : ذَل ًىٍم برا ول
ً
 واخذة

ُ
 ..آخز

ا الجمُل بها ُّ مَغ راَث اإلاد
َّ

 الؽ
ُ

 ...ؤٜزٗ

ت»: وؤسّدُو  الاٍَّ
ّ
ْخُه الل

َّ
 ..ًا ؼمُغ؛ ؤِىُِک َظي

باسٍ 
ُ
 !!ظىي هکهِت الجُى.. لِغ بها مً ٔ

ه ًّ  الفاثبت... ُسّدًه، ُسد
َ
ْشِو لىا الخکمت ًَ» 

 ؼاخبت)
َ
 [32](!لکّنها ابدعمْذ بعمت

وبهزا اظخخذم الباُس سظم الؽاِش لىا ـىسة ًِ جٙص ي الجُى بحن ؤبىاء مجخمّه وهى ًدّىي ـىسة 

 بها، بهمالها
ً
دخَٙ بمّاهاة ؼّبه مىذدا ُٚ الؽاِش .خُاة مجخمّه اإلاخمشدًت ٍو هزا وبهىا ؤؼشها بلي جٌى

اس وؼهشصاد في ٜفاثذه خکاًت اإلاذًىت »منها ٜفُذة : لصخفُاث ؤلٚ لُلت ولُلت ومنها ؼهٍش

 .[33]«الٙمُت

 :التراث ألاحىبي

ًشي ؤمل ؤن ؤو٥ّ ٘اٛس ًمحزه ظُله ًِ ظُل ؼّشاء العابٝحن ؤمشا٥ ـالح ِبذالفبىس في اظخخذام 

ألاظىىسة والترار هى ؤن ظُله ٌّخبر ؤلاهخماء بلي ألاظىىسة الّشبُت والترار الّشبي هى اإلاهمت ألاولي 

ّخبر الاهخماء بلي الترار  ٝي َو بخالٗ الجُل العابٞ الزي ذان ٌّخمذ الترار الُىهاوي والترار الأٍش

، ٘ٝىله هزا ًکُٙىا برا بدشىا اإلابرساث الٙىُت لىظىد وعبت ل ُلت مً [34]الّالمي هى واظب الؽاِش

 مْ وظىد حجم  بحر مً الترار الّشبي والاظالمي في ؤؼّاس الؽاِش
ً
خُض . مفذس الترار ألاظىبي ُٜاظا

 ؤلّاٗ اإلافذس 
َ

ًالخَ الٝاست، بن اٜبا٥ ؤمل دهٝل ِلي الترار الّشبي والاظالمي ًٙٛى ؤلّاٗ
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ىهُت والُىهاهُت والشوماهُت ولکً هزا الٌّني ؤن ؤمل دهٝل لم حهخم بهزا . ألاظىبي في ألاظاوحر الِٙش

ً الؽاِش خاـت في   لالهدباه، بل هىاک اظخخذاماث هاجخت لهزا الترار في دواٍو
ً
 ال٘خا

ً
الترار اهخماما

ت شظْ . اإلاشاخل ألاولي مً ججشبخه الؽٍّش وهزا ٌّني ؤهه ظابٞ ِلي مشخلت الترار الّشبي الاظالمي ٍو

رلک بلي ؤن ؤمل دهٝل جإزش بجُله العابٞ ؤمشا٥ بذس ؼا ش العُاب، ِبذالىهاب البُاحي، ـالح 

لٝذ ذان ؤبشص اظخخذام للترار ألاظىبي . الزًً ؤ ثروا مً اظخخذام الترار ألاظىبُت... ِبذالفبىس و

 .... «ظحًزٚ»و« بىلىب»و « ؤدًب»، و «ؤبي الهى٥ »و « ظباسجاذىط»ًخمشل في شخفُاث 

ىوي ٜذ اظخذعي ؤمل دهٝل ؤظاوحر  ـ  ىوي « ُس»و«ؤوصوسَغ، بًَضغ»ومً الترار الِٙش خ الِٙش ومً الخاٍس

 لالظخلهام مً الترار . «ؤخمغ»و «سمعِغ»ٜذ اظخذعي 
ً
ىا ؤن ؤمل دهٝل ذان ًمُل  شحرا  ما ِ٘ش

الاظالمي والّشبي الٝذًم، ولکً هىاک بّن اظخلهاماث مً الترار ألاظىبي حّذ هٝىت مم ُت في 

وبّذ . بخذي الىمارط في هزا اإلامماس« ذلماث ظباسجاذىط ألاخحرة»ججشبخه الؽاِش، ٌّخبر ٜفُذة 

ٙت ِىذ ؤمل دهٝل  ٜشاءة ٘اخفت لذًىان الؽاِش وعدخىُْ ؤن وعخيخج ؤن الصخفُاث والشمىص اإلاٌى

اجْ التي ٌعخلهما الؽاِش هي ؤخذار  جيخمي بلي هُى سا٘ن منها، ومخمشد ومىاويء، ٠ما ؤن ألاخذار والٜى

لي خذ ٜى٥ ـالح ٘مل  [35]الخ...جذوس خى٥ الدؽبض بالىوً و  »ِو
ً
 بىىلُا

ً
لّب ؼّش ؤمل دهٝل دوسا

ن العُاس ي، إلاا ظُفبذ  في جمشُل اإلافحر الٝىمي في ٘ترة جدىالث ؤلُمت، ظّلخه ًلٝب بإمحر ؼّشاء ال٘ش

مْ « الخفالح اإلاعخدُل»بّذ ِٝذ واخذة مً العىحن الؽييء اإلاّٝى٥ واإلاٝبى٥ في الخُاة الّشبُت، وهى 

ذي، لخشمل اإلاىىلٞ الىاِذ لهزا الخغ « ١لماث ظباسجا١ىط ألاخحرة»وجإحي ٜفُذة .... الّذو الخاٍس

ً مً ِمشه ـ ٠خبذ ِام  ـ  1962الخذاسي في الخّبحر الؽّشي، ٘هي هق مذهؾ لؽاب لم ًخجاوص الّؽٍش

ت  فب ُ٘ه ١لماجه اإلاصخىهت بإًذًىلىظُا الخٍش  لُٙلم ِالمي ؼهحر، ٍو
ً
 ظِىماثُا

ً
ًخمني ُ٘ه مؽهذا

ت ببان رسوة اإلاذ الىاـشي الّام ِٝب ؤو٥ اه٢عاس ٘ادح  ت بالىاْٜ اإلاکمم لها في الخُاة اإلافٍش واإلاخىٜى

م الخّبحر  له باهٙفا٥ الٝىش العىسي وماؤخذزه مً جمّضٜاث في وظذان الؽباب الّشبي مْ جدٍش

 .[36]«اإلاؽشوُ ِنها

الشاثش الشوماوي ٠ما  «ظباسجا١ىط»٘هي حعخلهم شخفُت « ١لماث ظباسجا١ىط ألاخحرة»وؤما ٜفُذة 

خشي منها
ُ
ٚ شخفُاث زشازُت ؤ

ّ
ول٢ً هزه الصخفُاث اإلاعخذِاة .. ظحًزٚ، هاهِبا٥، الؽُىان: جٌى

 لخذِم الذاللت الّامت التي حهذٗ الؽاِش بلي بُاجها مً خال٥ شخفُت 
ً
جخأصس ظمُّا

خ٣لم مً وساءه «ٜىاُ»ًلبغ الؽاِش .«ظباسجا١ىط»  (ظباسجا١ىط)٘ىجذ ؤن شخفُت . ظباسجا١ىط ٍو

 ِلي معخىي هفه 
ً
 هاجخا

ً
عخٕل ؤمل دهٝل جل٤ الذالالث اظخٕالال مصخىهت بالذالالث ألاظىىسٍت َو

ت . الؽّشي   ومّان ظذًذة وسٍئ
ً
 ظذًذا

ً
خُض الٌعخدمش الىاّٜت ٠ما في ؤـلها بل ٌّىيها جفىسا

 »مّاـشة مً خال٥ ِملُت الخىلُذ وجىصَْ اإلاؽاهذ ِلي مٝاوْ ؼّشه والتي ٌعميها الؽاِش 
ً
جبذؤ . «مضظا

٣اد ؤن « ...اإلاجذ للؽُىان»بٝى٥ الؽاِش « الؽُىان»الزي خفق لخمجُذ « اإلاضط»الٝفُذة ب ٍو

ن ت التي للٝفُذة هي ال٘ش ُ٘خم ِشك بُٝت وخذاث . ٣ًىن الباسة ألاظاظُت في الذاللت اإلاش٠ٍض

م و ال٢خاب اإلاٝذط)٘الؽُىان في ال٢خب الذًيُت . الٝفُذة ِلي هزه الخلُٙت سمض  (الٝشآن ال٢ٍش
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جدل مدل الّباسة الذًيُت الؽاجّت  «اإلاجذ للؽُىان»ّ٘باسة . للّفُان والخمشد ِلي ألاوامش ؤلالهُت

الي»  .«اإلاجذ هلل في ألِا

مه ٘داو٥ ؤن ًدذر  ولّل الؽاِش لم ًش شخفُت جشازُت سا٘مت للخمُى حؽابه ظباسجا١ىط في ٘س

 مً الالخدام اإلاّىىي بُنهما، ٘ىجذ ظباسجا١ىط هى الؽُىان هٙعه بما ًدمله هزه الصخفُت 
ً
ا هِى

ن والخمشد والشىسة في خذودحهما  :[37]مً سمىص ال٘ش

اْح ... اإلاجُذ ِللؽُىاِن »  مّبىُد الٍش

ًْ ٜا٥َ   «وّْم »في وظه مً ٜالىا « ال»م

َٞ الّذمْ  َم الاوعاَن جمٍض
ّ
ًْ ِل  م

ًْ ٜا٥َ  ُمْذ ... «ال»م ًَ  ٘لم 

 ؤبذًت ألالم
ً
لَّ سوخا  .[38] «!ٌو

٘ان الؽاِش ًجشد ـىسة الؽُىان مً مذلىلها الذًني و ًلفٝها مذلىال آخش، ٘هى مّلم سا٘ن لؤلوامش 

ن الىاِت الّمُاء و المّٚ ٘ش ت ٔحر ِادلت ٍو ت جىا٘ٞ ذل مً  .البؽٍش اخُت سمٍض ٘فىسجه الجذًذة اهٍض

ذاْ٘ ًِ الخٞ بالخدٍشن ِلي هُٝن مذلىلها  ن العلىاث الٕاؼمت واإلاعدبذة ٍو ًخدذي و ً٘ش

ول٢ىه ( ابلِغ)و وعخىُْ ان هٝى٥ بن اإلاجذ هىا لِغ للؽُىان  [39]الذًني الٝذًم ِ٘عخدٞ الخمجُذ

ت، ٘ٝا٥  (ظباسجا١ىط)للؽُىان   بلي الخٍش
ً
 مؽخاٜا

ً
 شجاِا

ً
ولهزا . (الُٝفش)في وظه  (ال)الزي ١ان ِبذا

ْ بهم بلي  لذ سوخه ؤبذًت ألالم جضسُ الصجاِت في هٙىط الّبُذ وج٘ش ٌل اظمه ِلي ١ل لعان ٌو

 .[40]الفىٗى ألاولي مً مىاظهت الٍلم والٝهش

 :وؤما اإلاٝىْ آلاخش في الٝفُذة، ٘هى ًبذؤ بٝى٥ ـ ظباسجا١ىط ـ الؽاِش

ِٞ الفباْح » ٌٞ ؤها ِلي َمؽاه َّ
ل َّ  ُم

ت  ِ
ُّ  وَظبََهي ـ باإلاىِث ـ مدى

ت.... ألهني لم ؤْخِنها َُّ  !خ

...... 

حْن  ٜش
ْ
ًَ ٌّبروَن في اإلاُذاِن ُمى  ًا بخىحي الزً

عاءْ 
َ
ًَ في جهاًِت اإلا  ُمىدذٍس

اسُِ الاظ٢ىذس ألا٠بْر 
َ

 في ؼ

خَجلىا
َ
٢م بليّْ ... ال ج

َ
ّىا ُِىه

َ
 ولت٘ر

ٝىَن ظاهبي
ّ
ل َّ َٞ الُٝفْش ... أله٢م ُم  ِلي مؽاه

٢م بليّ 
َ
ّىا ُِىه

َ
 ٘لت٘ر

َُنيَّ ... سبما» َِ ٢م باإلاىِث في 
ُ
  :برا الخْٝذ ُِىه

ّخْم سؤَظ٢م... ًبدعُم الٙىاُء داخلي  .[41]«َمّشهْ ... أله٢م ٘س
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ِلي مؽاهٞ، ولکً اًت مؽاهٞ؟ مؽاهٞ الفباح، ٘الؽاِش ؤلاٗ اإلاؽاهٞ  (ظباسجا١ىط)ّ٘لٝذ ظشت 

التي حّني اإلاىث والذماس بلي مٙشدة الفباح، الکلمت التي جذ٥ ؤلاؼشاٛ والىالدة وهکزا جفبذ مىجه مىث 

ت  ظتهخه مدىُت بعبب اإلاىث ُ٘ما ١اهذ خال٥ خُاجه .الخُاة ؤو الؽهادة مً ؤظل امخه وفي ظبُل الخٍش

م ؤجهم ؤخُاء،  حن سئظهم ٔس ً في اإلاُذان مىٜش لٙذ ظباسجا١ىط بلي بخىجه الّابٍش الحّٗش الاهدىاء ٍو

شوا مفحرهم اإلاشمض في مفحر، خُض ؤجهم مّلٝىن مشله ِلي مؽاهٞ  ّىا سئظهم، ٍو ًخاوتهم بإن ً٘ش

 :زم ًٝى٥ في اإلاٝىْ الشالض مً الٝفُذة... الُٝفش اإلاعدبذ

 بوي ؤِتٗر .. ٜذ ؤخىإُث : ًا ُٜفَش الٍَُّم »

 ْٟ َذ ًَ م 
ُ
ش
ْ
تي ـ ؤل

َ
ي ِمؽىٝ

َ
 َدِني ـ ِل

............... 

ْش ًِ خىُئتي  ِ
ّٙ  َدِني ؤ٠

َختي ـ ُظمُجمتي  ُْ  ؤمىْد٤َ ـ بَّذ َم

 لؽشاب٤َ الٝىّي 
ً
 منها ل٤َ ٠إظا

ُ
 .[42]«جفٓى

 ؤّن ؤمل دهٝل ؤلٙي ِلي ججشبخه اإلاّاـشة ِلي الصخفُت الترازُت واٜخلّها مً مالمده 
ً
ُ٘بذو واضخا

 
ً
خُت، ٘هى لم ًخمْ ؤمام الُٝفش و١ان سا٘ما له ؤبذا ول٢ً ما ٜام به الؽاِش في هزا اإلاٝىْ . الخاٍس

خُت ، ورٗس . ًخّاسك جل٤ اإلاشظُّت الخاٍس  بلي خذود الخمُى الخىُى
ً
٘هى ًٙىه ب٣لماث جفل ؤخُاها

ن ول٢ً هزا الخىاٜن ٌهش في هق الؽاِش مً خال٥ . دمُى الىذم ِلي ما ـذس ِىه مً ِفُان وال٘ش

ت»ج٢ى٤ُ في ٌعخخذمه ؤمل دهٝل وهى  جٝىم ِلي »، التي ج٣ىن في ؤبشص ـىسها ٢٘شة [43]«اإلاٙاٜس

ٞ مٝابلت بحن الىٗش .[44]«ا٘تراك لشوسة الاجٙاٛ ُ٘ما واّٜه الاخخالٗ ت ًِ وٍش جخدٝٞ هزه اإلاٙاٜس

 .التراسي وهى ظباسجا١ىط الٝاثذ والشاثش الشوماوي الشا٘ن وبحن ظباسجا١ىط اإلاّاـش الخالْ

ٙاجئ الٝاسيء  ت ٍو والًٙىجىا الز٠ش بإن ؤمل دهٝل مىز بذاًت الٝفُذة ٌعخُٙذ مً ؤظلىب اإلاٙاٜس

 لٝىلىا « اإلاجذ للؽُىان»بخمجُذ الؽُىان 
ً
وإلاا ًٝشؤه الٝاست في ال٢خاب « اللّىت ِلي الؽُىان»خال٘ا

الي، ِلي ألاسك العالم وبالىاط اإلاعّشة»اإلاٝذط؛  ، ٘هى ًجّل ظباسجا١ىط [45]«اإلاجذ هلل في ألِا

ذِى بلي ٜى٥   للخمشد والّفُان ؤمام الخاثٙحن والخالّحن ٍو
ً
٠ما ٜاله الؽُىان ومٛض « ال»همىرظا

ت  «١لماث ظباسجا١ىط ألاخحرة»الّذم، بل جکاد ؤن ج٣ىن ٜفُذة  ٘الؽاِش ًإحي .بشمخه جٝىم ِلي اإلاٙاٜس

ىفش   ِو
ً
شا  مٍش

ً
شا شها جفٍى اث في الٝفُذة ١لها إلبشاص واْٜ خُاة الىاط وجفٍى بهزه الخىاٜماث واإلاٙاٜس

ش ٠ما ِذها   في الٝفاثذ الذهٝلُت إلبشاص هزه الخفاٍو
ً
 ؤظاظُا

ً
ت الؽإملت للٝفُذة ًلّب دوسا اإلاٙاٜس

 .[46]الذاسظىن هي الّىفش الشثِغ واإلاهُمً في ؼّش ؤمل دهٝل

 :الخاثمة

ذ ١اهذ هزه اإلاّالجت مً  ُٙه في الؽّش الّشبي اإلاّاـش ٜو ِالجذ هزه الذساظت مىلُى الترار وجٌى

ً ىذ هٝاد الّشب اإلاّاـٍش ت ِو ذ بلي مفادس والشوا٘ذ . خُض مٙهىم الترار في اإلاّاظم اللٍٕى ٠ما جىٜش

ت اإلاّاـشة ه الؽٍّش زم  .الترازُت ِىذ ؤمل دهٝل وؤظباب ودواْ٘ حّإمل واظدُداء الترار في هفـى
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س٠ضث ِلي مىلُى الترار ِىذ ؤمل دهٝل ِلي وظه الخدذًذ وبدشذ ًِ دواْ٘ الؽاِش ِىذ اظخخذام 

الّىاـش والصخفُاث الترازُت زم جىاولذ اإلافادس الترازُت التي ؤظٝذ الؽاِش منها في الخّبحر ًِ ججاسبه 

ت ً ؤظاظُحن. الؽٍّش عمها ِلي مفذٍس هما الترار الّشبي والاظالمي والترار ألاظىبي اإلاؽخّل ِلي : ٜو

ىوي والُىهاوي والشوماوي ذ جىاـلذ هزه الذساظت بلي هخاثج الخالُت.الترار الِٙش  :ٜو

ُٚ الشمىص والّىاـش الترازُت ٌعاِذ ِلي جخُٙٚ الٕىاثُت والزاجُت في الؽّش الّشبي  .1 بن جٌى

بخّذ الٝفُذه مً البُان الخىابي والخّبحر اإلاباؼش   .اإلاّاـش ٍو

ُٚ الترار الّشبي والاظالمي واظخمذاد  .2 ٌؽذد ؤمل دهٝل في اظخخذامه للترار ِلي جٌى

 بلي بًٝاً و جشبُت الخغ الٝىمي و الىوني
ً
  .الصخفُاث والشمىص الترازُت مىه هاد٘ا

ً الؽاِش ًيخمي بلي  .3 اجْ وألاخذار اإلاعخذِاة في دواٍو بن مٍّم الصخفُاث والشمىص والٜى

 ....منها شخفُاث ظباسجا١ىط، ؼُىان، ظحًزٚ و. شخفُاث اإلاخمشدًً والشا٘محن

ت في ٜفُذة واخذة ول٢ً هزه  .بن ؤمل دهٝل ٌّبر مً خال٥ ؤـىاث جشازُت مخخلٙت ومخىِى

ش ؤلام٣اهُاث التي جبرص في  ىاث ًخ٘ى ٚ الؽاِش وحّذد هزه ألـا  في بُان مٜى
ً
الصخفُاث جخأصس ظُمّا

 الٝفُذة اإلاّاـشة، وهي اإلاىهىلىط والخىاس واإلاؽهذ اإلاعشحي

 

 

 

خ ؤلاظالمي  العشاط اإلاىحر،بظخلهام الترار الّشبي والخاٍس

 منى اإلاداٜشي /د  / معاًء 09 العاِت 2015ؼباه - ٘براًش25ألاسبّاء 

 (836) ِذد الٝشاءاث
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ذ الزي ؤِلً ُ٘ه ِذد مً الؽّشاء الؽباب الٝىُّت مْ الترار الّشبي ،وخاولىا في الٜى  

ُ٘ه ججشبت ال٢خابت ؤلابذاُِت جدذ معمُاث ظذًذة ٠ٝفُذة الىثر،خملذ ممامحن ظذًذة ،وظذها 

العشاط "هجذ ؤهٙعىا ؤمام دًىان .البّن ؤـذٛ في الخّبحر ًِ سوح الّفش وؤٜشب مً مؽ٢الجه

للؽاِش ولُذ الّلُمي والذًىان ٌّذ ِمل ؼّشي ظذًذ وظاد بظخىاُ الاجفا٥ بالترار والخإزش "اإلاىحر

 .به،وهى ال ٌعخلهم اإلاىلُى ٘دعب ول٢ىه ٌعخلهم الٝالب الٙني ؤًما

ا ،بمّنى ،ؤهه ال ًم٢ً ؤن هٝذم هزا الذًىان دون هزه الؽشوح  ٘الهامؾ في الذًىان ًمشل مخىا مىاٍص

ا لهزه الىق العحري الخىزُٝي  مىاٍص
ً
.ٍ اإلابعىت والتي حؽ٣ل هفا  

ّه الصخُذ وؤهمُخه بال باِخباس الهذٗ   لً ًإخز مٜى
ً
ت ؼّشا هزا الّمل لخبعُي و٠خابت العحرة الىبٍى

ٙت ؼّشا ًإحي في بواس  ت الؽٍش الخّلُمي الخىزُٝي، ومً هىا ٘هزا الّمل الجاد لخىزُٞ العحرة الىبٍى

ب الشٝا٘ت ؤلاظالمُت للؽباب في ؤًامىا هزه التي ٠ثرث ٘يها الخدذًاث وخالذ وظاثل  ْ جٍٝش مؽاَس

دىا  الخىاـل والاجفا٥ الخذًشت بحن اليؾء الّشبي و بحن زٝا٘خه ؤلاظالمُت ،وهى ما باث حهذد هٍى

ُلت  .الّشبُت وؤلاظالمُت ألـا

 ومنها ٠خب العحرة 
ً
ا  ،وتهُتهم مً ٜشاءة ٠خب الترار خفـى

ً
٠ما ؤن ِضوٗ الؽباب ًِ الٝشاءة ِمىما

ت ،إلاا ٘يها مً جىظْ وبخاوت وبوالت،ًذِىها بلى ؤلاخخٙاء ب٣ل ؤِما٥ الخٍٝشب وؼشح الترار ومنها  الىبٍى

 
ً
ٙت ؼّشا ت الؽٍش  .٠خابت العحرة الىبٍى

 

٠ما ؤن ٠خابت هزا الذًىان بلٕت ِشبُت ٘فخى ظلُمت خالُت مً ؤلأشاب والخُّٝذ،الؼ٤ ٌعهم بؽ٣ل 

ٔحر مباؼش في ظهىد خماًت اللٕت الّشبُت والخٙاً ِليها ،و هي التي ما جضا٥ جىاظه الخدذًاث مً ظشاء 

 ٞ جٙص ي اظخخذام الّامُاث واإلاُل بلى اللٕاث ألاظىبُت ِلى معخىي الخُاة الُىمُت والخّامالث ًِ وٍش

 .ؼب٣اث الخىاـل الاظخماعي اإلاخخلٙت

بن ـُأت ظحرة اإلافىٙى الخا٘لت باألخذار واإلاىاٜٚ ،هزه العحرة التي حّذ مفذسا مً مفادس 

 إلاً ًٝشس الخىك في هزا الىُى مً ال٢خابت
ً
 خُٝٝا

ً
ْ ،ؼّشا، جمشل جدذًا  . الدؽَش

ا  م، وخفـى اظخىاُ الؽاِش ولُذ الّلُمي هىا ؤن ًٝٚ ِىذ اإلادىاث الباسصة في ظحرة سظىلىا ال٢ٍش

جل٤ التي ؼ٣لذ هٝىت جدى٥ في معحرة الذِىة ؤلاظالمُت في مذة سبْ ٜشن مشل هضو٥ الىحي والهجشة 

خ ؤلاظالمي حرها مً ألاخذار اإلاهمت التي حؽ٣ل مدىاث ممِئت في الخاٍس ت ٔو  .الىبٍى

     

خطح بّذ ٜشاءة خه ؤلاظالمُت مً الٝشآن "دًىان العشاط اإلاىحر" ٍو ؤهه ٌعخىحي مادجه ؤلابذاُِت وسٍئ

 مهما في وسج ٜفاثذ الذًىان ،ًخمشل 
ً
،٠ما ؤن هىاٟ مفذسا

ً
ٙت زاهُا ت الؽٍش ، ٘العىت الىبٍى

ً
م ؤوال ال٢ٍش

في ٠خب الخٙعحر التي ٘فلذ خُاة الشظى٥ جٙفُال ٠بحرا ٠ما ًٍهش رل٤ ظلُا في جٙعحر ابً ٠شحر ِلى 

ت مً الىزاثٞ واإلافىٙاث التي ٠خبذ خى٥  ظبُل الخمشُل، بلا٘ت بلى ٠خب العحرة التي جخمشل في مجمِى

ت: "ظحرة الشظى٥ ظىاء ؤ١اهذ ٜذًمت ؤم خذًشت وؤر٠ش ِلى ظبُل اإلاشا٥ البً هؽام، " العحرة الىبٍى
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ت"لفٙي الشخمً، و" الشخُٞ اإلاخخىم"وظحرة ابً اسخٞ و ٘ٝه "ألبي الخعً الىذوي و"العحرة الىبٍى

ت"إلادمذ الٕضالي، و" ٘ٝه العحرة"لعُّذ البىوي، و" العحرة العحرة الىبٍى إلادمذ مخىلي الؽّشاوي،  "

ت ت"للخمشي ب٤، و" هىس الُٝحن"للذ٠خىس مفىٙى العباعي، و" " للعحرة الىبٍى ٜشاءة : في العحرة الىبٍى

ت"للذ٠خىس ببشاهُم ِلي مدمذ ؤخمذ، و "لجىاهب الخزس والخماًت إلادمذ هاسون" ملخق العحرة الىبٍى  . 

ًذ خل في جىاؿ مباؼش مْ جشار ؤدبي صاخش ِٗش في جشازىا الّشبي بًٙ اإلاذاثذ " العشاط اإلاىحر"دًىان 

ت،ؤو٥ ما ٌهش مً ؼّش اإلاذًذ الىبىي ما ٜاله ِبذ اإلاىلب ببان والدة مدمذ ـلى هللا ِلُه  الىبٍى

، ًٝى٥ ِبذ اإلاىلب
ً
 :وظلم، بر ؼبه والدجه بالىىس وؤلاؼشاٛ الىهاط الزي ؤهاس ال٣ىن ظّادة وخبىسا

ذ   وؤهذ إلاا ولذث ؤؼٜش

 ألاسك ولاءث بىىسٟ ألا٘ٞ

٘ـــي   ٘ىدً في رل٤ المُاء و

 الىىس وظبل الشؼاد هخخــٛش 

فاثذ ؼّشاء "ولْ البذس ِلُىا"وحّىد ؤؼّاس اإلاذًذ الىبىي بلى بذاًت الذِىة ؤلاظالمُت مْ ٜفُذة  ، ٜو

بذ هللا بً سواخت و٠ّب بً صهحر ـاخب الالمُت  (ـلّم)الشظى٥  ٠دعان بً زابذ و٠ّب بً مال٤ ِو

  -:اإلاؽهىسة

 باهذ ظّاد ٘ٝلبي الُىم مخبـــى٥ 

ٙـــذ م٢بـــى٥   مخُم بزشها لم ً

 

ت؛ ألن الشظى٥  ذ اظخدٝذ هزه الٝفُذة اإلاذخُت اإلاباس٠ت ؤن حعمى بالبردة الىبٍى ٠عا  (ـلّم)ٜو

ما ل٢ّب بً صهحر وحصجُّا للؽّش ؤلاظالمي اإلالتزم الزي ًىا٘ذ ًِ الخٞ  ـاختها ببردة مىهشة ج٢ٍش

يؽش الذًً الشباوي ىفش ؤلاظالم ٍو   .ٍو

ت ؤخشي في هزا الباب ٠ٝفُذة الذالُت لؤلِص ى التي مىلّها   :ووعخدمش ٜفاثذ ؼٍّش

 ؤلم حٕخمن ُِىاٟ لُلـــت ؤسمذا 

اداٟ ماِاد العلُم اإلاعهذا   ِو

م  ُِىِخه اإلاؽهىسة في الشد ِلى خىُب  (ـلّم)ومً ؤهم ٜفاثذ خعان بً زابذ في مذح الىبي ال٢ٍش

  :َٜشؾ ِىاسد بً خاظب

 بن الزواثب مً ٘هش وبخىتهم 

ــــخبْ   ٜذ بِىىا ظىت للىـــاط جـ

ومً ؤهم ؼّشاء اإلاذًذ الىبىي في الّفش ألامىي الٙشصدٛ والظُما في ٜفُذجه الشاجّت اإلاُمُت التي هىه 

ٝى٥ في مىلْ الٝفُذة ماثله الشاجّت، ٍو م ٘و   :٘يها بأ٥ البِذ واظخّشك ظمى ؤخالٛ الىبي ال٢ٍش

 هزا الزي حّٗش البىداء ووإجه 

ه والخل والخـشم  ُـذ ٌّ٘ش  والب
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ذ اسجبي مذح الىبي  بمذح ؤهل البِذ وحّذاد مىاٜب بني هاؼم وؤبىاء ٘اومت ٠ما وظذها  (ـلّم)ٜو

  :رل٤ ِىذ الٙشصدٛ والؽاِش الؽُعي ال٢مُذ الزي ٜا٥ في باثِخه

ا بلى البُن ؤوشب   وشبذ وما ؼٜى

 وال لّبا مني ورو الؽٛى ًلّب 

ىذسط لمً هزا الىُى مً اإلاذح جاثُت الؽاِش الؽُعي دِبل الخضاعي التي مذح ٘يها ؤهل البِذ ٜاثال  ٍو

  :في مىلّها

 مذاسط آًاث خلـــذ مً جالوة 

اث  ــــش الّـش ــ ٙـ  ومجز٥ حي مٝ

زهب الؽٍشٚ الشض ي مزهب الخفٗى في مذح الشظى٥  ور٠ش مىاٜب ؤهل البِذ وخاـت  (ـلّم)ٍو

ّهم الؽاِش بلى مشجبت ٠بحرة مً الخٝىي واإلاجذ والعادد ٠ما في دالُخه   :ؤبىاء ٘اومت الزًً ٘س

 ؼٕل الذمُى ًِ الذًاس ب٣ائها 

 لب٣اء ٘اومــت ِلى ؤوالدها

ت في مذح ؤهل البِذ وؤلاؼادة بخال٥  وللؽاِش الّباس ي مهُاس الذًلمي ِؽشاث مً الٝفاثذ الؽٍّش

ٙاجه الخمُذة التي الجماهى وال جدا١ى (ـلّم)الشظى٥  ـو ..  

حري الزي ِاػ في الٝشن العابْ الهجشي مً ؤهم ؼّشاء اإلاذًذ الىبىي ومً  ول٢ً ًبٝى البـى

ت والٝفُذة اإلاىلذًت ٠ما في ٜفُذجه اإلاُمُت الشاجّت التي  اإلااظعحن الّٙلُحن للٝفُذة اإلاذخُت الىبٍى

 :مىلّها

ـــشان بزي ظلم  ــ ُـ  ؤمً جز٠ش ظ

 مضظذ دمّا ظشي مً مٝلــــت بـــذم

ذ مً جلٝاء ١اٌمت   ؤم هبذ الٍش

 وؤومن البٛر في الٍلماء مً بلم 

ً، ومً ؤهم  ذ ِىسلذ هزه الٝفُذة مً ٜبل ال٢شحر مً الؽّشاء الٝذامى واإلادذزحن واإلاّاـٍش ٜو

  :هاالء الؽّشاء ابً ظابش ألاهذلغ في مُمُخه البذٌُّت الذ التي مىلّها

ُـــذ ألامم  مم ظ  بىُبت اهض٥ ٍو

 واوؽش له اإلاذح واهثر ؤوُب ال٣لــــم

خجلي هزا الًٙ في الّفش الخذًض ِلي ًذ الّذًذ مً الؽّشاء ال٢باس ؤمشا٥ ؤخمذ ؼىقي في  ٍو

ت، والتي ٜا٥ في مذخلها خه الىبٍى لي سؤظها همٍض  :بظالمُاجه الؽهحرة ِو

م الضمان جبعم وزىاء   ولذ الهذي ٘ال٣اثىاث لُاء ٘و

 الشوح واإلال٤ اإلاالث٢ت خىله للذًً والذهُا به بؽشاء

وفي , هزا بلي ظاهب ٜفُذجه الؽامخت ههج البردة والتي ًخدذر ٘يها ًِ ههج سظى٥ هللا في خُاجه

ت, دِىجه وهي ٜفُذجه ظلىا ٜلبي التي حّذ , و٠زل٤ ٜفُذجه التي حّذ مً ؤسوُ ٜفاثذ العحرة الىبٍى



36 
 

ت ؼّشا ذ ؤن ٌسجل العحرة الىبٍى   .همىرظا ١امال ل٣ل مً ًٍش

إحي بّذ ؤخمذ ؼىقي ـاخب ؤلالُارة ؤلاظالمُت الؽهحرة ؤخمذ مدشم، والزي سجل ظحرة الشظى٥  ٍو

إحي مً بّذهما خاَ٘ ببشاهُم ومدمىد خعً بظماُِل , ٘يها بؽ٣ل لمني ساجْ في بلُارجه اإلاّشو٘ت، ٍو

ذ الشاهً الؽاِش ال٢بحر مدمذ التهامي الزي ٠خب ٜفُذة في مذح الشظى٥  وفي جٙاـُل , وفي الٜى

 .دِىجه وخُاجه

 بّن الخفاثق ألاظلىبُت للذًىان  *

 

ذي،وبّذه الخىزُٝي ،وبما ًدُىه مً هالت  ت ،وهى مىلُى له زٝله الخاٍس الؼ٤ ؤن مىلُى العحرة الىبٍى

ٜذظُت سوخُت معخمذة مً م٣اهت الشظى٥ ألا٠شم وظحرجه الّىشة،ًٙشك بّن الُٝىد الٙىُت ِلى 

ٙت ،ومجاهبت ؤلإٌا٥ في  ت الؽٍش الؽاِش اإلابذُ ،ٍمشل الالتزام بالبّذ الىاٜعي لعحروة العحرة الىبٍى

  .الخخُُل ،والخشؿ ِلى بعاوت اللٕت وبّذها ًِ ؤلأشاب والخُّٝذ

 للىق الؽّشي،٢ٌّغ هزا الخشؿ 
ً
ا  مىاٍص

ً
ولّل الاهخمام بهىامؾ الذًىان ختى ١ادث ؤن ج٣ىن هفا

خُت للمىلُى ،وببّاد ؼتهت الخُٕحر ؤو الخدٍشٚ في ظحرة  ِلى الخىزُٞ ،والخإ٠ُذ ِلى اإلاشظُّت الخاٍس

م   .الىبي ال٢ٍش

ذ اظخىاُ الؽاِشمً خال٥ ِذد مً العماث ألاظلىبُت البالُٔت ،ؤن ًدٝٞ لهزا الّمل الٝذس  ،ٜو

  :اإلاالثم مً الجما٥ الٙني ورل٤ مً خال٥

  -: اظخخذام ـُٖ اإلابالٕت *

ت  خشؿ الؽاِش ِلى اظخخذام ـُٖ اإلابالٕت ٠عمت ؤظلىبُت مهمت ِملذ ِلى بهخاط ؼاٍِش

ٍم ًٝى٥   :الذًىان،وهي الخٝىُت التي احعٝذ مْ الخالت ؤلاظخصىاثُت لعحرة الشظى٥ ألِا

 الخمذ  -
ُ
 واِخنى به ؼِبت

 ُمُٙض َٜشؾ ِا٥ الٝذسِ 

 ُ٘اك الّشب وظُذهم  -

 ُمىّم الىخؾ والىحرِ 

ىام  -  جاٟس الٍلم و ألـا

 و الىؤد و اإلاىفي بالىزسِ 

 الذاعي بلي الخىخُِذ و ألاخالٛ  -

 والفذٛ و بِما٥ ال٢ٙشِ 

  -: الدؽتهاث البالُٔت

ٌّخمذ الؽاِش في الذًىان ِلى ظلعلت مً الدؽبيهاث البالُٔت ،مْ ٜشب في جىاو٥ الفىسة ًٝى٥ في 

م ٚ الشظى٥ ال٢ٍش  - :ـو
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-  
ً
ب ساثدخُه مع٣ا ُّ  و

 الباست اإلافىس اإلاٝخذسِ 

 ؤصهش اللىن ؤبُن  -

ه ١اللالا اإلافّٙشِ  ٜش َِ  

-  
ً
 اظخذاس وظهه ؼمعا

 بال هجشِ 
ً
بٛر ظشوسا  ٍو

 للُْ ؤؼ٣ل الّحن  -

 وبُاك ُِىُه مدمشِ  -

 ِسبّت مً الٝىم ِ  -

 ؤهذب الؽٙشِ 
ً
 مىحرا

ش الاظخّاسي  *   -: الخفٍى

ت الذًىان ًٝى٥  ش الاظخّاسي ٠إداة ؤظاظُت في بهخاط ؼاٍِش   -: ٌّخمذ الؽاِش ِلى الخفٍى

 ُولذ الىىُس وىدا  -

ٙشِ 
ُ
 ٘إسججٚ بًىان ال٢

ىام  -  وحعاٜىذ في ال٢ّبِت ألـا

 وظبٝتها هجىم الؽِش 

خماد ِلى الجمل الّٙلُت *   -: ؤلِا

ظاء البىاء الّٙلي في ـُٕت اإلااض ي في مٝذمت ألاظالُب التي اِخمذ ِليها الؽاِش في بىاء ظمله 

 مً الىاخُت الٙىُت لىبُّت العشد الٝفص ي للعحرة 
ً
ت، ظاء هزا البىاء الّٙلي مالثما الؽٍّش

ٞ الخ٣اجي للعحرة الّىشة،ًٝى٥  ت،ومّضصا ً لجاهب الدؽٍى  :الىبٍى

 
ً
 وفي ٜباء ؤظغ مسجذا

 ٘مخي الؽش و ؤلاٜخاس 

ل اإلاذًىت بؽحرا  -  و ـو

 ٘خؤلألث بضخٗش ألاهىاسِ 

 وؼُذ مسجذه ٘خىهج  -

 ال٣ىن وظاثش ألاٜىاِس 

 وهض٥ بذاس ؤبى ؤًىب  -

 ٘خّىشث باألوساد وألار١اسِ 

 ووادُ ؤهل ال٢خاب  -

 سخمت مً الشخُم الباسي 

 



38 
 

-  ً  وآدى بحن اإلاهاظٍش

 وؤهل البُّت ألاهفاِس 

 

ذح ألاران جشهُمت ً  -  ـو

 ٘عبدذ الىُىس وألاشجاِس 

٘هما ً " بً ظالم"وؤظلم  -  

 مً الىاِس 
ً
 وهجاة

ً
لما  ِو

 وُسْ٘ الىباء بذِاء  -

 الىبي ألهل الذاِس 

ُت لل٢خابت ؤلابذاُِت في الُمً،وؤهم ماًمحزها هى ججشبت  ؤخحرا ً ٘ةن هزا الذًىان ٌّذ بلا٘ت هِى

خ ؤلاظالمي بؽ٣ل ممحز ،وجٝذًمه في ٜالب ؼّشي ٘ني مدبب م٢ً ان . اظخلهام الترار الّشبي والخاٍس ٍو

ت وؤسي ؤن ًذّسط في اإلاشخلت اإلاخىظىت مً الخّلُم الّام  . ٣ًىن مشظّا ً في العحرة الىبٍى

 

* ظامّت ـىّاء -اظخار ١لُت التربُت   

 ِمى اإلاجمْ الّلمي اللٕىي الُمني
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الفصل الخامس 

 هتائج البحث والخاثمة 

ُاث والاٜتراخاث)   (ملخق هخاثج البدض والخـى

 

ؤجم الباخض الُٝام بالبدض بّذ ظمْ الُاهاث وجدلُلها ُ٘ما ًخّلٞ بمفادس اظخلهام ؼّشاء 

خخم الباخض بالٙفل الخامغ وهزا ًدخىي ِلى زالر هٝاه  ً في ابذاِاث الؽّش ٍو الّشب اإلاّاـٍش

ُاث والاٜتراخاث: وهي . هخاثج البدض والخـى

 

ملخص هتائج البحث . أ

: بيخاثج ٠ما ًلي .  هزه الىخاثج مبيُت ِلى ِشك البُاهاث وجدلُلها ًِ 
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