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 مٜٕٔٓ/ٙ/ٙٔتاريخ قبؾله للشذر:  مٜٕٔٓ/ٗ/ٕٗتاريخ تدلؼ البحث: 
 

 ملخص

تتشاول هذه  الرراةذم جرياتذال ال رذص الذريشا شذا الذذبر البراذا السبالذر جذؽ شذرل  سذا    ذبريم       
و لذذػ لسذذا لرراةذذم السرياتذذال جذذؽ بهستذذم شذذا ةذذبر ب ذذؾار الذذشص  . ريم البراتذذم السبالذذرم  اجذذمجسثلذذم للذذذب

وقذر رزذ ل الرراةذم  .واةتكذاف  ؾالسه  ير الغاهرم  والتا ال تتبيؽ إال بسبرشذم السرياتذال التذا تتبلذا   ذا
بالذذر  وقذذر  لذذا الكتذذس الدذذساويم  الذذثرا زسرياتذذال بةاةذذتم لتؾعتدذذال ال رذذص الذذريشا شذذا الذذذبر الس

حزذذرل هذذه  السرياتذذال شذذا الذذذبر البراذذا بذذذمت جدذذت ت جذذرم وجتذذراشت جذذرم بشذذر   وزذذان لكذذت  ذذمت جذذؽ 
ب ذمال هذذها الحزذذؾر جي تذذه وشا ليتذذه شذا الذذشص الذذذبرا جزذذسؾ تا وششتذذا  وهذؾ جذذا زذذان جذذؽ  ذذ  ه بن  بظذذا 

م  األجذر الذها ببدذس التجراذم ةسم التساي  واالشترف  يؽ التؾعتدال الذبريم الستبردم لل رم الريشتم الؾاحذر
الذذذبريم البراتذذم السبالذذرم عذذرا  جبشؾيذذا ويسالتذذا شالذذا  الةذذتسا شذذا هذذؾ  جذذا تتستذذ  بذذه هذذه  السرياتذذال جذذؽ 

 إجما ال جؾهؾعتم وطاقال تببيريم وششتم  إلا يا س جا تتسي  به جؽ قراةم وجؾعؾقتم.
 .لالذبر البراا السبالر  ال رص الريشا  السرياتا :كمسات داّلة

 
Abstract 

      This study discusses references of religious stories in modern Arabic poetry through 

poetic forms, which represent modern Arabic poetry, in general. The study of references is 

important to fathom the text and explore its invisible realms, which cannot be identified 

unless related references are known. 

      The study focused on the three heavenly books as fundamental references to functionalize 

religious stories or narrations in modern poetry. These references were independently 

appeared once in Arabic poetry and correlated the other time. Each form of this appearance 

had its own feature and effect in poetic text technically and in terms of content, which would 

have given a character of differentiation and conflict among multiple poetic functionalization of 

one religious story. This practice had acquired the modern Arabic poetic experiment 

                                                 

 .وزارم التراتم والتبلتؼ (ٔ)
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particular moral and esthetic richness, especially in light of subjective capabilities that 

these references enjoy and expressive and technical abilities as well as distinctive holiness 

and reliability. 

Keywords: Modern poetry, religious stories, references. 

 
 .املقدمة

بال الحريث  ؽ السرياتال شا الررس الذبرا البراا السبالر ُجلّحا وال جشاص جشه شذا عذت 
اال دتاح الؾاة   لا التراا اإل دا ا ببسؾجيته  دون التردد  شر ا تراطال بو قيذؾد تدرهذ ا التا ؾهذال 

ح عذرا  وتشؾ ذا زبيذريؽ  ال وقر   رل ال ريرم البراتم إعر هها اال دتا .الثرا: الريؽ والجشس والدتاةم
ةتسا حيؽ تذراشل  هذه  السرياتذال  لذا جدذتؾ  الذشص الذذبرا الؾاحذر  وهذؾ جذا يتظلذس وعتذا شالذا 
وحاهرا   ه  السرياتال حتذا ال تش ظذ  لذلم الستل ذا بذالشص  بحيذث  ذذبر ب  ذه يذرور شذا  ذالؼ جذؽ 

لتذم هذه  السرياتذال لل رذص وجذؽ هشذا تدذتسر هذه  الرراةذم بهسيت ذا  إ  تحذاول تج .الغسذؾض واإل  ذام
الذذريشا السؾعذذ  شذذا الذذذبر البراذذا السبالذذر  والؾقذذؾف  لذذا تذذراشرت ا شذذا الذذشص الذذذبرا الؾاحذذر  
و لػ  بر  سا    بريم جختارم وجسثلم للذذبر البراذا السبالذر بذذمت  ذام  وقذر تشاولذ  الباحثذم هذها 

تذس الدذساويم  حيذث اةتبرهذ  جرياتال ال رص الريشا  الستسثلذم بالك :السؾهؾع  شا جحؾريؽ هسا
شذذا هذذها السحذذؾر ببذذض الشسذذا   الذذذبريم السبتسذذرم  لذذا جرياتذذم واحذذرم جذذؽ هذذه  الكتذذس الدذذساويم  شذذا 
تؾعتدات ذذا لل رذذص الذذريشا  وبجذذا السحذذؾر الثذذا ا شكذذان حذذؾل تذذراشت السرياتذذال وشا ليتذذه شذذا الذذشص 

تذذراشل ا وشا لتذذم  لذذػ شذذا إعذذرا  الذذذبرا الؾاحذذر  حيذذث ةذذب  الرراةذذم إلذذا  تذذان بعذذر تبذذرد السرياتذذال و 
 .الشص الذبرا 

ولبت هه  الرراةم تتذابه شا طابب ا ج  زثير جؽ الرراةذال الستشاولذم لسؾهذؾع التشذاص إال ب  ذا 
و لذذػ باتبذذاع جذذش    .تستذذاز  ش ذذا باهتساج ذذا بسرياتذذال الذذذا ر  ددذذ ا  واتدا ل ذذا شذذا الذذشص الذذذبرا 

ر  حيذث تذذؼ االطذذرع  لذا زثيذذر جذؽ الشسذذا   الذذذبريم اةذت رايا ولذذدا تحليلذا شذذا تشذذاول هذه  السحذذاو 
البراتم السبالرم  وتؼ اشتتار جا  سثت الذبريم البراتم السبالرم للترليت واالةتذ اد  و لذػ باالةذتبا م  

اتجاهذذال الذذذبر البراذذا السبالذذر إلحدذذان  :بمثيذذر جذذؽ السرايذذ  شذذا هذذها الدذذتاب  ولبذذت جذذؽ ب رزهذذا
راعتذذم شذذا الذذذبر البراذذا السبالذذر لبلذذا  ذذذرا زايذذر و يرهسذذا جذذؽ عبذذاس و اةذذتر ا  الذخرذذتال الت

الكتذس والرراةذال السشذذؾرم شذا السجذذرل البلستذم  رايتذم بن تكذؾن هذذه  الرراةذم جدتاحذا وج رجذم لرراةذذم 
 .بببر شا جؾهؾع ال رص الريشا وتحؾالته شا الذبر البراا السبالر
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 .(السماوية الكتب)الديين القصص مرجعيات – أوال
ل  السرياتذذذذذم الريشتذذذذذم شذذذذذا الذذذذذذبر البراذذذذذا السبالذذذذذر جخ و ذذذذذا عذذذذذر ا للذذذذذذا ر  جذذذذذؽ الشذذذذذاحيتيؽ  ذذذذذم

الذها السؾهؾعتم والدشتم  ويسثت ال رص الذريشا شذا الذذبر جشذاب البحذث يذ  ا ج سذا جذؽ هذها السذؾروا 
وحزذؾر هذه   .ال ذرنن الكذريؼ  واإل جيذت  والتذؾرام  :تتذؾزع جرذادر  وجرياتاتذه  لذا عذرا  ذؾاح هذا

س الدساويم  الثرعم شا الذبر البراا السبالر  ماد  مؾن حزؾرا تل ايتا بردته جمؾ ا بةاةتا الكت
جذذؽ جمؾ ذذال  شتذذم السشغؾجذذم الدكريذذم البراتذذم  حيذذث برض البذذرم ج ذذرها وجرتب ذذا جشذذه   لذذ   لذذا 

واذهلػ  شذ ن تدذرم هذه  الكتذس الدذساويم  بسزذاجيش ا ولغت ذا إلذا ر   الذذا ر وجزذاجيشه  .ب بتاي ذا
 .ولغته بجر طبتبا  زسا هؾ طبتبا بجر وراعته لردال نبايه وبيراد 

 ويسمذذؽ لسرذذظلق ال رذذص الذذريشا بن يتدذذ  لتذذذست زذذت قرذذص لذذه  رقذذم بالذذريؽ بو الذخرذذتال
 ير ا بتا   جسؽ  زروا شا الكتس الدساويم  با تبارهذا بلذت األد ذان   أم الريشتم  ةؾا  ببا ؾا ب بتا 

لتذذاريخ بو التددذير وقذذر تخرذص هذذها البحذث شذذا جرياتذال ال رذذص بو  زذر شذذا  يرهذا جذذؽ زتذس ا
 لػ بن قرص األ بتذا  الذؾاردم  .الريشا الحاهرم جؽ الكتس الدساويم  وها ال رنن واإل جيت والتؾرام 

شا هه  الكتس الثرعم زا   األبثر تؾعتدذا شذا الذذبر البراذا السبالذر  وزا ذ  هذه  الكتذس   لذا 
ا  إلذذا هذذه  ال رذذص وتدالذذيل ا  حيذذث وشذذرل ل ذذؼ تشؾ ذذا واشترشذذا األ لذذس  هذذا جرياتذذال الذذذبر 

  .ةاهسا شا إعرا  التؾعتدال الذبريم لل رص الريشا شي ا
 

 .الكريؼ القرآن •
إن الحريث  ؽ بعر ال رنن الكريؼ شا الذبر البراا  اجم  لتس بالسؾهؾع الجرير  وقر يل   

براذا السبالذر هذها األعذر البذالء ةذؾا  جذؽ شذا الذذبر ال *دراةال التشاص )التشاص الذريشا شالذم(
الشاحتذذم السؾهذذؾعتم والراللتذذم  بو جذذؽ الشاحتذذم الدشتذذم والبرفتذذم  واذذهلػ  ش ذذر زذذان ال ذذرنن الكذذريؼ بحذذر 

ويسمذؽ . السرياتال الريشتم  ال األهستم الكبيرم التا ا تسرل  لي ا الشرذؾص الذذبريم البراتذم السبالذرم
 لذذا زذّؼ زبيذذر جذؽ ال رذذص الذذريشا  يبذت جشذذه ج رذرا للذذذبرا  البذذاحثيؽ  ال ذؾل إن ا ذذتسال ال ذرنن الكذذريؼ

ر اهذذذؼ الهاتتذذذم شذذذا هذذذها ال رذذذص جذذذؽ الشاحتذذذم السؾهذذذؾعتم بوال  وجذذذؽ الشاحتذذذم الدشتذذذم عا تذذذا   بر ذذذم   ذذذؽ
الذذذذبرا  بلدذذذاع ؼ الترذذذؾير ال رن ذذذا وقذذذؾم تببيذذذر  اللغذذذؾا يبذذذت جشذذذه جرياتذذذم لغؾيذذذم وششتذذذم   دذذذتسر جش ذذذا 

                                                 
*
التشذذاص الذذريشا  سؾ يذذا  عذذاهر ر ال واهذذرم. : التشذذاص شذذا الذذذبر البراذذا السبالذذر: يت السثذذاليشغذذر  لذذا ةذذب  

 والتشاص الريشا والتاريخا شا  بر جحسؾد درويش  التراا الريشا شا  بر ر الديتؾرا  ةلظان الذبار.
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هؼ  وجؽ  احتم عالثم ش ن زؾن ال رنن الكريؼ نشر الكتذس الدذساويم  وشاتس ذا  وزؾ ذه وبةاليب ؼ ولؾر 
السرياتذذذم الريشتذذذم الؾحيذذذرم ل رذذذم الذذذر ؾم السحسرّ ذذذم و بي ذذذا لذذذلا    لتذذذه وةذذذلؼ  ش ذذذر يبذذذت  لذذذػ جشذذذه 

  وقر زا ذ   خرذتم الرةذؾل ر  لتذه الرذرم والدذرم  زسذا يذر   لذا  ذذرا زايذر .السرياتم األهؼ ل ا
هذذا الذخرذذتم األبثذذر  ذذيؾ ا جذذذؽ  ذذيؽ  خرذذتال الرةذذت الشذذريؽ شذذذا الشتذذا  الذذذبرا الذذها  بذذر  تذذذه 
بلحابه  ؽ السؾروا شا بواشر ال رن التاة   ذذر واذرا ال ال ذرن البذذريؽ  قبذت بن يتحؾلذؾا الح ذا إلذا 

حزذؾرا االبثذر جرحلم التببيذر بذالسؾروا لترذبق  خرذتم السدذتق  لتذه الدذرم  حيش ذا  هذا الذخرذتم 
 (.ٚٚم  ٕٓٓٓ شا  تا  هه  السرحلم )زاير 

وال ذرنن الكذريؼ رزذؽ ريذذتس جذؽ برزذان السذذؾروا الذريشا الذها  سذشق الذذشص الذذبرا عذرا  و شذذا 
ويدتق بجاجه ججاالل واةبم جؽ التحليت والت ويت  إ ا تؼ التباجذت جذ   رؾلذه تبذاجر ييذرا  زذسؽ 

( ٕٕٔٓ ةذذلتسا وزتذذا ا ) ذذذبرا الستشذذاص جبذذهإ جذذاد  رقذذال جشظكتذذم وشا لذذم  يشذذه واذذيؽ الذذشص ال
ننَؽ ِدَّللا َانن َّللا  اوقرذذص ال ذذرنن با تبذذار بتبا ذذه بلذذرب ال رذذص ل ؾلذذه تبذذالا:  ِن مَّللا ننَ  الشدذذا : ] َوَمننؽأ َأدأ

ننَػ َ ننَ ا : وهذذا بحدذذؽ ال رذذص ل ؾلذذه تبذذالا [ٖٚ َشننا  َّللاَل أ َّللَا يَّللاَسننا أوَاكأ َدننَؽ الأَقَرنن ننَػ َأاأ َل َيَم أ نن نحننؽ نقن
نننرأآن ولَّللاننِن ب دذذذ  ال رذذذص ل ؾلذذذه تبذذذالا:  وهذذذا زذذذهلػ [ٖ :يؾةذذذ ]الأقن نننَر    َّللا يأ ؼأ يَّللا َّللٌا ننن َلَقننن أ َنننناَن صَّللاننِن ََْررَّللا

َلأَبنننا  وقذذذر يذذذا  ال ذذذرنن  شذذذا ال رذذذص شالذذذم  جؾاش ذذذا وجتزذذذرا لكثيذذذر جذذذؽ الروا ذذذال [ ٔٔٔ يؾةذذذ :]ا أ
زذت زتذام  واألشبار التا يذا ل   ذا اإل جيذت والتذؾرام  ولراسذا زا ذ  االشترشذال التذا احتذؾل  لي ذا روا ذم

جؽ الكتس الدذساويم  الذثرا ججذاال  شتذا للذذا ر السبالذر لكذا يشت ذا ويختذار جذؽ  يش ذا جذا  ريذؼ شكرتذه 
 .ويخرم ج رؾد 

وقر  رزل جرياتم ال ذرنن الكذريؼ شذا زثيذر جذؽ قرذاير الذذبرا  السبالذريؽ زسرياتذم جتدذردم  
حتا ذا  إال بن هذها التدذرد زذان  لا الذر ؼ جذؽ تذذارز ا جذ  الكتذس الدذساويم  األشذر   ذشدس ال رذم ب

م  ذؾاح جش ذا  يتبيؽ شا ببض االةتحزارال الؾاهحم لشص ال ذرنن ش ذ   ويدذترلل  لذا  لذػ جذؽ  ذر 
الشاحتم اللغؾيم  حيث بن الذا ر  دتخرم الابارم ال رن تم  دد ا ويتشاّص حر تا ج  لغت ا  وجؽ  لذػ 

تتذه  شذا إةذراييت شذا األرض جذرم برابذيؽ  زذرحذيؽ اةتح " راذا "قؾل الذا ر ةستق ال اةؼ شا قرذيرته 
 : اجا جد ظا حالم التته هه   لا الذبس الدلدظيشا الها بال  ريرا شار  برهه    ؾل

 ةشؾال التتِه شا ةيشاَ  زا   برابيؽ
 عؼ  اد الشرون 

 يؾم  اد الشرون .. . ورحلشا
 وحتام ةشب ا تاي يؽ...  ش لا بيؽ؟
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 (ٜٚٛٔ ال اةؼ ) وةشب ا  راا ؟
نَشة  ر وهؾ جا  ص  لتذه ال ذرنن الكذريؼ شذا قؾلذه تبذالا:  ًَ نكَؽ  َّللَا َي ؼأ ر َأرأ َّللٌا نا منَحِرَمنة  َيَمنكأ ٌَ ِن ََ َصَّللِا َْنا

نقَّللاكؽَ  َّللًا ا َِ مَّللا الأ ۚ  َصنَا ََنسأَ  َيَمنل الأَقنؾأ َرأضَّللا ؾَن صَّللاِ ا أ ٌن وتتذه  شذا إةذراييت لذؼ يذهزر لذراحم [ ٕٙالسايذرم: ]َ تَّللاك
  بجا التؾرام ش ذر ةذسته شرويذا لبشذا إةذراييت جذؽ جرذر إلذا ةذيشا  التذا إال شا ال رنن الكريؼ" تي ا"  ؾلده

وجذذذا ببذذذرها(  ويبذذذرو  ٔ: ٕٔببلذذؾا شي ذذذا السذذذّؽ برابذذيؽ ةذذذشم وجذذذؽ ببذذذر  لذذػ دشلذذذؾا برض زشبذذذان )الخذذرو : 
واهذذحا بن ال ذذرنن الكذذريؼ هذذؾ السرياتذذم الؾحيذذرم للذذذا ر هشذذا  تتيذذر  لذذػ لغتذذه التذذا اةذذتبارها جذذؽ الذذشص 

 : سر حيث   ؾلوجؽ  لػ ب زا جا يا  شا قريرم الذا ر  بر الرحتؼ  .زسا ت رم ال رن ا  دده
 وجز  ةديشت ؼ إلا حيث اةتؾل

  تحزؽ  اطئ ا األجان
 :والسا  فتض

 وعت شا
  يشتػ ببض ر ا  

 دج  الدرح
  ا حلؾم البيشيؽ

 شا  يشتػ إيراب الغر الحلؾ الشزير
 والذؾب واأللا السرشرف والحشان

 .((59 -57  ص1989) سر    يشاك حلؾتان
وجؽ السبلؾم بن قرم  ؾح  لته الدرم وردل شا التؾرام زسا وردل شا ال رنن الكريؼ  يذر بن 
جرياتم الذا ر هشا لؼ تكذؽ إال ال ذرنن الكذريؼ  يذرلل  لذا  لذػ لغذم الذشص التذا اةذتبارها شذا ببذض 

ضن  َوَّللْاكلَ ال م ال رن تم  الس تبدتيؽ جؽ" فتض "وزلسم " اةتؾل "األحتان حر تا زسا شا زلسم  َيا َأرأ
ا لَّللا  ن   َأ يَّللّا ۖ َوَّللْاكَل ين َتَؾتأ َيَمل الأجنؾدَّللا ًأ مرن َوا َِ ا أ َساءن َوْنزَّللا ِ َوغَّللا َض الأ َّللَا مَّللا ْأ َساءن َأ ًَ ِ َماَءكَّللا َوَيا  َّللَا َم مَّللا ابأ َقنؾأ مأ

كؽ  [.ٗٗهؾد: ]الِغالَّللاسَّللا
 احتذذم احتؾايذه  لذذا بسذا تدذذرد ال ذرنن الكذذريؼ زسرياتذم شالرذذم شذا ببذذض قرذاير الذذذبرا  جذؽ 

ي يتال جؽ ال رم الريشتم لؼ ترد شذا الكتذس الدذساويم األشذر  التذا وردل شي ذا ال رذم  ددذ ا  زسذا 
هذؾ الحذذال شذا ي يتذذم ةذجؾد إ لذذتس لدم  لتذه الدذذرم  إ  وردل هذه  الج يتذذم شذا ال ذذرنن الكذريؼ ولذذؼ 

لسررا بجت د  ت جؽ قريرته   ؾل الذا ر ا .ترد شا التؾرام   لسا ب ن قرم ندم وردل شا زلي سا
 ":بلسال ةبارتكؾس األشيرم"
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 جببؾد الرياح ..السجر للذتظان
 " بؼ"شا ويه جؽ قالؾا  "ال"جؽ قال 

 جؽ  ل ؼ اإل دان تس يا البرم
 شلؼ  س  .."ال "جؽ قال 

 .(ٗٚٔ  ص1995)د  ت   وعت روحا ب ر م األلؼ
 تذه الذذتظان  لذا بجذر   تبذالا والذا ر شا الس ظ  الدا ا  دتحزذر السؾقذ  الذها تسذرد 

قذذال . لذذه بالدذذجؾد لدم ورشذذض  لذذػ جذذؽ  ذذيؽ زذذت السريكذذم الذذهيؽ اةذذتجا ؾا لؤلجذذر اإلل ذذا وةذذجروا
الب ذذرم: ] وإذ ْمشننا لمساةكننة اًنج وا سدم صدننج وا     بمنن ت أبننل واًننتكير وننان مننؽ الكنناصريؽتبذالا: 

إ جا تذا لتسجيذذر التسذرد  لذذا الغلذؼ ورشزذذه شذذا    والذذا ر هشذذا يؾعذ   رذذتان الذذتظان لراذذه تؾعتدذذا[ٖٗ
ل ر ا دتق الذا ر السبالر  لذا التذراا  وتجذ وز ال ذرا م الت لير ذم لذه إلذا قذرا م ...  واق  الذا ر وحكت ته

  سل   لا تدجير الظاقال الكاجشم شا الشص لت ؾم الذبرا   تسا ببر  باةتكذاش ا. 
د ال ذذرنن ب زذذا  زسرياتذذم شالرذذم للذذذ ذذم ويتدذذر  ذذات ؼ جذذ  ال رذذم الريشتذذم  شذذا قر  برا  شذذا تشال 

الذذر ؾم السحسر ذذم و بّي ذذا ر لذذلا    لتذذه وةذذلؼ با تبذذار  شذذاتؼ األ بتذذا  والسرةذذليؽ  وجذذؽ عَذذؼ   شذذ ن 
ذذم الح ذذم لكذذت جذذؽ التذذؾرام واإل جيذذت زجشتذذذا   وقذذر اةذذتثسر الكثيذذر جذذؽ الذذذبرا  البريذذر جذذذؽ .هذذه  ال ر 

شذا هذه  ال رذم  وجذؽ ب رزهذا حادعذم ال جذرم  التذا تذرك شي ذا الشبذا لذلا  السؾاق  السثريم لذذؾا ل ؼ
   لته وةلؼ  لرته جمم  هاراا جؽ علذؼ بهلذه و ذذيرته قذريش  شذار ا  ر ؾتذه إلذا السريشذم حيذث زذان 

وقذذذر تسذذذاها ببذذذض الذذذذبرا  جذذذ  هذذذه  الحادعذذذم وبةذذذ ظؾا  لي ذذذا قزذذذذا اهؼ . يشتغذذذر  األ رذذذار هشذذذاك
ؽ إجما ات ذذا السؾهذذؾعتم والدكريذذم لج ذذم الج ذذاد شذذا ةذذبيت الدكذذرم وال زذذتم  السبالذذرم  جدذذتديريؽ جذذ

  ؾل الذا ر السررا لرح  بر الربؾر  .ولج م ج  وجم الشريؽ ل ا وجحاولم اهظ ادها وقتل ا
 ":الخرو "جؽ قريرته 

 بشر  جؽ جريشتا جؽ جؾطشا ال ر ؼ
 جظرحا بع ال عتذا األلتؼ

 ر  شي ا  وتح  الّثؾم قر حسل  الدّ 
 دششته  با  ا  عّؼ ا تسل  بالّدسا  والّشجؾم

 لؼ بتخير واحرا جؽ الرحام
 لكا  دريشا  شدده  شكت جا برير قتت  ددا الث يلم

 ولؼ ب ادر شا الدراش لاحبا  زّلت الظرم
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 ال ر ؼ ”ب ا“شلتس جؽ  ظلبشا ةؾ  
 ةؾشا إ ن شا الّرجت ةت ان الّشرم

 (.51ل  ص .) بر الربؾر  د ال تتببيشا  حؾ ج جرا   ذرتػ الجحتؼ
ل ذر يذذا  لذرح  بذذر الرذذبؾر  لذا اإلطذذار البذذام لج يتذم ال جذذرم الشبؾيذم جذذؽ جمذذم إلذا السريشذذم  و زذذر 

 -لذلا    لتذه وةذلؼ-شي ا األلحام والس رؾد   ؼ ب ؾ بمذر الرذريا رهذا    شذه رشيذا هجذرم الشبذا 
بسذا و زذر شي ذا  .ي ه الها  ام شا شرا ذه ليلذم هذايروعا ا االعشيؽ شا الغار  و لا  ؽ ب ا طالس زرم   و 

جظاردم قريش للشبا شا الرحرا   و زر حادعم  ؾص ةت ان  اقم ةراقم  ذؽ جالذػ الذها تتبذ  بعذر الشبذا شذا 
وُن َصَقن أ َنَرنَرُن رجال الرحرا  للدؾز بجاي م قريش  وهه  تداليت يا ل ججسلذم شذا ال ذم ال رن تذم:  نرن    ََشرن

نَإنأ  َّللاِن ّدَ مَ  ّدن  َّللاذأ  بَّللاهَّللا َ  ََحأ َن لَّللاَرنااَّللا نؾ ََنارَّللا  َّللاذأ َيقن َِ اثأَشكأؽَّللا  َّللاذأ  نَسا صَّللاِن الأ واأ َثانَّللا َرَجهن اِل َّللا َؽ َنَِرن ََ ّدن َأخأ َََشنا َصنسَنَإ
مَ  ننِأ واأ الدل ننرن ننَل َنمَّللاَسننَة اِلنن َّللا َؽ َنَِ ََ ُن يَّللاجنشنننؾَد ِلننؼأ َََروأَ ننا َوَج ننهَّللا َوأَِ ننَ  ننيَّللاكَشَتهن َيَم أ َنمأَ ننا َعّدن َيإَّللايننإ  ًَ َِ الأ نن ل َوَنمَّللاَسننةن ّدَّللا  َّللا

ذذح  الرذذؾرم الؾا تذذم [ ٓٗالتؾاذذم: ]َاكَّللانن ؼ   وقذذر شّرذذل  زتذذس التداةذذير والدذذيرم الشبؾيذذم هذذها اإلطذذار البذذام ووه 
ألحراا ال جرم الشبؾيم ا ترا  جؽ اشترا   لذا زذّرم   وي ذه  للرةذؾل   لتذه الرذرم والدذرم   شددذه  و ؾجذه 

ا شرا ه ليلم ال جرم  ورش م ب ا بمذر لذه وتخدِّي سذا شذا الغذار  وجظذاردم  قذريش وةذراقم  ذؽ جالذػ ل سذا وتتبذ  ش
 (.82 -72  ص2001ا ؽ هذام  ) بعري سا

وال   ترر تدرد ال رنن الكريؼ زسرياتم شا الشص الذبرا السبالر  بذذمت  ذام   لذا الشذؾاحا 
ت ذت بهستذم  ذؽ  لذػ  إ  اةذتداد الذذبرا  السبالذرون جذؽ  السؾهؾعتم وحدس   ت إن الشاحتم الدشتم ال

اإلجما ذذذال البرفتذذذم والترذذذؾيريم والبتا تذذذم شذذذا ال ذذذرنن الكذذذريؼ شذذذا  شذذذا  قرذذذايرهؼ  ا تسذذذادا  لذذذا البشذذذا  
والتببير ال رن ا  زسا ير  ةذير قظذس   زذ   .اللغؾا ال رن ا  و لػ جؽ شرل التشاّص جبه بو تؾعتده

والغرض الدشا  تسا  برهه جؽ الرؾر والسذذاهر  حيذث  جبذت الجسذال الدشذا بلدم  يؽ الغرض الريشا 
بدام ج رذذذؾدم للتذذذ عير الؾيذذذرا ا   تخاطذذذس حاةذذذم الؾيذذذران الريشتذذذم  لغذذذم الجسذذذال الدشتذذذم  والدذذذؽ والذذذريؽ 

  وإ ا زان هها  ذ ن التببيذر (118  117  ص 1978قظس  ) تؾبجان شا ب ساب الشدس وقرارم الحس
هذه األةاةذا شذا الذر ؾم وال را ذم  شذ ن الذذبرا  السبالذريؽ وعدذؾا هذها الذذ ن  شذا ال رن ا  لج م  ر 

 اةتغرل الظاقال الدشتم للترؾير ال رن ا شا التببير  ؽ ر اهؼ وبشكارهؼ السظروحم..
 
 .الكتا  السق   يٌَ يه الق يؼ والج     *

هذذا الكتذذام الس ذذرس السرياتذذم الثا تذذم والس سذذم لل رذذص الذذريشا شذذا الذذذبر البراذذا السبالذذر  
والسمؾ م جؽ األةدار الخسدم األولا السشدؾام إلا جؾةا  لته الدذرم  ( بذكته الب ر ال ر ؼ )التؾرام 
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وجذا وهذ   لتذه جذؽ ولذا ا ( وجا زير  لي ا الح ذا جذؽ بةذدار و ذروح  وجذؽ الب ذر الجريذر )اإل جيذت
ت ترذذر  لذذا قرذذم السدذذتق  (و ذذروح ب زذذا  وتكذذاد التشالذذال الذذذبريم جذذ  الب ذذر الجريذذر )اإل جيذذت

 لتذذه الدذذرم وجذذا يتبلذذا   ذذا جذذؽ بحذذراا و خرذذتال تذذ تا يستب ذذا شذذا إطذذار ال رذذم الؾاحذذرم قرذذم 
بمثيذذذر جذذذؽ قرذذذص ( التذذذؾرام ) يشسذذذا ي شذذذر الب ذذذر ال ذذذر ؼ . ججذذذا  السدذذذتق السخلِّذذذص ولذذذلبه وقتاجتذذذه

ا بن التذذؾرام شذذا جبغذذؼ األ بتذذا  واألقذذؾام  إلذذا دريذذم  مذذاد يتدذذا شي ذذا الرارةذذؾن شذذا الب ذذر ال ذذر ؼ  لذذ
بةدارها قرص دو   تاريخ البذريم جشه  ر  الكؾن جرورا ب حراا  غتسم زالظؾشان وجؽ ببذر  لذػ 
حتذذام إ ذذرالتؼ  لتذذه الدذذرم وب شايذذه  وتذذاريخ  شذذا إةذذراييت وب بتذذاي ؼ حتذذا اال ت ذذا  ب رذذم جؾةذذا  لتذذه 

 (.32 -29  ص2007 ظتم  ) الدرم
ر جشذذذه  ذذذؾابير  األولذذذا  شذذذا الدتذذذرم السحتظذذذم بسشترذذذ  ال ذذذرن وقذذذر ا دذذذتق الذذذذبر البراذذذا السبالذذذ

البذذذريؽ  لذذا  ذذالؼ األةذذظؾرم جتذذ عرا بذذالدام الغراتذذم وال رذذص الذذريشا شذذا جرياتاتذذه السختلدذذم وجذذؽ 
بهس ا الكتام الس رس  وهؾ ا دتاح لتس بالغذاهرم الجريذرم شذا الذذبر البراذا الحذريث  ولكشذه جذ   را ذم 

دا يريذرم شذا الظذرب واألةذاليس واألهذراف  شاةذتبست الذذبرا  رجذؾز الكتذام الذبر السبالر اتخذه بببذا
الس ذذرس  اجذذم و خرذذتم السدذذتق شالذذم لتمشلذذؾا   ذذا  ذذؽ اال ببذذاا والتحذذرر والسذذترد الجريذذر وجؾاببذذم 
للتحذذؾالل ال ايلذذم شذذا السجتسبذذال البراتذذم  لذذا بلذذبرم زثيذذرم ةتاةذذتم وع ا تذذم وايتساعتذذم  وزذذان لتذذ عر 

واد  شالذم  بذالدام الغراتذم دور ج ذؼ شذا إقبذال ؼ  لذا الش ذت جذؽ رجذؾز الكتذام الس ذرس  الذبرا  الذر 
وزذان الذذبرا  التسؾزيذؾن ( س إليذؾل.بحمؼ جا اطلبؾا  لته جؽ تجلتات ا لر  الذبرا  الغذراييؽ شالذم )ل

تسثذذت هذذه   رواد هذذها اال دتذذاح  لذذا التذذراا ببسؾجيتذذه ش ذذاجؾا  "تسذذؾز "الذذهيؽ تدذذسؾا باةذذؼ بةذذظؾرم الببذذث 
األةذذظؾرم شذذا  خرذذتال األ بتذذا  الذذهيؽ تؾاش ذذ  قررذذ ؼ جذذ  جبشذذا اال ببذذاا وتجذذرد الحتذذام وزذذان السدذذتق 

 (.808 -805  ص2007)الجيؾةا    لته الدرم ببثرهؼ حزؾرا شا  لػ
 ؾلذذذد ا ( اإل جيذذذت)وتذذذ تا شكذذذرم السدذذذتق السخلِّذذذص بةاةذذذا لتشالذذذال الذذذذبرا  جذذذ  الكتذذذام الس ذذذرس 

 اجم ترؾر األلؼ واال بباا ودالالت سا  و لذػ جذؽ شذرل األشكذار الستبذردم التذا تزذسشت ا اشت اال لتجرام 
قرته ا ترا  بالسترد  عؼ جبج اته بعشا  د ؾته عذؼ شتا ذم تلسيذه  ي ذؾ ا لذه ولذلبه  وجذؽ عذؼ قتاجتذه و ؾدتذه 

و لذا . دذان بذذمت  ذاموهؾ جؽ شرل  لػ زله زان رج ا للسبا ام واأللؼ والدرا  شا ةذبيت اإل . إلا الحتام
الذذر ؼ جذذؽ بن قرذذم السدذذتق  زذذرل شذذا ال ذذرنن الكذذريؼ  إال بن هذذه  التدالذذيت التذذا بجذذرل الذذذبرا  برذذؾر 
وترايتال جتبردم لؼ تهزر إال شا الكتام الس رس  واهلػ ش  ه جؽ السسمذؽ ال ذؾل  هشذا  إن اإل جيذت اةذت عر 

لدذرم شذا الذذبر البراذا السبالذر  وزتذ  بالشدبم الكبذر  جذؽ الحزذؾر زسرياتذم ل رذم السدذتق  لتذه ا
ال وقر دار اإل جيت زله حؾل رةالم السدتق ووالدته وحتاته وجؾته  عؼ ببثه وقتاجته  وهؾ جذا وشذر للذذا ر 
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جيذذرا ا رحبذذا للتشذذاص جذذ  هذذه  الحيثتذذال الرالذذم والستشؾ ذذم  وال ا لذذم لسحسذذؾالل الحاهذذر ووقايبذذه  وقذذر شدذذر 
برا  لذخرذذتم السدذذتق  لتذذه الدذذرم شذذا  ذذبرهؼ ب حداةذذ ؼ تجاه ذذا  لذذا  ذذذرا زايذذر زثذذرم تؾعتذذ  الذذذ

بحريذذذم ببثذذذر شذذذا تؾعتد ذذذا  وت ويذذذت جرجح ذذذا وا تحال ذذذا أل ددذذذ ؼ  جدذذذتسريؽ  البتذذذم هذذذه  السرجذذذق للدذذذير 
السدذذذتق  جذذذؽ السذذذؾروا السدذذذتحا  ددذذذه  ال جذذذؽ ال ذذذرنن الذذذها تحذذذّر  الكثيذذذر جذذذؽ الذذذذبرا  التباجذذذت جذذذذ  

 .(82  ص1997الحال شا اإل جيت )زاير    رؾله والتررف   ا زسا هؾ
وهها جذا  جذر  شبلتذا شذا قرذاير زثيذرم زا ذ  قرذم السدذتق  لتذه الدذرم بو إحذر  ي يتات ذا حاهذرم 

وهشذا إ ذارم " السدذتق ببذر الرذلس" شي ا ب ؾم   لا لبير الدكرم والدذتاب واللغذم  وجذؽ  لذػ قرذيرم الدذتام
الس ذرس  روايت ذا  ولبذت قرم السدتق التذا ا دذرد الكتذام  جبا رم إلا حادعم الرلس  وها جؽ بهؼ جبالؼ

شا تؾعتدذه ألةذظؾرم الببذث  س إليؾل(.)لذالدتام جؽ ب رز الذبرا  الرواد التسؾزييؽ الهيؽ ت عروا  
 :  ؾل الذا ر. تسؾز

 ببرجا ب  لؾ ا  ةسب  الرياح
 شا  ؾاح طؾيت تدّ  الشخيت  

 والخظا وها تش  . إ ن شالجراح
 ا ةّسرو ا  لته طؾال األليتوالرليس اله

: زان البؾيت  لؼ تستشا. وب ر ل
  ببر الد ت  يشا وايؽ السريشم

 جثت حبت  ذر الدديشم
 وها ت ؾا إلا ال اع. زان الشؾاح
 جثت شت  جؽ الشؾر  يؽ الرباح

 .(ٚٙ٘  ص1997والريا  شا ةسا  الذتا  الح يشم. )الدتام  
ر ؼ والب ذر الجريذر بلذر جذؽ بلذؾل األةذظؾرم لذر  ل ر  مت الكتام الس رس بذذكته الب ذر ال ذ

الدذذتام  إ  زذذان ال رذذص الذذريشا  تذذه ججذذاال شرذذبا لذذر   الذذذا ر حذذؾل السذذؾل والحتذذام  والببذذث 
واأللذذؼ والبذذهام  و يرهذذا جذذؽ ال زذذا ا اإل دذذا تم السختلدذذم التذذا ويذذرل ترايتات ذذا شذذا قرذذص التذذؾرام 

هها الس ظ  السرياتم اإل جيلتذم  تدالذيت  وجؽ الؾاهق شا( 60  59  ص1978 لا  ) واإل جيت
وهشذا  ال  دذتظت  الذرارس بن . قرم للس السدتق التا  بره ا الذا ر راج ا   ا إلا تجراته الذخرذتم

 جر بعرا لسرياتم بشر   ير الكتام الس ذرس الذها يتدذرد شذا تدرذيت قرذم السدذتق  لتذه الدذرم  وقرذم 
جذذؾز الريشتذذم جذذؽ بهذذؼ الرجذذؾز التذذا تباجذذت جب ذذا الذذذبرا  وتبذذر الر (  27:جتّذذا  اإللذذحاح)لذذلبه شالذذم 
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الحتذذام وتتستذذ  إهذذاشم البذذرم بدذذبس تسي هذذا بذذالبسا اإل دذذا ا والدكذذرا  ش ذذا  ال شا لتذذم  لذذا جدذذتؾ  
و شذذر هذذه  الج يتذذم جذذؽ قرذذم . إلذذا  لذذػ  باجتذذرادال زجشتذذم ببثذذر جذذؽ الذخرذذتال التراعتذذم األشذذر  

 :ر الرم والسترد قايرالرلس     جسروح البروان شا قريرم ةد
  لا شذس الرليس قزي  جحشتا

 ولؾتػ عّب  الداحم
[...] 

 بمفتػ رح  تسدق  ؽ ويؾ  الشاد يؽ الرج  واألح ان
 وب   تخؾض شا السحشم

 قد ل  ؽ الرليس
 (  ٜٙٛٔ  ٜٗٔقلب  شا زفتػ جدساريؽ جؽ شذبم )البروان  ص 

رذذم السدذذتق  لتذذه الدذذرم  واةذذتثسروا وقذذر بتذذا الذذذبرا  السبالذذرون  لذذا جذذذاهر جتبذذردم شذذا ق
دالالت ا الكبيرم شا التببير  ؽ قزا ا  رذرهؼ  جبتسذريؽ شذا  لذػ زلذه  لذا جرياتذم الكتذام الس ذرس 

  ذذؾل  بذذر الب يذذ  الس ذذالق جذذؽ قرذذيرته السبشؾ ذذم باةذذؼ إحذذر  . وجذذا تببذذه جذذؽ الكتذذس والؾلذذا ا و يرهذذا
الذها شذان جبلسذه السدذتق وو ذا بذه " خريؾطاي ذؾ ا اإلةذ "الذخرتال البارزم شا قرم السدذتق وهذؾ 

 :    ؾل(وجا ببرها  14  ن م 26جّتا  إلحاح ) شر الك شم ودل ؼ  ؽ جمان ويؾد  
 وزان ي ؾ ا هشاك 
   بِّت ربس السدتق
 ويذرم  خس اإلله

 وشا زت ر دم ز س  رلا
  رتق ..يشايا

 (ٖٜٛٔ اتش اإلله )الس الق  
 مل  جرياتم ج سم ب زا وحاهذرم ب ذؾم جذؽ جرياتذال الذذبرا  ش ر ( بجا التؾرام )الب ر ال ر ؼ 

البذذذرم السبالذذذريؽ  لسذذذا تحؾيذذذه جذذذؽ جبظتذذذال جؾهذذذؾعتم جتشؾ ذذذم  شذذذرج  ب ذذذراض الذذذذبرا   لذذذا 
اشترش ا وتشؾ  ا  ولبّت طبتبم التؾرام السبشتم  لذا الدذرد ال ررذا يبذت السجذال شي ذا جتاحذا ببثذر 

الروحتذم والذخرذتم : م جؽ التجارم اإل دذا تم شذا جختلذ  ب ؾا  ذاجؽ  يرها  لتؾشلر  سا   جتبردم وجختلد
والر ؾيم و يرها  وهؾ جا وش ر للذا ر السبالر شرلذم بوةذ  الشتتذار جذا يشاةذس شكرتذه وجزذسؾ ه الذها 
يريذذر التببيذذذر  شذذذه  ال ةذذذتسا شذذذا عذذت تذذذؾاشر هذذذها الدذذذرد التذذذؾراتا  شالذذم   لذذذا تدالذذذيت زثيذذذرم وجشذذذاحا 
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احذذذرم  التذذذا بعذذذرل ر يذذذم الذذذذا ر و مدذذذت ا بذذذذمت دقيذذذا  شدذذذا التذذذؾرام  جذذذر ال ذذذار  جتبذذذردم شذذذا ال رذذذم الؾ 
تدرذترل جختلدذذم  سذا هذذؾ شذا ال ذذرنن الكذريؼ  ذذؽ ندم وحذؾ ا  جذذثر  ولذدم حتاتي سذذا شذا الجشذذم و ؾايت سذذا 
جذذذؽ الذذذذتظان ولذذذدم الذذذذتظان  والحذذذؾارال التذذذا دارل  ذذذيؽ الحتذذذم وحذذذؾا  واذذذيؽ   وندم  وجمذذذان الجشذذذم 

السبالذذر بوعتذذم جؾهذذؾعتم وششتذذذم بذذؾب جش ذذا إلذذا األرض  وتدالذذيت بشذذر  زثيذذرم  ذذمل  للذذذا ر وال 
لر ا  وقزا ا  السبالذرم  وهذها جذا لذؼ يتذؾشر للذذا ر شذا جرياتذم جثذت اإل جيذت وال ذرنن الكذريؼ  شدذا 
 الؾق  الذها تذذا     تذه طري ذم الدذرد شذا اإل جيذت جذ  التذؾرام  لذؼ  مذؽ اإل جيذت   ذرم  سذا   بشذر  
جؽ  خرتال األ بتا   ير  خرتم السدتق  لته الدرم  ولؼ يهزر  يئا جذؽ قرذم ندم  جذثر  إال 
جذا زذذان  لذا ةذذبيت االةتذذ اد البذذا ر جذؽ التذذؾرام  وشذذا الؾقذ  الذذها احتذؾ   تذذه ال ذرنن الكذذريؼ  لذذا 

  إال ب ذذه بثيذذر جذذؽ الشسذذا   الذذؾاردم و يذذر الذذؾاردم شذذا التذذؾرام جذذؽ األ بتذذا  والذخرذذتال الستبل ذذم   ذذؼ
اشتل  شا طري م الدرد وشا حجؼ التداليت التا قرج ا  ؽ زت قرم جؽ ال رص الريشا  ته  إ  
إن ال رنن الكريؼ يتسي  باإل جاز واالترزي   لا يؾهؾ ال رم والببرم جش ا بو جذؽ زذت تدرذيت يذؾرد  

ام شذا  لذػ  هسش ا  ش ر يا   لا قرم ندم  جثر  شا ببض بي اي ا ولذؼ  درذت زسذا شرذل  التذؾر 
وجؽ َعؼ   ش ن ريذؾع الذذا ر السبالذر إلذا التذؾرام  إهذاشم إلذا زؾ ذه جرذررا جذؽ جرذادر الحزذارم 
والتذذراا اإل دذذا ا السرةذذخ لتاريختذذم اإل دذذان  بذذذمت  ذذام واإل دذذان البراذذا بذذذمت شذذاص  شذذا هذذه  

إهاشم إلذا  لذػ زذان بحثذا  ذؽ هذه  التدالذيت التذا اتخذهل شذا زثيذر جذؽ األحتذان طاببذا  -األرض
 .دراجتا جمتش ا باإلعارم والتذؾيا  وهؾ واحر جؽ األ تا  التا  حرص الذا ر  لي ا شا قريرته

وإ ا جا بشه ا ببيؽ اال تبار جا رن   لا  ذرا زاير جذؽ بّن الذذبرا  البذرم السبالذريؽ زذا ؾا 
لتحرل  جؽ تؾعت   خرذتم الرةذؾل ر لذلا    لتذه وةذلؼ للتببيذر   ذا  ذؽ ر اهذؼ وبشكذارهؼ  حدؾن با

الخالم  و لػ ا ظرقا جؽ جشغؾر إةرجا إلا  خرتم الرةؾل  وجذا يشبغذا ان تحذاب بذه جذؽ ال راةذم  
 إ ا جذا بشذه  لذػ( 77  ص1997شر يتذ ولؾن  شذا  خرذيته  بو يشدذبؾن أل ددذ ؼ ببذض لذداته )زايذر  

ببذذيؽ اال تبذذار جذذ  جذذا ةذذبا  ش  ذذه  رذذبق جذذؽ السشظذذا ال ذذؾل بذذ ن جرو ذذم التبذذاطا جذذ   رذذؾص الكتذذام 
الس ذذّرس و خرذذذتاته ج ا ذذذت التذذذذرد شذذذا  لذذذػ شذذذا ال ذذذرنن الكذذذريؼ  هذذذؾ جذذذا يبذذذت الذذذذبرا    بلذذذؾن بذذذر تذذذردد 

ه جدذا لم بن تلحذا بذوت يس  لذا تؾعتذ  السرياتذم التؾراتتذم بمذت تلذػ اإلجما ذال التذا وشرت ذا لذه  دون 
 .ةلظؾيم بو  يرها

ولبذت  حزذذؾر الكتذذام الس ذذرس زسرياتذذم شالرذذم للذذا ر تجل ذذا  ؾهذذؾح لذذر  ببذذض الذذذبرا  
اؾا التذؾرام واإل جيذت زبشتذم بةاةذتم لث ذاشت ؼ وجذؾروع ؼ الذريشا وجذؽ ب ذرز  .جسذؽ دا ذؾا بالسدذتحتم وتذذر 

: جتذذه لسختذذارال جذذؽ قرذذاير هذذتال  الذذذبرا  الذذذا ر يؾةذذ  الخذذال الذذها   ذذؾل  شذذه بدو ذذتس شذذا ج ر
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)البروتدذتا تا(   ولبّت الذا ر يؾةذ  الخذال   ا الث اشذم اإل كلي يذم وال ذؾ  اإل كلتمذا ا بو اإل جيلذا"
إ  تسّثت التراا البالسا شا  اته   لا جا  زر ا  وبدرك  ببيؽ الست جت  يؾهر التداجا شا التراعال 

   دتذتق شي سذا جرحلذم "بدم"و"  ذبر "الذذبريم بسجّلذم اإل دذا تم ال ر سذم والجريذرم  ا ذرش  الذا حرزتذه 
الثؾرم  جيتاشي يكتا وإ دا تا؛ وجؽ هها السشظلا  يرشت يؾة  الخذال جسلكذم السدذتق  الذذخص اإللذه  
السدذذتق الحريذذم  الحزذذؾر األ ذذرا الخذذّرب  السدذذتق الذذذخص  هذذؾ البرا ذذم ليؾةذذ  الخذذال  والش ا ذذم  

ال تزذذذذيئه البرذذذذيرم اإل ريكتذذذذم  جذذذذرورا بذذذذالتؾرام وجشاش ذذذذا  وهذذذذها الذذذذذبر ...  هذذذذؾ الجذذذذهر والخذذذذرص
األةظؾرا وحدس  وإ سا هؾ ب زا  بر إ سان جدتحا يتّزر  ؾ ا و ذبؾر زذاجليؽ بّن الذرم تجّدذر 

وبجا شليت ح وا الها  م   لا دراةم الكتام الس رس ( 1965بدو تس  ) إ دا ا وب ه جال وابث
مثيذذر جذذؽ الرجذذؾز  الريشتذذم السختلدذذم جذذؽ الكتذذس الدذذساويم  جشذذه لذذغر  وحدذذا الس اجيذذر  شي شذذر  ذذبر  ب
 :  ؾل جؽ قريرم ةروم( 159  ص1994الثرا والةتسا التؾرام وقرر ا )الحؤلوا  

 بان لبًحا  احًبا
 ,بتبَس جؽ ليٍت ح يؽْ 

 بان شا الشاِب واألرِض ةمؾنْ 
 هايْ  شدا تش   ,عؼ لاَحْ   ؾجم  
 ديا األشُا جمد ّرا

 الر رِ  َوَدَول َيلجلمُ 
 شذ  ْ  ةُحًبا حسراَ  حر   

 بجظرْل يسًرا وزبريًتا وجلًحا وةسؾم
 وير  الديُت  رابيَؽ الَجحتؼْ 

  ّراها ,بحرَب ال ريم
 .(112 -109  ص 1979طؾ  ال تلا وجر ا )ح وا  

إحذذر  جذذرن الدذذ ت الخسدذذم التذذا بحرقت ذذا الشذذار " وةذذروم  زسذذا يذذا  شذذا التذذؾرام وتداةذذيرها هذذا
( وقذر ورد  زذر ةذروم للسذرم (24 :19تكذؾيؽ ) جذؽ الدذسا  بدذبس شظيئذم بهل ذا البغتسذمالتذا   لذ  

(  عذؼ اشتارهذا لذؾب جريشذم 19 :10األولذا شذا التذؾرام شذا الحذريث  ذؽ حذرود برض زشبذان )تكذؾيؽ 
( والذذا ر 10 :13لسبرشتذه بخرذس برهذ ا وةذ ؾلم الذرا شي ذا )تكذؾيؽ  إ ذرالتؼ ا درذاله  ذؽ للدمؽ ببر

لذذؾطؽ البراذذا  والتذذا شرا ذذا شذذا قرذذيرته هذذه  إ سذذا يتحذذر ا  ذذؽ ةذذروم جريشتذذه الحاهذذرم شذذا لبشذذان وشذذا ا
لبشذذذان وطشذذذه بهل ذذذا  ش ا ذذذات ؼ وط،تذذذا  ؼ  وقذذذر بقذذذام الذذذذا ر ةذذذروجا هشذذذا  ج ذذذام السريشذذذم البراتذذذم بو ج ذذذام 
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  وهذذا "ةرومذ"( تكذذررل شذذا ديذذؾان شليذذت حذذ وا قرذذاير  ذذرم  بشؾ  ذذا  ذذ159  ص1994)حذذؤلوا  
 .واقبه الساتش إ ارم إلا إ راب الذا ر شا الرجؾز التؾراتتم ال ر سم وتسثل ا شا

وجؽ ب رز قرص الب ر ال ذر ؼ التذا تجلذ  شذا الذذبر السبالذر قرذص ندم وحذؾا  وا شي سذا 
قا يذت وها يذت  و ذذؾح وبيذؾم وإ ذذرالتؼ ويؾةذ  وجؾةذذا  لذي ؼ الدذرم  ولبذذت  األ ذرز جذذؽ  ذيؽ الذذذبرا  

ذذا جذذ  التذذؾرام وقررذذ ا هذذؾ الذذذا ر الدلدذذظيشا جحسذذؾد درويذذش الذذ ها زذذان البذذرم السبالذذريؽ تشال 
لبيئته وطبتبم ترزيبت ا السختلظم جؽ الذر ا ال الذثرا اإلةذرجتم والسدذتحتم والي ؾد ذم بعذر زبيذر شذا 
تكؾيؽ ع اشته الخالم التا تسي    ا  بر  جؽ شرل جا ا بمذس  تذه جذؽ شرؾلذتال هذه  الث اشذال 

لا للي ذؾد الذؾاردم جذيرا إلذا قرذم الدذبا البذا  "بحبػ بو ال بحبػ"  ؾل جؽ ججسؾ م . السجتسبم  ته
 :شا  روحال التؾرام 
 و غشا ال رَس 
  ا بطدال با تْ 

  ا جؾالير الدرةت
 ةتبؾدون الا ال رس قريباً 

 وقريبًا تكبرون 
 وقريبًا تحررون ال سق جؽ  ابرم الساها

 قريبًا  ربق الرج  ةشا ت
 (1974)درويش   .ن   ا بطدال با ت

يذذذرد  زذذذر  شذذذا الكتذذذس الريشتذذذم إال شذذذا الكتذذذام  ؾالدذذذبا البذذذا لا الذذذها يؾعدذذذه الذذذذا ر هشذذذا لذذذؼ 
  وتسثذذت التذذؾرام السرياتذذم الريشتذذم (  جذذادم الدذذبا1996الس ذذرس وو ذذروحه )دايذذرم السبذذارف الكتا تذذم  

الحاهذرم  ل ذذه  ال رذم شذذا الذذذبر البراذا السبالذذر  زسذا هذذؾ األجذذر جذ   يرهذذا جذؽ ال رذذص التذذا 
ريؼ  واةذتداد جش ذا الذذبرا  والسترشذؾن والسددذرون  زرل شا الكتام الس رس ولؼ تهزر شا ال رنن الك

و يذذذذرهؼ جذذذذؽ هذذذذه  الشاحتذذذذم  وهذذذذؾ جذذذذا  بظذذذذا للكتذذذذام الس ذذذذرس بهستذذذذم زبيذذذذرم زسرياتذذذذم بةاةذذذذتم جذذذذؽ 
ولبذذت جذذؽ الجذذرير  زذذر  بن . جرياتذذال الذذذبر البراذذا السبالذذر  ال ةذذتسا شذذا ججذذال ال رذذم الريشتذذم

رؾلذذ ا  حتذذا  ذذرا  لذذػ يلتذذا وواهذذحا شذذا   ذذت الذذذا ر جحسذذؾد درويذذش تذذ عر تذذ عرا زبيذذرا بذذالتؾرام و 
 . رؾص حر تم جش ا شا ببض قراير 
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 .تداخل املرجعيات وفاعليته يف الهص الشعري الواحد: ثانيا
الس رذذذؾد  رراةذذذم التذذذراشت  ذذذيؽ السرياتذذذال شذذذا الذذذشص الؾاحذذذر هشذذذا  هذذذؾ الؾقذذذؾف  لذذذا  لذذذػ 

الشص الها اةتحزرها ويسب ا  ته  التدا ت  يؽ السرياتال  ات ا شا جرحلم بولا قبت تدا ل ا ج  
واشا   لا  لذػ ش ذا لتدذ  دراةذم جذؽ قبيذت دراةذال التشذاص وجرادشاتذه الستبذردم وإن تدذس    ؾاحذر 
جؽ هه  السرادشال  شرراةم تراشت السرياتال  هشا  تتخه بهسيت ا جذؽ زؾ  ذا  جؾي ذم إلذا السرياتذم 

جذ   يرهذا جذؽ السرياتذال شذا الذشص  ددذه   ات ا  شا جرحلذم بولذا  وجذؽ عذؼ دراةذم شا لتذم تذراشل ا
ل ر ح ا التراشت  يؽ جرياتال ال رص الريشا شا الشص الذبرا الؾاحر شا ليته  .شا جرحلم عا تم

جذذؽ شذذرل طبتبذذم هذذها التذذراشت و ذذمله  حيذذث زذذان للذذذمت الذذها تذذؼ التذذراشت بذذه وطبتبتذذه األعذذر شذذا 
ؾاذذذم جذذذؽ راذذذ  الذذذشص الذذذذبرا بسرياتاتذذذه تسمذذذيؽ التبذذذالا السريبذذذا جذذذؽ ت د ذذذم دور  والؾعتدذذذم السظل

 .السختلدم شا نن واحر
ويسمذذؽ للذذرارس شذذا التشالذذال الذذذبريم جذذ  ال رذذص الذذريشا بن  رحذذا شذذا زثيذذر جش ذذا تبال ذذال 
جرياتات ذذذا وايتسا  ذذذا وتذذذراشل ا شذذذا الذذذشص الؾاحذذذر   تجذذذر جذذذثر للتؾعتذذذ  الؾاحذذذر جرياتذذذال جذذذذترزم 

الكتذذس الدذذساويم  الذذثرا هذذا زتذذس تؾحير ذذم جتد ذذم شذذا  إةذذؤلجتم وجدذذتحتم  ولبذذّت  لذذػ  بذذؾد إلذذا بن
جرذذذررها اإلل ذذذا الؾاحذذذر  وجذذذؽ عذذذّؼ  شذذذ ن جذذذا يذذذا ل بذذذه التذذذؾرام  جذذذؽ بجذذذر الذذذر ؾم وال را ذذذم يذذذا  أليلذذذه 
اإل جيت وجا يا  به ههان الكتابان الس رةان  سله ال رنن الكذريؼ  وجذؽ عذؼ شذ ن قرذص األقذؾبم الدذاب م 

ل شذا الكتذس الثرعذم زل ذا بو ببزذ ا  جذ  ويذؾد اشذترف  ذيؽ هذه  الكتذس واأل بتا  وجا يتبلا   ذؼ ورد
شا طري م الروا م والدرد  وشا ببض التداليت التا لبّت الذا ر السبالر اةذتداد جذؽ اشترشات ذا شذا 
تؾعتده ل ا شا  رؾله  شسا قر  دت ر  شا بحذر الكتذس  سمذؽ بن  جذر  شذا الشذر وجذا زذان جذؾي ا شذا 

  جدرر شا التذؾرام  بغذض الشغذر  ذؽ تؾاشذا هذه  الكتذس بو تخالد ذا شذا حكت ذم السذادم ال رنن جثر  جر
البراتذم زا ذ    هها باإلهاشم إلا جا ال  ّر جؽ بشه  ببذيؽ اال تبذار؛ وهذؾ بن األرض .السبروهم شي ا

ن بةاةذا جذؽ جمؾ ذال البش تذم ج ر هه  الرةاالل الدساويم  وجؾطش ا  وجؽ عؼ  ش ن زت واحر جش ا جمذؾِّ
الث ا تذذذم والتاريختذذذم ل ذذذه  األرض و اةذذذ ا  وجذذذؽ هشذذذا يذذذا ل هذذذه  التبال ذذذال والتذذذراشرل  واذذذهلػ  سمذذذؽ 

 :  ؾل ةستق ال اةؼ شا هها اإلطار .تدديرها جبريتا
  برهشا

   حما   ا األ  ار  حما جؽ حليس  –جؽ  دت
   حما زبار األ بتا   –ب جب 

  و ذ شاها
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  ولكشا ا ت يشا جؽ هؾا ا ب كتا 
  حسلشا زت نألم الرليس

   ا ببا ا زت  ترها لبشتػ البدظا 
 (64  ص1987دون   س زت نألم الرليس )ال اةؼ  

وجذذؽ الؾاهذذق شذذا هذذها الس ظذذ  تلذذػ الرواةذذس التاريختذذم شذذا ع اشذذم الذذذا ر ةذذستق ال اةذذؼ  ذذؽ 
 إللحاحةدر البرد  ا) تفتض لبشا و در"برض شلدظيؽ جشه زجؽ الكشبا ييؽ الهيؽ ا تبروها برها 

وجؽ حيث ها برض األ بتا   واإل ذارم واهذحم هشذا إلذا السدذتق  لتذه الدذرم  حيذث ( 27  ال م 13
 شتذذه  ذذا ببا ذذا  واا تبذذار ب ددذذ ؼ  " دذذتخرم ةذذستق ال اةذذؼ  هشذذا  لغذذم ال ر دذذيؽ شذذا جشايذذام الذذرم ب ذذؾل ؼ 

  .الهيؽ تحسلؾا ببر  نألم الرليس
 ذذها التسذذاز   ذذيؽ السرياتذذال شذذا الذذشص الؾاحذذر  ولبذذّت قرذذم ندم  جذذؽ ببثذذر ال رذذص السسثلذذم ل

وهذذا جذذؽ ببثذذر ال رذذص الريشتذذم تذذربوال وتؾعتدذذا شذذا الذذذبر البراذذا السبالذذر  وتكتدذذس هذذه  ال رذذم 
ذذم  را ذذم البذذذريم والحتذذام  ويذذذمت ا ت ذذال ندم   لتذذه الدذذرم  جذذؽ الجشذذم  بهسيت ذذا الخاّلذذم بحمذذؼ ب  ذذا قر 

الل الدكريذذم والشددذذتم البست ذذم  التذذا تؾاش ذذ  جذذ  الكثيذذر جذذؽ إلذذا األرض عتسذذم جؾهذذؾعتم جمتشذذ م بالذذرال
ويمذذذاد  مذذذؾن جذذذؽ الرذذذبس  لذذذا الذذذرارس شذذذا الذذذذبر البراذذذا . الذذذرالالل السبالذذذرم وجحسؾالت ذذذا ب زذذذا

السبالذذذر والست رذذذا ل ذذذذه  ال رذذذم  تذذذه  بن  جذذذذر ل ذذذا جرياتذذذم لذذذذا تم جدذذذت لم دون بن تتذذذذابػ جذذذذ  
شذذذذا التذذذذؾرام تتذذذذذابه جب ذذذذا شذذذذا ال ذذذذرنن شذذذذا شظؾط ذذذذا  جرياتذذذذم بشذذذذر  ديشتذذذذم بو بةذذذذظؾريم  ش رذذذذم ندم

البريزم   يشسا تختل  شا التداليت  حيث اةتداه  التؾرام شا تدريت شلذا ندم وحتاتذه شذا الجشذم  
ولراسذذا زذذان هذذها التذذذابػ  ايذذرا إلذذا اشذذترب تدالذذيت السذذريبيتيؽ شذذا الحما ذذم الذذذببتم التذذا يتذذربول ا 

ريختذم  ويبذرو هذها التبذالا والتذراشت واهذحا شذا قرذيرم  ذرر  ذابر الشاس شا جؾروعات ؼ وجرويات ؼ التا
ال ةتسا الج يتم الخالم ب بت ندم وحؾا  جؽ الذجرم التا حرج ا    لي سذا  " هرل الحس "الدتام 

 :  ؾل الدتام .واتبا  سا لغؾا م الذتظان وجؽ عؼ هبؾط سا جؽ الجشم إلا األرض
 !الجشان هر  تخبريؽ  ؽ ... ا زهرم التداح

 يؾم اةتد     ا ال ؾ  قلبيؽ باتا  خد ان
 ش    ربويم ال جان (اروا لشا  ب  )الظرير

 شسر  ير ه  حؾ األشبؾان (ب ؾته )حؾ ا 
 ويحلِّرن ...عسر   حرِّجه اإلله  لي سا

  اقا شكا ا عالسيؽ شكت   ج   الغالسان
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 وارا السؾارا جش سا ش  ا هشالػ ةؾ تان
ل  خردان و لي سا طد ا جؽ  الؾرب الس ر 

 (206-204  ص1997الدتام  ) ا  تس جؽ شزق اإلله ولؼ ي د  ةؾ  ال ؾان 
وجذذؽ السرحذذا بن التدالذذيت التذذا  زرهذذا الدذذتام شذذا اةتحزذذار  ل رذذم ندم  لتذذه الدذذرم شذذا 

  ال ريرم الداب م  تداليت جظاب م لسا بورد  ال رنن الكريؼ   ذها الذذ ن جذؽ هذه  الج يتذم  إ    ذؾل 
َمننلل تبذالا:  ننَػ ِ  َ يأ نن َّللا َومنمأ مأ للننَػ َيَمننلل َدننَجَر َّللا الأخن ََ َيننا آَدمن َ ننلأ َأدن َْننا َظانن  ننهَّللا الِذنن أ ننَؾَ   َّللاَل أ ًأ َصننَسَكَا  * َصَؾ

َّللِا  َسا َوَط ٌن آَن ؾأ ًَ َسا  ٌن ا َصَيَ تأ َل ٌَ شأ ََنَؾ ل مَّللا َّللِا الأَجِشةَّللا ۚ َوَيَرنلل آَدمن َرِينهن َص َسا مَّللاؽ َوَر َّللٌا انَّللا َيَمكأ َِ رَّللا طذه: ]َقا َيخأ
مأسَنرأَأ َّللا  الأَحِ ةن  َوَناَنتَّللا ) [ٕٔٔ  ٕٓٔ لنهَن َصَقاَلنتأ لَّللا َّللُا ٌَنا النِر ل ا َم نِ َيسَّللا ِينةَّللا اِلتَّللا  :َأاأَكلَ َجسَّللا عَّللا َاَكؾَاَناتَّللا الأَيرَّللّا

َْاََ هللان  َ ََسأ » ا  مأَحِ ةَّللا َأَاقًّ َْاَلتَّللا الأسَرأَأ ن لَّللا ؟ ؽأ ننّلَّللا َدَجرَّللا الأَجِشةَّللا ؽأ َثسَرَّللا َدَجرَّللا الأَجِشةَّللا َنسأكنلَن أما َثسَرن  :كناَ مَّللا مَّللا
طَّللا الأَجِشةَّللا َصَقاََ هللان  ًَ ِ َو ِ صَّللا َا :الِذَجرَ َّللا اِلتَّللا ََسنَؾ َئِا  ُن لَّللا َََسِدا شأهن وَ َ  مأ  الأَحِ ةن  َْاَلتَّللا  . َ ََسأكناَ مَّللا َلنؽأ   :سَرأَأ َّللا لَّللا

َنننا ولذذذتس التدالذذذيت وحدذذذس   ذذذت إن الدذذذتام اةتحزذذذر ال رذذذم  لغت ذذذا ( ٗ -ٔ  ٖالتكذذذؾيؽ:  .!)(.ََسنَؾ
 ببذتال رن تم زسا هذا شذا ال ذرنن ت ريبذا  إال بن ال ذرنن الكذريؼ لذؼ  درذق  ذؽ  ذؾع الذذجرم السحرجذم التذا 

  لتذذه الدذذرم با  زذذر لؤلشبذذا جش ذذا ندم وحذذؾا   وزذذهلػ لذذؼ يذذرد شذذا ال ذذرنن الكذذريؼ شذذا ةذذتاب قرذذم ندم
الها ب راهسا باألبذت جذؽ الذذجرم   يذر بن جثذت هذه  التدالذيت  جذرها حاهذرم شذا التذؾرام ال " األشبؾان"

باألبذذت جذذؽ الذذذجرم  وقاجذذ  حذذؾا   ذذرورها بذذ  را  ندم  لتذذه  ةذذتسا شذذا جدذذ لم الحت ذذم التذذا ب ذذرل حذذؾ ا 
بجذذا جذذا يتبلذذا  شذذؾع الذذذجرم والسذذهزؾر شذذا ( 4-3 3: التكذذؾيؽ)يذذا  شذذا التذذؾرام . الدذذرم باألبذذت ش بذذت

قريرم الدتام الداب م ش ن ال ذرنن الكذريؼ لذؼ  حذرد   ايتذا شذا با ن ذم جذؽ ال ذال الستبذردم التذا يذا ل 
لؼ  حرد  ؾع هه  الذجرم  زسا لذؼ  درذت شذا زثيذر جذؽ السؾاقذ  والج يتذال التذا  - لا  زر قرم ندم

يرا شا وق  جبمذر جذؽ تذاريخ الرولذم اإلةذرجتم شذا جح ولذم التبذرف لبس شي ا السختال اإل دا ا دورا زب
وجذذؽ الرشذذ  هشذذا  ب زذذا و لذذا  مذذس اال ت ذذاد ( 353  ص1975الخظيذذس  ) لذذا  ذذؾع هذذه  الذذذجرم 

باةؼ للذجرم السحرجم هؾ جؾروا تؾراتا   ير بن الباحث شا  رذؾص  "التداحم "الداير جؽ بن  زر 
دا للتداح  لا ب ه هؾ الثسرم السحرجم  لذا ندم الكتام الس رس بب ر ه ال ر ؼ وال جرير  ال  جر  زرا جحرِّ

والذذذر  ولذذؼ تتجذذ وز شذذا الجشذذم  وإ سذذا زذذت جذذا ورد حذذؾل  لذذػ هذذؾ تدذذستم الذذذجرم بذذذجرم جبرشذذم الخيذذر 
السبلؾجذذال الذذذؾاردم شذذذا التذذذؾرام بو اإل جيذذذت بو تداةذذذيرهسا هذذذها األجذذذر  إال ب ذذذه ورد شذذذا زتذذذام البرا ذذذم 

جذا روا  ذؽ بن هذه  الذذجرم هذا " الي ذؾد "يبذيؽ بن ببذض السددذريؽ والذروام  دذبؾا إلذا  والش ا ذم جذا
  74  ص2003 ذذجرم الحشظذذم جذذرم و ذذجرم التذذيؽ جذذرم بشذذر  و ذذجرم الكرجذذم جذذرم عالثذذم )ا ذذؽ زثيذذر  

 .  وج   لػ لؼ يرد جؽ  يؽ هه  األ ؾاع السرويم  ؽ الي ؾد ب  ا  سمؽ ان تكؾن  جرم التداح(75

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya121.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya121.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya121.html
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التذراشرل السرياتذم شذا الذشص الؾاحذر جذا تزذسشه قذؾل الذذا ر بحسذر دحبذؾر جذؽ  /ل ذالوجذؽ التبا
 ":يست السحاجت "قريرته 

  لا يبت البهام بجاج ؼ وأليل ؼ
 حسلُ  نالشا جؽ الرلبان

 ..ولؽ  جروا ل ؼ  هرا
 (263  ص1983شسا ُ ّب   حيؽ ُللب  )دحبؾر  

ا يذذا ل شذذا الكتذذام الس ذذرس)جتا  شالذذذا ر  دتحزذذر قرذذم لذذلس السدذذتق  لتذذه الدذذرم زسذذ
إلذا جذا يذا  شذا ال ذرنن الكذريؼ " ... شسذا  ذب   "  عؼ  ذير شا   ا م الس ظ  ب ؾله (50 -27  21

وجذا قتلذؾ  : "حؾل  دا  سلتم الرلس هه  وت بير وقؾ  ا لسؽ  به بالسدتق  لته الدذرم  قذال تبذالا
لػ  جرا هها التبالا  يؽ السريبيتيؽ لتجلِّا والذا ر  ه( 157: الشدا " )وجا للبؾ  ولكؽ ُ بِّه ل ؼ

والت بيذذر  لذذا وقذذؾع  سلتذذم ( جذذذ ر الدلدذذظيشا السزذذّحا)شكرتذذه شذذا التببيذذر  ذذؽ السذذذ ر الحاهذذر 
الرلس بالدبت  شر ججال للذب م بو التؾهؼ شا السذ ر الحريث زسا زذان شذا  لذػ  ذب م وتذؾهؼ شذا 

ظيشتم هشذذا  قذذر  ذذا ل بحسذذت يستذذ  جذذؽ حؾل ذذا قرذم السدذذتق زسذذا يذذا ل شذذا ال ذذرنن  شالزذذحتم الدلدذذ
  "نالشذا جذؽ الرذلبان" بجاج ؼ وأليل ؼ(  شذا جدذيرم جذؽ البذهام الذها ال يشت ذا زسذا  د ذؼ جذؽ عبذارم)

وهذذؾ إ  يذذهزِّر شذذا نشذذر الس ظذذ  بالروا ذذم ال رن تذذم ل رذذم لذذلس السدذذتق الذذها  ذذبه للي ذذؾد ولذذؼ  مذذؽ 
شلذذذا ديشاجتمتذذذم شا لذذذم  ذذذيؽ جريبيتتذذذه اإل جيلتذذذم   ذذذهلػ ش  ذذذه  بسذذذت  لذذذا يذذذرزِّرإ  -السدذذذتق الحكت ذذذا

وال رن تذذذم  شدذذذا حذذذيؽ تتزذذذر الروا ذذذم اإل جيلتذذذم جدذذذ لم الرذذذلس التذذذا تتذذذرا   شي ذذذا جبا ذذذام الدلدذذذظيشا 
ذذا هذذها الترايذذا وتذذذت   تذذه الحرزذذم بدبذذت  الحذذريث شذذ ن الروا ذذم ال رن تذذم  التذذا  ذذ تا   ذذا جبمؾةذذم  تبسِّ

 .يبيتته  ددي ساتجا م السبشا وهر  شا الشص وشا جر 
ولبّت بحث الذا ر السبالذر  سذا هذؾ جذتعر وشا ذت شذا جتلكتذه الدذردا والجسبذا  ب ةذشاد  ّرذه  

لسؾعؾقتذذم ديشتذذم ج رةذذم لذذر  هذذها الستل ذذا   جبذذت جذذؽ تبذذالا هذذه  السرياتذذال شذذا الذذشّصِ الؾاحذذر بجذذرا لذذه 
ةتشرل  ته قزذتم البذرم جبرر  السؾهؾ ا   را  ؽ جبرر  الدشا  إ  إن السرياتم الريشتم شا  رر ا

الكبر  شذا شلدذظيؽ  لذا الحذا التذاريخا أللذحام األرض شي ذا بو لسذؽ يذّر ؾن ب  ذؼ بلذحام حذا  
 اةذذتشرل شذذا واحذذر جذذؽ بةدذذ ا  لذذا هذذه  السرياتذذم الريشتذذم التذذا وع  ذذ  ل ذذه  األرض وب بتاي ذذا  وجذذؽ عذذؼّ 

الذرشاع  ذؽ برهذه وتاريخ ذا اةذتداد جذؽ هذه  السرياتذال شذا ( الدلدذظيشا شالذم)ش ن الذذا ر البراذا 
إلذذذا التذذذاريخ  ددذذذه الذذذها يرعتذذذه  ذذذروهؼ لشددذذذه  وقذذذر ع ذذذر هذذذها األجذذذر لذذذر   ذذذبرا  الس  وجذذذم  اةذذذتشادا

الدلدذظيشتم هذر الدلدظيشييؽ وب رزهؼ جحسذؾد درويذش  الذها اهذظل   ذرور ريذادا شذا جدذيرم الس  وجذم 
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ال التا تحرِّك السحتت وتؾي ذه  االحترل اإلةراييلا  شكان جؽ الزرورا بن      لا األيريؾلؾيت
( 2009السدذذ وا  ) جسذذا اةذذتر ا جشذذه قذذرا م التذذراا الي ذذؾدا قر سذذه وحريثذذه  واةذذتخراجه شذذا  ذذبر 

 :  ؾل جؽ قريرم ال راان
  ت ّرْم ب َ  َوْحَرَك  ب َ  َوحَركَ  ..لّتا

  حؾلَػ الُكّ اُن يشتغرون بجَر ِ   شالَبرْ 
  جرا   ا زبَش بيل ا ال رااُن  حؾ السهبِق الح

  والَبْر قؾّيا …شرايشا –الدرا  
  َلَػ ُحبلشا  و شا  ا السبحؾُح شا

  هاِل الساَ  جؽ فبش الدرام :الرحرا 
  شدا دجَػ الجؾاُم  و حؽ !وب  ا السؾتا 

  لؼ  ْ ُتْت  بّتا …لؼ   تْلػَ 
  إال لشستحؽ الكتاجم  شاجتحشا ب  َ 

  شا هها ال باِ  السبر ا  وج  لشبرفَ 
  ُج  لشبرفَ  !بؼ ُ حبػ ..بؼ ُ حبػ

  بت   د ُ  قلُبَػ السآلن  شؾب د ايشا
  (2000ُرطبَا يشّتا  )درويش  

وال راذان رجذ  ديشذا تذذترك  تذه الذذر ا ال الثرا:الي ؾد ذم والسدذتحتم واإلةذرجتم  ش ذر ورد شذذا 
رم شت بذت قراذان ها يذت التؾرام شا إطار قرذم قا يذت وها يذت ا شذا ندم اللذهيؽ قذرم زذت جش سذا قراا ذا للذ
وننان  ابكنل راا نا لمَنشؼ )دون قراان قا يت شسا زان جؽ األشيذر إال بن قتذت بشذا   يذا  شذا التذؾرام: 

. ونان ْا كؽ ياما صِ ا رض وان   منؽ يَن  أينام أن ْنا كؽ ْن م منؽ أثسنار ا رض ْرياننا لمنر 
رياننهصشغر الر   لنل  ابكن .ْو م  ابكل أيزا مؽ أييار غشسه ومؽ ًسانٌا ولكنؽ  لنل ْنا كؽ  .ل ْو

ريانننه لننؼ  شغننر ننقط يمننل وجٌننه. .ْو تننل أخنناُ  ابكننل( .صاغتنناق ْننا كؽ جنن ا ًو  لنن ا ْننام ْننا كؽ ْو
( وزهلػ يا  شا التؾرام قرم إ رالتؼ  شرجا قذرم ا شذه إةذحا قراا ذا للذرم 8: 4)التكؾيؽ  اإللحاح 

وال رم  دد ا شا ( 13-11  22ؽ: ي ؾ  شاشترا  الرم بمبش لسا رب  اةتجابم إ رالتؼ لظلبه )التكؾي
وصنننن  شاُ بنننن ي  ال ذذذذرنن الكذذذذريؼ حذذذذيؽ ببذذذذث   زبذذذذذا اشتذذذذر  بذذذذه إةذذذذسا يت  لتذذذذه الدذذذذرم  قذذذذال تبذذذذالا: 

   وتختل  الروا ال شا تحرير  خرتم السدتر  هشا بهذؾ إةذحا بم إةذسا يت؟ [ٚٓٔ الراشال:]يغ ؼ
(  ٖٕ: 6اشتذذر  البذذذريم  شددذذه )روجتذذم:  شالسدذذتق هذذؾ ال راذذان الذذها )الب ذذر الجريذذر( بجذذا شذذا اإل جيذذت
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وجحسؾد درويذش إ  يتحذرا  تحريذرا هشذا   ذؽ السدذتق إال ب ذه  ذذير داشذت ال رذم  ددذ ا إلذا قرذم 
ا ذذؽ إ ذذرالتؼ  لتذذه الدذذرم الذذها اشتذذرا     ذذهبق  غذذتؼ  بحدذذس الروا ذذم ال رن تذذم  وامذذبش شذذا الروا ذذم 

سرياتذذال الريشتذذم الذذثرا  باةذذتخراجه رجذذ ا واحذذرا التؾراتتذذم  لتجبذذت جذذؽ الذذشص  ؾت ذذم تشرذذ ر شي ذذا ال
وجحسؾد درويش لؼ  مت  شا  ره بالسرياتذم  .لثرا قرص جختلدال   ير بن هرشه جش سا واحر

السؾهذذؾعتم  ذذت اةذذتخرم ب زذذا السرياتذذم اللغؾيذذم  ذذهزر  لابذذارال حر تذذم جذذؽ هذذه  ال رذذم وردل شذذا 
قرذم جذريؼ ووالدت ذا والرذؾل الذها  اداهذا جذؽ حيث قال   تبذالا شذا جبذرض  "رطبا يشتا "ال رنن 

َطب ا َجشَّللا ًّا: **تحت ا وقؾله َمةَّللا َنَداَّللْاطأ َيَم أػَّللا رن  .[ٕ٘جريؼ:]َو نإَّللاي  َّللاَل أػَّللا يَّللاجَّللا أعَّللا الِشخأ
 

 .اخلامتة
 رحزذؾ السبالذر البراذا الذذبر شذا الدذساويم  الكتذس جذؽ الذريشا ال رذص جرياتذال حزذرل

 جي تذه الذذبرا  الذشص شذا السرياتذم ال دذراد جتراشلذم  وزذان ر  بشذ وجذرم جشدذردم  ددذه  جذرم ال رص
 شذا الذذا ر ر    تجلتذم الستل ذا  وشذا شذا ترزذه السظلؾم األعر وترةتخ الراللم تكثت  شا الخالم
 ر ل رذم الؾحيذرم السرياتذم بؾ ذه شذا الكذريؼ ال ذرنن ا دذرد والؾي ذم  وقذر السبذالؼ جحذرد واحذر إطذار
 تؾعتدذا جذرم بذت شذا الدذرم  لتذه الشبذا هذها ل رذم الذذبرا  تؾعتذ  جذؽ بذتي جسذا وةلؼ  لته   للا
 التؾعتدذال  لذا بهذدا قذر واحذرم  ولراسذا جريبيت ذا ألن واحذرم والج يتذال  ش ذا الكلتذال شذا جتشاةذ ا
  سمذؽ باجلذم  والتذا ال رذم ي يتذال بذاقا جذ  السؾعدذم ال رم ي يتال ا دجام لج م شالم قؾم الذبريم

  يذر بو  ذاقص  ير جتكاجر ترؾرا ش ن وجؽ عّؼ الذبرا    قراير جؽ جمان  ير شا  االستل  جرها ان
 الذذبرا  قراير  يؽ ال رم جؽ الستشاعرم الج يتال  يؽ الرا  ةتدتظت  الها الستل ا لر  ةيتكؾن  جذت 

 السدذتق ل رذم وحيذرم ال رذاير  جرياتذم ببذض ش ذ   شذا اإل جيذت ا تسذاد شذا األجذر وزذهلػ .وتؾعتدات ؼ
 .بشر   جرم وحر  الكريؼ ال رنن ا تساد جرم  بو الدرم  لته

 بعذر  ا بذان الؾاحذر  ش ذر الذذبرا  الذشص شا الدساويم  الكتس جؽ الريشتم السرياتال هه  تراشت بجا
 التذراشت هذها  للذشص  زسذا ت ويلذه  شذر السبر تذم ال ذار   جخ و ذال والسبشا  وحذر الرؾرم تكثت  شا بالء
 جذا إلذا الراللتذم  إهذاشم وجحسؾالتذه الذذبرا  التؾعت  تؾيته شا واشترشا تشؾ ا جبا ل اوالست للذا ر وّشر

 ببثذر شذا وتسثرت ذا الر يذا إلطذار للسبشذا  وتؾةذت  ت ؾيم جؽ الؾاحر الشص شا السرياتال حذر  زفته

                                                 
**

الدرم بم عتدا هشاك اشترف  يؽ السددريؽ حؾل جؽ هؾ الها  اداها جؽ تحت ا: بهؾ يبريت  لته   
  لته الدرم؟
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 تماإلها  بالج يتال الؾاحرم  وااالةتبا م الريشتم لل رم ويه جؽ ببثر باةتحزار وي م  و لػ جؽ
 وزذت .السختلدذم السرياتذال  ذيؽ السختلدم الج يتال هه  ت ر ؼ بظرب  األشر   بو دون  جرياتم لر 
 والظاقذال التذاريخا والسحتذؾ   والسؾعؾقتذم ال راةذم جذؽ السرياتذال هذه  بذه تتسيذ  جذا إطذار شذا  لذػ
 .وبةلؾا ا لغت ا شا الدشتم

   
 .واملراجع املصادر قائمة

 

 :السرادر
 الكريؼ ال رنن. 
 الس رس لكتاما. 
   ٖٕٓٓا ؽ زثير  البرا م والش ا م  جمتبم الردا   ٔ. 
    م.ٕٔٓٓ  ٕاأل رارا  ا ؽ هذام  الديرم الشبؾيم  جمتبم الردا  ال اهرم 
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 دراًة :دنقل وأمل درويش محسؾد دَر صِ القرآنِ التشاصرها   بتا ا و ةلتسا   لا؛ 
 .2012  9   عوآدابٌا الَري ة المَة صِ دراًات مجمة  ونق 
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 للث اشذم   األ لذا   السجلذسا دبنِ قن الش ضنؾء صنِ التؾرا  ْرَ لذا    ظتم جظاوع  ةبير

 .32 -29  ص2007ال اهرم  
 1983  3البؾدم   يرول  ب   دارال  ؾانالب ي    الس الق   بر. 
 الث اشذم   الدبا  تحريذر  دار   جادمالكتاب ة السَارف داةر  :تحرير  ونشرون   باوا  ولبم  ولتؼ
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