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  مقدمة:

بطاقة تعريف بأنو  ككصفو البعضلكل أمة فوؽ ادلعمورة تراث ، فهو شعارىا كتعرؼ حضارهتا من خبللو،  
كالثقافية اليت ينطوم  ،كىو ذاكرهتا اليت زبزف كل ما يتعلق دبجاالهتا ادلختلفة االقتصادية، السياسية، االجتماعية ا،ذل

كتراثنا العريب زخر بأعماؿ أدباء  ربتها الفكر اإلنساين كالذم يتمثل يف سلتلف العلـو من بينها األدبية شعرا كنثرا،
خلدىا التاريخ يف رلاالت كثَتة كفن الشعر كفن النثر اللذين برع فيهما الشعراء منذ العصور األكىل. كحلاجة نفسية 

الشاعر العريب ادلعاصر نصوصهم ليعاجل قضايا عصره، كما أنو مل يغفل عن النصوص ادلقدسة كاجتماعية استحضر 
 الذين اىتموا دبجاؿ الًتاث ادلعاصرين الشعراءكمن بُت أىم كاألساطَت القدؽلة،  )القرآف الكرمي كاحلديث الشريف(

ماضي أسبلفنا  قة كصل بُتجعل الًتاث حلالشاعر ادلصرم "صبلح عبد الصبور" الذم  ككظفوه يف أشعارىم
الراقية،  كقصائدهكحاضرنا فهذا الشاعر حط قلمو كخصصو للكتابة عن الًتاث كجعل لو مساحة ىائلة يف ثنايا كتبو 

 " أنموذجا صالح عبد الصبور في الشعر العربي المعاصر "التراثحيث كانت مذكرتنا ربت عنواف 

الذين كظفوا  مكانة "صبلح عبد الصبور" بُت الشعراء ادلعاصرينأكال كمن بين أسباب اختيارنا ىذا العنواف ىو 
 .صدؽ تجربتو الشعرية التي نٌوه بها الكثير من النقادثانيا  الًتاث يف أشعارىم بكثافة.

نا ىذا زلل ومحقبة زمنية مضت كال زالت إىل ي متفرع كثَت األبعاد كحساس يفإف موضوع الًتاث موضوع  
كادلفكرين، كمن ىذا ادلنطلق تواجهنا العديد من اإلشكاالت يف رلاؿ حبثنا: فيا ترل كيف  جداؿ كنقاش بُت االدباء

بُت ثنايا قصائده؟ ككيف استدعى  كظف "صبلح عبد الصبور" الًتاث بأنواعو )الديٍت، التارؼلي، األسطورم، األديب(
 ىذا الشاعر ظاىرة التناص يف دكاكينو الشعرية؟ كىل كفق يف ذلك أما ال؟

ما عن ادلنهج ادلتبع يف الدراسة للوصوؿ إىل ادلبتغى كاذلدؼ ادلنشود كاإلجابة عن اإلشكاليات كالصعوبات أ 
فقد اعتمدنا على ادلنهج الوصفي التحليلي كما استعنا ببعض األدكات االجرائية من باقي ادلناىج كالتحليل 

 كاالستنباط كالوصف...

ذكرة زبرج من االستناد إىل خطة تشمل كل ما ىو موجود بُت كبطبيعة احلاؿ ال ؼللو أم حبث علمي أك م 
 إضافة إىل مقدمة كخاسبة.  قسمناىا إىل مدخل كفصلُتثنايا البحث، كقد رمسنا اخلطة كالتايل
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كأيضا تعرفنا ربدثنا عن ماىية الًتاث كأعليتو ككذا أنواعو )التارؼلي، األديب، الديٍت، األسطورم(  الفصل األكؿففي  -
 .تناص كأنواعوعلى ال

 ا كيف كاف توظيف "صبلح عبد الصبور" للًتاث كتطرقنا إىل ربليل الكثَت من قصائده.بينّ  الفصل الثانيأما يف  

 ادلراجع نذكر أعلها:دلصادر ك اكما استعنا على صبلة من  

 القرآف الكرمي. -

 .الفارس القدمي لصبلح عبد الصبور ديواف أحبلـ -

 .صبلح عبد الصبورديواف مأساة احلبلج  -

 نبيل علي حسُت، التناص دراسة تطبيقية يف شعر النقائض. -

 صبلح عبد الصبور، الديواف: قصيدة اخلركج. -

 .صبلح عبد الصبور حياٌب يف الشعر -

 .شوقي ضيف يف الًتاث كالشعر كاللغة -

الػذم مل يبخػل علػينا  "عيسى بربار"كيف ختاـ ىذا التقدمي، أتوجو بالشكر اجلزيل إىل األستاذ ادلشرؼ 
بالتوجيهات كاالرشادات كالتصويبات، كأشكر لو صربه علينا كربملو كل ىذا الوقت إلصلاز ىػذا البحث كإخراجو إىل 

ىذا بالقبوؿ من طرؼ أعضاء جلنة ادلناقشة ادلوقرة كاليت أشكر ذلا ذبشم عناء قراءة  ناعملالنور، كما أسبٌت أف ػلظى 
 .البحث كتفحصو كتصويب أخطائو، كما ال أنسى كل من ساعدين كدعمٍت إلكماؿ ىذا العمل بالشكر كالتقدير
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 مدخل:

 القيم يف ادلتمثل كاألجداد اآلباء من الوراثة قطري عن ادلنقوؿ الثقايف ادلخزكف ىو العاصر العريب الًتاث فإ 
 القطعة يصبح حبيث خلق كعملية فنية عملية ىو الًتاث كاستلهاـ كتقاليد عادات من كالتارؼلية كالشعبية الدينية
 الًتاث من االستلهاـ فإ: وؿ "غايل شكرم"كيف ىذا السياؽ يق األديب العمل من عضويا جزءا الًتاث من اةوحادلست
 1.ياةاحلك  الفناف حياة يف ادلعاصر الواقع كبُت بينو الوثيق االرتباط بغَت اإلطبلؽ على شيئا يعٍت ال ذاتو حبد

 ذبربة عن خبللو من ليعرب ادلناسب احلدث الًتاث ؼلتار إذ أمتو ككاقع ادلعاصر بالشاعر االستلهاـ يرتبط حيث
 خاصة كالعطاء األخذ يف الشاعر بًتاث ادلعاصر العريب الشعر تربط كطيدة عبلقة لوجود ككذل ادلعاصرة، ذبارب من
 العربية القصيدة يزيد الذم كاجلمالية احلضارية بالقيم غٍت الًتاث ألف كذكاء بوعي الًتاث ىذا الشاعر استثمر إذا

 2.صباال ادلعاصر

 القارئ غلعل العريب الًتاث كخاصة معو كالتعامل ادلعاصر العريب الشعر يف الًتاث توظيف أف "أدكنيس" يرلك 
 العربية فالقصيدة القدمي، بالًتاث أناقة العربية القصيدة يزيد حيث ، العصر ذلك يف يعيش ككأنو الزمن ذلك إىل يعود

 الداللة لدعم البعض بعضها يف صبيعها تتشابك الًتاثية، الشخصيات فيها كتستلهم الشاعر فيها يوصف اليت ادلعاصرة
 ىذا ليزيد األسطورية بالدالالت مشحونة الشخصيات بعض ىناؾ يكوف حيث إبرازىا، إىل الشاعر يهدؼ اليت العامة
 3.ادلعاصرة العربية القصيدة صبالية يف الًتاث

 ركحية قاعدة يعد الًتاث من كاإلفادة االستلهاـ أف حيث بالًتاث البداية منذ ادلعاصر العريب الشعر ارتبطك 
 يستغل الشعرم الًتاث كأف الشعرية الضوابط مع تتناسب حىت فيو يغَت للموركث صياغتو عند فالشاعر كثقافية

 عبلقات خلق إىل أدلك  العريب الشعر تطور مراحل يف الشعرم الًتاث ساىم كما  غربلتها دكف الشعبية ادلعتقدات
 4.السابقة األجياؿ ثقافة على لبلطبلع كاحلاضر ادلاضي بُت متداخلة

  

                                                           

 .226، ص1973، 1( غايل شكرم، الًتاث كالثورة، دار الطليعة، بَتكت، ط1)
 .23، ص3( عز الدين امساعيل، الشعر العريب ادلعاصر، قضاياه كظواىره الفنية، دار الفكر العريب، القاىرة، ط2)
 .173، ص1925، 4أدكنيس: سياسة الشعر لدراسات يف الشعرية العربية ادلعارة، دار أدب بَتكت، ط (3)
 .16مصر،دط، دت،ص القاىرة، كالثقافة للتعليم ىنداكم مؤسسة عابرة عبود، نقدات ماركف (4)
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 الشاعر العربي المعاصر كالتراث:

 كال عنو االستغناء الشعر يستطيع فبل يفٍت ال ككنز تنتهي ال ثركة فهو للشاعر بالنسبة كبَتة أعلية للًتاث إف
 ذىنو يف بالضركرة يكتب دلا فالشاعرمعو،  كينشأ فيو يولد األساسية نواتو فهو إليو الرجوع دكف يكتب أف ؽلكن

 عليو حفاظا بالًتاث ادلتمسك ىو الفحل كالشاعر سابقيو لنتاج الكثَتة قراءتو من أسقاىا مسبقة كمعلومات معارؼ
 مدل ندرؾ لكي دربو طريق عن الشاعر يتقنها كصناعة مهنة ىو إظلا عدمو من ينشأ ال فالشعر. اندثاره من خوفا

 تطرؽ كقد. صبة معارؼ ربصيل سبيل يف ادلكثف العقلي اجلهد. بفضل فالشاعر. الًتاث إىل العريب الشاعر حاجة
 الشعر أف الشعر عبارة كتابو يف يرل الذم: "العلوم طباطبة ابن" بينهم من الثقافة استدعاء إىل الباحثُت من الكثَت
 عذكبة كتسحر األقدمُت أثار على يطلع أف كعليو الشعرية موىبتو الشاعر لَتفع كاألمسى األمثل النموذج ىو القدمي
 العرب علـو من علم الشعر أف: "قائبل "اجلرجاين" يضيفكيف ىذا السياؽ  1.منواذلا على كيكتب هبا كينفعل ألفاظو
 ". كالذكاء كالركاية الطبع فيو يشًتؾ

 بثقافة كيتمتع األسبقُت للشعراء الكثيفة قراءاتو من ذاكرتو ربملها فكرية ضبولة ذىنو يف يبدع دلا الشاعر إف
 كيعرؼ أخبار كمسع العرب، أشعار يرل حىت فحبل الشعر قريض يف الشاعر يصَت ال: األصمعي يقوؿ إذ كاسعة
 لسانو بو لو ليصلح كالنحو قولو على لو ميزانا ليكوف العركض يعرؼ ، لكذ كأكك األلفاظ مسامعو يف كتدكر ادلعاينة
 2.أعرابو بو كليقيم

 ثقافة ػلمل دلا فحبل يكوف أف لشاعر قدكردب كاف إف فيو الًتاث كدكر عامة ثقافة إىل الشاعر حاجة عن كأما
 كاسعة ثقافة لنفسو يكوف أف لو يلزماف كاحلياة كالفن كيتطور شعره لينمو خصبا رلاال لو كتكوف عليو بالنفع تعود

 . . النطاؽ

 كاللغة احلديث علـو عن احلديث قبل كمعارؾ بطوالت منهتم حيا إدراج بأكلوية يقركف قدؽلاالعرب  كافك 
 الزلل يف الوقوع تسعف إذ قصول أعلية فيها يرل إذ "الزسلشرم" بعلـو اىتموا الذين العلماء بُت كمن كالصرؼ كالنحو

 .التعقيد من اخلالية كاللغة الفصيح الكبلـ عماد فهي ضركرية كحضرهتا كاألخطار

 

                                                           

 .17ص،ادلعاصر العريب الشعر يف القدمي العريب الًتاث أثر ،ربيعي اخلالق عبد علي زلمد (1)
 .18ادلرجع نفسو، ص (2)
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 : القديم العربي الشعر في التراث

،  اللوف األديب السائد يف العصر اجلاىلي ال ؼلتلف اثناف على أف الشعر العريب ىو :الجاىلي العصر في التراث -أ 
 أماـ يوجهو سبلحا شعره من كأزبذ بأكملها احلياة يصور ككاف رفيعة دبكانة يتمتع كاف "  فهو ديواف العرب حيث

 يكتب الشاعر صلد ال إذ موركثا الشعر أصبحك ...... لغزؿاك  كادلدح اذلجاء منها كثَتة أنواع فظهرت للدفاع األعداء
 الطب أك كالفلسفة يكن مل العريب الشعر أف لكفذ اجليار مدحت مادة يقوؿ سالفيو تراث إىل بالعودة الإ قصيدة

 كاف العريب الشعر كإظلا األخَت الدكر كفيها كلعب أصالتها يف إليها كأضافوا بأمانة العرب ضبلها سابقو حضارات نتاج
 1".سابقيو حبضارة يتأثر مل خالصا عربيا

 فعليو للكتابة أكلية مادة الشعرم الًتاث من يتخذ يف تأليفو لقصيدتو اجلاىلي العصر يف الشاعر كافكما    
 العصر يف الشعر ألواف فتعددت، عنها االستغناء الكاتب يستطيع ال أعلية ذك فكاف.أجداد، تراث إىل يعود أف دكما

 الناطق الرمسي اللساف فهو راقي بأسلوب احلبيب كذكر القاسية كطبيعتها كأماذلا حبركهبا احلياة تصوير عن اجلاىلي
 . الًتاث إزاء طائفتُت ظهرت اجلاىلي العصر ففي. القبيلة باسم

 : القيس امرئ كمنهم األجداد لنتاج مطيع موقفها كاف الطائفة األكلى:

ـً  ثحوادً  قبل يسػػػػكلم كفرنتي اب                 كالٌربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ندػػػػػػػػػوػػػػػػػػػػػاله دار        األيا

 2خداـ ابن بكى كما الديار كيػػػػػٍ نب                    ألننا المحيلً  الطللً  على عوما    

 : عنًتة يقوؿ حيث الوسطى ادلوقف كقفت :الثانية الطائفة 

 3 توىم بعد الدار عرفت ىل أـ                          متردـ من الشعراء غادر ىل     

 اجلاىلي لعصرل كالثقافية االجتماعية للنظم انقبلب اإلسبلـ ظهور يعترب :اإلسالـ صدر عصر في التراث -ب
 كظهرت باإلسبلـ مرتبطا الًتاث مدلوؿ أصبحف ادلفاىيم، كتبدلت النصوص كربولت األرض بقاع اتسعت حبيث

 .كادلشركُت الكفار كاذلجاء ك النيب كمدح شعرية أغراض

                                                           

 .184-183 صدار ادلعارؼ ،  ،لقاىرة،ا 11، طشوقي ضيف ، تاريخ األدب العريب(1)
 .115مدحت اجليار، الشاعر كالًتاث، دراسة يف عبلقة الشاعر العريب بالًتاث، ص (2)
 .116ينظر، ادلرجع نفسو، ص(3)
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 الشعر قيمة كتبلشت الرذيلة كنبذ الفضيلة إىل دعوة فيو ألف ادلخضرمُت الشعراء مصدر الكرمي القراف أصبح "
 عن العريب الشاعر زبلى ٍب كمن بو يستهاف ال اجلاىلي العصر يف كبَتة قيمة لو كاف بعدما اإلسبلمي العصر يف

 ادلخضرمُت الشعراء أشهر كمن اإلسبلـ، أعداء على السريع كالرد ادلقطوعة يكتب الشاعر كأصبح ،الشعرم ادلوركث
 1."كادلسلمُت النيب عن كالدفاع اإلسبلـ خلدمة قلمو كرس الذم "ثابت بن حساف"

 : الراشدين الخلفاء عهد في التراث – ج

 كصبع الردة حبركب الصديق بكر أبو اىتم إذتشَت معظم الدراسات أف الشعر سجل تطورا ملحوظا، "
كما   اإلسبلـ دعائم بتثبيت عفاف ابن عثماف كشغل اإلسبلمية بالفتوحات اخلطاب ابن عمر شغل ك ادلصاحف
 اجلاىلية الفنية القوانُت عن القصيدة كمالت كاألحداث كالفنت احلركب ذكر إىل التطرؽ حوؿ الشعر أغراض اضلصرت

 يف تتفرغ اليت الشعبية كالقصص األسطورة فنوف انتشرت كما كسياسية اجتماعية غاية إىل يهدؼ الشعر أصبح إذ
 2."كحياهتم األبطاؿ عن احلديث

 : الحديث العصر في التراث -د 

 كالفنوف العلـو من الكثَت معو ، حيث ضبل1798دلصر سنة  "بونبارت نابليوف"يرتبط العصر احلديث بغزك  
 الغرب عن كأخذكا القصائد من الكثَت منواذلا على ككتبوا العرب هبا كتأثر العربيةاللغة  إىل سبت ترصبتهاك  دابآلكا

 دهابأبع الًتاث أصبحخاصة كمن ىنا  كبالشعر عامة ضركرة كاف ىنا كمن العصر ركح مع تتناسب ادلعارؼ من الكثَت
 اإلحيائي الشعرم النص يف الشعرية القدماء طريقة إرجاع طريقة من لكذ كضح كقد للشعر ادلرجع كادلتنوعة ادلتعددة

 .العشرين كالقرف عشر التاسع القرف يف الشعر لبناء كسيلة الًتاث ربوؿ ك كادلوسيقى كالبديع األسلوب يف اإلحياء ككاف

 عاد ،كقد كادلسرحية الشعرية التمثيلية مثلكقد ظهرت ألواف جديدة مل تعرفها الساحة األدبية العربية قببل 
 . القدامى طريقة على قصائدىم اإلحيائيُت الشعراء فكتب كاضحا طريقا الًتاث

                                                           

 .120ينظر، ادلرجع نفسو، ص (1)

 . 128ص ،بالًتاث العريب الشاعر عبلقة يف دراسة كالًتاث الشاعر ،جيار مدحت (2)
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"األمَت عبد القادر اجلزائرم" رائد الشعر العريب احلديث : نذكر بالًتاث اىتموا الذم ادلعاصرين الشعراء كمن
 يرل، كما  منوالو على للكتابة كالدعوة جديد من القدمي الشعر هنوض لواء حامل "الباركدم سامي زلمودإضافة إىل "

 .ألفاظو منو كيستقي اإلحيائي للشاعر منهبل بشكل العريب الًتاث أف "الباركدم"

 :بالتراث الشاعر عالقة -

 ؽلارس كبعدىا اإلبداعية نصوصو لبناء باألدكات باألخذ الشاعر ػلاكؿ حينما تبدأ بالًتاث الشاعر عبلقةإف 
 .كتتطور بالًتاث الشاعر عبلقة فتنمو الشاعر قدرات تظهر ىنا كمن لوجود بشعره لينتقل يتفرغ ٍب لنفسو الشعر مهنة

 :المحاكاة منظور -

 لكل أف إذ كاإلنسانية احلضارة هتدـ خرافة اعتربه، حيث الًتاث فكرةل الرافضُتيعترب "أفبلطوف" من الشعراء 
 النظرية ىذه يف شيء كل كألف كطنيا كشعبيا خرافيا كاف لو خاصة كالبحث لتقنية خاضع ادلدينة يف جديد شيء
 العدؿ ينعم لكي أساسية ركائز كاجلماؿ كاخلَت احلقيقة أفيرل   ااكاة نظريتو يفك  اخلرافة من اليوناف إخراج ػلاكؿ

 كخالق الكوف مسَت فهو الطبيعة كمصور األشياء صانع ىو نظرىم يف فاإللو كالفبلسفة كاحلكاـ الرعية بُت كاالستقرار
 الذم ىو أرسطو ربدث كما اإلنساف، تسلم سوؼ السابقة كالنظريات كالقيم ادلثل ىذه كل عن فاالبتعاد. الكائنات

 1.ألوانو من بشيء كدلناظره لو كااكاة بالواقع ترتبط أعماال يبدع

 لغتو منهم كاحد كللف الشعراء فيها ؼلتلف أمور كلها كالداللة للقصائد الفٍت الًتؾ أفأما "أرسطو" فَتل 
 من يقلل كال يرفض ال فهو على ؽلشي الًتاث مفهـو باتساع الشعر تعريف "أرسطو" يربطو هب خاص كشعور اخلاصة

 خبلؼ على ؽلشي "أرسطو"ؼ األسطورة شأف من أرسطو يرفع اجمليد الشاعر أية كغلعلها االستعارة أك اخلرافة شأف
 2.صحيحة زلاكاة إىل يصل حىت مستحسن ىو ما كل يستخرج ٍب الغربلة بعملية أكال يقـو فهو أفبلطوف

 

 

 

                                                           

 .33ادلرجع السابق، ص (1)
 .33ينظر، ادلرجع نفسو، ص (2)
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 : الركمانسية التعبير نظرية في -ب

 الكنيسة التقاليد كل على كقضت الكنيسة تقاليد كل كسرت إذ النهضة يف األكركيب لؤلدب التجديد ظهر
 يف أكركبا بو قامت عمل كأكؿجديد،  صورة كبناء استحداث إىل كدعت معايَتىا كىدمت أفكارىا كل على كقضت

، نصوصو كتنقيب بفحص كقاموا قاعوب كافة يف كبعثو الكبلسيكي للًتاث جديد من الركح بث ىو النهضة عصر
 يف التجديد ضلو كقفزة فاعتربت العرب على أجنتها بسطت أكركبا يف ظهرت اليت الركمانسية أف بالذكر كاجلدير
 .الظبلـ عصور من كقوالب أشكاال الًتاث من هنلوا الغربيُت كاألداء كمواضيعو مضامينو الشعر

 العربية الركمنسية استقى الذم العريب العامل يف كبَتا أثر فرنسا يف نشأ الذم الركمنسي ادلذىب أحدثكقد 
 األشياء دلعرفة السبيل ىو فالشعر كصادقة جياشة عواطف من ينبع صادؽ شعور الشعر بأف كتيقنت العريب الًتاث من

 شعر حجب يف سندا العرم الًتاث من العرب الركمانسيوف كازبذ األكضاع تغيَت إىل كالدعوة باحلقائق األمة كإببلغ
 1.  النهضة

 : الخلق نظرية منظور في التراث -ج

 إىل كصوال الواقع اإلدراؾ كوسيلة للذات االعتبار ترد اليت ااكاة من لنظريات فعل كرد اخللق نظرية جاءت
 كنفسية، إنسانية ميزات ػلمل الًتاث ذبعل بأف كفيلة كانفعاالهتا كأحاسيسها البشرية الذات أف ترل اليت الركمانسية
 اىتمت اليت الدراسات بُت كمن، كالًتاث الذات بُت العبلقة بتصحيح قامت لذلك النقد على اخللق نظرية اعتمدت

 الشكبلنيُتبعد ذلك ظهرت أحباث  الكلمات نم نظاـ النص اعترب الذم "سوسَت دم" جهود نذكر القضية ذههب
 صباعة إىل كصوال كالفنية اجلمالية ثوب تكسبو كمعايَت أدكات من ػلملو كما األديب النص على ركزكا الذم الركس

 2."براغ"

 : االنعكاس نظرية منظور في التراث - د

 إذ دقيقة علمية دراسة األدبية األنواع كل يدرس الذم التجرييب ادلنهج ظهور نتيجة النظرية ىذه ظهرت
 نظرية ترل، ك عامة بصفة األديب يف لكككذ تطوراتو كأىم ادلذىب ىذا نشأة كيفية يف ادلنهج ىذا أحباث تنصب

                                                           

-5-2، اطّلع عليو بتاريخ www.diwanalarab.com، "(، "ادلذاىب األدبية العادلية رؤية نقدية تارؼلية2010-5-12فارس سبلمة العطار )(1)
2018. 

 .72ص، بالًتاث العريب الشاعر عبلقة يف دراسة كالًتاث الشاعر جيار، مدحت( 2)
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 خبلؿ من الواقع حبقيقة ؽلدنا ما ككل احلياة لظواىر كانعكاس للواقع األصل طبق صورة ىو األدب أف االنعكاس
 لكل معطية ىنا ىذه النظرية تبدأفنية ك  كشليزات خبصائص تتسم صورة لدينا كتتكوف األحداث ذباه ادلبدعة الذات
 ىي رسالة كأعٍت كمعرفة ككعي داللة للشاعر يعطي شلا العلمي النظر من حقو الشعرية الظاىرة األطراؼ من طرؼ
 1.التغيَت كإمكانية الواقع فهم

  التراث أنواع 

 الفكرية كاألظلاط باالقتصاد يتعلق ما كل موضحا كرلتمعاتو اإلنساف يف يبحث علم ىو :التاريخي التراث -1
 على باعتماده قصيدتو يكتب دلا فالشاعر، أحوالو يصف كالتاريخ حي كائن ىو اجملتمعات ىذه من كبل فإف كالعلمية
 يوصلها كقضايا أفكار منها كينتقي تشكيلو يف مهما دكرا تلعب التاريخ يف مهمة شخصيات يأخذ التارؼلي الًتاث
 التارؼلية الشخصيات توظيف الشعراء حاكؿ أمة، على مرت اليت كاألرلاد كاحلضارية التارؼلية فاحلقب ككلذل للقارئ

 2:  أنواع ثبلثة كلو كذبارهبا أحواذلا عن كتعرب األمة صدل سبثل ألهنا

 رأل فقد ادلعاصر شعرنا يف شيوعا األكثر كىي السبلـ عليو احلسُت شخصية االذباه ىذا شخصيات أبرز كمن -1
 .خاسرة الباطل قول معركتو أف سلفا يعرؼ اليت النبيلة لقضية األعلى ادلثل احلسُت يف شعرائنا

 .يوسف بن احلجاج معاكية، ابن يزيد: الشخصيات بُت كمن الشعب حق يف كظادلة مستبدة شخصيات -2 

 .كالدؽلقراطية العدؿ كنشر حسنة بأخبلقهم الدكلة يقودكف فكانوا ادلعارؾ يف انتصركا الذين كاألمراء اخللفاء -3

  :األدبي التراث  -2

 فتمثل كأحاسيس مشاعر من ؼلتلجها كما ذكاهتم عن التعبَت إىل األديب الًتاث خبلؿ من الشعراء يسعى
  3 :صنفُت إىل األديب الًتاث كينقسم. الشخصية التجارب منبع الذات

 .أدبية كتب - أدبية شخصيات -

  
                                                           

 .84( ادلرجع نفسو، ص1)
 .120( علي عشرم، استدعاء الشخصيات الًتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر، ص2)
 .1997،138 القاىرة، العريب الفكر دار ط د، ادلعاصر العريب الشعر يف الًتاثية الشخصيات استدعاء زايد عشرم علي(3)
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 :  معينة سياقات ضمن كصنفها األدبية الشخصيات توظيف طريقة بُت كما

  .عاطفية شخصيات - اجتماعية شخصيات - سياسية شخصيات -

  :الديني التراث -3

 كقد بالدين كثيقة صلة ذات مواضيع عن يتحدثوف الشعراء راح فقد ثراء ادلصادر أكثر من الديٍت الًتاث يعد
 الركمانتيكيُت فنت كقد كالنماذج الشخصيات من الكثَت منو استمدكا الذين للشعراء مصدر ادلقدس الكتاب كاف

 .خاص بشكل

 باإلحباط كالشعور معاناة من صدكرىم يف ؼلتلج عما للتعبَت بالغة أعلية الشعراء لدل الديٍت ادلوركث أضحى
 اليت الشخصيات تصف أف كؽلكن اخلاصة ذبارهبم عن للتعبَت مصراعيو على باب ذلم فتحت فالشخصيات. 

 1 :رلموعات ثبلثة يف الديٍت ادلوركث من ادلعاصركف شعراؤنا استمدىا

 مسودة شخصيات - مقدسة شخصيات - األنبياء شخصيات 

 : األنبياء شخصيات -أ 

 الطريق يف كاليسر احلق إىل كالدعوة ىداية رسالة ببث يقـو النيب أف إذ ، األنبياء مع كطيدة عبلقتهم كانت
، كما السبلـ عليهم كأيوب كموسى كعيسي كسلم عليو ا صلى زلمد ىي برزت اليت الشخصيات أكثر كمن احلسن

 كمل صفات إليو ينسبوا كمل احلقيقة يف ىي كما كمشائلو صفاتو عن ربدثوا إذ النيب شخصية ادلعاصر الشعر ستغلا
 2.شجاعة بكل ككظفوه إحراج دكف فتناكلوىا عيسی شخصية عن كأما شخصيتو، ينتحلوا

  :مقدسة شخصيات -ب 

 ىذه بُت كمن كذبارهبم أالمهم عن للتعبَت كرمز ادلقدسة الشخصيات من الكثَت ادلعاصرين الشعراء كظف
 . كعزرائيل كجربيل عزيز، مرمي، شخصية: نذكر الشخصيات

 

                                                           

 .143 ص مصر، األصللو، مكتبة ،3ط ادلقارف األدب ىبلؿ غنيمي زلمد (1)
 .96ص ادلعاصر العريب الشعر يف الًتاثية الشخصيات استدعاء زايد علي(2)
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 : منبوذة شخصيات - ج

 يف يعيش كاف الذم إبليس شخصية مثل العقاب كاستحقت كمعاصي ذنوبا ارتكبت اليت الشخصيات ىي
 رمز كىو "سخريوطياإل" أيضا صلدك  للشر رمز كىو الدين يـو إىل رضبتو من فطرده ا طريق على اضلرؼ كلكنو نعيم

 1.السبلـ عليو عيسی حوارم من فكاف كاخلداع للخيانة

 ألهنا کاألسطورة الشعرية بالتجربة صلة لو دلا نظرا. األكثق ادلصادر من الًتاث ىذا يعد :األسطورم التراث -د 
 2.كالفكرية الفنية تطلعاهتم عن كالتعبَت أحبلمهم لتحقيق الشعراء إليها يلجأ إثارة أكثر كىي للشعر األكىل الصورة

 لدكافع كإخراجها البدائية الشعبية ادلخيلة على تعتمد احلكاية أهنا" :بقولو "العريب رابح" الدكتور وعرف كما
 ذىنو يف تطرؽ اليت ىي فاألسطورة، التأمل" تثَت اليت ادلتعددة الظواىر لفهم زلاكلة احلقيقة عن التعرؼ يف رغبة داخلية
 مقركنة لتصح ادلعاصر اإلنساف حاجيات عن يعرب حدث ىي كإظلا ركاية أك آية ليست فاألسطورة بالو، يف كربضر
 إىل عنده فًتمز البدائي اإلنساف يعانيها كجودية ذبربة بل كذبا كال كعلا ليست فاألسطورة. البشرم التفكَت دبراحل

 3الغيب. عامل طريق عن يدرؾ مقدس كاقع

 قضايا عن للتعبَت األدباء عليها اتكأ كذلذا الرمزية ميزهتا تنوعها يفقدىا أف دكف األساطَت مضامُت كتنوع
 الذاتية التجربة بُت كالتوحد كاحلاضر ادلاضي بُت التواصل فيحقق أساطَت ألشعاره يضم أف للشاعر ػلق، كما ادلعاصرة

 العريب الشعر يف األسطورة توظيف أف يبقى كذلذا، للقصائد فٍت معيار حساب على ذلك يكوف أف دكف كاجلماعية،
 شعراء هتافت حىت اليوت: نذكر الشعراء كمن الدالئل كل لكذ إىل تشَت كما بالغربيُت تأثر نتيجة جاء ادلعاصر
 4اإلغريقي. الًتاث على العرب

 

 

 

                                                           

 .105( ادلرجع السابق، 1)
 .174علي عشرم زائد، استدعاء الشخصيات الًتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر، ص (2)
 ، أنواع النثر الشعيب،دط، منشورات جامعة برج باجي سلتار.( رابح العويب3)
 ادلرجع نفسو. (4)
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يعترب الًتاث مصدرا يلجأ إليو الكتاب كالشعراء، حيث ؽلثل ذلم ىذا موقعا كجزءا كبَتا يف حياهتم كػلتل  
منو الصور بأدكاهتم الفنية ادلختلفة، كما أنو  مكانة عالية يف ثقافتهم ككتاباهتم، حيث يعتربكنو مصدرا يستخرجوف

 يساعدىم يف تكوين لغتهم كخياذلم كحىت تفكَتىم.

 تعريف التراث: -1

جاءت كلمة موركث من اإِلرث أك الًتاِث أك ادلَتاِث كىي صيغة السم ادلفعوؿ من اجلذر الثبلثي للفعل لغة:  -أ
للشيء، فقد جاء يف معجم العُت يورث أم يبقى مَتاثنا" كتقوؿ: َكَرَث "الذم ػلمل معٌت االنتقاؿ كالتعقيب كاإلبقاء 

 1أْكرثُو العشق علا كأكرثتو ضعفا نوِرُث يَِرُث كالًتاث تاُؤه كاك كال غلمع كما غلمع ادلَتاث".

كرد يف معجم مقاييس اللغة "أف ادلَتاث أصلو الواك كىو أف يكوف الشيء لقـو ٍب يصَت إىل آخرين بنسب أك 
ءت لفظة تراث بادلعٌت نفسو يف لساف العرب حيث قيل: الِوْرُث كالَورُث كاإلرُث كالوارُث كاإلراُث كجا 2سبب،

كالًتاث كاحد.... كالًتاث كادلَتاث ما كرث كقيل: الورث يف ادلاؿ كاإلرث يف احلسب... كأكرثو الشيء أعقبو إياه ككلو 
 3علم االستعارة كالتشبيو يوارثو ادلاؿ كاجملد.

ادلعٌت ادلعجمي للفظي الًتاث كادلوركث ىو معٌت كاحد ؽلكننا القوؿ أف كلمة موركث دلت يف ادلعاجم كدبا أف 
العربية على اجلانبُت ادلادم كادلعنوم كمل يقتصر على ادلعٌت الذم اكجدتو ادلعاجم العربية القدؽلة حيث صلد قولو 

كىكىًرثى سيلىيٍمىافي ﴿ؿ كىو شيء مادم، أما قولو تعاىل: على ادلا كىنا دلت4﴾ لىمًّاأىٍكال  كىتىٍأكيليوفى التػُّرىاثى  ﴿تعاىل:
دلت على ادلوركث ادلعنوم الركحي كالفكرم، أم أف سليماف ركث على أبيو النبوة كالعلم ال غَت، ألف   5﴾دىاكيكد

 داككد كاف لو أكالد كثر دكف سليماف فلو كاف ادلاؿ مل يكن سليماف سلتصا بو.

                                                           

سلسلة ادلعاجم  ( أبو عبد الرضباف اخلليل زلمد الفراىيدم يف كتاب العُت، ربقيق مهدم ادلخزكمي، ابراىيم السامرائي، دار مكتبة اذلبلؿ، بَتكت، لبناف1)
 .234، ص8كالفهارس، دط، دت، مادة كرث، ج

 .105، ص6، مادة كرث، ج1979( أبو احلسن أضبد فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، ربقيق عبد السبلـ زلمد ىاركف، دار الفكر، دط، 2)
 .2( ابن منظور، لساف العرب، ربقيق عبد ا علي الكبَت زلمد أضبد حسب ا، ىاشم زلمد الشاذيل، دار ادلعارؼ، دط، دت، مادة كرث، ج3)
 .19ة الفجر، اآلية ( سور 4)
 .16( سورة النمل، اآلية 5)
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ث يف الشعر اجلاىلي حيث صلد "عمرك بن كلثـو التغلييب" يقوؿ مفتخرا باجملد الذم أيضا جاءت كلمة ترا
 1كرثو:

عىػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًثٍػنىػا المىٍجدى قىٍد عىًلمىٍت مى  ػتَّى يى   نىػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيطىػاًعني ديٍكنىوي حى ًبيػٍ  
ةى ٍبًن ػػػكىرًثٍػنىا مىٍجدى عىٍلقى   وفى المىٍجًد ًدينىاحيصػػػػػػأىبىاحى لىنىا  سىٍيفو مى

يٍ   رًينىاػػػػػػػػػػػزيىىٍيران، نًٍعمى ذيٍخري الذَّاخً  رى ًمٍنوي ػػػػػػػػػػػػػػكىرًثتي ميهىٍلًهالن كىالخى
 األٍكرىمػػػػػػػػػػػػػػػػػًينىاًبًهٍم نًٍلنىا تػىرىاثى  ابان كىكيٍلثيومػػػػػػػػػػػػػػػان ًجميعان ػػػػػػػػػػػػكعىتَّ 

ثٍػػػػػػتى عىٍنوي  ئػػػػػػػػًيئىا كىذىا البػيرىًة اٌلًذم حيدِّ  بًًو نيٍحمىى كىنىٍحًمي الميٍلجى
ػػػػػػػلىٍيػبه  لىػوي السَّاًعي كي ٍجػًد ًإالَّ قىػٍد كىلًيػػػػػػػػػػػػػػٍنىػا كىًمنَّػا قػىبػٍ  فىػأىمُّ المى

نىا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنينىا ػػػػػػػػػػًٍدؽو كرًثٍػنىاىينَّ عىٍن آباًء صػ  كنيورثيها إذا ًمتػٍ
 نرل أف الًتاث عند "عمرك بن كلثـو كرثو عن أسبلفو من آباء كأجداد فهو عنده شيء كراثي.

 اصطالحا: -ب

لقد تعددت ادلفاىيم كالتعريفات حوؿ مصطلح الًتاث كوف ىذا ادلصطلح مصطلح كاسع كمتشعب إىل حد   
كبَت يشتمل على الكثَت من ادلعاين، فمن الواضح أف الكتاب كالشعراء حىت كإف اتفقوا على تعريف شامل للًتاث 

نتمي إىل الزمن يتفقوف على أف الًتاث ي الباحثوففإنو بادلقابل مل يتفقوا أبدا على تعريف دقيق كاضح، فإذا كاف 
ادلاضي فإهنم ؼلتلفوف بعد ذلك يف ربديد ىا ادلاضي، فبعضهم يرل أف الًتاث ىو كل ما كصل إلينا من ادلاضي 

كبأنو كل ما كصل إلينا من ادلاضي داخل ، 2ما كرثناه تارؼليا "البعيد، كيعرؼ الًتاث على ىذا األساس بأنو "كل
 4كأما بعض الباحثُت فَتل أف الًتاث ىو ما جاءنا من ادلاضي البعيد كالقريب أيضا. 3احلضارة السائدة،

 

                                                           

 .86، 81، 80، 75، ص1996، 2( عمرك بن كلثـو الديواف، حققو كشرحو: اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، بَتكت، ط1)
 .16( نظرية الًتاث، د فهمي جدعاف، ص2)
 ، حسن حنفي، دار التنوير.1( الًتاث كالتجديد، ط3)
 .45، ص1991، زلمد عابد اجلابرم، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ثة، ط( الًتاث كاحلدا4)
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" ما زبلفو األمم عرب التاريخ كيكوف مرآة حلضارهتا يف عاداهتا كتقاليدىا  :ؼ "زلمد التوصلي" الًتاث على أنوكيعرّ  -
 1كمنتجاهتا )اليدكية، الفكرية كفنوهنا كخرباهتا( كما يورثو السلف للخلف كيكوف موضع اعتزاز لو.

بل،  فهنا يتبُت لنا أف الًتاث ىو ما خلفو األجداد ألبنائهم كأحفادىم سواء كاف ىذا ادلوركث قوال أك فع 
كذلك نرل أف كل الفنوف كالعادات كالتقاليد كالتيارات االجتماعية كالتارؼلية كلها تدخل ضمن الًتاث فهذه 

فمهما ارتبط الًتاث بادلاضي فهذا ال يعٍت أنو ، ربت عن آراء كمواقف يف كقت ماضياالذباىات كاخللفيات قد ع
 تقبل معا.غلب نسيانو، ال بل ىو جزء ال يتجزأ من صلب احلاضر كادلس

قوؿ:" إف الًتاث ىو ليس القدمي الذم مضى أك ادلاضي الذم تقدـ كإظلا ىو شيء يحيث صلد "علي حرب"  
ال ينفك ػلضر كيؤثر فينا ألنو جزء من كينونتنا الرمزية كمقـو من مقومات ىويتنا الثقافية بل ىو يؤثر يف جسدنا ذاتو 

ذلك "، لرغبة كاذلول، من ىنا ال إمكاف لبلنفصاؿ عنو بصورة جذريةألنو غلسد رؤية اجلسد كطريقتو يف التعامل مع ا
كتتوارث ىذه  نساف كتؤثر فيو، كتدفعو لصنع مصَته يف ىذه احلياةمتفرعة االذباىات كالرؤل زبدـ اإلأف الًتاث دائرة 
 2من شخص آلخر انطبلقا من ادلاضي كصوال للمستقبل. الرؤل كاالفكار

" عرؼ  الًتاث بأنو : ىو ما خلفو لنا السابقوف اك البلحقوف من أدب كعلم كفنوف  كذلك صلد "سامل مكـر
كىو يقتصر على زمن معُت ألنو ليس ىناؾ حدكد معينة لتاريخ أم تراث، فكل ما خلفو ادلؤلف بعد حياتو من انتاج 

ل ما خلفو أجدادنا من الًتاث ال يقتصر فقط على ما خلفو لنا التاريخ كفقط بل الًتاث ىو ك ،إذا3يعد تراثا فكريا"
 عادات كفنوف متنوعة.

أما "جبور عبد النور" عرفو بأنو:" ىو ما تراكم خبلؿ األزمنة من تقاليد كعادات كذبارب كخربات كفنوف  
كعلـو يف شعب من الشعوب كىو جزء أساسي من قوامو االجتماعي كاإلنساين كالسياسي كالتارؼلي كاخللقي، كيوثق 

الذم يعرب عن  فهنا الًتاث ىو العمود األساسي، ابرة اليت عملت على تكوين ىذا الًتاث كاغناؤهعبلئقو باألجياؿ الغ
رلتمعنا كأفكارنا كثقافتنا من الناحية السياسية كاالخبلقية كالتارؼلية، كما أنو علزة كصل بُت ادلاضي كاحلاضر كونو ىو 

 4من يوثق العبلقات بُت األجياؿ كاألمم.

                                                           

 .239، ص1، ج1999، 2( زلمد التوغلي، ادلعجم ادلفضل يف األدب، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، ط1)
 .31، 30، ص1997، 1( على حرب الفكر كاحلدث )حوارات كزلاكر(، دار الكنوز، بَتكت، لبناف، ط2)
، الًتاث كثقافة األمم، ندكة عقدهتا رللة العلـو اإلنسانية تصدر عن رللس النشر العلمي، جامعة الكويت، ص( د عب3)  .192د العايل سامل مكـر
 .1979، مارس 1( عبد النور جيور، ادلعجم األديب، دار العلم للمبليُت، ط4)
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آخر من قبل "رمضاف الصباغ" حيث يقوؿ: ىو ذلك ادلوركث الثقايف كالديٍت كالفكرم كذلك لو تعريف  
كاألديب كالفٍت ككل ما يتصل باحلضارة كالثقافة كتراثنا ىو ادلوركث يف كل أضلاء العامل من القصص كاحلكايات صبيعا 

لًتاث ىو كل ما خلفو رل اف ايفهنا ، من عادات كتقاليد كطقوس كما أف تراثنا ىو ما كرثناه من كل األجياؿ السابقة
الدينية كالثقافية كالفنية كحتما األدبية، فًتاثنا ىو ادلوركث يف صبيع أضلاء العامل  القدماء يف صبيع اجملاالت لنا االجداد

 1 من قصص كحكايات كطقوس.

كاألزماف كالذم  كما يعرفو الدكتور "عباس اجلرارم" :" الًتاث ىو ذلك اإلرث الذم كصلنا على مر العصور 
ال يزاؿ ماثبل يف حياتنا يف صبيع ما انتجتو عقوؿ االجياؿ السابقة كما أكحت بو قلوهبم من علـو كفنوف كآداب ىي 
خبلصة حضارة ىذا البلد كشبرة عبقرية أبنائو كىو نوعاف: أحدعلا معطل يف ادلتاحف كاخلزائن، ال ػليا إال بقدر ما 

مو العادات كالتقاليد كالفنوف كما إليها من ادلأثورات الشعبية اليت ما زلنا ظلارسها انبعثت فيو من ركح، كالثاين تض
 2كظلدىا باحلياة".

 مفهـو التراث في الفكر العربي المعاصر: -2

ال بد للباحث يف مسألة الًتاث من العودة إىل عصر النهضة العتبارين أكذلما أف الًتاث يرتبط دباضي غَت  
من ربديد نطة يف ادلاضي تكوف منطلقا للبحث، كثانيهما بعد االنقطاع الذم حدث بُت التاريخ  زلدد لذا ال بد

 3كتاريخ الثقافة العربية يف ترة التسلط االستعمارم على األمة العربية. الغريب

الطويل  تولدت النهضة العربية ادلعاصرة عن اتصاؿ اجملتمع العريب بالغرب الذم أيقظ اجملتمع العريب من سباتو 
ككضعتو يف مواجهة أسئلة متعددة تتعلق دباضيو كحاضره كمن ىنا برزت عدة أسئلة؟ كيف ننهض كنلحق باحلضارة 

 4اليت زبلفنا كثَتا عن اللحاؽ هبا كمن خبلؿ ىذا السؤاؿ النهضوم كلدت فكرة االنتظاـ يف الًتاث.

 

 
                                                           

 ( رمضاف الصباغ، يف نقد الشعر العريب ادلعاصر.1)
 .1977من كحي الًتاث، مطبعة األمنية، ادلغب، دط،  ( عباس اجلرارم،2)
 .1980، رلموعة من الباحثُت، در الفارايب، بَتكت، 1مقدمات أساسية لدراسة االسبلـ، حسُت مركة ضمن دراسات يف االسبلـ، ط (3)
زلمد عابد اجلابرم ضمن الًتاث كربديات العصر يف ( اشكالية األصالة كادلعاصرة يف الفكر العريب احلديث كادلعاصر، صراع طبقي أـ مكل ثقايف، د 4)

 .1987، رلموعة من ادلؤلفُت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2الوطن العريب، ط
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 أىمية التراث: -3

األمم كاليت من دكهنا تضمحل كتتفكك ىذه األمة كىو رمز للتمييز بُت إف الًتاث ىو اذلوية الثقافية ألمة من  
الشعوب " كاخلطأ كل اخلطأ أف يظن ظاف أف سبسكنا بالًتاث يلغي عصريتنا، إنو يقفنا على معرفة مقوماتنا الثابتة 

 1و هنوضا سديدا.كىي معرفة من شأهنا أف تؤكد كجودنا كأف ذبعلنا ننهض بدكرنا احلضارم يف ىذا العصر الذم نعيش

إذف العودة إىل الًتاث زبتلف ىدفا كطبيعة كمنهجا حسب اختبلؼ مشارب العلماء كاألدباء، كاحلاؿ على   
ما ًب كصفو أف يكوف حضور الًتاث يف الكتابات االبداعية كبَتا كال سيما الركائية منها، فقد أخذت دراسة الًتاث 

الدبية احلديثة عربيا كعادليا، انطبلقا من أف ادلاضي ىو األساس ادلتُت مساحة كاسعة كمهمة يف الدراسات النقدية كا
للحاضر كادلستقبل، كالتاريخ العريب كاإلسبلمي تاريخ عريق بو من قوة الًتاث كالثقايف، كال يشبع فو ادلتلقي كيسد رمق 

ن خبلؿ السَت على طريقة الًتاث ركحو ثقافة لذلك جلأ ادثوف إىل ىذا التاريخ لينهلوا منو سطور اجملد كاخللود م
 2اإلنساين عامة، باالعتماد على تبلقح الثقافات كتبلقيها.

األمم إىل التطور كالتقدـ، كيف ىذا  كباعتبار أف ادلاضي ىو الذم ػلدد كجودنا من عدمو كىو الذم يدفع 
ليست سهلة فإف احتماؿ التحريف السياؽ يقوؿ "أكـر ضياء العمرم" :" إف عملية نقل الًتاث إىل األجياؿ ادلعاصرة 

ادلتعهد للقيم الًتاثية يعترب من أبرر االخطاء اليت اقًتنت دبا ًب يف ىذا اجملاؿ بسبب الغزك الثقايف الذم تعرضت لو 
أرض احلضارة اإلسبلمية كالذم أدل إىل احبلؿ قيم ثقافية جديدة تصل باحلضارة الغربية كال تركز اطبلقا على 

 3جذكرىا الثقافية.

فادلبدع حُت يكتب نصو ال يكتبو من فراغ، بل من كراء مرجعية تراثية تربز ىويتو، كلؤلحداث عبلقة بُت  
ادلبدع كادلتلقي دلا يف الًتاث من لغة مشًتكة كقيم متفق عليها كموز كصور عرفت دالالهتا األكىل على نطاؽ كاسع، 

اليت انصب عليها اىتمامهم، دلا لو من أعلية بالغة يف  فقد أصبحت دراستو يف الركاية العربية من أىم ادلوضوعات
فالطريقة اليت ؼلتارىا ادلؤلف لتشكيل األحداث كترتيبها كربيد عبلقتها بالزماف كادلكاف كالشخصيات " ،العمل الركائي

                                                           

 .80( شوقي ضيف، يف الًتاث كالشعر كاللغة، دار ادلعارؼ كورنيش النيل، القاىرة، صبع مكتب الدراسات األدبية، ص1)
 .2009 شعر زلمد دركيش، )دط( دار البازكرم للنشر كالتوزيع، األردف، عماف، ( عمر ربيحات، األثر الًتاثي، يف2)
 .36ق، ص1405، 1( أكـر ضياء العمرم، الًتاث كادلعاصرة، قطر، شعباف، ط3)
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الًتاث بغية الوصوؿ من خبلذلا إىل أقصى الغايات اجلمالية كادلوضوعية تلزمو يف كثَت من االحياف اللجوء إىل 
  1."الشعيب

الكثَت من الباحثُت أف الًتاث يرتبط كثَتا بثوابت األمة كىويتها، كيف ىذا الصدد يشَت "فاركؽ  يرلك  
خورشيد" بقولو:" إف مصطلح الًتاث شامل نطلقو لنعٍت بو عادلا متشابكا من ادلوركث احلضارم كالبقايا السلوكية 

يؤدم بادلبدع أك بالكاتب إؿ التواصل مع تراث أمتو قصد االستفادة منو  كىذا ما 2كالقولية اليت بقيت عرب التاريخ،
فالًتاث بكل أبعاده كمساراتو يشكل قضية أساسية ال ؽلكن ذباىلها كبناءا ضخما ال ؽلكن ذباكزه عند دراسة أم 

 3قضية أك ظاىرة اجتماعية".
 أنواع التراث: -4

كاحلضارية فالعودة إىل الًتاث ىي عودة إىل أصل منابع البكر ؽلثل الًتاث ىويتنا كشخصيتنا القومية  
للحضارات السابقة، فالًتاث قدؽلا كحديثا لو أعلية بالغة يف أدبنا العريب، حيث صلد الكتاب كالشعراء يستلهموف منو  

ل بُت ادلاضي كل أفكارىم كمعتقداهتم ليوظفوىا يف اصلازاهتم العظيمة اليت تتوارث جيبل عن جيل فالًتاث حلقة كص
كاحلاضر كىو كذلك خطوة مهمة يف بناء ادلستقبل كللًتاث أنواع نذكر منها: الًتاث التارؼلي، الًتاث األديب، الًتاث 

 األسطورم كالًتاث الديٍت.

 التراث التاريخي: -4-1

 تعريفو: -1

كالواك فيو كزعم يعقوب أف الواك بدؿ رخ الكتابة ليـو كذا، كقتة ارخ التاريخ تعريف الوقت كالتوريخ مثلو أَ  لغة: -أ
اذلمزة كقيل التاريخ الذم يؤرخو الناس ليس بعريب زلض كإف ادلسلمُت أخذكه عن أىل الكتاب كتاريخ ادلسلمُت أرخ 

رخ كفعلت منو ارخت ت الكتاب فهو مؤ خ عليو كسلم قاؿ "إينبورخ":" أر من زمن ىجرة سيدنا رسوؿ ا صلى ا
 4إرخاء كأنا آرخ".

                                                           

 .19، ص2000( بلحيا الطاىر، الًتاث الشعيب يف الركاية اجلزائرية، منشورات التبيُت اجلاحظية، اجلزائر، دط، 1)
 .12، ص1992، 1رشيد، ادلوركث الشعيب، دار الشركؽ، بَتكت، لبناف، ط( فاركؽ خو 2)
 .101، ص1981، 2( ضبودم لعودم، الًتاث الشعيب كعبلقتو بالتنمية يف الببلد النامية، دراسة تطبيقية عن اجملتمع اليمٍت، عامل الكتب، ط3) 
 .44( ابن منظور، لساف العرب، ادلادة، ص4)
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 كقت لينسب إليو زماف يأٌب عليو أك مطلقا سواءا كاف ماضيا أك مستقببل كقيل ىو تعريف الوقت كما أنو تعُت
بإسناده إىل أكؿ حدكث أمر شائع من ظهور ملة أك أمر ىائل من اآلثار العلوية كاحلوادث السفلية، شلا ينذر كقوعو، 

مور اليت غلب ضبط أكقاهتا يف مستأنف السنُت كقيل عدد جعل ذلك مبدأ دلعرفة ما بينو كبُت أكقات احلوادث كاأل
 1األياـ كالليايل بالنظر إىل ما مضى من السنة كما بقي.

علم يبحث يف اإلنساف كرلتمعاتو موضحا كل ما يتعلق باالقتصاد يعرؼ الًتاث التارؼلي بأنو   اصطالحا: -ب
ات ىو كائن حي كيف التاريخ أنو يصف أحوالو كتطوره كالعاـ كاألظلاط الفكرية كالعلمية فإف كبل من ىذه اجملتمع

 نذ أقدـ العصور إىل الوقت احلاضركبذلك يصبح ىذا العلم تسَته عامة اإلنسانية يف صبيع مظاىرىا االجتماعية م
 2التاريخ ؽلثل لنا كتلة من األحداث كالوقائع اليت حدثت يف زمن مضى كنقلت إلينا عرب الزمن يف قالب احلاضر.ف

 استدعاء التراث التاريخي: -2

الشخصيات التارؼلية ذكات الوجود يعترب استدعاء الًتاث من الظواىر البارزة يف األدب ادلعاصر، كإف  
احلقيقي أحد معطياتو اليت غالبا ما نبلحظها يف النصوص الشعرية، حيث تتجاكز حدكد زمنها كال تتوقف عنده بل 

 3تقبل.تسَت لتصل إىل احلاضر كمن ٍب إىل ادلس

كالتاريخ كتتأثر ىذه العبلقة من طبيعة الركائي الذم ينهض على التصوير  شعركثيقة بُت الىناؾ عبلقة  
 شعرفهنا نرل أنو بفضل االستعمار كبفعل الزمن قد ازدادت العبلقة متانة بُت ال 4الواقعي كادلعيشي تصويرا فنيا زبيليا،

ارؼلية اليت تتدفق أثناء كالتاريخ، فنجد للتاريخ حضورا بارزا يف األعماؿ الركائية كالشعرية كذلك بفضل اخللفيات الت
ىنا يلعب دكر ادلؤرخ كإف كاف ىذا ادلؤرخ يف حديثو عن الشخصية التارؼلية يستخدـ ضمَت الغائب  شاعرفال، الكتابة

ظر غريبة عنو. حبيث يسمح الكاتب للشخصية التارؼلية بالكبلـ هة نمن خبلؿ كجالذم يغيب الشخصية كيقدمها 
كاحلوار مع الشخصيات األخرل كيتقدـ تارؼلها بنفسها كبناءا على ىذا فإف الشخصية التارؼلية بالكبلـ كاحلوار مع 

دكف  الشخصيات األخرل، كيتقدـ تارؼلها بنفسها كبناءا على ىذا فإف الشخصية التارؼلية منتمية إىل زمن ماض

                                                           

 .1993، 1ادلفضل يف األدب، دار الكتب العلمية، بَتكت، ج ( زلمد التوغلي: ادلعجم1)
 .125ق، ص1425، سنة 1( أضبد بوحسن يف ادلناىج النقدية ادلعاصرة، دار األماف للنشر كالتوزيع، الرباط، ط2)
، 1أكادؽلية العلـو اإلنسانية كالدراسات الثقافية، ع( علي خضرم، استدعاء الًتاث التارؼلي كآلياتو يف شعر صلاح ابراىيم، رللة آفاؽ احلضارة اإلسبلمية، 3)

 .01، ص2020
 .68، ص2002( زلمد رياض كتار، توظيف الًتاث يف الركاية ادلعاصرة، دراسة منشورات ارباد الكتاب العرب، دمشق، 4)
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رجعة، زمن منقطع عن احلاضر انقطاعا كامبل أما استخداـ ضمَت ادلتكلم فمن شأنو أف يقرب الزمنُت ادلاضي 
 1كاحلاضر كغلعل الشخصية التارؼلية حية تغادر الزمن ادلاضي لتعيش يف احلاضر من جديد.

الذم غلمع فيو كل الفنوف بالتاريخ عبلقة كطيدة كضركرية فالركاية ىي القالب شعر ىنا صلد أف عبلقة الك  
 كاألفكار كالعلـو اليت تولد لنا الكثَت من ادلعارؼ كادلمارسات النفسية كالتارؼلية كاالجتماعية....

 التراث األدبي: -4-2

 تعريفو: -1

االدب صبعو آداب: الظرؼ، التهذيب كنقوؿ:" قليل أك عدمي األدب، علم األدب علم ػلًتز بو من اخللل، لغة:  -أ
يف كبلـ العرب لفظا ككتابة كجاء يف لساف العرب أدب: معناه الذم يتأدب فيو األديب من الناس مسي أدبا ألنو 

 2ألدب.يأدب الناس إىل اامد كينهاىم عن ادلقابح كأصل األدب الدعاء كا

فقد عرؼ األدب بأنو مأثور الكبلـ نظما كنثرا أك ىو الكبلـ اإلنساين البليغ الذم يقصد بو التأثَت  اصطالحا: -ب
يف عواطف القراء كالسامعُت أك يف عقوذلم سواءا أكاف منظوما أك منثورا، أك ىو من الفنوف الرفيعة اليت تصاغ فيو 

 3و متعة كلو سحر قول األثر يف النفوس.ادلعاين يف قوالب من اللغة فيو صباؿ كفي

كىو ذات سحر صبايل لتف  فاألدب ىو ذلك الكبلـ البليغ الراقي الذم تزعزع عواطف كعقوؿ السامعُت 
أيضا يقاؿ أف الًتاث األديب ىو أثر ادلصادر الًتاثية كأقرهبا إىل نفوس األدباء حولو متعة تأثر يف نفسية القارئ.، 

فهنا صلد أف ، أف تكوف الشخصيات ىؤالء األدباء من بُت الشخصيات اللصيقة بنفوسهم كالشعراء كمن الطبيعي
الًتاث االديب متحد كقريب من نفوس الشعراء كالكتاب ألنو ؽلثل كيرسم الواقع الذم يعيشو ىذا الكاتب أك األديب 

الكتاب كرسوا كتاباهتم للًتاث فنجد أف الكثَت من  فهو يصف احلياة من صبيع مناحيها سواءا كانت سعيدة أك أليمة

                                                           

 نفسو. ع( ادلرج1)
 .37، ص7ة، اجلزائر، مادة أداة ط( ادلنجد األجبدم، معاجم دار ادلشرؽ، بَتكت لبناف، ادلؤسسة الوطنية للكتاب2)
ر كالتوزيع، ( سعدكف زلمود الشاموؾ، ىدل علي جواد الشمرم، مناىج اللغة العربية كطرؽ تدريسها، الكلية الشرعية، اجلامعة األردنية، دار كائل للنش3)

 .2008، 1ط
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األديب حيث صلد أف ىذا النوع من الًتاث مليء بالرموز كاالكتشافات اليت تتوافق كتتماشى مع ما يعيشونو يف حياهتم 
 1 اليومية.

 استدعاء التراث االدبي: -2

ثابة "كسيلة دأب الشاعر العريب ادلعاصر على استدعاء قصائد أك أبيات شعرية ككظفها يف شعره، فكانت دب 
كقد حظي الشعر العريب القدمي  2،لبناء قصيدتو كاغناء قطاعاهتا كاثراء دالالهتا كترسيخ موقفو العقدم كالفكرم"

باىتماـ سلتلف الدارسُت ادثُت كنصحوا بضركرة العودة إليو لكونو مادة شعرية ثرية سبنح التجارب الشعرية ادلعاصرة 
 3بعدا ذا داللة أعمق كآفاؽ أكسع.

و لثقافتو كيرل "عباس زلجوب" أف الشاعر األصيل ىو الذم يربط نفسو جبذكره كيفتح عقلو لتارؼلو، كقلب 
حبيث ينطلق منها كيضيف إليها كغلدد فيها ألنو استمرار طبيعي جملد الشعر العريب كليس ىو الذم يقطع جذكره 

 4بتارؼلو كال يؤمن بتواصل األجياؿ كبتواصل معايَت الشعر العريب.

ما قالو كلعل أكثر مكانة كحضورا يف النفس ادلعلقات اليت سبثل ذركة ما كصل إىل اجلاىليوف كأنفس  
شعراؤىم، فتناقلتها األجياؿ جيبل عن جيل، حفظا كشرحا كمعارضة. كمن صدر اإلسبلـ أخذ الشاعر العريب ادلعاصر 

 ، كمن العصر العباسي "ادلتنيب" ك"أيب سباـ" ك"أيب العبلء" كغَتىم...شعر "كعب بن زىَت" ك"عبد ا بن ركاحة"

 التراث األسطورم: -4-3

 تعريفو: -1

كلمة األسطورة ىي من فعل سطر، كقد كرد تعريف مفصل ذلذا الفعل كمشتقاتو يف لساف العرب   األسطورة لغة: -أ 
البن منظور مادة )س،ط،ر( ىي من السطر، كالسطر: الصف من الكتاب كالسجد كالنخل كالسطر: اخلط كالكتابة 

ِلنَي﴾﴿َوقَالُوا أ   كىو يف األصل مصدر الليث قاؿ الزجاْج يف قولو تعاىل: خرب دلبتدأ زلذؼ ادلعٌت، كقالوا  َساِطرُي اْْل وَّ

                                                           

 يات الًتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر.شخص( علي عشرم زايد: استدعاء ال1)
 .211، ص2013بح بن خويا، صباليات القصيدة اإلسبلمية ادلعاصرة، الصور الرمز التناص، عامل الكتاب احلديث، إربد، األردف، را (2)
، كلية اآلداب LMDيونس عبو، التوظيف الفٍت للًتاث يف الشعر اإلسبلمي ادلغاريب ادلعاصر، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الطور الثالث (3)

 .81، ص2019/2020جامعة زلمد البشَت اإلبراىيمي، برج بوعريريج،  كاللغات،
 .48، ص2014، 1عباس زلجوب، قضايا يف األدب كمفاىيم يف النقد، عامل الكتاب احلديث، إربد، األردف،ط (4)
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الذم جاء بو أساطَت األكلُت، معناه سطره األكلوف كاألساطَت: األباطيل كاألساطَت: أحاديث ال نظاـ ذلا كاحدهتا 
 1طارة.طار كاسْ إسْ 

كالشيء بالسف: قطعة  مادة )سطر( يف الوسيط )َكَسَط(: الكتاب، َسَطر، َسْطرا كتبو فبلنا: صرعو كقد جاء 
)أسطر( الشيء: اخطأ يف قراءتو كيقاؿ أسطر امسي: ذباكز السطر الذم ىو فيو.)سطر( الكتاب: سطره كالورقة: رسم 

 فيها خطوطا بادلسطرة كالعبارة ألفها كيقاؿ سطر األكاذيب كسطر علينا: قص علينا األساطَت.

ِلنَي﴾ األباطيل كاألحاديث العجيبة كيف التنزيل العزيز  األساطير: َّلَّ أ َساِطرُي اْْل وَّ
ِ
َذا ا ْن َه َٰ

ِ
، كإسِطَته ﴿ا كاحدىا إسطَاره

 كأُسطوره كباذلاء يف الثبلثة.

 2الصف من كل شيء يقاؿ سطر من الكتابة كسطر من الشجر )ج أسطر( كسطور كاسطار )ج( أساطَت. السطر:

 اصطالحا: -ب

تباينت كتعددت تعريفات األسطورة بتباين أفكار كمعتقدات الكتاب كادلؤلفُت لذلك صلد األسطورة ذلا قد  
تعريفات متشعبة كل تعريف ؼلتلف عن اآلخر حيث يعرفها "خليل أضبد خليل":" األسطورة اشتقاقا من سطر، م 

لطبيعي كدلعتاد عند البشر كاألسطورة تعريفا ألف األساطَت أك األحاديث اليت ال أصل ذلا، األحاديث العجيبة اخلارقة ل
ىي حكاية عن كائنات تتجاكز تصورات العقل ادلوضوعي، كما ؽليزىا عن اخلرافة ىو االعتقاد فيها فاألسطورة موضوع 

 فهنا األسطورة قد اكتملت بادلعتقد أك الدين. 3اعتقاد"،

حكاية تعمد إليها ادلخيلة الشعبية البدائية إخراجا كما عرفها الدكتور اجلزائرم "رابح العريب" كما يلي:" أهنا  
لدكافع داخلية رغبة يف التعرؼ على احلقيقة زلاكلة لفهم الظواىر ادلتعددة الغريبة اليت تَت التأمل الذم ينجم عنو 

 فاألجياؿ ىنا تنقل األسطورة كنتاج صباعي ال فردم4،العجب كالتساؤؿ الباعث على البحث عن اإلجابة احلامسة"
 جيبل عن آخر، حيث يقوموف بصياغة ىذا االنتاج يف رسالة أك قالب ال زماين أم غَت متقيد بزمن معُت.

                                                           

 .182، ص3( ابن منظور، لساف العرب، دار احلديث، ج1)
 .1، ج1960، 1ر زلمد علي النجار، الوسيط، ادلكتبة اإلسبلمية، القاىرة، ط( ابراىيم مصطفى أضبد حسن الزيات، حامد عبد القاد2)
 .08، ص3، ط1986( خليل أضبد خليل، مضموف األسطورة يف الفكر العريب، در الطليعة، بَتكت، 3)
 ( رابع العريب: أنواع النثر الشعيب، منشورات جامعة باجي سلتار، ـ،س،ـ،ط.4)
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"أنس داككد":" أف األساطَت من احلكايات الطريفة ادلتوارثة منذ أقدـ العهود اإلنسانية بضور من  كما  رأل 
لظواىر دبا فيو من إنساف كحيواف كنبات كمظاىر طبيعية اخلوارؽ كادلعجزات اليت ؼلتلط فيها اخلياؿ بالواقع كؽلتزج عامل ا

 1بعامل ما فوؽ الطبيعة.

يف خياؿ االنساف القدمي أك البدائي كتكوف مرتبطة ارتباطا كثيقا باخلرافة مليئة فهنا األسطورة تتأرجح  
 بادلغامرات كاالحداث الغَت ادلعقولة.

 عالقة األسطورة بالتراث: -2

الًتاث كاألسطورة عبلقة تكاملية ترابطية فهما دبثابة كجهُت لعملة نقدية كاحدة ال ؽلكن إف العبلقة بُت  
ألحدعلا االستغناء عن اآلخر، فكل منها مكمل لآلخر حيث أف األساطَت تعرب عن حاؿ االنساف القدمي كمعيشتو 

خلية اليت ابتدعها االنساف كذلك يف قالب سواءا النفسية أك االجتماعية أك التارؼلية...إخل، كما أهنا ربلل احلوافز الدا
صباعي " كيف كل مصادر التجارب البشرية األسطورية كالتارؼلية ككاقع احلياة كاجملتمع ادلعاصر ال بد أف ينهض اخلياؿ 

اؾ بدكره يف استكماؿ الصورة، كإضافة اخلطوة اليت تنقصها، ليكتمل ذلا البناء الفٍت كالقدرة على التعبَت كالتأثَت فهن
ذبارب قد ال يكوف ذلا أم أصل يف األساطَت أك التاريخ، أك أحداث الواقع الفعلي بل ؼللقها خياؿ األدب ادلبدع 

 2القادر على خلق احلياة.

إف األسطورة جزء ال يتجزأ من تراثنا فهو أحد الركائز اليت مرت هبا اإلنسانية خبلؿ الزمن ادلاضي مثل:  
يات تصور لنا ثناياىا من اإلنسانية كتارؼلها، أيضا صلد أف الًتاث األسطورم ااحلكحكايات ألف ليلة كليلة، فهذه 

  يف كقفة كاحدة.ىو تداخل للقدمي كاجلديد )ادلاضي كاحلاضر( 

 التراث الديني: -4-4

يعترب الًتاث الديٍت أحد ادلصادر ادلهمة اليت استعملها الكتاب كالشعراء يف كتاباهتم كأشعارىم كذلك نظرا  
 علية ىذا الًتاث الذم اعتٌت باإلسبلـ كبألفاظو الراقية اجمليدة.أل

 
                                                           

اب الشعرم يف السبعينات، دارسة آليات ربليل اخلطاب، تقدمي مصطفى رجى، دار العلم كاإلؽلاف للنشر كالتوزيع، ( أضبد الصغَت ادلراغي، اخلط1)
 .2008، 1مصر،ط

 .1، ط2003( زلمد خلضر زبابدية، من أعبلـ النقد العريب احلديث، دار الفكر ادلعاصر، باتنة، اجلزائر، 2)
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 تعريفو:

جاء يف لساف العرب أف الدين صبعو أدياف يقاؿ بكذا ديانة كتدين كمتدين كدينت الرجل تدينا ككلتو إىل  لغة: -أ
 دينو.

بو كالدين: العادة كالشأف كالدين كالدين: اإلسبلـ كقد دنت بو كيف حديث على عليو السبلـ زلبة العلماء دين يداف 
 1أيضا اجلزاء كادلكافأة.

لقد قص القرآف الكرمي الكثَت من القصص منذ بدأ ظهور اإلسبلـ كمل يهتم بالقصة لذاهتا بل بصفتها أداة  
 2للتنقيب كالعرب كاحلكم.

ةٌ  قََصِصهِمْ  ِف  ََكنَ  لَقَدْ  ﴿كقد قاؿ ا تعاىل: ﴾اْْل لَْباِب  ِْلُوِل  ِعْْبَ
3 

لَْيكَ  أ ْوَحْينَا ِبَما الْقََصِص  أ ْحَسنَ  عَلَْيكَ  هَُقص   ََنْنُ ﴿ كقاؿ أيضا:
ِ
َذا ا ن الُْقْرأٓنَ  َه َٰ

ِ
﴾الْغَاِفِلنيَ  لَِمنَ  قَْبِلِ  ِمن ُلنَت  َوا

4 

يتوضح لنا من خبلؿ ىذه التعاريف أف الًتاث الديٍت كاف مركز كل احلكم كاألفكار حيث جلأ إليو األدباء  
 خاصة للقرآف الكرمي كاستخرجوا ما يفيدىم من معظم اصلازاهتم األدبية.

كاف الًتاث الديٍت يف كل العصور كلدل كل االمم شخيا من مصادر اإلدلاـ لدل الكتاب كالشعراء حيث  
تمد منها ىؤالء ظلاذج موضوعاهتم كصورا أدبية حيث أعطوا الشخصيات الدينية دالالت عميقة ذلا صدعا يف يس

 5اجملتمع ادلعيش حيث تطابق أفكارىم كموضوعاهتم مثل شخصيات قابيل القاتل.

 اصطالحا: -ب

تعاىل كعبادهتا إياه جراء حبها  الدين صبلة من االدراكات كاالعتقادات كاألفعاؿ اخلاصة للنفس من  
 كطاعتها ألكامره.

                                                           

  .1044ص( ابن منظور، لساف العرب، مادة دين، 1)
 ( صباؿ زلمد النواصرة، ادلسرح العريب بُت مناىج الًتاث كالقضايا ادلعاصرة.2)
 .111( سورة يوسف، اآلية 3)
 .03(سورة يوسف اآلية 4)
 .1997( عشرم زايد، استدعاء الشخصيات الًتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر، دار الفكر العريب للطبع كالنشر، دط، مدينة نصرة، القاىرة، 5)
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كالفرؽ بُت الدين كادللة كادلذىب، أف الشريعة من حيث أهنا مطاعة تسمى دينا كمن حيث أهنا جامعة تتسى  
ملة، كمن حيث أهنا يرجع إليها تسمى مذىبا، كقبل الفرؽ بُت الدين كادللة أف الدين منسوب  تعاىل كادللة منسوبة 

 1ا عليو كسلم كادلذىب منسوب إىل اجملتهد. إىل الرسوؿ صلى

 استدعاء التراث الديني: -2

يعترب الًتاث الديٍت مصدرا غنيا من مصار الشعر العريب ادلعاصر، يرجع إليو الشاعر كيستوعبو ٍب يستخدمو  
أنواعو عودة فنية، ال تقتصر تعبَتا عن ذبربة من ذباربو الشخصية أك القومية، فعودة الشاعر إىل الًتاث الديٍت دبختلف 

على االستحضار كالتوظيف فقط كإظلا إثراءا ادلضموف الشعرم كاستلهاما دلا فيو من جوانب مضيئة قصد التعبَت عن 
 2خواجل الشاعر النفسية كذباربو الشعورية.

 الذم لقي الدين دبختلف أنواعو "القرآف، احلديث الشريف..." أك الفكر الديٍت أك الصويف شعرال لقد كظف 
اىتماما كبَتا من طرؼ األدباء كادلفكرين "كتوظيف البنية الفنية كاستحضار الشخصيات الدينية كتصوير شخصية 
البطل يف ضوئها كبناء أحداث لركاية يف ضوء أحداث القصة القرآنية باإلضافة إىل التنويع يف إدخاؿ النص الديٍت يف 

 3.شعرال

لو ينوع من تراثو الديٍت فقد جعل الًتاث اإلسبلمي منبعا لو يعزؼ منو ما جع كما أف تعلق الشاعر بالًتاث 
يشاء من قرآف كحديث كأخذ يتوزع ىذا الًتاث على لوحات الركائيُت بأشكاؿ سلتلفة كاف منو االقتباس آليات الذكر 

 4احلكيم كاحلديث النبوم الشريف.

 دافعاف علا: اصراء استدعاء الًتاث الديٍت يف الشعر العريب ادلعكمن كر  

 الًتاث الديٍت يلـز فيو العودة إىل ادلوركث الردم الديٍت. -1

 الًتاث الديٍت جزء ال يتجزأ من ثقافة اجملتمع العريب. -2

                                                           

 .1، ج1978 ( صبيل صليبا، ادلعجم الفلسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاالصلليزية كالبلتينية، دار الكتاب اللبناين، بَتكت، لبناف، باب الداؿ،1)

 .14يونس عبو، ادلرجع السابق، ص (2)
 .92، ص2002العرب، دمشق، ( زلمد رياض كتار، توظيف الًتاث يف الركاية العربية ادلعاصرة، ارباد الكتاب 3)
 .110، ص1995التوليف، األصوؿ، ادلؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بَتكت،  -القناع-( علي عبد الرضا، دراسات يف الشعر العريب ادلعاصر، 4)
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كاالستبداؿ أك تغَت كلمة أك إعادة بناء السياؽ أك عدـ اافظة عليو  شعرفعند بركز الًتاث الديٍت يف ال 
أم تغَت النص األديب كاالستشهاد حيث تكوف "العبلقة بُت النص كاحلاضر كالنص كنقلو إىل سياؽ آخر كالقلب 

 1الديٍت عبلقة متشاهبة".

فنرل أف الكاتب إذا تعلق بالًتاث الديٍت يقتبس من القرآف الكرمي كاحلديث حيث غلعل الًتاث اإلسبلمي  
لركائيُت "بأشكاؿ سلتلفة كاف منو االقتباس ملجأ لو يف معظم كتاباتو كأفكاره، ٍب يتوزع ىذا الًتاث على لوحات ا

 2آليات الذكر احلكيم كاحلديث النبوم الشريف".

 ناصالت -5

حيث يعد التناص من أىم ميزات الشعراء كالكتاب كىو أكىل الباحثوف أعلية كبَتة دبوضوع قدؽلهم كحديثهم  
كأفكارىم حيث أف التناص يدؿ على خربة كثقافة نقطة ارتكاز بالغة األعلية ينطلق منها الدارسوف لكتابة أشعارىم 

 مدل تأثر الشاعر بالًتاث القدمي. الشاعر كارتباطو بًتاثو، كما أنو يبُت

 تعريفو: -5-1

كرد يف لساف العرب يف مادة )نصص( "النص: رفَعَك الشيء نص احلديث نصا رفعو ككل ما أظهر فقد  لغة: -أ
 3نّص".

 4"انَتّص السناـ": ارتفع كانتصب.أما يف أساس الببلغة فنجده 

ككرد يف قاموس ايط: نصَّ ناقتُو: استخرج أقصى ما عندىا من التسيَت كالشيء حركة كنصَّ ادلتاع: جعل بعضو فوؽ 
 5بعض كنصَّ الشيء أظهره".

من خبلؿ ىذه التعريفات نرل أف مصطلح التناص لو تعاريف عديدة، كقد تداخلت تعاريف الشعراء  
 يف ىذا ادلوضوع، إال أنو قد غاب يف لغتهم النقدية ذلك ألف اشتقاؽ كلمة تناص كانت بالنسبة ذلم. كالكتاب

                                                           

 .1980، 1( عبد اجمليد حيدة، االذباىات اجلديدة يف الشعر العريب ادلعاصر، مؤسسة نوفل، بَتكت، لبناف، ط1)
 .110التوليف، ص -القناع–علي عبد الرضا، دراسات يف الشعر العريب ادلعاصر  (2)

 ، )مادة نصص(1994،بَتكت، 3، دار صادر، ط7( ابن منظور، لساف العرب، ربقيق عبد السبلـ ىاركف/ ـ3)
 .225، ص1998، بَتكت، لبناف، 1، دار الكتب العلمية، ط2( الزسلشرم، أساس الببلغة، ج4)
 .1999، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف،2الفَتكز أبادم، القاموس ايط،ج (5)



 الفصل األكؿ................................................................................
 

28 
 

 اصطالحا: -ب

( يف الفرنسية التبادؿ inter( كبذا تأٌب كلمة )inter texteلفظة التناص ىي ترصبة للمصطلح الفرنسي ) 
( كتعٍت النسيج أك حلبك textusة من أصل التيٍت )( إىل النص يف الثقافة الغربيtexteالنصي، بينما تشَت كلمة )

 1( التبادؿ النصي الذم ترصبو بعض النقاد العرب دبصطلح التناص.inter texteكيصبح معٌت )

كقد تظافرت  1966إف أكؿ من استخداـ ىذا ادلصطلح ىي: "جوليا كريستيفا" كقد أطلقتو يف كتاهبا عاـ  
 2بُت النقاد. ( يف نشر ىذا ادلصطلحtel quelرللة )

 3كترل "كرستيفا" أف التناص عبارة عن فسيفساء من نصوص أخرل أدرلت يف نص جديد بتقنيات سلتلفة.  

كذلك ترل أف التناص ىو "نقل لتعبَتات سابقة أك متزامنة كىو إقطاع أك ربويل... كىو عينة تركيبية ذبمع 
إليو، كتضيف "كريستيفا" أف كل نص يتشكل من تركيبة لتنظيم نصي معطى التعبَت ادلتضمن فيها أك الذم ػليل 

 4فسيفسائية من االستشهادات ككل نص ىو برأيها امتصاص أك ربويل لنصوص أخرل".

كيتضح لنا من خبلؿ ما سبق أف التناص ىو أف يندمج النص األصلي مع نصوص أخرل سابقة ليخرج لنا  
 يف قالب جديد متكامل.

ل" على طرح عاـ لو إذ يقوؿ "ؽلثل النص عملية استبداؿ من نصوص أخرل كيقـو التناص عند "صبلح فض 
أم عملية التناص يف فضاء النص تتقاطع مع أقواؿ عديدة مأخوذة من نصوص أخرل، كهبذا فإف تقاطع النظاـ 

النصوص النصي ادلعطى كممارسة سيميولوجية لؤلقواؿ كادلتتاليات اليت يشملها يف فضائو أك اليت ربيل إليها فضاء 
ذاهتا يطلق عليو كحدة ايديولوجية كىذه الوحدة ىي كظيفة مبلئمة لبنية كل نص شلتد على مداره شلا غلعلها تشكل 

 5سياقو التارؼلي كاالجتماعي.

 ىنا التناص غلب أف يتقاطع مع نصوص أخرل قد يعطينا كحدة كظيفية مبلئمة لبنية كل نص. 

                                                           

 .2011، بَتكت، 1( ابراىيم مصطفى زلمد الدىوف، التناص يف الشعر العريب، ايب عبلء ادلعرم، عامل الكتب احلديث،"1)
 .1990( بَتكت، 9-7( باقر جاسم، التناص ادلفهـو كاآلفاؽ، رللة اآلداب، العدد )2)
 .1998، دار الوفاء للطباعة كالنشر، االسكندرية، 1( رمضاف الصباغ يف نقد الشعر ادلعاصر، دراسة صبالية ط3)
 .36( نبيل علي حسُت، التناص دراسة تطبيقية يف شعر النقائض، ص4)
 .15، ص1997( صبلح فضل، مناىج النقد ادلعاصر، دار اآلفاؽ العربية، القاىرة، 5)
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األشعار ىي دبنزلة نصوص تتم صياغتها عرب امتصاص كىدـ للنصوص كيعد التناص "قانونا جوىريا إذ أف  
 1األخرل للفضاء ادلتداخل".

كمن كل ىذه التعاريف تبُت لنا أف عملية التناص تبقى عملية تواصل بُت نصوص حديثة كأخرل قدؽلة ال  
تلقي( حىت تتم عملية ؽلكن االستغناء عنها، فوجب كجود قسط مشًتؾ بُت ادلرسل )الشاعر(، كادلرسل إليو )ادل

 التواصل يف اإلبداع الشعرم.

 أنواع التناص: -5-2

 للتناص أنواع كثَتة كمتعددة نذكر منها:

 ناص الديني:تلا -5-2-1

كيعٌت بو تداخل نصوص دينية كختارة عن طريق االقتباس أك التضمُت من القرآف الكرمي أك احلديث الشريف  
معينا لتعزز موقف الكاتب من الرؤل كاألفكار اليت يطرحها أك يثَتىا يف مع النص األصلي، كتؤدم معٌت أك ىدفا 

 2 نصو.

 التناص األدبي: -5-2-2

أدبية سلتارة قدؽلة أك حديثة شعرا أك ثرا مع النص األصلي حبيث تكوف التناص األديب ىو "تداخل نصوص  
منسجمة كمتسقة كدالة قدر اإلمكاف على الفكرة اليت يقدمها أك يعلنها ادلؤلف أك احلالة اليت غلسدىا كيتحدث 

 3عنها".

لشعر، كمن خبلؿ ىنا نستنتج أف ىذا التناص يتبلءـ مع نوعُت أساسيُت علا التناص مع النثر كالتناص مع ا 
 .كتاباتو يف إليو توصل ما كيعطي الشاعر يبُت ا ىذ

 

 
                                                           

 .379 نقد الشعر ادلعاصر، صرمضاف الصياغ، يف(1)
 ( اضبد الزغيب، اتلناص نظريا كتطبيقيا.2)
 ابراىيم مصطفى زلمد الدىوف، التناص يف شعر أيب عبلء ادلعرم. (3)
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 التناص التاريخي: -5-2-3

كيكوف ىذا التناص من خبلؿ اعطاء معطيات تارؼلية شبينة كعلى ىذا األساس فإف التناص التارؼلي ىو  
كمنسجمة مع التجربة االبداعية ارة منتقاة من النص األصلي للقصيدة كتبدك مناسبة ت"تداخل نصوص تارؼلية سل

فتلك النصوص كالوقائع كاألحداث التارؼلية ىي اليت يستحضرىا  1للشاعر كتكسب العمل األديب ثراءا كارتفاعا،
 الشاعر كيوظفها يف نصو.

 التناص في العهد القديم كالحديث -5-3

 العهد القديم: -أ

األصوؿ اليت اعتمد عليها السياب يف بناء رموزه يعد الكتاب ادلقدس )العهد القدمي كاحلديث( أصبل من  
الدينية كالًتاثية خاصة تلك اليت تقـو على فكرة التضحية كالفداء كادلعجزات، حيث استفاد مثبل يف العهد القدمي رموز 

 2العدكاف كالعذاب كادلوت كقد اسقط رؤيتو عليها كضبل البشرية ما ينجم عنها من خراب كدمار يفتك اإلنسانية.

كمن الرموز الًتاثية اليت كظفها السياب يف قصائده )قابيل كىابيل( اليت يرمز هبا إىل قول الفتك كالدمار  
كالعدكاف الذم يشعل النار بُت البشر، فإذا كاف قابيل أكؿ ضحية على كجو البشر فإف األرض ما زالت تقدـ أمثلة 

زاؿ قائما بُت البشر كيعتمد السياب يف توظيف ىذا الرمز  يوميا، كيظل ىذا الرمز دليبل على الصراع البشرم الذم ما
 3على القصة التوارثية )قصة قابيل كىابيل( على ما كرد يف التوراة.

 كيستثمر السياب أحداث ىذه القصة كيوظفها يف شعره: 

، كإف صارت حجارتو  سيفنا، كإف عاد نارنا سيفو الخًذـ قابيل باؽو
 4عن خلقو، ثم ردت باسمو األمم اه بارئوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرد ىابيل ما قض

كيف قصيدة "جيكور أمي" صلد اإلشارة إىل زكجة لوط عليو السبلـ عندما نظرت إىل العذاب الذؿ حل دبدينة  
 لوط عليو السبلـ فصار نطلعها كنظرىا اليهم عذابا كعقابا ذلا:

                                                           

 أضبد الزغيب، التناص نظريا كتطبيقيا. (1)
 60علي عبد الرضا، االسطورة يف شعر السياب، ص (2)
 .60ادلرجع نفسو، ص (3)
 .200السياب، االعماؿ الشعرية الكاملة، ص (4)
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 ي عمودطام مرقها الداء كأنً ف أمشي خي كيٍ                                  

 يرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح يسً ػػػػػػػػػػػػػػػػػليػػػػػػػػػػػػػػػػػم                                              

 1وية أـ سادـكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىي عامورة الغ                                         

ث يف قصة لوط عليو السبلـ كعذاب زكجتو حيث نظرت إىل ما حل بالقـو فصارت عمود ملح كىذا تناص مع الًتا
جاء يف التوراة، كتطوت امراتو من كرائو فصارت عمود ملح، كيسقط السياب دالالت ىذا التناص على نفسو بأنو 

 عمود ملح يسَت كيرمز بذلك دلا يعانيو من مرض البدف.

 العهد الجديد: -ب

السياب من العهد اجلديد ما يتعلق بآالـ السيد ادلسيح عليو السبلـ كيتخذ منها دالالت ذاتية شلا يستمد  
ينطبق عليو من ذبربة كمعاناة كانكسارات نفسية حادة نتيجة الفقر كادلرض الذم أمل بو، كلكن سرعاف ما تتحوؿ ىذه 

 2ادلواقف إىل مواقف اجتماعية عامة.

اجلديد صلد قصة العشاء الرباين عندما اجتماع السيد ادلسيح مع تبلميذه....  كمن مواطن التناص يف العهد 
 كاضحة من خبلؿ قصيدتو مرئية اآلذلة يقوؿ فيها:

 3ائعاؿ جى م نى ز الذً بٍ و الخي ي ىي كلحمً  ي تشبونهار التً دمى ىذه الخمٍ 
 كأيضا قصيدة "جيكور كادلدينة" يقوؿ: 

 جن كمبغى كداركفي كل مقهى كسً 

 ربونوػػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ىل تشذلك المى  دمى

 4لونوػػػػػػػػػػػػػػكبز لو تأٍ كلحمي ىو الخي 

                                                           

 .340( السياب، األعماؿ الشعرية الكاملة، ص1)
 ( علي عبد الرضا، األسطورة يف شعر السياب.2)
 .196(السياب، األعماؿ الشعرية الكاملة، ص3)
 ( ادلصدر نفسو.4)
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كال صلد اختبلفا بُت مضموف البيت األكؿ كادلقطع الثاين اذ يستند السياب يف ذلك كلو إىل قصة العشاء  
حيث جاء يف االصليل من: كفيها  الرباين عندما اجتمع السيد ادلسيح بتبلميذه يف عيد الفصح كأراد أف يأكل معهم

ىم يأكلوف أخذ يسوع اخلبز كبارؾ ككسر كأعطى التبلميذ كقاؿ:" خذك ككلوا ىذا ىو جسدم كأخذ الكأس كشكر 
كأعطاىم قائبل:" اشربوا منها كلكم"، كىذا ما عرؼ فيما بعد بالعشاء الرباين ادلقدس، كفكرة احياء ىذا العشاء تؤدم 

سيح لكل من ؽلارسها يف عيد الفصح حيث يتحوؿ بذلك اخلرب كاخلمرة إىل جسد ادلسيح  إىل فكرة حلوؿ السيد ادل
كدمو كػلبلف فيو كقد أعجب "السياب" هبذه الفكرة ألهنا تدؿ على أف موت السيد ادلسيح تضحية من أجل مغفرة 

 1اخلطايا كقد أسيغ السياب ىذه التضحية إىل نفسو.

 التناص في الشعر الحديث: -5-4

لقد تأثر السياب بشعراء العصر احلديث خاصة على "زلمود طو" كتظهر زلاكالت السياب يف السَت على  
خطى "طو" يف قصيدة )يـو السفر( اليت ػلذك فيها حذك "طو" يف قصيدتو )حبرية كومو( فالقصيدتاف من حبر كاحد 

 )ادلضارع( كالقافية كاحد أيضا.

 يقوؿ "زلمود طو":

تػىٍر                                 مىدىل النَّظىرٍ « كومو»تلك        ىىيًِّئي الكٍأسى كالوى

 فىرػػػػػػػػػػالسَّ طيًويىٍت شيقَّةي         رمػػػػػػػػػػػكاصدحي، يا خواط                             
 رٍ ػػػػػػى كحىالى عندىا المىق          ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدىنىٍت جىنَّةي المينى                               

 الٌدر؟ من قصور أـ        ؟  رةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحي أـ ؟ بابل                               
 ؟ للبشر تمثٌلن الحياة        في لدػػػػػػػػػػػػػػالخ رؤل أـ                               

 البكر إلى حنينا ك              ياتها ػػػػػػػػػػػػػػأمس حٌبذا                                
 2فرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌ للس تهٌيأف             الٌسفيػػن إلى نزكعا ك                                

كادلتأمل يف ىذه األبيات الشعرية يشعر أف ايقاعها كتراكيبها اللغوية كصورىا الشعرية قد تسللت إىل قصيدة  
السياب )حبَتة كومو( كىذا النوع من التناص جاء على شكل القصيدة كاملة من حيث البحر العركضي كالقافية 

                                                           

 .64علي عبد الرضا، األسطورة يف شعر السياب، ص (1)
 .1972اجملموعة الكاملة، دار العودة، بَتكت، ( علي زلمود طو، 2) 
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ى "زلمود طو": تأمل ذلك يف أبيات السياب اليت كادلوضوع كاجلرس ادلوسيقي لؤللفاظ اليت استوحاىا السياب من عل
 يقوؿ فيها:

 لن أرل جنة الهول ال كلن أقطف الثمر

 من شفاه حوالم برؤل اللثم كالزىر

 ك بعيد عن البلوغ لقاء ك إف قصر

 ة الوداع شتاتا من الصورت ساعى لى جى  قدٍ 

زلمود طو" يف قصائد منها: يف القرية كيقوؿ "حسن توفيق" أف كثَتا من الصور الشعرية اليت رمسها "علي  
كأيتها األشباح، فقد أفاد السياب منها يف كثَت من صوره الشعرية فمثبل يف قصيدة اخلريف للسياب تكاد تكوف 
زلاكاة لقصيدة "قيتارين" ؿ"علي زلمود طو" فالبحر العركضي كاحد كالقافية كاحدة أيضا كالصورة الشعرية كاحة 

 1مضموهنا متقاربة أيضا.كالتجربة الشعرية يف 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .117، ص1985، 2( أزىار ذابلة كقصائد رلهولة، ربقيق حسُت توفيق، مطبعة الديواين، بغداد، ط1)
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 التراث الديني: -1

عرب الكثَت من الشعراء عن جوانب من را سخيا من مصادر اإلذلاـ الشعرم، إذ الًتاث الديٍت مصد يعترب 
ذبارهبم اخلاصة ليمزجوا بُت احلداثة الشعرية كعمق التاريخ، كادلطلع على الشعر العريب ادلعاصر غلد شخصيات األنبياء 

 أكثر استعماال.

تفل بو األمة اإلسبلمية أال كىو اذلجرة النبوية، كاستثمره يف كاختار الشاعر "عبد الصبور" حدثا اسبلميا رب 
  أشعاره ليعرب عن قضية مهمة كىي الواقع العريب ادلرير، حيث صلده يقوؿ:

 ي القديمنً موطً  ي منٍ تً مدينى  رج منٍ خٍ أى 
 شي األليمقاؿ عيٍ رحا أثٍ مطٍ    

 1ملتحى  قدٍ  وتً ت التي فيها كتحٍ 
تمثل يف ىجرتو من مسقط رأسو كالذم الشاعر يعرب عن ذبربتو أكال كاليت تكادلبلحظ من خبلؿ النص صلد  

 لعل غلد فيها راحتو كضالتو. إىل مدينة أخرلكصفو دبطرح األثقاؿ كالعيش األليم 
كتشَت ادلصادر التارؼلية اإلسبلمية أف الرسوؿ صلى ا عليو كسلم خرج بصحبة الصحايب اجلليل أيب بكر  

 رنا مل ؼلًت أم صديق أك صاحب، كيف ىذا السياؽ يقوؿ:الصديق إال أف شاع
 ابيحى أصٍ  د منٍ ر كاحً أتخيٌ  لمٍ 
 2سوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بنفٍ يفدينً  لكنٍ 

كال يزاؿ شاعرنا يستثمر يف الوقائع التارؼلية اإلسبلمية )سَتة النيب الكرمي صلى ا عليو كسلم( كمل يغفل عليو  
خركج الرسوؿ زلمد صلى ا عليو كسلم ليلة اذلجرة، إذ ترؾ يف فراشو إبن عمو علي ابن أيب طالب رضي ا تعاىل 

الشاعر مل يًتؾ أحد يف مكانو أثناء خركجو، ألنو يعيش اشكالية عنو ليظلل كفار قريش، كلكن ادلبلحظ يف نصو أف 
 ذاتية فهو مل يبلحقو أحد، كنلحظ ىذا يف نصو حينما يقوؿ:

 كلٍم أيغادٍر في فراًش صاًحبي بظلِّ الطالب
 3فلٍيس مٍن يطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليبني سول أنا

                                                           

 .235صبلح عبد الصبور، ديواف قصيدة اخلركج، ص (1)

 .235( ادلرجع نفسو، ص2)
 .233ادلرجع نفسو، ص (3)
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عبد الصبور" كخاصة ديواف "الناس يف ببلدم" غلده كظف أمساء كثَتة اػلائية  كادلتأمل يف أشعار "صبلح 
 :ترتبط بشخصيات تارؼلية إسبلمية كاسم "مصطفى" الذم جعل منو بطبل يف قصيدتو

 ”مصطفى“كعند باب قريتى يجلس عمى 

 طفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىو يحب المص

 ى ساعة بين األصيل كالمساءػػػػػػػػػػػػػػٌ ػػػػػػكىو يقض

 كحولو الرجاؿ كاجموف

 1يحكى لهم حكاية.. تجربة الحياة

كال ؼللو الديواف من األمساء اليت ترمز للدين احلنيف كالشمس، اذلبلؿ، اجلباؿ كاليت تدؿ على عظمة ا.  
 كيظهر ذلك يف قولو:

 مفرؽ الجبينً  الؾي ػػػػػػػػػمجتالؾ ، كاله الشمسي 

 2كينػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم عرشكى  الراسياتي  كىذه الجباؿي 

كخوؼ اإلنساف من موتو بعد  يربز رعب إضافة إىل أنوأف احلياة فانية رغم كل شيء، كما يوضح الشاعر 
 كفاتو، كىي عقيدة ادلتدين ادلسلم، كيف ىذا الصدد يقوؿ:

 ؟الحياةً  غايةي  ما ،أتعابوً  من اإلنسافً  غايةي  ما
 !!وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلل اػػػػػػػػػػػػػػػػهأيُّ  يا
 3الجبينً  مفرؽ كالهالؾي  ،مجتالؾى  الشمسي 

  

 

                                                           

 romantire volutionnary-blogs pot.comاألدب كالتجربة اإلنسانية، ادلوقع: قصيدة الناس يف ببلدم، عادلية(1)
 .29، ص1972( صبلح عبد الصبور، ديواف الناس يف ببلدم، بَتكت، 2)
 .29( ادلرجع نفسو، ص3)
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يات صوفية، ككقع اختياره كادلطلع يف ديواف "أحبلـ فارس" ؿ"عبد الصبور" غلد أف الشاعر يستدعي شخص 
حيث يبُت للقارئ أف فقداف اإلؽلاف كاتباع الشهوات ىي أسباب رئيسية لسقوط  يف "بشر احلايف"على الصو 

 اإلنساف.فيقوؿ:

 ىػػػػػػػػػػػػنا الرضدٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فقػػحي
 االقضى  دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يريػػػبم

 طارػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ لم تن
 جارورؽ األشٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم ت

 ارػػػماألثٍ  معٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلم تل
 بنٍ ػػػػػػػػأة الجنا ىدٍ فقدٍ  حينى 

 ضا الرحبراش الرِّ ػػػػً على ف
 دً ى الوسائً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ عل
 فاسده  يضه ػػػػػػػػػػػػػػػبغ شيطافه 

 1يمضجع كى ػػػػ، شرييمعانق
َظهََر الَْفَساُد ِف الَْْبِّ َوالَْبْحِر ِبَما لََسبَْت أ يِْدي ﴿ :إف قراءة ىذا النص قد يستحضر صاحبها قولو تعاىل 

﴾النَّاِس 
2

فحينما يفقد اإلنساف إؽلانو ال يبقى لو إال سبيبل كاحدا كىو سبيل الشيطاف، لذا ينزؿ ا عليو كقومو ، 
 كالكوارث.رجسا أك عذابا كاجلفاؼ 

، كيظهر ذلك يف إىل استعماؿ الًتاث الديٍت يف قصيدة "أغنية الشتاء" كما أف "صبلح عبد الصبور" قد جلأ 
 :قولو

 مدً كحٍ  ينبئني شتاء ىذا العاـ أنني أموتي 
 3اءػػػػػػػػػػػػػػشت ذاتى  لوػػػػػػػػػػػػػػػػتاء مثػػػػػػػػػػػػذاتى ش 

                                                           

 .267صبلح عبد الصبور، ديواف أحبلـ فارس، ص (1)
، اآلية  (2)  .41سورة الرـك
 .35صصبلح عبد الصبور، اغنية الشتاء،  (3)
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برؤية غامضة كىي حلظة ادلوت، فالشاعر يرل أف ادلوت مل تأت فإف الشتاء يأٌب ال زللة كل  بدأت القصيدة 
 عاـ.

رمز إىل التجربة النبوية كما صلد أيضا أف الشاعر كظف قاـ الشاعر بتوظيف الكثَت من اإلشارات اليت ت 
فكار يف الشعر العريب ادلعاصر شخصية ادلسيح عليو السبلـ اليت أحس الشعراء أهنم أكثر حرية فيها، فمعظم األ

مستمدة من ادلوركث ادلسيحي كخصوصا الصليب، الفداء، احلياة بعد ادلوت، ازبذ الشعراء ملمح الصلب كأسقطوا 
عليو آالمهم اليت ػلملها الشاعر ادلعاصر حيث امتزج دبادية ادلدينة كترؾ طبيعة احلياة احلقيقية يف األرياؼ حيث صور 

 الصلب حيث يقوؿ:الشاعر مسيحيا على 

 يتها صدمت ما بنً أجلً  زلتي منٍ  عري الشِّ 
 لبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلها صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن أج

 كالرعدي  كالظلمةي  ما علقت كاف البردي كحينى 
 1اػػػػػػػىػػػػػػػػػوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني خػػػػػػػػػػػترج

 التراث األسطورم: -2

كاف موضوع األسطورة يف الشعر العريب ادلعاصر من ادلوضوعات اليت استأثرت جبهود كحبوث كثَتة من قبل  
أكثر من باحث كناقد حبكم ما كاف ذلا أك كاف للشاعر احلديث فيها كمعها من احلضور يف، كمواقف يف التعامل 

 2كادلمارسة الشعرية كحىت النقدية ادلعاصرة.

أصبح استخداـ األسطورة يف الشعر العريب ادلعاصر ظاىرة عامة، كادلتتبع للرموز اليت يستخدمها الشعراء  
ادلعاصركف يتبُت لو معظم العناصر الرمزية، إظلا يرتبط بالقدمي بشخوص أسطوريُت أك دخلوا على مر الزمن عامل 

خوص السندباد كسيزيف كعشتاركت كأيوب كىابيل األسطورة كأبرز ىذه الرموز األسطورية كأكثرىا دكرانا ىي ش
كقابيل كأيناس كاخلضر كعنًت كعبلة كشهريار كىَتقل ك السَتين كسقراط كغَتىا من الشخوص األسطوريُت اإلغريقيُت 

 3كغَت اإلغريقيُت.

                                                           

 .40صادلرجع السابق،  (1)
 .37، ص23، العدد 1982( رجاء النقاش، االقتناف باليوت خطر على األدب العريب، رللة دكحة، قطر، 2)
 .202، ص1981، 3عز الدين امساعيل، الشعر العريب ادلعاصر ، قضاياه كظواىره الفنية كادلعنوية، دار العودة، بَتكت، ط  (3)
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خاصة يف كاقع هبذه العناصر الرمزية، كاكتشف ذلا أبعادا نفسية  اىتماما كبَتا كقد أكىل الشاعر العريب ادلعاصر 
، كلعل ذبربة "عبد الصبور" خَت مثاؿ على ذلك، حيث استحضر شخصية السندباد كىي شخصية ذبربتو الشعورية

عرفها الًتاث العريب يف حكاياتو األدبية الشعبية، فالسندباد تاجر غلوب بسفينتو البلداف حبثا عن الطرائف كيتعرض يف 
 د عناء كمغامرة، يقوؿ الشاعر:رحبلتو دلواقف شاقة ال ؼلرج منها إال بع
ـي  كنتي كفي الليل ً    ر أميجٍ على حً  أنا

 رشى ػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػي بالبػػػػػػػػًػػػػػػػػػػفي غفوت أحلمي 
 ياةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػيدؾ الح حينى  كبالموتً 

 فةػػػػػػًػاطػػكالع نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبادكبالسِّ 
 1ماردً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الصٍ ػػػػػػػػػىػػػػفي ق كبالغوؿً 

، كتفاعيبُت النص أف الشاعر عرؼ السندباد منذ عهد الطفولة، كركت لو   ل أمو أقاصيصو كمغامراتو قبل النـو
 ح ذلا أكثر من مستول من الداللة كادلغزل يف نصو، كيقوؿ يف موضع آخر:مع ىذه الشخصية حينما كرب، كأصب

 اري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرح

 دكف نار ىا أنو انطفات ذبالتو على أفق توىجي 

 كجلست تنتظرين عودة سندباد من السفرو 

 كالرعودو  كالبحر يصرخ من كرائك بالعواصفً 

يعلق "عز الدين امساعيل" على ىذا النص فيقوؿ: خرج السندباد لسفرة من سفراتو طاؿ أملها كلكنو ترؾ  
كرائو قلبا ينتظر عودتو، فرحبلت السندباد مهما طاؿ أمدىا تنتهي دائما بعودتو. لكن األمل يف عودتو ىذه ادلرة قد 

 2أخذ يذبل مع مضى الزمن.

رة يعود بعدىا بالطرؼ الفريدة كما كاف شأف السندباد كلكنها رحلة يف عامل فرحلة شاعرنا ليست رحلة كشف كمغام
 الضباب كاجملهوؿ، رحلة ال عودة منها. كيف موضع آخر يقوؿ:

 
                                                           

 .59، ص1972( صبلح عبد الصبور، الناس يف ببلدم، دار العودة، بَتكت، الطبعة األكىل، 1)
 .208ية كادلعنوية، صعز الدين امساعيل، الشعر العريب ادلعاصر ، قضاياه كظواىره الفن(2)
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 ىو لن يعود
 أك ما علمت بأنو أسرتو آلهة البحار

 في قلعة سوداء في جزر من الدـ كالمحار
 ىو لن يعود
 رحل النهار

 فلترحلي، ىو لن يعود
كالظاىر أف الشاعر يتحدث ىنا عن رحلة ال رجوع منها كىي ادلوت فهي ذبربة مريرة للشاعر فحينما يوظف  

 .ىذه الشخصية فإنو يؤكد لعدـ جدكل االنتظار كضركرة قطع األمل يف العودة

كيف موضع آخر، يتحدث "عبد الصبور" عن الرحبلت الشاقة كىو يسقطها على نفسو كعلى اإلنساف العريب 
 ذم يعيش أزمات كثَتة يف كطنو، حيث يقوؿ:ال

 ر الطريقً ػػػػػػػػػػػػن مخاطػػػػػػػػػػػػػػػػػع ال تحك للرفيقً 
 ؟ت قاؿ: كيفى ػػػػػػػػػػػػػي انتشيت للصاحً ػػػػػػإف قل

 السندبادي  يمت دأٍ ػيه إفٍ  صارً ػػػػػالسندباد كاإلع
 لئ الوسادة بالورؽً يمتى  آخر الليلً  يالسندباد ف

 طوطً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميت طالسم الخ كموجة فار
  1رؽً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالع ح الجبيني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكينض

 كيستخدـ أسطورة التنُت فيقوؿ: 

كظف الشاعر يف موضع آخر من شعره أسطورة التنُت ىنا كىو الكائن اخلرايف الذم يقذؼ النار من فمو، كػلرؽ  كما
  باللهب فهو يعكس القوة كىو معركؼ بغركره، كىو ما ػلاكؿ الشاعر "صبلح عبد الصبور" فيقوؿ:

 

 

                                                           

 .16ادلرجع السابق، ص (1)
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 ى نػىٍفًسي أىٍحيىاننا بًاىٍلقيٍرصاًف األىٍزرىؽً مِّ فىاسى 

 1ركؼً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًن المىحٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًاىٍلًتنٌ أىٍك 

يصور زىراف ككأنو  (افقصيدة )شنق زىر كما نبلحظ أيضا توظيف الشاعر ألسطورة التنُت كيظهر ذلك يف  
 2دل كجوده كينشر الرعب يف األكساط.تنُت ؽلد ص

ًة األىٍرًض  هى بػٍ  الضِّيىاءً كىثػىوىل ًفي جى
 كىمىشىى الحيٍزفي ًإلىى اىأٍلىٍكواخً 

 ينه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتًنٌ 
 فى ًذراعو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىوي أىلٍ 

 ًذراعو  يزً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً كيلُّ دىٍىل
 3اللٍَّيلً ًر حىتَّى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمٍن أىذاًف الظُّهٍ 

كما يلجأ الشاعر "صبلح عبد الصبور" يف موقف آخر من توظيف أسطورة أخرل كىي أسطورة ادليدكزا  
كانت ادليدكزا من بينهم فتاة صبلية جدا، لكن آثيا  كاليت ػلولن كل من بقع عليو النظر،كىي إحدل الغوركونات 

كىو مصطلح تقصد بو نسخ الكائنات،  4الربة صباال، االدعاء أهنا تعادؿ حولت شعرىا إىل أفاعي ألهنا ذبرأت على
كقد استخدـ الشاعر "صبلح عبد الصبور" ىذه األسطورة حىت يعرب عن رغبتو يف التحوؿ إىل كائن ال يفهم كال يتأمل 

 5حُت يتجنب أمل الواقع ادلرير الذم كاف يعيشو.

إىل حجر، كىو ما عرب عنو "صبلح عبد ىي تقـو بتحويل من ينظر إليها فأسطورة ادليدكزا بتعبَت آخر  
 الصبور" يف قصيدة فصوؿ متنوعة من كتاب األياـ ببل أعماؿ:

 ةٍوىىرى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍبكي جى 

                                                           

 .35( صبلح عبد الصبور، ديواف الناس يف ببلدم، ص1)
راف، ينظر: معاشو بوكمشة، األسطورة يف شعر صبلح عبد الصبور، مذكرة لنيل شهادة ماجستَت، كلية اآلداب كاللغات كالفنوف، جامعة السانيا، كى (2)

 .62، 61، ص2011-20112
 .198صبلح عبد الصبور، ديواف الناس يف ببلدم ،ص(3)
 .60ينظر، معاشو بوكمشة، األسطورة يف شعر صبلح عبد الصبور، ص (4)
 .196( ماكس شابَت، ركاد ىنريكس، معجم األساطَت، ص5)
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 دُّ ها يػىٍرتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن يىًنمُّ النَّظىري اىليٍ م

 ليو النَّظىرى المىٍسحوري ، كىيػىٍهوم ًفي قىاًع النػٍَّوًع المىٍسحورً إ

 اؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحىتَّى آجىاًؿ اآلجى 

 1قىٍد ييٍمسىخي حىجىرنا أىٍك مىٍوًضعىوي ييجىمَّدي 

كما نبلحظ أف على "صبلح عبد الصبور" استحضار أيضا أسطورة من أساطَت الشائعة كىي أسطورة  
يواف شخصيتو دلاثيل حفينكس كىو ما يسميها ادلصريوف يأىب اذلوؿ فهو سللوؽ أسطورم غلسد أسد، كرأس يس

َت، كقسم أسد، أرسلتو ىَتا ضخمة على أساس الصورة اليت ذبمع ربا الشمس، أما اليوناف فقسم منو امرأة، كقسم الط
ليجلب الوباء على طيبة عقابا للمدينة على تصرفات اليوس، ككاف السيفينيكس يطرح لغزا فإف مل يقـو اإلنساف 

 2جعلو ألقاه من أعايل الصخرة.

 3كفجأة ربولت خيوطها إىل قطط. عصرهتصورات  بتصوير"صبلح عبد الصبور" كما قاـ 

أسطورة "بينيلويب" كىي زكجة "أكديسيوس" الوفية، كأـ "ليليماؾ"، نسجت كما ستحصر يف موضع آخر  
عباءة ؿ"الرنس" كالد "أكيسيوس" لتبعد عنها خطاهبا أثناء غياب زكجها مدعية " أهنا لن تتزكج مامل تكمل العباءة 

 ككانت ربل يف الليايل ما ربيكو النهار".

ن العريب كىي دكرة دائمة من ادللل كالركتُت اليومي إىل كىو ما يصوره "صبلح عبد الصبور" عن حياة ادلواط 
 غاية كفاتو حيث يقوؿ:

 جي عىلىى الًفراًش كيلَّ ساعىةو تىميلي كمهٍ 
 زىبي التُّراًث ًفي ًسٌكينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ كىأىع

 4افي ثيمَّ أىٍنجىزى الٌتابوتى ػػػػػػػػػكىأىٍصنىعي األىٍكف

                                                           

 .470، الطبعة الثالثة، دار الشركؽ، القاىرة، ص1960صبلح عبد الصبور، شجرة الليل، دار بَتكت،  (1)
 .66معاشو بوكمشة، األسطورة يف شعر صبلح عبد الصبور، ص ينظر: (2)
 .443، دار الشركؽ، ص5، ط1960صبلح عبد الصبور، ديواف أقوؿ لكم، دار آداب بَتكت،  (3)
 .246صبلح عبد الصبور، ديواف الناس يف ببلدم، ص (4)
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يف انقضاء عمر اإلنساف، كىو اللغز الذم كاف يطرحو "أبو اذلوؿ" "سيفينيكس" على فيستلهم الرؤية اذلولية  
ادلرء عند باب ادلدينة حيث كاف يشًتط حلل اللغز ما ىو ادلخلوؽ الذم كاف ؽلشي يف الصباح على أربعة كاثنُت يف 

 يف األبيات التالية: ظهر كعلى ثبلثة يف ادلساء...، فهو يقصد يف ىذا اللغز عمر اإلنساف، كىو ما نبلحظو
ا أىبيو الهى   ٍوًؿ الميخيفً ػػػػػػػػػػػػػػػىىذى

 راًدًؽ ًعٍندى بىاًب مىدينىتىٍي ًلٍلقىاًدًمينى ػػػػػػػػػػي نىٍصبى السٌ 
 لي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ آهو لىٍيسى ىوى اللَّي

 ٍدري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىٍل القى 
 وىليَّةي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاله الرٍُّؤيىا

 1تػىٍقبىلً ػػػػػػػػػٍ كىسيقوطي الحاًضًر ًفي الميس
كيف ربوؿ من نوع آخر يشَت إىل مسخ الكائنات حيث يشَت إىل سيطرة البعض على األغلبية على ىذه  

 األقلية البورجوازية اليت مسخت الكائنات تتحكم يف رقاب البشر، كىو الوضع ادلًتدم الذم يصوره "عبد الصبور":

ارً   شىمىميٍت خيطَّةي اىٍلبيهاًر ، ثيمَّ غىٍصبى الًبحى
 حىٍيثي رىأىييٍت العىٍيبى طىائًرنا ًبرىٍأًس ًقٍردوك

ًلمىةي  ا أىرىادى أىٍف يػىقيوؿى كى  هىقو نًحينىمى
نىاـً أىنًَّني أىقودي عىرىبىةى   رىأىييٍت ًفي المى

ا سً ػػػػػػػػػػػػي تىج  كاتُّ مىهار ػػػػػػػػػػػػػػػرُّىى
  التراث التاريخي: -3

يوظف "عبد الصبور" شخصيات تارؼلية إلثراء ذبربتو الشعرية لبعض األبعاد التارؼلية فيكسب عملو نوعا من 
اإلبداع الدرامي، نتيجة التذكَت دباض قدمي كأبطاؿ عاشوا فيو )فداللة البطولة يف قائد معُت أك داللة النصر يف كسب 

تتكرر من خبلؿ مواقف جديدة كأحداث جديدة كىي يف نفس الوقت قابلة  معركة معينة تظل باقية كصاحلة ألف
كمن الشخصيات التارؼلية اليت كظفها "صبلح عبد الصبور" شخصية زىراف 2لتحميل تأكيبلت كتفسَتات جديدة(،

                                                           

 .451ادلرجع السابق، ص (1)
 .143يونس عبو، التوظيف الفٍت للًتاث يف  الشعر اإلسبلمي ادلغاريب ادلعاصر، ص (2)
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صبلح يف قصيدة اليت عنوهنا ب"شنق زىراف"، كزىراف شخصية عاشت يف مرحلة االستعمار االصلليزم دلصر. يقوؿ "
 عبد الصبور":

ًة األىٍرًض الضِّيىاءً  هى بػٍ  كىثػىوىل ًفي جى

 ًمٍن آذىاًف الظٍُّهًر حىتَّى اللٍَّيلً 
 وً ػػػػػػػػػػػػػلَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًال 

 ًف نىهارً ػػػػػػػػػػػػػًفي ًنصٍ  
ًذًه الًمحىًن الصَّمَّاًء ًفي ًنٍصًف النَّهارً   كيلُّ ىى

 1رافى اىٍلوىديعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ميٍنذي تيٍدلي رىٍأًس زىى
فقد كاف ادلشهد مظلما بسبب شنق "زىراف" من طرؼ ادلستعمر االصلليزم يف كضوح النهار ٍب ينتقل الشاعر  

 إىل كصف "زىراف" يف األبيات التالية:

مناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىافى زىىٍ   رافي غيالى
 ًلده ػػػػػػػػػػػػٍ راءي كاأٍلىبي مىوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأيمُّوي سىمٍ 

 امىةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينيوي كىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىييع
كىعىلىى الصٍَّدًع حىمامىةه كىعىلىى زىٍيًد أىبيو سىالمىةى 

2 
أصيلُت ليبُت للقارئ بشاعة  يعرؼ الشاعر ىذه الشخصية من طفولتها كحىت شنقها بأف كالديو عربيُت 

لو كل شيء أرضو كعرضو كمالو، كطمس ىويتو  ادلستعمر  االصلليزم كحقده على اإلنساف العريب الذم يريد أف يسلب
 العربية اإلسبلمية األصيلة.

ككظف "عبد الصبور" احلبلج كىي شخصية صوفية ظهرت يف القرف الثالث اذلجرم عربت عن مواجدىا  
ظاىر الشريعة اإلسبلمية فبًتت رجبله كيداه من خبلؼ، فعد احلبلج شهيد قضيتو عند قـو  بلغة تتعارض مع

 ، فنجده يقوؿ: الصوفية، كاستثمر شاعرنا يف ىذه الشخصية

 
                                                           

 .19، ص1972صبلح عبد الصبور، شنق زىراف، دار العودة، الطبعة األكىل، بَتكت،  (1)
 .20صبلح عبد الصبور، شنق زىراف،ص (2)
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 رىٍح لىكى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإنِّي اشٍ 
ٍلًقوً   لىٍم يىٍختاٍر الرٍَّحمىافي شيخوصنا ًمٍن خى

 رًهً و يػىٍقرىؼى ًفيهم اقٍػبىاسىا ًمٍن ني ل
ٍوًف الميٍعتىًدؿً  ا لًيىكيوفى ًميزىافي الكى  ىىذى

 1قىٍلبً ال رىاءى قى نيوري اللًَّو عىلىى فػي  اكىييًفيضيو 
نٍػيىا ًنيننا الدُّ  الحىاٌلجي ىينىا جى

ئً   الشَّرِّ ذو بً ػػػػػػػػمىا نىٍصبىغي ًعٍندى
؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَّ اىٍلشيبىلي : الش  رُّ

 ي بًالشَّرِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىا تػىٍعنً  
 2اٌلًج : فػىٍقري الفيقىراءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى 

ل جديد فكاف "احلبلج" ىو كانتمى الشاعر "صبلع عبد الصبور" مسرحيتو من التاريخ كأعاد ىيكلة األحداث بش
 للشاعر يف معاناتو. معادؿ رمزم

كما أكد الشاعر عن كوف "احلبلج" يف مسرحيتو شاعرا يبلـز بُت الشعر كادلوقف كدبا أف "صبلح عبد  
 الصبور" جعل شخصية "احلبلج" قناعا يعاجل هبا جزء من حياتو حيث أنو ليس لباسا سقراطيا يعكس مزاجو.

ث الشاعر "صبلح عبد الصبور" يف قصيدة "تأمبلت يف زمن جريح" عن الرئيس كيف موضع آخر ربد 
 ادلصرم "صباؿ عبد الناصر" كتب مرتُت لو حيث يقوؿ:

 

يىاتػىٍين  بى ىىٍل مىاتى ًمٍن كىىى   الحىياةى حى
 اتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقًّا مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى 

ا ؟ٍفعىلي بػىٍعدى ػػػػػػػػػػػى مىاذىا سىن   ىىذى
 ٍفعىلي دكنىوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىاذىا سىنى 

                                                           

 .469، ص1969عبد الصبور، مأساة احلبلج، اجلزء األكؿ، دار األدب، بَتكت، ط،  صبلح (1)
 .471ادلرجع السابق، ص (2)
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قًّا مىاتى ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى 
1 

سرم كنبض يف شرياهنم،  إهنا صبلة من األسئلة اليت غلب معاجلتها باألجوبة، تتجمع الكلمات حوؿ إسم 
 حيث كاف ىذا الرجل دبثابة األب الذم ػلمي أسرتو فعرؼ بقوتو كحسن تعاملو مع أبناء شعبو.

 2كما ربدث عنو يف قصيدة "احللم كاألغنية" كبغنائية يرجو عودة كإعادة مصر احللم مصر أخرل من جديد: 

ةن  كىتىًعيشي أىيَّامينىا اىٍلمىٍْلىل ا ليغىةن رىخيمى  ًبمىٍوًتكى ميٍنًشدن
ٍوتىى األىٍجدادي   كىٍي يوًقظى المى

عىثي ًمٍن ريكاـً العالىًم المىٍدفوًف أىٍطياؼى ي  بػٍ
 انًٍتصاره قىديمه  

ةً ملًتىعوًدم لًٍلوىادً  عىثي ًفي ثػىرىل ًمٍصرى الجىديًد كىاىٍلعىظيمى  3، كىتػىبػٍ
فس القصيدة يردد نربة احلزف كاألسى، يرد فيها تساؤؿ مرىق، فالشاعر ينمي عودة الزعيم الذم دفن، ففي ن 

 كقد بث فيو ركح اليأس:

ٍرناهىىٍل مىاتى كىأى   خى
 لىٍو يىعودي لًبػيٍرىىةو كىييحيلي نىٍظرىتىوي آهو 

 اًلضىبىابو  كىيىٍكًشفي عىٍن بػىٍعًد بػىٍعضى 
 راًب ؟ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، لىًكٍن آبى ًإلىى التُّ آهو 

كىلىٍم يىًحٍن كىٍقتى األىبٍياًت القىٍوؿي يػيٍرًىقينا
4 

لكن الشاعر ال ينسى يف غمرة أحزانو أف ؼللد ذكرل البطل الذم أعاد إحياء مصر من موهتا كسباهتا، ككأنو  
 يرمز إىل "صباؿ عبد الناصر":

 

                                                           

 .430( صبلح عبد الصبور، تأمبلت يف زمن جريح، ص1)
 .69( ينظر، صبلح عبد الصبور، قصيدة مصر احلديثة، دراسة حيدر توفيق بيضوف، ص2)
 .343مي، صصبلح عبد الصبور، أحبلـ فارس القد (3)
 .344ادلرجع نفسو، ص (4)
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انىٍت قىٍد غىفىت  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ كىأىفَّ ًمٍصرى األيّـَ كى
 تىعيدى شىبابىها كىريؤنل صىبًّاىا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍم تىسٍ أى 

انىٍت قىٍد اٍحت أىنػَّهىا كى  رىقىتٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كىكى
 بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلًتىٍطهيرى ثيمَّ تػىوىلَّدى ًمٍن جىديدو اللَّهى 

 كىخىرىجىٍت أىٍنتى شىرارىةي الٌتاريًخ ًمٍن أىٍحشىائًهىا  
 1لًتػىعيودى تيٍشًعلي كيلَّ شىٍيءو ًمٍن لىظىاىىا

 كهبذا يكوف "صبلح عبد الصبور" قد رد العركؼ ؿ"صباؿ عبد الناصر" كلو بلغة الكلمة. 

يف موضع آخر شخصية أخرل، كيتجلى ذلك  كما نبلحظ على شاعرنا "صبلح عبد الصبور" قد استحصر
يف قصيدة "ليلى كاجملنوف"، كىو بطل من أبطاؿ النضاؿ القومي، كقادتو ادلعلقة على اجلدراف، كخصوصا تلك اللوحة 
على اجلدار ادلواجو للمائدة، إهنا لوحة "دكف كيثوت" أك زلارب الطواحُت، بطل ركاية "سَتفانتيس" تلك الشخصية 

وية، لكنو مع ذلك مستعدا للقتاؿ، كركوب ادلخاطر كىي اللوحة الوحيدة اليت خصها ادلؤلف بالذكر الساذجة كالعف
دكف بقية الصور كاللوحات، ككأف بو أراد توجيو الفكر إىل حقيقة ما كراء عملو كىي أف ادلصرم، مناضل شجاع، ال 

ر الحتماالت الثورة القادمة، اليت ينبغي أف ؼلشى ادلخاطر، كإف بدا عفويا مسادلا سهبل ٍب ىو ػلاكؿ هتيئة اجلمهو 
 يستعدكا ذلا جيدا، كإال فالتنبؤ بكارثة عظمى لو ظلوا عميائهم:

ا البػىلىدي المىٍنكوبى   سىتىظىلُّ مىرًيضنا بًاأٍليٍسليوًب ًإلىى أىٍف تىٍدىىمى ىىذى
 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوبى لىهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارًثىةن الى أيسٍ 

ئًذو ًحينى توىزَّعي رًيحي الكارًثىًة المىٍجنوفً   كىلىقىٍد تػىٍنسىى ًعٍندى
 اًت األىٍعيىادً قاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىارى النٍَّكبىًة كىٍبطى 

 ًرؾً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ أىٍف تػينػىفِّذى ًبٍضعى قىصىاصىاتو ًمٍن شىع
 اٌلدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىلىقىٍد تىتوىسَّدي كىٍومىتيوي قيديمنا الجى  
 لوبو ىىمىجي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىىيوى ييدىٍحًرجي ًفي أيسٍ  

ا   2اًمري بًاأٍليٍسليوبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الرٍَّأسي العىىذى
                                                           

 .343-342ادلرجع السابق، ص (1)
 .281، ص1988صبلح عبد الصبور، مسرحية ليلى كاجملنوف، اصدار ضمن عدة مسرحيات اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  (2)
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 التراث األدبي: -4

كارتبطوا هبا ارتباطا  لقد شكلت النصوص الًتاثية الشعرية كشخصيات الشعراء مادة خصبة رجع إليها الشعراء 
كاذلمـو اليت يعاجلها الشاعر فتتداخل التجارب الشخصية ادلاضية مع ـ مع احلالة الشعورية كالواقع كالقضايا فنيا يتواء

التجارب الشخصية ادلعاصرة حُت غلد الشاعر ادلعاصر يف ذبارب السابقُت الشعرية كمعاناهتم صدل لتجاربو 
حضاراتو،  كيرل "عز الدين امساعيل" "أف الشاعر ادلعاصر الذم استقر يف كعيو أنو شبرة ادلاضي كلو، بكل 1كمعاناتو،

كأنو صوت كسط آالؼ األصوات اليت ال بد أف ػلدث بُت بعضها كبعضها تآلف كذباكب ىذا الشاعر قد كجد يف 
أصوات اآلخرين تأكيدا لصوتو من جهة، كتأكيدا لوحدة التجربة اإلنسانية من جهة أخرل، كىو حُت يضمن شعره  

 2ُت أجزاء التاريخ الركحي كالفكر اإلنساين".كبلما آلخرين بنصو، فإنو يدؿ بذلك على التفاعل األكيد ب

إف شاعرنا "عبد الصبور" كظف أبياتا شعرية أك أجزاء منها قد تداكلتها األلسنة كذاعت بُت الناس، دلا ربملو  
درلا فاعبل كيتجلى ذلك يف عدة قصائد من دكاكين سلتلفة  من دالالت متجددة تفرض حضورىا، فدرلها يف شعره

بو سباـ" حيث استلهم الشاعر قصة فتح عمورية كقصيدة "أيب سباـ" فيها، كمل يسقط الشاعر على ىذه كمنها قصيدة "أ
القصة دالالت معاصرة لتصبح الصورة رمزية ك)......إظلا أنشأ بُت الصورة القدؽلة كادلعاصرة مقابلة يدين من خبلذلا 

اـ" كقصيدتو ادلشهورة يف مدح رسوؿ ادلعتصم "زلمد فاستحضر "أبا سب 3تقاعس الواقع العريب ازاء ربديات األعداد (،
 بن ىاركف الرشيد" دلا فتح عمورية، كيف ىذا السياؽ يقوؿ:

 دادًم الثٌائًرً ػػػػػػػػػػػػسىٍيفي البػىغٍ 

 ٍحرىاًء ًإلىٍيوي . . . لًبىاهى ػشىقَّ الصَّ  

 تي العىرىبيَّةي ػػػػػًحينى دىعىٍت األيخٍ 

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً كىاهي ميٍعتىص من
4 

 
                                                           

 .75( ينظر: يونس عبو، التوظيف الفٍت للًتاث يف الشعر اإلسبلمي ادلغاريب ادلعاصر، ص1)
 .311عز الدين امساعيل، الشعر العريب ادلعاصر، ص (2)
 .230علي عشرم زايد، استدعاء الشخصيات الًتاثية يف الشعر العريب ادلعاصر، ص (3)
 .141( صبلح عبد الصبور، أقوؿ لكم، ص4)
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يستهل "عبد الصبور" قصيدتو بنص يقيم عبلقة بُت ادلاضي كاحلاضر ليستحضر أك غلدد ذبارب ادلاضي يف  
، فهي" حلظة االندماج ادلتوتر الفريد بُت احلاضر كادلاضي ىي ما يتوجب على الشاعر العريب احلديث ذبارب احلاضر

ربقيقو كعيا كشلارسة، كعرب ىذه اللحظة البالغة يتم التحاـ احلاضر بادلاضي معا، ليضيء أحدعلا اآلخر كيصبح كل 
منهما أكثر معرفة بنفسو"، كاستطاع "عبد الصبور" أف ػلقق ىذه الرؤية حينما افتتح قصيدتو بكلمة السيف فهو رمز 

بُت السيف )الذم ىو أصدؽ من  كؿ الشاعر أف يعقد شلاثلةادلقاكمة كاجلهاد، كىو احلل كاخلبلص يف  زمنو، ػلا
 . 1"األنباء كالكتب( كالثورات العربية آنذاؾ، فحمل السبلح يف اجلباؿ كالسهوؿ كادلدف أصدؽ من الشعر

 كىي كىراف كطربية فنجده يقوؿ:كاستحضر الشاعر منطقة من ادلناطق العربية  

 ةطىٍبريَّ لىًكنَّ الصٍَّوتى الصَّارًخى ًفي 

 رىاًف ػػػػػػػػػػػػػػػػػباهى ميٍؤتىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ل 

ٍىرىاًف   لىًكنَّ الصٍَّوتى الصَّارًخى ًفي كى

 2زافى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالحِّ  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ بى لى 

توظيف "عبد الصبور" للنص الشعرم القدمي يبُت أف "النص الشعرم ادلعاصر بنية مفتوحة على  إف  
 3ادلاضي مثلما أنو كجود حاضر كيتحرؾ ضلو ادلستقبل كىذا يغاير كيناىض فكرة البنية ادلغلقة على اآلنية".

يث )البندقية( مقتبسا من كيشجع "عبد الصبور" الشعوب على مقاكمة االحتبلؿ كاالستعمار كضبل السبلح احلد
 قصيدة "أيب سباـ" فيقوؿ:

 حابىكى ػػػػػػػػػػػػػػاٍخلىٍع غىمىدى سى 

ةً كىًاٍنًزٍؿ ًفي قػىٍلًب الظُّ    لىمى

 

                                                           
1
  

 .141صبلح عبد الصبور، أقوؿ لكم، ص (2)
 .113، ص1993، 3كالنظرية، دار سعاد الصباح، الكويت، ط عبد ا زلمد الغذامي، ثقافة األسئلة مقاالت يف النقد (3)



 الفصل الثاني................................................................................
 

50 
 

 1ةً ػػػػػػػػػػػػػػػقَّ العىتىمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ش

على ألسنة الشعراء كيستحضر الشاعر "عبد الصبور" شخصيات أدبية كثَتة، كمن بينها "لوركا" اليت تتداكؿ  
ادلعاصرين، ك"لوركا" ىو أحد أىم شعراء اسبانيا يف الثبلثينيات الغرناطي األنيق، عازؼ البيانو كالفناف التشكيلي الذم 

.ك جعل منو نافورة تغٍت ذلا ادليادين كاغنية عجرية عرب 1936ًب اعدامو يف بداية احلرب األىلية يف إسبانيا عاـ 
 ر الثائر ادلناضل من أجل العدالة كاحلرية كرفض الظلم، يقوؿ "صبلح":السهوب، فهو رمز للشاع

 لوركا نافورة ميداف
 فاؿ الفقراءػػػػػػػػػػػػػػػػظل كمقيل لْلط

 رية،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلوركا أغنية غج
 ة،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوركا شمس ذىبي

 لوركا ليل صيفي منعم،
 يضاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوركا سوسنة ب

 2ماءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمسحت خديها في ال
لوركا ىي تلك األغنية اجلميلة اليت تنبعث من فم امرأة عجرية ربسن اختيار كلماهتا لتقع يف أذف السامع كمن  

حالة كجودية ينصهر   ًب ذبذبو يف فلكها، كىي الشمس الساطعة الدالة على احلرية ككأف شعر "عبد الصبور" يسبح يف
 فيها اإلنساف كيصبح جزأ ال يتجزأ من كىج الطبيعة.

 كيبدك شاعرنا متأثرا بأعماؿ "بولدير" الشعرية كخاصة ديواف "أزىار الشر"، كيف تناص صريح كمباشر يقوؿ: 

 وًؿ ػػػػػػػػػػػػػيىا أىسيري الفيؤاًد المىل

  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كىغىريبي المين

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديًقي أىنى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصى 

 النص األصلي ؿ"بولدير":

                                                           

 .142، 141ادلرجع نفسو، ص (1)

 .http://www.dotmsr.com/news صبلح عبد الصبور بُت ثورة لوركا كعبث بيكيت، (2)
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Hypocrit lecture 

Mon semblable mon frère
1

 

 كاليت معناىا:

 أيها القارئ المنافق

 !يا شقيقي !يا شبيهي

أظلاط التناص حيث كمن عناصر التناص يف شعر "صبلح عبد الصبور" مع "إليوت"، كيف أظلاط أخرل من  
 يقوؿ يف قصيدة )حلن( من ديواف "الناس يف ببلدم":

 ٍت أىًميرنا ػػػػػػػػػػػػػػػػي لىسي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجارىتً 

 كىلىسيٍت الميٍضًحكي الًمٍمراحى  الى ،

 2رً ػػػػػػػػػػػػػػًر األىميػػػػػػػػػػػػػػػي قىصٍ ًفػػػػػػػػػػػػػػػ 

 قصيدة "إليوت" أغنية "حب ألفريدجي بركفركؾ": كىو ما ؽلثل امتصاص كتناص مع  

No iam not prince Hamlet 

No was mean to be
3

 

 كاليت معناىا: 

 ىاملتٍ  األميرى  ال لستي 

 أكوفى  أفٍ  كال قصدتي 

                                                           

 .231صبلح عبد الصبور، الناس يف ببلدم، ص (1)
 .158ادلرجع نفسو، ص (2)

(3)t.SE lidi the waste land and other poems.Falerl London 1990.p44. 
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كيف قصيدة ىذا اجلزء من قصيدة "األرض اخلراب" يسخر "إليوت" من جدكل اخلراب كيتمٌت لو أف جثة  
الذم مات يف احلرب العادلية األكىل بعثت من جديد كما كاف إلو اخلصوبة عند الشعوب صديقو "جاف فرديناؿ" 

 يقوؿ "إليوت":ستمرار دكرة احلياة ت كيبعث كل عاـ ضمانا الالقدؽلة ؽلو 

that corpse you planted last year In your garden 

 has it begun to sprout ? 

 will it bloom this year? 

 Or has the sudden distrubed its bed?
1

 

 كمعناه:

زرعتها التي ةثٌ الجي  تنبتي  بدأتٍ  ىل  

 اضيػػػػػػػػػػػػػػػالم اـالعى  حديقتكى  في

 اـ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع ذاىى  ري ستزىً  أتراىا

 2أـ أف الصقيعى المفاجئى أٍقضىى مضجىعىهىا

 عبد الصبور" ىذا ادلعٌت كضمنو قصيدتو "الشيء احلزين": أخذ "صبلح

 ةن بًأىٍرضو ػػػػػػػػػػػػػفىأىٍنتى لىٍو دىفػىنىٍت جيثَّ 

ى   ارنا ألى  ٍكرىقىٍت جيذكريىا كىأىيٍػنػىعىٍت ًثمى

ـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقى  يلىةى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثىق  3دى

موضع آخر ؿ"صبلح عبد الصبور" خاصة يف مسرحية "ليلى كاجملنوف" أشار الشاعر، إىل نيب مهزـك كمل  كيف 
 ػلمل قلما ينتظر نبيا ػلمل سيفا:

                                                           

 .49( ادلرجع السابق، ص1)
 .111( ت،س، إليوت، األرض البيات، ص2)
 .231( صبلح عبد الصبور، التناص يف ببلدم، ص3)
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اػػػػػػػػػػػػػػي ًمٍن بػىعٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػيىٍأت  ًدم ًمٍن يػيٍعطي األىٍلفاظى مىعىانًيػىهى

 ًدم ًمٍن الى يػىتىحىدَّثي بًاأٍلىٍمثىاؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًمٍن بػىعٍ ػػػػػػػػػػػػػػػيىٍأت 

 لىةً ػػػػػػػػػػػػػػػٍ ًدم ًمٍن يػىٍبًرم فاًصلىةي الجيمػػػػػػػػػػي ًمٍن بػىعٍ ػػػػػػػػػػيىٍأت

اًت األىٍحريًؼ ًفي الٌنارً   يىٍأتي ًمٍن بػىٍعًدم ًمٍن يػىٍغًمسي مىدى

 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ًلي نػىٍفسً م ًمٍن ينٍ دً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ي ًمٍن بىعػػػػػػٍأتي

 ًدم ًمٍن يىضىعي الفىٍأسى ًبرىٍأًسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ ي ًمٍن بىعػػػػػػػيىٍأت

ًة ك يػيغى  ٍنطىقي بًاٍلكىًلمى  1ي بًالسٍَّيفً نِّ يىٍأتي ًمٍن بػىٍعًدم ًمٍن يػىتىمى

ا ِبَرُسوٍل يَأِِْت ِمن  ﴿الذم قاؿ ا تعاىل يف زلكم تنزيلو:سيدنا عيسى عليو السبلـ، فالشاعر يقصد   ً َوُمبَِِشّ

ُه أ ْْحَُد﴾ .بَْعِدي اْْسُ
2 

فاستخدـ كلمة يأت من بعدم نصا ككررىا، لكنو جعل مهمة النيب الكرمي فقط ضبل السبلح، كىذا سلالف حلقائق 
 أشار إليها الشاعر ىي الصلوات ادلفركضة. الواقع، كال يتناسب مع طبيعة الشيء كلعل اليوميات اخلمس اليت

لقد كظف "صبلح عبد الصبور" يف مسرحية "ليلى كاجملنوف" كىي مسرحية تركم أمسى العواطف كتسمو إىل  
 ادلثالية يف أرقى مدارجها، كأزىى حللها، كلعلها سبثل ظاىرة العزؿ العذرم.

يف صحتها كانعداـ أبطاذلا على أرض الواقع، فقد إف قصة "رلنوف ليلى" على الرغم شلا اعًتاىا من تشكيك  
 أصبحت ركنا أصيبل يف أدب العصر األموم، كجزءا ال يتجزأ من الًتاث األديب العريب.

فالشاعر جعل من مسرحية " ليلى كاجملنوف" خلفية لعملو، لتكوف رمز التوسط باحلب، كذلك الذم ػلتاجو  
 عصرية: اجملتمع، كصلد ليلى ىنا غَت العنيفة ىناؾ

اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػًوم أىٍف أىنٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىنٍ ػلى    اىى

                                                           

 .363( صبلح عبد الصبور، مسرحية ليلى كاجملنوف، ص1)
 .06( سورة الصف اآلية:2)
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ٍقبىًل ػػػػػػػػػػًوم أىٍف أىٍحيى ػػػػػػبىٍل أىنٍ  ا ًمٍثلي حىيىاًتي لًٍلميٍستػى  اىى

يػػػػػػًمثٍ   حيرِّيًَّة كاٍلعىٍدؿً ػػػػػػٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًتي لًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لى حى

  ٍلمً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً يىاًتي ًلٍلحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػًمثٍ  

ٌناهػػػػػػػػػى حيٍلمه الى أىٍقًدري أىٍف أىتىمىٍلك ري أىٍف أىتىمى  1وى لىًكنِّي أيقىدِّ

 ليلى رمزا دلصر احلبيبة كما ظهر يف تصرػلو: اسمفالشاعر استعمل  

ًة   مىدينىًتنا الحيٍلوى
،  قاًىرىًة األىيٌاـً

 :كىأىٍيضنا ًفي تػىٍلميًحوً  2الحيبُّ األىكَّؿي  
لىى: سىعيد  لىيػٍ

 أىسيرىةن  : ىىٍل مىا زًلتً سىعيده  
لىى :   ....لىيػٍ

 : مىاذىا ؟ لىٍسعيوٍؾ بًالنَّاًر سىعيد
هىاًرمى فػىتػىقىصىًني قىٍصتػىنىا السٌِّريَّةي   الى . . الى أىٍخشىى أىٍف تػىنػٍ

 3ًلفيضوًؿ اىٍلشىرٍكىًس كاٍلغيرىباءً 
فكأنو ػلمل تبعية سقوطها للمواطنُت الشرفاء، متمثلُت يف سعيد ألهنم زبلوا عنها، كتركوىا يف قبضة الغامشُت  

 بعد سقوطها يف أيدم اخلونة. يأكلوف ثركاهتا كينهبوهنا، كلذلك تبدك ليلى مصر

 كما ربدث الشاعر عن ليلى يف ىذه األبيات:

ًذًه الكىًلماتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىاذىا تػىٍبًغي ًمٍن لىيٍ   لىى ًفي ىى
ا أىٍف تىكٍ   هى  ًسرى ًقٍشرى مىخاًكًفهاػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإنَّكى تػىٍبًغي ًمنػٍ

                                                           

 .297( صبلح عبد الصبور، مسرحية ليلى كاجملنوف، ص1)
 .391( ادلرجع نفسو، ص2)

 .33ادلرجع نفسو، ص (3)
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 ة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً رىأىةه ًطٍفلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريجي ًمٍنوي امٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىخٍ 
ًة كالصَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ٍربًلىةن بًاىٍلشػػػػػػػػػػػػػػػػػى تىسم   ٍمتً ػػػػػػػػػػػػػػػٍهوى
ٍلعوفً ػػػػػػػػػػٍتبػىعيكى ًإلىى جي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى   زيًر الحيبِّ المى

ٍوًف المىٍنسيًَّة ػالجيزيًر ال ًة عىلىى أىٍطراًؼ الكى  ميتوىحِّدى
ًجنٌػيَّةو   أىٍك تػىٍرقيدي تىٍحتى جىناًحكى ناًشرىةى الشٍِّعًر كى

ًة كاٍلمىٍوتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفي تىابي    1وًت اللَّذَّ

ذلا ألنو أكؿ من غازذلا، أك من خطبها كخطب كذلا ناذلا ما ال يستحقها، ناذلا فقط بكذبة، كهبرجة حديثو، نا 
( اجلدير هبا ؽلوت يف فراشو مطحوف الصدر من كدىا، ناذلا كىو ال يستحقها، ألف احلب احلقيقي )الشعب الكادح

 2اإلعياء.

 ردبا يؤمن بأف "مصر":
 فتٍِّش لي عن أقبًح كجوو لعجوزو في الخمسين

 بعىاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتو سػػلٍت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػحى  
 رات ًسفاحاػػػػػذه المػػػػػػػػػػػػػن ىػػػػػت  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس 

فمصر عجوز عمرىا سبعة آالؼ سنة مل ينلها من يستحقها سول مرة كاحدة أصلبت مننو طفبل كاحدا يرمز  
اخوتو الستة الباقية )الركماف، ادلسيحيوف، الفتح اإلسبلمي، الًتؾ، الثوريوف، الضباط ة الفرعونية، اما بو إىل احلضار 

 أحرار البطلمة( فقد جاء سفاحا دكف عبلقة شرعية، فهل آف ذلا التطهَت من ذلك السفاح؟
رات بشر كما استحضر "صبلح عبد الصبور" يف موضع آخر شخصية "بشر بن احلارث" يف قصيدتو "مذك 

احلايف"، متحدثا من خبلذلا على ما يشغلو فكريا، كقد مهد ذلا بقولو:" أبو نصر بشر بن احلارث كاف قد طلب 
احلديث كمسع مساعا كثَتا، كماؿ إىل التصوؼ كمشى يوما يف السوؽ فأفزعو الناس فخلع نعليو ككضعهما ربت إبطيو 

 3كانطلق غلرم يف الرمضاء فلم يدركو أحد".

                                                           

 .391( صبلح عبد الصبور، مسرحية ليلى كاجملنوف، ص1)
 .392-391ادلرجع نفسو، ص (2)
 .268، ص1( صبلح عبد الصبور، الديواف، ج3)



 الفصل الثاني................................................................................
 

56 
 

، ذبسيد كظف الشاعر ىذه   الشخصية حيث جعلها تصطدـ بالواقع، كتناقضاتو، كما ينطوم عليو من علـو
للحياة ادلعاصرة، اليت ىي بالنسبة ب"صبلح عبد الصبور" غاية شديدة الضراكة كىاجسا دائما، ككل ذلك يتحفى 

الناس حيث أصبحوا كالوحوش يأكل ثنايا شعره لذلك فإف ىذه الشخصية تعرب عن انصراـ األكاـ اإلنسانية بُت 
 1بعضهم بعضا كيكوف البقاء لؤلقول.

 قىرى بىٍطًن اإًلٍنساًف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىٍد جىاءى لًييبٍ 
 الثػٍَّعلىبى  كىيىٍمتىصُّ نيخاعي االُّنسافً  الكىٍلبى 

 سافه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىٍل أىٍينى ايٍنسافه أىٍينى اينٍ 
لقد غاص "صبلح عبد الصبور" يف رحم الواقع، ادلعقد كادلواقف اليت ؽلتلك إال أف يبحث عن تلك احلقيقة،  

كذلك شأنو عند "صبلح عبد الصبور" الذم ينوء ربت عبئ البحث عن احلقيقة كاليقُت، كلكن ذلك البحث يغلب 
فتقاد اإلنساف معٌت االجتماع اإلنساين، من احلزف كالقلق الذم جسده من خبلؿ حَتة "بشر بن احلارث" يف ا عليو

إنو قلق البحث عن معٌت عميق للحياة، قلق اإلنساف ايل يريد أف يتجاكز الوضع الراىن للحياة حىت يصل إىل مستول 
 2أكثر قيمة.

                                                           

 .269ادلرجع نفسو، ص( 1)

بوعات اجلامعية، آمنة يعلى، أجبدية القراءة النقدية، دراسة تطبيقية يف الشعر العريب ادلعاصر، السياب، عبد الصبور، خليل احلاكم، أدكنيس، ديواف ادلط (2)
 .14، ص1995اجلزائر، 
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 خاتمة:

يشكل الًتاث "عند صبلح عبد الصبور" منبعا رئيسيا كمهما يف حياتو الشعرية كاألدبية كىو رمز يعرب بو عن  
الشعراء كرقيها كالتعبَت عن ماضي أسبلفنا ككاقع أبنائنا فالًتاث ىوية األمة كقوميتها، فالًتاث ىو نقطة انطبلؽ أفكار 

دبثابة كجهُت نقدين لعملة كاحدة أم احلاضر كادلاضي فهذه الشخصية البارزة بينت لنا معٌت الًتاث يف الشعر العريب 
علنا طللص إىل آخر ادلعاصر بأنواعو كما أنو تعرفنا على نفسية التناص من خبلؿ تضمينو يف بطوف قصائده كىذا ما ج

 دراستنا إىل صبلة من النتائج كىي كاآلٌب:

 للًتاث أعلية بالغة كبارزة حيث أنو جوىر كلب احلياة االنسانية فهو رمز للتمييز بُت األمم كالشعوب. -

يف الًتاث ىو ادلنبع األساسي النطبلؽ أفكار الكاتب أك ادلبدع فهو ينقل ىذه ادلوركثات كيعيد بثها كاحياءىا  -
 قالب جديد ؼلدـ نظرتو اإلبداعية ادلعاصرة.

يعترب الًتاث قناة اتصاؿ بُت ادلبدع كاجلمهور فبواسطة الًتاث يستطيع ادلبدع معرفة كجداف كمشاعر اجلمهور  -
 كاالحتكاؾ بو ككسر الغموض بينهما.

 "صبلح عبد الصبور" قطبا رئيسيا يف رلاؿ الكتابة عن الًتاث كتوظيفو يف معظم قصائده. يعترب -

العريب ادلعاصر، فقد عرفو السلفُت، كأصحاب احلداثة، كأيضا   الفكر كاف للًتاث العديد من التعريفات كادلفاىيم يف  -
 كاف ىناؾ موقف جديل بينهما لفك النزاع كاخلبلؼ.

 ر" الكثَت من أنواع الًتاث صلد منها:كظف "صبلح عبد الصبو  -

 ي.ؼلالًتاث التار  -أ

 الًتاث األديب. -ب

 الًتاث الديٍت. -ج

 الًتاث األسطورم. -د
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جلأ "صبلح عبد الصبور" إىل توظيف الًتاث حيث انطلق منو لكتابة أشعاره كأفكاره حيث أف التناص يدؿ على  -
 مدل خربة كبراعة الشاعر كارتباطو بًتاثو.

ج كيتداخل النص األصلي مع ذ ناص ىو نقل أفكار عرب عنها سالفا كاحيائها يف قالب جديد أك ىو أف ينمالت -
 نصوص أخرل غَته ليخرج لنا يف قالب حديث أك جديد.

التناص ىو قسط مشًتؾ بُت ادلرسل إليو كىو الشاعر كادلستقبل أال كىو ادلتلقي كبواسطتو تتم عملية اإلبداع يف  -
 م.اجملاؿ الشعر 

 ككذلك صلد أف للتناص أنواع منها: -

 التناص الديٍت. -أ

 التناص األديب. -ب

 التناص التارؼلي. -ج
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 المالحق:

 :نبذة عن الكاتب "صالح عبد الصبور" -1

، يف مدينة الزقازيق باافظة الشرقية كتلقى تعليمو يف ادلدارس 1931مام  03كلد "صبلح عبد الصبور" يف  
احلكومية كدرس اللغة العربية يف كلية اآلداب جبمعة فؤاد األكؿ "القاىرة" كفيها تتلمذ على يد الشيخ "أمُت اخلويل" 

كوهنا ٍب إىل اجلمعية األدبية اليت كرثت مهاـ اجلماعة األكىل الذم ضم "صبلح عبد الصبور" إىل صباعة األمناء اليت  
ككاف للجماعتُت تأثَتا كبَتا على حركة اإلبداع األديب كالنقدم يف مصر، كبعد زبرجو عُت "صبلح عبد الصبور" 

سف ٍب جريدة مدرسا بوزارة الًتبية كالتعليم إال أنو استقاؿ منها ليعمل بالصحافة، حيث عمل زلررا يف رللة زكر اليو 
عُت "صبلح عبد الصبور" دبجلس إدارة الدار ادلصرية للتأليف كالًتصبة كالنشر كشغل عدة  1961األىراـ كيف عاـ 

مناصب بالدار ٍب عمل مستشار ثقافيا للسفارة ادلصرية باذلند، أخذ "صبلح عبد الصبور" يكتب الشعر يف سن 
ينشر قصائده يف رللة الثقافة "القاىرة" كاآلداب البَتكتية ككاف  مبكرة ككاف ذلك يف مرحلة دراستو بالثانوية كأخذ

مهتما بالفلسفة كالتاريخ كما كاف مولعا بصورة خاصة باألساطَت، كيف الوقت ذاتو كاف ػلب القراءة يف علـو اإلنساف 
 1ادثة كعلم النفس كاالجتماع كاألنثركبولوجيا".

ادلصادر اليت تأثر هبا إبداع "صبلح عبد الصبور" من شعر الصعاليك إىل شعر احلكمة العريب مركرا  تنوعت 
 2بسَت كأفكار بعض من أعبلـ الصوفيُت العرب مثل "احلبلج".

"صبلح عبد الصبور" شاعر ككاتب مسرحي كناقد كمناظر أسهم يف ترسيخ ادلسرحية الشعرية كامتدادىا إىل  
الفٍت كأدرؾ أف الفن ادلسرحي يشكل جانبا من جوانب البناء الشامخ يف جسم الثقافة كاألدب  التجديد يف بنائو

كاألمة كيركز يف مسرحو الشعرم على استخداـ لغة احلوار ادلسرحية ادلبلئمة للشكل ادلسرحي، كيرل أف صياغة 
يت ال ؽلكن أف تثَتىا يف الشاعر ادلسرحيات شعرا يف العصر احلديث تثَت يف نفس الشاعر رلموعة من التساؤالت ال

 3القدمي ألف ادلسرح كاف يكتب شعرا ال نثرا.

                                                           

 .27/06/2007اريخ: مواقع مكتب االسكندرية، مقاؿ بعنواف: صبلح عبد الصبور صبعتها دنيا مساح، حبل حسن، مٌت فريج بت (1)
 .01( ادلوسوعة العادلية للشعر، نبذة حوؿ صبلح عبد الصبور، ص2)
 .171، ص1999( تأصيل ادلسرح العريب )بُت التنظَت كالتطبيق(، حورية زلمد ضبو، منشورات ارباد الكتاب العريب، دط، 3)
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نتيجة تعرضو ألزمة قلبية حادة أكدت حبياتو إثر مشاجرة   1981أكت  12تويف "صبلح عبد الصبور" يف  
 1كبلمية مع الفناف الراحل "هبجت عثماف" يف منزؿ صديقو الشاعر "أضبد عبد ادلعطي حجازم.

 مؤلفاتو: -2

ىو أكؿ رلموعات "عبد الصبور" الشعرية، كما كاف أيضا أكؿ ديواف  1957كاف ديواف "الناس يف ببلدم"  
للشعر احلديث )أك الشعر احلر أك شعر التفعيلة( يهز احلياة األدبية ادلصرية يف ذلك الوقت كاستلفتت أنظار القراء 

ية الشائعة كثنائية السخرية كادلأساة كامتزاج احلس السياسي كالفلسفي كالنقاد فيو فرادة الصور كاستخداـ ادلفردات اليوم
 دبوقف اجتماعي انتقادم كاضح.

، "أحبلـ 1961كعلى امتداد حياتو اليت مل تطل أصدر "عبد الصبور" عدة دكاكين أعلها: "أقوؿ لكم"  
اإلحبار يف الذاكرة" ، "1973، "شجر الليل" 1970، "تأمبلت يف صرح زمن جريح" 1964الفارس القدمي" 

1977. 

، كعرضت على مسرح الطليعة 1971كما كتب الشاعر عديدا من ادلسرحيات الشعرية ىي "ليلى كاجملنوف"  
، "بعد أف ؽلوت ادللك" 1969، "األمَتة تنتظر" 1968، "مسافر ليل" 1964يف نفس السنة، "مأساة احلبلج" 

 2صوات العصر، رحلة الضمَت ادلصرم، على مشارؼ اخلمسُت.، كمن كتاباتو النثرية: حياٌب يف الشعر، أ1975

 تجربة صالح عبد الصبور في الشعر الحر

كدع "صبلح عبد الصبور" الشعر التقليدم ليبدأ السَت يف طريق جديد سباما ربمل فيو القصيدة بصمتو  
لصنعة فعل ذلك للبناء كليس اذلدـ اخلاصة كزرع األلغاـ يف غابة الشعر التقليدم الذم كاف قد كقع يف أسر التكرار كا

يف الصحف كاستفاضت شعرتو بعد نشر قصيدتو "شنق  فأصبح فارسا مضمار الشعر احلديث، بدأ ينشر أشعاره
زىراف" كخاصة بصدكر ديوانو األكؿ "الناس يف ببلدم" إذ كرست بُت ركاد الشعر احلر  مع "نازؾ ادلبلئكة" ك"بدر 

بلح عبد الصبور" ىذا النمط الشعرم اجلديد يف ادلسرح فأعاد الركح كبقوة يف شاكر السياب" كسرعاف ما كظف "ص
، كسبيز مشركعو ادلسرحي بنربة 1932ادلسرح الشعرم الذم حبا كىجو يف العامل العريب منذ كفاة "أضبد شوقي" عاـ 

                                                           

 .2016يوليو  26( مقاؿ بعنواف صبلح عبد الصبور، 1)
 ادلوسوعة العادلية للشعر العريب، مقاؿ يعنواف نبذة حوؿ صبلح عبد الصبور. (2)
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مات يف أثره األديب سياسية ناقدة لكنها مل تسقط للشعر خاصة يف عملو النثرم "حياٌب يف الشعر" ككاف أىم الس
 1استلهامو للًتاث العريب كتأثره البارز باألدب اإلصلليزم.

كيرل "صبلح عبد الصبور" أف التجربة الشعرية تتمحور حوؿ اإلنساف كأهنا تؤرخ للحياة الركحية لو كتعرب  
بالكوف كاحلياة كمن ىذا عما يتدفق يف أعماقو من مشاعر كأفكار كرؤل كرباكؿ رصد انتصاراتو كانكساراتو كعبلقتو 

فالتجربة الشعرية ىي ذبربة إنسانية يف بعدىا األعمق كأف الفلسفة يف تياراهتا ادلختلفة قدؽلا كحد=يثا فلما حاكلت 
مس العامل الداخلي لئلنساف كالتعبَت عن علومو الداخلية إذ ركزت جل مباحثها يف احلديث عن العامل اخلارجي كتعب 

طبيعة كالكوف كساعلوا مساعلة كبَتة يف توجيو اإلنساف ضلو الكوف يف حُت ظل البحث عنو يراكح الفبلسفة يف دراسة ال
 كمن أىم النماذج يف شعره الصويف صلد: 2مكانو كظلت معرفة اإلنساف بذاتو بدائية يف الغائب.

 ديواف أحالـ الفارس القديم:-أ

حيث نعرؼ أنو يف ىذه ادلذكرات سبب سقوط  يف ىذا الديواف يكتب لنا الشاعر عن مذكرات "بشر احلايف" 
 اإلنساف ىو فقداف اإلؽلاف: فيقوؿ:

 اٍدنىا الرِّضى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينى فػىقى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً 

 دي اىٍلقىضا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ييرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًبم

 اري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ًزٍؿ األىٍمطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ نٍم تى ل

 جاري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىرٍُّؽ األىشٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍم تَّ 

 مارى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍع اىأٍلىثٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىٍم تػىٍلمى 

 بً ػػػػػػٍدنىا ىىٍدأىةى الجيني ػػػػػػػػى نى فىقػػػػػػػػػػػػػػًحي

 ًب ػػػػػػػػا الرَّحٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػى عىلىى ًفراًش الرِّض

                                                           

 .2016يوليو  7مقاؿ بعنواف صبلح عبد الصبور كالشعر احلر، كيكيبيديا ادلوسوعة احلرة،  (1)
 .05، ص1977، 2حياٌب يف الشعر، صبلح عبد الصبور، دار العودة بَتكت، ط (2)
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ـى عىلىى اىٍلوىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى   1اًئدً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 "الحالج"أيضا مسرحية 

 إف البطل يف مأساة "احلبلج" يتحمل أعباء ادلسؤكلية يف ساعة اخلطر ادؽ، يقوؿ سلاطبا "الشبلي": 

ٍلًقًو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لىٍم يىٍختاٍر الرٍَّحم  ني شيخوصنا ًمٍن خى

 فىرِّؽى ًفيهم أىٍقباسنا ًمٍن نػىوىرًهً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإالَّ لًيي 

ا لًيىكي   ٍوًف الميٍعتىلِّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىىذى  ونيوا ًميزىافى الكى

 بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىيىفيضوا نيورى اللًَّو عىلىى فػيقىراًء القىلٍ  

قيصي نيورى اللًَّو ًإذىا فىاضى عىلىى أىٍىًل النػٍِّعمىةً   كىكىمىا الى يػىنػٍ

قيصي نيورى المىٍوىيوبًينى ًإذىا فىاضى عىلىى الفيقىراءً    الى يػىنػٍ

 كيف مكاف آخر:

نٍػيىا انًبػينىا الدُّ  الحىاٌلجي : ًىٍبنا جى

ًئذو بًالشَّرِّ ؟    مىاذىا نىٍصنىعي ًعٍندى

 الشٍِّبلي : مىاذىا تػىٍعًني بًالشَّرِّ ؟

 2الحىاٌلجي : فػىٍقري الفيقىراءً 

                                                           

 .1973، 1، دار العودة بَتكت، ط1أحبلـ الفارس القدمي، صبلح عبد الصبور، ج ديواف (1)
 .1969، دار األدب، بَتكت، دط، 1ديواف مأساة احلبلج، صبلح عبد الصبور،ج (2)
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 ملخص الدراسة

 
 

  الملخص:

تأٌب ىذه الدراسة ادلعنونة ب"الًتاث يف الشعر العريب ادلعاصر صبلح عبد الصبور أظلوذجا" لتبُت  
استحضار الشاعر العريب ادلعاصر "صبلح عبد الصبور" لًتاثو العريب دبختلف أنواعو األديب كالتارؼلي 

شكالية اليت طرحناىا كالديٍت كاألسطورم كبعض اقتباسات من أدباء الغرب، كالغاية ىي اإلجابة عن اإل
بناء قصيدتو؟ كىل استطاع أف غليب كيقدـ حلوال يف يف حبثنا كىي ىل كفق الشاعر عرب آلية التناص 

 لدكاعي نفسية كاجتماعية؟ لقضاياه كقضايا عصره

 

، التناص، الديٍت، التارؼلي، األسطورم، األديب، عبد الصبور، الشعر، الًتاث الكلمات المفتاحية:
 احلبلج.

Summary 

 This study, entitled "Heritage in Contemporary Arab Poetry, 
Salah Abd al-Saboor, as a model", shows that the contemporary 
Arab poet, Salah Abd al-Saboor, has conjured his Arab heritage of 
various literary, historical, religious and mythical types and some 
quotations from Western literature. Was he able to answer and 
provide solutions to his and his era's issues on psychological and 
social grounds? 

 Keywords: Poetry, Heritage, Adhesion, Religious, Historical, 
Legendary, Literary, Abdul Saboor, Hilag. 

 


