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خاصة في عرف الشعر العر�ي على طول مسیرته حضورا �ث�فا للتراث �شتى أنواعه،    

فقد حظي �االهتمام دراسة وتوظ�فا، وأسهم في النهوض �الق�مة الفن�ة لهذا  الفترة المعاصرة؛

الشعر بناء ومضمونا، حیث أص�ح من المعط�ات الغن�ة التي �ستغلها الشاعر المعاصر في 

  .إغناء تجر�ته، والتعبیر عن مواقفه

ه ، ومدِّ التراث ق�مة إنسان�ة تساهم في تش�یل الوعي العام، وتنو�ر العقل الجمعي�عد و   

لمعرفة ��انها وهو�تها، و�ظل التراث ذلك �الق�م التي تضمن استمرار�ة األج�ال وتواصلها، 

المعطى المشترك بین الجم�ع، و من خالله تتوطد العالقة بین الشاعر وقارئه، فالعودة إلى 

  .متلقي� مختلفة من شأنه أن �قو� الرا�طة بین المبدع وجمهوره الائالتراث وتمثله �آل�ات وطر 

فن�ة جعلت الشعر المعاصر متمیزا عن ق�مة والجدیر �الذ�ر أن توظیف التراث �عد   

  .�ق�ة التجارب الشعر�ة السا�قة

التوظیف الفني للتراث في الشعر اإلسالمي (ولهذا جاءت الدراسة موسومة بـ   

  والمتأمل في العنوان یجده مقسما إلى ثالث وحدات؛ ) المغار�ي المعاصر

و�قصد �ه مد� تواف� الطرق والك�ف�ات التي حضر بها التراث، مع القواعد : الفنيالتوظیف 

 ؛ فن�ة استخدام التراث في إطار بناءأ�نظر بها إلى العمل الشعر�، والمقای�س الفن�ة التي یُ 

  . ه��ل للقصیدة الشعر�ة

الجانب الف�ر� والم�توب من الموروثات الدین�ة واألدب�ة  ��ون �الكشف عنو : والتراث

  . الموظفة في ثنا�ا النصوص والتار�خ�ة واألسطور�ة والشعب�ة

و�قصد بهذه الع�ارة ذلك التعبیر الشعر� المعبر عن : شعر اإلسالمي المغار�ي المعاصروال

�ي الكبیر الرؤ� والمواقف وف� التصور اإلسالمي، الصادر عن شعراء المغرب العر 

المعاصر�ن، و�جب اإلشارة إلى أن �لمة اإلسالمي في هذه الع�ارة تشیر إلى اتجاه شعر� له 

) دمحم علي الر�او�، حسن األمراني(ورواده، و�ان التر�یز هنا على شعراء البلدین؛ المغرب 

  ).مصطفى دمحم الغمار�، عبد الملك بومنجل، دمحم جر�وعة(والجزائر 
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، تمثل عمادها ور�یزتها األساس�ة راسة على مجموعة من التساؤالتذه الدوقد انبنت ه

ا التراث وهل هذ�یف تجلى التراث في النص الشعر� اإلسالمي المغار�ي المعاصر؟ : وهي

وهل �عد توظیف التراث استجا�ة  ؟قادر على إضفاء الشعر�ة للقصیدة المعاصرة وتش�یلها

  فن�ة شعر�ة أم أنه موقف إیدیولوجي لد� الشاعر اإلسالمي المعاصر؟

ف�ه المنهج  األسئلة ات�عت المنهج الوصفي التحلیلي الذ� رأیتولإلجا�ة على هذه   

میزت  شف عن الحضور الفني للتراث �ق�مةالمناسب لمثل هذه الدراسة، التي تحاول أن تك

  .سالمي المغار�ي المعاصرالشعر اإل

  :وعلى هذا األساس جاءت الخطة مقسمة إلى مدخل وأر�عة فصول  

دب�ة والنقد�ة، معتمدا وقد تطرق إلى مفهوم التراث �مصطلح برز على الساحة األ: المدخل

على آراء الدارسین ووجهات نظرهم حول هذا المصطلح، مناقشا هذه القض�ة على مستو�ین؛ 

متعلقة �التراث؛ الجانب الف�ر�، واالجتماعي، والماد�، ومستو� الزمن مستو� الجوانب ال

الذ� �حدد ما هو تراثي وغیر تراثي، مشیرا إلى موقف الف�ر المعاصر من التراث العر�ي 

  .بین مؤ�د ورافض

جاء موسوما بتوظیف التراث الدیني، وظهر ف�ه تأثر الشعراء �الجانب الدیني : الفصل األول

األول ر�ز على توظیف النص : وشخص�ات، وتم تقس�مه إلى ثالثة م�احث قرآنا وحدیثا

القرآني متناوال توظیف المفردة القرآن�ة، وتوظیف الجملة القرآن�ة، وتوظیف القصة القرآن�ة، 

صص لتوظیف النص النبو� وهذا التقس�م �ان استجا�ة لطب�عة التوظیف القرآني، والثاني خُ 

تي تختلف من نص إلى آخر، والثالث �ان مخصصا لتوظیف آل�ة التوظیف المر�زا على 

  .الشخص�ة الدین�ة مصنفا إ�اها إلى توظیف �لي وتوظیف جزئي تماش�ا مع آل�ة االستدعاء

: ُخصص لتوظیف التراث األدبي؛ نصوصا وشخص�ات، وُقسم إلى م�حثین: الفصل الثاني

ر�ة القد�مة مسلطا الضوء على النصوص الشع ،األول تحدث عن توظیف النصوص الشعر�ة
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) وشعر صدر اإلسالم، والشعر الع�اسي ،شعر المتنبي، والشعر الجاهلي( التي تناول فیها

عن توظیف الشخص�ات األدب�ة  والنصوص الشعر�ة الحدیثة، في حین �شف الم�حث الثاني

  .توظ�فا �ل�ا وجزئ�ا في ثنا�ا التجارب الشعر�ة

الج توظیف التراث التار�خي من حیث أحداثه وشخص�اته، وُقسم إلى ع: الفصل الثالث

ة إلى أحداث تار�خ�ة قد�مة وأخر� صنفَّ األول �ان لتوظیف األحداث التار�خ�ة مُ  :م�حثین

حدیثة، أما الثاني فقد ر�ز على توظیف الشخص�ات التار�خ�ة مقسمة إلى شخص�ات موظفة 

، حیث رصد هذا الفصل األ�عاد التار�خ�ة التي �ان توظ�فا �ل�ا وأخر� موظفة توظ�فا جزئ�ا

  .لها دور في إغناء النص الشعر� اإلسالمي المغار�ي المعاصر

: جمع بین توظیف التراث األسطور� والتراث الشعبي، وُقسم بدوره إلى م�حثین: الفصل الرا�ع

ورة العر��ة األسط: األول توظیف التراث األسطور�، متناوال جانبین من هذا الموروث هما

واألسطورة األجنب�ة، في حین تحدث الثاني عن توظیف التراث الشعبي متناوال قصص ألف 

، والح�ا�ة الخراف�ة الشعب�ة مجسدة في شخص�ة )السند�اد(لیلة ولیلة مجسدة في شخص�ة 

  .)مسمار جحا(، والمثل الشعبي مجسدا في )الغول(

  .المتوصل إلیها وُختمت هذه الدراسة بخاتمة ضمت أبرز النتائج

خذت لى مجموعة من المصادر والمراجع، أو�ان االعتماد في هذه الرحلة ال�حث�ة ع

لعلي استدعاء الشخص�ات التراث�ة في الشعر العر�ي المعاصر : منها مادتها المعرف�ة، أهمها

  .لعز الدین إسماعیل والمعنو�ة عشر� زاید، والشعر العر�ي المعاصر قضا�اه وظواهره الفن�ة

جمال�ة القصیدة : ومن الدراسات السا�قة التي تتقاطع مع موضوع �حثي أذ�ر

ال�عد الفني رسالة موسومة �التناص لرا�ح بن خو�ة، و  -الرمز –اإلسالم�ة المعاصرة الصورة 

عر مصطفى الغمار� للطاهر �ح�او�، ورسالة موسومة �التناص في الشعر والف�ر� عند الشا

  .لبوترعة الطیب -في شعر مصطفى الغمار� قراءة –الجزائر� المعاصر 
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محاولة الكشف ووقع االخت�ار على هذا الموضوع تحدیدا لعدة أس�اب؛ على رأسها     

شعر�ة عن تجل�ات التراث في النص الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر، والوصول إلى 

المغار�ي  ، واخت�ار الشعر اإلسالميفي تش�یل القصیدة و�نائها ٕاسهامههذا التجلي و 

المعاصر �مدونة للدراسة لم ��ن اعت�اط�ا هو اآلخر؛ ألن هذه المدونة الشعر�ة تمیزت 

�ظروف طب�ع�ة وتار�خ�ة وثقاف�ة خاصة، برزت من خاللها الشخص�ة المغار��ة اإلسالم�ة 

  .�م�ادئها ورؤاها وطرق تعبیرها

وقد واجهتني أثناء هذه الدراسة جملة من الصعو�ات لعل أهمها؛ انفتاح الشاعر 

ثقافته التي وصلت إلى مصاف اإلسالمي المغار�ي المعاصر على عدید الت�ارات، واتساع 

العالم�ة، مما یتطلب من الدارس اإللمام واالطالع على مختلف الروافد المساهمة في تش�یل 

في وقت اإلنجاز ألنه یتطلب وقتا  ، وهذا ما صعب عليَّ المعاصر هذا النص الشعر� 

  .طو�ال، ومراسا جادا في هذا المضمار

ني أتقدم بجز�ل الش�ر وٕان �ان من واجب الدارس االعتراف �الفضل والش�ر فإ  

م عثراته را�ح بن خو�ة، الذ� أشرف على هذا العمل  لألستاذ الد�تور بنصائحه وتا�عه وقوَّ

  .  ة إنجازهوتوجیهاته طیلة مد
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�ش�ل موضوع التراث م�حثًا هامًا في الف�ر العر�ي المعاصر، وأص�ح من   

المصطلحات الكثیرة التداول على الساحة األدب�ة والنقد�ة المعاصرة، وقد ت�اینت اآلراء 

التراث مفهوم غیر مستقر �صورة واضحة، نتیجة ووجهات النظر في تحدید ماهیته؛ فمفهوم 

تعدد دالالته وتشعبها، بتعدد زوا�ا النظر إلى هذا التراث وتعدد الدارسین له؛ الذین تح�مهم 

علیها مفاه�مهم  اأف�ار وم�اد� وٕایدیولوج�ات ورؤ� �خلف�ات معرف�ة انطلقوا منها و�نوْ 

  .وتصوراتهم

�م�ن طرح األسئلة التال�ة،  )التراث( وفي خضّم هذا التعدد المفهومي لمصطلح

  :�انطالقة لتحدید مفهومه

هل التراث هو �ل ما مضى؟ وٕاذا �ان التراث هو الماضي فما هو الماضي أصًال؟ هل هو 

ذلك الماضي ال�عید المنفصل عن الحاضر؟ أم ذلك الماضي المستمر في الحاضر العابر 

؟ أم یتجاوز ذلك إلى جوانب الف�ر� فق� إلى المستقبل؟ وهل التراث هو ما تعل� �الجانب

  أخر�؟

  :وجب علینا ض�� مفهومه اللغو� واالصطالحي" التراث"وحتى یتسنى لنا معرفة مصطلح 

  :المفهوم اللغو�  -1

وهذه المادة تدل في معاجم اللغة العر��ة على   )ثَ  رَ  وَ (هو التراث األصل في �لمة   

َیِرثه ِوراثة َوِرَث فالن أ�اه « : المال الذ� یورثه األب ألبنائه، فقد جاء في لسان العرب

�المعنى نفسه في  )التراث( ، واستخدم لف� 1» وأْوَرَث الرجل ولده ماًال إیراثًا حسناً . ومیراثاً 

  .3المال المخلف: ، والتراث أ�2َتاُكُلوَن التَُّراَث َأْكًال لَّم�ا﴾﴿ وَ : القرآن الكر�م في قوله تعالى

                                  

 .4808، ص)د ت(، )د �(، مادة ورث، دار المعارف، القاهرة، 6ابن منظور، لسان العرب، مج   -1

 .19سورة الفجر، اآل�ة  -2

، 1عبد الرحمن بن ناصر السعد�، ت�سیر الكر�م الرحمن في تفسیر �الم المنان، شر�ة القدس للتصدیر، القاهرة، � -3

 .938، ص2008
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 وقد قلبت الواو تاء ألنها أجلد وأقو� فصارت )الوراث( أصلها واو أ� )التراث( وتاء  

التراث؛ فاإلرث هو التر�ة التي یرثها الورثة الشرعیون عن تراث، و�جب التفر�� بین اإلرث و 

تكون ذا قرا�ة نسب إلى المیت، أما التراث فینتقل من السلف  المیت، فهو �مثل فئة خاصة

أ�؛ أنه معطى عام ال �قتصر على ) الجمهور أو العامة(إلى الخلف، فهو �شمل الجم�ع 

  .فئة دون أخر� 

  :المفهوم االصطالحي -2

لم یرد في الخطاب العر�ي القد�م �ما هو عل�ه اآلن، وٕانما ظهر  )التراث( مصطلح  

ل�قظة العر��ة الحدیثة، فلم �ستعمل قد�ما �معنى الموروث الثقافي والف�ر�، �عد احضوره 

  .1وٕانما �ان دائما �صب في موضوع المال

نا وقد تضار�ت اآلراء وت�اینت في وضع وتحدید مفهوم شامل للتراث، حیث �م�ن  

أ�ا ات ومعنو�ات ماد� هو جملة ما خلفه السلف للخلف من «القول �أن التراث �صفة عامة 

لمس في هذا المفهوم شمول�ة لكل ما تر�ه السا�قون دون استثناء أل� نوع �و  .2» �ان نوعها

  .من أنواع هذا التراث

ان ال�احثون یتفقون على أن التراث ینتمي إلى الزمن الماضي، فإنهم یختلفون وٕاذا �  

عید، في تحدید هذا الماضي، فال�عض یر� أن التراث هو �ل ما وصلنا من الماضي ال�

�ل « ، وهو 3»�ل ما ورثناه تار�خ�ا « ل أن التراث هو اف�ق ،ف��ون تعر�فه على هذا األساس

                                  

، 1991، 1ومناقشات، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، �.. الجابر�، التراث والحداثة دراسات دمحم عابد : ینظر -1

 .23ص

، )د �(حسین دمحم سل�مان، التراث العر�ي اإلسالمي دراسة تار�خ�ة ومقارنة، دیوان المطبوعات الجامع�ة، الجزائر،  -2

 .13، ص1988

 .16، ص1985، 1وٕاسالم�ة أخر�، دار الشروق، عمان، � فهمي جدعان، نظر�ة التراث ودراسات عر��ة -3
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ما وصل إلینا من الماضي داخل الحضارة السائدة، فهو إذن قض�ة موروث وفي نفس الوقت 

  .1»قض�ة معطى حاضر على عدید المستو�ات

ال�عید أو القر�ب أ�ضا هو �ل ما وصلنا من الماضي وال�عض اآلخر یر� أن التراث 

التراث هو �ل ما هو حاضر فینا أو معنا من الماضي، سواء ماضینا أو ماضي غیرنا، « 

و�ر� �أن أهمیته  ،من ینظر نظرة أخر� إلى التراث ، وهناك2»سواء القر�ب منه أم ال�عید

 تكمن في قدرته على التواصل واالستمرار في الحاضر، بل والتوجه نحو المستقبل، �ما عبر

ل�س التراث ما �صنعك بل ما تصنعه، التراث هو «  ):علي أحمد سعید(عن ذلك أدون�س 

ن ارت�ا� وعلى الرغم م ،3»ما یولد بین شفت�ك و�تحرك بین ید�ك، التراث ال ینقل بل یخل�

ل�س الماضي �ل ما مضى، الماضي نقطة « یؤ�د أنه  التراث �الماضي إال أن أدون�س

، وهذا تأكید منه على أن التراث مستمر في الحاضر، 4»مضیئة في مساحة معتمة شاسعة

  .5»ل�س حر�ة جامدة، ولكنه ح�اة متجددة، والماضي ال �ح�ا إال في الحاضر« فالتراث 

ة إلى التراث �ش�ل أو �آخر �طر�قة أو �أخر� تختلف ومن هنا �م�ن القول أن النظر   

النظرة إلى هذا الماضي الذ� ��ون تارة �عیدًا، وتارة أخر� قر��ًا، وتارة ثالثة مستمرا �اختالف 

  . في الحاضر متوجها نحو المستقبل

أما ف�ما یخص مستو�ات هذا التراث هذا ف�ما یخص ارت�ا� التراث �الماضي،   

والجوانب المتعلقة �ه فهي األخر� محل خالف بین النقاد والدارسین، وٕان �انت تشترك في 

الجانب الف�ر� في الحضارة « أن التراث هو یر� " دمحم عابد الجابر� " معظم القضا�ا، فهذا 

                                  

، 4حسن حنفي، التراث والتجدید موقفنا من التراث القد�م، المؤسسة الجامع�ة للدراسات والنشر والتوز�ع، بیروت، � -1

 .13، ص1992

 .45دمحم عابد الجابر�، التراث والحداثة ، ص -2

، دار العودة، 3، ج)صدمة الحداثة(ث في اإلت�اع واإلبداع عند العربأدون�س علي أحمد سعید، الثابت والمتحول �ح -3

 .313، ص1983، 4بیروت، �

 .313المرجع الساب�، ص -4

  .113، ص1969، )د �(صالح عبد الصبور، ح�اتي في الشعر، دار العودة، بیروت،  -5
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، 1»...لكالم والفلسفة والتصوفالعقیدة والشر�عة واللغة واألدب والفن وا: العر��ة اإلسالم�ة

یوسع مفهوم التراث ل�ضم جانبین آخر�ن إلى الجانب " فهمي جدعان " في حین نجد الناقد 

  .2الجانب االجتماعي �العادات والتقالید، والجانب الماد� �العمران: الف�ر� هما

فینطل� من االعتقاد �أن التراث یتش�ل على مستو�ین؛ ماد� " حسن حنفي"أما   

فهو أوال تراث موجود في الم�ت�ات والمخازن والمساجد والدور الخاصة ُ�عمل « : وصور� 

على نشره، فهو تراث م�توب، مخطو� أو مطبوع، له وجود ماد� على مستو� أولي، 

فالتراث في الحق�قة مخزون نفسي « ، والثاني موجود على مستو� صور� 3» ءمستو� األش�ا

بل هو أ�ضًا ... م ل�س قض�ة دراسة للماضي العتی� فحسبفالتراث القد�. عند الجماهیر

  .4» جزء من الواقع وم�وناته النفس�ة

و�ما رأینا فالتراث مصطلح خالفي تعددت مفاه�مه، واختلف ال�احثون في تحدید   

لكل الجوانب شامل  تعر�فٌ " سید علي إسماعیل " تعر�فه ومستو�اته المتعلقة �ه، ولعل تعر�فَ 

هو ذلك المخزون « راث لما حواه من شمول�ة في الطرح، فهو یر� أن التراث المتعلقة �الت

الثقافي المتنوع والمتوارث من قبل اآل�اء واألجداد، والمشتمل على الق�م الدین�ة والتار�خ�ة 

والحضار�ة والشعب�ة، �ما فیها من عادات وتقالید، سواء �انت هذه الق�م مدونة في �تب 

: ن سطورها، أو متوارثة أو م�تس�ة �مرور الزمن، و�ع�ارة أكثر وضوحاالتراث، أو مبثوثة بی

إن التراث هو روح الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل �النس�ة لإلنسان الذ� �ح�ا �ه 

  .5» وتموت شخصیته وهو�ته إذا ابتعد عنه أو فقده

                                  

 .30دمحم عابد الجابر�، التراث والحداثة، ص -1

 .18التراث ودراسات عر��ة وٕاسالم�ة أخر�، صفهمي جدعان، نظر�ة : ینظر -2

 .14حسن حنفي، التراث والتجدید موقفنا من التراث القد�م، ص -3

 .15المرجع نفسه، ص -4

، )د �(سید علي إسماعیل، أثر التراث في المسرح العر�ي، دار ق�اء للط�اعة والنشر، القاهرة، دار المرجان، الكو�ت،  -5

 .40، ص2000
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�ة تقع في اتفاق الجم�ع �أن التراث هو إنتاج فترة زمن« والمهم في هذا الطرح هو   

لت خاللها هوة حضار�ة فصلتنا الماضي وتفصلها عن الحاضر مسافة زمن�ة ما تش�

، ولكن هذا الفصل ل�س فصال 1»زالت تفصلنا عن الحضارة المعاصرة، الحضارة الغر��ةوما

وهو الوسیلة المساهمة في قوم�ة و ؛ ألن التراث هو نقطة البدا�ة �مسؤول�ة ثقاف�ة �ل�ا ومطلقا

اقع وحل مش�الته والقضاء على أس�اب معوقاته، من أجل المحافظة على تطو�ر الو 

ة واالرتفاع إلى مستو� الح�اة المعاصرة في المجاالت « ، 2االستمرار في الثقافة الوطن�

والثقاف�ة �افة، یتطلب من جملة ما یتطلب إعادة بناء الذات نفسها، االقتصاد�ة واالجتماع�ة 

تنطل� من إعادة بناء التراث، من إعادة ترتیب العالقة بینه �شيء وٕاعادة بناء الذات البد أن 

ومن هنا  3» ینتمي إلى الماضي و�ین الح�اة المعاصرة �شيء ینتمي إلى الحاضر والمستقبل

یتبین أن التراث ضرورة من ضرورات الح�اة المعاصرة، ألنه الشيء الذ� �منح لألمة هو�تها 

  .و��انها

راث أساس في الح�اة المعاصرة ال تستق�م إال �ه، فإننا نجد حتى وٕان سلمنا �أن الت  

في موقف الف�ر المعاصر من التراث العر�ي، الذ� �سفر عن أنفسنا أمام إش�ال آخر یتمثل 

موقفین اثنین؛ موقف مؤ�د لهذا التراث، وموقف رافض ال یر� ف�ه ما �صلح إلعادة ال�عث 

  .واإلح�اء، و�ستبدله �الحضارة الغر��ة

  :موقف المؤ�دال

إلى العودة إلى التراث والتمسك ) التراثیون أو السلفیون (و�دعو أنصار هذا الموقف   

�القد�م، قصد مواجهة الغرب الذ� أخذ �حضارته یهدد المجتمع العر�ي، وفي الوقت نفسه 

یرفض التراثیون �ل ما هو جدید، ألنه في نظرهم نتاج حضارة غر��ة تتنافى مع م�اد� 

و�نطل� أصحاب هذا الموقف من هدف نبیل یتمثل في « المجتمع العر�ي، ومعتقدات 

                                  

 .30الجابر�، التراث والحداثة، ص دمحم عابد  -1

 .13حسن حنفي، التراث والتجدید موقفنا من التراث القد�م ، ص: ینظر -2

 .252، ص1999، 2دمحم عابد الجابر�، المسألة الثقاف�ة في الوطن العر�ي، مر�ز دراسات الوحدة العر��ة، بیروت، � -3
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، فهم یرون أن قمة الحضارة 1»الحرص على الذات مع شيء من الم�اهاة والتفاخر بتراثنا

، �انت في الماضي ولكي ��ون الحاضر حافال یجب أن �عود إلى التراث و�عمل على إح�ائه

  .ث و�قدسهوالظاهر أن الموقف السلفي �مجد الترا

  :الموقف الرافض

�مثل هذا الموقف أنصار الحداثة الذین یرفضون التراث رفضًا �ل�ًا و�ستبدلونه   

�الغرب، ألن التراث �النس�ة إلیهم بوصفه ینتمي إلى الماضي قاصر عن االستمرار في 

 الحاضر، و�هذا یرون أن الحاضر ال ُ�قرأ إال في ضوء المستقبل دون العودة إلى التراث،

ث حیث تمثل الحضارة الغر��ة ألنصار الحداثة المثل األعلى الذ� من خالله تجاوزوا الترا

والذین �قولون هذا �شتكون من أن االهتمام �التراث « المقید ��ل ما هو قد�م وتقلید�، 

نهم یرون أو یتخیلون أن التراث العر�ي االهتمام �الحداثة ومتطل�اتها، إ وقضا�اه �صرف عن

مجرد �ضاعة تنتمي إلى الماضي و�جب أن ت�قى في الماضي فال �شتغل بها ... اإلسالمي

  .2»ــــــ إذا �ان وال بد ــــــ إال المختصون األكاد�میون في شؤون الماضي

الموقف السلفي والموقف الحداثي �ظهر موقف ثالث �رد وفي خضّم هذا الصراع بین   

االثنین، من خالل نفي القداسة عن التراث على الموقفین السا�قین؛ وهو موقف یوف� بین 

واعت�اره نتاج وعي �شر� في زمن معین دون م�اهاة أو تفاخر، ومن خالل الر�� بین 

ال تعني رفض التراث وال ... فالحداثة « الماضي والحاضر و�ین الحاضر والماضي 

مستو� ما نسم�ه القط�عة مع الماضي �قدر ما تعني االرتفاع �طر�قة التعامل مع التراث إلى 

  .3» �المعاصرة

التراث في معناه العام �شمل �ّل ما خّلفته األج�ال السا�قة وفي الختام �م�ن القول أّن   

؛ في مختلف م�ادین الح�اة، وهو عنصر
ّ
و�رجع السبب  مهم من عناصر التطور االجتماعي

                                  

 .108، ص1986، 1یروت، �ش�ر� عز�ز الماضي، في نظر�ة األدب، دار الحداثة، ب -1

 .15دمحم عابد الجابر�، التراث والحداثة ، ص -2

 .16ــــــ15، صالساب� المرجع -3
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ماض�ًا، وٕاّنما �ستمّر في هذا إلى أّن التراث �مثل هو�ة األمة و��انها؛ ألّنه ل�س �الضرورة 

والمجتمعات المتماس�ة هي تلك المجتمعات التي . في الحاضر ل�ساهم في صنع المستقبل

تصون ماضیها وتحف� تراثها وتعمل على تطو�ره مع روح العصر، متطلعة في هذا �ّله إلى 

  .السیر �ه نحو األفضل
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 مصدرًا غن�ًا من مصادر الشعر اإلسالمي المعاصر، یرجع إل�ه   
ّ
�عّد التراث الدیني

الشاعر، و�ستوع�ه، ثّم �ستخدمه تعبیرًا عن تجر�ة من تجار�ه الشخص�ة أو القوم�ة؛ فعودة 

�مختلف أنواعه عودة فن�ة، ال تقتصر على االستحضار والتوظیف الشاعر إلى التراث الدیني 

لما ف�ه من جوانب مضیئة، قصد التعبیر عن  اً للمضمون الشعر� واستلهام فق�، وٕانما إثراءً 

  .خوالج الشاعر النفس�ة وتجار�ه الشعور�ة

و�قصد بتوظیف التراث الدیني تداخل نصوص دین�ة مختارة من القرآن الكر�م أو   

ث النبو� الشر�ف أو الخطب أو األخ�ار الدین�ة، مع النص األصلي للقصیدة؛ �حیث الحدی

  .1تنسجم هذه النصوص مع الس�اق الشعر�، وتؤد� غرضًا ف�ر�ًا أو فن�ًا أو �لیهما معاً 

والتراث الدیني �ش�ل جزًء �بیرًا من ثقافة المجتمع العر�ي اإلسالمي؛ لذلك فإن أّ�   

مي للتراث الدیني هي معالجة للواقع العر�ي اإلسالمي �مختلف معالجة من الشعر اإلسال

  .قضا�اه الس�اس�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة

وتوظیف الموروث الدیني في الشعر المغار�ي اإلسالمي المعاصر شمل ثالثة محاور رئ�س�ة 

  :هي

  .توظیف النص القرآني -

  .توظیف النص النبو�  -

  .�ةتوظیف الشخص�ات الدین -

  :المحاور الثالثة �م�ن التفصیل فیها �اآلتيوهذه 

  

                                       

 لهاشم غرای�ة" رؤ�ا"أحمد الزعبي، التناص نظر�ا وتطب�ق�ا مقدمة نظر�ة مع دراسة تطب�ق�ة للتناص في روا�ة : ینظر -1

 .37، ص2000، 2إلبراه�م نصر هللا، مؤسسة عمون للنشر والتوز�ع، عمان، األردن، � " را�ة القلب"وقصیدة 
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  :توظیف النص القرآني -1

استحضار الشاعر �عض اآل�ات القرآن�ة أو اإلشارة « : النص القرآنيبتوظیف �قصد   

فن�ة یراها، �ش�ل ینسجم مع  /إلیها، وتوظ�فها في س�اقات القصیدة، تعم�قا وٕاثراء لرؤ�ة ف�ر�ة

م مصدرًا هامًا وأساس�ًا في المتن الشعر� اإلسالمي عامة ، و�ش�ل القرآن الكر�1»النص 

القرآن « والمغار�ي منه على وجه الخصوص، إذا ما قورن �المصادر التراث�ة األخر�؛ ألّن 

ومن هنا  2»...أسلو�ا وف�را وهدا�ة...الكر�م قمة الب�ان العر�ي، وهو أسمى نموذج �حتذ�

وجد الشاعر أن النصوص القرآن�ة قادرة على إلهامه �ما تحتو�ه من معان وأسالیب وأف�ار، 

للشاعر اإلسالمي من جهة، وطر�قة من طرق الرقي والنهوض تتناسب والحالة الشعور�ة 

هي التجر�ة الشعور�ة التي تن�ع من «  دب اإلسالميجهة أخر�؛ فحق�قة األ�الشعر من 

: لى وسائل التأثر واإلقناعواطر المفعمة �الق�م اإلسالم�ة في بناء غني �عتمد عالوجدان والخ

�الخ�ال والعقل  م الدقی�، والتصو�ر المح�مظْ لفا� الفص�حة، واألسلوب البل�غ، والنَّ من األ

  .3»معا

في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر حضر �أش�ال ومجال توظیف النص القرآني   

�المعجم القرآني مستحضرًا مستو� الكلمة المفردة؛ حین یتأثر الشاعر  وطرق متنوعة؛ على

. ؛ حین یتأثر الشاعر �الب�ان القرآني ص�اغة وأسلو�اً )الجملة(وعلى مستو� اآل�ة  ،ألفاظه

وعلى مستو� القصة القرآن�ة؛ حین �عود الشاعر إلى أحداث القصة أو اإلشارة إلیها دون 

  .هالتقید �أسلوب القرآن وتر�ی�

  

                                       

نبیل علي حسنین، التناص دراسة تطب�ق�ة في شعر النقائض جر�ر والفرزدق واألخطل، دار �نوز المعرفة بدعم من  -1

 .216، ص2010،  1وزارة الثقافة، عمان، األردن، �

 . 67، ص2002، 1د الدا�م، األدب اإلسالمي بین النظر�ة والتطبی�، دار الشروق، القاهرة، � صابر عب -2

علي علي ص�ح، عبد العز�ز شرف، دمحم عبد المنعم خفاجي، األدب اإلسالمي المفهوم والقض�ة، دار الجیل، بیروت،  -  3

 .11، ص1992، �1 
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  :القرآن�ة المفردة توظیف -1-1

ن إلى توظیف �لمة مفردة من القرآن تكون لها دالالت ی�میل �عض الشعراء اإلسالمی  

تخدم الس�اق العام للنص، وفي هذا اإلطار نورد جدوًال یبین النصوص الشعر�ة الموظفة 

  :للمفردات القرآن�ة

  القرآنيالنص   المتن الشعر�   ص  القصیدة  الدیوان   الشاعر

مصطفى 

دمحم 

  الغمار� 

قراء في آ�ة 

  السیف

ل�س لي إال 

  هواها

وسقتنا من �روم   74

" الهور"الحب في 

  أكوا�ا دهاقا

           

  34الن�أ              

قراءة في آ�ة 

  السیف

ولم تزل في عمنا   97

  األصنام

ولم تزل ترودنا 

  األزالم

           

           

  71الشعراء            

  

              

         

        

            

         90المائدة           

  

  قوم�ة أرادها فجورا   98

إف�ا على عقیدتي 

  وزورا

            

              

            

           

  04الفرقان              

 و�ا رسول هللا أ�  102

  زور؟

               

  18الفرقان              
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جاءوا �ه وأ� ف�ر 

  بور

�أنه لم ��ن   104

  التنز�ال 

ولم ��ن أمینه 

  جبر�ال

          

           

  193 - 192الشعراء       

عرس في   

  الحجاجمأتم 

عرس في 

  مأتم الحجاج

تر�وك مأو�   13

/ وموئال .. للذئاب

ور�ك .. للمترفین 

  الغفار

   

              

            

  58الكهف                  

خطاك 

  المنار

فال الجاهل�ات   40

رؤانا / تسرق منا 

وال الكفر �غشى .. 

  الد�ار

            

                

  01اللیل

طهران �ا 

  طهر النبي

.. واقصص ألمك   69

إنك ال�طل الذ� 

  منع الد�ار

اقصص لها �یف 

انتصرت على 

  األمام �ال انتصار

             

          

  176األعراف           

أمو�ة تذر أم فتنة   97  قتلوك

  الصحا�ة �الحصید

            

          

  24یونس                    

خ� اإلمام من   108  �ا غارة هللا

ال / القرآن نقرأه 
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أمت ف�ه، وال مین، 

  وٕان�ار

              

                

    107 -105طه 

  

حسن 

  األمراني

  

الزمان 

 الجدید

  

  

  

  

  

  

  

  �أس ال�قین

  

  

لم نك نعرف   63

الخوف الذ� 

  یتحدثون 

عنه ولم نك من 

  أراجیف المدینة 

وارتعاش النهر 

  :غیرنعرف 

إنا         

  .موقنون 

          

         

        

            

        

  12السجدة             

  

قراءة في     

ملف منسي 

�مح�مة 

  االستئناف

هذا عام ف�ه �غاث   117

  الناس

عام ف�ه �غاث      

  الناس

ف�ه �غاث           

  الناس

                    

  الناس

                    

  الناس

                    

  الناس                

                                   

          

         

      

           

        

        

      

  06 - 01الناس          
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دمحم علي 

  الر�او� 

  ر�احین األلم 

المجموعة 

  3الكاملة ج

مدد من 

مش�اة 

  الغیب

لماذا �ا موال�   56

  خلقت هلوعا 

إن مس جناني 

  المحل جزوعا

أو مس جناني 

  الو�ل جزوعا

           

        

           

 21-19المعارج         

دمحم 

  جر�وعة

برق�ة إلى   قدر ح�ه

�عب بن 

  زهیر

و�ظل ینفخ آَهُه في   05

لم �حترق * جیدها 

  فیها ولم یتجمد

       

     

 05المسد                      

 ِ
ّ
أضغاث (تهدیها   75  زهرة القرشي

  )نساءٍ 

                

             

 44یوسف                    

عبد الملك 

  بومنجل

عناقید 

  الغضب

وحل عام فهل   38  عام الحزن 

* تنجاب غاش�ة 

و�رحل الغاشم 

  المأفون �ا عام

        

     

 01الغاش�ة                   

وشر�ُت 

جمرِك �ا 

  مدینة

وعرفُت أنِك قد   46

قسمت األمر فینا 

  :قسمة ضیز� 

            

 22النجم                      
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من خالل هذا الجدول �م�ن القول أن استحضار مثل هذه المفردات القرآن�ة في 

ت داللة التوظیف من نص إلى آخر ومن وٕان اختلف –النص الشعر� اإلسالمي المغار�ي 

أكسبته جمال�ة، وأضفت عل�ه ص�غة خاصة أسهمت في �عد ظاهرة فن�ة  -شاعر إلى آخر

تش�یل شعر�ته، من خالل توظیف اللغة القرآن�ة المعجزة بنغم أصواتها، وجرس ألفاظها، 

  .وعم� داللتها، حتى أص�حت جزًء أساس�ًا في بناء المتن الشعر� 

ا�ا وقد استدعى الشعراء الكلمات القرآن�ة المنفردة عن طر�� ذ�ر اسم السورة في ثن

قصائدهم، لإلحالة على السورة �املة من خالل ذ�ر اسمها؛ نتیجة االلتقاء بین المعنى الذ� 

  .یهدف إل�ه الشاعر والمعاني المذ�ورة في السورة

  ):تراتیل في محراب آس�ا( فهذا حسن األمراني یوظف هذه الطر�قة في قصیدة 

  تحصنوا ضد نفوس صدئت

  طهروا قلو��مو 

  د�اللهب المقدس المجی

  من قبل أن تحصنوا البیوت

  �الدماء والبروج

  ضد الزمن المر�ج. تحصنوا �ا قوم

  1)البروج(و) الطارق (و) الصف(بـ

ونالح� في هذا المقطع دعوة صر�حة من الشاعر �التمسك �القرآن الكر�م ألنه 

ثالث ، وخص من القرآن الكر�م " قوم  تحصنوا �ا" حصانة للمؤمن؛ من خالل فعل األمر 

ووضعها الشاعر بین قوسین إشارة إلى مرجعیتها ) الصف، الطارق، البروج ( هي سور 

  .القرآن�ة

                                       

 . 136، ص1988، �1، �حسن األمراني، الزمان الجدید، دار األمان، الر�ا -1
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  ):دعاء طارق (وفي الس�اق نفسه �قول في قصیدة 

  )نـــالرحم( و)الــــــــــــاألنف( و)الفتح( بـــــــــ  اعوا اإلله نفـــــــــــــــــــــــوسهم وتحصنوا       ـب

  1قــــــــــــل واآلذانــعد انســــــــــــــــــداد العــــــــــــــــب     نوب الغلف مـــــــــالقل ت بهمـــــــفتفتح

  ):وص�ة الوردة ( ومن ذلك أ�ضا قوله في قصیدة 

  )انــــدخ(م بـ ـــــــــــــقلب تحـــــــجر، واعتص  ول شعرك الدامي ثر�       ـــــفاضرب �مع

  2)انــاإلنس(و)راءـــالشع(و)رافــــاألع(و  )       األنعام(و) راءـــــاإلس(و) حلـــــــــــالن(و

غناء النص الشعر� هو الذ� �منح السور واستخدامها �ش�ل فني إلوتوظیف أسماء 

تحصنوا ( لمس من خالل لفظي و�ُ ة وانفتاحا على عدید التأو�الت، لنص ثراء وروعا

األمراني ب�ان خطر اإلعراض عن �تاب هللا تعالى، أل� سبب في  المتن الشعر� ) اعتصمو 

من األس�اب، فالشاعر هنا من خالل أسلوب األمر �قدم النصح واإلرشاد للقار�، واستحضار 

سور �عینها؛ إنما هو من أجل المحافظة على اإل�قاع الشعر�، ول�س لتمیز هذه السور عن 

لجزء على الكل دلیل على أهم�ة الجزء في غیرها، حتى وٕان �ان في ذلك أهم�ة؛ فإطالق ا

ى أهمیته في المعنى العام للسورة، وداللة على ذلك الكل، فاستحضار اسم السورة داللة عل

أهم�ة السورة في القرآن �صفة عامة، ومن هنا نصل إلى أهم�ة القرآن في الح�اة، وهذا ما 

   .یر�د الشاعر أن �صل إل�ه و�وصله إلى المتلقي

قد تكرر ذ�ر اسم سورة الفتح في الشعر اإلسالمي المغار�ي عند معظم الشعراء، ومع هذا ف

التي �قول ..) وسل األمیر( �ستدعي اسم السورة في قصیدة " مصطفى دمحم الغمار� " فهذا 

  :فیها

  أشرق بتار�خ الجهــــــــــــــاد ومد ملحمة الرهب

  واقرأ عیون الشمس تقرأ سورة الفتح األشب

                                       

 .61، ص2011، 1حسن األمراني، إق�ال نامة، م�ت�ة سلمى الثقاف�ة، تطوان، � -1

 . 76المصدر نفسه، ص -2



 توظیف التراث الدیني: الفصل األول

 
22 

  1فإنما الغا�ات تدرك �الخبب..اقــــوخض السب

  ): فصل من �تاب الشدة(و�ستحضرها أ�ضا الشاعر  دمحم علي الر�او�  في قصیدة 

  وفي السجن  .ر�عوا ر�عتین. هُم دخلوا

  فرد السالم . السالم عل��م: أنهْوا تشهدهم، ثم قالوا

  إنا فتحنا طر�قا .مالئ�ة تتألأل بین شفاههم سورة الفتح

  �2الراحلین مع الفجر إلى الفجر

  :حسن األمراني  قد وظفها في أحد المقاطع السا�قة الذ�ر إضافة إلى أن الشاعر

  )نـــالرحم( و)الــــــــــــاألنف( و)الفتح( بـــــــــ  اعوا اإلله نفـــــــــــــــــــــــوسهم وتحصنوا       ـب

  3قــــــــــــل واآلذانــعد انســــــــــــــــــداد العــــــــــــــــب     نوب الغلف مـــــــــت بهم القلـــــــفتفتح

ولعل هذا التوظیف لسورة الفتح في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر له داللته؛ 

الذ� تم �ه العز والنصر والتم�ین ) فتح م�ة( فهذه السورة تحدثت عن الفتح األعظم 

﴿ للمؤمنین، فقد �شر هللا بها المؤمنین �الفتح المبین            ﴾4 ولما ، 

 « : نزلت قال ملسو هيلع هللا ىلص
ّ
 لاللیلة سورة  لقد أنزلت علي

ّ
، 5»مما طلعت عل�ه الشمس  هي أحب إلي

سورة الفتح؛ فتح ال�الد، وٕاتمام النعمة �النصر العز�ز، وٕابراز الحقائ�، وٕانزال  ومن معاني

من  ولعل استحضارها في ثنا�ا الشعر اإلسالمي یرمي إلى معنى. 6الس�ینة على المؤمنین

  .هذه المعاني، وٕان اختلفت داللة التوظیف من شاعر إلى آخر

                                       

 .17،ص1983، )د �(مصطفى دمحم الغمار�، قراءة في آ�ة السیف، الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، الجزائر،  -1

 .264، ص2009، 1، وزارة الثقافة، المغرب، �2ألعمال الكاملة، جدمحم علي الر�او�، ر�احین األلم مجموعة ا -2

 .61حسن األمراني، إق�ال نامة، ص -3

 .01سورة الفتح، اآل�ة  -4

 .1026، ص 2002، 1بیروت، �  -دار ابن �ثیر، دمش�صح�ح البخار�، دمحم بن إسماعیل البخار�،  -5

 .216، ص1988، )د �(، دار الف�ر، بیروت، 3دمحم علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج: ینظر -6
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، إنما هو خاطر معین وعلى �ٍل فتوظیف الكلمة القرآن�ة المفردة في النص الشعر� 

یلوح للشاعر، فیورده دون التوسع ف�ه، ومن خالله �ستط�ع الشاعر تكثیف مشاعره في حّیز 

ما قل لفظه زادت قدرته لغو�ة متمیزة �ل ضی� من خالل اإلشارة والتلم�ح، فالشعر ظاهرة

الشعر اإلسالمي �عط�ه مصداق�ة وقداسة من �ما أن استخدام المعجم القرآني في  ،التعبیر�ة

  .1خالل مصداق�ة وقداسة القرآن الكر�م

  :توظیف الجملة القرآن�ة -1-2

حضر التر�یب القرآني في الخطاب الشعر� اإلسالمي المغار�ي �ش�ل م�ثف؛ فهو   

�ضفي قوة وجزالة على النص الشعر�؛ من خالل أسالی�ه وطر�قة ص�اغته، فالخطاب 

القرآني ن�ع ثر� ال ینفد، ومصدر قادر على إعطاء الشاعر وٕالهامه �معان جدیدة تقو� 

  .المواقف الشعر�ة

  :توظیف األمراني للجملة القرآن�ة -1-2-1

، ومنها ما أورده �ثیر من األح�ان مع اآل�ات القرآن�ة تعالقت نصوص األمراني في  

  ):أیتها الفاكهة المحرمة...وأصلي لك أ�ضا (في مستهل قصیدة  

  ال أقسم �النفس المسجونة في الجسد المرشوق           

  وال أقسم �الغدر وهذا البلد المشنوق       

  �برت في القلب شجیرات الحزن، لقد  

  .2وعذبني الطـــــــین                                      

 ﴿ ؛ �ستحضر الشاعر في هذا المقطع القسم الر�اني في سورتي الق�امة والبلد     

                   ﴾3  و﴿                    

                                       

، 1995، 1دمحم عبد المطلب، قراءات أسلو��ة في الشعر الحدیث، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، مصر، �: ینظر -1

 . 162ص

 . 17ص حسن األمراني، الزمان الجدید، -2

 .02-01سورة الق�امة، اآل�ة  -3
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     ﴾
، لكن الشاعر �ستبدل �عض عناصر بناء النص القرآني، ل�ضع م�انها أخر�،  1

غدر ال أقسم �النفس المسجونة في الجسد المرشوق وال أقسم �ال( فتص�ح في المتن الشعر� 

الشاعر ینسج على و�حذف مفردات وٕاضافة أخر� تحل محلها، نر� أن ) وهذا البلد المشنوق 

منوال الخطاب القرآني من خالل القسم الر�اني؛ لل�حث عن بناء إ�حائي للمعنى، وهذا یدل 

على طب�عة النص الشعر� اإلسالمي المغار�ي في تواصله مع التراث، فهو نص ینفتح على 

  .2اآلخر وال �قطع صلته �ماض�ه

  :وفي القصیدة نفسها �قول الشاعر

  صالتي في اللیل م�اء أو تصد�ة؟ تفهل �ان

  ولماذا �ل قرابیني 

  3؟لم تمسسها النار القدس�ة

﴿: �حیل هذا المقطع إلى قوله تعالى                      

              ﴾
و�رجع الشاعر إلى النص . 5صفیرًا وتصف�قاً : ؛ أ�4

واقف بین صالة المشر�ین وع�ادتهم عند البیت الحرام، و�ین الصالة القرآني لتشا�ه الم

الم�اء ( هنا بذ�ر الحالة " األمراني" للفاكهة المحرمة الموضحة في عنوان القصیدة، واكتفى 

س من خاللها لیؤس) هل(من خالل ص�غة االستفهام ) الصفیر أو التصفی� / أو التصد�ة 

معنى مؤجال لم �فصل ف�ه، لیترك عدید التأو�الت في ذهن المتلقي، بخالف اآل�ة الكر�مة 

                                       

 . 02- 01سورة البلد، اآل�ة  -1

التناص، عالم الكتاب الحدیث، إر�د،  - الرمز - را�ح بن خو�ة، جمال�ات القصیدة اإلسالم�ة المعاصرة الصورة: ینظر -2

 .286، ص2013، 1األردن، �

 . 21حسن األمراني، الزمان الجدید، ص -3

 .35سورة األنفال، اآل�ة  -4

 .314د�، ت�سیر الكر�م الرحمن في تفسیر �الم المنان، صناصر السع عبد الرحمن بن -5



 توظیف التراث الدیني: الفصل األول

 
25 

التي �انت �ص�غة الجزم واإلث�ات، فالشاعر �عید �تا�ة النص القرآني و�وظفه توظ�فًا فن�ًا 

  . على صفحة خطا�ه الشعر� 

أورده الشاعر في  ومن توظیف التراث القرآني في الخطاب الشعر� األمراني ما  

  ):أحادیث عابرة قبل یوم الخروج( قصیدة 

  :حدیث العصمة

  أهي الق�امة؟ -

  هذه أشراطها -

  دمنا بتوق�ع من الح�ام مسفوح

  �رماد اشتدت �ه الر�ح

  فانظر إذن ماذا تر�؟

  إني أر� نقعا یثار -

  وجماجم الموتى تئن

  وتهرب األجساد من أجداثها

  للمدائن والقر� إني أر� الطوفان یزحف 

  ..لكني آو� إلى جبل �عصمني من الـ 

  أومن یجیر وال یجار عل�ه

  إني ال أر� الطوفان إال داخلي

  فافتح بذاتك للنهار

  بــــــــا�ا فبـــــــــــا�ا

  1تل� الجــــــــــوا�ا

                                       

 .41- 40حسن األمراني، الزمان الجدید، ص -1
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یزخر هذا المقطع الشعر� بإشارات إلى نصوص قرآن�ة مختلفة، ش�لت البناء العام   

﴿: للقصیدة، أولها استحضار قوله تعالى                        

                                  ﴾
1

یتخذ  

الشاعر من تشب�ه القرآن الكر�م ألعمال الكفار �الرماد المتناثر من شدة الر�اح، موقفا مشابها 

�الرماد، وهذه �نا�ة عن استهتار الح�ام ) دماءهم(لموقف الح�ام من دماء شعو�ها؛ فش�ه 

منهم �ص�ح دمهم مسفوحا، وهذا تعبیر عن المعاناة التي تع�شها �ح�اة شعو�هم، فبتوق�ع 

: وثانیها توظیف قوله تعالى ،وتقتیل في مختلف أنحاء المعمورة األمة اإلسالم�ة من تعذیب

﴿                               

                 ﴾
وهذا التوظیف �حیلنا إلى الحوار الذ� دار بین  2

نوح عل�ه السالم وابنه، حین طلب منه الصعود و النجاة معهم في السفینة، إال أن ابنه رفض 

لكني آو� إلى جبل (ف�ان من المغرقین، لكن الشاعر هنا لم �صرح مم ستكون عصمته 

حدیث (ن الفرعي للمقطع من ماذا س�عصم؟ وهذا �عیدنا إلى العنوا..) �عصمني من الـ

لماذا �متنع الشاعر عن إیراد �امل �المه؟ : لكن السؤال الذ� یت�ادر إلى الذهن) العصمة

ر�ما ألن �الغة الصمت أح�انا أقو� من �الغة الكالم، وتوسل الصمت في هذا المقطع ل�س 

لفني، حتى راجعا إلى قصور اللغة عن أداء المعاني، وٕانما هو راجع إلى مسألة االخت�ار ا

وٕان بدا الفراغ ظاهر�ا أقل شأنا من الكالم، وهذا �ش�ل دافعا یجعل المتلقي ی�حث عن تأو�ل 

هذا الفراغ النصي، حین تتعطل داللة القول، و�نح�س الصوت الناط�، و�جد المتلقي نفسه 

 ﴿:استحضار قوله تعالى اوثاله ،برا على فّك مغالی� الصمتمج         

                 ﴾
3

�حمي من استجار �ه والتجأ إل�ه، « أ�   

                                       

 .18سورة إبراه�م، اآل�ة  -1

 .43سورة هود، اآل�ة  -2

 . 88سورة المؤمنون، اآل�ة  -3
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والشاعر یلجأ إلى هللا ت�ارك وتعالى و�تضرع إل�ه ألنه هو المجیر  1»وال �غیث أحٌد منه أحدًا 

إني ( لمس حالة الغر�ة والحزن والض�اع المخ�مة على الشاعر وفي هذا المقطع تُ  والمعین،

وال شك أن هذا الحزن نا�ع من معاناته الذات�ة التي تولدت نتیجة ) أر� الطوفان إال داخليال 

  .معاناة غیره من الشعوب اإلسالم�ة

  ): الموقف(للجملة القرآن�ة ما أورده في قصیدة  ومن بین توظ�فات  األمراني 

  ر دمي ��أس من لبنمن �ستعی

  �ا من یخ�� لي الكفن

  :صوت من األعماق ینفخ في دمائي

  �ا أیها اإلنسان إنك �ادح �دحا -

  2فش� طر�قك الصعب الطو�ل

﴿: �عیدنا هذا المقطع إلى قوله تعالى                        

﴾
عمد الشاعر إلى توظیف األسلوب القرآني لمعرفته �قوة األثر الذ� یتر�ه االستحضار  3

فالتعبیر القرآني یؤلف بین الغرض « القرآني في نفس السامع، وعم� الداللة التي یتر�ها 

بل الحظنا أنه یجعل الجمال . الدیني والغرض الفني، ف�ما �عرضه من الصور والمشاهد

 بلغة الجمال الفن�ة ،ني، فیخاطب حاسة الوجدان الدین�ةلتأثیر الوجداالفني أداة مقصودة ل

وٕادراك الجمال الفني دلیل استعداد لتلقي  ،نوان في أعماق النفس وقرارة الحسوالفن والدین ص

هذا المستو� الرف�ع، وحین تصفو النفس لتلقي رسالة  ىأثیر الدیني، حین یرتفع الفن إلالت

؛ فالدین والفن �سیران �اإلنسان في طر�� واحد هو طر�� المتعة والبهجة والحر�ة 4»الجمال 

                                       

 .318، ص2دمحم علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج -1

 .59- 58صحسن األمراني، الزمان الجدید،  -2

 . 06نشقاق، اآل�ة سورة اال -3

 .144-143، ص2004، 17سید قطب، التصو�ر الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، � -4
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والجمال، والدین اإلسالمي تحدیدا ال �م�ن إال أن ��ون نصیرا للفن، معینا للجمال، أفقا 

  .1للحر�ة، فضاء إلبداع فني یتجاوب ف�ه الجمال النسبي مع الجمال المطل�

جملة من النصوص  )وت والمدینة الزاحفة الم( قصیدة  و�ستدعي الشاعر في  

  :القرآن�ة، وفي المقطع األخیر منها �قول

  )الموزون (أال �ا شیخي 

  )الحیران(خبِّرني أنا 

  عن الماشین فوق جماجم اإلنسان

  أل�س لهم قلوب؟

  أیها الحیرانْ  -

  بلى لكنهم ال �عقلون بها

  ولكني أر� لهمو أ�اد� ی�طشون بها -

  تعجل علیهمأ�ا حیران ال  -

  وٕان حلو بنجم أو �و�ب

  فإن الص�ح موعدهم جم�عا

  2وٕان �طشوا، وٕان الص�ح أقرب

ومن المالح� أن هذا المقطع تعال� مع جملة من النصوص القرآن�ة، وهي على   

﴿: الترتیب                               

                                        ﴾
3 

 ،﴿                                      

                                       

مجلة فصل�ة تصدر عن را�طة (�یف یلتق�ان؟، مجلة األدب اإلسالمي : عبد المالك بومنجل، اإلسالم والفن: ینظر -1

 .05ص، 2015، 85، ع)األدب اإلسالمي العالم�ة

 . 74 - 73حسن األمراني، الزمان الجدید، ص -2

 .179سورة األعراف، اآل�ة  -3
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                     ﴾
1  ، ﴿              

  ﴾
2  ، ﴿               ﴾

و�تم االستدعاء عن طر��  3

المزج بین اآل�ات في س�اق واحد لبناء نص جدید هو النص األمراني؛ حیث تندرج 

محتفظة ب�عض العناصر التي تحیل إلى مرجعیتها النصوص القرآن�ة في بن�ة النص الشعر� 

فجمال�ة المرجع�ة « الذ� یر�ده الشاعر القرآن�ة، في ش�ل حوار بین اثنین؛ لتكثیف المعنى 

القرآن�ة في الشعر المغر�ي المعاصر تتجلى في �ون الشاعر ینطل� من صم�م طب�عة العمل 

، و�وحي هذا بثقافة الشاعر اإلسالم�ة؛ فمن 4»الفني، ول�س من م�اد� خارج�ة مفروضة 

   . المطلو�ةخاللها استطاع أن �ستعین �النص القرآني ل�حّمِل �لماته الداللة 

  :توظیف الغمار� للجملة القرآن�ة -1-2-2

رجع مصطفى دمحم الغمار� إلى النص القرآني في �ثیر من قصائده؛ حتى أص�ح أمرا   

  ):وسل األمیر ( الفتا للنظر في شعره، ومن ذلك ما نجده في مستهل قصیدته 

  5ى أنباسجد لر�ك واقترب وٕال�ه في الجلَّ 

                                       

 .195سورة األعراف، اآل�ة  -1

 . 84سورة مر�م، اآل�ة  -2

 . 81سورة هود، اآل�ة  -3

صح�فة ثقاف�ة ف�ر�ة تصدر عن مؤسسة (�حیى عمارة، المرجع�ة القرآن�ة في الشعر المغر�ي المعاصر، صح�فة ذوات  -4

على  2016د�سمبر  28األر�عاء : ، اطلعت علیها یوم2016أغسطس  14، ) مؤمنون �ال حدود للدراسات واأل�حاث

  :، على الرا��10: 20: الساعة

                                                                                                                       

                                  http :⁄⁄ thewhat news .net 

                                    

 . 11ص  مصطفى دمحم الغمار�، قراءة في آ�ة السیف، -5
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  ﴿ : لى قوله تعالى�شیر هذا السطر الشعرّ� إ           ﴾1  ،

﴿  :وٕالى قوله تعالى أ�ضا                          

  ﴾2  على داللتها األصل�ة الواردة في ) اسجد، اقترب، أنب ( وقد حافظت ألفا�

القرآن الكر�م؛ حیث وظفها الشاعر للدعوة إلى التقرب والرجوع إلى هللا تعالى، معتمدا على 

أسلوب األمر الطلبي للفت انت�اه القار� والتأثیر ف�ه، �استغالل النص القرآني لغا�ات شعر�ة، 

لیت�ع عم� الداللة للكلمة، وجمال التعبیر، ل�منح شعره  إلى االقت�اس القرآنيیلجأ « فالشاعر 

  .ل�ش�ل الفرادة والتمیز لنصه 3»قوة، وف�ره �قینا ووضوحا 

  ):قراءة في آ�ة السیف ( ومن توظ�فه أ�ضا لآل�ات القرآن�ة ما عبر عنه في قصیدة 

  سلماـــــــــــــإن الح�اة أن تع�ش م

  أو مستسلما انع الجبینـال خ

  الم ـــــــــــــ�ا �ال إســـــــــــــــــــــإن من �ح

  4عامـــــــبه�مة األن. ل من ــــــــــــــأض

 ﴿ : ینفتح هذا المقطع على قوله تعالى               

                ﴾5  والمالح� هنا أن الشاعر �عید تش�یل التر�یب

القرآني، م�ق�ا على معناه ومحموله الداللي، لتكون لغة القرآن جزء من لغة الشاعر، ومادة 

مغذ�ة للخطاب الشعر�، وحالة تأكید لحق�قة مقررة مفادها أن اإلسالم هو الح�اة، وغ�ا�ه 

�ح�اة البهائم واألنعام بل ح�اة �ال إسالم مشبها ال) إن الح�اة أن تع�ش مسلما ( غ�اب للح�اة 

                                       

 .19سورة العل�، اآل�ة  -1

 . 54سورة الزمر، اآل�ة  -2

لجمهور�ة ال�من�ة، وزارة الثقافة والس�احة، خدیجة حسین أحمد المغنج، استلهام التراث في شعر عبد العز�ز المقالح، ا -3

 .50، ص2004، )د �(صنعاء، 

 .114مصطفى دمحم الغمار�، قراءة في آ�ة السیف، ص -4

 .44سورة الفرقان، اآل�ة  -5
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وأقل درجة منها، تماما �ما عبر القرآن الكر�م عن المشر�ین في اآل�ة السالفة الذ�ر، ل��ون 

  .الحضور القرآني دعما إلظهار الحجة والبرهان لتعز�ز الموقف الشعر� 

  :قول فیهاالتي �) �ا أیها الشهداء ( �ستدعي الغمار� الخطاب القرآني في قصیدة 

  نك من ال �فهم؟ـــــــــوقر و�فهم ع  ن أصّم وما �ه       ــع مـــــــــــــأفأنت تسم

  1وساء علج أعجم. . هاد سواه   ن �ضل وما له        ـــد� مـــــــــــأفأنت ته

 ﴿: وضعین من �تاب هللا تعالى، األول�حیل المقطع إلى م           

   ﴾2 والثاني : ﴿                       

    ﴾3  فالشاعر هنا یتقدم بخطا�ه مستعمال ضمیر المفرد المخاطب المذ�ر، تماما

وما دام النبي ال �سمع األصم وال یهد� الضال �ما خاطب هللا تعالى نب�ه �الضمیر نفسه، 

؛ فال إال بإذن هللا، فمن دونه ��ون من �اب أولى، إال أن الضمیر في المتن الشعر� مبهم

ندر� على من �عود، أ�عود على الشهداء؟ أم على القدس؟ أم على المتلقي؟ وهذا �عبر عن 

الداللي، وٕابهام الضمائر وتعدد حس فني یجعلنا نتجاوز التر�یب النحو� إلى المجال 

صوات في القصیدة الواحدة سمة من سمات الشعر العر�ي المعاصر، والنسج على شاكلة ألا

القرآن الكر�م و�نائه یز�د من جمال�ة النص الشعر�، و�ضفي عل�ه ص�غة القداسة، والشاعر 

وع�ارة ) أصمّ من (بـ ) الصم(استعمل النص القرآني مع شيء من التحو�ر؛ فاستبدل لفظة 

، و�هذا التحو�ر ��سب العمل األدبي )وماله هاد سواه( �ع�ارة ) ولكن هللا یهد� من �شاء(

بل وعن �اقي النصوص ) نص القرآن الكر�م(خصوصیته التي تمیزه عن النص المستحضر 

  .الشعر�ة األخر� 

                                       

مصطفى دمحم الغمار�، قصائد منتفضة أسرار من �تاب النار، منشورات إتحاد الكتاب الجزائر�ین، دار هومه، الجزائر،  -1

 .78، ص2001، �1

 .42سورة یونس، اآل�ة  -2

 .56سورة القصص، اآل�ة  -3
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تنامي �ا ال ( التر�یب القرآني و�ضمنه ثنا�ا قصیدة وفي س�اق آخر �ستدعي الغمار�   

  :حین �قول) أمتي 

  دون م�ر الغر�ب ثورة أوا       بین شار�ن في الخطوب الجسام

  1لى الدا       عـــــــــــــي مغذ� الخطا إلى القدامإمشرئبین مهطعین 

﴿ : یتفاعل هذا المقطع مع قول هللا تعالى          ﴾
أ�؛ مسرعین إلجا�ة  2

والشاعر هنا �عید �تا�ة النص المقت�س �ش�ل جامد دون أ� تغییرات في ، 3نداء الداعي

وٕاذا �ان هذا الملفو� المستشهد �ه ی�قى على حاله �النظر إلى دواله، فإن الموقع « التر�یب 

، فإذا �ان الموقف في النص القرآني 4» الذ� یتعرض له �حول داللته و�نتج ق�مة جدیدة

وة لموقف یوم الق�امة، فإنه في النص الشعر� دعوة لإلسراع �عبر عن اإلسراع وتلب�ة الدع

�عبر عن ) ال تنامي �ا أمتي ( بتلب�ة نداء الثورة والمضي إلى األمام، ولعل عنوان القصیدة 

  .موقف الشاعر الرافض لالستكانة والخضوع لمن اغتصبوا األرض والعرض والدین

�الص�اغة القرآن�ة، على مستو�  وفي مواضع متعددة من أشعار الغمار� نجده یتأثر  

  ):المنتصرة(فواصل اآل�ات و�ضمنها ثنا�ا قصائده، �ما هو الحال في قصیدة 

  الال َلَشدَّ ما تأف�ــــــــــوناـــــــــــــــد ض  ورة المجـ       ـــأیها القاتلـــــــــــــون أسط

  اها لبئس ما تترفـــــــــــــوناــــــــسف ل  ن حمإ الذ       ـــــأیها المترفــــــــــــــون م

  رحــــــــــــوناــدا تفـــــــــــــم بدنیـــــــاكم غ  رون دینا فما أنتـ       ـــــــأیها األخس

  روناــــال ت�صـــــف�م،ــــــــــــه �أحالمـ  ر�د التیـ       ــــــــــلكنما ع متم،ـــــلو عل

  5ى �ه السامدوناـــح وعمر �شق  يء ألفا الّلمـ       ــــــــــــ�ضمر ـــــع ُربّ 

                                       

 .40، 39، ص)د ت(، )د �(مصطفى دمحم الغمار�، العید والقدس والمقام، مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر، الجزائر،  -1

 .08سورة القمر، اآل�ة  -2

 .836لمنان، صعبد الرحمن بن ناصر السعد�، ت�سیر الكر�م الرحمن في تفسیر �الم ا -3

، د�سمبر 34، ع 09المختار حسني، نظر�ة التناص، عالمات في النقد، الناد� األدبي الثقافي بجدة، السعود�ة، مج -4

 .251، ص1999

 .87-81مصطفى دمحم الغمار�، قصائد منتفضة، ص -5
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  ):لن تموت الحق�قة(وفي قصیدة 

  حت واه�هـــــــــأصب.. على ز�فهم   أیها الســــــــــــادرون    .. رافتكم ـــــــــــــخ

  قــــــــــــــــــاف�هرت في الهو� ــوال خط  ما �ان �ون    ..ح ما قیلــــفلو ص

  �هــیجــــــــــــــــــــــــــــرح �الشــــــــــــــــــوك آذان  فنعیب الح�ار�    ... واــــن یهمسإ و 

  1اث�هــــــــــوتش�ــــــــــــــــــــــــو إلى ر�ها ج  وا تشمئز النفـــــــــــــــــــــــوس       ــــوٕان �فعل

والمالح� أن الشاعر قد رجع في المقطعین إلى إ�قاع القرآن الكر�م، معتمدا على 

خوات�م اآل�ات الحاملة للتواف� الصوتي والجرس الموس�قي، فبنى قافیته في القصیدة األولى 

توف�ون، مترفون، تفرحون، السا�قون، : (على جملة من فواصل اآل�ات مثل) النون�ة(

﴿ قاف�ة القصیدة الثان�ة على منوال فوات�ح سورة الغاش�ة  و�نى...) ت�صرون، سامدون   

                                         

        ﴾
فاستحضار الشاعر للقرآن هنا استحضار ش�لي إ�قاعي �عید عن  2

المعاني والدالالت، وتكرار هذه الص�اغة في المقطعین یولد إ�قاعا في أذن المتلقي شبیها 

�اإل�قاع القرآني، غیر أن خصائص اإل�قاع القرآني ت�قى متفردة ال �ماثلها إ�قاع مطلقا؛ ألنه 

مات، وتناس� الكلمات في الجمل، ومرده إلى الحس ین�عث من تآلف الحروف في الكل «

وعنهما تنشأ وحدة أما إ�قاع الشعر فمرده إلى الوزن والقاف�ة  3»الداخلي واإلدراك الموس�قي

  .النغم واإل�قاع

  

  :توظیف الر�او� للجملة القرآن�ة -1-2-3

                                       

 .81-79، ص1982، 2مصطفى دمحم الغمار�، أسرار الغر�ة، الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، الجزائر، � -1

 .05-01سورة الغاش�ة، اآل�ة -2

 .104سید قطب، التصو�ر الفني في القرآن، ص -3
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ى إثراء تمیز شعر دمحم علي الر�او� �الحضور الكثیف للتر�یب القرآني؛ الذ� عمل عل  

  :التي �قول فیها) عام الحزن ( دالالته وتنوع أسالی�ه ومن ذلك ما �ت�ه في قصیدة 

  ال تل� �عین�ك إلیها

  أخشى أن یهزمك الحب

  فینقلب ال�صر األبو� إل�ك حسیرا

  1ال تل� �عین�ك إلیها

 ﴿:یتفاعل هذا المقطع مع قوله تعالى                         

  ﴾
حیث جعل الشاعر من المعجم اللغو� للنص القرآني وسیلة فن�ة للتعبیر عن  2

تجارب الحاضر من خالل العودة إلى الماضي، مع تغییر �س�� في تر�یب النص الموظف، 

فینقلب ال�صر األبو� إل�ك (في قوله ) األبو� (فقد أضاف الشاعر في المتن الشعر� لفظة 

�او�، وهذا التوظیف �حرر نصا جدیدا هو النص الر ، لینتج )خاسئا(وحذف لفظة  )حسیرا

الشاعر من قید النقل الفج في تعامله مع الموظَّف، ل�ش�له وف� رغبته �شاعر، لیخل� 

؛ فقد نقل 3نموذجا ل�س هو األصل لكنه ینطل� منه ل�عبر غن خصوص�ات الشاعر وممیزاته

قص في آ�ات هللا، إلى العجز الشاعر المعنى القرآني من عجز اإلنسان عن رؤ�ة الخلل والن

األبو� الفطر� أمام األبناء في النص الشعر�؛ عندما �قف األب المطلوب للعدالة عاجزا عن 

تقد�م أ� شيء لطفلته المحبو�ة، لذلك �طلب منه الشاعر عدم النظر إلیها ألنه في نها�ة 

  .األمر س��ون عاجزا عن فعل أ� شيء، أمام واقع مر�ر وعدالة ظالمة

  ):الفرح المشتعل(قصیدة مس حضور النص القرآني أ�ضا في شعر الر�او� في یل  

  هي الساعة قامت و�النا من أشرا� الساعة �ا ذاتي        

                                       

 .206، ص2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج -1

 . 04سورة الملك، اآل�ة  -2

د (المغرب، أحمد ز�ي �نون، المقدس الدیني في الشعر العر�ي المعاصر من الن��ة إلى الن�سة، أفر�ق�ا الشرق، : ینظر -3

 . 26، ص2006، )�
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  ور وأرعبنا معهــــــاعة شيء أرعب هذا البلد المقهـــــــــــــزلزلة الس

  ار� لكنّ ـــــــــــــــــ�س�ات وما هم ـــــــــــــــــار� في الطرقـــــــــــــفالناس س�

  ر وعذاب الوحدةـــــــد وعذاب الجوع مر�ــــــــــــــــــــــعذاب القهر شدی

  1قّهار

﴿: یلتقي هذا المقطع مع أوائل سورة الحج في قوله تعالى          

                                  

                        ﴾
2

حیث قام  

الشاعر بتحو�ر في البن�ة اللغو�ة للنص المستدعى بإزالة عناصر وٕاضافة أخر�، لینفصل 

ألن من شرو� التوظیف الجید  «عن مقاصد النص القرآني الموظف، تعبیرا عن مقاصده 

»االرت�ا� منطلقا واالنفصال إبداعا 
فقد ارت�� توظیف الشاعر �الخطاب القرآني منطلقا،  3

إبداعا؛ فزلزلة الساعة في المتن الشعر� هي غیر زلزلة الساعة في النص وانفصل عنه 

هي الثورة ضد القهر والعذاب والجوع، والناس  القرآني، التي تعني نها�ة العالم الدنیو�، وٕانما

  .س�ار� في الطرقات �سبب القهر والجوع والعذاب ال من أهوال ق�ام الساعة

  ):العید(ص القرآني ما أورده في ختام قصیدة ومن توظ�فات دمحم علي الر�او� للن  

  فأ�صر �ف الر�اح اللواقح

  تجمعني ح�ة

  ح�ة

  من رماد�

  تقول انطل�

  أیها الرجل المر

                                       

 . 234، ص2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج -1

 . 02، 01سورة الحج، اآل�ة  -2

 .26أحمد ز�ي �نون، المقدس الدیني في الشعر العر�ي المعاصر، ص -3



 توظیف التراث الدیني: الفصل األول

 
36 

  إني انطلقت انطلقت انطلقنا

  1فمن معنا من�مو ینطل�

﴿: �ستحضر هذا المقطع قول هللا تعالى                     

               ﴾
2

والمراد هنا �الر�اح؛ ر�اح الرحمة وال الخیر ال الر�ح  

العق�م، و�هذا المعنى استخدمها الشاعر في قصیدته، إال أنه أعطاها �عدا رمز�ا یتجاوز 

إلى معنى آخر یر�ده الشاعر، یتمثل في االنطالق نحو الثورة والتغییر،  معناها األساس

و�هذا عبر الر�او� عن رؤ�ته ومقصدیته �طر�قة ال تفقد الشعر ق�مته الفن�ة والجمال�ة؛ عن 

  .طر�� ابتعاده عن التقر�ر�ة، فلجأ إلى النص القرآني المقدس ل�مرر من خالله أف�اره ورؤاه

اإلسالمي المغار�ي  ضار اآل�ات القرآن�ة في المتن الشعر� و�م�ن القول أن استح  

المعاصر، دلیل على تأثر شعرائه �الخطاب القرآني وجمیل أسلو�ه و�د�ع ص�اغته، إضافة 

إلى أن النص القرآني �ان خادما للمعنى الشعر�، مقو�ا داللته، مانحا إ�اه ق�مة جمال�ة 

م، لما ف�ه من طاقات إبداع�ة، وقابل�ة إلعادة وقداسة تن�ع من جمال�ة وقداسة القرآن الكر�

  .التش�یل والص�اغة

  : توظیف القصة القرآن�ة -1-3

حضورا فاعال في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر، مثَّل القرآن الكر�م وقصصه   

حیث عمد الشعراء اإلسالمیون المغار�ة إلى توظیف القصة القرآن�ة واستثمارها لخدمة 

  .ر�ةمضامینهم الشع

  

  

  :قصص األنب�اء -1-3-1

                                       

 . 263، ص2دمحم علي الر�او�، ر�احین االلم، ج -1

 . 22سورة الحجر، اآل�ة  -2
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من القصص القرآن�ة التي استحضرها الشعراء اإلسالمیون المغار�ة، قصص األنب�اء   

التي یزخر بها المتن الشعر� اإلسالمي المغار�ي المعاصر، ومن بین القصص الواردة نذ�ر 

  .مجموعة على سبیل المثال ال الحصر

  :قصة إبراه�م عل�ه السالم -1-3-1-1

قصص الخلیل إبراه�م عل�ه السالم في مواضع مختلفة من الشعر اإلسالمي  حضرت  

وأصلي لك (المغار�ي المعاصر، ووظفت �طر�قة فن�ة إبداع�ة، ومنها ما جاء في قصیدة 

  :لحسن االمراني) أیتها الفاكهة المحرمة... أ�ضا 

  أولم تومن؟ -

  بلى: قلت -

  لكن القل� األخرس �س�نني

  .فأنا شك و�قین

  1ي برهانك �ا أ�أرن

استحضر الشاعر في هذا المقطع قصة طلب إبراه�م عل�ه السالم من ر�ه أن یر�ه   

�یف �حیي الموتى، مع إ�مانه الجازم �قدرة هللا عز وجل على ذلك، و�ان االستحضار عن 

ألن القرآن الكر�م هو من أكثر « طر�� اإلشارة فق�، دون ذ�ر ألحداث القصة �املة 

معرفة وحضورا في ذاكرة المتلقي المسلم، فإن مجرد توظیف �لمة منه أو تر�یب النصوص 

 - (، والشاهد هنا هو قول الشاعر 2»أو صورة، قد تحیل إلى سورة أو آ�ة أو قصة �املة 

فهذه الص�غة الحوار�ة في المقطع الشعر� تشیر إلى الحوار بین ) بلى: قلت -أولم تؤمن؟ 

﴿: جل وعال، قال تعالىإبراه�م عل�ه السالم ور�ه                   

                                        

                                       

 . 18حسن األمراني، الزمان الجدید، ص -1

، دار غیداء  - أحمد العواضي أنموذجا -عصام حف� هللا حسنین واصل، التناص التراثي في الشعر العر�ي المعاصر -2

 .96، ص2011، 1للنشر والتوز�ع، عمان، �
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                            ﴾
إال أن األمراني  1

ا استبدل ال�قین واإل�مان الجازم في القصة القرآن�ة، �القل� والشك في المتن الشعر�، تعبیر 

یخ�م عل�ه القل� والشك �سبب العجز الذ� �ع�شه العالم  عن الواقع النفسي والقومي الذ�

ى ال�قین لبین س�اق القصص القرآني الدال ع العر�ي، لیجد القار� نفسه أمام مفارقة عجی�ة؛

والس�اق الشعر� الدال على الشك، مع تحو�ل في ص�غة الخطاب من ص�غة المفرد الغائب 

  .التي تعود على الشاعر) بلى: قلت(إلى ص�غة المفرد المتكلم ) قال بلى(

و�ورد حسن األمراني قصة أخر� من قصص سیدنا إبراه�م عل�ه السالم في ثنا�ا   

   :شعره، في قصیدة �قول فیها

  راب فانـــــــــــــــــدتم من ســـــــولما عب  م        ــــأف لك: ل لقومهــــــــــقال الخلی

  وة النیرانـــــــــــوا فتاكـم سطـــــــــــــــــــــألق  ور�نا، أولى �ه         : �مــــــقالوا الجح

  2نة الرضــــــوانـأكــــــــــــــــــــرم �ه و�ج  ى برد وســـــــــــــــــلم رائ�     ـفإذا اللظ

  2الرضــــــوان

في قصیدة و�لتقي توظیف هذه القصة مع توظیف آخر للقصة نفسها في شعر دمحم جر�وعة، 

  ): حبیب المآذن ملسو هيلع هللا ىلص(

  ان، ال لغة الجسدــــــال الظلم، ال الطغی  قد یجعله أقل وســـــــــــــــــــــــــــــامة        ــــال الح

  3ـــي الز�دــد أن �مضـــــــــماء س�م�ث �ع  ف شئت فإنه        ــــ�ا نار �ــــــــــــــــــــوني �ی

  3الز�د

  :قائال) قدر ح�ه(و�ضیف في قصیدة 

  �ح�ه من عبد األحجار في ضالله

  و�عدها �سرها وعل� الفؤوس في رقابها

                                       

 . 260سورة ال�قرة، اآل�ة  -1

 . 69حسن األمراني، إق�ال نامة، ص -2

 .44، ص2014، 1قدر ح�ه، البدر الساطع للط�اعة والنشر، العلمة، الجزائر، �دمحم جر�وعة،  -3
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  وخلفه استدار

  لعالم األنوار

  �ح�ه ألنه أخرجه من معبد األحجار

  1لمسجد القهار

والمالح� أن هذه االستحضارات مصدرها واحد، إال أن طر�قة االستحضار تختلف   

 «من شاعر إلى آخر ومن نص إلى آخر، تماش�ا مع التجر�ة الشعر�ة والذات الشاعرة 

فالتجر�ة أساس في اإلبداع بدونها تغیب ذات الشاعر، ف�فقد العمل اإلبداعي ممیزاته 

و�ما أسلفت الذ�ر فإن هذه المقاطع تحیل  2»تمراروخصوص�اته بل روحه التي تمنحه االس

إلى قصة سیدنا إبراه�م عل�ه السالم مع أب�ه وقومه حین أن�ر علیهم ع�ادة األوثان، ألنها ال 

تنفع وال تضر، لكنهم �قوا مصر�ن على �فرهم، فتوعدهم ��سر هذه األصنام �عد أن یولوا 

الحجة، ولما عجزوا أمام  ل�ق�م علیهممدبر�ن، فلما تولوا ذهب إلیها ف�سرها إال �بیرا لهم 

حط�ا وا إلى استعمال قوتهم وسلطانهم لمعاقبته، حرقا �النار، فأخذوا یجمعون ؤ حجته لج

فیها الحطب، وأضرموا ف�ه النار، ثم وضعوا  ا�ثیرا، ثم عمدوا إلى حو�ة عظ�مة فوضعو 

الو�یل، فحدثت المعجزة  الخلیل في �فة منجنی� وألقوه منه إلى النار، فقال حسبنا هللا ونعم

وقد وردت هذه القصة في أكثر من موضع  ،3و�انت النار بردا وسالما عل�ه دون أن تضره

من �تاب هللا تعالى، فقد وردت في سورة األنب�اء والشعراء والصافات وغیرها، أما عن طر�قة 

لكن التوظیف؛ فقد استدعى األمراني مضمون القصة �شخص�اتها وأحداثها وحوارها، و 

وعة على طر�قة اإلشارة دون ذ�ر ��اختصار الحادثة القصص�ة، في حین اعتمد دمحم جر 

�ا نار �وني، و�عدها �سرها وعل� الفؤوس في (لألحداث والشخص�ات، ف�انت ع�ارات 

إشارات ودوال مستحضرة من القصة القرآن�ة محتفظة �مضمونها في النص الشعر�، ) رقابها

                                       

 . 183، 182المصدر نفسه، ص -1

 .37أحمد ز�ي �نون، المقدس الدیني في الشعر العر�ي المعاصر، ص -2

 .129 -124، ص2001، 1دمحم سید، دار اإلمام مالك، الجزائر، �: ابن �ثیر، قصص األنب�اء، تح: ینظر -3
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هذه القصة یتمثل في االفتخار �الماضي اإلسالمي المجید، ولعل الداعي من استدعاء 

  .وتأكیدا على قابل�ة وٕام�ان�ة �عث الح�اة في تراثنا اإلسالمي القد�م

  :قصة یوسف عل�ه السالم -1-3-1-2

تعد قصة سیدنا یوسف عل�ه السالم من أكثر القصص القرآن�ة استحضارا في إبداعنا   

، والشواهد في هذا ال�اب متعددة ال �سع لشعراء قد�ما وحدیثااألدبي، ومن أكثرها تأثیرا على ا

المقام لذ�رها، والشاعر اإلسالمي المعاصر في المغرب العر�ي �غیره من الشعراء اآلخر�ن 

ضّمن هذه القصة قصائده �طرائ� شتى ومواضع مختلفة، فهذا الشاعر المغر�ي دمحم علي 

  :ى مرجعیتها القرآن�ةالر�او� �ستدعي هذه القصة بإشارات تحیل إل

  :شجر الخوف

  سنابلها الخضراء. عجبت. عجبت لهـــــــــذ� األمة �ا قلب       

  اء عجبت لها ما احمرت وجنتها س�ع سنینـــــتطوقها سنبلة عجف

  قاس... اغوت المتجبرــار مرارتها في وجه الطـــــــــوال ُتشهر أشج

  دامس مذ غرسوه �أفئدة البلدـــــــــــــــالاس شجر الخوف ـــــــــــــــ�م هو ق

  اء فمن �قدر أنــاء والشرفـــــــهار وها تمرته یتذوقها العظمــــــــــــــــالمن

   1هتشرب عیناه ِظ�اء الجنة والعالم تمضغه أدغال العتم

عمد الشاعر في هذا المقطع إلى تحط�م الحدث القرآني، واألخذ من جزئ�اته، ثم 

ء على هذه الجزئ�ات مع إعادة س�ك الحدث، وف� ما یتماشى مع واقع الشاعر؛ فأخذ من البنا

لتحیل ) سنابلها الخضراء، سنبلة عجفاء، س�ع سنین(نص القصة القرآن�ة رموزا وٕاشارات هي 

 ﴿: إلى القصة ��املها دون ذ�ر لشخص�ات وتفاصیل وأحداث القصة، قال تعالى  

                                 

                                       

 . 47، ص3دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج -1
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             ﴾
رآن یدل على س�ع سنین الخیر قوٕان �ان التفسیر في ال 1

والقح� الصع�ة، فإن داللتها في النص الشعر� تختلف؛ فـ المخص�ة تلیها سنین الجدب 

�ص�غة الجمع غیر المحدد �عدد في المتن الشعر� تدل على أفراد البلد ) سنابلها الخضراء(

) الس�ع سنین(الطاغوت، أما  ل على�ص�غة المفرد تد) سنبلة عجفاء(المضطهدین، تطوقها 

ثورة في وجه الطاغوت المتجبر، وش�ه  فهي سنین الجوع والخوف التي �ع�شها الشعب دون 

الشاعر الطاغوت المتجبر في زمنه، �سنیین القح� والجدب في زمن النبي یوسف عل�ه 

وعن طر�� تلم�حات السالم؛ ومن هنا استطاع الشاعر دمحم على الر�او� في حیز ضی� 

لتراث سر�عة، أن �حیل إلى إطار القصة القرآن�ة ل��شف عن قدرة في التوظیف الفني ل

  .المستحضر داخل النص الشعر� 

قراءة في ملف ( یرجع حسن األمراني إلى قصة یوسف عل�ه السالم في قصیدته   

  ):منسي �مح�مة االستئناف

  :قال الحاكم والمح�وم �أمر هللا

  دقوا األجراس

  دقوا األجراس

  ولینشر في �ل الصحف الیوم�ة

  :في �ل اإلعالنات الرسم�ة

  "الناس هذا عام ف�ه �غاث " 

  و�أمر الحاكم والمح�وم

  : تقول األجراس –تدق                     

  هذا عام ف�ه �غاث الناس           

  عام ف�ه �غاث الناس              

                                       

 . 46سورة یوسف، اآل�ة  -1
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  ف�ه �غاث الناس                  

  الناس                              

  الناس                            

   .الناس                             

                                                           ........  

  1).ن الرؤ�ا ال تصدق في �ل األزمانإ(

�حاول الشاعر في هذه القصیدة أن �عبر عن الواقع المعاصر �الرجوع إلى قصص   

قصة النبي یوسف عل�ه السالم مع تأو�ل  الماضي �استخدام تقن�ة المفارقة، عندما �ستحضر

إال أن الشاعر یختم مقطعه ) هذا عام ف�ه �غاث الناس(رؤ�ا عز�ز مصر؛ من خالل ع�ارة 

فإن صدقت ) إن الرؤ�ا ال تصدق في �ل األزمان(د المفارقة س�ع�ارة تحمل التناقض وتج

الذ� ف�ه  ال تصدق في زمن الشاعر، والعاموصحت في زمن یوسف عل�ه السالم فهي 

�غاث الناس �حمل داللة مضادة لداللته في القرآن؛ فقد أورد األمراني هذه القصة في نصه 

الشعر� وصاغها من جدید وف� رؤ�ته وتجر�ته، وف�رته التي یر�د إ�صالها للمتلقي، �ما أن 

قراءة في ملف (هذه القصیدة تتقاطع مع َسجن یوسف عل�ه السالم، و�ظهر هذا في عنوانها 

  .الذ� یوحي �السجن والنس�ان في الوقت نفسه) سي �مح�مة االستئنافمن

�ستحضر الشاعر الجزائر� عبد الملك بومنجل قصة النبي یوسف عل�ه السالم في   

حیز ضی� و�طر�قة فن�ة توضح قدرة تراثنا الدیني على التش�ل من جدید، �قول في قصیدة 

  ..):رسالة حب إلى شرفاء مصر(

  2ل �علمها       �یف العفاف و�یف الصبر والكرمومن أتى قصرها طف

                                       

 . 117، 116حسن االمراني، الزمان الجدید، ص -1

 . 20، ص2016، 1عبد الملك بومنجل، عناقید الغضب، البدر الساطع للط�اعة والنشر، العلمة، الجزائر، � -2
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وظف الشاعر القصة في هذا البیت ولخصها �املة من خالل صفات اتصف بها   

سیدنا یوسف عل�ه السالم، عبرت عن �ل ما مر �ه من معاناة وشقاء؛ فصفة العفاف تحیل 

ر�ه �الدعاء، إلى قصته مع امرأة العز�ز التي راودته عن نفسه فأبى واستعصم ولجأ إلى 

وهو الفتى الصغیر، ) �عقوب عل�ه السالم(وصفة الصبر تح�ي قوة تحمله على فراق والده 

جن دون وجه ح�،  وتح�ي صبره وث�اته أمام فتنة امرأة العز�ز، وتح�ي صبره على السَّ

لكیل لكل إنسان �أت�ه طال�ا إ�اه، وفي مسامحته إلخوته وصفة الكرم تجسدت في إعطائه ا

ما فعلوه �ه، ورجع الشاعر إلى هذه القصة في قصیدته تذ�یرا �أمجاد مصر القد�مة �عد �ل 

وما فیها من ق�م وتار�خ وأعالم، وعمد إلى توظ�فها توظ�فا غیر م�اشر دون ذ�ر أ� حدث 

�حیل إلى القصة، وٕانما �فهم ذلك من خالل الق�م التي تحملها القصة، وهي التي تساهم في 

مش إلى أن مقصوده التأو�الت، إضافة إلى أن الشاعر أشار في الها فهم الدالالت إلنتاج

هو النبي یوسف عل�ه السالم، ألنه لم یذ�ر اسمه أو ما �حیل عل�ه إال تلك  في هذا البیت

  .الصفات السالفة الذ�ر

  :قصة آدم عل�ه السالم -1-3-1-3

إبل�س في ثنا�ا �ستحضر الشاعر مصطفى دمحم الغمار� قصة آدم عل�ه السالم مع   

  ):المنتصرة(قصیدته 

  1ـ       م وملك یبلى فما تملكوناأیها اآلكلون من شجر الوه

من موضع من �تاب هللا تعالى، وهذا البیت �حیل أكثر وقد وردت هذه القصة في   

﴿: إلى قوله تعالى                               

﴾
2

وٕاذا �انت القصة في الملفو� القرآني تتحدث عن إبل�س وٕاغرائه آلدم �األكل من  

الشجرة الخبیثة، فإن الملفو� الشعر� یتحدث عن القتلة المستعمر�ن ألرض القدس؛ عن 

                                       

 . 102مصطفى دمحم الغمار�، قصائد منتفضة، ص -1

 . 120سورة طه، اآل�ة  -2
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�استدعاء إطار القصة، مغیرا في  ، والشاعر �قوم)أیها اآلكلون (طر�� توج�ه النداء إلیهم 

ص�غة الخطاب وفي المفردات؛ فحول الجملة من ص�غة االستفهام في القرآن الكر�م على 

وملك ال (، ومن )أیها اآلكلون (إلى ص�غة النداء في البیت الشعر� ) هل أدلك(لسان إبل�س 

ي النص الشعر�، �ص�غة اإلث�ات ف) وملك یبلى(�ص�غة النفي في النص القرآني، إلى ) یبلى

في الملفو� الشعر�، و�لمس هنا ) شجرة الوهم(في الملفو� القرآني، إلى ) شجرة الخلد(ومن 

فق�، دون اعتماد الشاعر على التحو�ل ال�س�� في المستو� التر�یبي؛ بتحو�ل �عض الص�غ 

و�ثیر فالنص الشعر� ینش� الذاكرة القرائ�ة، « أن یخل ذلك �اإلطار العام للقصة القرآن�ة 

، ورجع الغمار� إلى هذه القصة ومع هذا 1»فیها صورا وأحداثا مرت�طة �القصص القرآني

التحو�ل في بنائها اللغو� لیبین أن ملك الدن�ا ال یدوم، وهؤالء الغزاة ألرض القدس حتى وٕان 

  .ى وما داموا آكلین من شجرة الوهمملكوا فهم ال �ملكون شیئا مادام هذا الملك یبل

  :قصة موسى عل�ه السالم -1-3-1-4

تعد قصة سیدنا موسى عل�ه السالم من أكثر القصص النبو�ة حضورا في القرآن   

الكر�م؛ فقد وردت في مواضع مختلفة وسور متعددة من �تاب هللا تعالى، ومن خالل هذا 

  .الحضور حجزت هذه القصة لنفسها م�انا في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر

 علي الر�او� إلى قصة النبي موسى عل�ه السالم في قصیدة الشاعر دمحم ألج  

             :�قول الشاعر ،)التهمة(

  جینا �ا أیتها ـــــــــــــر لألرض ســـــــــــــــیرحل الماء و��قى ال�ح      

  ي من ز�د ال�حر ار�بي متن حصان بجناحینـــــــــــالنفس اخرج

  ي دائرة العش� ات�عیني فأناـمرض�ة ثم ادخلي راض�ة ـــــــــــارجع

  ي �شهاب ق�س أو علنا نلقى علىــــآنست نارا علنا منها سنأت

  ي واستعد� ر�ما َح�ك موالك استعد�ـــــــــالنار هد� ه�ا ات�عین

                                       

 . 85عصام حف� هللا حسین واصل، التناص التراثي في الشعر العر�ي المعاصر، ص -1
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  1هو إن َح�ك قد یلقي على ذاتك قوال ثق�ال

        

ة القصة الواردة في المقطع الساب�، في وفي الس�اق نفسه یورد الشاعر حسن األمراني تكمل

  ): أحادیث عابرة قبل یوم الخروج(قصیدة 

  :حدیث الغر�ة

  �ا هذا الضارب في ملكوت الوهم تقدم

  بدل جلدك

  وادخل بیداء الصحو

  وال تخلع نعل�ك فما في البیداء الواد� القدسي

  2ول�س هنا إال نار الوجد الغالب

                               

 عز وجل لنب�ه تستحضر هذه األسطر الشعر�ة في �ال المقطعین قصة تكل�م هللا 

 ﴿: موسى عل�ه السالم، وتحیل إلى قوله تعالى                

                                             

                         ﴾
حیث استحضر الر�او� في المقطع  3

فأنا آنست نارا علنا منها سنأتي (األول الحوار الذ� دار بین موسى عل�ه السالم وأهله 

إال أن حوار المقطع الشعر� حوار داخلي بین ) �شهاب ق�س أو علنا نلقى على النار هد�

�ص�غة النهي؛ أ� ) وال تخلع نعل�ك(الشاعر ونفسه، أما األمراني فقد استدعى القصة �ع�ارة 

   .أنه غیر ص�غة الخطاب في القرآن الكر�م التي �انت �ص�غة األمر

                                       

 . 08، ص3دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج -1

 . 36، 35حسن األمراني، الزمان الجدید، ص -2

 . 12 -09سورة طه، اآل�ة  -3
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في حین نجد أن قصة موسى عل�ه السالم حضرت في الشعر اإلسالمي المغار�ي   

المعاصر �طر�قة مختلفة عن سا�قتها، و�ظهر هذا في قول الشاعر مصطفى دمحم الغمار� 

  ):أغن�ة الجرح العر�ي(في قصیدة 

  1في �ل أرض لنا حول، �أن عصا       موسى �أ�ماننا تسعى لغا�ات

  ):إق�ال نامة(دیوانه ) فاتحة(وفي قول الشاعر حسن األمراني في 

  ان ـــمن أمر فرعون ومن هام دع سامر� العصر �صنع عجله       

  ��2ل بیـــــــــانإني عصا موسى، سأ�طل سحره       والطور منتظر� 

تر�ة بین البیتین التي تحیل إلى قصة النبي موسى عل�ه السالم هي والع�ارة المش

هذا الرمز الذ� �شیر إلى ما حدث لموسى عل�ه السالم مع السحرة، ووظفها ) عصا موسى(

الشعراء �الداللة نفسها في القرآن الكر�م؛ حیث �انت رمزا للقوة وانتصار الح�، وهي في 

�، و�هذه الطر�قة الرمز�ة تظهر قدرة الشاعر الخطاب الشعر� رمز للقوة وانتصار للح

  .3اإلبداع�ة، و�راعته في جعل الماضي معبرا عن الحاضر مستشرفا للمستقبل

  :قصة ز�ر�ا عل�ه السالم -1-3-1-5

حضرت قصة نبي هللا ز�ر�ا عل�ه السالم في شعر دمحم علي الر�او� في قصیدة   

  ):العاش� الملحاح(

  خمائلها،أرسلت دموعي آه �م أرسلت 

  وأنا في المحراب إلى محبو�ي

  �م أرسلت خمائلها

امه   �م �نت وقفت ذل�ال قدَّ

                                       

 . 16، ص1982، )د �(مصطفى دمحم الغمار�، قصائد مجاهدة، الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، الجزائر،  -1

 . 05حسن األمراني، إق�ال نامة، ص  -2

 . 78أحمد ز�ي �نون، المقدس الدیني في الشعر العر�ي المعاصر، ص: ینظر -3
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  رحمته سا�قة غض�ه: إذ أعلم

  فأنا ��فیني عزا بهواه ذلي وخضوعي

  هو مني بي أولى

  لك في أمر� الح�م

  فما شئت اصنع �ا موال�

  أح�انا یتسلقني الضعف

  فتستسلم ذاتي لغالئه

  تذر العاش� فرداأ�ا محبو�ي ال : فأقول

  أنت وعدت ووعدك متسع

  ألمح ساحله األخضر في ذاتي

  ما �لمت الناس ثالثة أ�ام رمزا وٕاشارة

  ما �لمت الناس حبیبي فا�عث لي منك �شارة

  1ما �لمت الناس حبیبي

ینسج الشاعر هذا المقطع معتمدا على تقن�ة القناع؛ حیث یتحدث الشاعر بلسان   

افظا على إطارها العام، دون حورا البناء اللغو� للقصة القرآن�ة، محالنبي ز�ر�ا عل�ه السالم م

شخص�ة ز�ر�ا عل�ه السالم، وٕانما ترك مجموعة من اإلشارات تحیل إلى القصة وهي ذ�ر 

فهذه الملفوظات مأخوذة من المعجم اللغو� ) تذر، فردا، ما �لمت الناس، رمزا المحراب، ال(

﴿: للقرآن الكر�م، حین �ان ز�ر�ا یدعو ر�ه �أن یرزقه الذر�ة الصالحة، قال تعالى    

                  ﴾
فاستجاب له ر�ه ورزقه غالما على  2

  ﴿الرغم من �بر سنه وعقم زوجته، فتعجب من األمر وطلب من هللا آ�ة       

                                       

 . 269، 268، ص2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج -1

 . 89سورة األنب�اء، اآل�ة  -2
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                ﴾
وتحدث الشاعر �صوت ز�ر�ا عل�ه السالم  1

لتشا�ه المواقف في التضرع واللجوء إلى هللا ت�ارك وتعالى �الدعاء، فالر�او� نظر إلى واقعه 

من خالل الزمن الماضي المتمثل في عالقة ز�ر�ا عل�ه السالم بر�ه واللجوء إل�ه �الدعاء، 

والتقرب إل�ه لتفر�ج الهموم والمصائب ل�قوم الشاعر والمتلقي �التأسي �ه والعودة إلى هللا 

من ر�ه �ما �شر ز�ر�ا عل�ه الفرد�ة والجماع�ة، والشاعر في هذه القصیدة ینتظر ال�شر� 

لجأ إلى هذه « إضافة إلى أنه ) ما �لمت الناس حبیبي فا�عث لي منك �شارة(السالم 

المالمح المالئمة  الشخص�ة متخذا إ�اها قناعا للتعبیر عن تجر�ته لتوفرها على ملمح من

ولعل اللجوء إلى تقن�ة  2»لتجر�ته المعاصرة، و�تمثل في إنجاب الولد �عد طول صبر وانتظار

القناع ُ�ظهر قدرة الشعر اإلسالمي المعاصر على است�عاب النصوص المتداخلة في نص 

  .واحد، وقدرة النص التراثي على التش�ل من جدید �طر�قة تعبر عن روح العصر وتجار�ه

  :قصص قرآن�ة أخر�  -1-3-2

لم �قتصر الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر في استحضاره للقصص القرآن�ة على   

قصص األنب�اء فق�، بل حضرت قصص قرآن�ة أخر�، عبر بها الشعراء عن مواقفهم 

  :وأف�ارهم وآرائهم، ومن هذه القصص نذ�ر

  : قصة قابیل وهابیل -1-3-2-1

 آدم عل�ه السالم في استثمر الشاعر مصطفى   
ْ
دمحم الغمار� قصة قابیل وهابیل ابني

  :قائال) مأواك في الغاب(قصیدة 

  �ا موال مأوانا .. مأواك في الغاب 

  ك في األعماق ش�واناــــــــــوجرح لحن

  ها نحن بین ضلوع اللیل ولــــــــــــــــولة

                                       

 . 10سورة طه، اآل�ة  -1

 . 308را�ح بن خو�ة، جمال�ات القصیدة اإلسالم�ة المعاصرة، ص -2
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  والناس من حولنا �فشــــــــــون نجوانا

  على یده" قابیل".. �متصنا الحقد 

  1جل الجرح أحـــــــزانا" .. لهابیل"دم 

عمد الغمار� إلى إیراد هذه القصة �اختصار حدثها القصصي؛ حیث وظف   

شخص�اتها في لحظتها الفاعلة، واكتفى بذ�ر الحدث األساسي وهو القتل الذ� أجرم �ه قابیل 

الفعل، وهو عدم قبول قر�انه من في ح� أخ�ه هابیل، دون ذ�ر للسبب الذ� �ان وراء هذا 

هللا عز وجل، بل تجاوز هذا األمر إلى األمر المتولد عنه، فذ�ر الحقد الذ� تولد في نفس 

قابیل، والذ� �عد السبب األساس في إقدامه على فعل القتل، وفي هذا إشارة من الشاعر إلى 

اإلنسان التي تمثل قمة على روح  - في �ثیر من األح�ان –طغ�ان المشاعر النفس�ة الخبیثة 

خیر دلیل على ذلك، فمن خالل هذا الطرح أراد ) �متصنا الحقد(السمو ال�شر�، ولعل ع�ارة 

  .الغمار� أن یوصل للمتلقي ضرورة التح�م في نوازغ النفس ال�شر�ة

  :قصة أصحاب الفیل -1-3-2-2

قصیدته وظف الشاعر دمحم علي الر�او� قصة أصحاب الفیل �طر�قة رمز�ة في   

  :قائال) العصافیر تنتفض(

  أیها األطفال �ا زهر أراضینا السلی�ة

  أنتم الطیر األ�ابیل التي

  أرسلها الرحمان

  ترمي عس�ر الطاغوت رم�ا �الحجارة

  أنتم الطیر التي في زمن المحل 

  .ترش الرملة العطشى �أنداء ال�شارة

  أنتم الطیر األ�ابیل اقذفوا  

                                       

 . 125مصطفى دمحم الغمار�، أسرار الغر�ة، ص -1
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  .في ر�ب اللیل الحجارة

  1.ها أصدق أن�اء من الشعر و�ل الكتبإن

إن قراءة هذا المقطع �عید إلى أذهاننا القصة القرآن�ة التي عمل الشاعر على ذ�رها،   

الذ� قصد " أبرهة " أرسله هللا عز وجل على ج�ش  ذ�ال) الطیر األ�ابیل(خالل ع�ارة من 

یر التي تحمل في أرجلها الكع�ة، فرد هللا �یده وحمى بیته، �أضعف مخلوقاته؛ وهي الطهدم 

﴿: ، قال تعالى مخبرا عن ذلك2ومناقیرها حجارة صغیرة                   

                                             

       ﴾
أنتم (، واستحضر الشاعر هذه القصة عن طر�� تكرار ع�ارة 3

وجنده �الحجارة، " أبرهة " لتشا�ه الموقف بین الطیر األ�ابیل التي ترمي ) الطیر األ�ابیل

أرضهم  و�ین أطفال فلسطین الصغار الذین یرمون عس�ر الطاغوت �الحجارة دفاعا عن

  .و�الدهم �ما دافعت الطیر األ�ابیل عن الكع�ة الشر�فة

  :قصة غرق فرعون  -1-3-2-3

 �عد ذ�ر فرعون مالزما لذ�ر النبي موسى عل�ه السالم في القرآن الكر�م وفي غیره،  

وحتى في نفوس المسلمین، إال أن الشاعر الغمار� ذ�ر شخص�ة فرعون وقصة غرقه دون 

یولد الثأر من رفات (ى عل�ه السالم؛ حیث �قول في قصیدة تصر�ح وذ�ر لشخص�ة موس

  ):الشهید

  ى وال حدید �مـــاتهـــــــفال فر       عون ُیخش" یهوذا " لك ما شئت �ا 

  4ـــــــــــــد فانفل� ال�حـ       ر وغاص الشقي في ظلمـــــاتهُفل عنه الحدیــــــــ

                                       

 . 15، ص3دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج -1

 . 604، ص3دمحم علي الصابوني، صفوة التفاسیر، ج: ینظر -2

 . 05 -01سورة الفیل، اآل�ة  -3

 . 13مصطفى دمحم الغمار�، العید والقدس والمقام، ص -4
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استحضر الشاعر في هذین البیتین شخص�ة فرعون مقرونة �قصة غرقه التي قصها   

علینا القرآن الكر�م في أكثر من موضع، وقد ساقها الغمار� بنوع من االختصار حیث ذ�ر 

الحدث األساس في القصة وهو الغرق، و�رجع سبب توظیف الشاعر لهذه القصة في هذا 

و�أنه قادر على �ل شيء، ف�م أهلك من �مهل وال یهمل، �أن هللا " یهوذا " المقام؛ لیذ�ر 

طواغیت وج�ابرة، و�أتي �شخص�ة فرعون ألنه من أكبر المفسدین والمستعلین في األرض، ثم 

  .یبین نهایته التي  ذهب إلیها بإرادته

�م�ن القول أن القصة القرآن�ة �انت حاضرة في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر   

وعلى نطاق واسع لما لها من قدرة تمنح الشاعر معادال موضوع�ا لتجر�ته حضورا فن�ا، 

الذات�ة، فتراه تارة �أتي �القصة �املة، وتارة أخر� �قتطع منها الحدث األساس، وتارة ثالثة 

یتخذ من شخصیتها قناعا یتحدث بلسانه، ومن خالل هذا التنوع ینفتح النص الشعر� على 

  .لتأو�التعدید التقن�ات وعلى عدید ا

مستو� الكلمة  ومن خالل ما سب� �م�ن القول أن حضور النص القرآني سواء على  

أو اآل�ة أو القصة، �ان حضورا �طر�قة فن�ة إبداع�ة أكسبت القصیدة اإلسالم�ة المغار��ة 

المعاصرة �عدا فن�ا وآخر جمال�ا من خالل التمازج وااللتقاء بین النص الشعر� اإلبداعي 

آني المقدس، ونتیجة لهذا التمازج �ص�ح النص الشعر� منفتحا على عدید والنص القر 

التأو�الت والقراءات، إضافة إلى أن هذا التوظیف لم ��ن عرضا و�طر�قة عشوائ�ة، وٕانما 

  .�ان عن تم�ن وٕاطالع واسع على الثقافة اإلسالم�ة

  :توظیف النص النبو�  -2

�أتي الحدیث النبو� في المرت�ة الثان�ة �عد القرآن الكر�م؛ فهو المصدر الثاني   

للتشر�ع، وما �ان قائله ینط� عن الهو� إن هو إال وحي یوحى، لذلك نجده �الما فص�ح 

ولهذا استلهم الشعراء اإلسالمیون منه، وضمنوه أشعارهم لفظا اللف� بل�غ القول موجز الع�ارة، 

إّال أن حضوره   واسعا رجع إل�ه الشعراء لتدع�م آرائهم وتمر�ر أف�ارهم،ومعنى، ف�ان حقال

القرآن الكر�م،  في المتن الشعر� اإلسالمي المغار�ي المعاصر لم �صل إلى درجة حضور
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فهو أقل استعماال واستدعاء إذا ما قورن �القرآن الكر�م، ومع هذا فقد راح الشعراء 

  .إلفادة من �تابته مع ما یتماشى مع تجار�هم ورؤاهم�ستحضرونه في قصائدهم و�حاولون ا

  ..):من �ل جهات األرض( ومن ذلك ما وظفه الشاعر حسن األمراني في قصیدة  

  يءمن �ل جهات األرض أج

  تزملني التقو� 

  وات المشتعلةلوتراتیلي الص

  يءمن �ل جهات األرض أج

  ألعلن في الناس جم�عاُ 

  ورأني �ا ضامئة للنور، وسا�حة في الن

  أح�ك في زمن

  ال �عرف ف�ه مقتول قاتله( 

  1)ولماذا قتله؟ 

�قت�س الشاعر في هذا المقطع جزًء من حدیث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص و�ضعه بین قوسین، داللة   

والذ� نفسي بیده ال  تذهب الدن�ا حتى �أتي على  «:على مرجعیته، وهو مأخوذ من قوله ملسو هيلع هللا ىلص

الهرج، : �یف ��ون ذلك؟ قال: الناس یوم ال یدر� القاتل ف�م َقتل وال المقتول ف�م ُقتل، فقیل

واستحضار الشاعر لهذا الحدیث �صور زمن الشاعر المع�ش  2» القاتل والمقتول في النار

النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فاألمراني یر� �أن الزمن الذ� الذ� �عبر عن فتن آخر الزمان التي تحدث فیها 

 في حدیثه قد أتى، وهو الزمن الذ� �ع�شه الشاعر، والواقع یثبت ذلك، إّال 
ّ
أخبر عنه النبي

أن الشاعر �علن للناس جم�عا في مقطعه هذا ح�ه الكبیر، حتى وٕان �ان في زمن زالت ف�ه 

تفاؤل الشاعر ووفائه في أصعب األوقات وأحلك ، وهذا یدل على �ثیر من مثل هذه الق�م

                                       

 . 19، ص1987، )� د( حسن األمراني، مملكة الرماد، منشورات المش�اة، المط�عة المر�ز�ة، جدة، -1

علم�ة، بیروت، لبنان، دار الكتب ال، فؤاد عبد ال�اقيدمحم : تح ،صح�ح مسلم مسلم بن الحجاج القشیر� الن�سابور�، -2

  .2233، ص 1991، �1
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أسلوب الظروف، و�هذا یؤ�د حّ�ه لمحبو�ته ومنزلتها في نفسه ومد� التمسك بها، مستعینا �

عر �ه الشاعر بینه و�ین وداللة النداء تعبر عن ال�عد الذ� �ش )رضامئة للنو  �ا(النداء

  .محبو�ته

صر من نصوص نبو�ة ما أورده دمحم المعا الشعر اإلسالمي المغار�ير في ضومما ح  

  ):العاش� الملحاح (  علي الر�او� في قصیدة

  �ك أستنصر فانصرني ال تتر�ني

  طرفة عین �ا موال� إلى نفسي

  ال تجعلها أكبر همي

  1ال تجعلها أكبر همي

إلى اللهم رحمتك أرجو فال تكلني «  :�ستدعي الر�او� في هذا المقطع قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص  

، حیث توجه الشاعر �الدعاء 2»نفسي طرفة عین، وأصلح لي شأني �له ال إله إّال أنت 

ال ( �معناه، فاستبدل لفظةخل مع تحو�ر �س�� في ص�غته دون أن ی عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص المأثور

 ع�ارة وأضاف ،)إلى نفسي( على ع�ارة) طرفة عین( ، وقدم ع�ارة)ال تتر�ني( بلفظة) تكلني

التي لم ترد في الحدیث، ولهذا یبني الشاعر نّصه اعتمادًا على �الم ) ال تجعلها أكبر همي(

، وقد أضفى حضوره في المقطع الشعر� صدقًا في العاطفة وجماال في التعبیر وقدرة 
ّ
النبي

 بها النص النبو�، و�أتي الشاعر قي من خالل قوة التأثیر التي یتمتععلى التأثیر في المتل

�عد استجابته لدعائه،  وجل بهذا الدعاء النبو� في ختام القصیدة طال�ًا التثبیت من هللا عز

  .حین أتاه �ال�شر� ورزقه الولد �عد طول انتظار

  )ةإق�ال نام( ل إلى حدیث نبو� في فاتحة ملحمتهوظف حسن األمراني ع�ارة تحیی  

  :وفي ذلك �قول

                                       

 .271، ص2ر�او�، ر�احین األلم، جدمحم علي ال -1

، 1998، 1، م�ت�ة المعارف للنشر والتوز�ع، الر�اض، � 3: صح�ح سنن أبي داوود، مج  ناصر الدین األل�اني،دمحم -2

 . 251ص 
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  وتحّر مما ��تب الم�لــــــــــــــــــــــــــــــان  �ا أمراني           رــفّجر عیـــــــــــــــــــون الشع

  1اك الدانيـــــــلك، فاتخذ منها جن  محّجة          ) ك �ا معاذ ــــــــــ�لتك أمــث( 

والع�ارة التي بین قوسین تحیل إلى الحوار الذ� دار بین معاذ بن جبل رضي هللا عنه 

أال أخبرك �مالك ذلك : ثم قال...« : في أحد األسفار ، وهو حدیث طو�ل وف�هوالنبي ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا، فأخذ بلسانه، قال
ّ
 هللا إنا لمآخذون : ُ�فَّ عل�ك هذا، فقلت: �ّله؟ قلت بلى �ا نبي

ّ
�ا نبي

على �ما نتكلم �ه، فقال، ثكلتك أمك �ا معاذ وهل ��ب الناس في النار على وجوههم أو 

أمك �ا  ثكلتك( من خالل ع�ارة  -، والمالح� أن الشاعر2» رهم إّال حصائد ألسنتهممناخ

یر�د أن یبین خطر الكلمة  -التي تعد جملة إشار�ة تحیل إلى نص تراثي دیني نبو� ) معاذ 

التي ینظمها الشاعر، وفي هذا دعوة إلى مراق�ة الشاعر لما ��تب، واألمراني هنا یخص 

الشعراء، على غرار حدیث النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذ� �ان عاما ال یخص فئة  نفسه ومن خاللها �ق�ة

تفاعله مع النص النبو� قد انتقل �ه من س�اقه العام إلى س�اق « دون أخر�، فالشاعر في

غًا في النص الشعر�، وأد� دوره �اعت�اره رافدًا من الروافد فرا  آخر خاص �الشاعر فسدّ 

 ملسو هيلع هللا ىلصل من حدیثٍ  ، وٕادراج جزء3»الشاعرالثقاف�ة الدین�ة لد� 
ّ
تلم�حا ال تصر�حا طر�قة  لنبي

  .فن�ة تؤ�د حضور النص النبو� في ذاكرة المتلقي المسلم

أ� لفظة من ألفا�  جل حدیثا نبو�ا دون أن یذ�رمن�ستدعي الشاعر عبد الملك بو   

أین (  حیث �قول في مطلع قصیدةفهم ذلك من خالل س�اق البیت الشعر�؛ �ُ الحدیث، ولكن 

  ):؟!الصفاء

  �4فى        لم یرض �الكذب النبي المصطفى :صفا عارون، قلت لهم: قالوا

                                       

 . 03حسن األمراني، إق�ال نامة، ص -1

، 1996، �1شار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، � : ، تح4دمحم بن ع�سى الترمذ�، الجامع الكبیر، ج  -2

 . 363ص 

، م�ت�ة رشید للنشر والتوز�ع، )دراسة تناص�ة ( حمد� أحمد حسنین، استلهام التراث في شعر ابن خاتمة األنصار�  -3

 . 57، ص2006، 1مصر، �

 . 69عناقید الغضب، صجل، منعبد الملك بو  -4
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فقیل له �ا رسول هللا  « :فالشطر الثاني �حیل إلى قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عندما سئل  

أ��ون المؤمن : نعم، فقیل: أ��ون المؤمن بخ�ًال، فقال: نعم، فقیل: أ��ون المؤمن ج�انًا، فقال

�ذا�ًا، وصرح بذلك  ، فالشاعر هنا استفاد من إن�ار النبي ملسو هيلع هللا ىلص �ون المؤمن1» ال: �ذا�ًا، فقال

لساب�، فقد أزاحها جم�عا، وأ�قى على یجاد أل� دال من دوال الحدیث اإفي نصه، دون 

مدلولها مضمرا، لیترك للقار� فرصة التأو�ل والوصول إلى مقصد�ة الشاعر من خالل هذا 

  .التوظیف غیر المعلن الذ� ال یدر�ه القار� �سهولة

 ملسو هيلع هللا ىلص �عد خروجه من الطائف �سیر   
ّ
�ستحضر الشاعر حسن األمراني دعاء النبي

  :الشاعر د ما لق�ه منهم، �قولالفؤاد، �ع

  �م هو موحش درب الوصال

  ظمأ ومخمصة

  وقلبي عار� القدمین

  فوق لظى الرمال

  إن لم ��ن �ك سید�

  2غضب علي فال أ�الي

 ملسو هيلع هللا ىلص، في لحظة من لحظات ضعفه وان�ساره   
ّ
یتقاطع هذا المقطع مع دعاء النبي

اللهم إل�ك أش�و ضعف قوتي وقلة «  :�قول ف�ه ال�شر�، واإلحساس بهوانه على الناس الذ�

وال حول  ...إن لم تكن ساخطا علي فال أ�الي ...حیلتي وهواني على الناس �ا أرحم الراحمین

 3» وال قوة إال �ك
ّ
، یرجع توظیف الشاعر إلى هذا الحدیث لتشا�ه المواقف بینه و�ین النبي

 في 
ّ
 ی�الي ��ل الطائف، یجلس و�رجع إلى ر�ه �الدعاء والملسو هيلع هللا ىلص، فرغم �ل ما حصل للنبي

                                       

حسن حسین أبو الخیر، دار ابن : ، تح1عبد هللا بن وهب بن مسلم القرشي أبو دمحم المصر�، الجامع في الحدیث، ج -1

 . 618، ص1996، )� د(الجوز�، السعود�ة، 

 .110حسن األمراني، الزمان الجدید، ص -2

زهیر الشاو�ش، الم�تب : ، أشرف على ط�عه)الفتح الكبیر( دمحم ناصر الدین األل�اني، ضعیف الجامع الصغیر وز�ادته -3

 .166، ص 1988، 3دمش�، �  -اإلسالمي، بیروت
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نفسه یدور في خلد الشاعر و�حس �المعاناة  يء، والشر�ه جل وعال اذلك، وٕانما یهتم برض

رّ�ه عل�ه، وهذا التوظیف یز�د من قوة  الكنه هو اآلخر ال ی�الي إال برض والمأساة والوحشة،

� ملسو هيلع هللا ىلص، �ما �منح النص صدقًا في العاطفة وز�ادة الشاعر وصبره استئناسًا واقتداًء �سید الخل

 ملسو هيلع هللا ىلص الشاقة في دعوته ألهل  قوة في التأثیر، من خالل استذ�ار واسترجاع أحداث قصة
ّ
النبي

الطائف، وهذا یدل على حسن اخت�ار الشاعر للتجارب المماثلة لتجر�ته القادرة على اإلشراق 

  .یروالتجدد والتأث

موضع آخر من قصیدة أخر� ومن دیوان آخر، �ضیف األمراني تفاعله مع  وفي  

  :�الم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وفي هذا الصدد �قول

  وانــــــیر بین الناس �الحیــــــــــــو�س  اتح �لها       ـــــــــــــــعج�ا لمن ملك المف

  1)وا ع�اد هللا �اإلخوان ــــــــ�ون (  :       دا�ةــــأول�س في قول الحبیب ه

، ، وال ت�اغضواال تحاسدوا و  ...«:�شیر الشطر الثاني من البیت الثاني إلى قوله ملسو هيلع هللا ىلص   

، حیث أدرج الشاعر هذا 2»، �ما أمر�م هللا ، و�ونوا ع�اد هللا إخوانا وال تدابرواوال تقاطعوا، 

 ملسو هيلع هللا ىلص في قصیدته �قولهالحدیث �ألفاظه و�نس�ه إلى 
ّ
، )أول�س في قول الحبیب هدا�ة( النبي

�الم غیرهم في ثنا�ا قصائدهم، وٕانما  على خالف ما عودنا الشعراء، فنادرا ما ینسب الشعراء

ز�د من جمالیته، وفي قول وت تمیز الشعر اإلسالمي یوظفونه م�اشرة، وهذه طر�قة فن�ة

إلى ضرورة التآخي والتآزر ونبذ الفرقة  دعوة صر�حة منه) �اإلخوان �ونوا ع�اد هللا(الشاعر

والعداء، وهذا �شیر إلى أن الشاعر اإلسالمي المعاصر حامل لرسالة یر�د إ�صالها للقراء، 

 الحامل لرسالة التوحید
ّ
  .وشأنه في ذلك شأن النبي

                                       

 . 67حسن األمراني، إق�ال نامة، ص -1

زهیر الشاو�ش، الم�تب : ، أشرف على ط�عه)الفتح الكبیر(صح�ح الجامع الصغیر وز�ادته  ناصر الدین األل�اني، دمحم -2
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النبو�، الذ�  للشاعر الجزائر� دمحم جر�وعة، �حضور الحدیث) قدر ح�ه( یزخر دیوان  

، وقد أدرجها الشاعر �طرائ� فن�ة مختلفة یجسد أخالق النبوة التي تخل� بها المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص

  ):قندیل بني هاشم ( تنم عن ذائقة شعر�ة ممیزة، ومن ذلك ما أورده في قصیدة

 قرآ( رو� عائشة       ��في التأمل في م
ّ
  �1له ش�م )...نًا �ان النبي

معتمدا ف�ه على �أتي الشاعر في هذا البیت �الحدیث النبو� واضعا إ�اه بین قوسین،   

هللا عنها  وهذا الحدیث یرجع إلى قول عائشة رضيالتشب�ه البل�غ؛ حیث ش�ه النبي �القرآن، 

 ،2»�ان خلقه القرآن «  :ؤمنین ما �ان خل� رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، قالت�ا أم الم: عندما سئلت

 قرآنًا ( وقول الشاعر
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص، أ� أن أخالقه �انت مستمدة ) �ان النبي

ّ
المقصود �ه أخالق النبي

ومستوحاة من القرآن الكر�م، وأنه ملسو هيلع هللا ىلص �ان �طب� القرآن و�عمل �ه، وختم الشاعر دمحم جر�وعة 

 وفضائله بهذا الحدیث المعبر عن �مال الخصال قصیدته التي عّدد فیها أخالق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

الدمحم�ة، داع�ا القار� إلى التأمل ف�ه لكفایته و�ماله، و�هذا التوظیف استطاع الشاعر أن �قدم 

 ملسو هيلع هللا ىلصتدع�ما وترسیخا فن�ًا لموقفه 
ّ
، لیؤ�د دعوته في التأمل والتدبر في خصاله من أخالق النبي

ل العودة إلى النص التراثي الدیني النبو� الذ� تسرب في فضاء و�برهن علیها من خال

  .القصیدة وانسجم مع س�اقها ل�ص�ح جزء ال یتجّزأ من متنها

�ستحضر الشاعر جملة من األحادیث النبو�ة، ) ��ائ�ة الحب الرسولي ( وفي قصیدة  

 وأخالقه نذ�ر منها
ّ
   :تعبر �لها عن فضائل النبي

 
ّ
  نبي

  ودزار طفال للیه

  شرجات الموت�ح

  :قال له

                                       

 . 132دمحم جر�وعة، قدر ح�ه، ص -1
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دْ (    )إنه األجل ..تشهَّ

  فمالت منه نظرته

  لوالده

  :فهّز الرأس �اإلیجاب

  افعل ما �قول( 

  )لك الحنون 

  .1وسالت عندها المقل

�ان غالم یهود� یخدم : عن أنس رضي هللا عنه قال: �حیل هذا المقطع إلى قوله ملسو هيلع هللا ىلص  

 ملسو هيلع هللا ىلص فمرض،
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص �عوده، فقعد عند رأسه فقال له النبي

ّ
أسلم ، فنظر إلى أب�ه وهو : فأتاه النبي

 ملسو هيلع هللا ىلص وهو �قول: عنده، فقال
ّ
الحمد � الذ� أنقذه من «  :أطع أ�ا القاسم، فأسلم فخرج النبي

النبو�ة حیث استحضر الشاعر هذا الحدیث عن طر�� إشارات إلى هذه القصة  ،2»النار

س رضي هللا عنه، في ش�ل مشهد درامي �صّور القصة �أحداثها وحوارها نالتي یرو�ها أ

أطع (  �ارةوع) تشّهد (  بلفظة) أسلم (  وٕاشاراتها مغّیرًا ص�غ الحدیث وألفاظه، فاستبدل لفظة

 ) فعل ما �قول لك الحنون ا(  �ع�ارة) أ�ا القاسم 
ّ
مخالفًا لینتج نصًا مواف� المعنى لنص النبي

 مع غیر المسلمین من أهل الكتاب . له في المبنى
ّ
وُ�لمس في هذا التوظیف خل� النبي

  .والشاعر هنا یبین هذا الخل� داع�ا في الوقت نفسه لالقتداء �ه والتحلي �مثل هذه الخصال

  : وفي س�اق الرف� والعطف النبو� یواصل دمحم جر�وعة ذ�ر األخالق الدمحم�ة  

 تأسر 
ّ
  األطفال رحمُتهنبي

  �طیل سجوده

  س�طینل�ي ال ینغص فرحة ا

                                       

 . 151دمحم جر�وعة، قدر ح�ه، ص -1
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  فوق الظهر

  �مر�بهمْ  متعتهمْ 

  ه �سجدته وفرحتهمومتعتُ 

  1و�ّبر حینما نزلوا

 وهو یؤم الناس �سبب صعود الحسن    
ّ
�عیدنا هذا المقطع إلى حادثة إطالة سجود النبي

الته في السجدة، فیبین �سأله الناس عن سبب إطأو الحسین على ظهره، و�عد نها�ة الصالة 

، وت�قى الغا�ة من 2» أن أعجله حتى �قضي حاجتهف�رهت ارتحلني  لكن ابني«  :قائاللهم 

 ملسو هيلع هللا ىلص مع جم�ع فئات المجتمع، 
ّ
توظیف األحادیث في هذه القصیدة إظهار قمة أخالق النبي

  .وفي هذا المقطع ب�ان للطف صنعه مع الصب�ة الصغار

 ملسو هيلع هللا ىلص حدثتو�وظف   
ّ
في بني إسرائیل،  الشاعر في القصیدة نفسها قصة حّدث بها النبي

  :و�ان ذلك في موضعین من القصیدة، حیث �قول في الموضع األول

  و� وتعرف قصة تر 

  تخّلد جدها العطشان

  يٌّ من ذوات السوءتنقذه �غ

  .3تسقي الكلب في النعل

  :و�واصل في الموضع الثاني قائال

  اءنس

  )ذوات السوء ( من

  )�و�ا ( في

                                       

 . 160دمحم جر�وعة، قدر ح�ه، ص -1

، ص 1998، 1، م�ت�ة المعارف للنشر والتوز�ع، الر�اض، � 1صح�ح سنن النسائي، مج   ناصر الدین األل�اني،دمحم -2
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  :قلَن بلحظة للخوف�

  )ی�قى عندنا أمل ( 

  فهذ� مثلنا أخر� 

  سقت �ل�اً 

  فأخبر من �قال له

  )رسول هللا ( 

  أن هللا سامحها

  .1و�جز� الناس ما فعلوا

 أدلعإّن �غ�ًا رأت �ل�ًا في یوم حاٍر �طیف ببئر قد «  :�شیر المقطعان إلى قوله ملسو هيلع هللا ىلص  

والمراد من توظ�فه هو ب�ان �مال األخالق  2»فغفر لها موقها�لسانه من العطش فنزعت له 

الحمیدة في الشر�عة اإلسالم�ة، من منط� الرف� والرحمة حتى �الحیوان، فقد غفر هللا المرأة 

 في المقطع األول
ّ
دث ، وتحذات سوء وفاحشة ألنها سقت �ل�ًا، فسرد القصة التي رواها النبي

في المقطع الثاني بلسان نساء من �و�ا یرجون عفو هللا ومغفرته، �ما حدث مع المرأة في 

وقبولهم في �ل وقت والتجاوز عن  قه المذنبینلْ وجل بخَ  الحدیث، لیؤ�د سعة رحمة هللا عز

جوع إلى هللا مهما �ان ر ذنو�هم ومعاصیهم، فقد اختار الشاعر هذه القصة دعوة إلى التو�ة وال

الذنب عظ�ما، وقد تعامل الشاعر مع هذا الحدیث �مبدأ التصرف، حیث تصرف في الحدیث 

ألن هذه الطر�قة تت�ح للشاعر نوعا من الحر�ة في التعبیر عن أف�اره  دون تضمینه حرف�ا،

  .ورؤاه

                                       

 . 153المصدر نفسه، ص -1

 أخرج. 

 الموق خف غل�� یل�س فوق الخف.  

 .1761صح�ح مسلم، ص  -2



 توظیف التراث الدیني: الفصل األول

 
61 

ومن خالل ما سب� �م�ن القول أن الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر استطاع أن   

� و�ستلهم دالالته، ل�عبر من خالله الشاعر عن تجار�ه ومواقفه، تارة یوظف الحدیث النبو 

 من جدید دون الوقوف على �استدعاء النص بلفظه دون تعدیل، وتارة أخر� بإعادة ص�اغته

  .، ل�حق� االنسجام مع الس�اق الشعر� الذ� یرد ف�هحرفیته

  :توظیف الشخص�ات الدین�ة -3

الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر ظاهرة �عد توظیف الشخص�ات الدین�ة في   

رت عن تجارب أصحا�ه، قصد قراءة واقعنا العر�ي، عن طر�� مقارنة میزته، وتقن�ة عبّ 

الماضي �الحاضر، حیث إن النصوص التراث�ة لم تعد هي المرجع�ة الوحیدة للشاعر، فقد 

التراث�ة؛ التي تعد انفتح النص المعاصر على مرجع�ات شتى من بینها استدعاء الشخص�ات 

 « ، �معنىرموزًا تعبیر�ة وٕا�حائ�ة تساهم في إثراء النص وانفتاحه على عوالم خارج�ة عنه

استخدامها تعبیر�ًا لحمل �عد من أ�عاد تجر�ة الشاعر المعاصر، أ� أنها تص�ح وسیلة تعبیر 

وقد اختلفت  ،1» عن رؤاه المعاصرة) �عبر بها ( وٕا�حاء في ید الشاعر �عبر من خاللها أو

وأنما� توظیف الشخص�ة في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر، تماش�ا  طرائ� االستدعاء

إیجاز هذه الطرائ� في طر�قتین  مع مقاصد الشعراء وتجار�هم الشعر�ة المختلفة، و�م�ن

 .التوظیف الكلي، والتوظیف الجزئي: فنیتین هما

  :التوظیف الكلي -3-1

الشاعر الشخص�ة التراث�ة و�خصها �قصیدة �املة أو  أن �ستدعي«  و�قصد �ه  

تغدو الشخص�ة هي اإلطار الكلي، والمعادل الموضوعي لتجر�ة الشاعر، «  حتى 2»بدیوان 

                                       

، )� د(علي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة في الشعر العر�ي المعاصر، دار الف�ر العر�ي، القاهرة،  -1
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وهذا التوظیف الكلي  1»حیث �سق� على مالمحها التراث�ة �ل أ�عاد تجر�ته المعاصرة 

الرمز یجعله �متد على مساحة القصیدة، و�تحدد ظهوره عبر مقاطعها بداله  للشخص�ة

  .2التي تفجر الداللة وتولد الشعور في القصیدةاللفظي أو بدالالته اإل�حائ�ة، و�مثل البؤرة 

والشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر حفل ��ثیر من الشخص�ات والرموز، اتكأ علیها   

صورة لتجار�هم الشعور�ة وصورة لواقعهم المعاش، لما تملكه هذه  الشعراء ل�قدموا من خاللها

  .الرموز من دالالت إ�حائ�ة ومعط�ات سا�قة

ظفت توظ�فاً �ل��ا في الشعر اإلسالمي المغار�ي ومن الشخص�ات الدین�ة التي وُ   

التي وظفها مصطفى دمحم الغمار� عن  )الخضر عل�ه السالم(، شخص�ة نبي هللا المعاصر

  :التي �قول فیها )عودة الخضر( الشخص�ة عنوانا لقصیدة �املة هي جعل طر��

  من عین الح�اة شرابي..ها عدت

  والّزمن المح�� ر�ابي..قد �ان

  تزرعني الح�اة زنا�قاً ..ها عدت

  3وتظل تعصر من دمي وٕاصابتي

 الم�عوث" الخضر" �ستغل الشاعر شخص�ة  
ّ
موسى عل�ه  ممن هللا تعالى، ل�علِّ  النبي

�ستحضر الواقعة الدین�ة �ما حدثت في األصل، بل �منحها تصورًا  ال السالم، والتوظیف هنا

جدیدًا، عن طر�� عودة شخص�ة الخضر من جدید، �عد أن شرب من عین الح�اة، ل�منح 

نصه داللة معاصرة، �استخدام تقن�ة القناع، حیث یتحدث الشاعر بلسان الشخص�ة الموظفة، 

 م تجر�تهمن مقصدیتها الدین�ة في األصل، و�منحها مقصد�ة جدیدة تن�ع من صم� و�جردها

فالرمز ال�شر� مرت�� �ل االرت�ا� �التجر�ة الشعور�ة التي �عانیها الشاعر، والتي تمنح « 

                                       

 . 233علي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة في الشعر العر�ي المعاصر، ص -1

، 1را�ح بن خو�ة، �حثا عن المعنى مالمسات نص�ة، البدر الساطع للط�اعة والنشر، العلمة، الجزائر، �: ینظر -2
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الرمز، �عبر عن  /، فالشاعر من خالل استدعائه لهذه الشخص�ة1»األش�اء مغز� خاصا

على واقعه المعاش، فیتمنى عودة الخضر إلى الح�اة، أو أن ��ون هو خضر  أسف وتأسٍ 

لمس النظرة تُ لقصیدة، �ما طر على ا�ل�غیر من واقعه، فضمیر المتكلم مس هذا الزمان

تمثل في عین الح�اة التي تهب الخلود لمن شرب منها، إّال تاألسطور�ة في القصیدة، والتي 

وٕانما �ستط�ع أن �حاكي شخص�ة  الح�اة في شخص�ة،ال �ستط�ع أن ی�عث « أن الشاعر

  ائ�ةتعید إلى الذاكرة القر " الخضرعودة "فقصیدة  2» معروفة من قبله فحسب
ّ
شخص�ة نبي

عل�ه السالم وقصته مع موسى عل�ه السالم تجسیدًا لمبدأ االفتخار �الماضي  هللا الخضر

ة التجر�ة المعاصرة، لما تحمله جید من جهة، و�ونها شخص�ة قادرة على إضاءماإلسالمي ال

  .من صفات، وما ارت�� بها من مواقف من جهة أخر� 

حضر رمز الصحابي الجلیل �الل بن ر�اح رضي هللا عنه في متن الشعر اإلسالمي   

المغار�ي المعاصر، دون التصر�ح �اسمه في ثنا�ا القصیدة، وٕانما �ان توظ�فًا �ل�ا محور�ًا 

في قصیدة " �الل" استدعى الشاعر دمحم علي الّر�او� الشخص�ة الرمزعن طر�� القول، فقد 

، وملفو� العنوان �حیل إلى تردید �الل بن ر�اح رضي هللا عنه لهذه )أحٌد أحد (  عنوانها

طرحه على ظهره ن خلف یخرجه إذا حمیت الظهیرة، �فقد �ان أم�ة ب«  الكلمة أثناء تعذی�ه

ال ) ال وهللا (  ، ثم �قول لهالعظ�مة فتوضع على صدرهفي �طحاء م�ة، ثم �أمر �الصخرة 

أحد : تزال ه�ذا حتى تموت، أو تكفر �دمحم، وتعبد الالت والعز�، ف�قول وهو في ذلك ال�الء

یتصل �الشخص�ة سواء �ان  بتوظیف الشاعر لقولٍ «  ، واالستدعاء �القول ��ون 3»أحد

القول ها في آن، �حیث تص�ح وظ�فة هذا صادرًا عنها أو موجهًا إلیها، و�صلح للداللة علی

واستحضار صورة الشخص�ة في ذهن  ،مع شفرات النص التفاعل الحر ؛وظ�فة مزدوجة

                                       

، ط�عة فر�دة 3عر العر�ي المعاصر قضا�اه وظواهره الفن�ة المعنو�ة، دار الف�ر العر�ي، �سماعیل، الشإعز الدین  -1
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 . 388، ص2002، 2ی�، القاهرة، �محمود المصر�، أصحاب الرسول، م�ت�ة أبو ��ر الصد -3
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فقد : واستدعاء الر�او� لشخص�ة �الل بن ر�اح رضي هللا عنه قد أد� الوظ�فتین 1»المتلقي

دعاء المبدع فاست«  د�ا حضوره في ذهن المتلقيمؤ  أص�ح البؤرة التي تفجر داللة النص،

للشخص�ات التراث�ة �عتمد على إقامة جدول متوتر بین عالقات الغ�اب وعالقات الحضور 

فشخص�ة �الل رضي هللا عنه حاضرة في  ،2»في الذاكرة الجماع�ة لقّراء عصر معین 

الذاكرة الجماع�ة المسلمة �اسمها وقصتها وأفعالها، وتوظیف رمز �الل في هذه القصیدة 

  :الصبر والث�ات على الدین في أحلك الظروفتعبیر عن 

  أحد.. أحد

  أحد.. أحد

  سأظل أرسمها على شفتي ولو أّن الجسد

  3مّصته أفواه الس�ا�

ممتد على مساحة القصیدة، واألمر ) �الل ( والملفو� المعبر في الشخص�ة الرمز  

�الصحابي  )د أح.. أحد(  الذ� جعل هذا التوظیف الفني توظ�فًا ناجحًا هو ارت�ا� ع�ارة

�الل رضي هللا عنه، وشیوعها بین أوسا� المسلمین، ومن خالل هذا الشیوع �ستغل الر�او� 

أمته، شخص�ة �الل للتعبیر عن تجر�ته التي تتمثل في تضح�ة الشاعر في سبیل عقیدته و 

معادًال موضوع�ا للتجر�ة الشعور�ة للشاعر �عّبر من ) �الل( فتص�ح الشخص�ة الرمز

  .خاللها

تراتیل في (  في قصیدة )آس�ا زوجة فرعون ( األمراني شخص�ة�ستدعي الشاعر حسن   

اإلسالمي  ، حیث تظهر فیها بدا�ة من العنوان الذ� �حیل إلى القصص)محراب آس�ا

الموغل في التار�خ اإلسالمي ال�عید، فقد وّظفها الشاعر توظ�فا �ل�ا عن طر�� ذ�رها �اسمها 

                                       

، )� د(أحمد مجاهد، أش�ال التناص الشعر� دراسة في توظیف الشخص�ات التراث�ة، الهیئة المصر�ة العامة، القاهرة،  -1

 , 155، ص1998

 .388المرجع نفسه، ص -2

 . 98، ص1دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج -3
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إلى أنها زوجة فرعون في الهامش، واستغلها في قصیدته �رمز  العلم المعروفة �ه، وأشار

لث�ات وعّزة المؤمن في الظروف الصع�ة، فقد عاشت في بیت �فر، تكتم إ�مانها صابرة 

محتس�ة، تدعو هللا أن ینجیها من عمل فرعون وقومه، وتسأل هللا بیتًا في الجّنة �ما نّص 

توظیف هذه الشخص�ة عن طر�� محاورتها  وعمد األمراني إلى. على ذلك القرآن الكر�م

  :والتحدث إلیها قائالً 

  آس�ا

  في �ل أرض قام فرعون جدید

  فامنحینا ومضة اإل�مان

  والعزم الشدید

  علمینا عّزة المؤمن في الیوم العصیب

  علمینا ص�حة الح�

  1.لقد �ّح النشید

عندما «  إلیهاو�لجأ الشاعر إلى هذه الطر�قة و�ّتخذ من الشخص�ة موقف المتحدث    

ال تحمل تجر�ته هو الذات�ة، وٕانما تجّسد �عدًا موضوع�ًا من أ�عاد تجر�ة  �حس �أنّ الشخص�ة

، حیث یر� الشاعر أّن التعّلم من قصة زوجة فرعون ل�س مقتصرًا عل�ه فق�، 2»موضوع�ة 

والتعلم منها، ) آس�ا( رما ظهر فرعون جدید، وجب تذ�ف�لبل هو مرهون �الجم�ع، 

 -تقوم بوظ�فتها الفنّ�ة �عیداً «  واستحضار الشخص�ة والحدیث إلیها �ص�غة المخاطب یجعلها

عن مشاعر الشاعر وأف�اره الذات�ة، مما �ضفي علیها قدرًا أكبر من  -في الظاهر

�انت محورًا في ) آس�ا امرأة فرعون (  و�بدو أن الشخص�ة المستدعاة. 3»الموضوع�ة

  .ؤها عرض�ًا بل �ان موّزعًا ممتدًا على مقاطع القصیدة، ولم ��ن استدعاالقصیدة

                                       

 . 134حسن األمراني، الزمان الجدید، ص -1

 . 212علي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة في الشعر العر�ي المعاصر، ص -2

 . 213المرجع نفسه، ص -3



 توظیف التراث الدیني: الفصل األول

 
66 

 دمحم صلى هللا عل�ه وسلّ   
ّ
م و�خصها بدیوان یوظف الشاعر دمحم جر�وعة شخص�ة النبي

، حیث �ستحضره الشاعر في معظم قصائد الدیوان، ل��ون )قدر ح�ه (  �امل هو دیوان

ة في عناو�ن القصائد وفي شخص�ة محور�ة في دیوان ��امله، فقد استدعاه �طرق مختلف

متنها، ل��ون اسمه أو أحد ألقا�ه ممتدًا على �امل الدیوان، حیث ال تكاد تخلو صفحة من 

صفحات الدیوان من إشارة إلى شخصیته، ولو �ضمیر �عود عل�ه صلى هللا عل�ه وسّلم، فقد 

 ) دمحم ( ذ�ره الشاعر �اسمه العلم في قصیدة عنوانها
ّ
متغن�ًا �اسمه  یذ�ر فیها شمائل النبي

، الرسول( صلى هللا عل�ه وسّلم، ف�سم�ه
ّ
، �ما ...)الهاشمي، حبیبنا، المصطفى، أحمد، النبي

دمعة دمحم�ة على اإلسراء الممنوع، حبیب المآذن (  یوظفه في عناو�ن قصائد نذ�ر منها

م، صلى هللا عل�ه وسّلم، درس في تدر�ب العینین على حب ابن آمنة صلى هللا عل�ه وسلّ 

 أو قدر ح�ه الثان�ة،
ّ
؟ إنه قندیل آمنة، زهر یرسم سّید الزهور صلى هللا )شو�دك( زهرة القرشي

 ، ومن خالل) عل�ه وسّلم، قندیل بني هاشم، ��ائ�ة الحب الرسولي، قدر ح�ه وال مفر للقلوب

 صلى هللا عل�ه وسّلم في عناو�ن قصائد الدیوان یتبین
ّ
 هذا الحضور الكبیر لشخص�ة النبي

أن شخصّیته صلى هللا عل�ه وسّلم �انت �مثا�ة عنوان على مرحلة من مراحل تطور دمحم 

 في مخّیلة الشاعر ال تفارقه وفي قل�ه ال تبرحه، 
ّ
جر�وعة الشعر�ة، حیث �انت شخص�ة النبي

 صلى هللا عل�ه وسّلم وعلّوِ منزلته عند الشعراء 
ّ
 لم�انة النبي

ّ
فهذا الدیوان أنموذج حي

ن المعاصر�ن، فإن حفل الشعراء الّرواد برمز المس�ح عل�ه السالم وعصا موسى اإلسالمیی

 المصطفى حاضر هو اآلخر ��ل ما 
ّ
وغیرها من الرموز والشخص�ات الدینّ�ة فإن رمز النبي

 عر اإلسالمي المغار�ي المعاصر في�حمله من ق�م وم�اد� دینّ�ة وأخالق�ة، فقد رأ� الشا

  .لهم الذ� �عود إل�ه و�قتد� �هشخصیته وسیرته المثال الم

ومن خالل هذه النماذج المنتقاة من الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر، في قصائد   

 استدعاء ُ�ل�ا� محور�ًا، �م�ن القول أّن الشخص�ة الدین�ة �انت استدعاء الشخص�ات الدین�ة
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حاضرة �أنما� مختلفة وآل�ات متعّددة، األمر الذ� أل�سها حضورًا فن�ًا في متن الشعر 

  .المخصص للدراسة

  :التوظیف الجزئي -3-2

استخدام  «، وهو�ما سماه عبد السالم المساو� ) االستدعاء العرضي(و�م�ن تسمیته بـــ  

الشخص�ة التراث�ة �ش�ل جزئي ال یتعد� اإلشارة العابرة إلى اسمها، أو تخص�ص فقرة لها 

وهذا التوظیف أ�س� من النم� الساب� وأقل منه شأنًا من  1»من القصیدة في أحسن األحوال

 الناح�ة الفّن�ة، ألن ارت�ا� الشاعر �الشخص�ة المستحضرة في هذا النم� ��ون ارت�اطاً 

من  دف�قه في شحن الصورة �طاقة ال تنفنجاح الشاعر �قاس �مد� تو «  ، إّال أنّ 2اً هامش�

اإل�حاءات من ناح�ة، و�توظ�فها لخدمة الس�اق العام للقصیدة وتطو�عها للمقتض�ات الفنّ�ة 

لهذا الس�اق من ناح�ة أخر�، �حیث ال یبدو العنصر التراثي مقحما على القصیدة ومفروضًا 

  .3»ج علیها من الخار 

�ستدعي الشاعر حسن األمراني �و��ة من ��ار الصحا�ة رضوان هللا علیهم في ثنا�ا   

  ):إ�قاعات من الزمن الصعب (  قصائده، ومن ذلك ما أورده في قصیدة

  �ا مالك حدثنا

  قد طلقنا عهد الصدی�

  طلقنا �اإلكراه عهد أبي ذر

  وعلي والفاروق 

  �4ا�عنا الحّجاج ووارثه المنصور

                                       

 . 158عبد السالم المساو�، البن�ات الدالة في شعر أمل دنقل، ص -1

 . 220علي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة في الشعر العر�ي المعاصر، ص -2

 . 220المرجع نفسه، ص -3

 . 97حسن األمراني، الزمان الجدید، ص -4
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  :أ�ضاو�قول 

  انم شـــــدی� أعظفانسب إلى الّصِ   اءها        ــــأرض الحجاز به ولقد نمْت 

  و� و�عانيـــــــــــولقد یبیت على الط  اروق سّر عدالة        ـــــــــــوانسب إلى الف

  إلى عثمان افيــــــــــــدن الصـــــــفالمع  مة تطأ الّسهى        ـــــــــــــــاء، وهــأَما الحی

  1ر� في خطى سلمانـــــــو�الل �س  صارم         ام ح�ٍّ ـــــــــــــــدرّ� حســــــــــوالحی

أبو ��ر ( للمقطعین �الح� اشتراكهما في حضور شخص�ات الخلفاء الراشدین والمتت�ع

رضوان هللا علیهم، ففي المقطع األول وظفهم الشاعر تحّسرًا على أ�ام ) وعمر وعثمان وعلي 

ح�مهم وخالفتهم، و�ضعها في مقارنة مع ح�م وٕامارة من لح� بهم، مّتخذًا من شخص�ة 

، وهذا التوظیف توظیف زمني أكثر منه توظیف الحجاج والمنصور مثاال على ذلك

شخوصي، فمراد الشاعر هو الفترة الزمن�ة الراشدة وما فیها من عدل وفتوح، في مقابل الفترة 

التي عاش فیها الحجاج ومن �عده المنصور وما فیها من ظلم وتقتیل، ومن خالل هذین 

في عهدّ�  �سود ف�ه ما سادالواقعین الماضیین �عّبر الشاعر عن واقعه المعاصر، الذ� 

الظلم والتقتیل ل��ون التعبیر عن وقائع الحاضر بوقائع الماضي الشتراكهما في أمور �انت 

منعدمة في عصر الخالفة الراشدة، فتوظیف مثل هذه الرموز في العمل الشعر� �مثل نوعا 

الكل�ة، من امتداد الماضي في الحاضر، و�ضفي على الرؤ�ة الشعر�ة نوعا من الشمول و 

، أما في المقطع الثاني فقد �ان 2لتعان� فضاء أرحب یلتقي ف�ه الماضي مع الحاضر

االستدعاء لغا�ة أخر� تمثلت في ذ�ر خصال وأخالق تحلى بها الخلفاء الراشدون وغیرهم 

فذ�ر م�انة أبي ��ر الصدی�، وعدل عمر بن الخطاب، وح�اء وهمة عثمان  من الصحا�ة،

بن عفان، وشجاعة علي بن أبي طالب، تغن�ًا �أمجاد األمة اإلسالم�ة وق�مها من خالل 

أعالمها، والمالح� أن الشاعر استدعى معظم هذه الشخص�ات �أسماء وألقاب اشتهرت بها 

                                       

 . 65حسن األمراني، إق�ال نامة، ص -1

 . 128، ص1978، )� د(علي عشر� زاید، عن بناء القصیدة العر��ة الحدیثة، دار الفصحى، القاهرة، : ینظر -2
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م الم�اشر �مثل إشارة تعیین فق�، فإن اللقب �مثل إشارة فإذا �ان االس«  ال �أسمائها األعالم

  .1»توصیف وتعیین في الوقت نفسه 

ابنة رسول هللا ) فاطمة الزهراء (  أ�ضا شخص�ة ومن الشخص�ات التي حضرت 

صلى هللا عل�ه وسّلم، وزوجة علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، وسیدة نساء العالمین حیث 

  :قائال وظفها الغمار� في أشعاره

  ها المرأة �وني فاطمةـــــــــأیت

  2عف�فة عن الفجور صائمة

  :و�قول في موضع آخر

  )سجاح ( صرهفي زمن تحا) الزهراء( �ا عّفة

  3!وقاح. ُیجّن بها. ى شفت�ه أغن�ةـــــــــــــــتنمو عل

�ستحضر الشاعر الشخص�ة في �ال المقطعین مقرونة �صفة العّفة، التي اتسمت بها   

تكون مثلها  أن -في المقطع األول - فاطمة الزهراء رضوان هللا علیها، طال�ًا من المرأة

المرأة التي " سجاح" �عفتها التي حاصرها زمن -في المقطع الثاني -  وتقتد� بها، مستغیثاً 

عن واقعه المعاصر �شاعر " سجاح " و" الزهراء " ادعت النبّوة، ل�عبر من خالل شخص�ة

الواقع الذ� تحارب ف�ه المرأة المسلمة العف�فة من طرف المرأة الغر��ة و�إنسان، هذا 

المتبّرجة، ومن أجل الحدیث عن هذا الواقع آثر الشاعر التلم�ح ال التصر�ح عن طر�� 

من شخص�ة و ة الزهراء رمزًا للمرأة المسلمة ، فاتخذ من شخص�ة فاطمموزاستخدام هذه الرُّ 

إلى إحداث األثر الشعر�، «  ث لجأ الشاعر في هذا التوظیفسجاح رمزًا للمرأة الغر��ة، حی

 « 4»وٕاشراك القار� تجار�ه، وذلك �اإل�ماء إلى معادالت الرموز وما یوافقها زمن الكتا�ة 

                                       

 . 28أحمد مجاهد، أش�ال التناص الشعر� دراسة في توظیف الشخص�ات التراث�ة، ص -1

 . 109مصطفى دمحم الغمار�، قراءة فب آ�ة السیف، ص -2

 . 32، ص1985، )� د(مصطفى دمحم الغمار�، بوح في موسم األسرار، مط�عة الفوم�ك،  -3

 . 11، ص2011، 1ناصر لوح�شي، الرمز في الشعر العر�ي، عالم الكتاب الحدیث، إر�د، األردن، � -4
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 ،1»فالرمز یدخل القار� في عوالم ال حدود لها، و�دفعه إلى الغوص في مضمون النص 

الشخص�ة �قدر ما هو التعبیر عن المواقف استدعاء ول�س المقصود من توظیف الغمار� 

المعاصرة، فتوظیف الرمز في النص الشعر� �ضفي عل�ه صفة الفّن�ة والجمال�ة عن طر�� 

  .سمة االنفتاح على عوالم خارج نص�ة تحیل إلى فضاء أوسع من فضاء النص الشعر� 

�ر �ستحضر الشاعر حسن األمراني شخص�ة دین�ة ووظفها توظ�فا جزئ�ًا، دون ذ  

َه إلیها   :اسمها أو لقبها، وٕانما أشار إلیها �قول ُوّجِ

  :واذ�ر إذ قال لي

  إنما �أكل الذیب في الغنم القاص�ة

  وستقتلك الفئة ال�اغ�ة

  2غیر أنك �ا صاحبي لن تموت

، تشیر إلى شخص�ة عمار بن �اسر رضي هللا عنه، )ستقتلك الفئة ال�اغ�ة (  حیث أن ع�ارة

تقتل عمار الفئة « :قال رسول هللا صلى هللا عل�ه وسّلم: عنها قالت فعن أّم سلمة رضي هللا

، فالشاعر هنا استدعى هذه الشخص�ة �القول، و�دخل هذا التوظیف في استدعاء 3»ال�اغ�ة 

، مستغالَّ هذا التوظیف في ألن المقصود �ه هو الشخص�ة ال القول في حد ذاته الشخص�ات،

) ستقتلك(ه الفئة ال�اغ�ة، ف�ان الخطاب هو من تقتل ش�ل مشهد درامي، ��ون ف�ه الشاعر

قتل عمار بن �ان  موجهة إلى الشاعر، غیر أنه �غیر من الحقائ� التار�خ�ة األصل�ة، فإنْ 

الشاعر ینفي عن نفسه  فإنّ  ،)صّفین( �اسر رضي هللا عنه، في معر�ة الفتنة المشهورة

ع�سي لما حدث مع الشخص�ة ، ل�عبر عن واقع )صاحبي لن تموت غیر أنك �ا(الموت

  .المستحضرة، وقد استغل الشاعر هذه الشخص�ة استغالًال جزئ�ًا لم یتعّد اإلشارة إلیها

                                       

 . 11المرجع نفسه، ص -1

  .111لزمان الجدید، سن األمراني، اح -2

 . 532مختصر صح�ح مسلم، ص -3
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) �اع�ات لمعشوق الند� وحمام القلبس( یختم الشاعر دمحم جر�وعة قصیدته  

 هللا أیوب عل�ه السالم قائالً 
ّ
  :�استحضار شخص�ة نبي

  ارق أضلعي المحبوبـــفهناك ح  ذائ�ًا        ) طی�ة ( ي نحوـــوأمد �ف

  ادتي مس�وبـــــــــــوالدمع فوق وس          هو ـافة نحــــــوأبیت أختصر المس

  1ما أنا أیوب.. د�ـــال صبر عن  ارت له        ــــــــــروحي حمامة ق�ٍة ط

، �ق�مة الصبر التي عرف بهانة مقتر  �أتي الشاعر �شخص�ة أیوب عل�ه السالم  

وقصته في هذا ال�اب مشهورة، والمهم هنا هو طر�قة استدعاء الشخص�ة التي تعد رمزًا 

للصبر على ال�الء، إّال أّن الشاعر ینفي عن نفسه الصبر، حیث �ستغل الشخص�ة لینفي 

عن نفسه أهم ق�مة تحملها، ومن المعروف أّن توظیف شخص�ة أیوب عل�ه السالم رمز 

، لكن الشاعر �ستدعیها استدعاء ع�س�ًا، لیبني ق�مة جدیدة هي ق�مة الشوق، فمن للصبر

شدة شوق الشاعر للرسول صلى هللا عل�ه وسّلم ومدینته �فقد ق�مة الصبر، فتوظیف رمز 

بین داللة الرمز في تراثنا و�ین مقصد�ة  أیوب في القصیدة قائم على أساس المفارقة

  .التوظیف لد� الشاعر

 و   
ّ
 في س�اق التوظیف واالستدعاء الجزئي للشخص�ة الدین�ة، تحضر شخص�ة النبي

سآت�ك ( صلى هللا عل�ه وسّلم في شعر حسن األمراني، حضورًا جزئ�ًا في موضعین من دیوان

  ):في البدء ( حیث �قول في قصیدة  ) �السیف واألقحوان 

  ومن �ا تر� سیدثرني

  إن أنا عدت للبیت مرتعشاً 

  2طو�ل طو�لْ �عد لیل 

ندس�ة (  و�قول في الموضع الثاني في قصیدة   ):الدخول إلى حد�قة إق�ال السُّ

  دثر�ني

                                       

 . 108دمحم جر�وعة، قدر ح�ه، ص -1

 . 32، ص1996، 1حسن األمراني، سآت�ك �السیف واألقحوان، مؤسسة الرسالة للط�اعة والنشر والتوز�ع، بیروت، � -2
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  دثر�ني

  إنني المقرور في عز الّظهیرة

  وأنا المطلوب، دون الناس وحد� �ا أمیرة

  دثر�ني

  1دثر�ني

 صلى هللا عل�ه وسّلم في المقطعین عن طر�� القول، 
ّ
تم استدعاء شخص�ة النبي

 صلى هللا عل�ه وسّلم �عد نزول الوحي ) سیدثرني، دثر�ني ( ظانفالملفو 
ّ
تحیل إلى قول النبي

حیث استغل الشاعر ) دثر�ني، دثر�ني ( عل�ه أول مرة، وعودته إلى بیته خائفًا یردد ع�ارة

 صلى هللا عل�ه وسّلم مستعینا بتقن�ة القناع التي تجعل 
ّ
هذه الع�ارة و�ّررها لتدل على النبي

و�تخذ الشاعر من الشخص�ة هذا الموقف «  المستحضرة یتحدث بلسان الشخص�ةالشاعر 

�مالمحها  -حین �حس أّن صلته بها قد بلغت حد االتحاد واالمتزاج بها، وأن الشخص�ة قادرة

مع  وامتزاجٍ  فقد أحس األمراني �اتحادٍ  2»على أن تحمل أ�عاد تجر�ته الخاصة  –التراث�ة 

 رسال
ّ
 وأنها تعبر عن جانب من جوانب تجر�ته، ف�ما بدأ النبي

ّ
ته وحیدا، یجد شخص�ة النبي

وأنا المطلوب دون الناس وحد� �ا (  هو اآلخر وعّبر عن ذلك �قوله الشاعر نفسه وحیدا

 حمل رسالة إلى قومه، �حس )أمیرة 
ّ
 عبرت عن وحدة الشاعر، و�ما أّن النبي

ّ
، فوحدة النبي

أنه هو اآلخر حامل لرسالة عل�ه تبل�غها، ومن خالل الوحدة التي �حس بها الشاعر الشاعر 

إلى اآلخر الذ� �مثل السند والعضد ل�حرره من  و�ونه حامل لرسالة، ُیلمس احت�اج الشاعر

وحدته و�سانده في تبل�غ رسالته، ولعل هناك إشارة إلى دور المرأة المسلمة في هذا الجانب، 

 في بدا�ة  )خدیجة بنت خو�لد رضي هللا عنها(مؤمنین فقد �انت أم ال
ّ
نعم السند والمآزر للنبي

رسالته، والشاعر عن طر�� هذا التوظیف یؤ�د دور المرأة المسلمة في ح�اتة، التي ستسانده 

                                       

 . 50 -49المصدر نفسه، ص -1

 . 209لشعر العر�ي المعاصر، صعلي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة في ا -2
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یتجنب الشاعر  –توظیف القناع  -في بدا�ة رسالته هو اآلخر، و�هذا التوظیف الفني

  .النص م�شوف الّداللة، ل��ون النص قا�ًال لتعّدد القراءاتالخطاب الم�اشر الذ� یجعل 

ومن خالل ما تقّدم �م�ن القول أن التراث الدیني �مختلف جوان�ه ی�قى المعین الذ� 

ینضب، والمصدر الملهم للشعراء اإلسالمیین وغیرهم، حیث �ان حاضرًا بنصوصه ال 

الطرق واآلل�ات الفن�ة، متماش�ًا مع القرآن�ة وأحادیثه النبو�ة وشخص�اته الدین�ة �مختلف 

  .المعط�ات الجدیدة والتجارب المعاصرة



  الفصل الثاني

  :توظیف التراث األدبي

  توظیف النصوص الشعر�ة -1

 توظیف النصوص الشعر�ة القد�مة -1-1

 توظیف نصوص الشعر الجاهلي -1-1-1

 توظیف نصوص شعر صدر اإلسالم -1-1-2

 توظیف نصوص الشعر الع�اسي -1-1-3

 صوص المتنبيتوظیف ن -1-1-4

 توظیف النصوص الشعر�ة الحدیثة -1-2

  توظیف الشخص�ات األدب�ة -2

  التوظیف الكلي -2-1

الجزئي التوظبف -2-2  
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یزخر متن الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر �حضور الموروث األدبي، فقد ش�لت 

لشعراء وارت�طوا بها النصوص التراث�ة الشعر�ة وشخص�ات الشعراء مادة خص�ة رجع إلیها ا

الشعور�ة، والواقع والقضا�ا والهموم التي �عالجها الشاعر، ، یتواءم مع الحالة اارت�اطا فن�

فتتداخل التجارب الشعر�ة الماض�ة مع التجارب الشعر�ة المعاصرة؛ حین یجد الشاعر 

فالشاعر « ه ومعاناته �المعاصر في تجارب السا�قین الشعر�ة ومعاناتهم صد� لتجار 

�ل حضاراته، وأنه صوت وس� المعاصر الذ� استقر في وع�ه أنه ثمرة الماضي �له، �

آالف األصوات التي البد أن �حدث بین �عضها و�عضها تآلف وتجاوب هذا الشاعر قد وجد 

في أصوات اآلخر�ن تأكیدا لصوته من جهة، وتأكیدا لوحدة التجر�ة اإلنسان�ة من جهة 

بین أخر�، وهو حین �ضمن شعره �الما آلخر�ن بنصه، فإنه یدل بذلك على التفاعل األكید 

  1»أجزاء التار�خ الروحي والف�ر اإلنساني 

  :توظیف النصوص الشعر�ة -1

  :توظیف النصوص الشعر�ة القد�مة -1-1

تواصل الشاعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر مع شعر القدماء، بتوظ�فه ألب�ات   

 شعر�ة أو أجزاء منها، تداولتها األلسنة وذاعت بین الناس، لما تحمله من دالالت متجددة

و�عد توظیف التراث الشعر� العر�ي القد�م في الشعر المعاصر آل�ة من . تفرض حضورها

أن الشعر ذلك « آل�ات القصیدة المعاصرة عموما واإلسالم�ة منها على وجه الخصوص 

حیث �مثل  2»العر�ي القد�م أحد أدوات اإلبداع اإلنساني المندرجة في إطار التراث األدبي 

وسیلة الشاعر اإلسالمي لبناء قصیدته وٕاغناء إ�قاعاتها وٕاثراء « الشعر� المصدر األدبي 

داللتها وترسیخ موقفه العقد� والف�ر� الذ� �مل�ه التصور اإلسالمي � والكون واإلنسان 

  .3»والوجود 

                                                   

 . 311عز الدین اسماعیل، الشعر العر�ي المعاصر، ص  -1

 .119عصام حف� هللا حسین واصل، التناص التراثي، ص  -2

 .211را�ح بن خو�ة، جمال�ات القصیدة اإلسالم�ة المعاصرة، ص  -3
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ومن الطب�عي أن تكون النصوص الشعر�ة القد�مة حاضرة في متن الشعر اإلسالمي 

  .األقرب إلى نفوس الشعراء واألقرب إلى حافظة المتلقي المغار�ي المعاصر ألنها

  :توظیف نصوص الشعر الجاهلي -1-1-1

�ضرورة العودة  احظي الشعر الجاهلي �اهتمام مختلف الدارسین المحدثین، ونصحو 

إل�ه؛ لكونه مادة شعر�ة ثر�ة، تمنح التجارب الشعر�ة المعاصرة �عدًا ذا داللة أعم� وآفاق 

فالشاعر األصیل هو الذ� یر�� نفسه بجذوره و�فتح عقله لتار�خه، وقل�ه لثقافته، « أوسع 

ي، �حیث ینطل� منها و�ضیف إلیها و�جدد فیها ألنه استمرار طب�عي لمجد الشعر العر�

ول�س هو الذ� �قطع جذوره بتار�خه وال یؤمن بتواصل األج�ال و�تواصل معاییر الشعر 

والنص الشعر� اإلسالمي مليء �المرجع�ات الشعر�ة لفحول شعراء العصر  1»...العر�ي

  .الجاهلي، لما تحتله من م�انة في النفوس قد�ما وحدیثا

ل�ات أو المطوالت، التي تمثل ولعل األكثر م�انة وحضورا في النفس المعلقات الجاه

ذروة ما وصل إل�ه الجاهلیون وأنفس ما قاله شعراؤهم، فتناقلتها األج�ال ج�ال عن جیل؛ 

  .حفظا وشرحا ومعارضة

ومما حضر من معلقات الشعر الجاهلي معلقة النا�غة الذب�اني عند عبد الملك 

  :بومنجل، �قول الشاعر

  2د الهو�، �یف انقضى �ادار؟وع    � �العر�ش أما جر ) ةـــــــر�َّ (�ا دار 

  : والنا�غة �قول

  3الف األمدـــأقوت وطـــــــال علیها س    ندـــــــــــة �العلیــــــــــاء فالسدار میَّـــــــــ �ا

                                                   

 . 48، ص 2014، 1ع�اس محجوب، قضا�ا في األدب ومفاه�م في النقد، عالم الكتاب الحدیث، إر�د، األردن، �  -1

 . 55الوطن، ص  أنتِ  عبد الملك بومنجل ، أنتِ  -2

. 09، ص1996، 3ع�اس عبد الساتر، دار الكتب العلم�ة، بیروت، لبنان، �: دیوان النا�غة الذب�اني، شرح وتقد�م -3

 .136، ص 1993، 3ختار الشنق�طي، المعلقات العشر وأخ�ار قائلیها، م�ت�ة الخانجي، القاهرة، �وأحمد م
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یبني بومنجل هذا البیت على طر�قة الجاهلیین، التي تكون مطالع قصائدهم طلل�ة،   

واختار مطلع معلقة النا�غة لینسج على منواله؛ فاستبدل اسم ستهل بذ�ر الد�ار والمرأة، تُ 

التي تمثل مدینة بئر العرش، والشاعر ؛ �العر�ش) العل�اء(، والم�ان )ر�ة(�اسم ) م�ة(

برجوعه إلى التراث الجاهلي �حاول أن ینفث في ألفاظه وتراكی�ه اللغو�ة روحا ح�ة و�شحنها 

�قتلعها أصال أو یجتثها جذرا من األرض التي  �ق�م ومضامین التجدد واالن�عاث دون أن

  .1تنغرز في أحشائها

لدمحم علي الر�او� التي تزخر �الحضور التراثي الم�ثف والمتنوع، ) العید(وقصیدة   

الشعر المعاصر محاولة « أن  –�ما نص على ذلك عز الدین إسماعیل  –والتي تثبت �ح� 

، تتعال� 2»و�لورتها، وتحدید موقف اإلنسان المعاصر منها الست�عاب الثقافة اإلنسان�ة �عامة 

  :مع نص عنترة بن شداد الع�سي في أحد مقاطعها ومما جاء فیها

  ید ـــــٌم أنت ال تطلب البـــــــــ�ا بتحمحمه، واهــــــــــــل�ك شإمن         

  وارمهمـــــــــــــــــرها وصــــــــتذ�. �مك إال إذا أخرجت ِثقلها األرضـــــــــــغ

  وارم إذْ ـــــــــــــــرها هل وددت عناق الصـــــــــــــــــتذ�. ائك تقطرـــــــــمن دم

  �سم أم هل وددت ـــــــــــــــــــــــــــــــغر حبیبتك المتـــــارق ثــــــــــــــــعت مثل بـلم

  3.الدخول إلى مملكات الثلوج

تحیل إلى قول ) دماؤك، تقطر، وددت، لمعت، �ارق، ثغرك، المت�سم تذ�رها، ( فألفا� 

  :عنترة

  من دمي طرــــــو��ض الهند تقمني     واهل ـــــــــــــاح نـرتك والرمـــــــــــولقد ذ� 

  4المتــــــــــ�سمــارق ثغــــــرك ــلمعت �بــــــ    ــبیل السیــــــــــــــــــوف ألنهافوددت تقــــ

                                                   

 .167، 166، ص )د ت(، )د �(دمحم م�ارك، مواقف في اللغة واألدب والف�ر، دار الفرابي، بیروت، : ینظر -1

 . 14، ص �ي المعاصرعز الدین إسماعیل، الشعر العر  -2

 .260، ص �2احین األلم، ج دمحم علي الر�او�، ر  -3

، 1حامد �مال عبد هللا حسین العر�ي، معجم أجمل ما �تب في شعراء العر��ة، دار المعالي، عمان، األردن، �  -4

 . 390، ص 2002
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؛ التر�یبي والمعجمي من و�تحق� التداخل النصي في هذا المقطع على مستو�ین

خالل االعتماد على األلفا� والتراكیب نفسها، مع �عض التغییرات التي تتناسب واإل�قاع 

  .الموس�قي لشعر الر�او� القائم على السطر الشعر� 

  : رة أ�ضاتحیل إلى قول عنت) ش�ا بتحمحمه ( وع�ارة 

  1ــ�ا إليَّ �عبــــــــــــرة وتحـمحمفشـــــــــــ    ـــ�انه لن َوْقــــــــِع القنا بــــــــم رَّ فازو 

و�قدر ما « وهذا یدل على الصلة القو�ة بین الشعر القد�م والشعر المعاصر فن�ا 

الح�اة الف�ر�ة تش�ل �ل قراءة جدیدة للتراث إنتاجا لمعرفة جدیدة، فإنها تش�ل جان�ا من 

؛ فقد انتقلت الع�ارات واأللفا� من المعلقة إلى نص الر�او� الذ� حاول 2»للمجتمع المقروء 

استنطاق الشعر العر�ي القد�م عن طر�� شخص�ة عنترة التي تظهر من خالل شعره، 

ة ووظفها توظ�فا إ�حائ�ا �حمل أ�عادا نفس�ة واجتماع�ة عم�قة، مفادها النهوض �األمة العر��

حاضرها، تماما �ما نهض عنترة بنفسه وأنقذها من ذل العبود�ة،  وتار�خها وتراثها، السترداد

لیجد نفسه الفارس والحامي لحمى قومه، وحضور الحماسة في المقطع �صور تلك البیئة 

الجاهل�ة، لكن الر�او� أل�سها أسلو�ا یتواءم مع حالته النفس�ة، ل�فجر من التراكیب التناص�ة 

   .ت تراث�ة وطاقات إبداع�ة تتشارك معهدالال

وغیر �عید عن هذا المعنى �ستلهم الغمار� نصا لعنترة �فجر منه دالالت ال�طولة 

  :والشجاعة واإلقدام، �قول الشاعر

  فر� ــــــــــــــاغـوب عن العــرو�ة فـــــــــإن أت     ــا خــــــــــــادمٌ ــــــــأن ـادمٌ ـــــا نــــــــــــــــأن مٌ ــــــا ألــــــــــــــــأن

  ر� ــــــــــــاتل مستـــــــــــــأصل ومــــــــذمـــــــــــ�مق    ـیر ُمذمَّمغـــرُّ ــــــــــیُت أكـــــــــــــــــا ما َحیــــــــــــــأنـ

                                                   

والزوزني، شرح . 20، ص 2004، 2حمدو طّماس، دار المعرفة بیروت لبنان، � : دیوان عنترة بن شداد، شرح -1

 .152، ص )د ت(، )د �(ر صادر، بیروت، المعلقات الس�ع، دا

 .45، ص1991، 1جابر عصفور، قراءة التراث النقد�، مؤسسة عی�ال للدراسات والنشر، � -2
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  1ــــــرقي وتصبر� ـتحـــــــــــو� إل�ِك ـیهـــــــــــ    ــبین وفي الرضىــــأسعى إل�ك على الج

  :�حیل البیت الثاني إلى قول عنترة 

  ـــــــررت غـــــــــــیر مذممـتذامرون �ـــــــــیــــــــ    وم أقـــــــــــبل جمــــــــــــعهم ت القـــــــــــــــأیما ر ــــــــــــل

  2ـــــطان بــــئر في لــــــــــــــــ�ان األدهمــأشــــ    ــون عــــــــنتر والرمــــــــــــــــــــاح �أنها ـــــــــــــیدعـــــــ

�شیر الغمار� في هذا االستحضار إلى إقدام عنترة وشجاعته في الدفاع عن قومه،   

الشاعر مع فالمقطع یتضمن نبرة حماس�ة تصور البیئة الجاهل�ة �حرو�ها وق�مها، و�تحد 

عنترة من خالل الحدیث بلسانه، ل��سب منه صفة اإلقدام والشجاعة في الدفاع عن عرو�ته، 

لینقل المعنى من الدفاع عن القوم والذود عنهم في الحروب قد�ما، إلى الدفاع عن م�اد� 

  .وق�م العرو�ة في العصر الحاضر

ال �قل أهم�ة  وفي س�اق آخر �ستحضر الر�او� نصا من نصوص الشعر الجاهلي  

  ):�أس من رماد(  ، حین �قول في قصیدةعن المعلقات في النفاسة والشهرة

  حسبت األهل لما أّج َوْقُد البید أشجارا

  :فقلت لهذه الوجناء

  ُغّذ� السیر إن أمامنا عش�ا وأط�ارا

  ولكن حینما ألقیت رحلي عندما الحت مضار�هم

 وأضرمت نارا
ّ
  �البهم ارتمت غْضبى علي

  ف�ا لیتني إلى قوم سواهم ملتُ 

  وعرفاء .. وأط�ار .. أشجار : أو لي دونهم أهلون 

   3لها قلٌب تخبئ حبنا ف�ه وأسرارا

ولعله یبدو واضحا في المقطع مقدار انفتاح�ة نص الر�او� الشعر� على نص الم�ة 

العرب للشنفر�، �مرجع�اته األدب�ة واالجتماع�ة والثقاف�ة المساهمة في إغناء التجر�ة 

                                                   

 . 19، ص صطفى دمحم الغمار�، قصائد منتفضةم -1

 .151والزوزني، شرح المعلقات الس�ع، ص . 19دیوان عنترة، ص  -2

 .38، 37، ص 3دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -3
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.. أشجار : أو لي دونهم أهلون / ف�ا لیتني إلى قوم سواهم ملت( الشعر�ة، فالسطران 

  : إلى قول الشنفر� �ح�الن ) وعفراء .. وأط�ار

  ـَیلــــــــوم ســـــواكم ألْمـــــــفإني إلى قــــــــــــ    ـــــموا بــــــــــــــني أمي صـدور مط�ِّ�م أقیــــ

  :إلى أن �قول

  ــــْیَئلــلول وعرفــــــــــــــــاء َجــــــوأرقُ� ُذْهـــــ  ِســیٌد َعـــــــــَمَلس  : ـــلون ـــــــولي دون�م أهــ

   1ـــــاني �ما جـــــــــــــــــــــــرَّ ُیخـــــذلـوال الجـ    ــل ال مستودع السر ذائع ــــــــــــم األههـ

الشعور هل و�عدهم عنه، مما یولد لد�ه منذ استهالل المقطع �شیر إلى األوالر�او�   

الشعر�ة إلى الشنفر�؛ الشاعر الصعلوك الخل�ع من  هخیلتمه �الغر�ة والوحدة، فرجعت �

فالشعور �االغتراب بین « ع والهجران اوقفا وجدان�ا مش�عا بدالالت الض�قومه، ل�ش�ل م

األهل وٕان�ار األصحاب هو ما دعا إلى استحضار نص الالم�ة التي أفصح فیها الشنفر� 

انفتح على  ر�او� قدفال 2»ناس عن مثل هذا الشعور، فاختار الفالة ووحوشها عن مجتمع ال

نص الالم�ة انفتاحا ف�ه مشابهة واتحاد بین التجر�تین، وعمد في ذلك إلى تف��ك البناء 

، وأعاد ص�اغته وتوز�عه على فضاء نصه، لی�قى الدال المصاغ مح�ال إلى التر�یبي لالم�ة

   .القصیدة المستدعاة أو إلى التجر�ة ��ل

لحسان بن ثابت رضي هللا عنه قبل أن �سلم في موضع �ستدعي حسن األمراني نصا 

  :�قول ف�ه

  3صنعوه لم �فــــخر لد� غسان    ب�ض الوجوه، فلو رأ� حســان ما

  :والبیت �حیل إلى قول حسان بن ثابت في مدح الغساسنة

                                                   

، 2009، 1أسماء دمحم حسن هیئو، دار الفارابي للمعارف، دمش�، � : السید إبراه�م الرضو�، شرح الم�ة العرب، تح -1

 .57ص 

 .312جمال�ات القصیدة اإلسالم�ة المعاصرة، ص: را�ح بن خو�ة -2

 .61حسن األمراني، إق�ال نامة، ص  -3
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شمُّ األنوف من الطراز األول    ب�ض الوجوه �ــــــــــــر�مة أحســـــــابهم 
1  

و�تف� النص الحاضر مع النص الغائب في الغرض؛ فإن �ان حسان قد نظمه في 

ب�ض (مدح الغساسنة، فإن األمراني قد أ�قى عل�ه في غرض المدح، فاستحضر جزء منه 

لمدح األماز�غ، على طر�قة حسان، و�ضیف األمراني تأكیدا لمناقب األماز�غ أن ) الوجوه

ملوك الغساسنة، ولراح �فخر �صن�ع األماز�غ، واختار حسانا لو رأ� صن�عهم لما افتخر عند 

عن ألنها تحمل داللة تراث�ة تع�س غایته في التعبیر ) ب�ض الوجوه(الشاعر لبیته ع�ارة 

مین النصوص األدب�ة وٕاعادة ص�اغتها ل�صل إلى الداللة مشاعره وموقفه؛ من خالل تض

  . التي �سعى إلى البوح بها

  :ر اإلسالمتوظیف نصوص شعر صد -1-1-2

من الشعراء الذین �ان لنصوصهم حضور في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر،   

�عب بن زهیر وعبد هللا بن رواحة رضي هللا : الشعراء الرواد في صدر اإلسالم، أمثال

  .اعنهم

فقد رجع دمحم جر�وعة إلى شعر �عب بن زهیر مستحضرا إحد� قصائده الشهیرة في   

الل قصیدته �مطلع قصیدة �عب، ومرة �اتخاذها عنوانا لقصیدة له، موضعین؛ مرة �استه

  ):برق�ة إلى �عب بن زهیر(�قول الشاعر في قصیدة 

  2ماذا خسرت بهـــــــــــجرها �ا سید�؟  والتقـــــــــــــــیت �أحمد .. �انت سعادك 

، لتكون )سعاد�انت (من دیوانه عنوان ) 165(�ما أعطي قصیدته الموجودة في الصفحة 

ع�ارة �انت سعاد هي الدال المستحضر المعبر عن قصیدة �عب بن زهیر في مدح النبي 

  :ملسو هيلع هللا ىلص التي مطلعها

                                                   

 .195، ص 2006، 1بد هللا سنده، دار المعرفة، بیروت، لبنان، � ع: دیوان حسان بن ثابت األنصار�، تح -1

 .05دمحم جر�وعة، قدر ح�ه، ص  -2
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  1مت�م إثــــــــــــــــــــرها لم یــــجز م�بــــــــــول    �انت سعاد فقـــــــــــــلبي الیوم متبــــــــول

�ا� الشاعر �التراث الشعر� اإلسالمي القد�م، حیث وهذا االستدعاء یدل على ارت

، فر�� )برق�ة إلى �عب بن زهیر(�عبر عن مد� الفرح والسعادة بلقائه �النبي ملسو هيلع هللا ىلص في قصیدة 

بین لقاء الشاعر القد�م �محبو�ته والفرح برؤ�تها، و�ین لقاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص، و�بین أن هجر الحبی�ة 

  : او� شیئا إذا ما قورن بهجر النبي، وفي هذا �قولال �س

  بـــــــــــــــــــدمحم، متــــــــــــــــــــــــــعل� �المســــــــــجد    واآلن قـــــــــــــــــــل�ك �ا أخي متــــــــــــــأللئ

  2وتــــــــــــــــــــــــــروح مثل غـــــــــــــزالة للمورد    أما ســــــــــــــعاد فســـــــــــوف تحـــــــمل قلة

والمالح� أن دمحم جر�وعة جعل قصیدته مشحونة �مشاعر الحب النبو� والتعل� �الدین 

لبناء نص شعر� بروح مدخال قو�ا ) �انت سعاد(اإلسالمي، متخذا من الدال المستحضر 

   .ینقل الموقف إلى المتلقي �أقل الكلماتجدیدة، تتكثف ف�ه داللة الحب والتعل�، �ي 

اقتناص  «فقد لجأ في هذا التوظیف إلى ) �انت سعاد(أما في القصیدة الموسومة بـ 

حیث �حیل  3»في عمله الشعر� مشهورة لتكون هي البؤرة األساس�ة  ع�ارة واحدة من قصیدة

  .عنوانا لقصیدتهالذاكرة القرائ�ة على القصیدة �املة من خالل اتخاذ جزء من مطلعها 

ورجع حسن األمراني إلى أب�ات أنشدها عبد هللا بن رواحة رضي هللا عنه یوم مؤتة 

  �عد استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه، �قول الشاعر

  زلّنه ـــــــــــــــــــــــــــمت �ا نفس لتنـــــــــــــــــــأقس «

  لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنزلن أو لتكرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه

   ـــــــــدوا الرنــــــــــــــهإن أجلب الناس وشــــــــــ

  مــــــــــــــــــــــــالي أراك تكـــــــــــــــــــــــــرهین الجنه 

  ـــالما قد �نت مطمـــــــــــــــــــــئنهقد طـــــــــــــــــــ

                                                   

 .123، ص 2008، 1درو�ش الجو�د�، الم�ت�ة العصر�ة، صیدا، بیروت، � : دیوان �عب بن زهیر، تح -1

 .06دمحم جر�وعة، قدر ح�ه، ص  -2

 . 192عبد السالم المساو�، البن�ات الدالة في شعر أمل دنقل، ص  -3
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  1»هــــل أنت إال نــــــــــطفة فــــــــــي شنه 

حیث تعامل الشاعر مع هذه األب�ات �طر�قة االقت�اس؛ موظفا إ�اها حرف�ا، والنص األصلي  

  :لعبد هللا بن رواحة �قول

  أقســـــــــــــــــــمت �ا نـــــــــــفس لتنـــــــــــــــــــــــــــزلّنه 

  لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنزلن أو لتكرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه

   ــــــــــهإن أجلب الناس وشـــــــــــــــــــدوا الرنــــ

  ـــــــــالي أراك تكـــــــــــــــــــــــــرهین الجنه مـــــــــــــــ

  قد طــــــــــــــــــــــالما قد �نت مطمـــــــــــــــــــــئنه

  2هــــل أنت إال نــــــــــطفة فــــــــــي شــــــــــــنه

لعبد هللا بن رواحة یوم مؤتة  بنصٍ  ة نفسها یختم دمحم علي الر�او� واحدة من قصائدهو�الطر�ق

  :و�قت�سه حرف�ا دون أ� تحو�ر، �قول الشاعر

  یــــــــــــــــا نــــــــــــــــــفس إال تقتـــــــــــــــــلي تموتي

  حمــــــــام المــــــــــوت قد ُصــــــــلیت  ـــذاهـــــــ

  یتــــــــــــــــــــــأعطومــــــــــــا تمنــــــــــــــــــــــیت فقد 

  3دیتــــــــلها هـــــــــــــــــــــعلي فعـــــــــــــــــــــــــإن تف

  : والنص لعبد هللا بن رواحة �قول 

  یــــــــــــــــا نــــــــــــــــــفس إال تقتـــــــــــــــــلي تموتي

  حمــــــــام المــــــــــوت قد ُصــــــــلیت  ــذاهــــــــ

  ومــــــــــــا تمنــــــــــــــــــــــیت فقد أعطــــــــــــــــــــــیت

                                                   

 .79، 78حسن األمراني، مملكة الرماد، ص  -1

د�تور حسن دمحم �اجودة، م�ت�ة دار التراث، : دیوان عبد هللا بن رواحة األنصار� الخزرجي، دراسة وجمع وتحقی� -2

 .108، ص 1972، )د �(القاهرة، 

 . 276، ص 2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -3
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  1إن تفـــــــــــــــــــــــــعلي فعـــــــــــــــــــــلها هــــــــدیت

تار�خ�ة �حضور / و�تضح من خالل توظیف الشاعر�ن أنهما �ستدع�ان تجر�ة شعر�ة

  .فني؛ تداخل ف�ه النص اإلسالمي القد�م مع النص اإلسالمي المعاصر

عن موقفه من الفساد واالنحالل �ستفید الغمار� من نص للحطیئة، في التعبیر 

 :الخلقي وغیرها من الرذائل، �قول الشاعر

  النســــاء" وحــــــــــــــــــــــــّرروا.. "تحـــــــــــــــــــــــّرروا 

  وحــــــــــــــــــّرروا الغــــــــــــــــــــــــــرائز العمــــــــــــــــــــــــ�اء

  روقاـــــــــــوأدمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الفســــــــــــــــــوق والم

  وقاـــــــــــــــــــواءهم حقــــــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــــــــــــــــــوجعل

ود�  ــــــــــــــــمهم وجــــــــــهم في زعـــــــــــــــــــو�عض

  رود ـــــــــــــــــــــــــن �القـــــــــــــــــــــــــــــهم یدیـــــــــــــــــو�عض

  رار ـــــــــــــــة األحـــــــــــــ��هم في دــــــــــــــــــــــــو�عض

  وارــــــــــــــــــــــوة والثُّ ــــــــــــــــــــــــــــال �الثَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــیخت

  �ض قدمه ـــــــــــــى �ه إلى الحضـــــــــــــــــــــــــــترق

  2مهــــــانه لو �علـــــــــــــــــــار في �یــــــــــــــــــــــــــوالع

: رته الوفاة فقیل لهوص�ة الحطیئة في آخر ح�اته لما حضوالبیت األخیر یذ�رنا ب

  : أوص��م �الشعر ثم أنشأ �قول: أوص، فقال

  فالشعـــــــــــــر صعب وطـــــــــــــو�ل سّلــــــــــــــــــمْه 

  ف�ه الــــــــــــــذ� ال �عــــــــــلمهْ إذا ارتقــــــــــــــــــــــى 

  3زّلـــــــــــــــــــت �ه إلى الحضــــــــــــــ�ض قدـمــــه

                                                   

  .87دیوان عبد هللا بن رواحة األنصار� الخزرجي، ص  -1

 . 109، 108مصطفى دمحم الغمار�، قراءة في آ�ة السیف، ص  -2

، 1لبنان، � مفید دمحم قم�حة، دار الكتب العلم�ة، بیروت، : بو�بتبروا�ة وشرح ابن الس�یت، دراسة و دیوان الحطیئة  -3

 .185، ص 1993
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ختم الغمار� مقطعه بنص الحطیئة ل�شیر إلى قب�ح الفعال التي ذ�رت قبله، ولو 

) حض�ضترقى �ه إلى ال(تأملنا االستحضار لوجدنا ف�ه نوعا من المفارقة؛ فالشاعر استعمل 

ومن المعروف أن الرقي ال ��ون إلى الحض�ض، و�فهم من ) زلت �ه إلى الحض�ض(بدل 

هذا أن الشاعر �عبر عن الواقع المترد� في زمانه، الذ� أص�ح ف�ه تحر�ر المرأة، وتهییج 

الغرائز، وٕادمان الفسوق، والمروق من الدین، رق�ا وحضارة ونهضة �المجتمع في زعمهم، 

ى النص الشعر� القد�م عودة فن�ة، انطل� فیها من الواقع، لمعالجة الواقع، فعودة الشاعر إل

وخدمة لتعال�م الدین اإلسالمي وم�ادئه، الذ� �عد هدفا یر�د الشاعر اإلسالمي المعاصر 

  . الوصول إل�ه من خالل �تا�اته

  : توظیف نصوص الشعر الع�اسي -1-1-3

أو  سواء على مستو� المعاني ؛شهد الشعر في العصر الع�اسي تقدما ملحوظا  

اجتماع�ا  في طر�قة التعبیر عنها، وهذا �عود إلى تطور الح�اة نفسها في هذا العصر،

وس�اس�ا وثقاف�ا وحتى عقل�ا، وانتشر ف�ه الشعراء انتشارا واسعا، وسلكوا ف�ه طر�قا تكاد 

ي التعبیر تخالف من س�قهم من شعراء، فنشأت معان جدیدة، وذهب الشعراء مذاهب شتى ف

عن هذه المعاني، ونشأ من هذه المذاهب المختلفة ضروب من التصرف في فنون القول 

 ، حت1واالخت�ار بین ألوان الكالم
ّ
�العصر الذهبي، و�ناء على هذا سیتم الكشف عن  ى سمي

دور الشعر الع�اسي في إثراء لغة نصوص الشعر اإلسالمي المغارب المعاصر، الذ� �مثل 

وهدفا غن�ا یتخذه الشاعر محورا رئ�سا إلقامة عالقة مع نصوص أخر� أرض�ة خص�ة  «

معرف�ة، وثقاف�ة مختلفة، �ستثمرها الشاعر لمنح نصه ق�ما احتجاج�ة  ذات حموالت

                                                   

 .20، ص )د ت(، 14، دار المعارف، القاهرة، � 2طه حسین، حدیث األر�عاء، ج : ینظر -1
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، ولم �فت الشاعر اإلسالمي المعاصر أن �ستغل هذه الطاقات الشعر�ة لخدمة 1»وجمال�ة

  .نصه وتجر�ته

نجده مستلهما لنص ) العید والقدس والمقام(الموسوم بـ و�العودة إلى نص الغمار� 

  :م�تنز بدالالت ال�طولة ومش�عا �الق�م التار�خ�ة اإلسالم�ة، وذلك حین �قول

  وشمس الغیب لم تغب.. ینـــــــــــــلقادم    ّوارًا �ملحمة ـــــــــــــــــــــــــــرح فـــــــــمل الجــــــــــــــــوأح

  وْعد ألـــــــــــــــــــوذ بنعمــــــــــــــاه من النصب    ن خلد�ــب عن عْیِني وعمتى متى غا

  2لصدق والكذبـ�السیف �فرق بین ا    وة سطعت ــــــــــــــارك ف�ه صحـــــــــــــــــــــــوْعٌد أب

  : و�واصل قائال 

  رأت اسمه في الجنس والعنبطاغ ق    دنيـــــوال أن �فنـــــــــــــــلم لــــــــــــــــــــي ألعـــــــــــــــــــإن

  3تبـدق الكـــــــــــــــفا أراه أصــــــــــــــــوأن سی    �� لظى ـــــــــــــفي مح واتاً ـــــــم �اراً ـأن اصط

ومن الواضح أن الشطر األخیر من �ل مقطع �عود �الذاكرة القرائ�ة على ال�ائ�ة 

�عد فتح عمور�ة، فقد ضمن " المعتصم �ا� " الشهیرة ألبي تمام في مدح الخل�فة الع�اسي 

  : الغمار� نصه الشعر� صدر بیت أبي تمام

  4د واللعبـد بین الجـــــــــــفي حده الح    اء من الكتبـــــــــدق إنبـــــــالسیف أص

فانفتاح الغمار� على نص أبي تمام �ق�م عالقة بین الماضي والحاضر، دون أن 

یلغي أحدهما اآلخر، وٕانما هي لحظة �متد فیها الماضي في الحاضر، لتتجدد تجارب 

ي الندماج المتوتر الفر�د بین الحاضر والماضلحظة ا «الماضي في تجارب الحاضر، ولعل 

هي ما یتوجب على الشاعر العر�ي الحدیث تحق�قه وع�ا وممارسة، وعبر هذه اللحظة ال�الغة 

                                                   

، 1إبراه�م مصطفى دمحم الدهون، التناص في شعر أبي العالء المعر�، عالم الكتاب الحدیث، إر�د، األردن، �   -1

 .33، ص 2011

 .28المقام، صمصطفى دمحم الغمار�، العید والقدس و  -2

 . 30المصدر الساب�، ص  -3

 .07، ص )د ت(، )د �(دمحم جمال، : محي الدین الخ�ا�، ط�ع �مناظرة والتزام: دیوان أبي تمام الطائي، شرح -4
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الفرادة یتم التحام الحاضر �الماضي معا، ل�ضيء أحدهما اآلخر، و�ص�ح �ل منهما أكثر 

وقد استطاع الغمار� برؤ�ته أن �عطي لحظة االلتحام هذه؛ ل��ون السیف؛ 1»معرفة بنفسه 

الخالص في زمن الشاعر، �ما �ان حال وخالصا في زمن و الجهاد، هو الحل أ� المقاومة و 

المعتصم �ا�، و�أن التار�خ �عید نفسه، وتجارب الماضي تتجدد في تجارب الحاضر، وهنا 

محاولة للوصول إلى أسلوب خاص، لفهم  جزء من م�ونات الشاعر وذلك في �ص�ح التراث

  .2روح العصر �الكل�ة، دون الوقوف على مجرد مالحظة شواهد العصر

و�قاء مع نص أبي تمام الساب� الم�تنز بدالالت ال�طولة، الذ� �حضر في موضع    

  :آخر من شعرنا اإلسالمي المغار�ي المعاصر، �قول الر�او� 

  أنتم الطیر األ�ابیل اقذفوا 

  في ر�ب اللیل الحجارة 

  إنها أصدق أن�اء

  3من الشعر و�ل الكتب

في نصه، ) الحجارة(في نص أبي تمام و�ین ) السیف(�عقد الشاعر هنا مماثلة بین   

و�الهما رمز للقوة والرفض، ف�ما أن السیف في زمن المعتصم أصدق من الكتب، فإن 

الكتب في زمننا الحاضر، وعلى  حجارة األطفال الفلسطنیین أصدق من الشعر ومن جم�ع

قض�ة الهذا النحو ��شف تناص الر�او� عن موقف الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر من 

الفلسطین�ة وتمجیده لها، إزاء الجبروت والقهر الذ� �ع�شه شعبها، ل�صل عن طر�� هذا 

ك النص اإلحساس إلى إ�قا� المتلقي ومشار�ته مالمح التجر�ة �مختلف أ�عادها، و�شتر 

                                                   

 .37، ص 2003، 1دراسة نقد�ة، دار الشروق، عمان، األردن، �  علي جعفر العالق، في حداثة النص الشعر�  -1

، 2مقوماته الفن�ة وطاقاته اإلبداع�ة، دار المعارف، القاهرة، �  الورقي، لغة الشعر العر�ي الحدیثالسعید : ینظر -2

  .41، ص 1983

 .15، ص 3دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -3
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المستحضر مع النص األصلي في الغرض، فإن �ان األول في مدح الخل�فة الع�اسي 

  .المعتصم، فإن الثاني في مدح أطفال الحجارة واإلشادة �صن�عهم

النص الشعر� المعاصر بن�ة  «واستلهام الشاعر�ن للنص الشعر� القد�م یؤ�د أن   

وهذا �غایر و�ناهض . مفتوحة على الماضي مثلما أنه وجود حاضر و�تحرك نحو المستقبل

مغلقة فالنص الشعر� اإلسالمي المغار�ي ل�س بن�ة . 1») اآلن�ة(ف�رة البن�ة المغلقة على 

  .التي تتداخل في نسیجه اللغو�  وصوٕانما هو بن�ة منفتحة على عدید النص

  :مر األمراني نصوص أبي العالء المعر� قائالاستث

  مانـــــــــــــة النعرّ ـــــــــــبته معــــــــــــقد أنج    �م شاعرـــــعر�، وهو أحـــــــــــــقال الم

  وانـــــــــــــــوا�ة وهـــــــ� غ�سلكت طر     ) اشر أمة ــــــــــــــــــــُملَّ المقام ف�م أع( 

ان ـــــاذل اإلذعـــــــــــــــدثرت �مبـــــــــــــتـف    ) أمراؤها  ارت �غیر صالحهـــــــأم( 

  ان ــــــــــــزور والبهتـــلفشروا شوارع ا    )وا الرع�ة واستجازوا �یدها ـظلم( 

  2انــــاألر�ق�م قوائم ـــــــــــــل تستــــــــه    ) راؤهاــــــــالحها وهم أجـــــــــَفَعَدْوا مص(

  :والنص المقت�س هو

  راؤهاــــــــــالحها أمـــأمرت �غیر ص    اشر أمةــــــــــــــــــم أعـــــــام ف�ـــــــــــــمل المق

  3راؤهاــــالحها وهم أجـــــفعدوا مص    ازوا �یدها ــــــــــوا الرع�ة واستجـــــــــظلم

 والمتأمل في القصیدة یلح� أن 
ْ
أبي العالء في صدر �ل بیت  األمراني وظف بیتي

من قصیدته على الترتیب، متمما معناه في العجز، ل�عطي هذه األب�ات معنى جدیدا و�عدا 

فلسطین  ة؛ التي تح�ي واقعا معاصرا عن أرضتتش�ل من خالله الداللة الجدید آخر

مع الواقع المعاصر المعر� وأخذ منه ما یتناسب  صالمحتلة، حیث لجأ األمراني إلى ن

                                                   

 .113، ص 1993، 3عبد هللا دمحم الغذامي، ثقافة األسئلة مقاالت في النقد والنظر�ة، دار سعاد الص�اح، الكو�ت، �  -1

 . 14حسن األمراني، إق�ال نامة، ص  -2

سیدة حامد، منیر المدني، ز�نب : ، تح1أبو العالء أحمد بن عبد هللا بن سل�مان المعر�، شرح اللزوم�ات، ج  -3

 .66، ص )د ت(،)د �( حسین نصار، الهیئة المصر�ة العامة للكتاب، : القوصي، وفاء األعصر، إشراف ومراجعة
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المتمثل في ظلم األمراء للرع�ة، واست�احة ذلك، مع أنه طر�� غوا�ة وهوان، فالعالقة متوافقة 

  .بین النصین ومتشابهة في داللتها، والمعنى عند الشاعر�ن واحد

و�ندمج نص أبي العالء في بن�ة النص األصلي �طر�قة فن�ة؛ أشار فیها األمراني إلى 

�مته، التي �ان لها دور في إغناء دالالت النص وتراكی�ه، وق�مة شخص�ة الشاعر وح

انفتاحه مع ما یتالءم وتجر�ته وواقعه ونظرته لهذا الواقع وموقفه منه، و�تجلى هذا الموقف 

  :حین یواصل في استثمار نص أبي العالء

  م�اناد �ل ـــــــاد فســـــــــظهر الفس    )وت زر إن الح�اة ذم�مة ـــــــ�ا م( 

  1وفانـــــــــــــْن �ا رب �الطـــــأو عجل    قى ــــــــــالح والتــــــــــــــ�ا رب فأذن �الص

  :والشطر األول من البیت األول مأخوذ من قول أبي العالء   

  2إن دهرك هازل �نفس ِجدو�ا     اة ذم�مة ــــــــوت زر إن الحیـــــــــــــف�ا م

ن الشاعر ذو موقف رافض على حال فلسطین، الذ� تتالعب هنا أوالالفت لالنت�اه   

�ه األهواء، وتأكیدا لهذا الموقف استحضر نص المعر� الناط� بلسان الحال، دون تحو�ر 

أو تغییر في بنیته، داع�ا هللا عز وجل أن �غیر هذا الواقع بإصالحه، أو بإنزال عقا�ه، ألن 

من فساد،  بها لح مانتیجة ) إن الح�اة ذم�مة(ة االشاعر لم �ستطع التعا�ش مع هذه الح�

  .ل��ون هذا دل�ال على قوم�ة الشاعر وانتمائه العر�ي

أبي  صورا لننجد حض) سید العشاق سبو(و�العودة إلى نص الر�او� الموسوم بـ 

  :فراس الحمداني، �قول الشاعر

  طو�ى لها فسید األنهار قد ذاع له سر

  عینیها الكبیرتینلكنها معشوقة تغل� بوا�ة 

                                                   

 .14إق�ال نامة، ص  حسن األمراني، -1

 .195، ص 1957، )د �(أبو العالء المعر�، سق� الزند، دار صادر، بیروت،  -2

  من أكبر األنهار المغر��ة، �مر �فاس و�صب �المح�� األطلسي: سبو. 
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  1دون عاشقیها وهمو �ثرو

  : إلى قول أبي فراس) ا ، وهمو �ثرو قد ذاع له سر، دون عاشقیه( تومئ ع�ارات  

  هو� نهي عل�ك وال أمرــا للــــــــأم    دمع ش�متك الصبرــــأراك عصي ال

  مثــــــــلي ال یــــــذاع له سرولـــــــــ�ّن     د� لوعة ـــــاق وعنـــــــــــى أنا مشتـــــــــــبل

  :إلى أن �قول

  2أیهم؟ فــــــــهم �ْثر: قتیلك، قالت    فقلت �ما شاءت وشاء لها الـــــهو� 

�فصح الخطاب الشعر� الر�او� �حسب داللة الس�اق الشعر� القد�م ألبي فراس عن 

یتسرب نص أبي فراس إلى نص الر�او� عن طر�� موضوعة  «داللة العش� والهو� حیث

فقد تحرر الهو� من ... هي اة النهر، فهو من قتلى الحب اإللالعش� والهو� الذ� أود� �ح�

الماد� الجسد� الصرف إلى الهو� الروحي الذ� �ستمد طاقته من مدد ف�ض الذات �عده 

  :دةوهذا ما یلمس في المقطع الثاني من القصی 3»اإلله�ة 

  مت�م فؤاُده أعطى الهو� ما سأال... َسُبو

  حّ�َمُه لو عدال 

  لكنه �عشقه یزهو على األنهار واألط�ار 

  4هل �علم أن من �حار العش� �حرا قتال

وانطالقا من هذا الفهم یتبین أن تفاعل الر�او� مع أبي فراس لم ��ن اعت�اط�ا، بل 

  .العام للنصتضافرت ع�اراته وامتزجت معا لتش�ل المعنى 

التي ) الكأس( و�تواصل الحضور الشعر� للنص الع�اسي عند الر�او� في قصیدة 

  :یختمها �قوله

                                                   

 .272، 2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -1

 . 163، 162، ص 1994، 2خلیل الدو�هي، دار الكتاب العر�ي، بیروت، � : دیوان أبي فراس الحمداني، شرح -2

 .290را�ح بن خو�ة، جمال�ات القصیدة اإلسالم�ة المعاصرة، ص  -3

 .273، ص 2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -4
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  آه خلیلي ناولني الكأس فإن عظامي تش�و ظمأ قتاال          

  ناولنیها قد ینفد. ناولني الكأس عســــــــاها تمخر أدغـــال رماد�

  عــــــن �أس أخر� تطفئ مالوعي ت�حث ــــــما �قرارتها وتظل ض

  افيـــــــــــني الكأس وال تس� فیــــــــــناول. اجــــــــــبخمائلها من لهب ثج

  ون ــــــــهر فل�س على المجنــــــــــذاتي سرا إن أم�ن أن تسقیها �الج

  مالم

  1ناولني الكأس وال تسأل ما فعلت �شوارعي األ�ام     

ا في المقطع أن الر�او� استحضر موضوع الخمرة الذ� �ان شائعظهر قراءة هذا تُ 

  :ل أبي نواسالعصر الع�اسي، لیلتقي مع قو 

  2را إن أم�ن الجهرـــــوال تسقني س    مرا وقل لي هي الخمرـــــأال َسقِّني خ

داللة  ومقصدا؛ فإن �ان نص أبي نواس ذو والشاعران اتفقا لفظا واختلفا معنى  

ة انتشاء �الخمر، فإن النص الر�او� ذو داللة إ�حائ�ة عن ونا�ع من تجر� ،حق�ق�ة وحس�ة

) الخمر(العالم الروحي للشاعر المتصوف القائم على حاالت الوجد والتأمل، واستبدل لفظة 

لینقل المعنى من سلب�ة تأثیرات الخمر وما یترتب عل�ه من س�ر وذهاب ) أسالك(بلفظة 

هي الصوفي الخالص، حیث �فصح هذا التوظیف عن رؤ�ا للعقل، إلى إیجاب�ة الحب اإلل

  .شعر�ة مشرقة، تعتمد في لغتها التعبیر�ة على المسحة الصوف�ة

الشعر اإلسالمي و�م�ن القول أنه �ان لحضور النص الشعر القد�م، في قصائد   

االنفتاح على عوالم فن�ة ساهمت في إغناء تجار�ه الشعر�ة،  المغار�ي المعاصر، دور في

التأثیر في مواقفه ورؤاه الف�ر�ة، مما یؤ�د أن الشعر العر�ي القد�م في عصوره المختلفة �ان و 

                                                   

 .20، ص 3، ج الساب�المصدر  -1

، ص 2010، 1بهجت عبد الغفور الحدیثي، دار الكتب الوطن�ة، أبوظبي، � : الصولي، تحدیوان أبي نواس بروا�ة  -2
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ال مصدرا غن�ا یرجع إل�ه الشعراء، و�ضمنونه ثنا�ا نصوصهم �مختلف الطرق وعدید وال یز 

  . اآلل�ات

  :توظیف نصوص المتنبي -1-1-4

المغار�ي المعاصر نصوص من النصوص الشعر�ة الموظفة في الشعر اإلسالمي   

التي تتوزع على دواو�ن الشعر اإلسالمي �عدید " أبي الطیب المتنبي " الشاعر الع�اسي 

  .التقن�ات ومختلف اآلل�ات

  ): أوراق مهر�ة من زمن الحصار ( �قول حسن األمراني في قصیدة 

  ازغأنت طـــول الحیـــــــاة للــــــروم 

  ��ـــــــــــون القفولــتى الوعد أن فمــ

  ـرك رومظهـروم خلف ـلوســـو� ا

  ـــانب�ك تمــــــــــــــــــــیلـعلـى أ� جـــــــــــــف

  ــــــدار المـــنا�ا ـما الـــــذ� عنده تــــــــــ

  1ـــــذ� عنده تــــــــــــــدار الشمولــ�ال

المتنبي حرف�ا و�وظفها توظ�فا جامدا �قوم الشاعر �اقت�اس هذه األب�ات من دیوان 

  :دون أ� تحو�رات، ونص المتنبي �قول

  ـتى الوعد أن ��ـــــــــــون القفولــفمـ    ـاة للــــــروم غازول الحیـــــــــأنت ط

  ـــانب�ك تمــــــــــــــــــــیلــــــفعلــى أ� جـــــــ    ــروم خلف ظهــرك روموســو� ال

  ـــقنا والنـــــــــــــــصولامت بها الــــــــوق    ــلهم عن مساع�ك ــــناس �ــعد الق

  2ـــذ� عنده تــــــــــــــدار الشمول�الــــ    ــدار المـــنا�اــــــــذ� عنده تــــــــما الـ

                                                   

 . 163حسن األمراني، الزمان الجدید، ص  -1

، 277، ص 1968، )د �(، دار الكتاب العر�ي، بیروت، لبنان، 3عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان المتنبي، ج  -2
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ومن ثم �قوم بتحو�ل المعنى والقصد من التوظیف؛ فإن �ان قول المتنبي مدحا لسیف 

ستحضار الشاعر لهذا المقطع ف�ه ذم لملوك هذا الزمن، وف�ه ش�ه مقارنة بین الدولة، فإن ا

معهم ومجاراتهم، مشیرا إلى  التواطؤالماضي والحاضر، بین التصد� للروم وغزوهم، و�ین 

التي �ع�شها العالم العر�ي، إزاء ما �حدث في فلسطین معبرا عن ذلك ببیت أبي  ةالالم�اال

حیث قام �استغالل البیت ) �الذ� عنده تدار الشمول ما الذ� عنده تدار المنا�ا (الطیب 

ل معناه من التعبیر عن سیف الدولة ومن عاصره من ملوك اللهو والمجون، إلى التعبیر وحوّ 

�الموت من �ل م�ان، و�ق�ة الدول الغارقة في لهوها ولذاتها، لینتقل عن فلسطین المحاصرة 

المعنى من الماضي ل�عبر عن وقائع الحاضر، في صورة فن�ة تجعل من النص الشعر� 

  . المعاصر یتداخل مع عدید النصوص إلنتاج الداللة

   :)العید(�ستحضر دمحم علي الر�او� نصا من نصوص المتنبي و�ضمنه ثنا�ا قصیدته 

  هو العید عید

  �أ�ة حال �عود 

  �ما مضى أم �أمر جدید

  1أما األح�ة فالبید دونهم

  : تقاطع المقطع مع قول أبي الطیبی

  دید�ما مضى أم �أمر ف�ك تج    ال عدت �ا عیدعــید �أ�ة ح

  2ـداء دونها بیدــفلیت دونك بیـــــ    داء دونهــمفالبیـــــــــــــ�ة أما األح

إن نص الر�او� �ق�م عالقة مع نص المتنبي من خالل اعتماده على ملفوظاته،   

من ص�غة ) العید(محورا في بناء البیت الشعر�، ل�أخذ نص الر�او� ش�ال جدیدا؛ فغیر لف� 

التن�یر إلى ص�غة التعر�ف، وص�غة الخطاب في االستفهام؛ من االستفهام الموجه إلى العید 
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، )�أ�ة حال �عود(إلى االستفهام �ضمیر الغائب ) ل عدت�أ�ة حا(�ضمیر المخاطب 

والمقطعان �شتر�ان في نبرة الحزن واألسى على فراق األح�ة، في یوم هو من أ�ام إظهار 

) �عود/ �أ�ة حال عدت(، وتتجلى داللة الحزن في ص�غة االستفهام )یوم العید(الفرح والسرور

لتالحم بین النصین في الداللة رغم ت�اعد ومن خالل هذا البناء اللغو� المشترك �ظهر ا

  .المسافة الزمن�ة، فقد أسق� الر�او� على نص المتنبي مالمح تجر�ته المعاصرة

بد الملك بومنجل التي عل) عام الحزن (بي الطیب في قصیدة و�ظهر النص الساب� أل  

  :�قول في مطلعها

  

  ـلتامــــــــــــم بجــرح ف�ك ی�ما مضـى أ    ئت �ا عامـــــــــال جــــــــــح عام �أ�ة

  1ــتیل، وٕاعدامـــــسحل، وسجن، وتق    ــهرهمــزة فاألنذال تقـــــــــــــــــــأما األع

، ل��ون بیت )العام(بلف� ) العید(ینسج الشاعر على منوال بیت المتنبي، مستبدال لف� 

ف�رته، واستلهم منه عناصر صورته المتنبي الم�تنز �الداللة مادة أساس�ة بنى علیها الشاعر 

التي تمثل مالمحها صورة للواقع المعاصر الذ� تع�شه األمة العر��ة، �ما أن نبرة الحزن 

الذ� �حمل ص�غة دین�ة تشیر ) عام الحزن ( س�طرة على النص؛ بدا�ة من عنوانهواألسى م

أ�ا طالب، ومن خالل هذا العنوان إلى العام الذ� فقد ف�ه النبي ملسو هيلع هللا ىلص زوجته خدیجة وعمه 

والعودة إلى نص المتنبي المش�ع بداللة الحزن �ظهر عمی� حزن الشاعر على واقع األمة 

  .العر��ة

  : و�واصل عبد الملك بومنجل في استحضار أدب المتنبي قائال

     

  :ـــرامــلء ف�ه عــــرامة واضطـــــــم    ــمى المتنبي ى الحــــــــوأعیــد� إل

  2»ت آالمــــرح �مـــــــــــــــــــــــــــــیّ لجما     ـل�همن یهن �سهل الهـــوان عـ«

                                                   

 .37عبد الملك بومنجل، عناقید الغضب، ص  -1

 . 18المصدر الساب�، ص  -2
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  :فالبیت األخیر مأخوذ من قول المتنبي

   1ــــــــالمت إیـــــــرح �مـــــــــــــــــــــــــــــیّ ــلجــــــــمن یهن �سهل الهـــــــــــــوان عـــــــــل�ه              ما             

�عمد الشاعر إلى توظیف هذا البیت الشعر� عن طر�� االقت�اس الحرفي، مشیرا إلى   

قائله في البیت الذ� قبله، واضعا إ�اه بین عالمتي تنص�ص داللة على أنه من �الم غیره، 

واستحضار نص المتنبي في ختام القصیدة ذو طا�ع فني؛ یتمثل في ختام قصیدته �ح�مة 

ن اإلنسان إذا �ان هّینا في نفسه سهل عل�ه احتمال الهوان، �المیت الذ� ال یتألم مفادها، أ

من الجراح، وعلى مستو� الداللة �شیر البیت في قصیدة بومنجل إلى موت الضمیر العر�ي 

��ة، لینقل المعنى من إزاء ما �حدث في غزة، والشاعر یر� في هذا الموت هوانا لألمة العر 

إلى العام المتمثل  2"الخرساني � أبي الحسن علي بن أحمد المر "مدح ثل في مالخاص المت

في التعبیر عن هوان وذل أمة ��املها، لتظهر إم�ان�ة التعبیر عن تجارب ووقائع العصر 

  .بنصوص الماضي الخالدة القابلة للتجدید وٕاعادة التش�ل

  :و�عارض في موضع آخر قصیدة �املة للمتنبي مطلعها

     3ــــــــــت أّیهذا الُهــــــــــــــــــــــمام             نحن نْبت الر�ـــــى وأنت الغــــــــــــــــــمامأین أزمعـــــــ

ف�ه أو أسلو�ه " معلم"أن عمال أدب�ا أو فن�ا �حاكي ف�ه مؤلفه ��ف�ة �تا�ة « والمعارضة تعني 

 منوال قصیدة أبي الطیب وزناً فقد نسج عبد الملك بومنجل قصیدته على   4»ل�قتد� بهما 

  ):الحمام(بـــــــ ) الهمام(متنبي مغیرا لفظة ، واستهل مطلعها �شطر الورو�اً  وقاف�ةً 

      

  ــالمأنا رهن الجـو� وأنت الس    ـمام؟أیـــــن أزمعــت أّیهذا الح

  5ـــازفا یـــــــــــــــــلتامو�ك الجــرح نـــ    ـؤاد�؟�فــت راحال أیـن أزمع

                                                   

 .217، ص 4عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان المتنبي، ج  -1

 . 215المرجع نفسه، ص : ینظر -2

 .61المرجع نفسه، ص  -3

، 1، المر�ز الثقافي العر�ي، الدار الب�ضاء، بیروت، � )استراتیج�ة التناص(دمحم مفتاح، تحلیل الخطاب الشعر�  -4

 . 121، ص 1985

 .21، ص 2016، 1الوطن، البدر الساطع للط�اعة والنشر، العلمة، الجزائر، �  أنتِ  عبد الملك بومنجل، أنتِ  -5
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والمعارضة ل�ست مظهرا من مظاهر التقلید وٕانما هي مظهر من مظاهر اإلبداع،  

  .ألن الشاعر �قوم فیها �المزج بین القد�م والجدید، وهي بذلك تؤ�د على تداخل النصوص

قندیل بني (�ستدعي الشاعر دمحم جر�وعة هو اآلخر أدب المتنبي في مطلع قصیدته 

  ):هاشم

   1في تمــــــــــــــــــوز تبــــــــــــتسم.. �زهرة الكأس )             قلــــــــــــــــــ�اه ممن قل�ه شـــــــــــــــ�موا حر (

  :والبیت �حیل إلى قول المتنبي

  2ـــالي عنده ســــــقموا حر قلــــــــــــــــــ�اه ممن قل�ه شـــــــــــــــ�م              ومن بجـــــــــسمي وحـــــــــ

والمالح� أن دمحم جر�وعة استحضر الشطر األول من بیت المتنبي لیخل� نوعا من   

، وٕاعادة الذاكرة ةألصوات قصد إثراء تجر�ته الشعر�النس� الحوار� الذ� �قوم على تعدد ا

وص القرائ�ة على التراث الشعر� القد�م، الذ� یؤد� حضوره إلى إضفاء الجمال�ة على النص

الشعر�ة المعاصرة، وقد استطاع الشطر الشعر� المستحضر �حلته الجدیدة، واستنادا إلى 

ق�مته التراث�ة، أن یبلغ التأثیر المطلوب في المتلقي بنقل المشاعر المملوءة �حب المصطفى 

  .ملسو هيلع هللا ىلص والشوق إل�ه

ر اإلسالمي و�م�ن القول أن نصوص أبي الطیب المتنبي حضرت في قصائد الشع  

المغار�ي المعاصر حضورا �ث�فا، إذا ما قورن �حضور غیره من الشعراء، وهذا راجع إلى 

أهمیته �شاعر أوال، و�شخص�ة ممیزة ثان�ا، وألهم�ة المرحلة التي عاش فیها والتي تعرف 

�العصر الذهبي ثالثا، وقد تنوعت آل�ات التوظیف وأش�ال الحضور؛ بین االقت�اس الحرفي، 

حو�ر، والمعارضة، واالستهالل بنص المتنبي وتضمینه مطالع القصائد، بهذه التقن�ات والت

المتنوعة �صل الشاعر في استحضاره إلى الغا�ة الفن�ة المرجوة من التعامل مع التراث 

  .الشعر� 

                                                   

 . �125وعة، قدر ح�ه، ص دمحم جر  -1

 .80، ص 4عبد الرحمن البرقوقي، شرح دیوان المتنبي، ج  -2



 توظیف التراث األدبي: الفصل الثاني

 
97 

 :توظیف النصوص الشعر�ة الحدیثة  -1-2

المغار��ة رت نصوص الشعر العر�ي الحدیث في متن القصائد اإلسالم�ة حض

، ومع ذلك �ان لها دور في المعاصرة، �ش�ل أقل �ثافة إذا ما قورنت بنصوص الشعر القد�م

  .ف�ارها وتجار�ها ومنحها ح�اة متجددة عن طر�� العالقة القائمة بینهاإثراء أ

نصا شعر�ا حدیثا �ضمنه ) الدار الب�ضاء(�ستدعي دمحم علي الر�او� في قصیدته 

  :من القصیدة، �قول الشاعرثنا�ا المقطع األخیر 

  �ا دار قد خدعوك إذ قالوا 

  �أنك �الضحى الفتان أو �النجمة العذراء

  �م غر الثناء المر من صفصافة حسناء 

  خدعوك �ا وحش�ة العینین إذ سموك �الب�ضاء

   ؟من أین �أت�ك الب�اض

  1وأنت مقبرة تضم مواجع الفقراء

اعتمد على التحو�ر في تعامله مع النص والمتأمل في المقطع یر� أن الشاعر 

المستحضر؛ عن طر�� التغییر في ترتیب ألفاظه و�نائها، والنص المستحضر ألحمد شوقي 

  :�قول ف�ه

  2اءــرهن الثنـــــــــــــــواني �غــــــــــــــوالغ    اءـــــــــــــحسن: هم ـــــوها �قولــــــــــــــــــخدع

لتش�ل ) حسناء( ولفظة) �م غر الثناء(مرتین، وع�ارة ) خدعوك(لفظة  تكرار: وما یدل عل�ه

البناء الشعر� الجدید في نص الر�او�، محافظة على مرجعیتها �دوال تراث�ة محیلة إلى نص 

الشاعر للمدینة في صورة  رُ أحمد شوقي، لتنتقل من خطاب المرأة إلى خطاب المدینة، وتصوُّ 

بین عدد �بیر من الشعراء، والشاعر حدد المدینة التي یتحدث امرأة ��اد ��ون قسطا مشتر�ا 

                                                   

 .35، ص 3دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -1

 .112، ص 1988، )د �(، دار العودة، بیروت، 2حمد شوقي، الشوق�ات، ج أ -2
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ومن الطب�عي أن الخداع هو  1عنها �اسمها، لیؤ�د العالقة بینهما؛ التي تعد عالقة بین ذاتین

الرا�� المشترك بین االثنین، فالمرأة مخدوعة بوصفها �الحسن، والمدینة مخدوعة بوصفها 

من أین �أت�ك الب�اض؟ وأنت مقبرة تضم مواجع ( هام�الب�اض، وهذا �ظهر في ص�غة االستف

و�ناء على هذا یتبین أن نص أحمد شوقي أخذ م�انه في بن�ة نص الر�او�، دون أن ) الفقراء

  .یلغي حضوره أثر النص األصل

استغل مصطفى دمحم الغمار� داال من دوال األمیر عبد القادر الجزائر� ووظفه في 

  : ، �قول الشاعر...)وسل األمیر ( الموسوم بـ نصه

  تكتب ال الصخب لرفضیدة �اــــــــقص" أم البنین " 

  واها عتبـــــــــــــــى ونجـــــــــــــؤالها عتبــــــــــس" أم البنین " 

  ذوب وما انس�ب ــــــــــــاءلت حلما یــــتس" أم البنین " 

  �2ة السیف العجبوغضیر ــــجرحا على شفة األم

  :الذ� تكرر في المقطع، یلمس عند األمیر في قوله) أم البنین(ورمز 

  اء �أحواليـــــــــــألعلم من تحت السم  ها ــــــــــــــنین وٕانـــــــــــــــائلني أم البـــــــــــــــتس

  3القوم في یوم تجواليموم ــأجلي ه    مي �ا ر�ة الخدر أنني ـــــــــــــــم تعلـــأل

فق�، وٕانما هو استحضار للنص ��ل، ) أم البنین(ولم �قتصر التوظیف على رمز   

تحیل إلى البیت األول من نص األمیر، ف��ون نص ) سؤالها عتبى، تساءلت حلما(وع�ارتا 

ن الغمار� مح�ال �الذاكرة القرائ�ة على شعر األمیر لالفتخار �ه، وما �عضد هذا و�آزره عنوا

الحامل لدالالت القوة والمقاومة والرفض، لینقل الشاعر في هذه ...) وسل األمیر( القصیدة 

ضمیر  إلى) سؤالها، تساءلت، تسائلني(ئب العت�ة النص�ة ضمیر الخطاب من المفرد الغا

                                                   

 .91، ص 1978 ،)د �(الكو�ت، إحسان ع�اس، اتجاهات الشعر العر�ي المعاصر، عالم المعرفة، : ینظر -1

 .14مصطفى دمحم الغمار�، قراءة في آ�ة السیف، ص  -2

العر�ي دحو، منشورات : ، جمع وتحقی� وشرح وتقد�م)م1883 -1807(دیوان الشاعر األمیر عبد القادر الجزائر�  -3

 .49، ص 2007، )د �(ثالة، الجزائر، 
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الذ� �عود على �ل قار� لهذا النص، ومراد ذلك هو ال�حث عن ) سل(المخاطب المفرد 

  .خه الحافل �ال�طوالتأمجاد الرجل وتار�

للشاعر المصر�  نصاً ) انتقام الحقود( یوظف عبد الملك بومنجل في مطلع قصیدته    

  :هاشم الرفاعي، �قول الشاعر

  ید تلهـــــــــــــو بجــــــــــــــرحك یـــــــــا عراق    "وآلمنــــــــــــــــــي وآلــــــــــــم �ـــــــــــّل حــــر" 

  ��ـــــــــّل ید ملطــــــــــــخة تســـــــــــــــــــــــــــــاق    األنـــــــــــــــــــذال مــــــن عرٍب وفرسٍ ید 

  1إلــــــــــــــى وطـــــن �عز �ه النفــــــــــــــاق    ید تزهــــــــــــــــو بخســـــــــــــتها وتهفـــــــــــــو

  :البیت األول یرجع إلى قول هاشم الرفاعيوالشطر األول من  

  2أین المسلمونا؟: ســـــــــــؤال الدهـــر    وآلمنـــــــــــــــــــــــــــي وآلـــــــــــــــــم �ـــــــــّل حـــر

ال التي وصلت إل�ه العراق �عد عام من ید تألم عبد الملك بومنجل على الح�ظهر شد  

حیث أص�ح العراق قي مهب الر�ح تلهو �ه ید األنذال ) صدام حسین(إعدام رئ�سها 

المشاعر والساسة، �عد أن �ان مهد الحضارات قد�ما، ومرعب الغرب حدیثا، وللتعبیر عن 

شم ب، عاد إلى نص هالى الشاعر، من حزن وألم وحسرة وغضالنفس�ة التي تس�طر ع

الرفاعي، الذ� تألم ف�ه على أمجاد المسلمین الضائعة، قبل أن یلعب الزمن لعبته و�تغیر 

الحال، ومن هنا یتضح أن العالقة بین النصین متوافقة في داللتها على مضمون واحد، هو 

التألم والحزن على الواقع المعاش، ولعل االستهالل بنص تراثي شعر� یز�د من غناء النص 

  . ساهم في انفتاحه على عوالم شعر�ة توضح رؤاه الدالل�ة والف�ر�ةالحاضر، و�

�ستثمر الر�او� نصا للشاعر العراقي بدر شاكر الس�اب، �فجر من خالله دالالت   

  ): أنشودة المطر(معبرة عن موقفه وتجر�ته، حین یجعل مطلع قصیدة 

                                                   

 . 07عبد الملك بومنجل، عناقید الغصب، ص  -1

، 2ش، م�ت�ة المنار، األردن، الزرقاء، � غدمحم حسن بر�: جمع وتحقی� دیوان هاشم الرفاعي المجموعة الكاملة، -2

  .383، ص 1985
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  1عیناك غابتا نخیل ساعة السحر

التراثي على الحضور  وتتكرر هذه الع�ارة للداللة) �ة لوزاعیناك غ(عنوان لقصیدة �سمها بـ 

  :موزعا على مقاطع القصیدة، �قول الشاعرالم�ثف؛ فحضورها �ان 

  عیناك غا�ة لوز �لما انش� رمح

  جئت أصنع من أشجارها الصل�ة

  رمحا �غني اسمك العطشان یرسمه ل�مونة عذ�ة 

  لها تس�ح إما في المساء

  2بنتي الرط�ه وٕاما في الص�اح شفاه

  :و�واصل في المقطع األخیر قائال

  عیناك علمتا اإلنسان �یف یر� 

  في ذاته ر�ه

  و�یف یلمس في الصحراء 

  دون لیل واضح در�ه

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

  عینا غا�ة لوز ساحر

  اق� الیوم منه ح�ة ح�ه وأنا أسَّ 

  3هال أمرت بجمعي ح�ة ح�ه

مسحة الحزن المخ�م على �ل زاو�ة من زوا�اهما، �ما تشترك تشترك القصیدتان في 

على من �عود؛ هل �عود على المرأة أم على العراق؟ ) عیناك(د الضمیر في في صعو�ة تحدی

؟ في ...أم على غیرهما؟ في النص الغائب، وهل �عود على المرأة أم على الوطن أم على 

تأو�الت بتعدد القراءات، هذا على مستو� النص الحاضر، مما یؤد� إلى عدید الدالالت وال
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من ص�غة المثنى إلى ) غابتا(الداللة، أما على مستو� التر�یب؛ فقد غیر الر�او� لفظة 

، ومع هذا التغییر الطفیف في بن�ة )اللوز(إلى شجرة ) النخیل(وشجرة ) غا�ة(ص�غة المفرد 

، وتتولد تجر�ة شعر�ة النص تتش�ل داللة نص الر�او� استنادا إلى داللة نص الس�اب

فالر�او� یوظف نصوصه الغائ�ة في س�اقات  «حاضرة على وعي تجر�ة شعر�ة ماض�ة 

مالئمة بوعي لغو� وجمالي وٕا�قاعي معبر عن مسار وخصوص�ة التجر�ة الشعر�ة التي 

و�هذا �ستثمر الشاعر مرجع�اته  1»وف�ر�ا وحضار�ا وٕانسان�ا ُتمنح من الماضي المتأل� لغو�ا 

  .األدب�ة والثقاف�ة و�وظفها في نصه الشعر� لتبدو جزء من نظمه اللغو� 

ومواصلة مع توظیف التراث الشعر� في عناو�ن القصائد، نقف على قصیدة للر�او� 

التي ترجع �القار� إلى دیوان الشاعر الجزائر� مفد� ز�ر�ا ) اللهب المدنس(موسومة بـ 

ي هذا التوظیف هو التضاد بین المدنس والمقدس، وأول ما یلفت االنت�اه ف) اللهب المقدس(

ومنه ُیتوصل إلى أن االستحضار ع�سي الداللة؛ فقداسة اللهب عند مفد� ز�ر�ا مستمدة 

 –هي األخر�  –او� �من ثورة التحر�ر؛ أ� من الواقع والتار�خ، ودناسة اللهب عند الر 

ة العشر�ة السوداء؛ النقط � إلى زمنمستمدة من واقع وتار�خ، وهذا األخیر یرجع �القار 

: ، و�تأكد ذلك �معرفة زمن �تا�ة القصیدة الذ� �ان یومالمظلمة في تار�خ الجزائر الحدیث

�ما هو موضح �الدیوان، إضافة إلى مضمون القصیدة الذ� یتحدث عن  07/02/1998

) الق�ة، األب�ار، القص�ة، الحراش، عین النعجة ( ذلك صراحة، بذ�ر مناط� جزائر�ة 

مشیرا إلى الفوضى التي عمت في تلك الفترة، ) در�اسة، مالك بن نبي ( وشخص�ات جزائر�ة 

  : نتیجة انعدام األمن، وعن هذا �قول

  من 

  �قتل من؟

  شي �المقلوبهذا زمن �م
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  الغالب ف�ه هو المغلوب

  فتحسس قل�ك

  1هذا القلب قبل �غادر صدرك

على العت�ة النص�ة لمفد� ز�ر�ا، وٕاعادة ص�اغتها �ما و�هذا فإن الر�او� �اتكائه 

یتواءم مع موقفه الشعر�، یؤ�د رفضه المطل� لهذا الواقع المؤلم الذ� عاشته الجزائر، 

  .في تعاطفه مع الشعب الجزائر� و�ظهر نزعته القوم�ة 

وفي الختام �م�ن القول أن الموروث األدبي الشعر� قد�مه وحدیثه، �ان حاضرا في 

؛ فقد تنوعت طرائ� تعامل الفن�ة الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر �مختلف الطرق  متن

مع النصوص المستحضرة، بین االقت�اس الحرفي، والتعدیل والتحو�ر في الشاعر اإلسالمي 

 النص، وٕاحالة الذاكرة القرائ�ة �اإلشارة إلى دال من دوال النص، وغیرها من الطرق، و�هذا

واقف والرؤ� مساهما في إنتاج الداللة الشعر�ة المعبرة عن المالموروث الشعر� �ان 

    .الشعر�ة
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  :توظیف الشخص�ات األدب�ة -2

لم �قتصر حضور الموروث األدبي في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر على   

استحضار النصوص األدب�ة فق�، بل �انت شخص�ات الشعراء حاضرة �رموز مرت�طة 

ومن الطب�عي أن تكون شخص�ات  «�قضا�ا معینة، تحاول است�عاب التجر�ة الشعر�ة 

بنفوس الشعراء ووجدانهم، ألنها هي التي لص� ء من بین الشخص�ات األدب�ة هي األالشعرا

ي ضمیر عصرها وصوته، األمر عانت التجر�ة الشعر�ة ومارست التعبیر عنها، و�انت ه

  .1»كسبها قدرة خاصة على التعبیر عن تجر�ة الشاعر في �ل عصر الذ� أ

واختلفت آل�ات االستدعاء من حیث ��ف�ة التوظیف، ومن حیث المساحة النص�ة التي   

ها الشخص�ة المستدعاة؛ فمرة تكون رمزا جزئ�ا وثان�ة رمزا �ل�ا وثالثة قناعا یتحدث تشغل

  : الشاعر �اسمه، و�م�ن إیجاز هذه اآلل�ات في طر�قتین

  :التوظیف الكلي -2-1

حفلت نصوص الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر �االستدعاء الكلي لشخص�ات   

م لف «�ثیر من الشعراء، التي �انت رموزا غن�ة ومتجددة تكشف عن عوالم الشاعر الدفینة 

�عد التعبیر الشعر� في العصر الحاضر �قوم على وصف العالم الخارجي الذ� �ح�� 

ة الخارج�ة نقال سطح�ا �اهتا، وٕانما صار یهتم �سرائر �الشاعر، �ما لم �عد �عتمد نقل الصور 

  .2»الشاعر و�واطنه 

ومن الشخص�ات التي �ان لها حضور في متن الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر،   

وشخص�ة محبو�ته لیلى العامر�ة، لتعبر �ل ) مجنون لیلى(شخص�ة ق�س بن الملوح 

� لم �شهد له مثیل، و�ان حضور شخص�ة عن ذلك الحب العذر� الصوفي الصادق الذ
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الشخص�ة هنا حضورا محور�ا، من خالل �ون الشخص�ة عنوانا للقصیدة �املة؛ إما یتحدث 

  .الشاعر إلیها أو بها أو عنها، حسب نم� التوظیف

في قصیدتین ) أسرار الغر�ة(فها هو الغمار� �ستحضر هاتین الشخصیتین في دیوانه   

  ):أنا المجنون �ا لیلى(والثان�ة ) ولیلى بین ق�س(األولى �عنوان 

بین الشخص�ات؛ حیث یت�ادل فنسج األولى على طر�قة الحوار الدرامي الذ� یدور 

�ل من ق�س ولیلى أطراف الحدیث شعرا، لیذ�رنا هذا النص �المسرح الشعر� عند أحمد 

  :شوقي، وهذه مقتطفات من الحوار الشعر� بینهما

  في الهــــــــــو� نسبلیلى .. بیني و�ینك   :قــــــ�س

  وأنت الورد والعــــــنب.. فأنت وجهـــــــــــي   

  أغنیتي.. �رْت ــــإن ف.. أنت الخــــــــــواطر  

  عر والغضبــــــــــــأنت الش.. متـــــــإذا ترن  

  ؟زلـــوالغ.. الم الحلو ــــــــــــــید الكــــماذا �ف  :لیلــــــى

  جر ��تحلـــو� �الهــــــــــإن راح ن�ض اله  

  نطةـــــــــــمح.. ات ـــــــــــایــــــــــالحب ل�س ح�  

  1والملل..  راب المرُّ ــــــــــــها الســــــــ�غ�م فی  

تأتي الشخص�ة هنا رمزا �ل�ا وتتمفصل ف�ه من العنوان الذ� �عد داال مح�ال �طر�قة 

القدم، ل�ش�ل حوار الشخصیتین بناء هذا النص، الذ� م�اشرة على الحب العذر� الموغل في 

��ون ف�ه الشاعر متحدثا بلسان ق�س الشخص�ة الموظفة، وتكون لیلى معادال موضوع�ا 

  :لمحبو�ة الشاعر التي هي أرضه ووطنه، ومما یدل على ذلك قول الشاعر بلسان ق�س

  خیل الشمس �ا وطنيتجتاح .. ورـــــــــتث

  اب المسافاتــــــــــــوتجت.. اح ــــــــــــسود الر�
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  لي حد ولي وطن .. یدة ـــــــد� العقـــــــــــــــم

  و� مروءاتي ــوما ته.. دود�ـــــــي حـــــــحب

  د�م ـــاب تنشـــــــــ�ا أحب.. رة ــــــــــــلیلى األسی

  وء �لماتيـوار� ضــــحیث ت.. اك ــــــــــــهن

  لبهاــــــــــأتص.. لى ــــــــــه في لیــــــــــه أللــــــــــــألل

  و �طوالتيـــــــوما تصح.. ر�ح الصلیب 

  جعلت فمي.. اك لو �نت �ا لیلى ـــــــهن

  1لجرحك �عضا من ضماداتي ..يـــهدب

وتشا�ه التجر�ة بین الشاعر�ن وتماثل الموقفین، أد� إلى استحضار الغمار� شخص�ة 

ق�س، والتشا�ه هو الفراق عن المحبو�ة، ف�ما أن ق�سا فارق محبو�ته لیلى، فالغمار� فارق 

للداللة على مأساة الشاعر ومحنته في ) لیلى األسیرة(محبو�ته األرض، و�ظهر ذلك في قوله 

ووطنه، والحدیث عن أرض الشاعر ووطنه ال �قصد �ه م�ان الع�ش  اغترا�ه عن أرضه

ذات حدود �أنه إنسان ال ینتمي إلى أرض معینة  «واإلقامة، ألن قراءة شعر الغمار� تشعرنا 

جغراف�ة، وٕانما ��ون حیث ��ون اإلسالم، هو في القدس، وفي الهند، وفي الفلبین، وفي 

لحال في هذه القصیدة، ل��ون هذا خیر دلیل على �ما �ان ا 2»...بخار�، وفي ال�اكستان

  .سان�ة الشاعرإن

ا صوت الشاعر وصوت الشخص�ة سج الثان�ة على طر�قة القناع الذ� یتساو� ف�ون  

) أنا(تكرار ضمیر الذات�ة  �عن طر�" المجنون " المستدعاة؛ حیث یتحدث الشاعر �صوت 

ا لیلى، أنا السار�، أنا المقرور �ا لیلى، أنا أنا المجنون �( في ثنا�ا القصیدة بدًء من العنوان 

واد� القر�، ( مشیرا إلى �عض األماكن التي �ان یلتقي فیها ق�س ولیلى ...) الظمآن �ا لیلى
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ل�عید القار� إلى تلك األجواء التي عاشها الحب العذر�، وهذه �عض أب�ات ) جبل التو�اد

  :القصیدة

  ن والسحرـى وأنت الجــــــــون �ا لیلــــــــــــأنا المجن

  وال فجر.. ار� بلیل الحزن ال شف� ــــــــأنا الس

  شوقي راعف غمر.. ى الهو� العذر� ـــو�ا لیل

  ر ــــاجني الذ�ــــــــــى واد القر� لبیت لما هـــــــــــــعل

  ى صحار� �لها العمر ـــون �ا لیلـــــــــــــــأنا المجن

  قم مرـــــاني علــــــــــــزم وال الحب �ا لیلـــــــــــىولـــــــــــــ

  زهرــــوال الحب ما إن برعم الــــــــــــــل.. أ�ا تو�اد 

  وال الحب �ا تو�اد لم یخضوضر الشعرــــــــــــــول

  1ى وأنت الماء والجمرــــــــــــــآن �ا لیلــــــأنا الضم

فأهم سمة تط�ع شعر الغمار� هو توفره  «والمالح� هنا طغ�ان الذات�ة على المقطع 

و�طر�قة  2»على الذات�ة الحارة، فذات الشاعر تطل علینا من خالل �ل جملة شعر�ة 

القصیدة السا�قة یتحدث الشاعر بلسان مجنون لیلى و�جعل من لیلى معادال موضوع�ا ورمزا 

تجعله مسافرا أبدا ی�حث عن وجهه اإلسالمي الحق�قي  «للحالة التي �ع�شها، وهذه الحالة 

ل��ون  3»...وهو ما یرمز إل�ه برموز عدیدة �األم، والخضراء، ولیلى، وسمراء، وسمحاء

م الحق�قي هو مراد الشاعر وغایته التي ینشد، ورمز إل�ه في هذه القصیدة بلیلى، اإلسال

لیجعل بینه و�ین اإلسالم الذ� ینشده مشار�ة وجدان�ة وعاطف�ة تر�طه �ما �انت تر�� ق�سا 

  .ولیلى وجدان�ة وعاطف�ة تناقلتها األج�ال
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� ال ��اد ��ون إلى توظیف الر�او� الذ" المجنون " ومن توظیف الغمار� لشخص�ة 

 یتقنع الر�او� ) مجنون لیلى(�عیدا عن توظیف الغمار� من حیث الك�ف�ة، فشخص�ة ق�س 

لتكون هذه ) أوراق من دیوان المجنون (ي قصیدة �سمها بـ وراءها ل�عبر عن همومه وآالمه، ف

  : األوراق من ح�اة الشاعر، ال من دیوان المجنون، �قول الشاعر

  �ضحك هذا العصفور

  المنثور على شجر الحلم 

  ألن العالم، 

  حین على ر�ش جناح�ه مساء ح�

  �ان خف�فا خفة أوراق النشوة

  وأنا

  ألمي قطعة شمس في الماء ال�ارد

  �یف ��ون خف�فا

  �1الفجر على صدر� هذا العالم

حیث �مثل المجنون رمزا داال على المعاناة واالن�سار الذاتي، وتشتت العواطف، و�عد   

الحبیب، و�عد ظهوره في العنوان یختفي اسم�ا في متن القصیدة، ولكنه ی�قى حاضرا من 

فتص�ح شخص�ة مزدوجة، مر��ة، تطل من تار�خها  «خالل التحام صوته �صوت الشاعر 

ى ذات تع�ش في عصرنا، وتشار�نا تفاصیله، وتتحول إلعلى الكثیر من دون أن تتخلى 

أو أفراحنا وت�قى ذاكرة حدث تار�خي مختزل في التجر�ة التي مارستها، وتكتسب / معاناتنا و

، والذ� یلفت االنت�اه في هذا التوظیف أن الشاعر لم 2»تجر�ة معاصرة من هذا االنتقال 

 لیلى أحد رموزه الدالة عل�ه، وٕانما ر�زیر�ز على داللة الحب العذر�، الذ� �عد مجنون 
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وشعور اإلحساس �القهر والمعاناة، ل�شترك الر�او� مع الرمز الموظف على الحالة النفس�ة 

  .في المشاعر واألحاس�س ال في التجر�ة التي عاشها

ومن الشخص�ات األدب�ة الحاضرة عند الشعراء اإلسالمیین، شخص�ة الشاعر   

رت في الكثیر من األد�اء والنقاد والدارسین، نتیجة دفاعها عن أثَّ  لتيا اإلسالمي دمحم إق�ال

إذا �ان حسان شاعر الرسول، فإن  «: أحمد حسن الز�ات/ اإلسالم وتعال�مه، فقد قال عنه أ

شاعر اإلسالم الد�تور  «: دمحم الرا�ع الحسني الندو� / ، وقال عنه أ1»إق�اال شاعر الرسالة 

 ف�ر والخ�الف�عة بین أقرانه، وهو نا�غة في الشاعر ذو م�انة ر  –رحمه هللا  –دمحم إق�ال 

والفلسفة والفن جم�عا، له آراء حصینة ونظرات عم�قة في ح�اة اإلنسان وم�انة المسلم في 

العالم، و�المه في غا�ة القوة والتأثیر �قع في نفس السامع والقار� موقعا عظ�ما، وألف�اره 

األمر الذ� جعل �عض الشعراء  2» ة للعالم اإلسالمي واألمة اإلسالم�ةق�مة وأهم�ة �بیر 

اإلسالمیین المعاصر�ن یتأثرون �ه و�نهجون نهجه، وهذا ما أد� إلى استحضاره �شخص�ة 

  .تراث�ة ورمز دال ُتثر� �ه نصوص الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر

الذ� ) إق�ال نامة(م بـ حضرت شخص�ة دمحم إق�ال في دیوان حسن األمراني الموسو 

ولكن منزلة  «: �عد ملحمة شعر�ة �ح�، تبین منزلة إق�ال في نفس الشاعر وفي هذا �قول

إق�ال في نفسي �قیت دائما منزلة خاصة، �س�نني و�وجه سفینتي الشعر�ة، وأحلم ��تا�ة 

لى لتكون هذه الشخص�ة هنا رمزا �ل�ا ممتدا ع 3»ملحمة شعر�ة عنه، أو �است�حاء منه 

مرحلة �املة من مراحل تجر�ة األمراني الشعر�ة؛ حیث تظل شخص�ة إق�ال �مثا�ة الخلف�ة 

                                                   

  وهو سلیل بیت معروف من أوس� 1877شاعر إسالمي هند�، ولد في مدینة س�الكوت الواقعة في وال�ة بنجاب، سنة ،

  .بیوتات البراهمة في �شمیر، وعرف عن ذلك البیت الصالح والتصوف 

، 2007، 3، دار ابن �ثیر، دمش�، بیروت، � 1، ج )المجموعة الكاملة(سید عبد الماجد الغور�، دیوان دمحم إق�ال  -1
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للملحمة، �حس بها القار� ولكنه ال �المسها، وهذا ما �عرف �استعارة المدلول العام الرمز�ة 

ة ؛ فالملحمة ال تشتمل على المالمح التراث�ة لشخص�ة إق�ال، �استثناء الداللة 1للشخص�

في الدفاع عن اإلسالم وم�ادئه وتار�خه الحافل �ال�طوالت، �ما �ان �أمل و�ناضل العامة 

  .عن ذلك دمحم إق�ال

وجد األمراني في صوت إق�ال ما یتحد مع صوته، وفي رمزه ما �عبر عن مواقفه 

الم هو اآلخر، و�هذا االتحاد أص�ح صوت المتكلم وآرائه �شاعر إسالمي یدافع عن اإلس

مة غامضا �صعب تحدید صاح�ه، أهو الشاعر؟ أم إق�ال؟ أم هما معا؟ في الملح) أنا(

الشاعر الحدیث وجد في أصوات اآلخر�ن تأكیدا لصوته من جهة، وتأكیدا  «لیتضح أن 

لوحدة التجر�ة اإلنسان�ة من جهة أخر�، فامتألت القصیدة الدرام�ة �العدید من األصوات 

  :ونجد هذا في المقطع التالي 2»المستحضرة 

  لوانــــــــــرق المـــــــــد أشــــــــــــــوره قــــــــــــمن ن    ح الذ�ــــــــــــــــــــود �الفتــــــــي أنا الموعــــــــــــإن

  انيـــي القـــــــــبدمتها ــــــــــــــرو�ت غلــــــــــــــــف    ر�ا ــــار الـــــــــــقته أزهــــــــــــــارق شـــــــــــــــاأنا ط

  اقان ــــــراج والخــــــــــد� المهــــــــرٌق لـــــــــــــــف    تدتــــاب�حي اهــــــــــاهلي أنا، �مصــــــــــوالب

  فرسانـة المّ ـــــــــاء بهـــــــــــــــــها النســــــــــــــعن    فت ـالحات تكشـــــــــاض الصــــــــــــــــــــوأنا ر�

  جانــــي ق�ضة السّ ـــــــــــن عزمــــــــــــــــلم تث  � الذ� ال �متر�  ـــــــحة الحـــــــــــــــــأنا صی

  غان ـــــــــــــاألفــــــــــــــــــث رســـــــــــــــــالة وأنا ور�    وره ــــــــــــــون �ِّ رِ دَ ـــــــــــــــیْ ل الحَ ــــــــــــــــــــــــــوأنا سلی

  3انيـــجي ومن برهــــــــراء من حجـــــــزه    ي من غر�تي؟ أنا غر�تي الـــــــــأشتك مَ لِ 

إق�ال قد أكسب الملحمة نوعا من الدرام�ة والفن�ة والرمز�ة / وه�ذا فإن اتحاد الشاعر

، تتكئ علیها تجر�ة الشاعر في إسقا� فني یجسد رمزا �ل�ا، وهذا لتكتسب زمن�ة معاصرة «

                                                   

 .201علي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة، ص : ینظر -1

 .178الحدیث مقوماته الفن�ة وطاقاته اإلبداع�ة، ص  السعید الورقي، لغة الشعر العر�ي -2

 . 04، 03حسن األمراني، إق�ال نامة، ص -3



 توظیف التراث األدبي: الفصل الثاني

 
110 

ولم �قتصر حضور  1»...الرمز الكلي تندغم في �ینونته الذات �الموضوع والخاص �العام

شخص�ة دمحم إق�ال على اسمه أو ضمیر �عود عل�ه، بل حضر �طر�قة فن�ة أخر� تمثلت في 

 اقت�اس �عض أقواله، وال �عد هذا من توظیف الشخص�ات إال إذا �ان مقصودا �ه استدعاء

فقد وظف األمراني عناو�نا لدواو�ن دمحم إق�ال في ملحمته  2شخص�ة صاح�ه ال مقصودا لذاته

أسرار خود�، رموز بیخود�، صلصلة الجرس، جناح جبر�ل، ( وجعلها عناو�نا لقصائدها 

لتكون بذلك دالة على صاحبها ال مقصودة لذاتها ...) دعاء طارق، ش�و�، جواب ش�و� 

على اعت�ار أن البؤرة األساس�ة التي تنطل� منها الملحمة هي إق�ال، والظاهر أن هذا 

ا �الشخص�ة الرمز، لخلو القصائد األمران�ة من قرائن تدل على التوظیف یرت�� ارت�اطا وث�ق

مرجعیتها األدب�ة �نصوص مستحضرة، �ما أنها لم توظف لق�متها التراث�ة الخاصة �قدر ما 

  .ارت�طت �صاحبها

و�تضح من هذا التوظیف الفني لشخص�ة إق�ال أن األمراني قد استقى منه ما یتالءم 

افة إلى أنه جعل من الملحمة �تلة واحدة ملتحمة، ف�ر�ة، إضار�ه الذات�ة ومواقفه الوتج

  . وأكسبها أ�عادا ودالالت تتواف� مع التجر�ة المعاصرة

و��قى حضور شخص�ة الشاعر اإلسالمي دمحم إق�ال متواصال في ثنا�ا قصائد الشعر   

بها في اإلسالمي �شخص�ة تراث�ة یتخذ منها الشاعر وجها للحدیث إلیها أو عنها، مستعینا 

) أسرار الغر�ة(تش�یل نصه الشعر�، وهذا ما یلمس عند الغمار� في قصیدتین له من دیوان 

  .��ون إق�ال حاضرا في عنوانیهما اسم�ا، و�هذا ��تسي النص ص�غة فن�ة رمز�ة

�قول ) بین ید� إق�ال(األولى أهداها إلى إق�ال في ذ�ر� م�الده المئو�ة وسمها بـ   

  :فیها

                                                   

، ص 1985، )د �(المعارف �اإلس�ندر�ة، مصر، قراءة في الشعر العر�ي الحدیث، منشأة  رجاء عید، لغة الشعر -1
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  في شفت�ك أغروده .. و�ین ید�ك �ا إق�ال 

  أنشوده.. معطرة بنور الوحي 

  جنب�ه أشواقاأ�ا من برعم اإل�مان في 

  تسافر في لهیب العش� 

  ..ذاكرة تلوب 

  وعبرة عطشى

  1..وأحداقا 

والمتأمل في القصیدة یلمس فیها ذلك الحب الصوفي الطاهر الذ� �ظهر من خالل 

الذ� �حمل معنى الحب اإلنساني الذ� ...) الشوق، الحب، الهو�، الس�رالعش�، ( ألفا� 

في العنوان وفي فاتحة ) بین ید� إق�ال(��نه الغمار� للشاعر دمحم إق�ال، ولعل ع�ارة 

القصیدة تؤ�د هذا المعنى، و�صوغ الشاعر هذه القصیدة عن طر�� التوجه إلى الشخص�ة 

�سه إلیها، �ما تلمس نزعة الرفض والتمرد في ثنا�ا الموظفة �الخطاب، لینقل مشاعره وأحاس

  :القصیدة

  �النا �ا غر�ب الدار رفض �مضغ األلما 

  یر�غ دما.. �النا في الدروب الخضر إصرار 

  وأ�عاد على أهدابها تنهل أمطار

  وتزهر �اللقاء المطل� الر�ان أقمار

  وجرح الرافضین اللیل قض�انا وأسوارا

  أنت الرفض.. إق�ال وأنت العش� �ا 

  2في شفت�ك ملحمة وقرآن

فالغمار� ذو شخص�ة متمردة وثائرة ورافضة؛ ت�حث عن ذلك التغییر الذ� �سّیر  

�عقد مع  «شعوب األمة اإلسالم�ة في مشارق األرض ومغار�ها إلى األفضل، لذلك نر� أنه 
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تلك التي تحمل في  الشخص�ات اإلسالم�ة الثائرة صح�ة الود والحب المتین، والس�ما مع

سلو�ها وأف�ارها معنى الثورة والتطور المستمر�ن، وتتجاوز في مفهومها لإلسالم ذلك المفهوم 

الذ� �قف �اإلسالم عند حدود الع�ارات، وفي هذا اإلطار یدخل إعجاب الغمار� التقلید� 

لذلك  1»المعتقد الشدید �شخص�ة دمحم إق�ال الذ� یبدو متأثرا �ه إلى حد التتلمذ في األف�ار و 

�ما �مزج بین ) �النا(�قرن الشاعر نفسه �الشخص�ة المستدعاة و�تحد معها من خالل لفظة 

أنت العش� (مشاعر الحب والرفض التي رأ� أنها تتجسد في شخص إق�ال من خالل ع�ارة 

لتكون داللة الرفض والثورة مؤد�ة إلى عواطف الحب بین شاعرنا ) وأنت الرفض.. �ا إق�ال 

   .ص�ة إق�ال المستحضرة �رمز للرفض والتمرد المؤد� إلى اإلصالح والتجدیدالغمار� وشخ

في دواعي توظیف شخص�ة إق�ال، ) نجو� إلى إق�ال(وال تكاد تبتعد القصیدة الثان�ة 

وفي الدالالت المستن�طة منها، وحتى في طر�قة الخطاب عن القصیدة األولى، إال أن 

اعر الحزن النا�ع من حزنه وخوفه وتألمه على  الشاعر في هذه القصیدة تس�طر عل�ه مش

  :أمته ودینه، فیتقدم �الش�و� إلى إق�ال، ف�قول

  نيــــــــــــــال عن وطــــــــــا إقبــــــــــدث یـــــــــــــاذا أحـــــم

نا ــــیعمــــــــــــاق وادي أ ـــــــــــــیل فـــــــــــــاجر اللــــــــــــــــخن

  ئةــــندس أو�ــــــــما تـــــــــــ�.. �ه ــــــــــــــدس فـــــــــــــــــــــتن

  تسقي الجسم طاعونا .. وطن الجسم ــــــــــــتست

  ي ذ�ح قافلتيـــــــــوا فــــــــــــسع.. ن ـــــــــــــــــعن الذی

  اطیناــــــــــوا الشیـــــــــــلب.. ائزها ــــــــــــــــي جنــــــــــــــــــــوف

  ازلنا ـادت تغـــــما ع.. وء ـــــــاكب الضــــــــــــــــــمس

  2غیر ناعینا.. ي ـــــــي الل�الــــــر� فـــــــــــما نـــــــــف
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�ش�ل هذا المقطع موقفا درام�ا یختزل في ط�اته تجر�ة الشاعر النا�عة من تلك   

�ع�ش معها، لیبث همومه إلى الشخص�ة التي یتخذ منها موقف الحدیث إلیها، المعاناة التي 

هي الدال على هذا الموقف المتخذ من الشخص�ة في المقطع، ) �ا إق�ال(نداء ولعل ص�غة ال

ل��ون إق�ال الشخص�ة التي یتوجه الشاعر إلیها �الخطاب محور القصیدة الذ� تنبني عل�ه، 

. وا�ا القصیدة إما �اسمه أو �ضمیر �حیل إل�ه و�عود عل�هفهو حاضر في �ل زاو�ة من ز 

والظاهر أن استحضار الغمار� لهذه الشخص�ة یدل على إعجا�ه وتأثره �شخص�ة الشاعر 

  .اإلسالمي ذ� الم�انة العظ�مة في تار�خ اإلسالم الحدیث

 حلم فارس من(�ستلهم الر�او� شخص�ة عنترة بن شداد الع�سي في قصیدة �سمها بـ   

و�تخذ من الشخص�ة قناعا �مرر من خالله موقفه من الواقع االجتماعي في ) بني ع�س

  :إحد� صوره، �قول الشاعر

  ..ألنني عبد غل�� الشفتین         

  ألن وجهي أسود مثل سواد لیلتینْ         

  ألن أنفي أفطس یخجل األبو�نْ         

  ألن شعر� مثل قشرة الشجْر         

  قالوا الدخول �ا حبیبتي        

  إلى مملكة العش�ِ         

  إلى حدائ� الص�احِ         

  �1حتاج إلى جواْز         

استطاع الر�او� في هذا المقطع أن یجسد موقفه الرافض من التعامل مع اإلنسان   

انطالقا من لونه أو عرقه أو جنسه أو م�انته، وللتعبیر عن هذا الموقف تقنع �قناع الفارس 
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لتعامل على هذا األساس قبل أن �ص�ح فارسا الع�سي عنترة بن شداد، الذ� عاش تجر�ة ا

ألنني عبد (و�تحد الشاعر مع الشخص�ة الموظفة مسقطا �عض صفاتها على نفسه حرا، 

و�م�ن اعت�ار هذا التوحد ) غل�� الشفتین، ألن وجهي أسود، ألن شعر� مثل قشرة الشجر

 أثیر لد� المتلقي،بینهما میزة فن�ة ص�غت النص الر�او� �ص�غة جمال�ة، تز�د من قوة الت

الجانب اإلنساني؛ الذ� �قوم على التعامل مع اآلخر من منطل� �ونه  و�لمس في هذه النص

  .دون تمییزإنسانا 

ولو أعدنا التأمل في عنوان النص لوجدنا أن الشخص�ة تظهر �صفتها ال �اسمها   

ْولى اعتماد فقد اعتمد الر�او� هنا صفة الفروس�ة، مع أن األَ ) حلم فارس من بني ع�س(

تنتقل ف�ه الذات الشاعرة من الواقع  ا،صفة العبود�ة، و�هذه الطر�قة �أخذ المعنى �عدا آخر 

االجتماعي المبني على أساس االنتماء والم�انة، إلى الواقع النفسي الذ� �ع�شه الشاعر 

�عد أن تغلب على واقعه و�ع�شه �ل فرد في المجتمع، تماما �ما عاش عنترة واقعه النفسي 

و�هذا ینقل الر�او� رمز عنترة االجتماعي، إال أنه لم �عش حلمه حتى �عد أن أص�ح فارسا، 

إلى قض�ة نفس�ة تتصارع فیها النفس مع نفسها �عیدا عن �قضا�ا اجتماع�ة اسمه الذ� ارت�� 

    .اآلخر

  :التوظیف الجزئي -2- 2

لشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر حضرت شخص�ات األد�اء والشعراء في متن ا  

حضورا جزئ�ا في مواضع عدیدة من قصائده، فقد �ان لها نصیب منها وح� وافر عند 

  .شعرائها، وهذا راجع إلى �ون التوظیف �س�طا إذا ما قورن �التوظیف المحور� 

لمصطفى ) المنتصرة(قصیدة ومن القصائد التي حفلت �استدعاء شخص�ات الشعراء   

الغمار�، التي تزخر �حضور �و��ة من الشعراء الرواد على طول متنها، أجمعها في دمحم 

  :األب�ات التال�ة
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  راووناـــــــــــا �ه الـــــــــر �حیــــــــــم وشع    ي �فن النظــــــــــوت فـــــــــُربَّ شعر �م

  اثروناــــــــــمه النــــر �اســــــــالنثحرر     ىــــ�ه حتـــــوافــــــــیٍد ضلت قـــــــــــــــــــوقص

  َحَدُث الشعر ما حو� المحدثونا    دیثـــــــــــــداثة وحــــــــــــــــــــیل ف�ه حـــــــــــــــــــق

  اموناـــــــــــــائر العــــــــص�فر ضوَء ال    �ه �ما ��ـــــــــــــــــــا�غي فــــــــــــــــــفر النـــــــــ�

  مروناــــــــــــون ما یــــــــل �علمـــه" یل    الملك الضلــ"ار� العادون في ـــوتم

  �روناــــــــــفن ما ینــــــــــــــــد، و�ْفٌر �ال    روا الفن في الضاــــــادوا فأن�ــــــــــــــوتم

  دوناـــــــــاحــــــــي فنه الجـــــــار� فـــیتم    ى ـــــأن" هومیر"ان ــــــــفي البی" جرول"

  ادوناــالش هُ ارُ ـــــــــــشتَ ع �َ ــــــــــــــــعن بدی    د�ـــــــــــــرف� أبــــــــــــــإذا ت" یبــــــــــــــــــحب"و

  1اشقوناــاسه العـــــــــٍر، وحاكى أنف    أن� في شعــــــــــــذ� تــــــــــــــــــال" الولید"و

: ، هي على الترتیببناء الشعر� شخص�ات شعر�ة متنوعةجمع الشاعر في هذا ال   

، )هومیر(، همیروس)جرول(، الحطیئة)الملك الضلیل(، امرؤ الق�س)النا�غي(النا�غة الذب�اني

، وما �ظهر من خالل المعنى العام للمقطع أن هذا التوظیف )الولید(، ال�حتر� )حبیب(أبوتمام

ق�متها ونفاستها  �مجد الكتا�ة الشعر�ة القد�مة التي مثلها هؤالء الشعراء وغیرهم، مؤ�دا على

بین شعر هؤالء وشعر �عض المعاصر�ن الذ� یر� ف�ه في تراثنا الشعر�، لیبین الفرق 

رب شعر �موت (في صدر البیت األول ) ُربَّ (الغمار� نوعا من الضعف، ولعل حرف الجر

الذ� �فید التقلیل خیر دلیل على موقف الشاعر، وما هذا اللجوء إلى هذه ) في �فن النظم

ات الشعر�ة والمزج بینها في نس� بنائي واحد إال للغرض ذاته، ل�ضع بین ید� الشخص�

القار� نماذجا شعر�ة عل�ا، ترجع إلى ذاكرته �عد سماع اسم الشاعر، تدفعه إلى حتم�ة 

المقارنة بین فن أولئك السامي، و�ین فن هؤالء الضعیف، الذ� ادعى ف�ه أصحا�ه الحداثة 

  .�ما یر� الغمار� 

  :الشعراء، و�ظهر ذلك في قوله�عض األمراني أ�ضا شخص�ات و�ستدعي 

  دعیني أنطل� فال�حر یدعوني

                                                   

 . 98-97مصطفى دمحم الغمار�، قصائد منتفضة، ص -1
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  و�دعوني البنفسج واختالف الوجد

  في مهج العراجین

  دعیني أحترق تطفح شراییني

  �أمر لست أذ�ره

  وشعر لو رأ� وسم�ه حسان

  ما غنى بجل� وانتشى طر�ا

  أسقني العر�ا: وال قال ابن هاني

  �ا �حر، �ا أسرار أسرار� أال 

  جذور� من رمالك ف�ك ممتده

  إلى وجده

  ووجدة طفلة سمراء

  1ترعى في ر�ى القلب

تس�طر على المقطع مشاعر الحزن والحیرة والض�اع، وفي خضم هذه الحالة   

الم�نى �أبي ) الحسن بن هاني(و) حسان بن ثابت(الشعور�ة، �ستند الشاعر على شخص�ات 

نواس، في س�اق یؤ�د ف�ه ق�مة شعره الفن�ة والمعنو�ة، الذ� لو سمعه الشاعران لما تغنوا 

حسان وأبي نواس لم ��ن اعت�اط�ا، وٕانما �ان مقصودا، �شعر �عدها، واخت�ار األمراني ل

ف�الرجوع إلى تار�خ الشعر العر�ي القد�م فن�ا؛ نجد أن �ال الشاعر�ن مجدد في جانب من 

جوانب الشعر الفن�ة، ف�مجيء اإلسالم تغیرت الم�اد� والق�م واألخالق، فغیر حسان من 

ة الطلل�ة، ورفض الوقوف على األطالل، وثار أبو نواس على المقدممعاني الشعر وأفانینه، 

واستبدلها �المقدمة الخمر�ة، ومن هنا �م�ن القول أن الشاعر اتخذ من الشخصیتین رمزا 

بل وتجر�ة الشاعر ��ل تدل على  ،للتجدید والتغییر والرفض، ألن س�اق القصیدة والدیوان
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س�اق �فرض مضمونا  ذلك، وال یجوز التعامل مع الرمز الفني �معزل عن س�اقه، ألن �ل

  .1خاصا �ه

لیلى المقدس�ة مهر� (شخص�ة عنترة ومحبو�ته عبلة في قصیدته �ستلهم الغمار� 

   :، �قول الشاعر)بندق�ة

  ثرـــــــــــبوة وتعــــــــــــــــى فلكـــــــــوٕاذا صح    ام على الرؤ� ــــــأنا لست من غزل ین

  2ائد عنترــــــــلة في قصــــــــــطلل لعب    یتهـــــــوس ولـــــــــــــــــادم في النفــــــــــطلل تق

وهما في هذه القصیدة رمزان جزئ�ان لم �ستغرقاها �املة، و�ذ�رهما الشاعر مع أعظم   

ذات الدالالت ) ال��اء على األطالل(قض�ة فن�ة شغلت العصر الجاهلي، أال وهي قض�ة 

ي نفس�ة الشاعر العر�ي القد�م، و�حضران في بن�ة النص ل�عبرا عن العم�قة التي تبوح �ما ف

داللة الحب العمی� بینهما، ور�طهما الشاعر �األطالل داللة على الق�مة الرمز�ة واإل�حائ�ة 

وال شك أن االستخدام الرمز� للكلمات �غني التجر�ة الشعر�ة غنى  «التي �حملها النص 

عمی� األثر على المستو� الفني، و�ن�غي أن ندرك بوضوح أن استخدام الرمز في الس�اق 

الشعر� �ضفي عل�ه طا�عا شعر�ا، �معنى أنه ��ون أداة لنقل المشاعر المصاح�ة للموقف 

ألن  ) فلسطین السلی�ة(ا هو رمز للوطن المفقود ؛ فطلل عبلة إنم3»وتحدید أ�عاده النفس�ة 

التي تدل على استحالة ) لیته(القصیدة تصور معاناة الشعب الفلسطیني، وص�غة التمني 

وال بد من اإلشارة إلى . التحق�، تؤ�د هذه المعاناة، ف�ما فقد عنترة عبلة، فقد العرب القدس

وء العمل�ة الشعور�ة التي تتخذ الرمز ضق الشعر� أ� في ین�غي تفهم الرمز في الس�ا «أنه 

و�ناء على هذا تكون عبلة الشخص�ة التراث�ة المستحضرة ل�ست مجرد  4»أداة وواجهة لها 

                                                   

د (سعد الدین �لیب، وعي الحداثة دراسات جمال�ة في الحداثة العر��ة، منشورات إتحاد �تاب العرب، دمش�، : ینظر -1

 .73، ص 1997) �

 .13منفضة، ص مصطفى دمحم الغمار�، قصائد  -2

، 1دمحم العبد حمود، الحداثة في الشعر العر�ي المعاصر ب�انها ومظاهرها، الشر�ة العالم�ة للكتاب، بیروت، لبنان، �  -3

 .128، ص 1996
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امرأة أحبها الشاعر، إنما هي أرض ضاعت وسلبت، لتنتقل الداللة من خصوص التوظیف 

  .إلى عموم التجر�ة الشعر�ة

رنا العر�ي القد�م، یتواصل حضور و�قاء مع س�اق الحب الطاهر في تجر�ة شع  

شخص�ات الشعراء التي عاشت ذلك في قصائد الشعر اإلسالمي، حیث یوظف األمراني هذه 

  :الشخص�ات في قوله

  الم من الخفقان؟ــي، ُتراه یُ ـــــــ�ف    تك حامال قلبي علىــــــــــــإق�ال، جئ

  اناقوت والعق�ــــــو على الیـــــــ�عل    وهراـــــــي جــــــت طینــــــإق�ال قد حول

  ود أغانيـرت لما مأل الوجـــــــــنف    وال ظب�ةـــــــو� ق�س، ولـــــــشرب اله

 لحــــــــعفراؤه، ما للخل    روة ــــــــــذراؤه، ولعــــــــــــــــــوام� عــــــــــــــــول
ّ
  1انيــــــــــــي

ستخدام ال�حتاج إلى شرح �بیر، �ما أننا ال نحس في اوالمقطع واضح الداللة ال   

الرمز� غموضا أو إبهاما، فاألمراني �أتي �شاعر�ن من شعراء الغزل العذر� الذ� اشتهر في 

لیلى : (ق�س بن الملوح، وعروة بن حزام، مصحو�ین �محبو�تیهما: العصر األمو� هما

وام� (عر دمحم إق�ال معززا ذلك �قصة ل�عبر عن ح�ه الكبیر للشا) ، وعفراء)ظب�ة(العامر�ة 

فالشاعر في هذا المقطع �ستخدم التي عرفت في األدب الفارسي، وتناقلتها األج�ال، ) وعذراء

استخداما فن�ا إ�حائ�ا و�وظفه توظ�فا  –متمثال في شخص�ات الغزل العذر�  -التراث األدبي 

على معط�ات التراث مالمح رمز�ا لحمل األ�عاد المعاصرة للرؤ�ة الشعر�ة، حیث �سق� 

معاصرة، تعبر عن مشاعر /تجر�ته الخاصة، لتص�ح هذه المعط�ات معط�ات تراث�ة

  .وعواطف األمراني الدفینة

رسالة حب إلى شرفاء (�شیر عبد الملك بومنجل إلى شخصیتین أدبیتین في قصیدته   

  :، �قول الشاعر..)مصر
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  اض نهرا على صحرائها الكرمــــــــوف    الهرمها ــــــــنــــــي قد زار التــــــأحب مص

  ار والق�م ـــــت الشْهب واألنهلَّ ــــــــــــــفانه    ائها قمرـــــــــــى ظلمــــــــــــــوحل شمسا عل

  راقه النغمـــــــــــــــیت �سا إشــــــــف بــــــ�أل    رناــــــــرها الشوقي �سحــــــومن غدا شع

  قلمــى له الــــــــــــــذ� أوحــــــــــــــلالرافعي ا    : ائها أل�ــــــــــي ظلمــــــــــــجر فــــــــــومن تف

  1هم شممــــــــــــرار لـــــــــأشرق علینا �أح    ا غَدها ـــــــــــاِل یـــــــــــر الرجـــــــــــأحب مص

لم �ستغرق االستدعاء في هذا المقطع سو� اإلشارة إلى لقب الشخص�ة المستدعاة؛   

ف�ظل محصورا في نطاق محدود من  «حیث أن االستدعاء �شغل مساحة �س�طة من النص 

وحي (حیث تشیر هذه المساحة إلى أمیر الشعراء أحمد شوقي، وصاحب �تاب  2»القصیدة 

مصطفى صادق الرافعي، إْذ یجسد هذا التوظیف مشاعر الحب الذ� تحمله الذات ) القلم

الشاعرة لمصر وشرفائها، تأكیدا منها على م�انة الشخصیتین أدب�ا على المستو� العام، 

فالقصیدة تسعى بلغتها الشعر�ة إلى أن تحتو�  «، )ذات الشاعر(وعلى المستو� الشخصي 

تجر�ة الشاعر، �عواطفه وانفعاالته وهواجسه، وهي تعبر عن صورة من صور الروح 

والحب �ق�مة أخالق�ة من أسمى صور اإلنسان�ة على  3»اإلنسان�ة في أرقى حاالتها 

  .اإلطالق، وعواطفه مس�طرة على القصیدة، و�لمس في �ل جزء منها

ظف أ�ضا من الشخص�ات األدب�ة في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر، ومما وُ   

المش�عة �التراث والم�تنزة ) �غداد األطفال قادمون (ما وظفه دمحم علي الر�او� في قصیدة 

�بیر األثر �عدید الدالالت، حیث یوظف في أحد مقاطعها شخصیتین شعر�تین �ان لهما 

نازك المالئ�ة و�در شاكر الس�اب، �قول : اصر، هماعلى التجدید في الشعر العر�ي المع

  :الشاعر

  الكولیرا) 5(

                                                   

 . 21 -19عبد الملك بومنجل، عناقید الغضب، ص  -1

  .80، ص 1995، 1أسالیب الشعر�ة المعاصرة، دار اآلداب، بیروت، � صالح فضل،  -2

 .29، ص 2011، 1سلمان علوان العبید�، البناء الفني في القصیدة الجدیدة، عالم الكتاب الحدیث، إر�د، األردن، �  -3
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  حك ��عب حذائه

  عود ثقا�ه

  أشعل سیجاره 

  قبل وجنة مون��ا

  وراح �فتش عن آخر هند� أحمر

  قیل ابتلعته شوارع �غداد

  أن هنودا حمرا مرت جانب دجلة؟  من أخبره

  من أخبره؟

  األطلسأهي األوراس أم الجوالن أم 

   ...أم ماء النیل أم العاصي أم 

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

  �ل عواصمنا الیوم تتا�ع ضاح�ة قدام الشاشة قصة 

  لتح� ضفائَرها فوق رمال.. مون��ا وهي تغادر �حرا عر��ا 

  تدعو عاشقها المجنون إلى أن �قضي لیلته األولى.. الموصل 

  �ا نازك ها قد طلع الفجر ف�في عن سرد مسلسل .. في �ابل

  �في عن سرد مسلسل ما حل ب�ابل من رعب ودمار.. مون��ا

  طلع الفجر ونازك مازالت تح�ي 

  لألمة في الوطن العر�ي

  قصصا ملته�ة

  ط�ع قرارة موجتهاتقصصا ما عادت تس

  أن تحمل �عض لظاها

  فهل احترقت �ا قلب لهول المأساة �حور الشعر 

  هل احترقت أس�اب الخبب؟

  هل احترق الماء ��ل األنهار

  وما احترقت �ا رب قلوب
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  ترقد في أحشاء شیوخ العرب؟

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

  ف�یف ُتَطهَّر.. تحبین حبی�ك حبین.. �ا عاشقة اللیل

  أطرافك �ي تلجي �سالم �ستان صالتك هذا الیوم و�ستان 

  الثورة والماء بدجلة هر�ه الشعب وخ�أه بین ضلوع الس�اب

  ل�شر�ه هذا الشعب الطاعن في العطش الشاسع أو �أكله إن

  حل �ه جوع 

  ما مر أ�ا نازك عام و�الدك ل�س بها جوع 

  في �ل م�ان ی��ي طفل مفجوع 

  جوع هذا ما قد مزقه ال

  .. الجوع .. الجوع .. الجوع 

  �ا حزن عراقك إذ �صرخ مما فعل الجوع

  �ا حزن عراقك إذ �صرخ مما فعل الموت

  ..الموت .. الموت .. الموت 

  �ا حزن عراقك لو �علم الثعلب ذا األجنحة الحجر�ة 

  وهو �طارد في الجو طیور النجف األشرف �انت تحضنه 

  آه لو �علم أن شیوخ ق�ائلها �انت تطعمه .. الصحراء العر��ة 

  الش�ح وتطعمه الزعتر تطعمه البترول وتطعمه ما لذ وطاب 

  بجّنتها فإذا طلب الماء ل�شرب �أسین 

  أعطته َبَرَد� في جزءین

  :ونردد في حزن ومراره

  مطر ..مطر .. مطر .. مطر 

  فإذا أعشبت األرض وأثمر هذا الشجر

  نعر� ونجوع 

  ما مر أ�ا نازك عام و�الد� ل�س بها جوع
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  �ا حزن �الد� العر��ة

  لو تعلم ما حل بها من غضب 

  تدف� فصال فصالفدعي القصة �ا عاشقة اللیل 

  هذا الص�ح إما جاء الص�ح الضاحك أو أدبر

  وال تنهي هذا السرد إلى أن تعرف حال

  1عقدة هذا الخذالن العر�ي

الخطاب الشعر� في هذا المقطع عن معاني األلم والمعاناة، التي تس�طر على ��شف     

�ل جزء من أجزائه، وفي خضم هذه المعاني تأتي شخص�ة نازك المالئ�ة �راٍو ینقل إلینا 

هذه المعاني في ش�ل قصص ملته�ة تحرق القلوب �مأساتها، مستحضرا معها الشاعر 

طلع الفجر ونازك ما زالت : (، حین �قولف لیلة ولیلةلقد�مة المعروفة �ألالقصص التراث�ة ا

وأدرك شهرزاد الص�اح فس�تت عن الكالم (المأخوذة من قول راو� ألف لیلة ولیلة ) تح�ي

إال نازك لم تتوقف عن الكالم بل ظلت تح�ي وتسرد القصص، واختار الشاعر نازك ) الم�اح

العاصمة التي اتخذها الشاعر عنوانا لتكون رمزا في ثنا�ا نصه، ألنها من موالید �غداد، 

لقصیدته، وألنها اشتهرت فن�ا �ظاهرة الحزن واأللم في الشعر المعاصر، التي �انت قض�ة 

  .قصیدة الر�او�ة التي بین أیدینامحور�ة في قصائدها، �ما نجده مخ�ما على أجزاء ال

دل علیها؛ وقد خص الر�او� الشخص�ة �النداء في أكثر من موضع، �اسمها أو �ما ی

لتكون نازك ) �ا حزن عراقك(، ومرة )�ا عاشقة اللیل(، ومرة )أ�ا نازك(فتراه مرة ینادیها 

الرمز مس�طرة على المقطع حضورا وخطا�ا؛ حیث یتخذ منها الشاعر شخص�ة  /الشخص�ة

والشاعر یتخذ من الشخص�ة هذا الموقف عندما �حس �أن الشخص�ة  «یتوجه إلیها بخطا�ه 

؛ حیث 2»ر�ته الذات�ة، وٕانما تجسد �عدا موضوع�ا من أ�عاد تجر�ة موضوع�ة ال تحمل تج

                                                   

 .35 - 32، ص 4دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج -1

 . 212علي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة، ص  -2
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 1تحمل الشخص�ة الجانب المعاصر للتجر�ة، وتص�ح المالمح التراث�ة رموزا لدالالت معاصرة

فنازك تحمل داللة البلدان العر��ة المغلو�ة على أمرها التي س�طر علیها التخاذل حتى 

  .ئا، حتى في نصرة شعبها وٕاطعامهأص�حت ال تملك من أمرها شی

) الكولیرا(وما �شیر إلى شخص�ة نازك المالئ�ة في المقطع أ�ضا؛ عنوان المقطع 

التي �انت ..) الموت .. الموت .. الموت (الذ� �حیل إلى قصیدتها المشهورة، وتكرار لفظة 

الذ� �مثل ) عاشقة اللیل(، إضافة إلى ندائها بـ )الكولیرا(�مثا�ة الزمة تتكر في قصیدتها 

ازك، فهذه �لها دوال مستحضرة تؤ�د الحضور الكثیف للشخص�ة األدب�ة على دیوانا شعر�ا لن

لهذا االستدعاء الفني ما یبرره  «طول المقطع الشعر�، وفي �ل جزء من أجزائه، والبد أن 

في تجر�ة الشاعر المعاصر، فهو یتكئ على المفارقة التصو�ر�ة واللغو�ة مسلطا الشعور 

و�هذا األسلوب یتبین أن  2»مع حر�ة الح�اة المعاصرة  الناقد أو الرافض أو المتعاطف

��تب �تا�ة فوق أخر�، ألن الكتا�ة الشعر�ة الجدیدة تخ� فوق الكتا�ة األخر�  «الر�او� 

�ل  في «ولعل هذا المقطع یجسد مقولة أدون�س  3»التي �ادت تمحى وتختفي وتموت 

المقطع مزجت بین التراث في ألن لغة  4»عظ�مة قصیدة ثان�ة هي اللغة عر��ة قصیدة 

ومعناها، نتیجة شحنها �مضامین الواقع المعاصر لفظها و�ین المعاصرة في تجر�تها 

  .وتموجاته

ومع هذه الس�طرة الحضور�ة لشخص�ة نازك المالئ�ة في نص الر�او�، یجد بدر 

هر�ه الشعب وخ�أه بین ضلوع (شاكر الس�اب م�انا له في هذا النص؛ مرة بذ�ر لق�ه 

                                                   

 .213المرجع نفسه، ص : ینظر -1

  .96صابر عبد الدا�م، األدب اإلسالمي بین النظر�ة والتطبی�، ص  -2

نو�ر عبد السالم بن عبد العالي، دار الت: ، تر-مفهوم المؤلف في الثقافة العر��ة –عبد الفتاح �ل�طو، الكتا�ة والتناسخ  -3

 . 20، ص 1985، 1ي، الدار الب�ضاء، � للط�اعة والنشر، بیروت، المر�ز الثقافي العر�

 .18، ص 2010، �5 ، لبنان - ، بیروتساقي، دار ال1 أدون�س، دیوان الشعر العر�ي، ج -4
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) مطر.. مطر.. مطر.. مطر(ومرة بذ�ر ما �حیل إل�ه من شعره، في تكرار لفظة ) الس�اب

  .التي �انت تتكرر فیها هذه الالزمة) أنشودة المطر(التي تعید الذاكرة القرائ�ة إلى قصیدة 

ومن خالل ما سب� �م�ن القول أن التوظیف الفني للشخص�ات األدب�ة، إن دل على   

ن شخص�ات الشعراء مصدر تراثي �ضيء جوانب التجر�ة الشعر�ة شيء فإنما یدل على أ

  .في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر
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�ش�ل التار�خ جزء ال یتجزأ من ��ان األمم والمجتمعات؛ فهو المرآة العاكسة لح�اة   

وهو المحاف� على �ل األحداث التي جرت في الشعوب عبر مختلف العصور واألزمنة، 

الماضي، ولما له من أهم�ة في معرفة ح�اة السا�قین ��ثیر من تفاصیلها، رجع إل�ه الشاعر 

�عد التار�خ من�عا ثرا من منا�ع اإللهام الشعر� الذ� �ع�س  «وأخذ منه ووظفه، حیث 

ي وف� رؤ�ة إنسان�ة معاصرة الشاعر من خالله االرتداد إلى روح العصر، و�عید بناء الماض

و�قصد بتوظیف التراث التار�خي في الشعر تداخل نصوص تار�خ�ة مختارة مع  1»... 

؛ أ� هو توظیف أحداث وشخص�ات من التار�خ ذات داللة تتناسب 2النص األصلي للقصیدة

  .مع التجر�ة اإلبداع�ة للشاعر

سالمي المغار�ي وقد حضر التار�خ �أحداثه وشخص�اته في قصائد الشعر اإل  

  . المعاصر �طرق فن�ة مختلفة

  :توظیف األحداث التار�خ�ة -1

 :توظیف األحداث التار�خ�ة القد�مة  - 1-1

احتلت األحداث التار�خ�ة القد�مة م�انا متمیزا في الشعر اإلسالمي المغار�ي 

  .نه من إغناء تجر�ته والتعبیر عن مواقفه، حیث استلهم منها الشاعر ما �م�ّ المعاصر

  :غزوة بدر -1-1-1

تعد غزوة بدر أول معر�ة من معارك المسلمین الفاصلة، وفیها انتصر المسلمون   

تل فیها سادة قر�ش من المشر�ین، وأعز هللا فیها اإلسالم والمسلمین، على المشر�ین، وقُ 

                                                           

، ص 2013، )د �(إبراه�م نمر موسى، تضار�س اللغة والداللة في الشعر المعاصر، عالم الكتاب الحدیث، عمان،  -1

111. 

 .29أحمد الزعبي، التناص نظر�ا وتطب�ق�ا، ص : ینظر -2
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ولذلك هي رمز  لتكون أول غل�ة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص والمؤمنین معه على قر�ش �عد هجرته إلى المدینة،

  .شعره يللعزة والجهاد وانتصار الح�، و�هذا المعنى یوظفها مصطفى دمحم الغمار� ف

  ): ال تنامي �ا أمتي(�قول الشاعر في قصیدته 

  زاء نیل المرامــــــــــا �العـــــــوم.. ن     وـا أحمدیــــــــاد یــــــــــــــل�س إال الجه

  ر�ات ور�امـــاما من ذ�ــــــــــــــها ر�    ذین أرادو ـــــــــــــــ�ال" بدر"رْت ــــــــــــــ�ف

وا قـــــــــــــُمفَ     ل الحبَّ ــــإذا حم" بدر"�ل درب    امـــــــ�اله نـــــــــــــــهرآــــــــــــــــــــــــــدُّ

  1مية الضحى أن تناـم�ا أ.. ة     یذك �الملــــــــــإني أع.. ال تنامي 

��شف المقطع الشعر� اتجاها متجذرا و�ارزا في شعر الغمار�؛ تمثل في دعوة   

ؤ�د هنا أنه ال حل إال الشاعر إلى الجهاد، حیث أص�ح ف�رة رئ�سة في �ثیر من قصائده، لی

واإلشارة التار�خ�ة المتمثلة في غزوة بدر الكبر� مبن�ة على هذه ) ل�س إال الجهاد(الجهاد 

استعملها الشاعر في هذا المقطع  �محفز للنهوض والجهاد، مشیرا إلى أن هذه الف�رة، 

الحادثة التار�خ�ة ل�ست للذ�ر� فق�، وٕانما یجب االقتداء بها والسیر على سبیلها، وٕان 

معاودة النظر في النص تكشف أن المراد من التوظیف التار�خي لغزوة بدر ل�س التار�خ في 

جادها و�طوالتها وما ترتب عنها من تم�ین للمسلمین وانتصار حد ذاته، وٕانما من أجل أم

�عید إلى بدا�ة ) م 1994(على ال�اطل، ولعل الس�اق التار�خي الذ� �تبت في هذه القصیدة 

العشر�ة السوداء التي مرت بها الجزائر في فترة التسعینات من القرن الماضي، حیث �ع�س 

الماضي القد�م في الحاضر؛ أ� في واقع  هذا التوظیف رغ�ة الشاعر في تجدد أمجاد

�عید بناء الماضي وف� رؤ�ة إنسان�ة  « الشاعر، والمتأمل في المقطع یجد أن الشاعر

معاصرة تكشف هموم اإلنسان ومعاناته وطموحاته وأحالمه، وهذا �عني أن الماضي �ع�ش 

  .2»في الحاضر و�رت�� معه �عالقة جدل�ة تعتمد على التأثیر والتأثر 

                                                           

 .41مصطفى دمحم الغمار�، العید والقدس والمقام، ص  -1
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وقد تم توظیف غزوة بدر �موروث تار�خي عند الشعراء اإلسالمیین المعاصر�ن على   

نطاق واسع، لن تشیر الدراسة إلى مواضعها جم�عا ألنها تشترك في معظمها في داللة 

  .الجهاد وال�طولة واالنتصار

وٕان �ان الغمار� قد وظف غزوة بدر توظ�فا م�اشرا عن طر�� ذ�ر اسمها في ثنا�ا   

  :فإن حسن األمراني �شیر إلیها عن طر�� ذ�ر مشهد من مشاهدها، �قول الشاعرالنص، 

ذ عند الوغـــــــــــى أخـــــوان    هذا ابن عفــــــراء معــــــــاذ مدجج   ومعوَّ

  و�الهما أســــــــدان بل صقران    و�الهما یرجـــــو الشهادة �اسًما

  و�الهما سأل ابن عوف أینه؟          

  من ذا؟  -      

  أبو جهل، -      

  أال تر�ان؟  -              

  ؟ ما یبتغي الفت�ان      

  .سب رسولنا -      

  أ�سیر فوق األرض في تیهان؟      

  هیهات،

 ..شدا، قد بدا  -

  فإذا هما      صقران نحو فر�سة یث�ان .....   

  حرب عوان فانثنى األســـــدان    وتكشفت عن ساقها في لحظة

  �السیفقتلته : �ل �قول        

  واحتكما إلى هاد� الور� العدنان      

  أمسحتما س�ف��ما؟ : قال الحبیب المصطفى -      

  �ّال،  -      



توظیف التراث التاریخي: الفصل الثالث  

 
129 

  .إذن أر�اني -              

  ورأ� النبي المصطفى الس�فین،

  1فاست�شر الولدان). �الكما : ( قال      

 تستحوذ اللحظة التار�خ�ة على مساحة البن�ة اللغو�ة للمقطع الشعر�، وتشیر إلى  

معاذ بن (و) معاذ بن عفراء: (یوم بدر، على ید غالمین من األنصار هما) أبي جهل(مقتل 

بینا أنا واقف في الصف یوم بدر، : فعن عبد الرحمن بن عوف قال «) عمر بن الجموح

فنظرت عن �میني وشمالي، فإذا أنا �غالمین من األنصار حدیثة أسنانهما تمنیت أن أكون 

، ماحاجتك نعم :�ا عم هل تعرف أ�ا جهل؟ قلت: ني أحدهما فقالفغمز . بین أضلع منهما

ُأخبرُت أنه �سب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والذ� نفسي بیده لئن رأیته ال �فارق : إل�ه �ا ابن أخي؟ قال

سواد� سواده حتى �موت األعجل منا، فتعجبت لذلك، فغمزني اآلخر فقال لي مثلها، فلم 

أال إن هذا صاح��ما الذ� : ي جهل یجول بین الناس، فقلتأنشب أن نظرت إلى أب

فقال . ثم انصرفا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فأخبراه. سألتماني، فابتدراه �س�فیهما فضر�اه حتى قتاله

ال، فنظر في : هل مسحتما س�ف��ما؟ قاال: أنا قتلته، فقال: أ��ما قتله؟ قال �ل واحد منهما

وقد اتكأ الشاعر على هذا المشهد التار�خي الحامل لعدید . 2»كما قتله �ال: الس�فین فقال

الدالالت، لیذ�ر �ماض عر��، خاض ف�ه المسلمون أسمى معارك ال�طولة والنضال، مر�زا 

إلى فئة على دور الغالمین األنصار�ین وصن�عهما، رغم صغر سنهما، وفي هذا رسالة 

التار�خ اإلسالمي لالقتداء بها والسیر على الش�اب �ضرب أمثلة وقصص حق�ق�ة من 

  .منهجها وطر�قتها

و�ان االستدعاء على ش�ل صورة مشهد�ة، اجتمعت عناصرها في النسیج اللغو� 

للمقطع الشعر� المأخوذ من الحدیث النبو�؛ متمثلة في الحوار بین عبد الرحمن بن عوف 

                                                           

 . 29، 28حسن األمراني، إق�ال نامة، ص  -1

 .775، 774صح�ح البخار�، ص  -2
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، و�بدو أن هذه الصورة تأخذ ق�متها والغالمین، ثم قتل الطاغ�ة، ثم االحتكام إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص

من ق�مة الیوم الذ� وقعت ف�ه؛ فمرجعیتها التار�خ�ة الم�تنزة �الدروس والعبر أمدت األمراني 

  .�طاقات إبداع�ة وحموالت معرف�ة أكسبت شعره حیو�ة وحر��ة وانفتاحا

  : فتح م�ة -2- 1-1

فتحا عظ�ما نصر هللا �ه نب�ه وصدقه وعده،   �عد فتح م�ة في التار�خ اإلسالمي  

حتى سمي �الفتح األعظم، وسبب الفتح تار�خ�ا هو نقض الهدنة التي �انت بین النبي 

القتال الذ� وقع بین بني ��ر حلفاء قر�ش و�ني خزاعة حلفاء  «وقر�ش، عن طر�� 

المسلمین، وقد انضمت قر�ش إلى حلفائها ال��ر�ین في هذا القتال وأمدتهم �الرجال والسالح 

  :و�عد الحادثة �ستنجد عمرو بن سالم الخزاعي النبي ملسو هيلع هللا ىلص و�نشده أب�ات منها 1»سرا 

  ونقضــــــــــــوا میثـــــــــــاقك المـــــــــــــؤ�دا    الموعـــــــــــــداإن قر�شا أخلفـــــــوك 

  وزعمــــــــوا أن لست أدعـــــــــو أحدا    وجعلـــــــــــــوا لي في �ـــداء رصدا

  وتــــــــــــــــــــــیر هجدا هم بیتـــــــــــــــونا �ال    وهـــــــــــــــــــم أذل وأقـــــــــــــــــل عــــــــــددا

  2وقتلونا ر�عا سجدا          

و�حضر هذا الفتح في ثنا�ا الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر، عند دمحم علي الر�او�، 

  :و�ظهر في قوله

  �ا راحال سلم علیهم واحدا فواحدا        

  سلم على الذین �اتوا �المح�� هجدا         

  سلم على الذین ًمزقوا         

  3هناك ر�عا وسجدا        

                                                           

 .348عبد الحل�م الكعبي، موسوعة التار�خ اإلسالمي عصر النبوة، ص  -1

 .117، ص 2ابن األثیر، الكامل في التار�خ، ج  -2

 . 274، ص 2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -3
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�حیل المقطع إلى استنجاد عمرو بن سالم الخزاعي �الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من خالل ألفا�   

المأخوذة من أب�ات االستنجاد التي ألقاها عمرو بن سالم بین ید� ) هجدا، ر�عا، سجدا(

تح و�ین الشعر اإلسالمي المعاصر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهذا التداخل بین السیرة النبو�ة المجسدة في الف

�صل تار�خ األمة المسلمة األولى الناهضة �أع�اء الدعوة وٕا�الغ الرسالة والجهاد �حاضر  «

حیث �شیر الشاعر  1»األمة وواقعها الیوم، وهي تتقاعس عن الدفاع عن أراضیها وأعراضها 

وغزواته وانتصاراته، و�قارنها إلى أ�ام المجد والقوة في تار�خنا اإلسالمي مجَسدا في فتوحاته 

بواقع األمة الیوم، الذ� غابت ف�ه تلك الق�م واستبدلت بنق�ضها؛ فاستبدل المجد �الذل 

والهوان، والقوة �الضعف، واالنتصار �االنهزام، وهذا ش�ل من أش�ال توظیف التراث في 

صلة �قضا�ا الشعر، حیث وظف الر�او� الحادثة التار�خ�ة بدواعي المناس�ات التي لها 

الوطن؛ وذلك لشحذ الهمم على التمرد لتغییر هذا الواقع األل�م، ولكي یؤ�د روح الس�ادة 

والحر�ة في ضمیر أبناء الوطن، عن طر�� التذ�یر �أمجاد القدماء، و�یف قدموا للحضارة 

وهذا یدل على وعي الشاعر اإلسالمي . 2أفضل مقوماتها، و�یف �انوا سادة الدن�ا وقادتها

معاصر في تعامله مع التار�خ، ومعرفته بدوره في استنهاض الهمم والتذ�یر �األمجاد عن ال

  . طر�� تجدید الشعور �االنتماء إلى الدین والتار�خ والوطن

  :معر�ة القادس�ة -3- 1-1

التي وقعت بین المسلمین والفرس، حیث  «�ستحضر حسن األمراني معر�ة القادس�ة   

على قتال المسلمین ف�انت المواجهة على أرض العراق بین الج�شین وتحدیدا " رستم"أصّر 

في منطقة القادس�ة، ُمني فیها الج�ش الفارسي بهز�مة ن�راء وقتل آالف من الفرس وفر 

  : ولهوذلك في ق 3»آخرون لتكون �لمة هللا هي العل�ا، و�نتصر المسلمون 

                                                           

 .292را�ح بن خو�ة، جمال�ات القصیدة اإلسالم�ة المعاصرة، ص  -1

صد�قة أسد� مجرة، علي ص�ادني، استدعاء الشخص�ات واألحداث التار�خ�ة في أشعار أحمد  شاكر عامر�،: ینظر -2

 .103، ص 2016، ش�ا� 25اإلنسان�ة، جامعة �ابل، ع مطر، مجلة �ل�ة التر��ة األساس�ة للعلوم التر�و�ة و 

 .23، ص 1997، )د �(زاه�ة الدجاني، القادس�ة معر�ة فاصلة، دار الكتاب العر�ي، بیروت،  -3
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  1من الفــت�ان: فاعجْب، وال تســـــــــــــــأل    ف�أن یوم القــــــــــــــــــادس�ة مــــــــــــــــاثل

التي تغطي جزء �بیرا من ) ندفتح السِّ (ینبئ التوظیف عن س�اق مشابهة بین حادثة   

الفرس، و�تضح ذلك ملحمة األمراني، و�ین معر�ة القادس�ة التي انتصر فیها المسلمون على 

، ومفاد التوظیف أن التار�خ �عید نفسه، حیث یتكرر االنتصار )�أن(من خالل أداة التشب�ه 

بین ند �ما �ان في القادس�ة، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على عم� التالقي في السِّ 

�االسم الشاعر وتار�خه الحافل �االنتصارات واألمجاد، واإلحالة على الحادثة التار�خ�ة 

ته حاضر في ذهن�ة تار�خ �انتصاراته وأمجاده و�طوال��شف عن هذا التالقي، لیؤ�د أن ال

القار� العر�ي، ال �حتاج إال لمثیر �حیل الذاكرة عل�ه، لیدل على ترا�� ماضي األمة 

  .�حاضرها

وفي س�اق آخر یجمع الغمار� بین معر�ة القادس�ة وغزوة بدر، ل�ش�ل حبل الوصل   

  :دثتین، �قول الشاعربین الحا

  بولـــــــــــــوا الطـــــــــــــــــــ�ة دقـــــــــــــــــــــــــــوللقادس

غــــــــــــــــالوج" سعد"و�رفض    اراــــــــوَه الصَّ

  �ةــــــــــــــــــــــــــــهي القادس" بدر"لة ـــــــــــــــــــسلی

  اراـــــــــول انتصــــــــــــــالطبدق ــــــــــــــ�ا من ی

  در�ا " قدس" ــــــــــــــــــــراحك یــــــاست�قى ج

  2..�فون ثاراــــــــــى الحنــو��ق.. �ص�ح 

یدل الحضور االسمي المتكرر للحادثة التار�خ�ة على س�طرة الحدث التار�خي على 

معبرا عن معاناة طها �غزوة بدر الكبر�، المقطع، وذلك في س�اق تمجید لمعر�ة القادس�ة بر�

  .الوطن العر�ي وعن جراح القدس التي ال تندمل

  :وتأتي القادس�ة عند عبد الملك بومنجل في س�اق تعظ�م ألهل العراق، �قول الشاعر

                                                           

  .31حسن األمراني، إق�ال نامة، ص  -1

 . 43ص ، 1982، )د �(الشر�ة الوطن�ة للنشر والتوز�ع، الجزائر، مصطفى دمحم الغمار�، عرس في مأتم الحجاج،  -2
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  یونها اغُتِصب العراقـــــــــــلوجه ع    طشىـــــــــــــوداء عــــــــــــة ســــوأنتم رای

  اق ــــــــــــــتقة �ســـــــــــــــــــاد معــــــــــــــــــــ�أحق    � ـــــا فر�ـــــــــــنصرنــــــــــــــــــــسی فال أبدا

  اقـــــــــافح والعنـــــــــــــــوٕان �ثر التص    �ــــجمعنا طر�ـــــــــــــــــــــــــــــــوال أبدا سی

  :اقــ�ة والرفــــــــطرخ األحــــــــــــــو�ص    وت رفضافة صـــــــــستلهب المس

  1واـــــــــــاقــــــــــــــم�ة قد أفــــــــــــــفإن العلق    �قوا ـــــــ�ة فلتفـــــــــــــــــــــــــــــــــاة القادســـــــــأب

یذّ�ر أهل العراق والمالح� هنا أن الشاعر ) أ�اة القادس�ة(و�ظهر التعظ�م في قول الشاعر  

جل النهوض واالستفاقة من الغفلة القادس�ة الواقعة في أرضهم، من أ �أمجادهم في معر�ة

، �عد إعدام ار ال�الد وتتدخل في شؤونهالتي �ع�شونها، في ظل س�طرة أجنب�ة خف�ة تسیّ 

وتدهور أحوال ال�الد، وهذا یدل على است�عاب الشاعر للروافد ) حسین صدام(الرئ�س 

التار�خ�ة والثقاف�ة للحدث التار�خي، واالطالع على أحواله، وتمثلها في س�اق شعر� مش�ع 

  .�عدید الحموالت الس�اس�ة المعبرة عن واقع العراق الراهن

  :واقعة الیرموك -4- 1-1

بن الولید من أهم المعارك التي خاضها المسلمون تعد معر�ة الیرموك �ق�ادة خالد   

ضد الروم؛ ألنها �انت بدا�ة انتصار المسلمین خارج ش�ه الجز�رة العر��ة، انطالقا إلى �الد 

الشام، وهي من األحداث التار�خ�ة التي �ان لها حضور في متن الشعر اإلسالمي المغار�ي 

  ):صلوات المستضعفین(المعاصر، حیث یوظفها حسن األمراني في قصیدته 

  :�نا من أغوار الجب نناد�ك        

  صالح الدین              

  صالح الدین              

  ناجیناك عسى تمنحنا س�فا        

  �قطع رأس التنین        

                                                           

  .10، 09عبد الملك بومنجل، عناقید الغضب، ص  -1
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  لكنك ما جئت        

  وال في الیرموك تجلى سیف هللا البتار        

  والنسوة خلف القوم �أس�اف        

  تترصد من ولى األد�ار              

  :أ�صر صوتا یخترق األحقابلكني         

   :لن یبلَغَك القدس سو� درب واحد        

    1سیف و�تاب        

�نا من (تظهر حسرة الشاعر وتألمه على ما �حصل في القدس من بدا�ة المقطع 

وأغوار الجب تدل على المأساة التي �ع�شها الشعب الفلسطیني، و�أتي ) أغوار الجب نناد�ك

س�اق تحسر على الوضع الراهن، فالشاعر یتمنى عودة توظیف الحادثة التار�خ�ة في 

الیرموك �أ�طالها وانتصاراتها لتخلص القدس مما هو ف�ه، حیث استغله الشاعر في التعبیر 

عن حالته النفس�ة التي تتوق إلى النصر الفلسطیني على المستدمر الصهیوني، �ما انتصر 

لى أن األحداث التار�خ�ة ال تنته المسلمون على الروم في واقعة الیرموك، وهذا یدل ع

 �2انتهاء وجودها الواقعي، بل هي صالحة ألن تتكرر من خالل مواقف جدیدة وأحداث جدیدة

و�أخذ االستحضار هنا �عدا آخر تت�اعد ف�ه الفواصل بین الماضي والحاضر، وتتموضع ف�ه 

ال (النفي المطل� مواقف جدیدة تكسب داللتها من س�اق النص األمراني؛ المبني على ص�غة 

الذ� یتأكد �ه ت�این الحالتین؛ حالة االنتصار وال�طولة ) في الیرموك تجلى سیف هللا البتار

في معر�ة الیرموك، وحالة االنهزام النفسي والخذالن القومي في واقع فلسطین السلی�ة، وفي 

اعس لألمة، ضوء هذا الطرح عمد الشاعر إلى اإلطار التار�خي لیجسد حالة التخاذل والتق

ومن هنا یتبین أن . أمام ما �حدث في فلسطین، حتى یتمنى عودة الیرموك برجالها وأ�طالها

                                                           

  .90حسن األمراني، الزمان الجدید، ص  -1

 . 120علي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة، ص : ینظر -2
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الدافع وراء العودة إلى التار�خ واستلهامه ��من في تواف� األف�ار المراد إ�صالها إلى المتلقي 

  .دون التصر�ح بها م�اشرة

  : معر�ة صفین -5- 1-1

 المعاصر إلى معر�ة صفین، التي دامت عشرة أ�ام عاد الشاعر اإلسالمي المغار�ي  

بین علي ومعاو�ة رضي هللا عنهما، انتهت برفع المصاحف على الرماح والمناداة بتح��م 

ووظفها ل�فجر منها طاقات تعبیر�ة ودالالت إ�حائ�ة، فها هو  1ن�تاب هللا بین الفر�قی

  : الغمار� یوظفها في قوله

  إلــــــــــــــــــــه�ة، رّقــــــــــــــت فـــــــــــرقَّ التهیُّـــــم   وحدة " فتــــــــــــوحاتال"قرأتك في ُبــــــــــعد 

  �سلـــــــــــسل أشـــــــواق الهـــــــو� و�نِغـــــــم     �ستان عارف" األحیـــاء"وما زلت في

  2یذیب الثلـــج حین �حمـــــــــحمومهرًا     سیــــــــــــفا وفـــــارسا" صفین"وت�قین في 

  :و�قول في موضع آخر من الدیوان نفسه 

  ..أُلمُّ هواك         

  أقرأه صه�ال أخضر القسمات        

  .. وُمْهرًا         

  "صفین"فارسا �متد من         

  �حطم صخرة المأساة        

  یذیب الحاضر الصخرّ� أنفاسا ر��ع�ه        

   3اإلله�هوأ�اما تضيء الدرب �الكلم         

                                                           

، 2009، )د �(عبد الح��م الكعبي، موسوعة التار�خ اإلسالمي عصر الخلفاء الراشدین، دار أسامة، عمان، : ینظر -1

 .254 ص

 .21مصطفى دمحم الغمار�، بوح في موسم األسرار، ص  -2

 . 58المصدر الساب�، ص  -3
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لم �فت الغمار� أن یتخذ من الحادثة التار�خ�ة المتمثلة في واقعة صفین مط�ة ل�عبر 

عن مواقفه و�مرر آراءه وأف�اره، فتراه یوظفها توظ�فا �طول�ا تتولد منه دالالت المجد والعز؛ 

 في المقطعین، والشاعر بهذا التوظیف ال) �السیف والمهر والفارس(عن طر�� ر�� الواقعة 

وتألمه وحسرته یهدف إلى تدو�ن الحادثة التار�خ�ة �قدر ما �سعى إلى التعبیر عن واقع بلده 

حیث �ع�س التوظیف ) المأساة، والحاضر الصخر� (على مآله، فوصفه في المقطع الثاني بـ 

حالة الفرقة والشتات في واقع الشاعر من خالل أن �الده لم تعد یدًا واحدة، وٕانما أص�حت 

زا�ا تح�مها األهواء والمصالح، والجمیل في هذا التوظیف الفني أن الغمار� رجع فرقا وأح

، أو ینظر إلیها على أن �قع أسیرا لها أو �عید سردها «بذاكرته إلى الواقعة التار�خ�ة دون 

وٕانما لیجسد من خاللها  1»أنها مثال�ة الداللة م�تف�ة بذاتها تستح� الثناء وٕاعادة السرد 

ات�ة ومواقفه الشعر�ة، مؤ�دا العالقة المتینة بین الشاعر والتار�خ والوعي في معاناته الذ

  .التعامل معه

وٕان �ان الغمار� قد استحضر موقعة صفین عن طر�� ذ�ر اسمها فإن األمراني   

  :یوظفها �آل�ة أخر�، �قول الشاعر

  نحن نجنح للسلم  -        

  ها قد أتوا �حملون المصاحف فوق األسنة،(         

  تلهج أن�ابهم �الدعاء            

  إنهم عائدون         

  ل�حمل رأس الحسین             

  على رأس رمح         

   2)�عودون �ا �ر�الء             

                                                           

، )د �(عر��ة للدراسات، بیروت، سامح الرواشدة، مغاني النص دراسات تطب�ق�ة في الشعر الحدیث، المؤسسة ال -1

  .14، ص 2006

 .161حسن األمراني، الزمان الجدید، ص  -2



توظیف التراث التاریخي: الفصل الثالث  

 
137 

وتتمثل اآلل�ة في استحضار مشهد من الحادثة التار�خ�ة؛ تمثل في رفع المصاحف   

ثرها معر�ة على األسنة، الذ� �حیل تار�خ�ا إلى حادثة التح��م المشهورة، التي انتهت على إ

صفین، والالفت لالنت�اه في هذا المقطع داللة التوظیف؛ التي تحمل داللة سلب�ة، تتجسد 

ومما هو ) تلهج أن�ابهم �الدعاء(فیها معاني الم�ر والخد�عة، و�ظهر هذا في قول الشاعر 

معروف أن األلسنة هي التي تلهج �الدعاء، أما األن�اب فهي لالفتراس، �ما أنها تظهر في 

ق�قة لمس هنا مفارقة عجی�ة، یر�د الشاعر من خاللها إقرار حابتسامة الم�ر والخد�عة، لتُ 

حادثة التح��م؛ التي �انت مناورة من الصحابي الجلیل عمرو بن العاص رضي هللا عنه، 

هل في أمر أعرضه عل�ك ال یز�دنا إال اجتماعا وال  «: و�ظهر هذا تار�خ�ا في قوله لمعاو�ة

هذا َحَ�ٌم بیننا و�ین�م، : نرفع المصاحف ثم نقول لما فیها: نعم، قال: فرقة؟ قالیز�دهم إال 

ین�غي أن نقبل، فتكون فرقة بینهم، وٕان : فإن أبى �عضهم أن �قبلها وجدت فیهم من �قول

داللة الم�ر و�واصل الشاعر تأكیدا على  1»قبلوا ما فیها، رفعنا القتال عنا إلى أجل 

حادثة قتل الحسین رضي هللا عنه في �ر�الء، ل�ضع القار� بین والخد�عة مشیرا إلى 

نق�ضین؛ رفع المصاحف ورفع رأس الحسین، و�ظهر من خالل الر�� بین الحدثین 

التار�خیین والمزج بینهما، أن األمراني �عید بناء النص الشعر� المتفاعل مع  الحدث 

ل�س وصفا  «ألن التار�خ  ؛لداللةتتكثف فیها ا ،التار�خي وف� رؤ�ة ف�ر�ة وثقاف�ة جدیدة

لحق�ة زمن�ة في وجهة نظر معاصرة لها، إنه إدراك إنسان معاصر أو حدیث لها، فل�س 

  .2»هناك إذن صورة جامدة ثابتة أل�ة فترة من هذا الماضي 

والمالح� أن األمراني �حاول أن �سق� الماضي على حاضره، لیؤ�د أن أن الماضي   

بین التار�خ (الد�تور راغب السرجاني في تقد�مه لكتاب یتكرر في حاضرنا، وهذا ما أورده 

فإنه قد تبین لي �عد دراسة أحسبها مستف�ضة، واطالع ال �أس �ه، أنه  «: في قوله) والواقع

                                                           

، )د �(عمر عبد السالم تدمر�، دار الكتاب العر�ي، بیروت، لبنان، : ، تح2ابن األثیر، الكامل في التار�خ، ج  -1
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ونفس األحداث نراها من .. فالتار�خ ��رر نفسه �طر�قة عجی�ة ... ال جدید على األرض 

  .1»جدید رأ� العین، فق� �اختالف �سیر ��اد ال یتعد� األسماء واألم�نة 

  :فتح عمور�ة -6- 1-1

فتح عمور�ة من أهم الفتوح اإلسالم�ة في األراضي البیزنط�ة، نصر هللا ف�ه اإلسالم   

، "توفیل بن میخائیل"على أعدائه، و�انت الغل�ة للخل�فة الع�اسي المعتصم �ا� على القائد 

و�ان لهذا الفتح حضور تار�خي و�طولي تناقلته األج�ال، لما ف�ه من صفات المروءة 

لى بها المعتصم، لالرت�ا� بنصرة امرأة مستضعفة، و�هذا المعنى والرجولة التى تح

  :�ستحضرها حسن األمراني

  )الخلیج الثائر( �ا غا�ة ممتدة من         

  السادر في نواح�ه                

  الغافل عن جراحه) المح�� الهادر( حتى         

  رأیت طیف امرأة         

  صماتستصرخ الناصر والمعت        

       2وما أر� إال دمى        

رأیت طیف امرأة تستصرخ الناصر (وما �حیل إلى الحادثة التار�خ�ة قول الشاعر   

ألن هذا الفتح سب�ه استغاثة امرأة في سوق عمور�ة �المعتصم، فسمع المعتصم ) والمعتصما

بذلك فلبى نداءها وفتح عمور�ة، هذا الس�اق التار�خي للحدث، أما توظ�فها األدبي في ثنا�ا 

فهو تمني الشاعر عودة هذه األحداث إلنقاذ ما �قي من موت في العالم النص األمراني، 

ا العر�ي، وهذا �عبر عن رؤ�ة العالم والنظر إلى الواقع، �عیني الشاعر، و�قراءة تأمل لهذ

ن الرؤ�ة مجرد طیف عابر، �ما أن الشاعر ال یر� إال المقطع نتأكد أن هذا لن �حصل، أل

                                                           

  .03، ص 2008، 1قرأ للنشر والتوز�ع والترجمة، الفسطا�، �اني، بین التار�خ والواقع، مؤسسة راغب السرجا -1
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المي دائم ال�حث عن الق�م السام�ة والم�اد� العل�ا رغم دمى، ومع ذلك فإن الشاعر اإلس

س�طرة ق�م الفساد والظلم، ألنه حامل لرسالة إنسان�ة تكشف عن مشاعره وأحاس�سه الدفینة 

  .تجاه ما �حدث

قد حضر في المقطع الساب� بإشارة تدل ) فتح عمور�ة(وٕان �ان الحدث التار�خي   

  :�وعة، �قول الشاعرعل�ه، فإنه �حضر �اسمه في نص دمحم جر 

  متــــــــــــــــغن�ا �مــــــــــحمــد یتـــــــــــــــــــــــــــشهد    امعـــــفي صوت من رفع األذان بج

  نـــــــــــــــــــــــّوارة یرنـــــــــــو إلــــــــیها المسجد    في مصحف فــــــــــي علــــــــــ�ة صدف�ة 

  1لملــــــــــــــــ�ح وجه مسجــــــــــــــد�ٍّ تعقد    حر�ــــــــــــــــــــ�ة) عمــــــــــــور�ة ( في را�ة 

�حیل الشاعر إلى الحادثة التار�خ�ة مر�زا على ما �تب في رایتها؛ حیث أنه لم   

ة حر��ة في اإلسالم یوظفها لذاتها �قدر ما وظفها مدحا السم سید الخل� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ف�ل را�

، حیث تكشف القصیدة م�انة النبي صلى )ال إله إال هللا دمحم رسول هللا(شعارها �لمة التوحید 

ءت اإلشارة التار�خ�ة إال لتعضد هذا المعنى هللا عل�ه وسلم في �ل جزء من ح�اتنا ، وما جا

لة في رفض الظلم وتز�د من قوته، �ما أنها تحمل في ط�اتها ق�م اإلسالم وم�ادئه المتمث

واألس�اب ) �ةعمور (والثورة عل�ه وعدم االستسالم له؛ من خالل الداللة التار�خ�ة التي تحملها 

المتمثلة في تلب�ة نداء المرأة من طرف المعتصم ونصرتها، وجاء  التي قامت من أجلها؛

الحاملة لعدید الدالالت دون ) عمور�ة(مجمل هذا في تكثیف داللي ومعنو� عبرت عنه لفظة 

التصر�ح بها في ثنا�ا النص، ومثل هذه اللغة الشعر�ة التي تلمح أكثر مما تصرح وتعتمد 

أنها لغة أصیلة في انتمائها إلى تجر�ة الشاعر، اإل�حاء بدل الم�اشرة، �م�ن وصفها �

 2وسحر�ة في قدرتها المجاز�ة والرمز�ة القائمة على التعبیر الواسع والعمی� �أقل األلفا�

  .یرتكز على التار�خ لخدمة التعبیر األدبي والموقف الشعر� فالشاعر 

                                                           

 .62دمحم جر�وعة، قدر ح�ه، ص  -1
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  :توظیف األحداث التار�خ�ة الحدیثة -1-2

اإلسالمي المغار�ي المعاصر معبرا عن الن��ات �أتي التار�خ الحدیث في الشعر 

والهزائم العر��ة على الصعید القومي، في حضور محتشم مقارنة مع الحدث التار�خي القد�م، 

وهذا تأكید لمواكبته للقضا�ا المتعلقة �األمة العر��ة س�اس�ا واجتماع�ا وحضار�ا ودین�ا، 

  .اكبتها وف� الرؤ�ة اإلسالم�ة الراسخة�اعت�اره أد�ا یهدف إلى معالجة قضا�ا األمة ومو 

  : 1967حرب  -1- 1-2

/ حز�ران 05نشبت هذه الحرب بین إسرائیل و�ل من مصر وسور�ا واألردن، في   

جوان، وعرفت أ�ضا بن�سة حز�ران، وقد �تب عنها شعراء العالم العر�ي مشرقا ومغر�ا، حتى 

) تل أبیب(التار�خي في قصیدة ظهر ما عرف �أدب الن�سة، و�ستحضر الر�او� هذا الحدث 

  :�قول الشاعر

  تل أبیب        

  تتس�ع في طرقات دمش�        

  وتدوس حوافرها �ل شوارع بیروت        

  والقدس األشرف        

  مسجد الم�مون بنا�ات من ورق         

  أذن اللیل لها أن ترفع        

  تل أبیب        

  دخلت في هذه السنة الشه�اء        

  1إلى قلب المدن العر��ة        

ستطاع الشاعر أن یذ�ِّر �الحادثة التار�خ�ة و�شیر إلیها، دون التعبیر عن ذلك ا  

فتل (واكتفى �التلم�ح عن طر�� ألفا� وع�ارات تحیل إلیها، ولعل العنوان أولها؛ صراحة، 

                                                           

 . 214، ص 2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -1
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ما بها تل أبیب؟ : ، یدهش القار� للوهلة األولى، و�ؤد� �ه إلى السؤالالعنوان المختار )أبیب

تتس�ع في طرقات دمش�، تدوس (ماذا فعلت تل أبیب؟ ل�أتي الجواب في ثنا�ا النص 

) تتس�ع، تدوس، دخلت(فاألفعال ) حوافرها �ل شوارع بیروت، دخلت إلى قلب المدن العر��ة

ر�خي المس�طر على القصیدة، وقد ذ�ر الشاعر ، الحدث التا1967تحیل ضمن�ا إلى ن�سة 

وأراد الموجود ف�ه؛ الج�ش اإلسرائیلي، ل��ون المعنى أكثر �الغة وأكثر ) تل أبیب(الم�ان 

  .إیجازا

والر�او� �ستند إلى الواقع التار�خي الذ� �غدو مجاال رح�ا وواسعا، یجعل الشاعر في 

�صعب النهوض �ه وتغییر حاله، مادامت  الذ�تأمل مستمر لحال األمة العر��ة المتهاو�، 

�ل المدن العر��ة خاضعة وخانعة لجوار� الغرب وتصلي لها بخشوع على حد تعبیر 

الشاعر، و�هذا ��ون الر�او� ممن واكب مسیرة الشعراء الذین �تبوا في أدب الن�سة، وتحدثوا 

الضمیر العر�ي  عن هذا الواقع التار�خي �مختلف الطرق واآلل�ات، لیوقظوا النخوة في

  .و�خلصوا العقول من الر�ود والجمود الذ� س�طر علیها ردحا من الزمن

  : 1973حرب  -2- 1-2

) أكتو�ر(قصیدة سماها ) م 21/10/1973(نظم الشاعر دمحم علي الر�او� في   

حرب (و�الرجوع إلى هذا الشهر من سنة الكتا�ة، یتبین أن هذا التار�خ یتزامن مع ما عرف بـ 

التي شنتها �ل من مصر وسور�ا على إسرائیل، وفي هذه القصیدة تمجید من )  1973

الذ� یر�  الشاعر لهذه الصحوة العر��ة، وتشج�ع لهذه الخطوة، وتخلید لهذا الحدث التار�خي

  :ف�ه الر�او� استرجاعا للمجد والعزة والعرو�ة، �قول الشاعر

  لمسْت جدول أكتو�ر        

  غرة فرس خضراء        

  ستقبلت الصحراء وا        

  ح�ات الرمان        
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  لت الشمس خدود األطفال قبَّ         

  لما أمسى حجرا جسد الصفصاف        

  واسترجع أوراقه         

  في ساحة أكتو�ر        

                

  إنشاد أخضر        

  مرسوم فوق ج�اه األشجار        

  ورماد القمر ابتلعته األمطار        

  عادت �سمته        

   1الیوم جداول أكتو�رحملتها         

�شید الشاعر �صن�ع مصر وسور�ا ونهضتهما للوقوف في وجه الك�ان الصهیوني،   

ه، والمالح� أن القصیدة �س�طر ، واسترجاعا لما سل�1967ردا على ما فعله في حز�ران 

قبَّلت الشمس، استرجع أوراقه، (علیها التفاؤل والفرح بهذا الشهر، و�ظهر ذلك في ع�ارات 

ل�عبر عن موقفه من ) أكتو�ر(واختار الشاعر لقصیدته عنوان ) د أخضر، عادت �سمتهإنشا

دون أن ینقل ترجمة حرف�ة لواقع الحرب هذه الحرب و�حیل إلیها �الشهر الذ� وقعت ف�ه، 

وأحداثها، لكنه یرسم لوحة فن�ة ألثر هذا الحدث في النفس، وما خلفه من مشاعر التفاؤل 

  .وفي مهجة األمة العر��ة والفرح في نفس الشاعر

و�ظهر جل�ا من خالل ما سب� أن الشاعر اإلسالمي المعاصر ذو عالقة وطیدة مع   

التار�خ �مختلف حق�ه وأ�عاده، حیث استلهم منه ما �ساعد في إنتاح الداللة الشعر�ة، والتعبیر 

  .اف�ة متعددةعن التجر�ة، وٕاغناء المعجم الشعر� بإ�ماءات تار�خ�ة ذات حموالت معرف�ة وثق
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  :توظیف الشخص�ات التار�خ�ة - 2

الشخص�ات التار�خ�ة رموز یتخذها الشاعر المعاصر إلثراء تجر�ته الشعر�ة ب�عض   

األ�عاد التار�خ�ة، مما ��سب العمل الشعر� نوعا من اإلبداع والدرامى، نتیجة التذ�یر �ماض 

فداللة ال�طولة في قائد معین أو داللة النصر في �سب معر�ة  «قد�م وأ�طال عاشوا ف�ه 

�اق�ة، وصالحة ألن  –�عد انتهاء الوجود الواقعي لذلك القائد أو تلك المعر�ة  –معینة تظل 

تتكرر من خالل مواقف جدیدة وأحداث جدیدة، وهي في نفس الوقت قابلة لتحمل تأو�الت 

لى الداللة السلب�ة في شخص�ة ق�اد�ة معینة أو واألمر نفسه ینطب� ع 1»وتفسیرات جدیدة 

على داللة االنهزام في حدث معین، فاالستدعاء ال �قتصر على الشخص�ات ال�طلة 

  .یتجاوزها إلى غیرها من الشخص�ات، حسب س�اق االستدعاء والشخص�ات الق�اد�ة، بل

المغار�ي  الرموز التار�خ�ة مساحة واسعة في الشعر اإلسالمي/وقد شغلت الشخص�ات  

المعاصر، وتنوعت دالالتها حسب س�اق االستحضار وآلیته وحسب ما یتالءم و وتجارب 

  .الشعراء

  :التوظیف الكلي -1- 2

من الشخص�ات التار�خ�ة التي �ان لها حضور وتوظیف �لي في الشعر اإلسالمي   

 المغار�ي المعاصر، شخص�ة الحجاج بن یوسف الثقفي، وهذا ما یلمس عند مصطفى دمحم

فقد خصه بدیوان �امل وجعله ) عرس في مأتم الحجاج(الغمار� في دیوانه الموسوم بـ 

  .معادال موضوع�ا على مرحلة من مراحله الشعر�ة

فهو في  «و�عد الحجاج في عرف شعرائنا رمزا للظلم والطغ�ان وال�طش واالستبداد   

على إخماد �ل صوت رؤ�ا شعرائنا رمز لكل قوة �اطشة تعمل على قمع الح� �القوة، و 
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و�الداللة نفسها یوظفه الغمار� هنا، ل��ون رمزا لح�ام  1»أن یرتفع في وجه طغ�انها�حاول 

العرب المستبدین �الملك وأح�امه، والمتفردین �السلطة، القامعین لكل معارضة ��ل أش�ال 

أنه انبنى  لوجدنا) عرس في مأتم الحجاج(ال�طش والجبروت، ولو أعدنا قراءة العنوان بتمعن 

على ثنائ�ة ضد�ة؛ هي ثنائ�ة الفرح والحزن؛ فالعرس داللة على الفرح والمأتم داللة على 

الحزن، وهنا تكمن المفارقة، حین ��ون الحزن سب�ا في الفرح، وعندما یتحول المأتم إلى 

 -عرس، والمأتم في تر�یب العنوان مضاف إلى الحجاج، ل�فهم من هذا أن موت الحجاج 

إلى النها�ة  «وفي هذا إشارة من الشاعر فرح لشعو�ها،  - رمز إلى الح�ام الطغاة الذ� ی

التي تدل على الفرح، ) عرس(القر��ة للح�ام الطغاة في الوطن العر�ي بدلیل توظ�فه لكلمة 

  .2»أ� فرح الجماهیر �موت الحجاج مما �عني نها�ة الح�م المستبد 

جّندها الحجاج، هي شخص�ة صهره ومن استدعاء شخص�ة الحجاج إلى شخص�ة   

حیث ) إق�ال نامة(وابن عمه دمحم بن القاسم الثقفي، التي �ان لها حضور في ملحمة األمراني 

قصة فاتح السند دمحم بن " الشهیدان (�قوم الشاعر بذ�ر صفات الرجل ومناق�ه في قصیدة 

  :وفیها �قول") القاسم الثقفي

  انــــــــرة موئل الفرســـــــأرض الجز�    �انــــــــ�ع اء وأشرقتــــــــــــــــُ�شف الغط

  زانــــــــــــــــسمح الم�ارم، راجح المی    ىـــــــــن فتــــــــــر�ا عـــــــعن همة تطأ الث

  انــــــــــــته من الصبیـــرت أحبـــــــــــأغ    ؤاد الشهم عن سفسافةــــــــصرف الف

  انــــــــــراسة ولیــــــــــــدهر بین شـــــ�ال    اتهـــــــــــــیف غیر أن قنــــــــــــــــهو من ثق

  انــــى فتى الفتیــودوك علـــــــــقد س    مع األلىـــــــــاسم اجتــــــمد بن القـــأمح

  انـــــــــــاء النصر �العقبــــفتر� سم    راتهاــــــــــام في غمــــــــــــــي �ك األیــــــــُتلق
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  1رانــــــمَّ ما تلقى من الن�ــــــــــــما ه    اة ر�ك في الوغىــإن أدر�ت مرض

تحضر الشخص�ة التار�خ�ة في هذه القصیدة �اسمها وصفاتها وتار�خها، فقد �ان   

حضورا محور�ا على نطاق واسع تظهر في �ل جزء من القصیدة، واستحضرها الشاعر 

فقد �ان فتح  « للوجه المضيء لتار�خنا �ما حققته من انتصارات في فتح �الد السند تمث�ال

فتوحاته فیها إلى  دمحم بن القاسم ل�الد السند من أعظم الفتوح اإلسالم�ة ف�عده لم یتجاوز أحد

ولم �قتصر حضوره على هذه القصیدة، بل �ان توظ�فه على طول  2»أ�ام الغز�و�ن 

  :الملحمة؛ حیث استدعاه األمراني �القول في مواضع أخر� من الملحمة هي

  �مهم �سنانيـــأني علوت عظ    نا ــر والقـــــــــــالخیل تشهد یوم داه(

  3)دانــــــــران منه عفر الخـــــحی    دال ــــــــاج مجنــــــفتر�ته تحت العج

  :وفي موضع آخر �قول

  انـــــد تجره القدمــــــــــیرهن الحد    � و�أرضهاـــــــت بواســــــفلئن ثو�(

  4)رانـــــــــها سید األقـوقتلت عن    د ُرعتها ــــــارس قــــــــــینة فــــــــفلرب ق

  :قائد ج�ش السند) داهر(فاألول قیل �عد قتل 

  مدــمد بن القاسم بن محـــومح    نا ـــــر والقــــــــــــداه الخیل تشهد یوم

  �مهم �مهندـــــحتى علوت عظ    ع غیر معردــــــي فرجت الجمــــــأن

  5فر الخدین غیر موسدــــــــمتع    دالـــاج مجنـــــــــــفتر�ته تحت العج

  : والثاني قیل �عد عزل دمحم بن القاسم الثقفي من طرف الخل�فة سل�مان بن عبد الملك

  والـــــد م��ال مغلــــــــــرهن الحدی    واس� و�أرضهاـــــــــــــو�ت بــــفلئن ث
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  1رن قد تر�ت قت�الـــــــــولرب ق    د ُرعتها ــــــــارس قــــــــــــینة فــــفلرب ق

شخص�ة التار�خ�ة المستدعاة والموزعة على في هذه التوظ�فات �قصد الوالشاعر    

طول قصائده، ألنه في مقام سرد لقصة الشخص�ة �طر�قة شعر�ة، وهنا یلمس تداخل 

األجناس األدب�ة وانفتاحها على �عضها؛ حیث استعارت �ل لغة من األخر� �عض أدواتها، 

ار�خ وصاغها في قالب شعر�، وذلك ألننا فقد أخذ األمراني قصة دمحم بن القاسم من الت

نلمس �عض عناصر السرد في ثنا�ا الملحمة األمران�ة؛ من سرد لألحداث، ووصف 

للشخص�ات، فالخطاب الشعر� قصة ال یتوقف وجودها على مالمح ال�ساطة فیتم إبرازها 

فالشاعر �قص علینا �طر�قة شعر�ة  2وٕاظهارها وحسب، بل هو عمل سرد� في قالب شعر� 

و�عدها ��ف�ة عزله وسجنه، �عد تغّیر الخل�فة، وهذه �عض �طوالت الشخص�ة في فتح السند 

  : أب�ات تدل على ذلك

  دوانــــان والعـــــــارع الطغیـــــــــــــــــلمص    ى س�فهــــن یرجـید ومـــــــــــات الولــــــــــم

  انـــــــــــــیر جفــــــــذات خــــأل اللـــأن تم    �ح شغله ـــــــــــان فأصــــــــــــسل�مى ــــــــــوأت

  انـــــــاس واألذنــــــــــــــُصعقت له األنف    اك �ا ابن القاسم األمر الذ�ـــــــــــــوأت

  ى دورانـــــــــــــدن�ا إلــــــــي الشرق والـف    اتحــــاب �عزل أعظم فــــــــــــاء الكتـــــــج

  انـــــــــي قبر �ال أكفـــــــــــوك فــــــــــــــــــألق    وا وقدــــــــــــــــــــــهللا �ا ابن القاسم اجتمع

  وفْوا �قراندائن ما ـــــــــــــــاب المـــــــــــــــب    اال على ــــــــــــــبوك تمثــــــــــــــلو أنهم نص

  رانـــــــــــــــران �األقــــــــــــــل األقدّ ــــم جــــ�    اد من �عد الوغىـــاللیث في األصف

  3انـــــــــــــاجة ودخـــ�الح� تحت عج    وش مرا�طاـــــاق الجیــــــ�م ذاد �م س
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في و�تضح من هذا المقطع �یف استعان الشاعر �عناصر السرد وأدواته متمثلة 

التسلسل الزمني لألحداث الذ� تكشف عنه األفعال الماض�ة الدالة على سرد األحداث 

  ).مات، أتى، أتاك، جاء، اجتمعوا، ألقوك(وتسلسلها 

وما �م�ن قوله هنا األمراني اتخذ من شخص�ة دمحم بن القاسم الثقفي رمزا لل�طولة   

مع ملحمته الشعر�ة، ل��ون حضور والفداء والشجاعة، مستعینا �عناصر السرد التي تتناسب 

الشخص�ة الموظفة حضورا محور�ا �مختلف آل�ات التوظیف، مما �ضفي على النص الشعر� 

  .مسحة اإلبداع، واالبتعاد عن قیود النمط�ة التي تكبل الكتا�ة الشعر�ة

الذ� ..) وسل األمیر(تأتي شخص�ة األمیر عبد القادر الجزائر� في نص الغمار�   

ار� بخطا�ه، للجهاد والمقاومة، حیث یتوجه الشاعر في هذه العت�ة النص�ة إلى الق�مثل رمزا 

سل األمیر : طال�ا منه سؤال األمیر، و�ترك السؤال عن ماذا مبهمًا، لكن لسان الحال �قول

... عن الجهاد، سل األمیر عن المقاومة، سل األمیر عن ال�طولة، سل األمیر عن الجزائر

  .ز المستحضروفي هذا تمجید للرم

ولم �قتصر حضور الرمز التار�خي فن�ا على العنوان فق�، بل �ان حاضرا �صفاته ولق�ه 

في ثنا�ا النص، موزعا على أب�اته، لیؤ�د بذلك حضوره المحور� الثابت في مقاطع ) األمیر(

  :القصیدة، �قول الشاعر

  ى �الُقُضبــار�خ تدجـــــــــــــــوسل األمیر یج�ك ت

  اد المحتسبــــــــــائم األحرار في لغة الجهــــــــ�عم

  وس وما یجود �ه الحسب ــــــو��ل ما تهب النف

  انا الُقُشبـــــــــــــي مرایــــــــــــام إال فـــــــــــــلم ُتزهر األی

  القا وُجبـیدا وأخر� األمیر ــــــــــوسل األمیر ت

  او�ر الُنجبـــــــــــــزائر� أم المغــــــــــــــــي مقلت�ه جــف

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

  اهدا بین التآمر والر�بــــــى األمیر مجــــــــوقض
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  وب و�صطخبـــــــؤال یلـــاءلون وٕانهم ســـــــــــــیتس

  ائب والكتبـاهدا بین الكتــــــوقضى األمیر مج

  ما انثنت خیل األمیر وال اغتربوال التآمر ــــــل

  ى األمیر وما له غا� سواِك وال أرب ـــــــــومض

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

  اهدا بین التآمر والر�بــــــــى األمیر مجــــــوقض

  1ان وما وهبـــزائر ما أسّر وما أبـــــــــــــلك �ا ج

والمالح� أن حضور الشخص�ة التار�خ�ة �ثیف التواتر مه�من على القصیدة بدء من   

ترتقي الصورة الحس�ة من  في ثنا�اها ومن خالل �ثافة الرمزعنوانها، �ما أنه متغلغل 

بؤرة اإلشعاعات إ�حائ�ة ال تحد، �ینونتها الماد�ة التار�خ�ة إلى صورتها الفن�ة، حیث تص�ح 

یثیر في الذهن شیئا آخر غیر محسوس، فهو یبدأ من الواقع التار�خي  ألن الرمز ��ان حسي

ألن أساس الرمز اإل�حاء واإل�حاء ضد التقر�ر  و�تجاوزه إلى ما وراءه من معان مجردة

فالشاعر من خالل هذا الرمز �شیر إلى تار�خ المقاومات  2الم�اشر لألف�ار والعواطف

أكثر من منطقة نتیجة التآمر والخ�انة، إال أن  الشعب�ة الجزائر�ة التي �اءت �الفشل في

األمیر واصل المقاومة من أجل وطنه ��ل السبل، وما دافع االستدعاء إال من أجل إظهار 

المفارقة بین عصر �ان له رجال �صنعون المجد واالنتصارات، وعصر عاشه الشاعر غاب 

  .ف�ه هؤالء الرجال وظهر ف�ه رجال الفساد

  

  

  

                                                           

 . 16، 15، 13مصطفى دمحم الغمار�، قراءة في آ�ة السیف، ص  -1

 .304 ، ص1977، )د �(دمحم فتوح أحمد، الرمز والرمز�ة في الشعر المعاصر، دار المعارف، مصر، : ینظر -2
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  :الجزئيالتوظیف  -2-2

تس�طر شخص�ات التار�خ ذات التوظیف الجزئي على قصائد الشعر اإلسالمي   

المغار�ي المعاصر مقارنة �شخص�ات التوظیف الكلي المحور�، نظرا لسهولة التوظیف 

و�ساطته، الذ� قد ال یتجاوز اإلشارة إلى الشخص�ة �اسمها أو �شيء متعل� بها فق� فهو ال 

  .ما ال �حتاج �ثیر خ�ال، ��حتاج إلى مساحة واسعة

ومن الشخص�ات ذات التوظیف الجزئي التي �ان لها حضور وتواتر �ثیف في   

�ي المعاصر خصوصا، شخص�ة الحسین الشعر المعاصر عموما والشعر اإلسالمي المغار 

فقد رأ� شعراؤنا في الحسین عل�ه السالم الممثل  «ن علي بن أبي طالب رضي هللا عنهما ب

الفذ لصاحب القض�ة النبیلة، الذ� �عرف سلفا أن معر�ته مع قو� ال�اطل خاسرة، ولكن ذلك 

یته نا أن هذا الدم هو الذ� س�حق� لقضال �منعه من أن یبذل دمه الطهور في سبیلها موق

ولذلك �ثیرا ما نجد استدعاءه  1»یته االنتصار والخلود، وأن في استشهاده انتصار له ولقض

  .مقرونا �الدم، الحامل لرمز�ة التضح�ة في سبیل القض�ة النبیلة

  :�قول حسن األمراني

  وعلي بن دمحم         

  یزجي الصفوف         

  مطال�ا بدم الحسین جهارة        

  و�راسل األعداء في جنح الظالم        

  و�ذ�ح األنصار في البلد الحرام        

  ون دم الحسین الطالب(         

  2)ذ�حوا الحسین        

                                                           

 . 122، 121علي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة، ص  -1

 . 168، 167حسن األمراني، الزمان الجدید، ص  -2
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  :و�قول في موضع آخر

  انــــــابر الرومـــــــــــي بهن أكـــــــ�أت    عةـــرقت فألف ذر�ــــــروما إذا احت

  1وانــــــــاه وال متـــــــار ال ســاألخب    ؤّولـــر� فمـــــــــودم الحسین إذا ج

  :مصطفى دمحم الغمار� �قول 

  ثارــــــوانحه عزم وٕایـــــــــال جــــــــجی    ى طهران مرتسم ـــعلدم الحسین 

  2ارـــــــــــــان وأقطــــــــاهل�ة تیجــــللج    ل العقیدة بدر� إذا انتسبتــــــــجی

  :�قول عبد المالك بومنجل

  اقواــــــــــــــد أفـــــــ�ة قـــــــــــــــــالعلقمفإن     ف�قواــــــــــــــــــادس�ة فلتـــــــــــــــاة القــــــــــــــــأب

  3م الحسین دما أراقواــــــف�م �اس    م الحسین الثأر منهمــــــخذوا الس

تشترك المقاطع المأخوذة من قصائد رواد الشعر اإلسالمي المعاصر في المغرب   

�حمله استحضار مقتل الحسین العر�ي في داللتها النفس�ة، المأخوذة من ال�عد النفسي الذ� 

لكل شاعر مقصد�ة من غیر أن  ،نه، المصحو�ة �الدم الذ� أر�� ظلمارضي هللا ع

ن نصرة نفسها، ورفع استدعائه؛ فال�عض �طالب بدمه والثأر له، مشیرا إلى تقاعس األمة ع

ومع هذا ی�قى  الض�م عن أهلها، وال�عض یر� ف�ه ذر�عة للقتل وٕاراقة الدماء دون وجه ح�،

  . التوظیف حامال داللة االستشهاد والتضح�ة في عموم التوظیف، ال في خصوص التجر�ة

وُ�ستحضر رمز الحسین أ�ضا مقرونا �اسم یز�د بن معاو�ة في مواضع مختلفة،   

  :و�ظهر ��ثرة عند الغمار�، �قول الشاعر

  اء وأبــــروا �ا خیر أبنــــــــاء عق�ة �بِّ ـــــأبن

  4ال حسیني الرسالة ال یز�د� اللقبـــجی

                                                           

 . 15حسن األمراني، إق�ال نامة، ص  -1

 . 102مصطفى دمحم الغمار�، عرس في مأتم الحجاج، ص  -2

 . 10عبد الملك بومنجل، عناقید الغضب، ص  -3

 . 18مصطفى دمحم الغمار�، قراءة في آ�ة السیف، ص  -4
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  :و�قول في موضع آخر

  ولم أزل..  وح ـــراء الفتــــــــــــغنیُت خض

  یدــــــــــــاة قصــــــــــــو� و�زهر في اللهـــــــــــــأه

  ما ــــــــــ�ل.. ورا ــــــــــــــــــارا ونــــــــــــتها نـــــــــــــــغنی

  1"یز�د" "حسین"ا ــــــــــو� المسافة یـــــــــ�ط

  1"یز�د"

  :و�قول أ�ضا

  "یز�د"ي �ل مجزرة ــــــوف" حسین"ي �ل �و��ة ـــــف

  �2ا شهید.. نظل نرثي" حسین"ا ــــونظل نهتف ی

  2شهید

�شیر الغمار� في هذه التوظ�فات برمز� الحسین و�ز�د وجمعهما في س�اق واحد، إلى   

یز�د، حیث یبرز یز�د ل��ون رمزا للقتل والتعذیب واالستبداد، والذ� مقتل الحسین على ید 

�ظهر أن الشاعر سعى إلى خل� مزاوجة بین االستشهاد واالستبداد، وف�ه إشارة إلى ضرورة 

، فقد 3بذل الدماء، وتقد�م التضح�ات، من أجل نیل الحر�ات وتحقی� المآرب النبیلة والغا�ات

الشهادة �الحسین، وطالب الجیل أن ��ون حسیني الرسالة ال ر�� الشاعر المجزرة بیز�د و 

  .یز�د� اللقب

في مواضع أخر� من الشعر اإلسالمي وحضرت شخص�ة الحسین رضي هللا عنه 

) قتلوك �ا حسین(المغار�ي المعاصر، ال �سع المقام لذ�رها جم�عا، فقد جاء مقترنا �القتل 

) متآمرون على الحسین(وقد �أتي �االسم فق� ) قتلوك �ا سیف الحسین(وجاء مقترنا �السیف 

                                                           

 .51مصطفى دمحم الغمار�، عرس في مأتم الحجاج، ص  -1

 .96المصدر نفسه، ص  -2

ي الشعر اللیبي المعاصر، المجلة اللیب�ة العالم�ة، جامعة بنغاز�، �ل�ة علي ع�اد دمحم صالح، تجل�ات الرمز ف: ینظر -3

  .05، ص 2015، مارس 2التر��ة المرج، ع 
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ورغم االختالف في االستدعاءات وطرقها إال أن داللته الرمز�ة متشابهة في معظمها فهو 

   . رمز للتضح�ة واالستشهاد وصاحب القض�ة النبیلة التي یدافع عنها و�ضحي من أجلها

یتواصل استدعاء الشخص�ات التار�خ�ة عند الشعراء اإلسالمیین المغار�ة، و�قاء مع 

الشخص�ات ذات التوظیف اإلیجابي وال�طولي، حیث تحضر شخص�ات عق�ة بن نافع 

قصائد (وطارق بن ز�اد وغیرهم في ثنا�ا القصائد، ومن ذلك ما وظفه الغمار� في دیوان 

  : س�اق واحد، �قول الشاعرحین �ستدعي الشخصیتین في ) مجاهدة

  وتهمـــــــي ف�ض نخــــــــــوحب.. ون ـــــــــــــــالفاتح

  ادنا سح�اـــــــــــــى أ�عـــــرون علــــــــــــــــــــــــــالممط

  روا ـــــــــــــــى س�ـــــــــــــــــام األلـــــــــــ�ستل عق�ة أوه

  ل�اـــاء والصــــــــــــــوا الظلمــــــــــــواعتنق.. �الت�ه 

  ملحمة .. ار�خ ـــــــــــــــــــنع التـــــــــارق �صـــــــوط

  1و�لقي الرعب والخط�ا.. ى المح�� ـــعل

  1والخط�ا

یبدأ الشاعر بإظهار ح�ه للشخص�ات الموظفة، و�تكئ على تار�خها الحافل �األمجاد   

حیث تحیل الشخص�ات إلى الفتح اإلسالمي في المغرب العر�ي ن نصه �عدا تار�خ�ا، ل�ضمِّ 

، وتواصل �طارق بن ز�اد، الذ� عبر ال�حر األب�ض واألندلس؛ الذ� بدأ �عق�ة بن نافع

المتوس�، وفتح �الد اإلس�ان، و�شیر الغمار� في هذه الحادثة إلى الخط�ة المشهورة التي 

أیها الناس، أین المفر؟ ال�حر  «: ي �قول فیهاالت) و�لقي الرعب والخط�ا(ألقاها قبل الفتح 

ول�س لكم وهللا إال الصدق والصبر، واعلموا أن�م في هذه الجز�رة  .من ورائ�م والعدو أمام�م

وقد استقبلكم عدو�م بج�شه وأسلحته، وأقواُته موفورة، . أض�ع من األیتام، في مأد�ة اللئام

                                                           

 . 126، 125مصطفى دمحم الغمار�، قصائد مجاهدة، ص  -1
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فالشاعر  1»إال ما تستخلصونه من أید� عدو�م  وأنتم ال َوَزَر لكم إال سیوف�م، وال أقوات

استلهم الشخص�ات واستثمر أ�عادها ومدلوالتها الرمز�ة واإل�حائ�ة، وجعل منها نسقا بنائ�ا، 

فالشاعر یرسم  2ونسیجا إبداع�ا، منسجما في ش��ة من العالقات التي ینتجها النص الشعر� 

دا منه على الجوانب المضیئة في صورة �طول�ة لشخص�ات الفاتحْین عق�ة وطارق، تأكی

  .تار�خنا اإلسالمي وفتوحاته في �الد المغرب واألندلس

و�قاء مع الفتوحات في �الد المغرب �ستحضر الشاعر حسن األمراني في قصیدته   

شخصیتي عق�ة وطارق مع شخص�ات أخر� �ان لها حضور في تار�خ �الد ) دعاء طارق (

  :المغرب، �قول الشاعر

ید والشجعــــالكم أرض    ارب طارق ــــــمن مضإق�ال جئتك    انــــــــاة الّصِ

  انــــــــرومــــــــدال والــــــــــــــق�ًال عن الون    واـــــن تمنعــــــــاز�غ الذیــــــــــأرض األم

  انـــــــــــــــــــــــــدیَّ فرد الـــــــــــواحد المتـــــــــــــــــلل    اههم سو� ــــــزوا فلم تسجد جبــــــــــع

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

  انــــــــــارة ال�ستـــــــــــــارة �نضــــــــــــــونض    ارةـــــــــــــــــــــع حضـــــدلس تشـــــــــفإذا �أن

  انـــــــــــــــزانها بجمـــــــــــ�� فــــــماء المح    رافهاــــــــــت أعـــاد عق�ة المســـــــــــوجی

  انـــــــــــا قوم یونس وانعموا �أمــــــــــــــــی    الم عل��مـــى وقد قال الســــــــــــأصغ

  انــــــــــــــیاقه ببـــــــــــــــــدُت من أعمــــــعول    �� خضتهــــــــــــــــان �عد�م محــــ� لو

  انــــــــــــ�ة األفنــــــــــــن دوحة حسنــــــــــــم    لهـــــارك ظــــــــــــس المبــــــــــــوأطل إدر�

  )انيـــالحرط(ال فرق بین الحر و     زجت ِدمًا ــرع هللا امتــــــــام شـــــــــــــــــفأق

  انـــــــارم من ذو� السلطــــِذْ�َر األك    والند� اشفین السماحةــاد تـــــــــــــوأع

                                                           

، دار صادر، 1إحسان ع�اس، مج : أحمد بن دمحم المقر� التلمساني، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، تح -1

 .241، 240، ص 1968، )د �(بیروت، 

ماجد دمحم النعامي،توظیف التراث والشخص�ات الجهاد�ة واإلسالم�ة في شعر إبراه�م المقادمة، مجلة الجامعة : ینظر -2

 .76، ص 2007، 1، ع 15اإلسالم�ة، غزة، فلسطیین، سلسلة الدراسات اإلنسان�ة، مج 
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  1انــــــــــــــــــــاقل الصلبـــــــــــاه معــمما بن    و� هوْت ــــــى العدوة القصـــــلما تول

بدأ الشاعر بتعداد مناقب األماز�غ، الذین ینتمي إلیهم طارق بن ز�اد الذ� �ان له    

الفضل في فتح األندلس، ثم �عدد مناقب �اقي الشخص�ات التي �انت لها م�انتها في �الد 

المغرب، بدًء �عق�ة بن نافع الذ� بدأ الفتح �ه، ومرورا بإدر�س بن عبد هللا الهاشمي القرشي 

الذ� أسس �المغرب الدولة اإلدر�س�ة؛ التي  ؛ي بن أبي طالب رضي هللا عنهأحد أحفاد عل

تعد ثاني دولة إسالم�ة مستقلة عن الخالفة الع�اس�ة، وانتهاء بیوسف بن تاشفین أحد أمراء 

دولة المرا�طین، ولعل جمع هذه الشخص�ات في نص شعر� واحد ��شف عن تعل� األمراني 

�طاله، و�أنه دون تصر�ح یدعو القار� إلى التأمل والتدبر في بتار�خ �الد المغرب وتمجیده أل

تار�خ هذه الشخص�ات، وهذا یؤ�د الحضور التار�خي �أ�عاده وشخص�اته في التجر�ة الشعر�ة 

  .األمران�ة

عنوانا للقصیدة إال تناص مع قصیدة لدمحم إق�ال لها العنوان ) دعاء طارق (وما اخت�ار   

وهذا یؤ�د حضور التراث �شتى أنواعه واستغالله  �2ة �األندلسنفسه ُنظمت في ساحة المعر 

��ل وسائل التعبیر المم�نة ل�ضفي على النص الشعر� المسحة الفن�ة، التي تنقله إلى 

  .الش�ل الحر�ي والحیو� الذ� یخرجه من الجمود والس�ون 

�ستدعي دمحم علي الر�او� شخص�ة عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة األمو�ة   

  :لمستقلة عن الخالفة الع�اس�ة في األندلس، �قول الشاعرا

  طفل �حمل محفظة زرقاء على ظهره        

  عبر الیوم حدود �الد عر��ة        

  تحت جناح اللیل الموحش        

  استوقفه شرطي مخمور        

                                                           

 . 62، 61حسن األمراني، إق�ال نامة، ص  -1

 . 489، ص 1سید عبد الماجد الغور�، دیوان دمحم إق�ال، ج : ینظر -2
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  :سأله        

  من أ� �الد أنت؟ -      

  من أرض �الد األندلس الفردوس المفقود -      

  ما اسمك؟ -      

  .صقر قر�ش -      

  صقر قر�ش مر هنا �األمس.. ال �م�ن  -      

  �ان على فرس شه�اء      

  وسیوف المنصور على أثره      

  والخوف الدامس �قطر من عین�ه      

  فما اسمك أنت؟       

  عبد الرحمن العائد -      

  أرني �ا عبد الرحمن جوازك -      

  ل�س لد� جواز سفر -      

  ولماذا؟ -      

  ألدخل عنََّا�ة أنا ال أحتاج إل�ه -      

  أو برقة أو جنات الشام       

  ثمة �ا عبد الرحمن حدود -      

  تفصل هذا البلد العر�ي      

  عن هذا البلد العر�ي      

      - ..............................  

  أ� �الد تقصد؟ -      

  .�غداد -      

  ماذا قلت؟ أحقا �غداد؟ -      
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  أما تخشى المهد�؟      

  الفتنة رأسك؟أما تخشى أن تلتهم       

      - ....................................  

  ماذا تحمل؟  -      

  محفظة زرقاء -      

  ماذا في هذه المحفظة الزرقاء؟ -      

  ...�تاب و  -      

  :قاطع هوالكو الطفل وقال      

  أتحمل ممنوعات؟ -      

  هات  -      

      - ......................................1  

الطفل، (هي  درام�ة، شخص�ات هذا الحوارینسج الشاعر نصه و�بن�ه �طر�قة حوار�ة   

  .، فُ�سق� الشخص�ة التار�خ�ة المستدعاة على الطفل)والشرطي المخمور

عبد ( ا�اسمه او�ستحضره) صقر قر�ش(�ستحضر الر�او� الشخص�ة بلقبها الذ� عرفت �ه 

من الداخل، ل�فهم أن هذا الطفل هو صقر ولكن عبد الرحمن العائد ال عبد الرح) الرحمن

قر�ش هذا الزمان، ولما لهذه الشخص�ة من شهرة وم�انة عالقة في أذهان الناس اختاره 

فال بد أن تتسم الشخص�ة �شهرة تار�خ�ة متمیزة وموقف  «الشاعر ل�عبر عن موقفه ورؤ�ته 

هذا من  2»وتجسد رؤ�ته  �میزها عن سواها یجعلها قادرة فن�ا على التعبیر عن قض�ة الشاعر

لتحدیث بن�ة القصیدة  «جهة، ومن جهة أخر� یلجأ الشاعر إلى استدعاء شخص�ات التراث 

العر��ة قصد الوصول إلى تش�یل رؤاه للعالم والكون، وللتعبیر عما �حس �ه من معاناة أمته 

                                                           

 . 38،39، ص 4دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -1

 .212رجاء عید، لغة الشعر العر�ي المعاصر، ص  -2
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، 1»صر العر��ة وأزمتها، األمر الذ� یدل على مآزق اإلنسان العر�ي في عالمنا المعا

فالر�او� یتخذ من شخص�ة صقر قر�ش رمزا للمعاناة التي �ع�شها الشعب جراء تعسف 

السلطة، فرمز للشعب �الطفل، ورمز للسلطة المستبدة �الشرطي المخمور، وفي هذا الس�اق 

�ستحضر مطاردة المنصور الخل�فة الع�اسي لعبد الرحمن الداخل في أراضي المغرب، 

رامي الذ� تقوم عل�ه القصیدة یجد الشاعر حامال لرسالة المقاومة والمتأمل في هذا الحوار الد

للظلم واالستبداد من خالل اإلت�ان برمز صقر قر�ش رمز المقاومة والتحد�، وعدم الرضوخ 

فهو �طالب الشعب العر�ي �المقاومة وعدم االستسالم �ما قاومت الشخص�ة التار�خ�ة 

اخل في نص الر�او� داللتین؛ داللة المعاناة في الموظفة، و�هذا �حمل رمز عبد الرحمن الد

ظل واقع قاس وسلطة مستبدة، وداللة المقاومة والتحد�، لتغییر هذا الواقع ومجابهة ظلم 

السلطة، والظاهر أنهما داللتان منفصلتان، لكنهما متكاملتان في النص، جسدتهما الشخص�ة 

  .التار�خ�ة في حضور فني یرتقي �الشعر وأفانینه

إدر�س بن عبد هللا (الطر�قة نفسها وفي القصیدة نفسها �ستحضر الر�او� شخص�ة و�  

  : ، �قول الشاعر)بن الحسن بن علي

  طفل �حمل محفظة عبر الیوم حدود المغرب        

  استوقفه در�ي مخمور        

  ال یتكلم إال لغة ال�حر        

  :سأله        

  جنسیتك؟ -        

  عر�ي -        

  :ضحك الدر�ي وقال        

                                                           

الشهید عبد العز�ز عبد الرح�م حمدان، استدعاء الشخص�ات الوطن�ة والجهاد�ة والتراث�ة في دیوان حدیث النفس للشاعر  -1

  .03، ص 2007، 1، ع 15مجلة الجامعة اإلسالم�ة، مج  الرنت�سي،
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  من أ� قبیلة -        

  أنا من َأْوَرَ�َة العظمى -        

  اسمك؟ -        

  إدر�س -        

  اسم أب�ك؟ -        

  .عبد هللا -        

  ال �م�ن إدر�س مر من هنا -        

  �ان الذعر �ح� عل�ه ��لكله المرِّ         

  ما �ك �ا إدر�س: سألناه        

  أشار إلى الرا�ات السود وراءه        

  قل ما اسمك؟ -        

  .إدر�س وأبي عبد هللاأنا  -        

  أ� �الد تقصد؟ -        

  �غداد -        

  و�لك هل أینع رأسك؟ -        

  ما زال المنصور هنالك �المرصاد �آل البیت        

  .نحن األطفال نسینا هول الماضي -        

  .ونسینا آثار الموت        

  نحن البن�ان المرصوص         

  .ورصاص خطا�ك فخ منصوب        

  اآلن وال �غني من جوعال �سمن إذا أسمَعه         

  ماذا تحمل؟ -        

  .محفظة زرقاء -        
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  ماذا فیها  -        

        - ......................................  

  جبذ الدر�ي المحفظة الزرقاء �قوه        

  بداخلهاأرسل عین�ه .. فتَّحها         

  1فأصیب بنو�ة ذعر        

في هذا  –داللة المقاومة والتحد� داللة المعاناة و  –ت�قى الداللتان المتكاملتان   

�ما س�طرت في ) إدر�س بن عبد هللا(المقطع مجسدة في الرمز التار�خي المستحضر 

فإدر�س هو اآلخر فر من وقعة الفخ التي ) عبد الرحمن الداخل(المقطع الساب� مع رمز 

وحل �المغرب وأسس بها الدولة اإلدر�س�ة المستقلة عن ) ه169(شهدتها ضواحي م�ة سنة 

الخالفة الع�اس�ة، �ما أسس عبد الرحمن الداخل الدولة األمو�ة المستقلة عن الخالفة 

  .لتشترك الشخصیتان في األحداث تار�خ�ا، وتشترك في داللة التوظیف فن�االع�اس�ة، 

یتعد اإلشارة إلى اسمها في تحضر شخص�ة صالح الدین األیو�ي حضورا جزئ�ا ال    

  ):صالة إلى القدس(قصیدة حسن األمراني 

  :�نا من أغوار الجب نناد�ك        

  صالح الدین               

  صالح الدین              

  ناجیناك عسى تمنحنا س�فا         

  �قطع رأس التنین        

  2لكنك ما جئت        

                                                           

 . 28، 26، ص 4دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -1

 . 90حسن األمراني، الزمان الجدید، ص  -2
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ما یتكرر إذا لم  ��رر الشاعر اسم صالح الدین ألنه في س�اق نداء، والنداء غال�ا  

یجب المناد�، و�ستعمل في ص�غة النداء الضمیر الجمعي، لیتحد صوته مع صوت األمة، 

فاألمة �أكملها تناد� وتناجي صالح الدین لیخلص القدس من األسر، ألن اسمه ارت�� في 

من الشخص�ات النادرة في التار�خ  «أذهان المسلمین �التحرر واالنتصار، وألن شخصیته 

اإلنساني عامة، وفي تار�خ العرب والمسلمین خاصة، ولم تكن شخصیته تعتمد على ناح�ة 

واحدة �اعت�اره قائدا حر��ا، وس�اس�ا �ارعا فحسب، بل إنها تعتمد على جوانب متعددة 

مقرونة ذهانهم لهذا الرجل �صورة ال�طل، وارتسمت في أ اس جم�عامتكاملة، وقد احتف� الن

فهو رمز للقائد ال�طل والحاكم العدل، لكنه  1»�أعظم آ�ات اإلجالل والتقدیر واإلعجاب 

اني �اعت�اره رمزا للجهاد الذ� یراه سب�ال ُ�ستدعى هنا برمز ال�طل، حیث �ستعین �ه األمر 

�ة ع�ارة تبین أن الشخص) لكنك ما جئت( .وحال لتحر�ر القدس واسترجاعه من ید الصهاینة

في الواقع المعاصر رجل التار�خ�ة لم تجب النداء ولم تحضر، و�فهم منها أنه لم یتكرر 

�حجم صالح الدین قادر على تحر�ر القدس وتحقی� االنتصار لشعبها �ما فعل صالح الدین 

األیو�ي عندما حرر القدس من أید� الصلیبیین، وفي هذا إشارة إلى قض�ة فلسطین التي 

زوم ومنهار، تشتت أجزاؤه وأحا� �ه العدو من �ل م�ان ولم یجد س�فا تشیر إلى واقع مه

  .�قطع رأس التنین الذ� �حاصره و�له�ه بناره

إضافة إلى شخص�ات القادة والفاتحین تحضر أ�ضا شخص�ات الخلفاء واألمراء في    

  :ي المغار�ي المعاصر، ومن ذلك ما أورده مصطفى دمحم الغمار� في قولهالشعر اإلسالم

  صمـــــــــــــار�خ معتـــــــــید التــــــــــــــهل �ع

  احاتهـــــــــــو� ســــــــي فترتــــــُیلب.. دٌّ جَ 

  ر�ٌّ ــــــــــــــفة عمــــــــــنا خلیــــــــــــــن مــــــــــــــأی

                                                           

، ص 1980، 3شیخ أمین ��ر�، مطالعات في الشعر المملو�ي والعثماني، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، �  -1

 . 29ص 
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  1اته؟ـــــــــفأین صف.. اؤه ـــــــتلك أسم

  1اته؟ـــــــــصف

المعتصم �ا� الخل�فة الع�اسي، وشخص�ة أحد العمر�ن؛ �شیر المقطع إلى شخص�ة   

عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، أو عمر بن عبد العز�ز الخل�فة األمو�، أو هما معا، 

ألنهما �شتر�ان في الصفات واالسم، و�لمس في س�اق االستدعاء مسحة التمني مصحو�ة 

من الخلفاء وتكررهم في زمانه بنبرة الحسرة واألسى، فالشاعر یتمنى عودة أمثال هؤالء 

م، لكنه یتحسر على ُ�عد تحق� ذلك، وفي هذا إشارة إلى الواقع المهین �أمجادهم وصفاته

الذ� تع�شه األمة العر��ة، �سبب تخاذل وجْور ح�امها، وللتعبیر عن �ل هذا، استحضر 

لنزاهة، في شخص�ة المعتصم رمز تلب�ة النداء وال�طولة، وشخص�ة العمر�ن رمزْ� العدل وا

ظل واقع تكاد تنعدم ف�ه مثل هذه الصفات والمزا�ا، واالتكاء على مثل هذه الرموز التراث�ة 

فقد أجمع  «للتعبیر عن الواقع والمواقف والرؤ� له ُ�عده الفني في إغناء تجر�ة الشاعر 

الشعراء على ضرورة االتكاء على التراث ألنه مصدر الوحي والمن�ع الذ� یرو� حقلنا 

وله دور في شحذ الهمم والتشمیر على السواعد قصد التغییر اإلیجابي للواقع  2»ألدبي ا

  .المعاش، عن طر�� التذ�یر �أمجاد الماضي ورجاله

ومن استدعاء شخص�ات ال�طولة والدفاع عن اإلسالم، إلى استدعاء شخص�ات وقفت   

مسیلمة (شخص�ة ضد اإلسالم وحار�ته، وسعت إلى إسقا� �لمته، ومن هذه الشخص�ات 

  :الرجل الذ� ادعى النبوة في زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص حیث �ستحضره الغمار� في قوله) الكذاب

  3فأخصبت �العذار� البید ال المطر    عاد الزمان بها " مسیلمة"دعو� 

  3المطر

                                                           

  .85مصطفى دمحم الغمار�، قصائد مجاهدة، ص  -1

، )د �( صابر عبد الدا�م، فنون األدب المعاصر بین النزعة الواقع�ة والتجر�ة التأمل�ة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -2

 .134، ص 2018

 . 12مصطفى دمحم الغمار�، بوح في موسم األسرار، ص  -3
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تحضر الشخص�ة التار�خ�ة في هذا البیت حاملة لداللة الكذب وادعاء ال�اطل، وهي   

تار�خ�ا بها،  حیث التصقت صفة الكذبداللة مستمدة من حق�قة الشخص�ة وسیرتها، 

الدعائها النبوة �عد خاتم النبیین دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و�شیر الشاعر إلى �ذب الدراو�ش والدجاجلة في 

  .عائهم لمعرفة ما ال �عرفه غیرهم �استحضار هذه الشخص�ة المعبرة عن ذلكزمانه واد

  :و�ستحضرها حسن األمراني في قوله

  1انــــــإلى األذق � اته وهو ـــــــــــآی    ى فتكسرت ـــــ�م من مسیلمة طغ

  1انــــــاألذق

یر�� الشاعر في هذا البیت بین الشخص�ة وصفة الطغ�ان، مبینا أن مصیر من هو   

على شاكلتها س�سق� و�نتهي �ه المطاف غارقا جراء طغ�انه، مشیرا إلى أن شخص�ة 

تكررت في �ثیر من أشخاص هذا الزمن �أفعالها وطغ�انها، و�ان لها المصیر ) مسیلمة(

  .نفسه

یتبین أن التوظیف �ان �س�طا وم�اشرا لم یتجاوز وٕاذا تم التأمل في الموضعین 

  .اإلشارة إلى اسم الشخص�ة، إال أنه رغم �ساطته عبر عن مراد الشاعر في �ل توظیف

الحاكم المغولي الذ� اجتاحت جحافله �غداد عاصمة  -تحضر شخص�ة هوالكو

  ):�غداد األطفال قادمون (عند الر�او� في قصیدته  –الخالفة الع�اس�ة 

  ضرب �ا هوا        

  اضرب یل هوالكو        

  اضرب �ا الهول اآلتي        

  من �حر الظلمات        

  اضرب �النار و�النَّا�َّاْلِم و�اإلشعاع النوو�         
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  ..األسلحة األقو� نملكها         

  ال �ملكها تترّ� بدو�         

  سنرد بها إن أنت ضر�ت حدائقنا �النتن واللهب         

  ...اضرب         

  .تشعله قمة مؤتمر عر�يسنرد �ضرب أعظم         

  فهي األصدق أن�اء من �ل الكتب        

  في حد موائدها الحد القاطع بین التخمة والسغب        

  اضر�نا �الشرر        

  ؤتمرمنضر�ك �        

  ..نضرب.. اضرب         

  ..نضرب.. اضرب         

  1..نضرب.. اضرب         

نوع الر�او� في هذه القصیدة الطو�لة في شخص�اته التار�خ�ة بین اإلیجاب�ة والسلب�ة،   

وفي هذا المقطع �ستحضر شخص�ة هوالكو التي تعد من الشخص�ات السلب�ة في تار�خنا 

وثقافتنا، الرت�اطها �القتل والدمار والهمج�ة، و�سقطها في هذا التوظیف على الدول الغر��ة 

تستخدم �ل الطرق واألسالیب، و�ل األسلحة لفرض نفوذها وس�طرتها على المستبدة، التي 

ثم �صور لنا في مفارقة ساخرة الرد العر�ي متمثال في موائد قمة البلدان العر��ة المستضعفة، 

المؤتمر العر�ي، التي ال تؤّمِن من خوف وال تسمن من جوع، ل�عبر عن واقع الالم�االة الذ� 

          .بلدانها في �ثیر منإزاء ما �حدث تع�شه األمة العر��ة 

القائد األماز�غي قبل الفتح اإلسالمي و�سقطها ) �سیلة(�ستدعي الغمار� شخص�ة 

  :على نفسه، �قول الشاعر
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  "اخر إن �فخرــــــــــل فـــــــــفرع �أص    ار إذا زهىـوأنا ابن �اهنة الفخ"

  1"اء عق�ة في الخواء المقفرـبدم    وضأ ــــــزل متـــــــــــــــأنا �سیلة لم ی" 

  1"المقفر

البیت �شیر إلى مقتل عق�ة بن نافع قائد الفتح اإلسالمي للمغرب، على ید �سیلة في   

ألنه في س�اق معر�ة نشبت بین ج�شیهما، حیث یتحد الشاعر مع الشخص�ة المستحضرة 

المغرب فخر �أجداده األوائل، وفي هذا التوظیف عودة إلى تار�خ الفتح اإلسالمي في 

لذین هزما في نها�ة األمر، و�ان أن لا) �سیلة والكاهنة(ومقاومته من طرف األماز�غ �ق�ادة 

  .فتح المسلمون الفاتحون �الد المغرب وأسلم أهلها

وٕان �ان توظیف الغمار� یتحدث عن انتصار �سیلة وقتله لعق�ة، فإن توظیف   

  :انهزامه وان�ساره وفي هذا �قولاألمراني یتحدث عن 

  انــــــــــــــة اإلذعـر قبّ ــــــــــــــــــُذالَّ، وآث    اته ـــــرت �ه رایــــــــو�سیلة ان�س

  2رآنـــرعة القــــي وشــــــج النبــــــنه    اف�ة على ــــامها إدر�س صــوأق

  2رآنـــالق

یتحدث البیتان عن نها�ة �سیلة وسقوطه ذل�ال في معر�ة �القیروان على ید ج�ش      

والمقصود ) ان�سرت �ه را�اته(المسلمین، وما �شیر إلى قتله في المعر�ة هو قول الشاعر 

بها را�ة الحرب، و�شیر التوظیف إلى أن �سیلة �ان قائدا مفسدا، ألن إدر�س ابن عبد هللا 

الهاشمي؛ الشخص�ة المستدعاة في البیت الثاني قد أقامت ما تم �سره وٕافساده، وه�ذا 

ال المغرب قبل الفتح اإلسالمي و�عده، و�ر� في استعادة ذ�ره، �شخص�اته یتصور الشاعر ح

تنهاضا للنفوس من وأحداثه وما ترتب عنها، تذ�یرا �فضل اإلسالم على هذه المناط�، واس

  .أجل الحفا� عل�ه والدفاع عنه
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وقد انفتح الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر على �عض الشخص�ات التار�خ�ة   

الرئ�س ) جورج بوش(للتعبیر عن األف�ار والرؤ�، فقد استدعى األمراني شخص�ة األجنب�ة، 

  :األمر��ي الساب�، �قول الشاعر

  ي األرض رفش الغدر لإلخوانـــف    دك حامال ـــــقابیل مهال لست وح

  انــــــــــــــاء �األلحــــــــــــــــلّما لها النصح    اسرة الزمان تألهواـــــــى أكـــــــأضح

  1ل�س ثوب بوش الثانيــــــــــــقابیل ی    الـب�ا مرســـــــــــــــــمه نــــــــــــــــقابیل یزع

  1الثاني

ابن آدم عل�ه السالم، ) قابیل(�شخص�ة ) جورج بوش(عمد الشاعر إلى ر�� شخص�ة   

و�تجسد الفعل للمقارنة بین زمنین مختلفین، تشابهت فیهما أفعال الشخص�ات المستحضرة، 

في القتل، لیؤ�د أن قابیل ل�س الوحید الذ� �حمل وزر هذا الفعل في األرض، بل إن أمثاله 

الذ� اعتبره الشاعر قابیل هذا الزمان، لیر�� اسمه �فعل القتل، ومن ) بوش(�ثر ومنهم 

قابیل (المفارقة العجی�ة أن النص �شیر إلى أن قابیل هو الذ� أخذ فعل القتل عن بوش 

أما واقع الحال فع�س ذلك، لیبین الشاعر أن بوش أشد فتكا وأشد ) ل�س ثوب بوش الثانيی

لفعل القتل على وجه األرض، وفي هذا تعبیر عن واقع الحال  تقت�ال من أول مرتكٍب 

  .المعاش، المتمثل في المجازر التي تقع في �ثیر من بلدان العالم المستضعفة

خ�ة ذاتها مصحو�ة �أخر� ال تقل عنها فتكا و�ستدعى الغمار� الشخص�ة التار�  

  :وتن��ال، �قول الشاعر

  "اروناـــش"ئ�م أو ـــــــالل" وشـــــب"یل     اة اللـــــــــــــــــن زنـــــئتم مـــــا شـــــوتولْوا م

  وناــــــــــــى األولـــــــــَعنَ الهم ـــــــ�م �أمث    اــــــــــفإیَّ . وهمــــــــــــــــن رأیتمواخشـــــــــــــــوا إ

، وال مث    ار من وتد الحــــــــــــــــغال �حلف الصَّ    غروناـــــــــــــل َعیِره صــــا�ِّ

  2وناـــــــــــدَّ ما تجمحـــــون شــــل تخبُّ     ذــــم إلى معلف الــــــــــوا أن�ـــــــــــــفاجمح
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  1وناـــــــــــتجمح

رئ�س ) إر�یل شارون (هي شخص�ة ) جورج بوش(ص�ة الثان�ة الموظفة مع والشخ  

وزراء إسرائیل الساب�، جمعهما الشاعر في وصف �غ�ض ولئ�م مخل �الح�اء، مخاط�ا 

أت�اعهم وأذنابهم أنهم إلى الذل والهوان صائرون، و�ستلهم الشخصیتین استلهاما یتأكد �ه 

في الحدیث عن المأساة الفلسطین�ة، األمر ل المغز� من الجمع بین الشخصیتین، المتمث

، وقدرة هذه الرموز في �شف الغطاء عن �عض الخ�ا�ا في عالمنا الذ� یؤ�د رمز�ة القصیدة

العر�ي، لعل أهمها مواالة هؤالء القتلة ضد فلسطین وغیرها من البلدان المستضعفة المغلو�ة 

  .على أمرها

التار�خ�ة في الشعر اإلسالمي المغار�ي  وما نخلص إل�ه من دراسة توظیف الشخص�ة   

الرموز والتقاطع معها، وٕاقحامها في التجر�ة / اصر، أن العودة إلى هذه الشخص�اتالمع

   .الشعر�ة یدل على براعة الشاعر أوال وعلى عراقة الشخص�ات التار�خ�ة ثان�ا
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  :توظیف التراث األسطور�  -1

 1»األسطورة هي الصورة األولى للشعر  «یرت�� الشعر �األسطورة ارت�اطا وث�قا؛ ألن 

فالشعر ولید لها �ما یر� ال�عض، �ما أنها جزء ال یتجزأ من تراثنا، بل صارت من أهم 

لرموز أعمدة التراث عند شعرائنا، حیث ال تكاد تخلو قصائد الشعر المعاصر من توظیف ا

معاصر إال ووظف األسطورة في أعماله، وقد تعددت مفاه�م  األسطور�ة، فما من شاعر

نقاد والدارسین، ولعل أ�س� مفهوم وقفت عل�ه یر� ف�ه صاح�ه أنها األسطورة وتنوعت عند ال

   .2»ح�ا�ات خارقة للعادة تتناقلها ألسنة الشعب  «

وعودة الشاعر إلى األسطورة واستحضارها في شعره، ف�ه تعبیر عن تجر�ته �طر�قة 

فهي  «فن�ة، حیث تكون الرموز األسطور�ة بدالالتها معبرة عن تجر�ة الشاعر ومواقفه ورؤاه 

من ناح�ة فن�ة تسعف الشاعر على الر�� بین أحالم العقل ال�اطن ونشا� العقل الظاهر، 

لحاضر، والتوحید بین التجر�ة الذات�ة والتجر�ة الجماع�ة، وتنقذ والر�� بین الماضي وا

القصیدة من الغنائ�ة المحض، وتفتح آفاقا لقبول ألوان عم�قة من القو� المتصارعة، والتنو�ع 

و�عد استعمال األسطورة �عنصر شعر� قض�ة نقد�ة طرحت  3»في أش�ال التر�یب والبناء 

عرنا المعاصر نتیجة اهتمام الشعراء والنقاد بها على حد على الساحة األدب�ة والنقد�ة في ش

  .سواء، مما أكسبها هذه الم�انة

لكن اإلش�ال الذ� یلوح في األف� هنا، هو تعارض الشعر اإلسالمي المعاصر 

المبني على الوحدان�ة والر�ان�ة، مع الوثن�ة وتعدد اآللهة في األساطیر األجنب�ة، التي تقوم 

ألن فیها  «فهل �ستغني الشاعر اإلسالمي المعاصر عن هذه األساطیر على هذه الم�اد�، 

مساسا �الناح�ة العقائد�ة عندنا نحن المسلمین، فشخصیتنا المسلمة �منأ� عن التف�یر الوثني 
                                                           

 .174علي عشر� زاید، استدعاء الشخص�ات التراث�ة، ص  -1

، 1حسین مجیب المصر�، األسطورة بین العرب والفرس والترك دراسة مقارنة، الدار الثقاف�ة للنشر، القاهرة، �  -2

 .08ص  ،2000

 .129إحسان ع�اس، اتجاهات الشعر العر�ي المعاصر، ص  -3
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أم یوظفها �حمولتها الوثن�ة رغم تعارضها  1»أو التجارب التي تستهجن �قداسة الذات العل�ا 

ل هذا اإلش�ال �حل برأ� وس� یر� ف�ه صاح�ه إم�ان�ة توظیف مع التصور اإلسالمي؟ ولع

األساطیر األجنب�ة إذا لم تمس التصور اإلسالمي وم�ادئه، وهذا ما نجده عند دمحم علي 

لكن لماذا  «: حین �قول) سآت�ك �السیف واألقحوان(الر�او� في تقد�مه لدیوان حسن األمراني 

یتكئ شاعر یدعو إلى أدب إسالمي على األساطیر الوثن�ة؟ أال یتعارض هذا مع التصور 

اإلسالمي؟ الح� أن ثمة تعارضا إذا نظرنا إلى المسألة نظرة سطح�ة، لكننا حین ننظر إلیها 

داخل تجر�ة األمراني ن�تشف أنه أعطاها حمولة إ�مان�ة إسالم�ة، مما یدل على أن الشاعر 

سالمي �ح� له أن یوظف ما شاء من الرموز ��فما �ان، فالمهم أن تكون الرؤ�ا اإل

أ� المحافظة على المضمون الف�ر�  2»اإلسالم�ة حاضرة عند التوظیف أو االستعارة 

  .المستمد من ق�م اإلسالم والحرص على عدم المساس �ه

شعر ومن خالل هذا الطرح النقد� حول استدعاء األسطورة وحضورها في ال

اإلسالمي، نحاول تسل�� الضوء على الرموز األسطور�ة الموظفة في الشعر اإلسالمي 

المغار�ي المعاصر، ون�تشف إلى أ� مد� �ّیف الشعراء رموزهم المستحضرة لتواف� الرؤ�ا 

  .والتصور اإلسالمیین

  :توظیف األسطورة العر��ة -1-1

  :أسطورة العنقاء -1-1-1

طائر بد�ع �ش�ه النسر ر�شه أحمر مذّهب، مقّدس بإله الشمس  «تقول األسطورة أنه   

ئة سنة، و�قطن في �الد العرب، إذا أشرف افي القطر المصر�، �ظهر لل�شر �ل خمسم

أجله على االنتهاء �ضع ب�ضة في عشه و�موت، وسرعان ما �انت تفقس الب�ضة عنقاء 

                                                           

، 1990، 1، م�ت�ة الخانجي، مصر، � )دراسات وقضا�ا(صابر عبد الدا�م، التجر�ة اإلبداع�ة في ضوء النقد الحدیث  -1

 . 40ص 

 .17، 16حسن األمراني، سآت�ك �السیف واألقحوان، ص  -2
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ش إلى هیلیو�ول�س في القطر سن البلوغ حملت أ�اها الفاني في العجدیدة إذا ما وصلت 

المصر� ووضعته فوق مذ�حة إله الشمس وحرقته ذب�حة، وهناك روا�ة أخر� تقول إنه �عد 

ن الحطب، ومن الرماد المتخلف ئة سنة على العنقاء تحرق نفسها فوق �ومة مامضي خمسم

م �حرق فهذا الطائر �لما أدر�ه الهر  «؛ 1»من جدید و�تجدد ش�ابها لتع�ش مرة أخر�  تحیى

فهذه األسطورة تدل على  2»نفسه ثم ی�عث من رماده فت�ا قو�ا، فهو رمز التجدد واالن�عاث 

االن�عاث من جدید، والح�اة �عد الموت، ألن العنقاء تحمل ح�اتها الجدیدة في موتها 

  .واحتراقها، وتوظف عند الشعراء بهذه الداللة

  : �ستدعي حسن األمراني هذه األسطورة في قوله

  انطل�: أنت قلت        

  فانطلقت            

  احترق : وقلت        

  ..فاشتعلت         

  .. اشتعلت            

  ..اشتعلت                

 ولم أحترق               

  آه لم أحترق           

  فاحملیني �عیدا       

  3فة الكبر�اءإلى ض      

لم یذ�ر الشاعر األسطورة �اسمها صراحة، ولكنه أشار إلیها من خالل المراحل التي 

لتظهر داللة ) االشتعال، واالحتراق، واالنطالق(من جدید، فذ�ر  احتى تح�تمر بها 
                                                           

 .239، ص 1955، 1األساطیر الیونان�ة والرومان�ة، دار الف�ر العر�ي، مصر، � أمین سالمة، معجم األعالم في  -1

 .231، ص 1994، 1یوسف حالو�، األسطورة في الشعر العر�ي المعاصر، دار اآلداب، بیروت، �  -2

 . 12حسن األمراني، الزمان الجدید، ص  -3
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، لكن الشاعر )فینی� /العنقاء(االن�عاث والتجدد �داللة مر�ز�ة في هذا التوظیف من خالل 

في هذه القطعة یبتعد عن السمة الجوهر�ة التي تمیز الرمز األسطور�؛ وهي االن�عاث �عد 

م �حدث، وهذا �عني أن االن�عاث لن یتحق�، حیث �قي الشاعر في االحتراق؛ ألن االحتراق ل

، فاألمراني یتحد مع األسطورة ل�عبر عن حالة االشتعال التي تدل على استمرار�ة المعاناة

واقع المعاناة الذ� �ع�شه في زمانه الجدید، فقد غیر من إیجاب�ة الداللة للرمز األسطور� 

والتجدد إلى استمرار�ة المعاناة وصعو�ة التغییر، وُ�لمس هذا إلى سلبیتها؛ من داللة االن�عاث 

و�بدو أن ) آه لم أحترق (وتحسره على عدم االحتراق ) اشتعلت(في تكرار الشاعر للفظة 

معاناة الشاعر نا�عة من معاناة الجماعة ومن معاناة الوطن، ال من معاناة نفس�ة خاصة �ه، 

ز األسطور� وغیر من داللته لینقل لنا واقعه و�صوره وهذا ما یجعلها مستمرة، ولجأ إلى الرم

في تصو�را فن�ا؛ تجسد في �قائه مشتعال دون احتراق، مما یز�د المعاناة وال ینهیها، فالشاعر 

 هذا النص �عبر عن الح�اة والواقع، وصراعه الدائم في مواجهة الظروف المح�طة �ه

ء منها، �صیر مشروعا ومفتوحا على �ل والنص الشعر� حین یر�د أن یواجه الح�اة، أو جز «

ما یخدمه و�فتح مجراه و�وسع من آماده، وعندئذ له الح� في أن ُ�فتح على األسطورة 

�حاورها و�جادلها، �أخذ منها و�عطیها، یتقبلها و�نفیها، �متلئ بها، ثم �شرع في مفارقتها 

شرع�ة وشعر�ة أسس ل والمقطع الشعر� هنا 1»مؤسسا لشرعیته، ومؤسسا لشعر�ته وأصالته 

وأصالة األمراني؛ حین غیر من الداللة التي اشتهرت بها األسطورة ل�ظهر مفهوم المفارقة 

  .في التوظیف

وفي موضع آخر من الدیوان نفسه �ستدعي األمراني أسطورة العنقاء �الطر�قة نفسها 

  :ولكن بداللة مختلفة، �قول الشاعر

  صالة إلى أرض األفغان -2        

  الو�ال –وك في هذا الو�اء حمل        

                                                           

العر�ي الحدیث والشعر العر�ي الحدیث، دار جهینة للنشر  عماد علي الخطیب، األسطورة مع�ارا نقد�ا دراسة في النقد -1

  .158، 157، ص 2006، )د �(والتوز�ع، عمان، األردن، 
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  رشقوك بنصل السموم        

  وعّز علیهم �قاؤك        

  خارج دائرة االشتعال        

  أنت تشتعلین؟ فمرحى إذن        

  ذاك أن اشتعالك درب إلى النور        

  أذ�ر إذ أنت عاشقة الجت�از المسافات         

  عاشقة للتغرب تحت المطر            

  حططت الرحال        

  1.العر�يوعانقت صاح�ك         

یتوجه الشاعر بخطا�ه إلى أرض األفغان، و�ر�� مقاومة أهلها ومحاولتهم لتغییر   

واقعهم والدفاع عن أرضهم و�رامتهم، �الداللة اإلیجاب�ة لألسطورة، المتمثلة في التغییر 

بدا�ة التغییر والتقدم نحو األفضل؛ حیث وصفه �الدرب ) االشتعال(والتجدد، مشیرا إلى أن 

إلى النور، ف�ما أن االشتعال خطوة أولى لالن�عاث والح�اة من جدید عند أسطورة المؤد� 

نیل الحر�ة والكرامة، لالطائر، فإن المقاومة والدفاع عن األرض عند األفغان خطوة أولى 

یتداخل الف�ر األسطور� والف�ر  «و�دا�ة ح�اة جدیدة، وفي هذه اللحظة من اإلبداع الشعر� 

  . إلنتاج الداللة الكل�ة التي تعبر عن الواقع �طر�قة فن�ة 2»اللفظي و�تضافران 

و�الطر�قة نفسها �ستعیر دمحم علي الر�او� أحوال أسطورة العنقاء، والمراحل التي تمر   

  :، �قول في الموضع األول)العید(بها قبل والدتها من جدید وذلك في موضعین من قصیدة 

  اشتعلت مرارا        

  وها أنذا أحترق         

                                                           

 .85حسن األمراني، الزمان الجدید، ص  -1

، ص 2009، 1سعید الغانمي، هیئة أبوظبي للثقافة والتراث، أبوظبي، � : أرنست �اسیرر، اللغة واألسطورة، تر -2

151. 
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  هذه الر�ح تجمعني من رماد�        

  انطل� أیها الولد الَغْمرُ : تقول        

  ْ� لكنما قبل أن أنطل        

  1أحترق         

  :و�قول في الموضع الثاني

  اشتعلت أخیراً         

  وها أنذا أحترق         

  هذه الر�اح من صدر سارة، هذا الص�اح، تهّب من صدر    

  رماد� تقولصحبي المساكین، هذا الص�اح، تهّب وتجمعني من   

  2انطل� أیها الولد الصلد لب�ك إني سأنطل�  

�مر بها الطائر األسطور� قبل �عثه من  عر مشهد الطقوس والمراحل التي��رر الشا  

یبني الر�او� تجر�ته الشعر�ة الحدیثة بهذا االستخدام التناصي البنائي  «رماده مجددا، حیث 

�حولها إلى بن�ة فاعلة داخل بن�ة القصیدة لمناخ األسطورة، وهو �ستلهم مضمون األسطورة و 

فالشاعر �استخدامه لضمیر المتكلم  3»غیر شاذة أو مناقضة للرؤ�ة التي تنطل� منها 

یتحد مع األسطورة ل�عبر عن تجر�ته الشعر�ة �طر�قة ینفتح فیها ) اشتعلُت، أحترُق، أنطل�ُ (

حاضره وراهنه الذ� یرغب  على الماضي األسطور� الم�تنز بدالالت التجدد و�سقطها على

  .في تغییره وتجدیده

  

  

                                                           

 . 259، ص 2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -1

 .263، 262المصدر نفسه، ص  -2

  .283را�ح بن خو�ة، جمال�ات القصیدة اإلسالم�ة المعاصرة، ص  -3
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  :أسطورة ه�النا -2- 1-1

تعد ه�النا األسطورة اإلسالم�ة الوحیدة الموظفة في الشعر اإلسالمي المغار�ي   

أسطورة �اكستان�ة إسالم�ة، ترمز إلى القوة الذات�ة  «المعاصر لشعراء هذه الدراسة، فهي 

حیث یتخذ  1»التي تكمن في أعماق العقیدة اإلسالم�ة، تعبیرا عن مواجهتها لكل التحد�ات 

، ولم )ه�النا(منها مصطفى دمحم الغمار� محورا رئ�سا و�ؤرة مر�ز�ة في قصیدة �سمها بـ 

التواتر في عدة مواطن من القصیدة، بل هي متواصلة �قتصر حضورها على العنوان فق� 

  :�قول الشاعر

  و� وال أملـــــــــــفال نج... نك ه�النا ـــــــــــــید عــــــــــ�ع

  امي وأغتسلـــــــــأذوب منه أنس... وء ـــــــــــــــــــــوال ض

  الورد والقبلاشقان ــــــــــداه العـي مـــــــــــاد� فـــــــــــــــــــــــته

  رت السبلــــواخض... وأمطر في ضمیر� همسه

  ورق الغزلــــــراء منها یــــــــــــــــاني السمــــــــــــــــــــــــــوال ألح

  �2حنیها الهو� الخضل... وق ــف�سقیها أوام الش

  :و�قول في مقطع آخر

  راحيــــون أفــــــــــــــید عنك �ا ز�تـــــــــــــــــــــ�ع... أه�النا 

  ت�، �ا سنا روحيـ�ا حبي المع.. آه .. ید ــــــــــــــ�ع

  ور في الساحــــــوفي �حلج شوقه المنثـــــــــــــــأنا الص

  ى وأش�احـــــــود بین دمــــــــــــــــــوه الســــــــــــــــتالحقه الوج

  ب� وسفاحــــــــــــواد� یدا شـــــــــــــــــى الــــــــــــــــوتصل�ه عل

  3تجرحني مسافات األسى الالحي... ید عنكـ�ع

                                                           

 . 37مصطفى دمحم الغمار�، أسرار الغر�ة، ص  -1

 .38المصدر نفسه، ص  -2

 .39المصدر نفسه، ص  -3
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إنها غر�ة نفس�ة، �ع�شها  ؛یؤ�د المقطعان غر�ة الشاعر التي تظهر من خالل شعره  

مع نفسه وعقیدته، ال غر�ة �عد عن الوطن واألح�ة، وما �فسر هذا هو األسطورة المستدعاة 

ل معادال موضوع�ا للعقیدة اإلسالم�ة عند الغمار�، وتواترها الكثیف في ثنا�ا النص التي تمث

الشعر�، �قو� من إحساس الشاعر �الغر�ة، حیث یتوجه بخطا�ه إلیها معبرا عن هذا �قوله 

وما ) �عید عنك ه�النا، �عید عنك �ا ز�تون أفراحي، �عید آه، ال نجو� ال أمل ال ضوء(

للقوة الكامنة في أعماق العقیدة اإلسالم�ة، فإن م�من غر�ة الشاعر في  رمزا) ه�النا(دامت 

�عده عن عقیدته، لذلك �عبر عن شوقه وحنینه وحزنه المتولد من هذا ال�عد، فنقل هذه 

، تجسیدا )أنا الصوفي �حلج شوقه المنثور في الساح(األشواق واألحاس�س في مسحة صوف�ة 

  .لرؤ�ته الف�ر�ة والفن�ة والعقد�ة

  :توظیف األسطورة األجنب�ة - 1-2

  :أسطورة عشتار -1-2-1

فهي ر�ة  «عشتار إلهة الحب والحرب في �ابل القد�مة، تتمیز ��ثیر من المتناقضات   

الح�اة والخصب، وهي سیدة الهالك والدمار، تعش� قي اللیل وتقاتل في النهار، هي النور 

ورمز بهذا التناقض في مرجع�اته �صعب تحدید داللته  1»وهي الظالم، هي الَ�ِغيُّ والبتول 

في س�اق النص الشعر�، ألنه رمز یجمع بین الخصب والدمار، بین العش� والقتال، بین 

النور والظالم، ولذلك نجد النص الشعر� اإلسالمي المغار�ي المعاصر �ستلهم هذه األسطورة 

مها حتى تظهر و�أنها عنصر مفروض استلهاما �س�طا جزئ�ا، قد ال یتعد اإلشارة إلى اس

والبد  «: على القصیدة في �عض التوظ�فات، وقد أشار یوسف حالو� إلى هذه القض�ة �قوله

من القول أن �عض محاوالت التوظیف األسطور� قد أصابها اإلخفاق، إذ ال ��في أن �حّمل 

                                                           

 . 40، ص 1994، 1میخائیل مسعود، األساطیر والمعتقدات العر��ة قبل اإلسالم، دار العلم، بیروت، لبنان، �  -1
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ة وال ت�قى الشاعر األسطورة رؤ�ا معاصرة فحسب، بل أن تدخل عضو�ا في نسیج القصید

  .1»مجرد  عنصر خارجي مصطنع ومفروض علیها

  ):عرس في مأتم الحجاج(�ستدعي الغمار� هذه األسطورة �اسمها في مطلع قصیدته 

  ارــــــــــــــــــــــــوأمة تنه... خ ـــــــــــــــــــــــــــقمم تشی

  "عشتار"ههم ــــإل... ون ــــــــــــــّالهثــــــــــــــــوال

  لب حملهاـــــــــــخ أجل و�صــــــــــــــــــقمم تشی

  ارـاب واألوتــــــــــــــــــورها األنســـــــــــــــــــــفحض

  راب قصیدة ـــــى شفة الســــــــــــــــــــــُجنَّت عل

  2ارــــــ�م وال أف�ـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــف.. جنت 

أمة تنهار، (یرتكز الشاعر على داللة الهالك والدمار التي تظهر في س�اق النص،   

وهذه الدالالت تعبر عن واقع الشاعر المنهار �سبب تسل� ...) قمم تشیخ، �صلب حملها

فقد عبر الشاعر عن هذا الواقع المنهار  الح�ام وطغ�انهم، وهذا �فهم من عنوان القصیدة

والفساد،  لكل سائر في طر�� التدمیر التي تعد إلهاً ) عشتار(سطور� �اللجوء إلى الرمز األ

وقد أعطى الشاعر مساحة �س�طة لتوظ�فه األسطور� إال أنه عبر عن ف�رة الشاعر، فقد 

مدلوال س�اس�ا، فجر من خالله الغمار� طاقات إ�حائ�ة أضفت الص�غة ) عشتار(أخذت 

  .على القصیدة رغم �ساطة التوظیف –�الدرجة األولى  –الفن�ة 

وتحضر عشتار األسطورة في مواضع أخر� من نصوص الغمار�، تشترك في داللة   

  :التوظیف، �قول الشاعر

  المةـــــــــــــوهم حــــــــــــفة �الـــــــــــوا شــــــــــــــــــــــوأورق

  تارـــــــــــــــاآلل، عشـتار، تس�رها بــــــــــــــــــعش

                                                           

 . 31یوسف حالو�، األسطورة في الشعر العر�ي المعاصر، ص  -1

 . 11مصطفى دمحم الغمار�، عرس في مأتم الحجاج، ص  -2

 الفصل الساب�، توظیف الشخص�ات التار�خ�ة: ینظر. 
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  ها ــــــان �قدســـــــــــــــــــأوث" �ابل"لف ــــــــــــــــــــــــــوخ

  ان، ما ثارواــــــــــــور�ن، �ا أوثـــــــــــمن لو تث

  زلةــــــــــرف أن ال�عث مهــــــــــــداد تعــــــــــــــــــــ�غ

  1ارـــــــــــــــ�حَّ " الالت"اب ـــــــــــــــــــوأنه في ضب

  :و�قول أ�ضا

  آه �ا أح�ابنا ُجّنت مسافات ال�عاد        

  فاغتر�نا        

  ولدینا من ض�اء هللا زاد        

  " عاد"و " عشتار"حین غالت فطرة الصحراء         

  2حین ب�ع الكبر في سوق الّصَغار        

  :و�قول في موضع ثالث

  تكفر �العاشقین.. وعشتار         

  3واتـــــو�اهنة الحي وجه م        

طر�قة التوظیف وآلیته المتمثلة في استحضار  –في هذه المقاطع  –تجمع التوظ�فات   

األسطورة �اسمها، حیث �شار إلیها في جزء من النص؛ فُتلمس في س�اق سطر أو بیت 

شعر�، وتنفصل عن �قیته، وال تساهم في رسم الصورة الشعر�ة الكل�ة، وتشترك أ�ضا في 

اللة التوظیف التي تعبر عن الرفض؛ فالغمار� یر�� توظ�فاته �الدین اإلسالمي، و�رفض د

األسطورة و�عطیها داللة سلب�ة للسبب ذاته، ففي المقطع األول ر�طها �األوثان المقدسة 

وأشار إلى أن الطقوس التي تمر بها األسطورة حتى ت�عث من جدید مجرد مهزلة، وفي 

التي �ادت واندثرت، و�رفضها لكونها أص�حت بد�ال عن ض�اء هللا ) عاد(الثاني �قرنها بـ 

                                                           

 . 104مصطفى دمحم الغمار�، عرس في مأتم الحجاج، ص  -1

 . 26مصطفى دمحم الغمار�، قراءة في آ�ة السیف، ص  -2

 .117مصطفى دمحم الغمار�، بوح في موسم األسرار، ص  -3
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ینسب لها صفة الكفر �عاشقیها مع أنها إلهة الحب في نظرهم، ولعل ونوره، وفي الثالث 

یختلف عن سا�ق�ه، فعشتار عنده ل�ست ) عشتار(الذ� �ظهر أن استلهام الغمار� لألسطورة 

والبتول، بل هي معادل للصحوة اإلسالم�ة  عشتار الخصب والنماء ول�ست عشتار الحب

ل�ظهر دفاع الشاعر اإلسالمي  1التي تثور على هذه األوثان وترسم طر�� العودة إلى الن�ع

  .عن دینه وعقیدته، ورفض �ل ما یتنافى معهما

  :أسطورة تموز -1-2-2

إله القوة الخالقة التي ت�عث  «تموز أسطورة �ابل�ة، یرت�� �الخصب والنماء، فهو   

 2»الح�اة في تلك المظاهر أثناء الر��ع، عندما �ظهر العشب و�نمو الزرع وتتكاثر الماش�ة 

تم عقا�ه بإنزاله إلى العالم السفلي، فأص�ح �موت �ل شتاء و�ولد �ل ر��ع، على اختالف في 

  .روا�ات أحداث هذه األسطورة

ي المعاصر مع هذه األسطورة تواصال جزئ�ا و�س�طا لم وقد تواصل الشعر اإلسالمي المغار�

  ):قندیل بني هاشم( یتعد اإلشارة إلى اسمها، ومن ذلك قول دمحم جر�وعة في قصیدة 

  �3زهرة الكأس في تموز تبتسم)              واحر قل�اه ممن قل�ه شبـــــــــم(  

�ل ر��ع فتخصب �شیر الشاعر في هذا التوظیف إلى طقوس األسطورة التي تولد 

؛ ألن ابتسام األزهار وتفتحها ��ون في فصل الر��ع، الذ� یولد ف�ه معها األرض و�نمو الزرع

وُ��عث من جدید، لی�عث الح�اة من جدید في األرض، وٕالى جانب هذه األ�عاد �ش�ه ) تموز(

الشاعر حرارة قل�ه التي تجسد ح�ه وشوقه لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بزهرة الكأس التي تدب فیها الح�اة 

لشاعر، تماما، �ما ��ون �عث لمع م�الد تموز، ل��ون حب النبي ح�اة متجددة واالبتسامة 

                                                           

، �حث مقدم لنیل  -قراءة في شعر مصطفى الغمار�  –بوترعة الطیب، التناص في الشعر الجزائر� المعاصر : ینظر -1

 . 100، 99، ص 2011 -2010هوار� بلقاسم، جامعة وهران، : شهادة الماجستیر في النقد المعاصر، إشراف

، 1999، 1والنشر والتوز�ع، دمش� سور�ا، � فاضل عبد الواحد علي، عشتار ومأساة تموز، دار األهالي للط�اعة  -2

 . 97ص 

  .125دمحم جر�وعة، قدر ح�ه، ص  -3
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تموز ح�اة لألرض والن�ات، �عد أن �س�طر علیها الجدب والجفاف، وعلى ضوء هذه الداللة 

یتبین أن دمحم جر�وعة لجأ إلى األسطورة ل�فتح المجال أمام المتلقي ل�ق�م حوارا بین العمل 

  .ي عند مختلف الشعوبالشعر� والقصص التراث

، تتجسد في اإلشارة إل�ه و�عط�ه مساحة �س�طة في نصه) تموز(�ستلهم الغمار� رمز   

  :اسم�ا، �قول الشاعر

    ن�سان یزهر في دمي: أصون الهو�       

    1"تشر�ن" حوّ ـــــــــــوص" تموز"ن ــــــإذا جُ       

ن�سان (�ظهر في قول الشاعر �حمل البیت داللة الخیر الوفیر والعطاء الغز�ر الذ�   

الذ� تنمو ف�ه األزهار واألشجار فتزهر ) أفر�ل/ ن�سان(فالشاعر اختار شهر ) یزهر في دمي

األرض، داللة على الخیر والعطاء والنمو واإلخصاب، ثم �شیر في الشطر الثاني إلى 

ي، الذ� �عد إلى العالم السفل) تموز(طقوس األسطورة ومراس�مها المتمثلة في إنزال اإلله 

أ� انقطعت الزراعة وانعدمت ) إذا جن تموز(�مثا�ة وفاته، وعبر الشاعر عن هذا �قوله 

ألسطورة وٕاعادة األمطار وقل الخیر والعطاء، وُ�فهم من هذا أن الغمار� ال ی�الي �موت ا

وهذا  ،ى تخصب األرض و��ون الخیر، وٕانما زمنه �له خیر وعطاء�عثها من جدید، حت

األسطور� یخدم الرسالة التي یرمي إلیها الشاعر في �ل نصوصه، وهي خدمة  االستثمار

  .  الدین اإلسالمي والدفاع عن تعال�مه

   : )Sysyphus: (أسطورة سیز�ف -1-2-3

تقول األسطورة أن سیز�ف أفشى سّر ز�وس الذ� خطف رجینا ألبیها، فأراد ز�وس أن   

�ح�م عل�ه �الموت، لكنه تمرد عل�ه، إال أن هاد�س قاضاه وعاق�ه في العالم السفلي �أن 

                                                           

 .40مصطفى دمحم الغمار�، بوح في موسم األسرار، ص  -1
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ثم �عید نقلها  1جعله ینقل صخرة إلى أعلى هض�ة ما إن تصل حتى تتدحرج إلى السفح ثان�ة

�ان لها  من الشخص�ات األسطور�ة التي  ذا تستمر العمل�ة، وسیز�فوتنزل إلى األسفل وه�

حضور في شعرنا العر�ي المعاصر، واستخدمت بوجهین؛ وجه إیجابي یتمثل في المثابرة 

وعدم ال�أس للوصول إلى الهدف، ووجه سلبي یتمثل في االستسالم للواقع مهما �انت 

  .تنقطع الظروف قاس�ة، أو في المعاناة الدائمة التي ال

األسطور�ة التي  األسطور� مصحو�ا بإطار القصة�ستثمر الغمار� هذا الرمز 

  :ارت�طت �ه، �قول الشاعر

  ّومــــــــــــــــــــوارد ومحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ل    اــ�ا تبـــــــــ�مة الدنـــــــــــــــــــا قــــــــــــــم

  دمـــــــــــــــــاء المعـــــــــــــــــــــــءت �الشق    ها ف�ا ــوه لـــــــــــــــــــــــــــعنت الوج

  نمـــــــیر جهــــــــــــــم َتْجِن غــــــــــــــــــــــل    ها ـــــــــــاٍ� دونـــــــــــــــــــــــــوجرت لغ

  ى قدر َعمِ ــــــــــعل.. بثا ــــــــــــــــــــع    مل صخرة ــــز�ف �حـــــــــــــــــــــسی

  وّرمـــــــــــــــــیر تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآالم غ    ى من صخرة الـ ـــــــــــماذا جن

  ظلمـــــــِت�ٍه مار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غب  د� یهب العیو  ــــــــــــغیر الص

  مطـــــراء محـــــــي العـــــــــــــــــــــــــــٍز ف    ز�ف لم تك غیر رمـ ــــــــــــــــــسی

  2ي العلقمــــــــــــــ�قه فـــــــــــــــــــــــل رح    ا ــــــقي إذ یخــــــــــقي الشـــــــــــــــــــش

رة الرمَز األمثل للتعبیر عن حقارة الدن�ا، التي ال یجد الغمار� في مضمون األسطو   

حیث یؤ�د أن ) لم تجن غیر جهنم(�صل بها اإلنسان إلى غایته المرجوة في الدار اآلخرة 

الدن�ا إذا لم تتوج �غا�ة اآلخرة، و�قي الع�ش لها فق�، ستكون شقاء ومعاناة وألما، فلم یذ�ر 

التي تجسد المعاناة المستمرة  على داللتها السلب�ةطورة واستند سذلك صراحة، بل لجأ إلى األ

�حمل الصخرة عبثا، ولم یجن منها غیر ) سیز�ف(دون الوصول إلى الهدف، فبین لنا أن 

رمز محطم یدل على المأساة والمعاناة، ألن ) سیز�ف(األلم والتعب المستمر، مشیرا إلى أن 

                                                           

حنا عبود، دار عالء الدین للنشر والتوز�ع والترجمة، : ماكس شابیرو، رودا هندر��س، معجم األساطیر، تر: ینظر -1

 .237، ص 2008، 3دمش�، سور�ا، � 

 .58، 57مصطفى دمحم الغمار�، العید والقدس والمقام،  -2
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بد� في الدار اآلخرة لمن لم �حسن عذا�ه أبد� ال ینتهي، وفي هذا إشارة إلى العذاب األ

هذا حاله  نْ استغالل دن�اه، وأعطى لنفسه �ل ملذاتها، ألنها لذة فان�ة وح�اة زائلة، ووصف مَ 

�الشقي في البیت األخیر من المقطع، ومن �معن النظر في هذا المقطع یجد أن األسطورة 

�تها للمعاناة المستمرة، المستدعاة خدمت النص الشعر� من خالل مضمونها المأساو�، ورمز 

ن القار� من تذوق النص، واالستمتاع بتفسیره ومن خالل إعطاء وجه جمالي وق�مة فن�ة تم�ِّ 

عن طر�� االنفتاح على مضامین التراث األسطور� القد�م، وتحمیلها الداللة اإل�مان�ة 

  .سالم�ةاإلسالم�ة التي �سعى األدب اإلسالمي إلى تحق�قها في رسالته اإلنسان�ة اإل

  :)Doris: (أسطورة دور�س -1-2-4

إحد� األوق�انوسات، وزوجة نیر�وس، وأم النبیردات  «دور�س أسطورة یونان�ة، وهي   

أن دور�س من حور�ات ال�حر، تزوجت نیروس، شیخ  «وتقول األسطورة  1»الخمسین 

و�انت تمتلك قدرة  « 2»�حر�ة  –ال�حر، فولدت له خمسین فتاة، �لهن ذات طب�عة إله�ة 

  .3»على التنبؤ 

و�ضمنه ثنا�ا قصیدتین من قصائده، �قول في ) دور�س(�ستدعي حسن األمراني رمز   

  :األولى

  أر� صوت دور�س �س�نني مثل طائر برق         

  �أني أفتح �ار�س أول مرة        

  على صهوة من حصاني الجموح        

  )هي الشمس ُمره(        

                                                           

 .  87حنا عبود، ص : ماكس شابیرو، رودا هندر��س، معجم األساطیر، تر -1

 . 37حسن االمراني، مملكة الرماد، ص  -2

، )د ت( ، )د �(لبنان، طالل حرب، معجم األساطیر والخرافات في المعتقدات القد�مة، دار الكتب العلم�ة، بیروت،  -3

  .174ص 



توظیف التراث األسطوري والتراث الشعبي : الفصل الرابع  

 
181 

  نجمة الشاردهودور�س في قلب �ار�س �ال        

  تمارس غر�تها القدس�ة في الساعة الواحده        

  تضيء.. تضيء         

  وتسمو على طین �ار�س         

  1تغرق في صلوات التوحد حتى الغروب        

  : إلى أن �قول

  وتص�ح دور�س بین العواصف مفتونة         

  �الجنوب                

  .. ومس�ونة �التوهج والحزن المتوجس         

   2ون حتى الجن                

  :و�ختم القصیدة �قوله

  فما �ال قلبي ینزف،         

  یجمح �المستجیر             

  �أني أخ� القصید األخیر         

  ودور�س عصفور حزن         

  على �تفي ح� ذات مساء        

  3ثم طار.. وأودعني سره         

یتوزع الرمز األسطور� على مقاطع القصیدة، و�تلون في ثنا�اها �ل مرة، فتارة ��ون   

وثالثة نجمة شاردة تدل  �س�ن الشاعر، وتارة ثان�ة ��ون عصفورا �ح� على �تفه، صوتا

ة والض�اع، ورغم س�طرة الرمز على مساحة واسعة من النص الشعر� إال أنه ال على الغر�

                                                           

 .34، 33حسن األمراني، مملكة الرماد، ص  -1

 .35المصدر نفسه، ص  -2

  .37المصدر نفسه، ص  -3
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شعور� محا� ��ل / �أتي في س�اق شعر�  «�ظهر بداللته األسطور�ة الخراف�ة، وٕانما 

في نص  1»اإلسالم�ة، فالرمز �فرغ من محتواه الوثني الخرافي الظالل اإل�مان�ة واإل�حاءات 

األمراني، فهو محا� �صوت المآذن والصلوات الخاشعة المطمئنة التي تضفي المسحة 

  .اإل�مان�ة والروحان�ة على النص

أما في القصیدة الثان�ة، فاألمراني �شیر إلى المحتو� األسطور� لدور�س، �اإلشارة   

  :وقض�ة تنبؤها، دون اإلخالل �الحمولة اإل�مان�ة، �قول الشاعرإلى طب�عة خلقها 

  بین دور�س وذاتي        

  زورق من �لمات        

  أین مرساتك �ا زورق، �ا سر القصیدة؟         

  أكذا ندفع دوما نحو آفاق جدیدة        

  - من صاغك رب العرش من موج ال�حار –أنت         

  أنت أ�قظت لهیب الشهوة ال��ر �أعماقي        

 –لك المجد  -

  وأوقدت فتیل الشعر في صدر� 

 –لك المجد  -

  ولكني رهین الحزن 

  أنت �ا سارقة الموج، و�ا �اشفة األسرار لن 

  تقرئي شعر� و ال �عض وصا�ا� ولن 

  تسمعي طائرك األخضر یتلو آ�ة ال�عث 

  على صدر الوطن

                                                           

مجلة حول�ات اآلداب واللغات، ، - شعر دمحم الغزالي أنموذجا–را�ح بن خو�ة، شعر�ة المعنى الصوفي في القصیدة  -1

  .17ص  ،2015نوفمبر ، 05جامعة دمحم بوض�اف المسیلة، ع 
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  ولهذا یتغشاني الحزن 

  1و�أني ال أر� غیر الكفن

أنت من (�قوله  رحور�ة من حور�ات ال�ح) دور�س(األسطورة أشار الشاعر إلى �ون   

�ا �اشفة ( وأشار إلى قض�ة قدرتها على التنبؤ �قوله) صاغك رب العرش من موج ال�حار

ولكنه أ�قى على الروح اإل�مان�ة في النص، فنسب خل� األسطورة إلى هللا، واستبدل ) األسرار

م�ة وم�اد� دینها �الكشف عن األسرار، ل�حاف� الذ� ال یتناسب مع العقیدة اإلسال) التنبؤ(

صدره �االنفتاح على مذاهب  ال �ضی� «على الرؤ�ا اإلسالم�ة في نصه، فالشعر اإلسالمي 

واالستفادة منها، لكن ما �میزه عن غیره، أنه یتعامل معها على �صیرة ورشاد الفن جم�عا 

ما یلمس في تعامل األمراني مع وهذا  2»وأنه �ملك مع�اره العقد� الذ� �ض�� خطواته 

  .الرمز األسطور� المستحضر، حیث استفاد منه إلثراء نصه دون أن یؤثر على عقیدته

  ): Spartacus(:أسطورة س�ارتاكوس -5- 1-2

س�ارتاكوس عبد من عبید اإلمبراطور�ة الرومان�ة، �ان مصارعا في مسارح روما، ثم   

لهذه الثورة انتشار في أرجاء اإلمبراطور�ة، مما أد� �عدها نّظم ثورة على إمبراطورها، و�ان 

إلى انضواء �ثیر من العبید تحت لوائه، ونادوا �ه زع�ما وقائدا علیهم، ومنذ ذلك الحین 

  .أص�ح س�ارتاكوس رمزا للفئة المستضعفة الثائرة، ورمزا لالنتصار وال�طولة وقهر العبود�ة

  ):توق�عان(قصیدة  الرمز في/ �شیر األمراني إلى هذه الشخص�ة 

  .س�ارتاكوس لم ��ن حاضرا: التوق�ع األول        

  قرر التار�خ أن یرحل عن غفوته         

  قرر التار�خ أن ینهض من �بوته        

  هو ذا �عبر وجه النهر حتى الضفة األخر�         
                                                           

 . 39، 38حسن األمراني، مملكة الرماد، ص  -1

  .35، ص 2008، )د �(ولید قصاب، من قضا�ا األدب اإلسالمي، دار الف�ر، دمش�،  -2
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  خف�فا �الشعاع              

   1.هو ذا یزحف نحو الفجر من غیر شراع        

الشاعر اسم�ا في عنوان القصیدة الفرعي، ل�غیب في �حضر الرمز األسطور� عند   

متنها، �ما غاب مثاله في واقع الشاعر وزمانه، فاألمراني ینفي حضور س�ارتاكوس الرمز 

المستحضر، ل�ش�ل داللة االنهزام والخضوع الذ� �ع�شه الوطن العر�ي، هذا من زاو�ة، ومن 

د والثورة على الواقع، و�ظهر هذا في زاو�ة أخر� ُیلمس في االتكاء عل�ه دعوة إلى الجها

  : قوله

  أنا لم أقرأ ب�ان النضال        

  لم أطالع �تب الثورة         

  ) الرأسمال(لم أعرف �تاب         

  غیر أني قد تصفحت طو�ال        

  �تب الفقر ومنشور السنین        

  وتدبرت �ثیرا        

  وآ�ات الجهاد) الصف(سورة         

  فتعلمت �ثیرا        

  �ثیراوتشوقت         

  2وتحرقت �ثیرا        

هذا المقطع ��شف عن هموم الشاعر النا�عة من معاناة أمته التي تع�ش الفقر   

والخضوع واالنهزام، و��شف عن طموحاته وأحالمه في الثورة على هذا الواقع الخاضع 

المستكین، فلجأ إلى التار�خ الیوناني القد�م الذ� �مثل الثورة وال�طولة مجسدة في الرمز 

  .ألسطور� س�ارتاكوس، وهذا یؤ�د دعوة الشاعر إلى تغییر الواقعا

                                                           

 . 77حسن األمراني الزمان الحدید، ص  -1

 . 79المصدر نفسه، ص  -2
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و�تضح من خالل رصد استحضار التراث األسطور� في الشعر اإلسالمي المغار�ي   

المعاصر، أن شعراءه ال ��ثرون من توظیف الرموز األسطور�ة؛ فتوظ�فها جزئي وتواترها 

یر تمس �العقیدة اإلسالم�ة، وتحمل قلیل مقارنة مع غیرهم من الشعراء، ألن أغلب األساط

في ط�اتها الف�ر الوثني؛ الذ� تجسده ف�رة تعدد اآللهة، التي تتعارض مع الوحدان�ة الر�ان�ة 

اإلسالم�ة والف�ر اإلسالمي والرسالة اإلسالم�ة؛ اإلسالم�ة، وٕان ُوظفت فهي خادمة للعقیدة 

و���فها على حسب رؤاه وتصوراته  ألن الشاعر اإلسالمي �فرغ األسطورة من محتواها الوثني

الف�ر�ة النا�عة من العقیدة اإلسالم�ة، ومن هنا �م�ن القول أن الشعراء اإلسالمیین لم یوظفوا 

الرمز األسطور� مثل غیرهم من الشعراء؛ سواء على المستو� الفني أو على المستو� 

   .الداللي، إال أنهم رجعوا إلیها واستفادوا منها
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  :توظیف التراث الشعبي - 2

التراث الشعبي �ضم جم�ع مظاهر الح�اة الیوم�ة، من ل�اس وصناعات وعمران   

وموس�قى وأدب وغیرها، و�مثل عنصرا أساس�ا في تش�یل الهو�ة العامة للثقافة في �ل 

  .نه نتاج جماعة ال نتاج فرد واحدمجتمع، و�عرف �الموروث الجمعي أ�ضا؛ أل

وقد اختلفت وجهات النظر لد� الدارسین وت�اینت مفاه�مهم لهذا المصطلح الذ� بدأ  

من هنا �م�ن الجماعي وتناقله بین األج�ال، و  االهتمام �ه حدیثا، لكنهم متفقون على إنتاجه

هو مجموعة العطاءات القول�ة والف�ر�ة والمجتمع�ة التي ورثتها  «القول أن الموروث الشعبي 

وهذا المفهوم یدرج �ل ما تم توارثه  1»ي أص�حت تتكلم العر��ة وتدین �اإلسالم الشعوب الت

عند الشعوب على مر األزمنة، أ� أنه جزء ال یتجزأ من تار�خ األمة وهو�تها، حیث تتناقله 

ذلك الذ� ینشأ بین الناس و�نتقل بینهم �ش�ل غیر رسمي  «األج�ال ج�ال عن جیل، فهو 

وعي، و�قبله الناس دون تحق�، و�عیدون ص�اغته بین حین وآخر،  و�نتقل تلقائ�ا، أو عن

ولعل طر�قة انتقاله هذه وقبوله لد� عامة الناس، یجعله  2»و�طورونه لیناسب حاجاتهم 

، السبب الذ� جعل الشعراء �قبلون عل�ه الموروث األ�قى واألطول على مر الزمن

الة الشاعر ونظرته إلى الط�قة و�ستحضرونه في نصوصهم، ألنه عامل مساعد في فهم رس

  .العامة للمجتمع

أما �النس�ة للشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر، فلم یرجع إلى هذا الموروث إال 

على  –قل�ال، إذا ما قورن مع غیره؛ �الموروث الدیني واألدبي والتار�خي، إال أن حضوره 

   .قد �ان الفتا للنظر، وظاهرة البد من الوقوف علیها –قلته 

  

  
                                                           

 . 08، ص 1991، 1فاروق خورشید، عالم األدب الشعبي العجیب، دار الشروق للط�اعة والنشر، مصر، لبنان، �  -1

، ص 2001، )د �(أحمد علي مرسي، مقدمة في الفولكلور، عین للدراسات وال�حوث اإلنسان�ة واالجتماع�ة، مصر،  -2
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  :شخص�ة السند�اد - 2-1

تعد شخص�ة السند�اد وقصته الملیئة �المغامرات من أهم ما اهتم �ه الشاعر العر�ي   

وهو �طل ح�ا�ة من ح�ا�ات ألف لیلة ولیلة،  «، المعاصر من تراثنا الشعبي، تلق�ا وتوظ�فا

�ظهر في صورة ال�حار المغامر الذ� �ملؤه حب التحد� واالكتشاف، تار�ا مدینته �غداد 

  .1»�حثا عن الكنوز والمغامرة، مواجها مصاعب خراف�ًة 

ر عن تعبیر�ة تنط� بتجارب الشعراء وتعبوهذه الشخص�ة لما لها من طاقات 

تصور �ل شاعر في وقت من األوقات  «معاناتهم، استهوت الشعراء وجذبتهم إلیها، حتى 

  .2»أنه هو السند�اد 

ولو تأملنا قصة هذه الشخص�ة المعروفة �سفرها الدائم وترحالها المستمر، ومغامراتها 

من یجتمع فیها أكثر من مستو�  «التي ال تنتهي، ألدر�نا أنها شخص�ة رمز�ة �امت�از 

؛ فهي رمز للمغامرة، ورمز للمعاناة، ورمز لالغتراب، ورمز للترحال، 3»الداللة والمغز� 

فقد وجد الشاعر العر�ي المعاصر في هذا الرمز رغ�ة في الكشف ... ورمز لرفض الث�ات 

عن المجهول، وتغییر رتا�ة الح�اة، وطموحا إلى الحر�ة، وغیرها من التطلعات التي �ع�ش 

اع دائم معها؛ سواء على المستو� النفسي؛ من عواطف وأحاس�س ومشاعر الشاعر في صر 

�ع�شها في عالمه الداخلي �شاعر، أو على المستو� الجمعي من رفض للواقع وقل� دائم 

  .عل�ه

و�العودة إلى الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر، نجد أن شخص�ة السند�اد �انت 

حیث س�طرت على مرحلة الر�او� الشعر�ة، حاضرة �قصیدة دیوان في تجر�ة دمحم علي 

                                                           

 . 138، ص 1992، )د �(أنس داوود، األسطورة في الشعر العر�ي الحدیث، دار المعارف، القاهرة،  -1

 . 35عز الدین إسماعیل، الشعر العر�ي المعاصر، ص  -2

 . 203المرجع نفسه، ص  -3
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الرمز عنوانا في ثالث / فقد ظهر السند�اد الشخص�ة . طو�لة من مراحل الشاعر الشعر�ة

  ).السند�اد في األلزاس، لیلتان من ل�الي السند�اد، من م�ابدات السند�اد المغر�ي(قصائد هي 

ستلهاما مغایرا لتجارب �اقي والمالح� أن الر�او� استلهم الشخص�ة التراث�ة الشعب�ة ا

الشعراء، فإن �ان الشعراء المعاصرون قد وصفوا ح�اتهم �الرحلة السند�اد�ة، نتیجة تقمصهم 

لهذه الشخص�ة والتقنع وراءها للتعبیر عن المغامرة الشعر�ة تارة، وللكشف عن المجهول تارة 

�اد، فإن الر�او� قد أخر�، و�تعبیر أوضح یتحد الشاعر مع السند�اد حتى �ص�ح هو السند

ابتعد عن هذا االتحاد مع الشخص�ة، وابتعد عن رمز�ة المغامرة وال�حث عن المجهول، واتخذ 

من السند�اد رمزا لالغتراب؛ فأسق� سفر الشخص�ة و�ثرة ترحالها على سفر أب�ه المستمر 

  ): السند�اد في األلزاس(في قصیدة لكسب لقمة الع�ش، فها هو �عبر عن هذا 

  ]إلى أبي في أرض الغر�ة  [      

  وعـــــــــــــــــــها أنت تودع وجدة تتر�ها تتثاءب عند طل    

  الغ�ش الساق� من تنهیدة إ�سلي التائه تترك بوابتها خلفك  

امك یر�ل طنجة �ح     لحس في رفةـــوافره یـــــــــیتفجر ظلك قدَّ

  التك إنا ــــــــي الرحلة عضــــــــــــــعین أحجار األلزاس وزادك ف  

  زاس وما یخزن لصدرناك مع الل�مون وقلنا نحن �سبنا األ  

  هذا األلزاس  

               

  هذا الوطن الضائع والغارق في عرصات الجوع وفي     

  م الضأن العالي یرفضــــــــــــــــمزرعة العطش الشارد �ستورد لح  

  ها ثمنا للحمـــــــــــــــالتك یدفعــــــــــــــــانك یرفض حتى عضـــــــــــــــــــــــإ�م  

  حم المستوردـــي األفطس من هذا اللـــــــــــــــــــ�سرق أنف. المستورد  

  تهالك ـــــــد� المـــــــــــداولها ن�عت من جســــــــــــــــرائحة أشعر أن ج  
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  و�ة �ا غر�ب القصص الم�ت عها في اللیل تقص عليَّ ــــــــأسم  

  أبتي �شقائ� �انت تزهر فیها عضالتك   

            

  لغتي هل تعرفها �ا أبتي هل تتكلمها في األلزاس مع     

  األلزاس وهل تسمعها في الطرقات وفي أوراش الخوف  

            

  إني أسمع قافلة عائدة تتوسطها أنت على صهوة     

  الك ینشر جدوله في �عض ـــــــــــــــناقتك الواسعة العینین سع  

  شوارع وجده  

  آه هل تحلم �ا أبتي �العوده      

  1هل تحلم �ا أبتي �العوده      

یر�� رمز السند�اد في هذه القصیدة بین الداللة العامة المتمثلة في الترحال المستمر، 

لیدل  و�ین الداللة الشعور�ة الخاصة في تجر�ة الر�او� المتمثلة في سفر أب�ه وغر�ته الدائمة،

هذا على أن الشاعر �عبر عن أحداث واقع�ة في تجر�ته الح�ات�ة، وخیر دلیل على ذلك 

فقد نقل الر�او� حالة الغر�ة ) أب الشاعر(غ�اب السند�اد اسم�ا في ثنا�ا النص، و�حل محله 

التي �ع�شها أبوه من خالل عمل�ة اإلسقا� على ترحال السند�اد، حیث یتوجه بخطا�ه إلى 

لمس في هذا و�ُ ...) تعرفها �ا أبتي، هل تحلم �ا أبتي �العودة، تتوسطها أنت هل(أب�ه 

التوظیف ارت�ا� الشاعر �الوطن، وارت�اطه �أب�ه المغترب الكثیر األسفار، ولهذا ُیل�سه ثوب 

تي �ع�شها في غر�ته، و�هذا تص�ح أسفار السند�اد معادال السند�اد تعبیرا عن المأساة ال

  .للشعور �الغر�ة

وقد استخدم الشاعر المعاصر رمز السند�اد �أكثر من وجه، عّل أنضجها وأكثرها 

عمقا هو الوجه الف�ر� لإلنسان المعاصر ال�احث عن ذاته عبر سلسلة من المواقف 

                                                           

 . 170، 169، ص 2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -1



توظیف التراث األسطوري والتراث الشعبي : الفصل الرابع  

 
190 

وفي نص الر�او� �عبر عن الموقف  1والتجارب والمغامرات الف�ر�ة واالجتماع�ة والوجدان�ة

هل تحلم  آه(عن الوطن، ولهذا نجد الشاعر یختم نصه �قوله الوجداني من الغر�ة واالبتعاد 

  .اإلحساس �الحسرة والحزن في نبرة الشاعرلمس وهنا یُ ) �ا أبتي �العودة

التي تعد تكملة للقصیدة  –) لیلتان من ل�الي السند�اد(و�واصل في القصیدة الثان�ة      

حدیثه عن موضوع الغر�ة بإسقا� الواقع على شخص�ة السند�اد، لكن هذه القصیدة  –السا�قة 

  .�انت ألب�ه في أرض الوطن �عد أن �انت األولى ألب�ه في أرض الغر�ة

األب لیلتان تعبران عن شدة المأساة / �أخذ الر�او� في هذه القصیدة من ح�اة السند�اد  

اللیلة األولى �انت ن الرزق و�سب لقمة الع�ش، التي �عانیها نتیجة هجرته وغر�ته �حثا ع

وحدته وغر�ته، �قول : في �الد الغر�ة وما لق�ه من معاناة، و�رجع هذا لسببین؛ األول

  :الشاعر

  أعرف أنك �نت غر��ا         

  في أرض الروم غر��ا        

  تلتهم األوراش دماك الفوارة       

  تأت�ك من األح�اب رسائل      

  بل تأت�ك قنابل      

  2لتحس الغر�ة تقطع أوصالك: تفتحها      

  : و�واصل قائال

  ونار الوحشة ترمي قل�ك �الجمر        

  .وأنت تسیر على �عر اآلرام وحیدا        

  ترمي قدم�ك على األرض وحیدا         

                                                           

 . 63، ص 1974، 4علي عشر� زاید، السند�اد بین التراث والشعر المعاصر، مجلة الثقافة العر��ة، ع  -1

 .249، ص 2دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج -2
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  ال تسمع إال صوت القدمین المتورمتین وحیدا        

  ال تسمع أح�انا إال قطا حین �موء وحیدا        

  1سو� ظلك ال ت�صر في األرض        

تس�طر الغر�ة والوحدة على المقطعین، و�تبین أنها وحدة انتماء، فأب الشاعر یر�   

  .نفسه وحیدا أینما حل وارتحل في أرض غر�ته

وهذا ما یز�د من مأساته  والسبب الثاني هو طر�قة معاملته التي جعلته �شعر �الغر�ة،  

  :وأوجاعه، �قول الر�او� 

  �ل صخور الروم        

  �حار الرومو�ل         

  ارحل: و�ل �الد الروم تقول لك        

  ترحل؟         

  �یف؟        

  وأنت ش�ا�ك مدفون فیها        

  ونضارة وجهك مودعة في أوجه �ل بنیها        

  2ودماك تشد حجار م�انیها        

لرحیل من أرض السند�اد �ا/ یتعجب الشاعر و�تألم في الوقت نفسه على مطال�ة أب�ه  

إلى أرضه ومنبته ووطنه، ومع هذا األلم والحسرة �شعر بنوع من أفنى فیها ش�ا�ه وقوته، 

الفرح والبهجة حین یتذ�ر األهل والوطن والعودة إلیهم �عد غر�ة طو�لة، لكنه �صطدم بواقع 

  :أشد ألما؛ إنه اإلحساس �الغر�ة في الوطن، �قول الشاعر

  هو ذا الجمرك �ستوقف ه��لك العظمي        
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  ما اسمك؟ -        

  �الد أنت؟ من أ�        

        - " ........... "  

  :توقظك الدهشة تصحو        

  فإذا الجمرك روم        

  الشرطة في الشارع روم        

  الشاشة في بیتك روم        

  روم .. أبناؤك .. زوجك         

  روم              

  روم              

  روم              

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

  تعلم أن الساعة غر�تك الصغر�         

  وافحها في جوف ال�حرأودعت ل        

  وأنك تدخل غا�ة غر�تك الكبر�         

  1هل أعددت لها زادا في حجم ف�افیها        

السند�اد و�أنه مازال في د�ار الغر�ة، رغم عودته إلى وطنه؛ فلم یتغیر / �شعر األب  

شيء �النس�ة إل�ه، حتى زوجته وأوالده یر� فیهم الغر�ة، فهو �ع�ش اغترا�ا نفس�ا حتى داخل 

وطنه ومع أسرته، وهذا أشد قسوة وأكثر إ�الما �النس�ة إل�ه، فقد وصف غر�ته �عیدا عن 

الوطن �الغر�ة الصغر�، وغر�ته داخل الوطن �الغر�ة الكبر�، وهذه هي لیلته الثان�ة؛ الغر�ة 

  .بین األهل واألح�ة
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على وفي ظل هذا التوظیف للسند�اد تغیب �ل الدالالت الرمز�ة التي دأب الشعراء   

استنطاقها، ل��ون السند�اد عند الر�او� هو األب الغر�ب داخل الوطن وخارجه، األب الذ� 

الم لهذا الشعور القاهر، و�ین اإلصرار على تجاوزه �ع�ش الصراع النفسي؛ بین االستس

  .والعودة إلى الوطن واألهل والم�ان نفس�ا �عد أن عاد جسد�ا

الشخص�ة التراث�ة ) السند�اد(ان التي �طلها یختم دمحم علي الر�او� قصیدته الدیو   

) من م�ابدات السند�اد المغر�ي(الشعب�ة، �قصیدته الطو�لة ذات المقاطع المتعددة والمتنوعة 

التي �قیت داللة الغر�ة داللة مر�ز�ة في ثنا�اها، لكنها هنا غر�ة الشاعر ال غر�ة أب�ه، إنها 

  :الثر�، �قول الشاعرغر�ة ابن لم �ش�ع من وجه أب�ه حتى أس�نه 

  بد الصحراء ما ــــار�ا �ــــــــــــاه إال ضــــــــــمذ خلقنا ما رأین.. أبي        

  بها أزهاره . ور الروم تعرفه عرقا فعرقاـــــــــــــــاه منا صخـــــــــــــش�عت عین

  غا�ة من  ىـــــفیها رم.. اها قطرة قطرة ـــــــــــــــانفتحت ص�حا وألقت دم

  اد إلینا �ان صفصافة ـــولكن حین ع. ال هداـــــــــــــــــأضلع هدها الترح

  ا� منه وال رأسي رمیت ـــــــــــــــــــــــــاح الهوج ما عینـــــــــــــــــــــــــــــي للر�ــال تنحن

  ي إل�ه ما ش�عت أناــــــــها صدره الممتد منى �غر� بـــــــــــــــــــــ�ه یوما عل

  ما �ان ــآه ما ش�عت أنا منه ف. اجدــــــــــــاه المســـــــــــــــــــو�یف وس�ن. منه

  ي صدر� فأمسك �الكأســــــــــــــــاني قو�ا لك�ما أحمل الجمر فــــــــــــــــــــإ�م

  ا� منه ولم ـــــــــــــــاب ال�حر ما ش�عت عینـالتي مخرت �القلب ل�ال عب

الیوم أس�نته  .. یل تعبتــــــــــــــــــأحمله یوما لكني تعبت من الِحمل الثق

  1.آهْ . جوف الثر� ثم قلت 

یتحسر الشاعر في هذه القصیدة على ترحال أب�ه المستمر الذ� جعلهم جم�عا ال   

فالر�او� ال ) أنا ما ش�عت عینا�، ما ش�عت(�ش�عون من رؤ�ة �عضهم، حیث �رر ع�ارة 

ن الرحلة من حسرته وحزنه أ یتذ�ر أ�اه إال مسافرا، أو مستعدا لذلك، فهذا عهده �ه، وما یز�د
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األخیرة ال عودة منها؛ إنها رحلة الموت، الذ� ال مفر منه وال عودة، فإن �ان السند�اد في 

لن �عود مطلقا،  ألب في نص الر�او� ا/ رحالته �عود منتصرا محمال �الكنوز، فإن السند�اد

  :�قول الشاعر

  فالسند�اد �ما                    

  لكنه �عد رحلته. له عودة �عد �ل رحیل. ال�حر ال �ستقر        

  هذه السا�عة        

  �عاصفة قد هدأ           

  ل�ستأنف الحزن رحلته في تضار�س قلبي           

  1وها قد بدأ          

ما حدث بینه و�ین أب�ه من غر�ة، فیتوجه إل�ه ) ز�ر�ا(و�خشى أن یتكرر لولده  

  :�الخطاب قائال

  ولد�        

  لك صدر� فارتع بین مروجه        

  لك قلبي فالعب بین ظالل خلیجه         

  لك وجهي فتصفح أوراقه        

  ..سطرا .. اقرأها سطرا         

  ..حرفا .. اقرأها حرفا         

  رحل قبل الفجرفأنا أخشى أن أ        

   2ولم تش�ع مني عیناك        

  : و�واصل قائال

  ولد�         
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  جدك ما ش�عت منه عینا�        

  وال حملته �تفا�         

  ولكن أتعبني الحمل         

   فألقیت �ه الیوم إلى جوف األرض        

  �ن أبي.. ولد�          

  �1ن أبي        

الح�ات�ة مع أب�ه وابنه، ینسج الشاعر هذه القصیدة على نس� سرد� یتت�ع ف�ه مسیرته 

و�ختمها �الع�ارة نفسها؛ فقد أعطاه الولد وأخذ ) � ما أعطى و� ما أخذ(حیث یبدأها �قوله 

منه الوالد، وتشترك هذه الحالة بین األب واالبن في داللة الحمل، الذ� انتقل من حمل األب 

، ثم )ز�ر�ا(شاعر لولده له صغیرا، إلى حمله على �تف�ه إلى القبر، ثم یتحول إلى حمل ال

نصطدم �مطال�ة الشاعر ولده أن ��ون أ�اه، وهذه المشاهد مجتمعة تقر حالة نفس�ة للشاعر 

  .بؤرتها ومر�زها؛ المعاناة الذات�ة النا�عة من معاناة اآلخر أ�ا وابنا

الرمز التراثي الشعبي یتخذ أ�عادا متنوعة ودالالت ) السند�اد(و�م�ن القول أن 

ت�این من شاعر إلى آخر، ونجده عند الر�او� بوجه مغایر ومختلف عن غیره من مختلفة، ت

الشعراء، فالسند�اد عنده حامل لعبء تجر�ة والده الكثیر الترحال والسفر، ال تجر�ة الشاعر 

  .السند�اد �انت سب�ا في غر�ة الشاعر/ نفسه، وٕان �ان �ش�ل جزء منها؛ فغر�ة األب
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  :ح�ا�ة الغول - 2-2

تحتل ح�ا�ة الغول م�انة متمیزة من بین الح�ا�ات الشعب�ة الخراف�ة، نتیجة التصاقها   

خذت �الذاكرة الشعب�ة وخاصة عند األطفال، الرت�اطها �الغرا�ة والعجائب�ة في أحداثها، وقد أُ 

قوة خارقة تتراوح بین ال�طش الخارق حینا،  «هاتین الصفتین من شخص�ة الغول الذ� �مثل 

ی�ة حینا آخر، وقد تصل هذه المراوحة المرع�ة إلى ش�ل ثالث أكثر إ�الما وشذوذا، و�ین الط

  .1»�أخذ صورة التالعب �اإلنسان وٕاخضاعه لحالة من السخر�ة والذعر 

و�نفرد الغول �صفات تمیزه عن غیره؛ �الع�ش وحیدا، والظهور في اللیل واالختفاء   

إلى غیرها من الصفات التي وردت في  ،لله عیون حمراء تشع نارا في اللیفي النهار، 

الغول حیوان شاذ مشوه لم تح�مه الطب�عة، وأنه لما خرج مفردا  «الح�ا�ا، وقد قیل قد�ما أن 

لم �ستأنس وتوحش وطلب القفار، وهو یناسب اإلنسان والبه�مة، وأنه یتراء� لمن �سافر 

وحده في الل�الي وأوقات الخلوات فیتوهم أنه إنسان ف�صد المسافر عن الطر��، وقال �عضهم 

تصیبهم الشهب فمنهم من احترق، ومنهم من وقع في  أن الش�اطین إذا أرادوا استراق السمع

یوان وجمعا بین من قال أنه ح 2»ال�حر فصار تمساحا، ومنهم من وقع في البر فصار غوال 

استمد وحوشه المخ�فة من الحیوان، ور��  ن الخ�ال الشعبيو�ین من قال أنه ش�طان نجد أ

ذه الوحوش الخ�ال�ة صفات هذه الوحوش �قو� الش�طان والجن والسحر، ولهذا أخذت ه

، وعلى هذا النحو و�هذه 3حیوان�ة من ناح�ة الش�ل وصفات شر�رة من ناح�ة المضمون 

  .الصفات تناقلت األج�ال هذه الخرافة ج�ال عن جیل، على أساس أن الغول �ائن خرافي

�أتي هذا الكائن الخرافي في شعر مصطفى دمحم الغمار� �اسمه فق�، حیث �ستعین   

  ):�ا حاد� الغول(ر عن موقف من مواقفه، �قول الشاعر في قصیدته �ه ل�عب
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  ول في عصر تعّبدهاــــــــــــــاد� الغــــــــ�ا ح

  ي رؤ�ا �ال �صرــــــــــار� الكف فـــــــــــــــــــــوق

  تعبره.. اب العصر ــــــــــــوموغال في ضب

  الجدرمقروء على " الحضارة"مى ـــــــــــــــحُ 

  ار�ةـــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــومطمئنا على أحض

  ن حورــــــــوم.. ن لعس زان ــــــــــــــــــَ�ُعبُّ م

  ان بهاــاد الزمـــــــــــــع" مسیلمة"و� ــــــــــــــــدع

  1ال المطر. یدــذار� البــــــــفأخصبت �الع

راف�ة الشعب�ة في العنوان تحضر مرة واحدة في المتن �عد حضور الشخص�ة الخ  

الشعر�، وحضور بهذا التواتر القلیل �صعب تحدید داللته، وٕان �انت الشخص�ة في مدلولها 

وعرف منذ القدم ) الغناء لإلبل(لكنها في نص الغمار� مرت�طة �الحداء العام توحي �الرعب، 

�الغول الكائن ) اإلبل الب�ض(بدل الع�س إال أن الشاعر �ست) حاد� الع�س(�ما �سمى بـ 

الخرافي؛ لتنتج من خالل هذا االستبدال مفارقة في المعنى، تتجسد في اإلقرار �الفساد 

والتصفی� له دون وعي من الحاد� المخدوع �األقوال واألفعال الكاذ�ة، التي تحاول الظهور 

وأصحاب الدجل، والحاد�  في ثوب غیر ثو�ها؛ فالغول هنا رمز لرجال الفساد والدراو�ش

رمز للفئة المخدوعة بهذا الفساد والدجل، فقد استعان الغمار� �شخص�ة الغول الخراف�ة ل�عبر 

  .عن فساد المجتمع والشر الذ� انتشر ف�ه

وتحضر ح�ا�ة الغول عند دمحم علي الر�او� �االسم أ�ضا، لكنها تأتي �ص�غة الجمع،   

  : �قول الشاعر

  تخترق الغا�ة ساحتهاهي دار أرض         

  لكنك تر�ض ف�ه ضب�ا         

  تسمع صوتا �ر�اح األغوال        
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  :یزمجر داخل أحشائك        

  اهجر -        

  أ�حب األح�اش اللحظة  -        

  من هاجر �الغ�م إلیهم         

  هل تفتح یثرب أذرعها للغر�اء -        

  اهجر -        

  ال -        

    1ال هجرة �عد الفتح الم�مون         

 –الذ� یدور في خلد أب�ه بین الهجرة وعدمها  –�ش�ه الشاعر الصراع النفسي   

�صوت ر�اح األغوال، وهي صورة تعبر عن قوة الصراع وحدته، ولتقد�م صورة معبرة عن 

هذا لجأ الر�او� إلى ما تم تناقله عن الح�ا�ة الشعب�ة من قو� خارقة وطقوس خراف�ة 

یف یرجعنا الشاعر إلى الزمن القد�م؛ زمن الح�ا�ة ارت�طت �شخص�ة الغول، و�هذا التوظ

أثناء سماعها في ل�الي السمر، ومن هنا تتش�ل عالقة الموغل في القدم، وزمن الطفولة 

فولة الذ� تش�لت ف�ه �، من خالل العودة �ه إلى زمن الطعاطف�ة بین المتلقي والنص الشعر 

الح�ا�ة الشعب�ة التفاعل والحوار مع عالقات عاطف�ة بینه و�ین راو الح�ا�ة، و�هذا تحق� 

  .النص الشعر� فن�ا، ومع القار� قراءة وتلق�ا

  :مسمار جحا - 2-3

فمن هذا الذ�  «ارت�� اسم جحا �الف�اهة والن�ت والنوادر حتى صار مضر�ا للمثل   

وال أقول  –ال �عرف اسم جحا؟ ومن ذلك الذ� ال یرو� له ن�تة أو نادرة، إنه ملء السمع 

ألن شخص�ة جحا عاشت في الزمن القد�م، ول�س لنا منها إال ما عسى أن  -ملء ال�صر

�ما خلفته �تب األخ�ار من ملح ونوادر، منسو�ة إلى سید الف�اهة ... ینسجه الخ�ال
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ولما لهذه الشخص�ة الف�اه�ة من م�انة في أوسا� العامة أص�حت نوادره وحیله  1»العر��ة

  .تداولة ومنتشرة بین أفراد المجتمعأمثاال شعب�ة م

أقوال ح��مة بل�غة عم�قة المعنى، دق�قة التصو�ر، تجر� على  «واألمثال الشعب�ة   

ألسنة العامة ب�ساطة وسهولة، وهي خالصة تجر�ة عر�ضة تكونت عبر الزمن الطو�ل 

  .2»المراد وانتقلت متوارثة ج�ال �عد جیل حتى وصلت إلینا معبرة تعبیرا صادقا عن المعنى 

: عن ق�مة األمثال الشعب�ة في الح�اة �قوله" إدر�س دادون " وقد عبر األستاذ   

األمثال والح�م والمعاني الشعب�ة هي عصارة تجارب الح�اة التي عاشها أسالفنا، فهي تر�ي «

إذن  3»تماع�ة المعقدة التي نع�شها التعامل مع غیرنا في الح�اة االج في نفوسنا ��ف�ة

فاألمثال الشعب�ة تتغلغل في صلب ح�اتنا وعالقاتنا مع غیرنا، التي ال غنى أل� فرد في أ� 

  .مجتمع عن هذه العالقة التي تح�م تعامالتنا االجتماع�ة

ومن النوادر والطرائف التي رو�ت عن جحا وأص�حت مثال شعب�ا سائرا قصة   

ه �سبب حاجته إلى المال، لكنه حیث تقول القصة أن جحا اضطر لب�ع بیت) مسمار جحا(

أراد أن یب�عه دون التفر�� �ه تماما، فف�ر في حیلة لذلك، ووضع شرطا في عقد الب�ع، وهو 

 أن یُ 
َ
مسمارا على الحائ� ملكا له و�تصرف ف�ه برغبته، فوجد المشتر� الذ� قبل بهذا  �قي

یت واإلقامة ف�ه، أص�ح الشر�، دون أن یتفطن إلى الحیلة من ورائه، و�عد تملك المشتر� للب

جر المشتر� ولم �ط� �حجة ز�ارة مسماره العز�ز، حتى ض جحا یتردد �ثیرا على صاح�ه

صبرا، فترك البیت �ما ف�ه ورحل، واختلفت الروا�ات في سبب رحیل المشتر�، �عضها �قول 

�، لالطمئنان على مسماره قصد االستفادة من طعام المشتر أن جحا �ان یتحین أوقات األكل 

                                                           

 . 05، ص )د ت(، )د �(علي أحمد �اكثیر، مسمار جحا مسرح�ة ف�اه�ة، دار مصر للط�اعة، القاهرة،  -1

 . 09، ص 2002، 1حسونة خلیل، المثل الشعبي العر�ي الفلسطیني، دار ابن خلدون، فلسطین، �  -2

 .05، ص 2000، �1  إدر�س دادون، األمثال الشعب�ة المغر��ة، م�ت�ة السالم الجدیدة، الدار الب�ضاء، -3



توظیف التراث األسطوري والتراث الشعبي : الفصل الرابع  

 
200 

و�عضها �قول أن جحا في أحد األ�ام أحضر ج�فة نتنة وعلقها على مسماره مدة طو�لة، 

  .حتى سئم المشتر� ولم �حتمل األمر فرحل

ومنذ ذلك الحین أص�حت هذه القصة مثال شعب�ا سائرا �م�ن قوله في حاالت   

الواه�ة لجحا مختلفة؛ �اتخاذ ذر�عة واه�ة للحصول على أمر معین، فالمسمار �ان الذر�عة 

  .والبیت هو األمر الذ� یر�د الحصول عل�ه

ل��ون المثل ) مسمار جحا(استحضر الر�او� هذا المثل الشعبي في قصیدة وسمها بـ   

  :بؤرة مر�ز�ة في القصیدة ُتبنى عل�ه، وُتستقرأ من خالله، �قول الشاعر

  غسلنا �ل شارع قد�م �المدینه        

  لكن ید الظل الرهیب        

  ت على تجاعید الجدارتر�        

  مسماره المغروس في جبهة ج�فة تقیئنا         

  وعطرها الحامض قد یخرجنا         

  .. من الد�ار         

   1ونحن ما نزال في قارورة األحالم        

مثال شعب�ا ) مسمار جحا(�ستحضر الشاعر نها�ة القصة التي أص�ح من خاللها   

في ال�الد �عد نیل الحر�ة، إال أنه لم یذ�ر  االستعمارالمخلفات الف�ر�ة التي تر�ها ل�عبر عن 

ذلك صراحة في نصه، بل لجأ إلى المثل الشعبي الذ� یتناسب مع الموقف الشعر�، ل�قر 

رحیل المستعمر عس�ر�ا، و�قائه متجذرا في أف�ارنا حق�قة مرة نع�شها في واقع الح�اة، هي 

توظیف التراثي مح�وم �المفهوم الحضار� لد� وثقافتنا وعاداتنا وتقالیدنا، و�تضح هنا أن ال

المعاصرة؛ حیث �عد  الشاعر الدائم ال�حث عن الوسائل التعبیر�ة القادرة على است�عاب رؤ�ته

     .المثل الشعبي واحدا من هذه الوسائل التي ساهمت في البناء الشعر� الر�او� ) مسمار جحا(
                                                           

 . 97، ص 1دمحم علي الر�او�، ر�احین األلم، ج  -1
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في متن ) رمزا أو ح�ا�ة أو مثال( �م�ن القول أن حضور الموروث الشعبيرا یوأخ

�قدم شهادة على االعتزاز  « - رغم قلة حضوره  –الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر 

�الموروث المشترك، و��شف عن خوف دخیل من ض�اع را�طة تعد مقدسة حین تتعرض 

من �مثل جسرا ممتدا بین الشاعر والناس  «�ما أنه  1»أقل�ة ما لالنصهار في ت�ار �بیر 

إضافة إلى أن توظ�فه �عد ظاهرة فن�ة �ان لها �بیر األثر في بن�ة الخطاب  2»حوله 

الشعر� اإلسالمي المغار�ي المعاصر، من خالل إعادة القار� إلى الماضي الذ� ارت�� 

  .من جهة أخر�  اعب من جهة و�مرحلة الطفولة والص��عامة الش

    

   

 

 

                                                           

 . 119إحسان ع�اس، اتجاهات الشعر العر�ي المعاصر، ص  -1

 .118المرجع نفسه، ص  -2
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وتحلیل ظاهرة التوظیف الفني للتراث �شتى أنواعه، في  سعت هذه الدراسة إلى �شف  

أحد االتجاهات الشعر�ة المنفتحة على هذا التعدد التراثي، وهو الشعر اإلسالمي المغار�ي 

  .المعاصر

  :مجموعة من النتائج، أهمهالى إتم التوصل أخیرا   

  :على مستو� توظیف التراث الدیني

�ان التراث الدیني حاضرا في متن الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر بنصوصه القرآن�ة 

� واآلل�ات الفن�ة، متماش�ا مع المعط�ات ائوأحادیثه النبو�ة وشخص�اته الدین�ة، �مختلف الطر 

  :توصل في هذا الفصل إلىالجدیدة والتجارب المعاصرة، وتم ال

سور القرآن�ة، على مستو� تمیز الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر �حضور أسماء ال -

وتظهر فن�ة هذا التوظیف في اإلحالة على السورة �املة من خالل ، توظیف المفردة القرآن�ة

  .ذ�ر اسمها ؛ حیث تتكثف المعاني مؤد�ة غرضها الفني والجمالي

�ات القرآن�ة للشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر ق�مة جمال�ة وقداسة تن�ع منح توظیف اآل -

من جمال�ة وقداسة القرآن الكر�م، لما ف�ه من طاقات إبداع�ة، وقابل�ة إلعادة التش�یل 

  .والص�اغة

القصة القرآن�ة �عدة طرق؛ مرة بذ�ر القصة �املة، ومرة ثان�ة �اقتطاع الحدث  ُسردت -

وثالثة �اتخاذ شخص�ة القصة قناعا والحدیث بلسانها، ل�منح هذا التنوع األساس وتوظ�فه، 

  .انفتاحا للنص الشعر� 

استطاع الشاعر اإلسالمي أن �ستلهم دالالت النص النبو� للتعبیر عن تجر�ته وموقفه،  -

ص�اغته ل�حق� االنسجام مع الس�اق  ةتارة �استحضار النص حرف�ا، وتارة أخر� بإعاد

  . الشعر� 

رمز�ة على ثنا�ا القصائد من خالل طرق / ق�مة فن�ةاإلسالم�ة أضفت الشخص�ات الدین�ة  -

استدعائها و�ونها معادال فن�ا رمز�ا لمواقف الشاعر الف�ر�ة، وق�مة دین�ة من خالل ما تحمله 

   . من ق�م وم�اد� دین�ة وأخالق�ة
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  :على مستو� توظیف التراث األدبي

ر اإلسالمي مع النصوص الشعر�ة المستحضرة؛ بین االقت�اس تنوعت طرائ� تعامل الشاع -

الحرفي، و�ین التعدیل والتحو�ر في بن�ة النص، و�ین إحالة الذاكرة القرائ�ة �اإلشارة إلى دال 

من دوال النص، و�هذا ساهم النص الشعر� قد�مه وحدیثه في إنتاج الداللة الشعر�ة 

وفي انفتاحه على عوالم فن�ة أغنت تجار�ه لنصوص الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر، 

�ان وما یزال مصدرا غن�ا یرجع  وأثرت في مواقفه، مما یؤ�د أن الشعر في عصوره المختلفة

  .إل�ه الشاعر

بي الطیب المتنبي؛ حیث �ان لها إلسالمي المغار�ي المعاصر بنصوص أتأثر الشعر ا -

ا راجع إلى أهمیته �شاعر أوال، حضور �ثیف مقارنة مع غیرها من نصوص الشعراء، وهذ

  .و�شخص�ة متمیزة ثان�ا، وألهم�ة المرحلة التي عاش فیها ثالثا

؛ ألنها األقرب إلى نفسه، فهي األخر� شاعر إلى استدعاء شخص�ات الشعراءلجأ ال -

عاشت التجر�ة الشعر�ة ومارست التعبیر عنها، ولذلك وجد الشاعر اإلسالمي في تجار�ها 

  .ولهذا اعتمد �ثیرا في توظ�فها على االتحاد معها والتعبیر بهاصد� لتجر�ته، 

  :على مستو� توظیف التراث التار�خي

ر�ز الحضور التار�خي في متن الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر على األحداث  -

د استنهاض الهمم ، قصالتار�خ�ة، التي تح�ي أمجاد األمة اإلسالم�ة في عصورها الزاه�ة

للوقوف من أجل الجهاد والكفاح، وهذا یدل على تعاطف الشعراء اإلسالمیین مع وشحذها 

  .األزمات والن��ات القوم�ة

ساهمت األحداث التار�خ�ة القد�مة والحدیثة في إغناء المعجم الشعر� بإ�ماءات تار�خ�ة  -

  .ذات حموالت معرف�ة وثقاف�ة متعددة

التار�خ�ة بین شخص�ات ال�طولة والدفاع  مزج الشاعر اإلسالمي في استدعائه للشخص�ات -

نه ر�ز على الشخص�ات �ات التي حار�ته ووقفت ضده، �ما أعن اإلسالم، و�ین الشخص

ق�ة بن نافع، عطارق بن ز�اد، و (التي �ان لها حضور ودور في المغرب العر�ي �شخص�ات 
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قة والحدیث عن وهذا یدل على تمجید المنط...) وصقر قر�ش، وٕادر�س بن عبد هللا الهاشمي

  .عراقة تار�خها

  :على مستو� توظیف التراث األسطور� والتراث الشعبي

لم �ح� التراث األسطور� بتواتر �ثیف في ثنا�ا الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر؛  -

لقائم على ألن أغلب األساطیر تمس �العقیدة اإلسالم�ة، وتحمل في ط�اتها الف�ر الوثني ا

تعارض مع التصور اإلسالمي القائم على الوحدان�ة والر�ان�ة، وما تم التي تف�رة تعدد اآللهة، 

توظ�فه من أساطیر أجنب�ة في هذا الشعر تم إفراغه من محتواه الوثني، وجعله الشاعر خادما 

للف�ر اإلسالمي؛ عن طر�� تكی�فه حسب رؤاه وتصوراته النا�عة من العقیدة اإلسالم�ة؛ أ� 

ن غیروا من طر�قة توظیف الموروث األسطور� فن�ا ودالل�ا، لیتمیزوا أن الشعراء اإلسالمیی

  .عن غیرهم في هذه القض�ة

إال أن حضوره �ان قل�ال، ولكن مع هذا ) رمزا وح�ا�ة ومثال(حضر الموروث الشعبي  -

الحضور القلیل، �ان ظاهرة فن�ة لها �بیر األثر في بن�ة الخطاب الشعر� اإلسالمي 

؛ من خالل إعادة القار� إلى الماضي المرت�� �عامة الشعب من جهة المغار�ي المعاصر

  .و�مرحلة الطفولة والص�ا من جهة أخر� 

كمال، ولكن وأخیرا، و�ما �قال لكل شيء إذا ما تم نقصان، فهذا العمل ال یدعي ال

، حسبي أنني حاولت �شف شعر�ة توظیف التراث في تش�یل القصیدة الشعر�ة المعاصرة

 أن ��ون هذا العمل إضافة لمختلف الدراسات في هذا المجال، ولعله ��ون وأرجو من هللا

           . محفزا لدراسات أخر� تنطل� من نقائصه
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  :ملخص

شعر اإلسالمي المغار�ي التوظیف الفني للتراث في ال( �شفتسعى هذه الدراسة إلى   

�ونه مظهرا من مظاهر انفتاح النص الشعر� على ثقافات ومرجع�ات متعددة؛ ) المعاصر

وشعب�ة، ووسیلة فن�ة من وسائل التعبیر الشعر� ذات دین�ة، أدب�ة، تار�خ�ة، أسطور�ة 

الدالالت المختلفة، وهي بهذا تحاول الوقوف على اآلل�ات والك�ف�ات الفن�ة لتوظیف التراث 

  .في س�اقات هذا النوع من الشعر

تناولت الدراسة حضور الموروث �مختلف أنواعه؛ الدیني، األدبي، التار�خي،   

� تسل�� الضوء على النصوص المستحضرة دین�ا وأدب�ا، األسطور� والشعبي، عن طر�

واألحداث التار�خ�ة قد�ما وحدیثا، وعلى استدعاء الشخص�ات واألساطیر في ثنا�ا النصوص 

  .الشعر�ة اإلسالم�ة المغار��ة المعاصرة

وعلى هذا األساس قسمت الدراسة إلى أر�عة فصول س�قت �مدخل؛ تحدث عن مفهوم   

في  التراث الدیني؛ بوصفه مصدرا غن�ا ومقدسا أسهماول الفصل األول التراث، في حین تن

تش�یل الخطاب الشعر� اإلسالمي المغار�ي المعاصر، ورصد الفصل الثاني التراث األدبي؛ 

بوصفه القاسم المشترك بین الشعراء المحدثین ومن س�قهم، ور�ز الفصل الثالث على التراث 

ف� ألحوال ومآثر وأ�ام األمم السا�قة، وتطرق الفصل الرا�ع التار�خي؛ الذ� �مثل الوعاء الحا

إلى التراث األسطور� والتراث الشعبي؛ لكونهما �ضف�ان نوعا من الدرام�ة والرمز�ة على 

  .النص الشعر� 

� ائظهر توظیف التراث في الشعر اإلسالمي المغار�ي المعاصر من خالل طر   

تحو�رها شر للنصوص ونقلها حرف�ا دون تغییر، أو وآل�ات متنوعة، تمثلت في؛ االقت�اس الم�ا

 فردات تكون �مثا�ة دوال محیلة علىوف� ما یتناسب مع البناء الشعر�، أو استحضار م

النص الغائب، أو اإلشارة إلى اإلطار العام للحادثة أو القصة دون التطرق إلى جزئ�اتها، أو 
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أقوالها أو صفات اشتهرت بها، ومن هنا اإلحالة إلى الشخص�ات بذ�ر أسمائها أو ألقابها أو 

�ظهر أن التراث �ان حاضرا بتقن�ات مختلفة ومتنوعة، تؤ�د درا�ة الشاعر �ماض�ه، وقدرته 

    .على إعادة استنطاقه �طر�قة فن�ة تساهم في إنتاج دالالت جدیدة

Summary: 

This study deals with the artistic use of the heritage in the 

contemporary maghreb islamic poetry since it is one of the many 

features of the openness of poetic text to multiple cultures and 

refrences religious, literary, historical, mythical, and folk. In addition, 

the heritage is an artistic means of poetic expression with diffrent 

connotation. Thus, this thesis attempts to study the mechanisms and 

the technical methods of using the heritage in the context of this type 

of poetry.   

The study deals also with the presence of the inherited with its 

various types ; relgious, literary, historical, mythical, and folk by 

highlighting the texts drawn religiously and literally, and the historical 

events drawn anciently and recently. As well as, by recoalling the 

characters and the legends in the folds of contemporary islamic 

maghreb poetic texts. 

On this basic, the thesis was divided into four chapters 

preceding by an introduction which spoke about the concept of the 

heritage. The first chapter of this study dealt with the religious 
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heritage as arichand a sacred source which contributed to the 

formation of the contemporary magreb poetic dixourse. While the 

second chapter addressed the literary heritage as a common 

denominator between modern poets and their ancestors. Hawever, 

the third chapter focused on the historical heritage, which represents 

the container that preserves the conditions, the explaits, and the days 

of the previous nations. Finally, the last chapter dixussed the 

legendary heritage and folklore since they add a kind of dramatic and 

symbolic features to the poetic texts. 

The use of heritage in contemporary Maghreb Islamic poetry 

has emerged through a variety of methods and mechanisms, namely: 

the direct quotation and the literally tranxription, of texts without any  

changes, the adaptation according to poetic structure, the evoking of 

vacabularies which serve as references to the absent text, the 

refrence to the general framework of the incident or the story without 

mentioning its pieces, the refreence to the characters by mentioning 

thier names or thier sayings or thier famous characteristics. Hece, 

the heritage was present with different and diverse techniques, 

confirming the poet’s knowledge of his past and his ability to re-

interrogate it in an artistic way that contributes to the production of 

new connotations. 
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Résumé: 

Cette étude traite de l'utilisation artistique du patrimoine dans la 

poésie islamique du maghreb contemporain car il est l'une des 

nombreuses caractéristiques de l'ouverture du texte poétique à de 

multiples cultures et réfrences religieuses, littéraires, historiques, 

mythiques et folkloriques. De plus, le patrimoine est un moyen 

d'expression artistique poétique à connotation différente. Ainsi, cette 

thèse tente d'étudier les mécanismes et les méthodes techniques 

d'utilisation du patrimoine dans le cadre de ce type de poésie. 

L'étude traite également de la présence de l'hérédité avec ses 

différents types; religieux, littéraire, historique, mythique et folklorique 

en mettant en valeur les textes dessinés religieusement et 

littéralement, et les événements historiques dessinés anciennement 

et récemment. Ainsi qu'en rappelant les personnages et les légendes 

dans les plis des textes poétiques du maghreb islamique 

contemporain. 

Sur cette base, la thèse était divisée en quatre chapitres 

précédés d'une introduction qui parlait du concept de patrimoine. Le 

premier chapitre de cette étude a traité du patrimoine religieux en 

tant qu'arichand et une source sacrée qui a contribué à la formation 

du dixourse poétique maghrébin contemporain. Alors que le 

deuxième chapitre a abordé le patrimoine littéraire comme un 
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dénominateur commun entre les poètes modernes et leurs ancêtres. 

Hawever, le troisième chapitre s'est concentré sur l'héritage 

historique, qui représente le conteneur qui préserve les conditions, 

les explaits et les jours des nations précédentes. Enfin, le dernier 

chapitre a abordé l'héritage légendaire et le folklore puisqu'ils 

ajoutent une sorte de traits dramatiques et symboliques aux textes 

poétiques. 

L'utilisation du patrimoine dans la poésie islamique maghrébine 

contemporaine a émergé à travers une variété de méthodes et de 

mécanismes, à savoir: la citation directe et la traduction littérale, de 

textes sans aucun changement, l'adaptation selon la structure 

poétique, l'évocation de vacabularies qui servent de références au 

texte absent, la réfrence au cadre général de l'incident ou de 

l'histoire sans mentionner ses pièces, la référence aux personnages 

en mentionnant leurs noms ou leurs paroles ou leurs caractéristiques 

célèbres. Hece, l'héritage était présent avec des techniques 

différentes et diverses, confirmant la connaissance du poète de son 

passé et sa capacité à le réinterroger d'une manière artistique qui 

contribue à la production de nouvelles connotations. 
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