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 مة : مقد

منػه عػعراا الادا ػة مػادة  ، اسػتق ، كنبعا صػاييااعه كمها قناعا مهما كتقنية جميةكاف التراث بأنك    
، منػػذ قيػػاـ العػػعر الاػػديث يػػ  الػػكطف جدليػػة بػػيف العػػعر الاػػديث كالتػػراث ، ممػػا داػػدثلنصكصػػهـ

، لمعطػ  اجػازمالعرب  عم  يد ركادها نازؾ المالئكة كالسّياب كصالح عبػد الصػبكر كدامػد عبػد ا
، كهػك مػا يعػد مػػدا ينيػا يػ  القصػيدة العربيػة الادي ػةككػاف اسػتدعاا التػراث يم ػؿ تقنيػة ينيػة / قناعػا 

، كماػػي ا يليػػه جػػزا مػػف ، كالاػػديث المػػتمـ لجمػػاؿ القػػديـهلجسػػكر مسػػتقرة بػػيف المااػػ  الزا ػػر بعبقػػ
 .كاقعه

 شخصيات تاريخية صوفية: -
 جػػر بأصػػمة القػػيـ بالنسػػبة لمعػػاعر هػػذا الينبػػكع الػػدائـ الت –صػػكر يػػ  كػػؿ الع –يقػػد كػػاف التػػراث    

، كاألرض الصمبة الت  يقؼ عميها ليبيف قكتهػا اااػرة  العػعر الجديػد عمػ  درسػ  كدنصعها كدبقاها
( يعالقػػة العػػاعر 1القكاعػػد كدكطػػدها كالاصػػف المنيػػل الػػذل يمجػػأ يليػػه كممػػا عصػػ ت بػػه العكاصػػؼ  

، كهذا المنطمؽ يتبدم ل  دف ععراا العصر الاديث بعامػة ك اظة كاادةالاديث بترا ه  لـ تنقطل ل
؛ يهػػـ يدقػػػدمكف نصكصػػهـ العػػعرية  كالتػػػراث عػػعرا ا الادا ػػة ب اصػػػة كػػاف التػػراث ماطػػػا ألنظػػارهـ

، كيندسػػػكف كراا دقنعتػػػه الترا يػػػة التػػػ  اسػػػتريدها عػػػعراا ، كيااكركنػػػه، يقمبػػػكنهـ ، كياكركنػػػهدمػػػامهـ
( بكيػة، كاألااديث الن( العهػد القػديـ  كالجديػدما بيف النصكص الدينيػة  القػر ف الكػريـ الادا ة العربية

، دقنعػػػة  دسػػػطكرية كمكاقػػػؼ تاري يػػػة كدقنعػػػة نصػػػية كددبيػػػة  يقػػػد تنكعػػػت  صػػػيات الترا يػػػةكدقنعػػػة الع
المعطيات كالعناصر الت  اسػتمدها مػف كػؿ مصػدر مػف هػذد المصػدر مػا بػيف ع صػيات  كداػداث  

، كتنكعػػػػت د يػػػػرا دسػػػػاليب كمعطيػػػػات بالويػػػػة كمكسػػػػقية عجػػػػـ عػػػػعرم، كمكقكالػػػػب ينيػػػػةكنصػػػػكص 
 (2 . كتكنيكات كصكر تكظيؼ كؿ معط  مف هذد المعطيات

 كالتراث العرب  كاف بم ابة الكنذ العظيـ الذل نهؿ منه الععراا ككسر كالااجز المنيل بيف القديـ 

                                                 

 .3ص  –د/ عهٗ عشز٘ ساٚذ   –اطزذعبء انشخصٛبد انززاطٛخ  فٙ انشعز انعزثٗ انًعبصز - 1

 . 8انظبثك  ص  - 2
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 ، كصار التراث معّبرا دصدؽ تعبير عف  الـ اه، دلبس رك كالاديث ، كانصهر الجديد ي  القديـ
سػػػقاطها عمػػػ  األالـ الاياتيػػػة كالكجػػػل  األمػػػة كقمقهػػػا ،مػػػف  ػػػالؿ اسػػػتقطاب هػػػذد المكاقػػػؼ الترا يػػػة كاة

، كتطػكير الػنص تات اإلبتزاز السياس   مف ناايػة القكم  الممتد دا منا ، مرتيف دقنعتها ك  يقعكا
 .التأكيؿ النهائ  مف نااية د رلالععرم كان تاح دالالته عم  العاـ ك 
دد ، لػيس اػكؿ المااػ  كاػ، القادر عم  يتح  ياؽ جديدة  لماػكار يالتراث الا  هك الترث المتجدد
يإف األمػة الايػة هػ  التػ   –كمف  ـ  –، كهذا هك معن  تجديدد بؿ اكؿ الااار كالمستقبؿ كذلؾ

 (1ستكعؼ معدنه كتسير دوكارد  . تككف ي  االة اكار دائـ مل ترا ها القريب كالبعيد ت
، كلنا الاػؽ ا ناف دبناا هذا التكراث كمالكيهككذلؾ هناؾ اتصاؿ قكم بيف العاعر كترا ه ؛ ألنن    

، كمػا زاؿ العػاعر يػ  هػذا الكقػت يظة عميػه ، كتطػكيرد كاإليػادد منػهي  التصرؼ ييه مف ايث الاا
؛ عة ترا ية قديمة مف الااارات اإلنسانية الم تم ةكي  األكقات كمها السال ة كالقادمة يباث عف اقن

، كهػػذا مػا دعػػار يليػه الػػدكتكر ، كالغنائيػةكلػذلؾ السػػتيعاب رهيتػه الكاسػػعة التػ  مػػف بينهػا الركمانتكيػػة
عم  ععرم زايد ي  قكله  كقد اهتدل العاعر العرب  المعاصر يل  هذد الصكرة مف صػكر العالقػة 

بكؿ ما ييها مػف   ددكات ككسائؿ  تعبيرية الستعاب رهيته المعاصرة بالتراث  عبر با ه الدائب عم
، تسػػػتطيل دف تنقػػػؿ هػػػذد الرهيػػػة يلػػػ  كجػػػداف المتمقػػػ  بكػػػؿ ارارتهػػػا كطزاجتهػػػا  ونػػػ  كتعػػػبؾ كتعقيػػػد

كصدقها كقد كقل العاعر ي  با ه ذاؾ عم  درض  صبة ونية بالكنكز الت  ال ين ذ لها عطاا اآل 
، يقػػد ف ديديػػه ترا ػػا بػػالى الغنػػ  كالتنػػكع متعػػدد المصػػادر كالمػػكارد كمػػف  ػػـ؛ ايػػث كجػػد بػػيكهػػك التػػراث

عكؼ عم  كنػكز هػذا التػراث يسػتمد مػف مصػادرد المتنكعػة ددكات كعناصػر كمعطيػات يمسػح عنهػا 
وبار القركف كي جر طاقات اإلياػاا كالتعبيػر المتجػرد، كقػد ددرؾ دف المعطيػات الترا يػة تكسػب لكنػان 

مػف ااػكر اػّ  دائػـ يػ  لمتػراث كس األمػة كنكعهػا مػف المصػكؽ بكجػداناتها لمػا مف القداسة يػ  ن ػ

                                                 

 .5ص  –و 1991-انٓٛئخ انعبيخ نهكزبة  –عصبو ثٓٙ  -نزحبنخ إنٗ انغزة فٙ انزٔاٚخ انعزثٛخ انحذٚضخ  ا- 1
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ات بنػػػػاا القصػػػػيدة العربيػػػػة تكنيكػػػػ، كبايػػػػث دصػػػػبح  التكظيػػػػؼ تكنيكيػػػػا دساسػػػػيا مػػػػف كجػػػػداف األمػػػػة
 .(1  الادي ة
عكرم عياد يل   دف العػاعر الاػديث اػيف يػكارد سػطران مػف عػاعر سػابؽ بػيف  نايػا  كقد دعار      
قاعػه يػ  تاػعيؼ لغػة يإنمػا يريػد دف يااػر بػأكاجز كالم ه  دك ايف يستغؿ لغة العاعر السػابؽ كاة
 (.2  ، دك يجرم اكارا بيف العاعر السابؽ دك يااكيهمامكف  القصيدة السابقة دك ركاهاعبارة 

عػارة ، ت ػ  بػالمطمكب، يكػكف مجػلمتػراث بأنكاعػه كمهػااعر المعاصر يتكظيؼ الع  ، يهػ رد ييمػأد دكاة
قامػػة الاػػكار الػػدا م  بينهػػا ،كيػػ  ، دك مػػزج التػػراث بالمعاصػػرتعمػػؿ عمػػ  مػػزج القػػديـ بالاػػديث ، كاة

الكقػػت ن سػػه يرتػػدا  العػػاعر دقنعػػة الع صػػيات القديمػػة اتػػ  يايمنػػا يلػػ  تسػػجيؿ لاظػػات الصػػراع 
 .الدرام  بيف عنصريف م تم يف متباعديف ي  المسااة الزمنية كالمكانية كطبيعة الاكار بينهما

كعف األسباب ال نيػة كراا لجػكا العػاعر يلػ  ارتػداا دقنعػة ترا يػة ، يعػير الػدكتكر عمػ  ععػرم      
يلػػ  عكامػػؿ  مسػػة سػػبؽ  زايػػد يػػ  كتابػػه اسػػتدعاا الع صػػيات الترا يػػة يػػ  العػػعر العربػػ  المعاصػػر

  تجعػؿ ، كييما يبػدك يلػّ  دف د/عمػ  ععػرم زايػد قػد جمػل العكامػؿ كاألسػباب كمهػا التػالاديث عنها
، ، كتقديمه ي  الكقػت الػراهف بعػكؿ م تمػؼ، كالانيف يليهالمعاصر يمجأ يل  استدعاا ترا ه العاعر

، كهػػػذا   اسػػػتدعاا الع صػػػيات الترا يػػػة يقػػػط، كلكنػػػه قػػػد  اقتصػػػر عمػػػعمػػػا كػػػاف يقػػػدـ مػػػف قبػػػؿ تمػػػؾ
راث ك رائػه ماجعمن  اتناكؿ دقنعة التراث بصكر مكسعة  يإاساس العاعر المعاصر بمػدل ونػ  التػ

، كالمعطيػػات كالنمػػاذج التػػ  تسػػتطيل دف تمػػنح القصػػيدة العربيػػة المعاصػػرة طاقػػات باإلمكانػػات ال نيػػة
، كلقػػػد ددرؾ العػػػاعر المعاصػػػر دنػػػه باسػػػتغالله لهػػػذد  اػػػدكد لهػػػا ييمػػػا لػػػك كصػػػمت دسػػػبابهاتعبيريػػػة ال

، كذلػػؾ ألف تػػأ يراإلمكانػػات يكػػكف قػػد كصػػؿ تجربتػػه بمعػػيف ال يناػػب مػػف القػػدرة عمػػ  اإلياػػاا كال
 .ي  تعكيؿ كجدانات األمة العربية المعطيات الترا ية لها دكر كبير
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لػػـ ين صػػؿ عػػعراا الادا ػػة العربيػػة عػػف التػػراث لاظػػة كااػػدة يقػػد لجػػأ الاػػدا يكف  يلػػ  اسػػت داـ      
 ، كعميه يقد هػيمفالقناع ي  نصكصهـ مف دجؿ اتساع الرهية  الععرية ك تعميقها ي  ن س المتمق 

، دكبم ابة ، يكاف بم ابة الدماا الجديدة  الت  تجرم ي  عركؽ الععر العرب التراث عم  نصكصهـ
،كتعاممكا معه  القناع ال ن  الدرام  دا ؿ النص الععرم الجديد ، يقد انعغؿ ععراا الادا ة بالتراث

، ، كتقكيمهث مف نااية، كالجدلية المستمرة ؛ يقد عمد الادا يكف يل   م مة التراي  منطؽ المااكرة
ت عيمػة ؛ يجاات ال م الت عم  سبيؿ الم اؿ ي  كسر المقدسة الصػغيرة لم، مف نااية د رمكتطكرد
عف الهـ القكم  التعبير ، كنقمكا الععر العرب  مف الكاقعية الركمانسية يل  (، يأطااكا بالكزف الكزف

. كيتاػح ـ رهاهػـ الاقيقيػة اػكؿ هػذا التػراثتقػدي، كالتكظيؼ الايات  / كما انععمكا دياا باإلنسان 
ذلؾ  الؿ المقاؿ الذم صدر به ععراا جيؿ السبعينيات المصرييف  الجيؿ ال ان  لمادا ة المصرية 

( يػ  العػدد التاسػل مػف 7 7،  جماعػة ياػااة نهما جيؿ كااػدينيات كالستنيات ألبعد جيؿ ال مس –
 اصػة اف نقػكؿ يف كعينػا بػالتراث كطبيعتػه كهػك لاظػة مجمتهـ الت  اممت ن س االسـ قائميف : كن

، كبمػا دف هػذا ، كهذد ال صكصية  هػ  التػ  تعػكؿ اإلدراؾ الصػا مف لاظات الممارسة كاإلبداع
يػػناف نػػرم دف  ػركج القصػػيدة مػػف ايػػز التػػراث يلػػ  منطػػؽ ال عػػؿ  –كمػػف  ػػـ  –التػراث ال عػػاؿ معػػه 

؛ يالقصيدة الاقيقية لنسػؽ الب مسبقة لهذا ال ركجالمكاكع  ليستكجب  بالاركرة عكال جاهزا كقك 
بإزاا يكرة ماػددة  دك مكاػكع . يناف ال نكتب القصيدة    ب مؽ عكمه ال اص ككادته ال صبةكم

، كمنطقهػا ال نػ  هػك الػذل ياػدد دة هػ  التػ  تكعػؼ المكاػكع كال كػرة، كلكننا نرل دف القصيمسبؽ
 (1. طبيعة ماهيته
بػػات  مػػف ايػػث كجػػكد ق دا ػػؿ عنػػد عػػعراا الادا ػػة كػػائف اػػّ  قابػػؿ لمن ػػ  كاإل يػػالتراث           
سػػتدعائه ، يالعبػػث بػػالتراث يكػػكف بن يػػه ن يػػا مطمقػػا كلكػػف اإليػػادة منػػه تكػػكف يػػ  مدارسػػته كاالقصػػيدة

، ألف عػػعراا الادا ػػة عمػػ  الػػروـ مػػػف ، كال ين صػػؿ الكاقػػل عػػف التػػراثكالعمػػؿ عمػػ  ت جيػػر قاػػاياد
تػػراث يػػإنهـ قػػد انغمسػػكا يػػ  هػػذا  التػػراث كالػػدليؿ عمػػ  ذلػػؾ مانجػػدد يػػ  دكاكيػػنهـ  ػػركجهـ عمػػ  ال
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، ( لمعػػاعر يػػاركؽ عكعػػة( ك ربيػػل  ريػػؼ العمػػرمػػكاؿ بغػػدادمكدعمػػالهـ العػػعرية كمػػا يػػ   ديػػكاف  
، ( لمعػػػاعر يػػػاركؽ جػػػكادة( ك عمػػػ  بػػػاب المصػػػط  ك   ػػػر ليػػػال  الامػػػـ (دبيػػػل العمػػػر ديػػػكاف  لػػػفك 

( ك الباػػػػر دن ػػػػاد  البايػػػػرة( لمعػػػػاعر يكسػػػػؼ نكيػػػػؿ ، كديػػػػكاف  الػػػػزمف تهػػػػاجر الطيػػػػكركديػػػػكاف  كمػػػػا 
( لمعػػاعر عمػػػ  ، ك الألعمػػػاؿ العػػعرية الكاممػػػة( لمعػػاعر دامػػػد سػػكيمـ( ك رععػػػة يػػ  األيػػػؽالعصػػ 
،  كالألعمػػؿ العػػػعرية الكامالػػة( لمعػػػاعر جميػػؿ عبػػػد الػػرامف ، كديػػػكاف   يرهػػابيكف ( ك عسػػػؿ البػػاز

( لمعػاعر يػهاد طمػاف ،ك ديػكاف  لمػا كػاف اد طايؿ ، كديػكاف  مػا دبقػت الػريحعر عبد الجك كمدر( لمعا
ـ عم  ، ك التعكيؿ بالاالغريب ( لمعاعر دامد عم  منصكر ( ك هدذم يلّ ( ك  داغاث دياـالنكر

، ك الصػػرح ال الػػد ( ك سػػتبق  يػػا كطنػػ  ( لمعػػاعر  الػػد دبػػك  العػػال( ك هػػكامش لهػػااػػمير الغائػػب
، ردة القصائد ( لمعاعر اسف النجار، ك  قالت ل   امة الععر العرب  عبد المجيد يروم ا( لراالاي
اػب ، ك  قصػائد يػ  النػات الكػرخ ( لمعػاعرة عػريف العػدكم، ك بدنغاـ  ائرة ( لمعاعرة نػكاؿ مهنػ ك 

عر لمعػا ، ك القدس هانػت (( لمعاعر مامد دماف، ك  يا كطف كالكطف ( لمعاعر مصط   الصباغ
 .الك يرعزت عبد اهلل...كويرهـ 

، ري  كال ن  كاأليدكلكج  كال قاي ، يهك جزا مف تككينه المعيالعاعر الترا   معمؽ بهذا التراث     
:  يف عػعراا الادا ػة يصػركف عمػ  تػرا هـ القػديـ كالاػديث معػا كهذا ما دعار يليه يدكر ال راط يقكؿ

، بؿ ينهـ قد دايكا جكانب مهمة مف هذا التػراث كعريػك ه كتكّكنكا بهيتجهكف يل  تجاكزد بعد دف تم م
، ، بػؿ ينػه ان ػتح عمػ  التػراث كمػهه( يمػـ يعػد الػنص العػعرم الاػدا   منغمقػا عمػ  ن سػ1به قػرئهـ   

، دكبمعنػػػ    ػػػر قػػػد ت اعػػػؿ الػػػنص مػػػل لنصػػػكص الترا يػػػة القديمػػػة كالادي ػػػةألف الػػػنص قػػػد تعػػػدل ا
، كتهكػػد يدبػػث كريزكيػػؿ عمػػ  نػػرل ياعميػػة متبادلػػة  بػػيف النصػػكص م لػػذلؾالنصػػكص الترا يػػة األ ػػر 

؛ يعػػدـ انغػػالؽ الػػنص عمػػ  ص يتاػػمف كيػػرة مػػف نصػػكص مغيػػرةا ف نػػهػػذد ال اعميػػة بقكلهػػا   يف كػػ
؛ يتم مهػػػا  كياكلهػػػا بقػػػدر مػػػا يتاػػػكؿ كيتعػػػدد بهػػػا عمػػػ   سػػػه كان تااػػػه عمػػػ  ويػػػرد مػػػف النصػػػكصن
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، عػػعرية تعمػػؿ عمػػ  ي ػػراا هػػذد النصػػكصقػػادرة يػػ  النصػػكص ال(. يالت ػػاعالت ال1مسػػتكيات عػػدة   
كتعدد دالالتها ، مما يهدم  بطبيعة الااؿ يل  تعدد مستكيات يستقبالها . كنصكص ععراا الادا ة 

، هػك اقيق  مف كراا الت اعػؿ مػل التػراث، يالهدؼ الالتراث ات  ياض النهر ،كبمى مرادقد تعبعت ب
، كبػػيف المااػػ  البعيػػد كالػػراهف المػػهلـ ، كلعمػػ  اسػػتعارة ديـ كالاػػديثيجػػراا يتصػػاؿ مباعػػر بػػيف القػػ

 (. 2النص الترا   عندما ياس بنكع مف اإلتااد الكامؿ بيف رهيته كالمدلكؿ الترا   لهذا النص   
يف ظاهرة استدعا التراث بكص ه قناعا ينيا ال تأت  اعتباطا كلكنها تأت  مف  الؿ اتااد ي         

  العػػعر الاػػديث م مػػص لػػركح يػػ  الداللػػة ، كمػػا دعػػار الػػدكتكر عػػز الػػديف يسػػماعيؿ يلػػالرهيػػة  ك 
ف تمػردت عمػ  دعػكاله كقكالبػه التػراث كمػا  –تػراث جانبػا كالعػعر المعاصػر لػـ يطػرح قاػية ال –، كاة

، ككػػؿ مػػف يتجػػاكز عػػف قاػػية العػػكؿ كيتأمػػؿ هػػذا ؛ بػػؿ هػػك دعمػػؽ ارتباطػػا بهػػاتػػكهـ بعػػض النػػاس
كح كيػؼ يعػيش التػراث يػ   نايػاد ل م كػؿ مػا يػ  األمػر دنػه ال يعػيش ييػه بعػكؿ الععر يممػس بكاػ

كقالب كما كاف الااؿ عند ععراا مدرسة اإلاياا ، كال يعيش ييه نتيجة ترسيبات ال يرادية كما كاف 
، بػػؿ يعػػيش ييػػه كيانػػا بنائيػػا مقصػػكدا يليػػه قصػػدا كلػػه دبعػػادد اػػاؿ عنػػد عػػعراا المدرسػػة اإلبداعيػػةال

 .(3  كاإلنسانية ال كرية
، لهػهالا التكػكيف ال كػرم كالعػعرم كال قػاي يف اإلصرار العديد عم  التراث ينما هك نابل مف        

؛ يهػػـ التػػراث عمػػ  طريقتػػه التػػ  يتصػػكرها ؛ يقػػد صػػاغ كػػؿ مػػنهـالعػػعراا  عػػعراا الادا ػػة العربيػػة (
، ات  دنؾ تعـ رائاة التراث كعبقػه اجا، ينهـ يمتزجكف بالتراث امتز معنيكف بالتراث دكبر مف ويرهـ

، بعػػكؿ دك ػػر كمػػه، التػػ  كانػػت بم ابػػة نقمػػة اقيقيػػة تقدميػػة لمعػػعر العربػػ  دا ػػؿ نصكصػػهـ العػػعرية
؛  يال هـ الصايح لمتراث يعػد داػد العكامػؿ األساسػية  كمػا دف التػراث يم ػؿ بال عػؿ ادة كقكة كايكية

 .مهما قصد يل  ذلؾي مت منها دديب  داد مصادر اإللهاـ الرئسية الت  ال يستطيل
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كالقكؿ بأف العاعر المجدد هك الذل يقطل كػؿ   ػرد بترا ػه السػابؽ كبالتقميػد المسػتقرة لمنػكع الػذل    
 (. 1يمارسه يذا  طر كاار  

، مػا هػػك يال ت اعػػؿ مػل الػػنص المااػػ  كممػا ال عػػؾ ييػه دف القنػػاع الترا ػػ  يػ  عػػعر الادا ػػة ،    
، هك ف هذا الت اعؿ يل  دف هذا التراث، ين رج مالااار ارتباطا عميقا دك كميائيا كارتباطه بالنص

، كهذا مػا يهكػدد طػه كادم اػيف جزا مف الكاقل بكاعه الماا  الذم كاف سببا ي  كجكد الااار
، المتػػاف تعػػكالف عنصػػر االسػػتمرار كالكجػػكد ة يػػإف التػػراث  الصػػة المااػػ  كركاػػهيقػػكؿ  كالاقيقػػ

(. كمف هذد النقطة السابقة  الت  دعار يليهػا 2ؿ التراث ، العاعر كاألديب بص ة عامة   نتيجة ل ع
طػػػه كادم دف نقػػػكؿ دف التػػػراث هػػػك الركػػػز الرئيسػػػ  كالاقيقػػػ  الصػػػايح الػػػذم يجيػػػب عمػػػ  العػػػاعر 

 .تكل القرااة دكال كالكتابه  انياكاألديب دف ينطؽ منه عم  مستكييف ، مس
، ممػػادة التاري يػػة كاألسػػطكريةكدة ل، العػػامػػكدة : يف مػػف عػػركط الادا ػػة كيقػػكؿ عبػػد العزيػػز        

، كالسػػػػيرة الهالليػػػػة ، كالسػػػػيد البػػػػدكم ، كالتػػػػاري  العربػػػػ  المصػػػػرم م ػػػػؿ دسػػػػطير دكديػػػػب كدزكريػػػػس
،باإلاػػاية يلػػ  المػػادة التاري يػػة دائمػػة اإلوػػراا كهػػ  قصػػص دلػػؼ ليمػػة كليمػػة ، لكػػف الهػػركب يلػػ  

، لكنػه ي  رياه لعالـ تقترب مف الهاكية ، دك العاعر الاديثكاتب الاديثالتراث ، ليس هركب ال
هركب مف سمطة الرقابة الت  تدمجئ ال ناف يل  دبعاد مقكلته السياسية ي  الزماف كالمكاف ليقيـ مػادة 

 (3تاري ية كمكازنة لرهياد الادي ة  . 
مػف دف القنػاع الترا ػ  كػاف لػه جانػب كيمكننا الػرد عمػ  د/عبػد العزيػز امػكدة  ييمػا ذهػب يليػه      

، ت لػػه جكانػػب د ػػرم  ينيػػة ،اجتماعيػػةدف القنػػاع الترا ػػ  كانػػ -يػػ  اقيػػة األمػػر -سياسػ  يقػػط كلكػػف
 (               4 . ، كسياسيةن سية، ك  قايية
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ف كانت النااية ال نية       ؛ تنكعة، كالن سية  تسيطراف عم  العاعر د ناا ارتدائه ألقنعة ترا يه مكاة
، كاف تكظي نا رمزيا لامؿ األبعاد المعاصرة لمرهية الععرية بايث يتكظيؼ التراث ي  ععر الادا ة

، د المعطيػػات معطيػػات ترا يػػة معاصػػرةيسػقط عمػػ  معطيػػات التػػراث معاناتػه تجػػاة الكاقػػل يتصػػبح هػذ
عراقػة تعبر عػف دعػد همػكـ العػاعر المعاصػر  صكصػية معاصػرة يػ  الكقػت الػذم تامػؿ ييػه كػؿ 

العػػػػعرية مػػػػف نسػػػػي  الرهيػػػػة . كبهػػػػذا تصػػػػبح عناصػػػػر التػػػػراث  يكطػػػػا دصػػػػمية التػػػػراث ككػػػػؿ دصػػػػالته
، كهك دف يأ ػذ العػاعر ا، كليس عيئا م ركاا عميها مف ال ارج ، بؿ عالقة تناكؿ العطاالمعاصرة
، بػيف نصػه ؛ ل مػؽ عالقػةالعاعر الادا   يرتػدم قنػاع ترا ػه، يإذا كاف ؛ كيعطية كيستريددمف ترا ه

ف ، كمػاي جر مػما يكع ه ييه مف دالالت  يياائية، يإنه يعمؿ عم  ي راا هذا التراث بكالنص الترا  
 .، يااا الكاقل مف  اللهاطاقات تعبيرية متغايرة كمتاكلة

، كػاف همهػـ األكبػر كنيؾ ال ن  كالجمال  لمنص العػعرمكانعغاؿ الععراا الادا يكف بتقدـ الت       
ا هػػػك قيػػػامهـ بت جيػػػر طاقػػػات ينيػػػة ذات دالالت عديػػػدة ، كهػػػذا مايهكػػػدد د/ياسػػػاف عبػػػاس يػػػ  دياػػػ

قكله : ي   مكقؼ العػاعر المعاصػر مػف التػراث تتاػح معػالـ ال ػكرة ، مػف  ػـ الادا ػة ، بػاك ر ممػا 
ف كػاف الم هػكـ المطمػؽ لمادا ػة ي تػرض دف تػػرتبط  تتاػح يػ  مكاق ػه مػف الػزمف دك مػف المدنيػة ؛ كاة

 .قؼ ال ال ة معا متكاممةالمكا
دكؿ األمػر  طػكة  –كقد كانت ال كرة الت  قاـ بهػا العػاعر المعاصػر عمػ  العػكؿ العػعرم          
ف ويػػرت يػػ  بعػػض المكاػػكعاتة لػػـ تتغيػػر ك يػػرا يػػ  طبيعػػة العػػعرتمهيديػػ ، يممػػا د ػػذ العػػاعر ، كاة

صػػبح عمػػ  دبػػكاب  ػػكرة جديػػدة ، د، ك مػػف  ػػـ بالمااػػ  كالتػػاري يتسػػائؿ عػػف مػػدل ارتباطػػه بػػالتراث
  –كهػذا مػف البػديهيات  –، كمػف الكااػح  دياػا دهميػة مااققتػه ال ػكرة عمػ  العػكؿ تعكؾ يػ  مػدل

األهػػراـ(  كدك ػػر سػػمكقا يػػة  ػػكرة دف تن يػػه ألنػػه راسػػ  مػػف  يف لممااػػ  ااػػكرا اتميػػا ال تسػػتطيل د 
 (1كستعصاا عم  الهدـ  . 
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، مػػػف ايػػػث تجديػػػد دالالت قػػػد ال طابػػػات العػػػعرية العربيػػػةكيعػػػد ال طػػػاب الاػػػدا   مػػػف دع        
، كاسػػتبدالها ها ويػػر الماكمػػة بالتقاليػػد كاألسػػس، كسػػيطرتكص ان تااهػػا كا تػػراؽ اػػكاجز المغػػةالنصػػ

، دك مااكلػػة اإللاػػاؽ بالل رالمتقػػدـ ينيػػا ك قاييػػا مزجػػه بػػالكاقل الغائػػب األعػػد تأزمػػالمكاقػػل  المػػأزـك ك 
عػػادة بمكرتػػه عناد كانػػت العػػكدة يلػػ  التػػراثيقػػ –كمػػف  ػػـ  –كددبيػػا  صػػر التقػػدـ، كصػػياوة الكاقػػل ، كاة
، ايػث ، كؿ ذلؾ ال يتاقؽ يال بالنظرة  الصاياة كالرهية ال اقبػة تجػاد ترا نػا العربػ  المعػرؽالجديد

،  كلم قايػػة تكمػف دهميػػة  تجريػػة عػػعراا الادا ػة يػػ    يعػػادة الػػكه  الجمػال  كال نػػ  لممػػكركث الغربػػ 
( ايػث عربية ، ايث تـ تكظيؼ المكركث العرب  ي  سياؽ النصكص الادا ة مف  الؿ  التناصال

ا تاليت لديهـ النظػرة العػعريه الادي ػة لممػكركث عػف النظػرة السػائدة يػ  معظػـ النصػكص العػعرية 
يػػ  ال مسػػنيات كالسػػتنيات التػػ  ارتكػػزت عمػػ  اسػػتمهاـ األسػػاطير الركمانسػػية كاإلوريقيػػة كالعناصػػر 

 ( 1مسياية كدكف الت ات جكهرم اقيق  يل  العناصر العربية كاإلسالمية المكرك ة  . ال
 –كالن ػػرم  -كمػػف دبػػرز األقنعػػة الترا يػػة / الصػػكيية يػػ  عػػعر الادا ػػة العربيػػة ع صػػيات  الاػػالج 

كالعػػمب   ....( كويػػرهـ ك يػػركف مػػف التػػراث الصػػكي  كقػػد  –كدبػػك ايػػاف التكايػػدم  –كالسػػهركردم 
عػػاعر الاػػدا   يلػػ  قنػػاع الع صػػيات الصػػكيية كتكظ هػػا  ليسػػقط  مػػف  ػػالؿ المااػػ  الػػذم يمجػػأ ال

ياياد العػاعر كيكتػكم بماظتػه الراهنػة بغيػة الكعػؼ كالن ػاذ يلػ  عمػؽ قاػاياد لتنماػ  كقتئػذ  يػكارؽ 
( يقػػػد كظػػػؼ العػػػاعر الاػػػدا   الع صػػػية الصػػػكيية تكظي ػػػا ينيػػػا مكايقػػػا بكصػػػ ه المعػػػادؿ  2الػػػزمف   

ما عان  المتصكيكف الكبار مف لمكاقل الذم ياياد العاعر ؛ يالعاعر الادا    يعان  ك المكاكع 
 .بف عطاا كابف العرب  كابف ال ارضالن رم كا، م ؿ الاالج ك قبؿ
 كمػػػػف الع صػػػػيات الصػػػػكيية الالمعػػػػة التػػػػ  اسػػػػتدعاد عػػػػعراا الادا ػػػػة كاػػػػمنكها يػػػػ   طػػػػابهـ      

لػذل عقػد العػاعر الاػدا   اػكارا  مػل نصكصػهـ يقػد ارتػدل ، االععرم ع صية عبد الجبػار الن ػرم

                                                 

 .119 ص  -و   1992 – 2ط  -دار انشزٔق   –د / إحظبٌ عجبص   –ارجبْبد انشعز انعزثٙ انًعبصز  - 1

انًصزّٚ انعبيخ  انٓٛئخ  –أحًذ يجبْذ  –دراطخ فٙ رٕظٛف انشخصٛبد انززاصٛخ   –أشكبل انزُبص  انشعز٘  - 2

  .9 – 8 -نهكزبة  
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قاعاتػه يػ  بعػػض  العػاعر اسػف طمػب قنػاع عبػػد الجبػار الن ػرم كسػار عمػ  نهجػػه متػأ را بأسػمكبه كاة
 (.يكاف رسائؿ كبعض دوانيه  عم   كدالقصائد مف ديكانه  مكاقؼ دب

ل  مكاقؼ الن رم  المك       ( يهػذد  المكاقػؼ  اقػؼ كالم اطبػاتيالمكاقؼ الت  يبكح بها العاعر ترمزاة
؛ ، كقد اذا  العاعر اػذك الن ػرم يػ  مكاق ػهكف دقرب يل  الععر منه يل  الن ركالم اطبات ( قد تك

، : ديكاف الرسائؿيقسـ ديكانه يل  قسميف ؛ األكؿ بعنكاف : كتاب المكاقؼ مصاكبا بأوانيه  كال ان 
. يقػد اسػتعار العػاعر اسػف كؿ مكاقؼ كمكاقػؼ دونيػةكيتككف كتاب المكاقؼ مف  ال ة مكاقؼ بيف 

م اطبػه . ي ػ  العػذل طمب لغة الن ػرم يػ  مكاق ػه كعمػؿ عمػ  مااكاتهػا ؛ كالت مػك المكاقػؼ مػف ال
 : يقكؿ اسف طمب

 دكق ن  السكسف ي  مكقؼ 
 ال ت ريب .... 

 ال كؼ .... كال ازف ...
 كال دذل 

 ي ذ من  الاارف الكاعر ...
 رّ كدعطان  األو

 قاؿ : ذا.. بذا ل
 قمت: ييما بركت معطيا 

 ك  ذ 
  مصتن  من  عرؾ البن س  / العكس  

 دنقذت اصان  يذا د بت
 قبؿ دف يغرؽ ي  مستنقل القذل

 ال دنت  ير مف دت  
 يانقذا م
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 كيقكؿ ي  مكقؼ براق  : 
 دكق ن  السكسف ي  مكقؼ :

 يبق  مف يهمؾ ععقا 
 كيقكؿ دياا :

 ث سأطمعؾ ساصاابؾ اآلف يل  اي
 عم  ما لـ يطمل داد مف قبؿ عميه 

 يالتنبس نطقا 
 كبتسـ كقاؿ:

 يذا دنت تكممت ستراؿ 
 (1دك يف دنت سكت ستبق   

، ي ػ  ، كناصػاا كم اطبػاعا كعػي ا كسػيداجعؿ العاعر اسف طمب مف السكسػف قناعػا دراميػا متسػ
، ال دذل    ، ال ػػػكؼب، الاػػػزف مكقػػػؼ العػػػذا   يكػػػرر العػػػاعر دداة الن ػػػ   ال  دربػػػل مػػػرات   ال ريػػػ

يالعػػاعر اآلف يػػ  ااػػرة الػػذل داػػ   عميػػه العاعرصػػ ة األلهيػػة المسػػتعارة مػػف مكاقػػؼ الن ػػرم ؛ 
، كقكلػػػه  يػػػ  العػػػز   دم يػػػ  عػػػهكدد التجمػػػ   نػػػاد ديقػػػظ قػػػابميت  لتمقػػػ :  دكق نػػػ  يػػػ  العػػػز  معيقػػػكؿ

ف .يمػػف تأصػػؿ كجػػكدد تأصػػؿ عػػز   الكجػػكد يػػ  هػػذد النعػػأة ، كيػػ   اصػػطالح هػػذا الترجمػػا التجمػػ 
، كلما كػاف كجكدهػا مػف باريهػا كػاف اعػز عيف كجكدها  بت العز لها لزاتها كلما كانت الذات األزلية

 (2 . لها دياا منه تعال 
كمػػػف المالاػػػظ دف العػػػاعر اسػػػف طمػػػب قػػػد امػػػتص قػػػكؿ الن ػػػرم يأصػػػبات نصػػػكص الن ػػػرم       

، المسػػتدعاد يػػ  الػػنص العػػػعرم عنػػد اسػػف طمػػػببم ابػػة الماػػكر الػػذم تػػػدكر يػػ  يمكػػه الع صػػػية 

                                                 

 18ص  –و  2113-انًجهض األعهٗ نهضمبفخ  –حظٍ طهت  –ٔثعض أغبَّٛ  –دٕٚاٌ رطبنخ  –يٕالف أثٙ عهٙ  - 1

-13 . 

انٓٛئخ انًصزٚخ انعبيخ –دراطخ ٔرحمٛك جًبل انًزسٔلٙ  –ذٍٚ انزهًظبَٙ عفٛف ان –شزح يٕالف انُفز٘  - 2

 . 53ص   –و  2112نهكزبة 
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النصكص الت  يااكر الع صية الترا ية لـ يكف ااكرا مباعرا كلكف كاف ااكرا مقّنعا ممتاما ب
 . نتجت عف هذد الع صية

غؿ ؛ يالعػػػاعر ينعػػػكنالاػػػظ اإلتسػػػاؽ بػػػيف الػػػنص العػػػعرم لػػػدل اسػػػف طمػػػب كنصػػػكص الن ػػػرم    
يعمػػػؿ عمػػػ  معاراػػػتها يػػػ  بعػػػض األايػػػاف يتجػػػد الن ػػػرم   ؛ بػػػؿبمااكػػػاة هػػػذد النصػػػكص  المكاقػػػؼ(

؛ كال يصػػمح مػػف دكنػػ  دكنػػ  عػػئ يقػػكؿ يػػ  مكاقػػؼ العػػز  دكق نػػ  يػػ  العػػز كقػػاؿ لػػ  ال يسػػتقؿ بػػه
، يمػػا ، كدنػػا دظهػػر منػػه، دظهػػرت الظػػاهر، كال تػػراـ مدكمتػػهكدنػػا العزالػػذل ال يسػػتطيل مجاكرتػػه، لعػػئ

منػػػه يمػػػا دليمػػػه كال يصػػػح يلػػػ  كد  يػػػت البػػػاطف كدنػػػا ا  ػػػ   ،يػػػدركن  قربتػػػه كال يهتػػػدم يلػػػ  كجػػػكدد
 ( 1 . سبيمه

يف اسػػػتمهاـ العػػػاعر اسػػػػف طمػػػب لقنػػػاع ع صػػػػية الن ػػػرم مػػػف  ػػػػالؿ مكاق ػػػه اػػػمف نصػػػػه        
، كتصػػػػبح كص  الصػػػػكيية الترا يػػػػةر ييهػػػػا النصػػػػ، قػػػػد يجعػػػػؿ الػػػػنص العػػػػعرم بكتقػػػػة تنصػػػػهالعػػػػعرم

، ألف استنطاؽ  الن رم( ، لها د رها الجمال  كالدالل مةالع صيات / القناع المستدعاد ع صية ياع
؛ يهـ المالذ المعرؽ لمنهؿ مف عاعر الادا   مل المتصكية الكبارله دالالته المتعددة منها اتااد ال

تسػػاع الرهيػػة ، كالتك يػػؼ المغػػكم الػػذم يػػكدم يلػػ  انصػػكص يغمػػب عميهػػا الطػػابل الرمػػزم / اإلعػػارم
 .كالداللة ي   ف كااد

ي  يطػار مػف التنػاص كتقنيػة كقد نجاكا ي  دف يعمقكا العالقة بيف القصيدة المعاصرة كالتراث      
. ككػػاف ر مػػف  الكتابػػات العػػعرية المعاصػػرة، اتػػ  بػػدا هػػذا اإلتجػػاد مسػػيطرا كوالبػػا عمػػ  ك يػػالقنػػاع

، ة كاالن عاليػػػػةهػػػديهـ  يػػػ  ذلػػػػؾ دف يد يػػػركا القصػػػيدة الادي ػػػػة كيعمقػػػكا بنائهػػػا الػػػػدرام  كدبعػػػاد الداللػػػ
معاصرة ي  ياالعف يمكانية التعبير كإليااا الن س  الكجدان  عف األبعاد اإلن عالية  كالدالالت ال

كالقػػػػػػكانيف السياسػػػػػػية  ، دك الكقػػػػػػكع تاػػػػػػت سػػػػػػطكة التقميػػػػػػد كاألعػػػػػػراؼمنػػػػػػأل عػػػػػػف العػػػػػػعكر بػػػػػػال كؼ
 ( 2.  كاالجتماعية

                                                 

انٓٛئخ  –رحفٛك آصز أٔ ٚزٖ رمذٚى عجذ انمبدر يحًٕد  -يحًذ ثٍ عجذ انججبر انُفز٘   -انًٕالف ٔانًخبطجبد   - 1

 .61ص  -و   1985ٚخ انعبيخ نهكزبة انًصز

 .9ص  –د / يحًذ إثزاْٛى انطبٔٔص  –انحذاصخ  لصٛذح انمُبع فٙ شعز - 2
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تػػه اممػػة عػػعراا عمػػ  مظػػالـ عصػػرد ينػػرل اسػػتدعائهـ لع صػػية الاػػالج الػػذل امػػؿ يػػ  ايا      
ؼ  الؿ اممتػه عمػ  ، كقد كعالة ، كقااا كيقهاا كنظاـ كقانكفكم اسدهـ مف ظمـ كيساد اكـ كك 

مػة كاػد ، ي اح مهامرتهـ الدنيئة اػد األال بي ة لكالة هذا العصر كاكامه ، النكاياالظمـ كالطغياف
يث دنػه عر؛ اعؿ الاالج المعاصر / العا، عم  كجه ال صكص . كذلؾ يالطبقات ال قيرة الكاداة
( لماػالح المعاصػر د/ ، يػ  قصػيدة بعنػكاف  مػدامل الزهػكر يػ  كقػائل الػدهكرجسد كؿ هذد المعان 

 :يكسؼ نكيؿ ، ايف يقكؿ رابطا الماا  بالااار
 كاف الساميكف  

 يسطكف عم  مصر ، كيسطكف 
 كاف تتار القرف ..

 كاف .. ككاف .. ككانكا ..                                           
 م ؿ تتار القرف الاادم كالععريف 

 ال يعنينا رقـ القرف 
 يعنينا رقـ المقتكؿ ، كدرقاـ المغتاليف 

 ايف تطكر قكس الرام  ، كنباؿ النباليف 
 عرع القاتؿ ي  تطكير القتؿ ، كي  تبرير القتؿ ، يسفّ 

 ت بميغات عرائل كقكانيف ، كقرارات .. ماكـ ال قرا
 ، كبراهيف  ذات بنكد

 ، كاجبة التن يذ تتم  صار ة النبرات
 ييما دعمف مسهكؿ ي   القصر الألبمؽ( كسط ادائؽ ذاؾ القصر 

 يعالنات كقرارات، تصرياات كبيانات
 د برنا الس اح ابف القرف الاادم كالععريف 

 ظمت كأل ممؾ الس اايف 
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 هاؾ دياتر كؿ الكراقيف 
 يف م طكطات ال طاط
 اكليات النسابيف 

 كدكاكيف الكتبة كنبكاات الّعراييف 
 كتقرير البصاصيف 

 واب عف المكتاب ابف يياس ، يانطمست ص اات بدائعه 
 ، ذاؾ بمدامعه
 (1األكؿ  

هكذا نرل كيؼ دسقط ااّلجنا المعاصر/ العاعر مأساة الماا  منذ عنكاف القصيدة عم  الااار 
 داد كالظمـ كطمس الاقائؽ لغياب الاميرم ليككف الجامل بينهما االستب

، ( نجد المعكالت كالقاايا الت  التـز بها الااّلج يػ  عصػردقصيدة  النيؿ يريل راية العصياف كي 
، ككانػت ر يػاركؽ جكيػدة يػ  مجتمعػه المعاصػره  ن س المعكالت كالقاايا الت  التػـز بهػا العػاع
، كاػالج يػاركؽ جكيػدة هػك الاػاّلج مػة هػ  الكممػةكسيمة كؿ مف هما ي  صراعه مل السػمطة الااك

وػرااات مهمػا كػاف عػأف تمػؾ الماػاكالت ، يهػك القديـ الذل التنهيه عف عزمه كقصدد دية مااكلػة دكاة
؛ يسػتمر صػامدا يػدعك دسػكد ، كيدعك العامة لممطالبة باقكقهـ عند الاكاـيما  جاهدا ي  دعكته

ـ سػادكا ، ت ميص الكطف  مػف معاناتػه يف هػـ بالطريؽ القكيـاألمة اآلف يل  تامؿ المسهلية كاإللتزا
 : الناس يكما كتكلك دمكرهـ

 يا ديها الكطػػػػف الغريؽ قـ ..ان ض 
 كاكسر لهػػػػكؼ الصمت كالطغيػػاف            

 كاطمؽ دسكد النيؿ مف سكناتػػػػػها 
 كهدـ قػػػػػػػػالع البطش كالطغيػػػػػاف            
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ف بػػػػدا ياأليػػػػؽ   عيئ ال دراد كاة
  ػػػػػاؼ الساػػػػاب ك كرة البركاف           

 يعمك صهيؿ الماا .. يصرخ اكلنا 
 ي  ال رساف  –يتزااـ ال رسػػػػػاف             

 تهتز درض .. تستغيث مكاكب 
 (1كيهركؿ الكهػػػػػػػػػػاف لمكهػػػاف              

 اصر:ال صكصية الصكيية ي  الععر المع -
، كالمعريػػة اإلسػػالمية يعػػد التصػػكؼ كالعريػػاف مػػف الاقػػكؿ المهمػػة يػػ  المعريػػة اإلنسػػانية بعػػكؿ عػػاـ

يػػ  ،  كتعمقػػكا بعػػكؿ  ػػاص يقػػد تكوػػؿ دهػػؿ العريػػاف كالتصػػكؼ يػػ  جميػػل مجػػاالت الايػػاة كال كػػر
غػػة ، كانتجػػكا لنػػا نصكصػػا تامػػؿ يبػػداعات  م تم ػػة عمػػ  صػػعيد الممػػزكد كاقائقػػهم ػػرادات الػػديف كر 
، ، عمػػـ الاكمػػةمػػـ الاػػركؼ كاألرقػػاـ، تعتامػػكا يػػ  مجػػاؿ العمػػكـ عمكمػػا  اصػػة، كقكاألدب كالاكمػػة
، كعمػػـ النبػػكة ، كعمػػـ الكاليػػة، كعمػػـ الكعػػكؼ، كعمػػـ المنػػازؿ كالػػدراجات، كعمػػـ األقػػكاؿكعمػػـ المقامػػات

، كرسػػمكااتجاهات كدكعمػػـ اآل ػػر  كػػذلؾ دسػػس ال هػػـ الكجػػكدم لكيػػاف الػػديف كااتكائػػه م ػػردات الكجػػ
، كذلؾ ي  معرية مكنكف د كعبكة اتصاالته بالذات كباآل رمعريية متعددة ي  يدراؾ اإلنساف كدسرار 

ف النصػػكص الدينيػػة كالسياسػػية ككػػاف نتػػاج باػػ هـ صػػياوة ايػػة متكاممػػه لػػذات متكاممػػة ، مندااػػة مػػ
، الت  د مكا كؿ زكاياها كمسالكها ا، كلاركة اإلنساف ي  الاياة الدنيعكالـ الغيب يل  عكالـ العهادة

مػػػا يامػػػؿ يػػػ  ، صػػػاوكا سػػػمككا ينسػػػانيا صػػػكييا يامػػػؿ كػػػؿ اي يػػػات اإلنسػػػانية كت صػػػيؿ ظهكرهػػػا، ك
؛ كالعمه ي  ذلؾ ترجل يل  تاطيمه كؿ القيكد كاألسالؾ كاألنظمػة التقميديػة دكا مه ااكرا متكاصال

؛ يأهػؿ هػذا اركتهػا الزمنيػة كالمكانيػةالت  تتسػمط عمػ  الاقػائؽ كتاػمر كجكدهػا كيعتػؽ ااػكرها ك 
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هػـ األاػػرار ؛ يالعمػـ اإللهػ  يتجّكلػػكف يػ  مػػدارات الكجػكد كالمعريػػة كالايػاة كال كػر بعػػكؿ اػّر ك ابػػت
 (1، كي  كؿ دكائر الاياة اليكمية ، كعم  صعيد التاري  اإلنسان  ... اقا ي  كؿ زماف كمكاف

ظ ؿ كلالمعقكليػػػه كداػػػد كا عالقػػػات جديػػػدة بػػػيف الألل ػػػاكقػػػد لجػػػأ المتصػػػكيكف يلػػػ  الغربػػػة كالت يػػػ     
، كمػػف د ػػص  صػػائص هػػذا المػػذهب  تراسػػؿ الاػػكاس ( كتراسػػؿ كسػػبقكا المػػذهب الرمػػزم يػػ  دكربػػا

 الاكاس هك ياداث تغيير ي  مدركات الاكاس بايث تتراسؿ كتتقدـ كؿ منها بكظي ة األ ر .
؛ األمػػػر الػػػذل جعمهػػػـ  يسػػػتهمكف دعػػػعارهـ نكفلقػػػد اّمػػػؿ العػػػعراا الجػػػاهميكف المػػػردة كػػػؿ مايعػػػا     

. كػػذلؾ كانػػت المػػردة عنػػد عػػعراا الصػػكيية قػػديما كاػػدي ا كمعاصػػرا بالاػػديث عنهػػا كػػؿ اسػػب االتػػه
 .مز ا مكايا داال عم  الاب اإلله ر 

، كلقػد بػدت هػذد كاف قد تـ تككينها كناػجها ال نػ  كيعد الععر الصكي   ععرا وزليا  مكرك ة     
ا يػػػ  انػػديل تيارهػػ عمػػ  ناػػك يسػػير اتػػ  دكا ػػر القػػرف ال الػػػث الهجػػرم كلكنهػػا لػػـ تمبػػث دفالرمزيػػة 

 .هجرية 309باس دامد سهيؿ بف عطاا ، كمف بكاكير الغزؿ الصكي  قكؿ دب  العالقركف التالية
 ورست ألهؿ الاب ودصنا مف الهكل      كلـ يؾ يدرم ماالهكل داد قبم 

 ػػػبكة        كلـ يؾ يدرم ما الهكل داد قبم يأكرؽ دوصانا كدينل صػػػػػػػػػ
 ككؿ جميل العاعقيف هكاهػػػػػػػػػػػػػـ          يذا سبرد كاف مف ذلؾ األصػػػػػػؿ

 كيقكؿ الركزبادم :
 كاقؾ ال نظرة يل  سكاكا          بعيف  مكدة  ات  دراكػػػػػػػػػػػػا

 اياكػػػػػػػػػػادراؾ معذب  ب تكر لاظ             كبال د المكرد مف 
 كيقكؿ دب  منصكر الاالج ي  سينية له :

 كقد صػػػػرن   ب          كطرؼ ييه ت كيسد                          
 (2كقد دؿ  دليؿ الاب        دف القػػػػػػػرب تمبيس                         
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م السقط  كالجنػدم العػمب  كلدينا نماذج د رم مف تمؾ اإلرهاصات األكل  منسكبة يل  السر       
 . الصكيية كركادهـ مف العصر األكؿ كويرهـ مف دعياخ

كلعمنػػػا نالاػػػظ مػػػف تمػػػؾ األعػػػعار اتجاهػػػا قكيػػػا يلػػػ  اإلهانػػػه  بػػػالمردة  كبػػػأاكاؿ الععػػػؽ اإلنسػػػان     
، لػػػّكح العػػػعراا مػػػف  اللهػػػا يلػػػ  عاط ػػػة الاػػػب اإللهػػػ  كال  صػػػ ها رمػػػزا صػػػكييا ذات طػػػابل ونػػػائ بك 

، كعػػعكر الماػػب ، يالكيػػاا يػػ  الاػبير العػعرية مػػا دعػػرنا يليػه مػػف م ػؿاػكا هػػذد البػػكاك ي  ػ  يػػ 
، كالعيكف الكس  كالمااظ ال اترة  كال دكد المكردة كؿ ذلػؾ ي اػ  يلػ  تػأليؼ الصػكييه يػ  بالمعاناة

 تركيب رمز المردة بػيف العػعكر الػذات  ال ػاص كاألكصػاؼ ال ارجيػة الماسكسػة  التػ  ت ػرؽ دايانػا
، كتكت ػػ  يايانػػا د ػػرل بكصػػؼ ة اسػػية تزيػػد الرمػػز يبهامػػا كومكاػػايػػ  مػػزج جمػػاؿ المععػػكؽ بنزعػػ

العكاطػػػؼ الع صػػػية يػػػ  دسػػػمكب يػػػذكرنا بالعػػػعراا العػػػذرييف كمػػػا تػػػداكلكد يػػػ  قصػػػائدهـ مػػػف تعػػػك  
 .ة الاب كطهارته كتجردد مف المقااال راؽ كالت جل عم  الهجراف كالتغن  بع 

ؿ  كمف بكاكير تمؾ       األععار الصكيية التػ  تمػكح بػالرمز الغزلػ  يلػ  عاط ػة المابػة اإللهيػة قػك 
 : ل  دب  سعيد الارازدبيات كتبها يهجرية  295دب  الاسف النكرم 

 لعمرم ما استكدعت كسػػرد          سكانا اذارا دف تعيل السرائر   
 نكاظػػػر                     كال الاظه مقمتام بنظػػػػػرة          يسهد نجكانا القمكب ال 
 الكهـ بين  كبينه كلكف جعمت         رسكال يأكم ماتكف الامػػػائر 

 كقكؿ دب  بكر العمب  :
 قاؿ السمطاف ابه          دنا ال دقبؿ الرعػػػػػػا               
ـَ             قتم  تاركعػػػػػػػا               يسػػػػمكد يديته  ل 
ذد األععار مايتسـ به  رمػز المػردة  بكصػ ها تمكياػا يلػ  الاػب اإلالهػ  مسػتاكذا قػاهر يتبيف ي  ه

ن سػػها يػػ  مظػػاهر اسػػتطيقية  مػػف ديالكتيػػؾ عػػاط   كجػػدان  يجمػػل بػػيف العػػهكانية التػػ  تعبيػػر عػػف
كربمػػا كػػاف  يػػ  هػػذد العػػكاهد مػػا يك ػػ   –، بػػيف التجمػػ  اإللهػػ  كالصػػكر العب يػػة الماسكسػػة متنكعػػة

                                                                                                                                              
 



 

 

 

 

 مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                              م    1029 - يوليو/  الرابع عشرالعدد  

 
 

54 

الصػػكيية مػػف العػػرب كػػانكا دسػػبؽ تاري ػػا مػػف عػػعراا ال ػػرس المتصػػكية يػػ  تركيػػب بنػػاا  إل بػػات دف
 اعتػراؼ(   وزل  رمزم تمتزج ييه عكاطؼ الاب اإلنسان  بمكاجيد المابه اإللهية، كمػا يػ  قصػيدة

 : عم  منصكر عندما يقكؿمعاعر دامد ( لمف ديكاف   هدزل يل ّ 
 ما كنت داسب  دف دعكد يليؾ          

 كاآلف يأسرن  الانيػػػػػػػف لديؾ                                            
 ماكنت ااسب دف سيهزمن  النكم  

 يأعػػػكد مقهػػػػػكرا يل  عينيؾ                                              
 ااكلت دف دنس  هكاؾ ي انن  

 كدعمف صاوػػػػػػػػػرلبيؾ قمب  ..                                       
 ات  يقكؿ : 

 
 يإذا و كت ، كدنت دهؿ اراعت  

 يالع ك دينؾ ، كالسػػػػالـ لديؾ                                            
 ما عدت دصعك عف هكاؾ يع ن  

             كدع العتاب المػػػر عف ع تيؾ
 دنا يف دعكد عم  الرجاا ي صه 

 ين  دكد العػػػػيش بػػػيف يديؾ                                             
 مزج العاعر ي  هذد األبيات بيف الاب اإلنسان  بمكاجيد المابة اإللهية . 

 ( ردا عمػ  هػهالا الػذيف البذا يككف عاعرنا نَه  نه   الصكيية ي  قصيدته  ماكؿ الهػكل دن ػ      
 :يقكؿ ؛ اينماذا المكف مف الابيدعغمكف يال به

 ظممكؾ ياقمب  ..  يكؿ قصػػػػػػػػيدة
 دعدك بػػػػػػها   ..  قالك مف الاسنػاا
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 َمف  دلهمػػػػته   .. يإف سكت تهامسكا
ذان ػػػػيتد   ..  تغامز الريقػػػػاا م  كاة

 : ينه ااؿ المنعغمكف بهذا المكف مم ، يل  دف يكعؼ العاعر عف مرادد ايف يقكؿ
 ػكردرسمتها لمنػػػػػػػػػػػػ

 نكرا ، يارتقت ركا 
 كعانقها ركاا ..كص اا

  اهلل  ..
 هؿ  ل  مف ابيب م مه
 هؿ  ل  سكاد .. سكاا

 كؿ األابه سكاد .. هكاا
 ينه ااؿ الصادقيف مل  اهلل  العارييف لجالله ، الغارقيف ي  دنكارد مم

  ـ ي تتمها : 
 ال تظممكا قمبػػػػػػ 

 يما كؿ الهكل دن  
 كماكؿ الغراـ نساا

،  ػـ ينتقػؿ  بذا يككف العاعر ناقش كعرح معبران عف تمؾ ال صكصية الصكيية منذ عنػكاف القصػيدة 
العاعر يلػ   التكاػد بالابيػب ، كالتكاػد سػمة تجمػل بػيف العػذرييف كالمتصػكية يك يػرا مػا نجػد معنػ  

 :ركايف ي  جسد دكركح ي  جسديف ي  المطركح الععرم لديهما عندما يقكؿ
 دنا دنت بقايا  الاب كالععاؽ كالطهر                                 

 : كيقكؿ السهركردم
 ما درل ن س  يال دنتـ .. كاعتقادم دنكـ دنتـ دنا                         
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عتػاد الايػػاة قػداـ المػكت كالعػػعري  ألنػه بػػة الكػائف يػ  االسػػتمرار كالبقػاا ال ابػت دف الاػب يتػرجـ رو
دـ ..يالكتابػه كالعػلمكائف  ارج ما تسمل بػه الكممات ألنه ال كجكد تماهد بالكمماتالبقاا الستمرار كاا

 كياتدماف ي  صراع الينته  ... ندياف مرعياف ي ااف كجها لكجه
كال صػح  –التعريػة  –كادل الععػاؽ  –كال عؾ ي  دف مف ععراا  القدامة مف هاـ ي  الكادم       

   هذا ال رض يل   تركيد الجسد كالارص عم  اقتصائه ، ... ايث تما  قصائدد يكالمجكف
لكػػػف هػػػذد الاػػػرص  عمػػػ  :   يف مػػػف ععػػػؽ يظ ػػػر يعػػػؼ يمػػػات ؛مػػػات عػػػهيد  عمػػال بػػػالقكؿ العربػػػ 

  ال اػاا يػ  دومػب األايػاف  طرقػة يػ  الااػكر دك ػر تكتمػا كدعػد تسػترا كينػدس يػ االيااا يت ػذ
؛ كهػػـ جػػدكف هػػذد الطريقػػة دك ػػر مػػف ويرهػػا..كلعػػؿ عػػعراا المتصػػكية يعمػػ  ناػػك مكوػػؿ يػػ  الت   

يمتقكف عم  هذد الدركب مل العذرييف مف الععراا .. كالعاعر يجمل بينهما ايث التسام  كالكعؼ 
بػػؿ كربمػػا  كاإلسػػراا كالعػػ ايية .. ينػػه يتغػػزؿ يػػ  ابيبتػػه ككأنهػػا مػػالؾ دك اكريػػة مػػف بنػػات الجنػػه ؛

 : دسم  مف ذلؾ ؛ايف يقكؿ
 رسمؾ ي  الجنة ..  د .. لك اكار عم   
 صارت ل  ؛ كياسػػػػػػػػعدم .. يل ا ..  

 عطؼ اهلل عم  عينيؾ با لاسػػػػف ..
 يزدن  منها ععػػػػػػػػػقا ؛ عػػطػػ ا .

 اراـ الطغياف يال عند عينيػػػػػػػؾ ..
 يأارقن  بطغيانؾ؛ لطػػػػػػػػػػػػػ ا.

 كيقكؿ :  
 ، دنت بألػؼ اػػػػبيب ..ياابيب 

 ػػػف مل األياـ يبم تاسب الاسػػػ
 ؛ ينما ال مر يذا عتقتهاكيؼ يبم 

 .سػػػػػػػػكرا .. ليػػػػػػػس يال زادتؾ
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 دنت  مر؛ كيؼ  مر الكػػػأس  ـ ..
 مف دااّل ل - مػػػػػػػر -بينما عيناؾ 

 دم عػػػدؿ دف ترل عينيػػػػػػػػػػػػػؾ ..
 يغتاالف قمب  ؛ كيؼ يعدك ذاؾ عدالل

ر بأسػػمائها تعػػد مػػف  القكاسػػـ المعػػتركة  بػػيف العػػذرييف كالمتصػػكية ؛ يكممػػا كجػػدير بالػػذكر دّف ال مػػ
 :، نجد م ال قكؿ السهركردمالبازردينا  ي  المقبكس السابؽ لمعاعر عم  

 .معردا .. كنجد ق الصهباا كالت احمترناا كهك الغزاؿ                   
نظػػرة المابكبػػة ل مػػر معتقػػة ، كتنطػػرح هكػػذا  يصػػبح الععػػؽ االػػة مػػف اػػاالت السػػكر ؛ كتتاػػكؿ   

يعػػػكالية التاػػػريـ كالتجػػػريـ يػػػ  الاػػػب كإعػػػكالية ظمػػػت معمقػػػة اتػػػ  كجػػػدت م رجػػػا  لهػػػا يػػػ  الطػػػرح 
 الععرم الصكي  ايث تتـ عممية عقمنة لمكجداف ..

 :كيقكؿ دبك مدن  البصكي 
  يإذا نظرت بعيف عقمؾ لـ تجد ..                               

 عيئا سكاد عم  الذكات مصكرا.                                  
 ( كعممية تععير العقؿ دك عقمنة الكجداف ...كيقكؿ العاعر  عقؿ القمب

نجػد م رجػا لهػا كمػا اسػم ت  –تمؾ الت  ت رج بالاب عف ككنه  ركجا يل  الجنػكف هػذد اإلعػكالية 
كبقردتػػه  ؛ذل يقػػرد العػػاعرعم  البػػازعنػػد عػػعراا المتصػػكية دك ػػالؿ مػػا نسػػميه بالععػػؽ الصػػكي   الػػ

 :                        ؛ كنراد يقكؿينسب يليه
 كدنا ي  ععق  صكي  ..                                

 كهكاؾ هك السر المكنكف                                                               
مػ  ان ػراط األصػداا ، كيتكػئ عر ك يرا ما يمجأ يلػ  التاػادكمف هذا المنطمؽ نجد دف ا لعاع      

؛ كال ريػب دف هػذا المبػدد العمؿ بيف عػيئيف بينهمػا بػكف عاسػل؛ دم مف مبدد التماـ ي  الكصكؿ يل 
ذك ماهيػػة وراميػػة ...، يقػػكؿ عبػػد القػػاهر الجرجػػان  يػػ  كتابػػه   دسػػرار البالوػػة     كالكػػالـ النػػاجح 
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 . كالمتباينات ي  ربقة  كيعقد بيف األجنبيات معاقد نسب   عدة ا تالؼينطكم عم  عدة ائتالؼ ي
 ( 1عبكة   

 : يقكؿ العاعر
 يمك كنت دممؾ دف دجعؿ الاب كرها            
 كلك كنت دممؾ دف دجعؿ القرب بعدا            
 كعكق  يليؾ ارتااال بعيدا .          
 ف كلك كنت دممؾ سارا كما تزعمي           
 لكنت سارتؾ ..           
 ات  يمكت اعتياقؾ ل  ..           
 كيمكت اعتياق  يليؾ ..           

لمسػػاية هػػذا ؛ دك اعػػتياؽ الااػػكر لمغيػػاب .. دك لنقػػؿ مبػػدد المسػػاية .. دلػػيس مبػػدد اينػػه نػػدااالنائيات
؛ كالروبػة د ال ػراؽ كال صػاؿ، تهمف الصكيية بػأف األعػياا تكابػد ره ػا م ممػا تكابػلمبدد صكييا بامتياز

؛ كصػدرت  كػرة التػ  ك يػرا مػا رسػ ت عػف الاػبالاارة ي  المقاا كاالندماج .. ، هكػذا يذف تتبػدؿ ال
؛ لتصبح بال اصية الصػكيية تجربػة كجػد دنه تجربة تتارا ي  يااا ال جيعةعف العرب القدماا مف 

: ويػػر دف العػػاعر ال يميػػؿ لمتهكيػػؿ األبػػدم الػػذل الاػػ اؼ لػػه كال اػػدكد كجػػكل كانسػػياح يػػ  الععػػؽ
ألاػػػكاؿ ويػػػر العاديػػػة التػػػ  كالمبالغػػػة المػػػذيف نجػػػدهما يػػػ  األبيػػػات التػػػ  يعبػػػر ييهػػػا الصػػػكي  عػػػف ا

، اػيف ، كاألمكاج العاليػة مػف األنػكار التػ  يعانيهػا . كتظهػر تمػؾ ال اصػية بأكاػح مػايككفيعايعها
 :كعكؽ ياك  العاعر الصكي  عف مابته كما يالق  ييها مف كجد

ن د    نكا      كأد مدع   كطكياف     ندكح    ع 
يقػػػػاذ     نيراف    ال ميؿ        كمكعتػػػ   كاة

                                                 
1
ٕٚطف طبيٗ  – 2113رثٛع   6انعذد  –يجهزخ صمبفبد انجحزَٛخ  –عجذ انمبْز انجزجبَٙ  –أطزار انجالغخ  - 

 . 34ص  –ٕٚطف 
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 يػػػػػمكال    زييرم      دورقتن        ددمعػػػ 
 كلػػػػكال     دمكع      دارقتن       زيرات 
 كازن       مػػػػػػػػا      بعقدكب    بثّ   ديمّػػػه

 ال ديكب   بعضد  بميت ككّؿ    ب
 :طار العاـ التهكيؿ  الععر الصكي كالت  ال ت رج عف اإل

 يمك   دف   ل     ي    كؿ   يكـ    كليمة  
  مانيف   بارا   مف   دمكع      تديػػػؽ
 ألينيتها   ات    ابتددتد   بغيرهػػػػػػػػػػػا

 كهذا      قميؿد    لم ت    ايف  يععػػػػػؽ
 ات     الممات  لع كت       دهيـ       به

 كاكل     مف    الاب   المّترح    ندؽد 
 يكق      ساابد   يدمطرد    العكؽ  كالهكم
 كتات    عديكف    لمهكم         تتديػػػػػػؽ

، تتم ػؿ يػ  هػذا الاعػد الػكاير مػف األبيػات بارهػا سػمة مميػزة يػ  العػعر الصػكي  مة  اصػة يمكػف اعت
 .المجهكلة المألكية 

طكعات الععرية  المجهكلة ، تتكال  المقي   الكتب المتكف در ت لمتصكؼ كرجاله ي  القركف األكل   
، كقيػػػؿ .. الػػػ  ؛ د يػػػ  معنػػػاد ، كاهلل در القائػػػؿدنعػػػ، ك : كقػػػاؿ بعاػػػهـمسػػػبكقة بكممػػػات م ػػػؿ ،المهلػػػؼ

د مف دهؿ الطريؽ . لغير كاا ، بؿ تراهـ دايانا  ينسبكف  مف األبياتكالألبيات السابقة مف هذد النكعية
 :(، الرباعية العهيرة  دابؾ ابيفكمف دم مة ذلؾ
 دابؾ ابيػػػػػػػػػػف
 اب الهػػػػػػػػػػػكل

 كابا ألنؾ دهؿ لذاؾ ..
 يأما الذل هك اب الهكل
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 يعغم  بابؾ عمف عداؾ
 كدما الذل دنت دهؿ لػػػػػه

 يكعؼ الاجب ايف دراؾ
 كما ال اؿ ل  مف ذا ،كذا

 ؾ الامد ي  ذا ك ذاؾ .كلكف ل
الت  نسػبتها بعػض الكتػب يلػ  رابعػة العدكيػة ، كذكرتهػا كتػب د ػرل عنػد ترجمػة صػكي  متػأ ر عميهػا 

يعرؼ ات  الت  ال   بسنكات عدة ،هك ذك النكف المصرل .. كمف األم مة دياا ، تمؾ  األبيات الرقيقة
 : اليـك مهل ها

ـ   هدمكمدهـ   باهلل   قد  عمقت    قك 
 لهـ   همـد  تسمكا يل     داد  يما 

 يمطمب   القـك   مكالهـ   كسيدهـ
 يا  اسف   مطمبهـ    لمكااد  الصمد
 ما  يف  تنازعهـ   ددنيا   كال  عرؼ
 : كيقكؿ العاعر الدكتكر عم  الباز

 بأنؾ  ي ّ 
 كدن  ييؾ
 بغير زماف
 كوير مكاف

 كقبؿ التقائ  بعينيؾ
          كاف المقاا بمميكف عاـ          

 يف هذا لتعقيب لمكعكؼ كالػرهل هػك لاػف وائػب  عػف السػم كنيا النقديػة  يػ  هػذد  األيػاـ  الماػطربه  
؛ كجعػػعه يلػػ  االسػػتهالؾ .. ا الػػراهف  متطػػرؼ يػػ  نزكعػػه المػػادمكالمأهكلػػة بالجهالػػة ؛ ايػػث عصػػرن
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اقيقػػػ  لػػػألدب  كالعػػػعر كلهػػػذا يقممػػػا يأبػػػه بالػػػدا م  لمػػػركح البعػػػرية ، ذلػػػؾ الػػػركح لمػػػذل هػػػك الماتػػػكل ال
 (1 اصة ي  كؿ زماف كمكاف .. 

هكذا نرم كيؼ استعمؿ العاعر الم ردات كالألجكاا الصكيية ليعبر بها عف مابكبتػه التػ  يرمػز بهػا   
 لمكطف األسير. 
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 العامة لمكتاب .

 ـ. 1984 – 56ع –مجمة ععر  -ععر الاساسية الجديد –يدكرال راط  -

                                                 
1
ص  –و  2111 – 1ط  –رأنٛف يحًٕد عجذ انصًذ سكزٚب  –صٕف ثٍٛ انعذرٚخ ٔانز  -انشبعز عهٙ انجبس  - 

35 . 
     



 

 

 

 

 مجلة كلية اآلداب جامعة بورسعيد                                                                                                                                                                        
       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                                                                                              م    1029 - يوليو/  الرابع عشرالعدد  
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 -الككيػػت –دار سػػعاد الصػػباح – 1ط -جػػابر عصػػ كر –ترجمػػة  –عصػػر البنيكيػػة  –يديػػث كرازكيػػؿ  -
 ـ. 1993

 ـ. 1982 –دار المعارؼ  –األدب الصكي  اتجاهاته ك صائصه  –صابر عبد الديـ  -
 ـ . 1982 –دارالمعارؼ  –جماليات القصيدة المعاصرة  -جماليات القصيدة المعاصرة –طه  كادل  -
 ـ. 1991الككيت   – 24 -  21مجمد  -الادا ة كالتراث عالـ ال كر –ريز امكدة عبد الع -
يكسػػػؼ  -ـ 2013ربيػػػل  6العػػػدد –مجمػػػة  قاييػػػة البارنيػػػة  –دسػػػرار البالوػػػة  -عبػػػد القػػػاهر الجرجػػػان  -

 سام  يكسؼ.
بػة المكت – 5ط –الععر العرب  المعاصر ، قاػاياد ، كظػكاهرد ال نيػة كالمعنكيػة  –عز الديف يسماعيؿ  -

 ـ. 1994األكاديمية 
 .ـ 1991 –الهيئة العامة لمكتاب  –الراالة يل  الغرب ي  الركاية العربية الادي ة  –عصاـ به   -
الهيئػػة العامػػة  –جمػػاؿ المرزكقػػ   –دراسػػة كتاقيػػؽ  –عػػرح مكاقػػؼ الن ػػرم  –ع يػػؼ الػػديف التممسػػان   -

 ـ . 2002لمكتاب 
منعػكرات العػركة العالميػة – 1ط –ي  الععر العربػ   استدعاا الع صيات الترا ية –عم  ععرل زايد  -

 ـ. 1978 –ليبيا  –طرابمس  –لمنعر 
 .1980 – 1ع–المجمد األكؿ  -يصكؿ -تكظيؼ التراث ي  الععر المعاصر –عم  ععرل زايد  -
 . 77مجمة ياااة  -
 ـ . 2002 –قصيدة القناع عند ععراا الادا ة  -مامد يبراهيـ الطاككس -
 –تاقيؽ كتقػديـ عبػد القػادر مامػكد  –المكاقؼ كالم اطبات  –المكقؼ  –ر الن رل مامد بف عبد الجبا -

 ـ. 1985الهيئة المصرية العامة لمكتاب 
 ـ. 1905القاهرة  -داروريب –األدب ي  التراث الصكي   -مامد عبد المنعـ   اج  -
 ـ. 2010 – 1ط  –عم  الباز بيف العذرية كالتصكؼ   -العاعر –مامكد عبد الصمد زكريا  -
  

 


