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 :الممخص
، كما زاؿ قيـ ؿى أف مف مستمزمات خمكد آداب المغات الحية، قيمو اإلنسانية الركحية العالية، فالشعر مث  

 المجتمعات.يا، كاألدب الحقيقي ىك الذم يمثؿ إنسانية ىذه مجتمعاتو في العصكر كمٌ 
كخمجات ركحو الشاعرة، كألف عقيدة الشاعر، كانتماءه  ،الشعر لغة الشاعر المعبرة عف كجدانو     

، كيكجياف مضامينو الشعرية الكجية المناسبة اف عمى مركز القرار في أنا الشاعرالديني يستحكذ
ناغـ بيف ديانة الشاعر، المتكائمة معيا، انطمقت افتراضية البحث مف ىذا المقاـ باحثة عف مدل الت

ككيفية تجمي القيـ، كالمبلمح اإلسبلمية، كمفاىيميا في  مجتمعو إذا ما كانت مخالفة لدينو،كبيف ديانة 
الخطاب الشعرم لطائفة مف الشعراء العراقييف المحدثيف مف غير المسمميف: نصارل، أك صابئة أك 

يـ بالديف اإلسبلمي بصكر متعددة، ء، أك جمٌ ييكد، مع افتراض نتيجة مسبقة، كىي تأثر ىؤالء الشعرا
 كنسب متفاكتة بيف شاعر، كآخر.

المبلمح اإلسبلمية. الشعراء العراقيكف المحدثكف. الشعراء غير المسمميف. الشعراء )الكممات المفتاحية:
 (النصارل. الشعراء الصابئة
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Dr. Saadoun Mohsen Ismail 

Islamic features in the poetry of modern Iraqi non-Muslim poets 

Abstract: 

One of the requirements for the immortality of the literature of living 

languages is its high spiritual human values. 

Poetry is the poet's language expressing his conscience.And because the 

poet's creed,And his religious affiliation takes the decision center in I am the 

poet,They direct its poetic contents in the appropriate direction that is 

compatible with it.The hypothesis of the research started from this point, 

searching for the extent of harmony between the poet’s religion, And 

explaining the religion of his society, if it is contrary to theirs, and how the 

values are manifested.Islamic features.And its concepts in the poetic 

discourse of a group of non-Muslim modern Iraqi poets:Christians, Sabians, 

or Jews, assuming a prior result,It is the influence of these poets, or most of 
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them, on the Islamic religion in many ways, and in varying proportions 

between one poet and another. 

key words:(Islamic features.The modern Iraqi poets.Non-Muslim 

poets.Christian poets.Sabian poets). 

 :المقدمة
ىدؼ ىذا البحث ىك البحث عف المبلمح اإلسبلمية في شعر الشعراء العراقييف 

كبيران مف اإلرث  ا  المحدثيف غير المسمميف، كدراستيا، فقد شكؿ شعر ىؤالء الشعراء كمٌ 
كالبنية األدبية في الفكر العراقي الحديث، لممكانة الرفيعة التي حازىا بعض  ،الشعرم

شعراء ىذا التصنيؼ، كقد جاء ىذا البحث بمقدمة، كتمييد، كمباحث ثبلث تكزعت فييا  
المبلمح اإلسبلمية الرئيسة ففي المبحث األكؿ: اإليماف، كالتكحيد، كما يتعمؽ بو، كفي 

مبحث الثاني ديرست مكاضع التناص مع القرآف الكريـ، كالحديث النبكم الشريؼ، أما ال
المبحث الثالث فقد تناكؿ استدعاء الشخصيات، كالرمكز اإلسبلمية، كىذه ىي المبلمح 
الرئيسة في شعر ىؤالء الشعراء ، كلك أدرجنا جميع المبلمح اإلسبلمية المكجكدة في 

الدراسة، كخرجت عف جنسيا، كتجاكزت حدكد صبلحيتيا شعرىـ لضاؽ المقاـ، كترىمت 
 الى بحث أكبر نقترحو عمى الدارسيف البلحقيف.

تكمف أىمية البحث في جمع الخطاب الشعرم ذم المبلمح اإلسبلمية ليؤالء الشعراء، 
كتبكيبيا بحسب المممح، كمحاكلة معرفة نكع العبلقة بينيما، كالداللة المترتبة عميو، 

ذلؾ معرفة حجـ التأثير اإلسبلمي في شعرىـ لما ليذه المبلمح مف  كتترتب جراء
 خصكصية كبيرة في المجتمع العراقي.

نة التطبيقية لمبحث ىي المجمكعات الشعرية لمشعراء، يكسؼ كانت العيٌ 
، لميعة عباس (َُِٓ-َُّٗ)، عبدالرزاؽ عبدالكاحد(ََِٓ-ُّّٗ)الصائغ
-ُُٔٗ)، الفريد سمعاف(ََِٕ-ُْْٗ)، سرككف بكلص(َُِِ-ُِٗٗ)عمارة
، كقد كانت الشكاىد المستخرجة مف ىذه المجمكعات مطابقة ليدؼ البحث، (َُِِ

، كاألب يكسؼ (ََِّ-ُُٗٗ)رزكؽ فرج رزكؽد. فيما لـ تتكفر في شعر الشعراء: 
، أٌية شكاىد صالحة لمبحث، كقد ( -ُٓٔٗ)، كدنيا ميخائيؿ(َُِِ-ُِّٗ)سعيد

في عدـ الحصكؿ عمى أٌية مجمكعة شعرية مف أعماؿ الشاعريف:  تمثمت مشكمة البحث
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، فضبلن عف بعض (ُْٖٗ-َُْٗ)،كأنكر شاؤكؿ(ََِّ-ُِْٗ)جاف دٌمك
 .المجمكعات الشعرية لمشعراء سالفي الذكر

 التمهيد
إف المكاءمة بيف ذات الشاعر، كالمقدسات الدينية في كاقعيا العاـ تمنح الشاعر ميدانان 

في ىذا الكاقع، عبر اتجاىات خطابو الشعرم فما داـ التأثير المتبادؿ ىك  عمميان لمتأثير
مو، كيتجمى مقدبالمبشر الغاية فإف الخطاب الشعرم سيصبح ىك األداة الفاعمة لمتغيير، ك 

مكز دينية، كمف ثـ منحيا طاقات داللية، ر ذلؾ في تطعيـ ىذا الخطاب بممحات، ك 
لكد، كىذا يتطمب مف  الشاعر كعيان استثنائيان في انتقاء المضاميف، كايحائية كى

كاستدعائيا، كمعرفة األثر الداللي المترتب جٌراء استجبلبيا ، ككيفية تكليفيا مع البنية 
المضمكف الديني ستبدالي، كالتركيبي، ف، أك ىيكمو العاـ في المحكريف االالعامة لمنص

 تكاد ذاكرة اإلنساف في كؿ مما) ينزع الذىف البشرم لحفظو، كمداكمة تذكره... فبل
العصكر تحرص عمى اإلمساؾ بنص إاٌل إذا كاف دينيان، أك شعريان، كىي ال تمسؾ بو 

، (  ُ) حرصان عمى ما يقكؿ فحسب، كانما عمى طريقة القكؿ، كشكؿ الكبلـ أيضان(
نظران)لما تتمتع بو المغة الدينية مف حضكر كتأثير خاصيف في الكعي الجماعي، 

.مع اإلشارة الى حقيقة ميمة، (ِ)يمكف أف تقكـ بو مف إثراء لمنص الشعرم( فضبلنعٌما
كىي أف الشعر لـ يكف يكمان دعكيان  مخصصان لنشر الديف، بؿ كاف معًززان، مادحان، كأنو 

 بيف الشعر، كبيف القرآف الكريـ. -ألبٌتة–ال تكجد عبلقة 

عربي خاليان مف القيـ، كالمبلمح كعمى الرغـ مف جاىميتو الدينية لـ يكف المجتمع ال    
األخبلقية العالية، ليس في مجاؿ األخبلؽ فحسب، بؿ احتكل كثيراى مف مبلمح التكحيد، 
كىي تقترب أحيانان مما عيٌد الحقان تكحيدان إسبلميان، كقد ترددت عمى ألسنة كثير مف 

لـ تصرح  الشعراء الجاىمييف ممف كانكا عمى ديف النصرانية، أك الييكدية، أك ممف
ف لـ ييصطمح  المصادر التاريخية بحقيقة انتمائيـ الديني مبلمح إسبلمية صرفة، كا 

 عمييا بعد بيذا المصطمح، كقكؿ النابغة الذبياني معبران عف إيمانو بيكـ الحساب:

 (.ّ) مجم تيـ ذات اإللو كدينيـ            قكيـه فما يرجكف غير العكاًقبً 

 بف ساعدة: كمف أبيات التكحيد قكؿ قس
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 .(ْ)كبل ىػك اهلل إلػوه كاحػػػػده                 ليػػػػس بمػػػكلكد كال كالػػػػػػػد

كيبدك جميان ما في ىذا البيت مف قيـ تكحيدية خالصة متناٌصة مع آيات سكرة 
اإلخبلص، ككقكؿ زيد بف عمرك بف نفيؿ الذم كصفو البيضاكم بأنو مكحد الجاىمية، 

 تعالى)فبل تجعمكا هلل أندادان(: كذلؾ في تفسير قكلو
 أرٌبان كاحػػػػػدان أـ ألؼى ربٍّ         أديػػػفي إذا تىقىسػػ ػػػمىٍت األمكري 
نىمىٍي بني عمرك أزكري   فبل عزل أديف كال ابنتييا     كال صى
كلكف أعبػػد الرحمف ربي      ليغفر ذنبي الػػػػػػرب الغفكري 

(ٓ). 

 ق(، فيصرح بما ال يقبؿ الشؾ بالحنفية، كالتكحيد بقكلو: ٗأما أمٌية بف أبي الصمت)ت
كيؿُّ ديفو يكـى القيامًة عند الؿ            ًق إال ديفى الحنفيًة 

بكري 
(ٔ) 

 كأمية بف أبي الصمت ىك القائؿ في مدح الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ:
 أطيعكا الرسكؿ عباد اإللو       تنػػػػػػجكف مف شرِّ يكـو ألـٍ 

رِّ نارو عمى مف  تنجكف مف ظممات العذاب       كمف حى
 .(ٕ)ظمـٍ 

كلعؿ مف أكثر األبيات شيرةن في ىذا المجاؿ، كالتي ترددت في معظـ دراسات الشعر 
الجاىمي، بيت لبيد بف ربيعة الذم يتحدث فيو عف التكحيد، كقد كصفو الرسكؿ عميو 

 :(ٖ)الصبلة كالسبلـ بأنو )أصدؽ كممة قاليا شاعر(
أال كؿُّ شىءو ما خبل اهلل باطؿ      ككٌؿ نعيـو ال محالة 

 .(ٗ)زائؿي 

 كمف الشعراء الجاىمييف الذيف آمنكا بيـك الحساب زىيربف أبي سممى، كىك القائؿ:
ديكًركـ         ليخفى كميما ييكتىـً اهللي  فبل تكتمف  اهللى ما في صي

 يعمـً 
يكـً الحساًب أك يؤخٍر فيكضٍع في كتابو فييٌدخٍر          ل

ؿ فىيينًقـً   .(َُ)ييعج 
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مقيةو عميا  كيبقى السمكأؿ كاحدان مف أىـ الشعراء الذيف حفمت أشعارىـ بمبلمح، كميثؿو خي
تتكاءـ مع ما يدعك االسبلـ إليو، كقد ضيرب المثؿ بقصة كفائو إذ قيؿ)أكفى مف 

المعركفة، كالتي  ، كمف أشعاره التي تحدثت عف الفضائؿ الخمقية المٌيتو(ُُ)السمكأؿ(
 مطمعيا:

إذا المرء لـ يدنس مف المـؤ عرضو      فػػػػكؿ رداءو يرتديو 
 .(ُِ)جػػػػػميؿي 

كقد ركم أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ ألـ المؤمنيف عائشة: أنشديني قكؿ 
 ابف غريض الييكدم، فقالت:

ٍبمي كاىيان  ـى إذا أردتىكصػػػػػػػالىوي لميىٍمؼى حى  رث  القيكل إف الكري
يدم فيأتي بعػػػد ذلؾ ما أبى  أرعى أمػػػانىتىوي كاحػػػػػػفظ غيبو ي جى

ارفع ضعيفؾ ال يىحٍر بؾ ضعفيو     يكمان فتدًركوي الػػػعكاقب قد 
 نػما

ػػٍف       أثنى عميؾى بما فعمتى فقد  ف  مى يجزيؾى أك يثني عميؾ كا 
 .جزل

ًنعىٍت إليًو يىده فقاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ) ىكذا قاؿ  جبرائيؿ عميو السبلـ: مف صي
فكتميا فقد كفرىا، كمىٍف ذكرىا فقد شكرىا(

(ُّ). 

لقد حفؿ الشعر الجاىمي بشكاىد إيمانية كثيرة ذكرنا بعضيا، أما المرحمة التالية أم ما 
بعد ظيكر اإلسبلـ فقد تغير الحاؿ، بعد أف ترسخت قيـ التكحيد، كما تبع ذلؾ مف 

ـ، كاالخبلؽ اإلسبلمية بعد أف عمت شمس اإلسبلـ، كتكضحت أركانو، كقد انتشار القي
ترددت المبلمح اإلسبلمية في شعر الشعراء الذيف لـ يدخمكا في الديف الجديد بفعؿ 
التأثير، فقد غدا اإلسبلـ ديف الجزيرة العربية، كأخذ بالتمدد في مختمؼ األصقاع، 

ر الشعراء مف غير المسمميف بيذه التعاليـ، كانتشرت تعاليمو، فميس مستغربان أف يتأث
كتظير سماتيا في أشعارىـ. كثٌمة شعراءي كيٍثره مف غير المسمميف ممف تنطبؽ عمييـ 

ق(، يمدح اإلماـ عميان بف ابي طالب  َْىذه الحاؿ، فالشاعر أبك زيبيد الطائي)ت 
 ا:عميو السبلـ بقصيدة طكيمة مستعرضان شجاعتو، كأخبلقو، قاؿ في مطمعي
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ـً           كالحػػػمـً عند غاية الػتحٌمـً   إف عػػػمٌيان سػاد بالتػػػػػػػػكرُّ
ـً   ىداه ربي لمصراط األقػػػكًمبأخذه الحؿ  كترًؾ المػحرى

 .(ُْ)كالميًث عند المبكاًت الضيغـً     ييرضعفى أشباالن كلٌما تيفطىـً 

 قكلو:كما كظؼ األخطؿ بعض المعاني اإلسبلمية خدمةن لو نحك 
 جزاءى يكسؼى احسانان كمغفرةن    أك ًمثمما جيٍزمى ىاركفه كداككدي 

أك مثمما ناؿ نكحه في سػفينتو       إذ استجاب لنكحو كىك 
 مػنجكدي 

أعطاهي مف لذة الدنيا كأسػكنو       في جنػٌةو ًنعمةه منيا 
 .(ُٓ)كتػػػػػخميدي 

أيضان قكلو في إحدل مدائحو كىذه األبيات ذات سحنة إسبلمية ظاىرة، كمما ركم عنو 
 ليشاـ بف عبد الممؾ:

ذا افتقرت الى الذخائر لـ تجد           ذخران يككف كصالح  كا 
 األعماؿً 

)!  .(ُٔ)فقاؿ لو ىشاـ:)ىنيئان لؾ أبا مالؾ اإلسبلـ، أك قاؿ: أسممتى
 ق( قريشان ذاكران بعض ما قدمكه لئلسبلـ:َُُكيمدحالقطامي)ت

 ىـ أبػػدان    إاٌل كىـ خيري مىٍف يحفى كينتػػعؿي أمىا قريشه فػػػػػمف تمقا
، فما ساكل بو  أاٌل كىـ جبؿي اهلًل الذم قىصيرٍت   عنو الجباؿي

 جػػبؿي 
قكـه ىـ ثبتكا اإلسبلـ كامتنعكا   قىٍكـى الرسكًؿ الذم ما بعده 

ريسيؿي 
(ُٕ). 

ىدبة بف كعف حتمية المكت ، كانو خاتمة كؿ الخمؽ، كاإليماف بالقضاء كالقدر، قدـ 
)ت   ق( حكمةن، كعظةن بقكلو: َٔالخشـر

 ال أرل ذا المكت إالى ىٌينان     إف بعدى المكًت دار المستقٍر 
 .(ُٖ)اصبرا اليكـى فإني صابره     كؿُّ حيٍّ لػقضػػػػػػػاءو كقدٍر 
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ق(، فما أكثر ما تحدث بو عف تقكل اهلل ، كضركرة  ُِٓأٌما نابغة بني شيباف)ت 
 كقكلو: النأم عف الفكاحش،

 إف مف يركبي الفكاحشى سػٌران   حيف يخمك بسىٍكءىةو غيري خاؿً 
 كيؼى يػػػػػػػػخمك كعنده كاتباه     شػػػػاىديو كربُّوي ذك الًمحاؿً 

فاٌتًؽ اهلل ما استطعتى كأىٍحًسٍف      إف تقكل اإللو خيري 
 .(ُٗ)الخبلؿً 

ٌميـ مف ببلد الشاـ، ميجرييف، كغير  أٌما الشعراء النصارل المحدثيف ، كقد كاف جي
ميجرييف، فقد تكررت المبلمح اإلسبلمية في مكاضع  كثيرة مف شعرىـ بتجميات عدة، 
لسنا بصدد استعراضيا لضيؽ المقاـ، إنما نذكر بعضان مف شكاىدىا، كلتكف البداية مع 

( ُْٗٗر الميجرييف، فشاعر القطريف خميؿ مطراف)ت الشعراء الشامييف النصارل غي
يشيد بالرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ بكصفو إمامان مصطفنى مف اهلل لميمةو كبرل 

 في قصيدة عنكانيا) اإلماـ الحؽ(:
ـى الحؽى في االسػػػػػبلـً ما كيػػؿُّ مؤتىـو بػو بإماـً  ٌيكا اإلما  حى

يُّكا األميفى المصطفى مف ربًو    ٌمى كشأفو ساـو  حى لميًيٌمةو جي
(َِ). 

كال ينتيي بو الحاؿ الى مدح صاحب الرسالة المحمدية عميو الصبلة كالسبلـ فحسب، 
تو لتشمؿ آؿ ىاشـ كميـ في قصيدة لو بعنكاف)مدح بني ىاشـ(: نما  تمتد ًمدحى  كا 

ـي        فانتيى عػػػػػػاذؿه كأقصر الئً   ـٍ مىي دى العذرى بيعػػػٍػدي ما أنا راًئ
؟  أم مػػدحو مبػػػػػػػػمغو قائمػػػػيًو      بعضي ما تقتضي مناقبي ىاشـٍ
؟ ـٍ  أمُّ بيتو كذلؾى البيًت ًعػػػػػٌزان     أٌم مػػػػػػػػجدو كمجده المتقاد

أمُّ بأس كأمُّ حمـو كىؿ يمفىى     كذاؾ الندل كتمؾ 
؟ المػػػػػكارـٍ

(ُِ). 

زان أماـ الرسكؿ عميو الصبلة (، فيشعر أنو يقؼ عاجُٖٔٗأٌما جكرج سمستي) ت
كالسبلـ إذا ما أراد أف يمدحو، فيك رٌب البياف، كالفصاحة، إذ قاؿ في قصيدة) نجكل 

 الرسكؿ األعظـ(:
 يا سيدم يا رسكؿى اهلل معذرةن    إذا كبا فيؾ تبياني كتػػػػػػػػػػعبيرم
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ماذا أكٌفيؾ مف حؽو كتكرمػةو     كانت تعمك مدل ظٌني 
 كتقديػػػػػرم

أنت رُّبُّ األداء الفٌذ في لغةو    تشأكاالميغى حيسف تنميؽو ك 
 .(ِِ)كتصكيرً 

(بالرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ في ُٗٔٗكيشيد الشاعر عبداهلل يكركي حبلؽ)ت
قصيدة )قبس مف الصحراء( معجبان بو بعد أف قدـ مبررات منطقية ليذا الحب، 

كالحديث النبكم الشريؼ، فضبلن عف  كاإلعجاب منيا فضؿ القرآف الذم حممو لمبشرية،
 جمعو لؤلمة العربية:

 إني مسػػػػيػحي أجػػػػػػػؿُّ مػحػمػدان       كأراه في ًسفر العيبل عنكانا
كأنطأطئي الرأس الرفيع لػػػذكر مف       صاغ الحديثى كعػمـ 

 القرآنا
 .(ِّ)كألنو حػػػػفظ الػػػػػػعركبة كابػتنى    لمعيرب مجدان رافؽ األزمانا

كلـ يكف التفاخر بالعركبة، كنبٌييا سمةن لمشعراء النصارل مف غير الميجرييف فحسب إذ 
بقيت النزعة العركبية ظاىرة في شعر الميجرييف منيـ، ككانت مما يتفاخركف بيا، 
كيعدكنيا مزٌية  ساميةن كٌرس سمٌكىا ديفي اإلسبلـ، كنبيو محمد صمى اهلل عميو كسمـ، 

 (، الذم قاؿ:ُُْٗرشيد أيكب)ت كمف ىؤالء الشعراء
فنحفي بنك األعػػراًب كٌنا كلـ نزؿ     بما خٌصنا المكلى نفكؽي 

 األجانبا
فمف يا ترل أعمى الكرل كمحمدو     كأرفعيـ مجدان كأسػػػػػمى 

 .(ِْ)مناقبا

( مفتخران بالنبي محمد صمى اهلل ُٕٔٗكفي المضمار نفسو قاؿ إلياس فرحات )ت 
كاإلماـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، حينما أنشد مزىٌكان بانتمائو الى عميو كسمـ، 

 األمة العربية في قصيدة)نحف مف يعرب(:
 نحفي مف يعربو كيعربي تاجه    صاغو اهلل مف ثميف الػػجكاىرً 
 .(ِٓ)نػػحفي منا مػػػػػػػػحمده كعمي     نحف منا شكرم كعبد الناصر
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ي يتحدث فييا عف المشرؽ العربي معددان مآثره، كمنيا كلو أيضان قصيدة )الشرقية( الت
أنو أرض األنبياء، كفي المقابؿ كانت أرض المستعمريف الذيف انتفت عنيـ الفضائؿ 

 التي عبر عنيا بأسمكب النفي ليبعدىا عنيـ، كمنيا قكلو:
 كال فتحكا الممالؾ بالمكاضي  كال صٌدكا جيكش الفاتػػحينا

 سى      كال عيسى الذم أحيا الٌد فيناكال منيـ فتى التشريع مك 
كال طػػػو الػػػػػكريـ كال عميه           كال عمره أمػػػػػػػيري 

 .(ِٔ)المؤمنينا

( مطكلةه تجاكزت الثمانيف بيتنا ضٌمنيا صكران دقيقةن ُٖٕٗكلمشاعر إلياس قنصؿ)ت 
سبلـ في تبميغ مف السيرة النبكية العطرة، كما استعرض معاناة الرسكؿ عميو الصبلة كال

 رسالتو:
 إني ذكػػػػػرتيؾى يا محمدي كالًعدا           يتألبكف تأٌلبى  الػػػػذؤبافً 

كيقضُّ تالد جيميـ كغركرىػـ           صكته ييفىتِّحي ميغمؽ 
 اآلذافً 

فيبلحقكنؾ بالتراب كبالحصى           كبكؿِّ كغدو حانؽو 
 .(ِٕ)شػػػنآفً 

باحتفاالت المكلد النبكم الشريؼ حتى، كىـ في غربتيـ في كقد شارؾ ىؤالء الشعراء 
ببلد الميجر، فالشاعر القركم رشيد سميـ الخكرم يعٌد عيد المكلد النبكم عيدان لمبشرية، 

 :كقد قاؿ في ىذه المناسبة
عيد البرية عػػػػيد المكلد النبكم         في المشرقيف لو كفي 

 المغربيف دكم
مىٍف طمعٍت    شمس اليداية مف قرآنو عيد النبي ابف عبداهلل 

 .(ِٖ)الػػػػػػػػعمكم

إف المتتبع لمقصائد الكطنية، كالسياسية ليؤالء الشعراء يجد أف الكثير منيا قد ضمت 
في ثناياىا مبلمح إسبلمية كاستدعاء الشخصيات، كالرمكز، كمنيا شخصية الرسكؿ 

ي مكاجية المد االستعمارم عميو الصبلة كالسبلـ، أك استحضار بعض القيـ العربية ف
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الغربي في بمدانيـ األـ، كفي تشخيص حاالت الضعؼ، كالتردم في الدكؿ العربية، 
كلعؿ عمة االتكاء عمى الرمكز اإلسبلمية كانت بسبب شعكر ىؤالء الشعراء أف امتدادىـ 
التاريخي، كاالجتماعي يعكد بيـ الى الحاضنة العربية، كاإلسبلمية فيـ عرب ابتداءن، 

ف لـ يدينكا بديف اإلسبلـ.  كا 
لـ تكف ىذه المعاني التي كيجدٍت عند الشعراء النصارل العرب غائبة عف كعي       

الشعراء العراقييف المحدثيف مف غير المسمميف، كقد أثمر استقراء مجاميعيـ الشعرية 
عف كٍـّ كبير مف  التمٌثبلت اإلسبلمية في شعرىـ تكشؾ أف تتكسع سبميا، كيصعب 

 صرىا في بحث محدكد كيذا البحث فيضيؽ المقاـ بيا.ح
لقد كاف الشعر ظرفان مساعدان لمديف في نشر أىدافو، كالدفاع عف مبادئو، كفي الكقت 
نفسو كاف الديف خير معيف لمشعر في تنكيع مكضكعاتو، كأغراضو، كاضفاء ألكاف دينية 

 .(ِٗ)متعددة عميو
لشاـ ىك الكاقع نفسو في العراؽ، كما يحصؿ إف الكاقع الشعرم في مصر، كببلد ا      

في أحدىما مف تطكر في األغراض، كالمكاضيع يحصؿ في الطرؼ االخر، فالبيئة 
ٌدٍت بحدكد، كتكشؾ المبلمح العامة، كالخطكط العريضة ألعراؼ الشعر  ف حي كاحدة، كا 

ممف أف تتشابو في المجتمع العربي، كما حصؿ مف تناغـ بيف الشعراء غير المسمميف 
مثمكا )أقميةن( عددية نسبةن الى األكثرية، ذات العدد الكبر، كىـ المسممكف يمثؿ حالةن 
طبيعيةن ألف)التركيبة االجتماعية ألٌم أقمية البد أف تتأثر باألغمبية التي تعيش ضمف 

ليس ىذا فحسب بؿ يبدك اآلمر ميسٌممةن في كؿ المجتمعات خبل اف  .(َّ)نطاقيا(
ـ يتقكقعكا، أك اعتزلكا بأنفسيـ في كيانات خاصة بيـ، بؿ ذابكا أصحاب ىذه الديات ل

في المجتمع، ككانكا مف ضمف لبناتو الرئيسة، فضبلن عف أنيـ لـ يقكلكا الشعر، أك 
يكتبكه بمغاتيـ الدينية، بؿ بالمغة العربية ألنيا) رابط مؤسس ليس فقط لمتفاعؿ اليكمي 

كقد تكاجد في المجتمع العراقي  .(ُّ)عتقداتيـ(لمجماعة بؿ أيضان لتراثيـ، كثقافتيـ، كم
عدد كبير مف المثقفيف، كاألدباء، كالكتاب مف غير المسمميف ممف قدمكا خدمات شتى 
لبمدىـ، لذا سنحاكؿ في المباحث التالية أف نتتبع المبلمح اإلسبلمية التي كردت في 

 شعر ىؤالء الشعراء.
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 المبحث األول: مالمح اإليمان والتوحيد.
تتعمؽ مبلمح اإليماف، كالتكحيد بأركاف اإليماف المعركفة عند المسمميف،  كىي:       

اإليماف باهلل، كمبلئكتو، ككتبو، كرسمو، كاليـك اآلخر، كالقدر خيره كشره، كقد ال ترد ىذه 
االركاف كركدان مباشران، كانما ترد مبلمح تتعمؽ في بعض جكانبيا بأركاف اإليماف، 

د كردت ىذه المبلمح بصكر متفاكتة  لدل شعراء ىذا البحث، كال يعني كمتطمباتو، كق
كركد ىذه المبلمح في شعرىـ اننا نتبنى أك نحكـ بايمانيـ، أك إسبلميـ، كثمة شكاىد 
شعرية يكاد ينكر متمقييا أنيا صدرت مف شاعر غير مسمـ فالبناء المفظي، أك الداللي 

ة، كقد اتجو البحث الى ىذه الشكاىد، يدكر في حقكؿ يصح أف تكصؼ بأنيا اسبلمي
 كعيني بيا.

مف النصكص التي تدؿ صراحة عمى االيماف باهلل سبحانو كتعالى قكؿ عبدالرزاؽ 
 عبدالكاحد:

آمنتباهلل.. إف  الػػٌشر  ما شيًحذٍت           أنيابيوي، فإلى 
 أصػػػػحابًو يىػئًػؿي 

لكننا بػػػػػعقاًؿ الٌصبًر         كيشػػيدي اهللي أنػػا مػػػػعشػره أينيػؼه     
 نعتًقؿي 

.. كلكٍف، كؿُّ ماطرةو          بالناًر كاٌلٌدـً ال بالماًء  طكفافى نكحو
 .(ِّ)تنيطؿي 

 كقاؿ مكبِّران:
ال قىػػػػػكؿى إاٌل )اهلل أكػػػػبر(      كىٍحػػػدىىا أيُـّ الػػػػخيطىبٍ 

(ّّ). 

 جبللو(، بعد لفظ الجبللة:كقد كردت في كثير مف المكاضع عبارة)جؿ 
عدؿه عقابي اهلًل جؿ  جػػبللوي          أف األثػػيـ تؤكدهي 

ـي  اآلثػا
(ّْ). 

 كقكلو:
 كاهلل.. جٌؿ جبللوي.. يىسمىعييـ كىـ يتيٌجدكنؾٍ 

 . (ّٓ)غابه مف الدعكاًت ييكرؽي في رحاب اهلل



هـ1444-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 

 
545 

 كقكلو:
نا  ـٍ تبرٍح منائري مىييبةن بجبلؿ اهلًل تيشتمؿي   الحمد هلل ل

(ّٔ)    . 
فضبلن عف أف ىذه الشكاىد حافمة باأللفاظ، كالتراكيب ذات الصبغة اإلسبلمية 
نحك)عقاب اهلل، تؤكده، اهلل، التيجد، الدعكات، رحاب اهلل، الحمد هلل، المنائر، جبلؿ 

 اهلل( .
 صراحةن بقكليا:أٌما لميعة عباس عمارة، فتثبت األلكىية بذكرىا لكممة التكحيد 

 .     (ّٕ)كأكؿ تسبيحو أف ال إلو    سكل اهلًل في العالميف انتشر
 كيخاطب ألفريد سمعاف الشعر، كيستثير ىمتو ألجؿ الثكرة، كالتكحيد:

فحطمكا صنمان، كالسر قكتػػػيـ       في جبية ترفع التكحيد 
 عنكانا

فبالنضاؿ الجماىيرم فاضرمياحمراء تصير أصنامان 
 .      (ّٖ)كأكثانان 

 كيذكر سرككف بكلص صفة البقاء، كالدكاـ هلل سبحانو كتعالى مشبيابيا:ى 
. مثؿ كجيالميتبقى   .       (ّٗ)نياره ال ييضاىيًو نياره

مف متعمقات اإليماف األخرل، الدعاء، كالمناجاة، كالتقرب الى اهلل سبحانو،       
تراؼ بعظمة الخالؽ، كقدرتو. كتعالى بأبيات مطعمة بألفاظ الخشكع، كالرجاء، كاالع

كتختمؼ صكر الدعاء لدل ىؤالء الشعراء بيف الدعاء المباشر، كغير المباشر، فمف 
نماذج الدعاء المباشر قكؿ لميعة عباس عمارة كىي تدعك اهلل سبحانو كتعالى أف يرحـ 

 كالدتيا معترفة بتقصيرىا معيا:
ـي بما في الصدكر  إليي كأنت العمي

 النكاياككاشؼ كؿ 
 أأجرؤي يارب أف أطمبى العفك منؾ ألٌمي

 ككمي خطايا ؟
 إليي أناديؾ مف كجع الركح
 مف لذعة الحزف بيف المنايا
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 إليي كأعمـ أف قضاءؾ حؽه 
 كأٌنا جميعا عبيدي المنايا
 كأركاحنا منؾ ثـ إليؾ

 .(َْ)كحكمؾ أف ال إلو سكايا

 كليا أيضان:
ـي أنت المعيف يارب  أنت الصفكح رب أنت الرحي

 .(ُْ)ىا قد قصدناؾ كالحمكؿي ثقاؿه حيثي بابؾ المفتكح
إٌف المممح اإلسبلمي في ىذيف النصيف ال يتجمى في الدعاء فحسب، بؿ في قيـ التكحيد 

 التي رٌصعت النصيف بألفاظيا، كعٌضدت مف داللتو السامية. 
 كيدعك عبدالرزاؽ عبدالكاحد اهلل معترفان بخطيئتو قائبلن:

ٌبا   هي غفرانؾى فالػػجاني أنا يا ربػػػيرى
 اغفٍر ليا فكؿُّ ذنبو كاف منيا ذىنبػي
 .(ِْ)قمبي أنا.. رب اهي خػذ مني أنا يا رب ي

كيقكدنا الحديث عف الدعاء غير المباشر الى تمؾ العبارات التي تتكرر في الدعاء، 
لغة الشعراء، كىي كىي تندرج ضمف األساليب المغكية في القرآف الكريـ التي انتقمت الى 

كثيرة منيا الدعاء، كاالستفياـ، كالعرض، كالتحضيض، كالقسـ، كالتعجب، كالمدح، 
كمنيا ما يدخؿ ضمف االستغفار، كتسبيح اهلل، كالثناء عميو، سنعرض بعض الصكر 
الشعرية التي كردت ضمف ىذا السياؽ، بيد أنو البد مف اإلشارة الى مبلحظة ميمة، 

الى التصرؼ بيذه التراكيب تقديمان، أك تأخيران، أك التصرؼ  كىي أف الشاعر يمجأ
 باشتقاقاتيا بحسب متطمبات الكزف، كقكؿ لميعة عباس عمارة:

 مازلنا أحياءن بعد؟
 شكران هللً  

 .(ّْ)كهلل الحمدي 
 كقكليا:

 ككنتي تركتي في بغدادى قكمان 
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سبلـي اهلًل بينيـ كبيني
(ْْ). 

 كقكليا:
 كتراني بشكشةن،

اهللى كاختاؿ في صفاء الضميرأحمىدي 
(ْٓ). 

 كيصٌدر ألفريد سمعاف بيتو بجممة تعجبية دعائية متداكلة:
 .(ْٔ)هلل درؾ ما عرفتؾ كاىنان      مترددان بؿ حازمان كدقيقا

في االعتراؼ األخير لمالؾ بف الريب الذم كيتب بجزأيو باألسمكب الًسيىرذاتي، كقد سرد 
ياتو بمسحة دينية نصرانية كقد تجمى ذلؾ في فيو الشاعر يكسؼ الصائغ تفاصيؿ ح

معظـ عناكيف فصكؿ ىذا الكتاب كذلؾ الصكر المصاحبة التي مثمت صكران لقديسيف، 
ككنائس، كصمباف تكحي بعقيدتو الدينية  بيد أنيا لـ تخؿ مف أسمكب القسـ )كاهلل 

لـ يصدر عنو ، كلعمو المممح االسبلمي الكحيد في ىذا الكتاب، كىذا القسـ (ْٕ)العظيـ(
 إنما ركاه عمى لساف أحد زمبلء دراستو حينما ركل بعض تفاصيميا.

 كيتكرر القسـ  عند سرككف بكلص، لكف بحذؼ المقسـ بو نحك:
 .(ْٖ)كبينما أقكؿ لمحياة: أيقسـ انني لف أيؤذيؾ -
 لكنني أيقسـ أف النسر -

 .(ْٗ)رجؿ، رجؿ حقيقي الى درجة أنو امرأة! 
 .(َٓ)أيقسـ لؾ أنيا عذراء -

 لكنو حيف يضطر لسبب ما الى التصريح بالمقسـ بو، فإنو يصيغوي صياغةن عاميةن:
 .(ُٓ)ماذا فعمكا بعينيؾ كحؽِّ اهلل؟

كيبدك عبدالرزاؽ عبدالكاحد األكثر قسمان بيف ىؤالء الشعراء، إذ استعمؿ معظـ صيغ 
 القسـ، ككررىا في مكاضع كثيرة، منيا:

 .(ِٓ)ىي كاهلل مرجمةه   -
 .(ّٓ)باركٍت شمسه مراًبعوي      كال تدٌلى بو غػػػػيـه، كال سػػػػػكباتاهلل ما   -
ـي اهلل إخكافي نخكةو          لكـ غيرةه حتى مع المكًت   - كأنػػػػػتـ كأي

 .(ْٓ)تيرًىبي 
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فضبلن عف ىذه الكثرة، كىذا التكرار في القسـ إاٌل أف عبد الرزاؽ عبدالكاحد يتحكؿ 
 كلو:الى أساليب عامية في القسـ كق

 عندما ييقسـي كؿٌّ ًببىنيوٍ 
 أننا ال نستػًفػزُّ الش ر  

 .(ٓٓ)أنا نىتٌػقيو
 كما استعمؿ عبدالرزاؽ عبدالكاحد أسمكب حذؼ المقسـ بو كقكلو:

 ، ، كاألبكابى كحٌمفكني أف أسرم ببمدتيـ      أيقرم المآذفى
كالػقػيببا

(ٓٔ). 
 كالقسـ عند لميعة عباس عمارة قسـ صريح، نحك قكليا:

 .(ٕٓ)ما نسيتني عيكفي النخيؿ     كال القمبي كاهلل يكمان سبلىاف -
 ك كاهلل مف أجؿ عينيؾ محمكد -

 .(ٖٓ)أصبحتي أعشؽي قصر البصر
كيذكر سرككف بكلص جممةن عامية االستعماؿ يكصؼ بيا اهلل سبحانو، كتعالى بالعمـ 

 لكنيا تأتي لمداللة عمى الكثرة، كالمبالغة، كقكلو:
 .(ٗٓ)كاهلل أعمىـ كـ كمفتؾ تمؾ االسطكانو

 ككذلؾ قكؿ عبد الرزاؽ عبدالكاحد:
ـي كػػـ داراهي  كىاىك اآلف مأخكذ بذنب ىكنل            اهللي يعم

 محتسػػػػػػبا!
بُّكـ يممؾي الشريافى  كيػػػػػػػعمـ اهلل أنتـ مؿء أكردتي     كحي

 .(َٔ)كالعصبا
 كقكؿ لميعة عباس عمارة:

ٍرقةى          مػػف أف يىػػػػمس يا يعمـ اهللي  أننػػػػػػػػي أيكرـي الكى
 .(ُٔ)الػػػػػيذيافي 

كقد كاف ألسمكب التعجب بألفاظ دينية إسبلمية مقاـ بيف ىؤالء الشعراء، فمف التعجب 
السماعي ، التكبير)اهلل أكبر(التي تحكلت سياقيان الى تعجب سماعي أيردؼ بعبلمة 
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، إذ تقكؿ كاصفةن ُِٖٗتياح اإلسرائيمي لمبناف عاـ تعجب، حينما تحدثت عف االج
 بيركت:

 كؿ شئ كيركٌم ماعدا األرض
 كلكفي الدـ أخضر
 ىينا اهلل أكبر!
 إنو ظمـه حقيقيه 
 .(ِٔ)كتاريخه مزكر

 كتستعمؿ احدل التراكيب العامية لمتعجب كقكليا:
كشرطي القيادًة طكؿه كعرضه       فأنت كفكءه)صبلة 

 .(ّٔ)النبي(
تكتفي بمفظ التعجب بؿ تردفو بعبلمتو الترقيمية بكصفيا مممحان بصريان داالن، كقد كىي ال 

 خطت ىذه المجمكعة الشعرية بيدىا:
اهلل! لك تحفظي االسبلؾي ما حممٍت       فرائدان مف عيكًف 

 .(ْٔ)الشعًر كاألدبً 
 (:كيبدك عبدالرزاؽ عبد الكاحد مكثران ليذا النكع مف التعجب السماعي)اهلل، هلل

لىدم -  اهلل يا كى
مف يدفعي المكتى عف عينيؾى بعدى غدو 

(ٔٓ). 
 
هلل أنتـ تضجُّ الركح غاضبةن      حينان، كعاتبةن حينان..  -

 .(ٔٔ)كتحتسبي 
كتدخؿ لفظة التسبيح)سبحاف اهلل( ضمف التعجب السماعي، كقد استعمميا عبدالرزاؽ 

 عبدالكاحد:
مف اهلًل ما في مصر مف  لكف أسٌبح كجو اهلًل في بػػػػػشرو       فييـ

 .(ٕٔ)كرـً 
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كيخرج اإلنشاء غير الطمبي الى غرض االستعطاؼ بأسمكب عامي عند لميعة عباس 
 عمارة:

 صدقةه هلل
 يا سيدم هلل

 ارحـٍ لكجو اهلل
 ال أستحي!؟

 يا سيدم مف لي بالحياءً 
 .(ٖٔ)فٌر مف الشقكًؽ في ردائي

 كقكليا:
ناشدتيؾى اهللى        لك لـ تكف شاعران ماكنتي بائسةن         

ميٍت يا قمبي في جنبي
(ٔٗ). 

لقد أكثر عبدالرزاؽ عبدالكاحد مف اإلسناد الى لفظ الجبللة سكاء أكانت ىذه االسنادات 
ذات معاني محسكسة، أـ غير محسكسة، طٌعـ بيا سياقاتو عبر مركبات اضافية دالة 

التراكيب)يد اهلل، غضب عمى صفات اهلل سبحانو، كتعالي، مجازان، كحقيقةن، كمف ىذه 
اهلل، نكر اهلل، خمؽ اهلل، ضكء اهلل، مشيئة اهلل، ضفاؼ اهلل، رضا اهلل، درع اهلل، كعد 

 .(َٕ)اهلل، دماء اهلل، عراؽ اهلل، ذمة اهلل، جند اهلل، حب اهلل، عباد اهلل(
كتتردد كممة المبلئكة في بعض نصكص ىؤالء الشعراء بمعناىا االصطبلحي، كليس 

 ما يمنحنا تصكران إليماف ىؤالء الشعراء بيا، كقكؿ لميعة عباس عمارة:المغكم م
ال الناس ترضى بيـ نفسي كتعشىقييـ       كال المبلئكةي األبراري 

 .(ُٕ)ترضاني
 كقكؿ عبدالرزاؽ عبدالكاحد:

يا أقرب الػػػػخمؽ لمرحػػػػمف أجنحةن   كيا مػػػبلئكةن في ظمو 
 .(ِٕ)رفػػػػػػػمكا

ر مف شركط اإليماف، كنجد ليذا الشرط كركدان عند عبدالرزاؽ عبدالكاحد كاإليماف بالقد
 بقكلو:
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 كيجيءي القدٍر 
 ثاقبان 

 يتخطى حساباتيـ
 .(ّٕ)مفعمان بالمطر        
 كما كرد عند لميعة عباس عمارة:

، لكاني إلييا  ، إذا شىط  بي             مزاره كبغدادي أنتى
 .(ْٕ)القىػدر

اآلخر، كحتميتو فمف شركط اإليماف باهلل تعالى، كقد كرد في شعر أما اإليماف باليـك 
 عبد الرزاؽ عبدالكاحد:

لكف نظؿ ليـك الديف نسأليـ         عنكـ، فأكرـي خمًؽ اهلًل مىٍف 
 .(ٕٓ)قيًتمكا

 كقكلو:
كياقيامات قكمي إف يكيٍف دىمينا        مف أجؿ ىذيف ال تيمي 

ـي  بو الدِّيى
(ٕٔ). 

 عمارة أكثر إدراكان، ككعيان لميكـ اآلخر بقكليا:كتبدك لميعة عباس 
ـٍ أدًر أف الػػػديفى ييػمػزمػػػني       لمػػػػػػػػػحشًر يكـى يحاسبي  لػػ

 .(ٕٕ)الربُّ 
كيكرر سرككف بكلص مرادفيف في نصو كاحد رغبةن منو في التنكيع، نائيان عف التكرار ، 

 كمناسبةن لمسياؽ في قكلو:
 ٍتيافي ىذه القرية التي بىرى 

 ريحي الشماؿ بأبرد المخالب
 تحتشد األصكاتي كأنو يكـي الحشر

 كاتبعي المكاكب
 .(ٖٕ)في طريقيا الى القيامة      
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في بداية المقطع استعمؿ كممة الحشر لداللتيا عمى التزاحـ الجسدم الشديد لتناسبيا 
مع داللة)تحتشد(كقد دلت في النص عمى تجمع األصكات، فضبلن عف اف الجرس 

مكسيقي لكبل المفظتيف متجانس جٌراء ظيكر حرفي الحاء، كالشيف في بداية السطر ال
 كنيايتو.

أما في نياية النص فثمة ركٌية ، كتتابع في الحركة في الطريؽ ناسبو استعماؿ كممة 
 القيامة كىي أىدأ جرسان مف مرادفتيا)الحشر(.

ا اختبلفان كميان، كنكعيان، إاٌل لقد اختمؼ تكظيؼ الشعراء لمفردات االيماف باهلل، كالفاظي
أف المحصمة النيائية تمنحنا تصكران يشير الى اف استعماؿ ىؤالء الشعراء ليذه المفردات 

 كاف عف كعي، كادراؾ لدالالتيا، كأىميتيا في سياقاتيـ الشعرية.
 الثاني المبحث

 التناص مع القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف.
األدبية مف فراغ، اك عدـ، بؿ أف ثٌمة نصكصان غائبة تيستدعى لتكٌكف ال تأتي النصكص 

عمادان لمنص الحاضر، ييستعاف بيا، أك ببعض ألفاظيا، اك دالالتيا لبناء نص الحؽ، 
كمف يقيـ بناءن جديدان معتمدان عمى رؤل ىندسية، أك مبلمح معمارية تضفي منظكران ذا 

 نحو مممحان ابداعيا، كعبقان تاريخيان.أبعادو ركحية تمزج القديـ بالجديد لتم
ىذه ىي الفكرة العامة لمتناص، الذم كانت جكليا كرستيفا أكؿ مف اصطمحت عميو، 
كعٌرفتو بأنو)ترحاؿ لمنصكص، كتداخؿ نصي، ففي فضاء نص معيف تتقاطع كتتنافى 

،كىك عند ركالف بارت ايقاع (ٕٗ)مف نصكص أخرل(مقتطعة ممفكظات عديدة 
. (َٖ)اخترقت الذات الشعرية لممبدع، كالمتمقي كؿ حسب ادراكو لمنص لخطاباتسابقة

كعند جيرار جينت)كؿ ما يجعؿ النص في عبلقة خفية أـ جمية مع غيره مف 
 .(ُٖ)النصكص(

يعٌد القرآف الكريـ، كالحديث النبكم الشريؼ رافديف مف ركافد الشعر الحديث إذ تعٌج  
النصكص الشعرية الحديثة بتشكبلت كأنساؽ متعددة الستدعاءاتيما سكاءن أكاف ىذا 
االستدعاء مباشران،أكعبر امتصاصيما، كذكبانيما في النصكص الشعرية، كيكشؼ ىذا 

قافية، كىكيتو، كاتجاىو الفكرم، كسعة أفؽ المبدع في االستدعاء عف مرجعية النص الث
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اختياره الذم حممو)عمى التفتيش عف عبارات جديدة، كلغة جديدة غير مستيمكة، 
تستطيع اف تنقؿ أكبر قدر مف المعاناة، كاالحساس، كتدفع الشعراء الى خمؽ رمكز 

ميف، أسكةن بغيرىـ ،كقد شرع بعض الشعراء العراقييف المحدثيف مف غير المسم(ِٖ)جديدة(
مف الشعراء بتطعيـ نصكصيـ الشعرية باقتباسات مف القرآف الكريـ، أك الحديث النبكم 
الشريؼ في تناٌصات لفظية باستدعاء مفردات، أك تراكيب قرآنية بكصفيا رمزان تيبنى 
عميو ركآىـ، كافكارىـ الشعرية )ألف النص القرآني مادة راسخة في الذاكرة الجمعية ... 

ؿ ما يحكيو مف قصص، كعبر، فضبلن عما يميزه مف اقتصاد لفظي، كغننى بك
كليس مغزل ىذا االستدعاء، أك التناص ىك الحديث عف سمات النص ،(ّٖ)أسمكبي(

الميستدعى، بؿ اإلفادة مف رمزيتو التي تقكـ عمى عنصرم اإليجاز، كالتكثيؼ، إذ إف 
بتو عبر رمز ال تتعدل بنيتو لفظة لمرمز إمكانيات ايحائية كبيرة، كالشاعر يختصر تجر 

 . (ْٖ)كاحدة، أك لفظتيف
شٌبو يكسؼ الصائغ غربتو بغربة يكسؼ عميو السبلـ في الجب مستدعيان لفظيا القرآني 

خبلص، كعدـ االنقياد لمفحشاء، إذ قاؿ:  برمكز ىذه القصة مف ظمـ، كغكاية، كا 
ذيني االف إذفٍ   خي

 مغتربان 
،  غربة يكسؼى في الجيبِّ

 سجًف،كفي ال
ذ تدعكه امرأةه في قصر.  كا 

 لكٍف ...
 يا يكسؼي أٍعًرٍض عف ىذا ..

 ...  .     (ٖٓ)ىا أنذا أعرضي
إف المغزل ليس في سرد صكر القصة المعركفة، كتكرارىا، فيي راسخة في ذاكرة 
المسمميف بصكرىا، كعبرىا، بؿ باستحضار سردىا، كما تميز بو مف ايجاز لفظي، 

ى تكثيؼ في االستدعاء، كالتكظيؼ، كالتضميف، كىك ما يمكف كغننى أسمكبي ليحيؿ ال
 أف ينطبؽ عمى االستدعاءات القرآنية كميا دكف تمييز.
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كيتكرر تكظيؼ رمزية يكسؼ عميو السبلـ، كمظمىمىتو، ليتخذ يكسؼ الصائغ مف 
مظمكمية أحد المناضميف اليسارييف  في إحدل البمداف العربية محكران إلحدل قصائده، 

يان ليذه الرمزية تراكيب تحيؿ الى سكرة يكسؼ بسرديتيا الميعًجزة عبر تناصات مستدع
 جمية ظاىرة:

 -يا حراس انتبيكا -
 مف أيف يفر الكطف المظمكـ؟

 صمتان ..
 كاستدعكا يكسؼ مف سجنو،

ميمان    –فرعكفي رأل حي
ميمان   –كالناس رأكا حي

 بقرات سبعه عجفاءي ابتمعت سبعان ناصحةن 
 –أعصر خمران كرأيتي كأني 

 .   (ٖٔ)كرأيتي عمى رأسي خبزان تأكؿي منو الطيري ... 
إف رمزية القصة تمنح المتمقي أمبلن، كرؤل متفائمة لسياؽ النص في بداية 
االستدعاء لما تحيؿ إليو القصة مف انفراج لمأساة سجف يكسؼ عميو السبلـ 

نكماش، كالتشاـؤ جرىاء تمكنو مف تفسير رؤيا الممؾ، بيد أف النص يعكد الى اال
بعد اف تقٌنع الراكم كىك الشاعر بقناع طرفي الحكار مع صاحبي يكسؼ عميو 
السبلـ، مف سييفرج عنو، كمىف سيقتؿ، تمؾ الرؤيا التي تحققت ليذيف الطرفيف، 
 أما في النص فقد اضمحؿ األمؿ مع ترقب في انتظار تحقؽ محتمؿ  لمرؤيا. 

استدعاء قصة مريـ عمييا السبلـ، ككقائع  كينتقؿ الصائغ الى رمزية أخرل عبر
كالدتيا، كمعاناتيا، لكف مريـ ىنا امرأة عربية استدعى ليا رمزية األمؿ في ىذه 

 القصة:
 فيا مريـ العربيةي 

 ىيٌزم اليؾ بجذًع المنارةً 
 يىس اقط التمر كالصبر دكنؾ
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 ىذا مخاضًؾ ..          
 . (ٕٖ)فمتمدم بسبلـ              

الشاعر بالنص الميستدعى عبر آلية تطعيـ النص بدكاؿ تضفي  لقد تصرؼ
عميو أبعادان دالليةن جديدة تكجيو نحك ىكية دالة عبر لفظتي)العربية، المنارة( 
المتيف منحتا النص ىكية العركبة، كاإلسبلـ، لتقترف مف ثىـٌ ببشارة الكالدة، 

 كالسبلـ.
رمزان لفداء الكطف، لكف تكظيؼ النص نفسو يتغير في سياؽ آخر ليغدك 

كالتضحية في سبيمو حيف يصير الشاعر مشركع مكت ميشرىع في سبيؿ الكطف 
 فيحكي بضمير المتكمـ قصة مكتو، قصة األمؿ:

 فاٌساقىطيدكنكمكا رطباى ... ؟
 كبمكتو              

 أصدؽ مف مكتي، ييتباىى..
 . (ٖٖ)ياكطني؟  

كتناصاتو القرآنية في الداللة نفسيا، كيبقى الكطف محكران الستدعاءات الصائغ، 
مخاض الكالدة، كاألمؿ، كالدة سيدنا المسيح عميو السبلـ، كتكظيؼ سياؽ اآلية 

 القرآنية لداللة جديدة، كىي الدعاء لمكطف:
 كسبلـه عميؾى 

 سبلـي الفراتيًف،        
              ، لٍدتى  يكـ كي

                    ،  كيكـ انتصرتى
 كيكـ ستكلد ثانيةن                            

 .  (ٖٗ)مف مخاض السبلـ                                 
كلمكطف عند عبدالرزاؽ عبدالكاحد شأف آخر، فيك يبالغ ليقسـ أف اهلل قد منحو 

ثىؿه ضيرب (َٗ)معجزة نبٌيو مكسى عميو السبلـ في شفاء األمراض ، كأف أرضو مى
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التي  ، (ُٗ)البقاء في اآلية القرآنية -الباطؿ، كالفناء -لمناس في ثنائية الحؽ
 استدعاىا الشاعر بقكلو:

 أقسـ يا كطني أنؾ تيشفي األعمى كاألكمىوى كاألبرص
 أقسـ أنكإنشئت تقؿ لمشمس قفي في سمت الرأس تقؼ

 حتى تحترؽ الظممة في كؿ حناياؾ
ـي بالنيريف اجتمعا في شطؾى   أقًس

 أنؾ صرت األبيى
 أنقىأف مياىؾى 

 أف الزبد سيذىبي عنؾ جفاءن 
 أما ما ينفعي ىذم األرض

 .     (ِٗ)فيبقى                 
كما يستدعي عبدالرزاؽ عبدالكاحد سكران متعددة مف آية كاحدة ىي سكرة المسد، 

 بقكلو:
 تبت يدا أبي ليب     تػػػػػبت يػدا ... كتب

 ال مػػاليوي أغنى كال       يػػػدفعي عنوي ما كػػسب
 غدان سيصمى ىيكلىةن     مػػػػػشبكبةن ذاتى لىػيىبٍ 

طىٍب!   دهي     الحاًطبي فييا كالحى  (ّٗ)كسكؼ يغدك كحى
كحيف ديعي عبدالرزاؽ عبد الكاحد الى ميرجاف شعرم أقيـ في القاىرة ألقي 

 قصيدةن بعنكاف)عميؾ مصري سبلـي اهلل( قاؿ فييا:
ميوي  المطمئف  المىييبى الصابرى       تذىك رى البمىدى المأمكنميدخى

ًدبا  .       (ْٗ)الحى
كعندما تحدث عبدالرزاؽ عف طقكس ديانتو المندائية استدعى في سياؽ حديثو 

 آيةن مف سكرة الرحمف:
 سأنثُّ قافيتي ... عسػاني فػػػيؾ أطػػػػمشيياعسػػػػاني

 فأقػػػػػػػكلجئتيمػحاكالنأكسكه .. ىا ىك قد كػساني!
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 مػػػػندائيػػتاف  بػػػػػػكؿ حػػػػب تشػػػػػرقافً شمسػػػػػاف 
 تػػػػػيباف لمبشر النضارةى   كالمػػػػػػػػػػػػػػحبة كاألمػاني
 .(ٓٗ)فػػػػػػػػػبأم آالء الػػػػػذم     أعػػػػطيتماه ييكػػػػػػػػػػػػذبافً 

كالشاعر ال ينفؾ في شعره عف استدعاء تراكيب مف آيات قرآنية بؿ يكثر منيا،  
 ا معادالن مكضكعيان في البيت، كمف ثـ في القصيدة كميا، نحك قكلو:كيجعمي

: ساقان بساؽً  - ػػػدِّم    لمت رىدِّم تمتؼُّ  .(ٔٗ)كؿ ىذم الكجكًه باسـً الت صى
لًزلٍت إرـي  -  .      (ٕٗ)ألـ تيزلزٍؿ صركحي البغي أجمىعييا        بػػػػػػػيـ كما زي
 ضحاىا؟!      أيييدِّدكف الشمسى كىي الشمسي تيسىٌبح في -

مىٍف فكقيـ؟.. أ فىيينكركف عمى البسيطًة مىٍف دحاىا؟
(ٖٗ) 

سأقكؿ إٌف األرضى بعدًؾ كٌكرٍت     كريًكٍزًت قطبا منذي كانت  -
 .(ٗٗ)تيػػػػخمىؽي 

ر د منًؾ، ًمٍف كؿِّ لفظةو         ًشيابه مدل ما تيٍبًصري  - إذا لـ ييجى
 العيفي ثاًقبي      

ادِّعائي الشِّعرى أحمؿي كزرىهي         كيحمؿي مني ًكٍزرى مىٍف ال  ففيـ
 !  .      (ََُ)يحاربي

كتميؿ لميعة عباس عمارة في جميع شكاىدىا الشعرية الى آلية التطعيـ في تناصاتيا 
مع القرآف الكريـ، كقد انحسرت شكاىدىا ضمف ىذه السمة، ففي كؿ أغراضيا الشعرية 

القرآف الكريـ لتعزيز الداللة العامة، أك غرض القصيدة الرئيس، استعانت بالتناٌص مع 
فإف أرادت الحديث عف أىميا في العراؽ تفاخرت بأخبلقيـ، كأثنت عمييا بما أثنى بو 
القرآف عمى صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كقد قالت في قصيدة بعنكاف)الى 

 امريكي(:
ف غىضبتي كاغتربتي  -قكمي  رة األقكاـعندم خي -كا 
ٍرىـ  تجٍدىـ الكراـ -كلك كاف بيـ خصاصةه  -زي

، كجاريكـ يبخؿي بالسبلـ  الجار عندىـ أخه
 .      (َُُ)يشكك الى الشرطة لك أيزعجى في يكـ مف األياـ 
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فيي تعقد مقارنة بيف كطنيا األصمي، كبيف مقاميا في أرض الغربة في سياؽ تكترم 
عززتو األحداث  التي تمت غزك بمدىا األصمي، العراؽ إذ) تتصاعد البنية الداللية 

 حتى مظاىر الحضارةلتتكازل مع ماىية المكاف فبالرغـ مف بعده، لكنو قابعه في قمبيا، 
 .(َُِ)اس تكتنفيـ البركدة في كؿ شيء(حكليا ال تشعر بيا في ظؿ أن

( يتجسد الكطف بالحبيب، كالحبيب بالكطف، كيغدك العشؽ أمبلن  كفي قصيدة)بغداد انتى
 منقذان، إذ قالت فييا:

ر.    تيًف، البىصى  لعؿ  سىييرًجعي ىذا القميص      لعينيًف ميبيىض 
ميو السبلـ رمزية لقد غدا يعقكب عميو السبلـ رمزان لمحزف، كأصبح لقميص يكسؼ ع

متعددة، فيك رمز لمكذب، كالظمـ حيف اتخذه اخكة يكسؼ دليبلن لبراءتيـ مف دـ يكسؼ، 
كىك رمز لبراءة يكسؼ عميو السبلـ حيف أرادت امرأة العزيز اغكاءه، ثـ انو كاف رمزان 

عر لؤلمؿ بعد أف أيلقي عمى كجو أبيو ليرتد بصيران، لقد كاف ىذا الرمز) أداةى لنقؿ المشا
 .(َُّ)المصاحبة لممكقؼ، كتحديد أبعاده النفسية(

كيبقى مدار الشعر لمميعة عباس عمارة في المحكر القصصي لنبي اهلل يكسؼ عميو  
السبلـ إذ استجمبت تركيبان آخر مف سكرتو لمداللة عمى الحزف، ففي قصيدة)عتاب(، 

قبؿ انتقاليا  ُْٔٗكىي مف أكائؿ قصائدىا، كقد كتبتيا في مدينة العمارة صيؼ 
 غداد:لمدراسة في دار المعمميف العالية في ب

 .      (َُْ)بعد سبعو مف السنيف عجاؼو     حٌممتنا مف اليمكـ جباال
كما استعانت الشاعرة بالتراكيب القرآنية لتعزيز سياقيا الكبلمي، إذ قالت محاكرةن 

 حبيبيا:
 تكمـ كلك جممةن تبعثي الدؼءى في  

فٍِّر جيكد يديؾى  ، كى كى ـٍ  تكٌم
 فمف كممةو بدأ الككفي 

ٌيوٍ مف كممةو سىكؼى   .    (َُٓ)أبعثي حى
إذ تناٌصت الجممة األخيرة مع قكلو تعالى عمى لساف عيسى عميو السبلـ)كالسبلـ عمٌي   

 .  (َُٔ)يكـ كلدت كيكـ أمكت كيـك أبعث حيا(
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في قصيدة)لك أنبأني العراؼ(، تتخذ مف شخصية أيٌمنا حكاء قناعان ليا في حكارىا مع 
لمحبيب، لتسرد ما كرد في قصة خركج آدـ عميو آدـ عميو السبلـ بعد أف اتخذتو رمزان 

السبلـ مف الجنة، تمؾ القصة الراسخة في الذاكرة اإلسبلمية ميعىززةن بركاية القرآف الكريـ 
 ألحداثيا، كتستعيف الشاعرة بيذه األحدث دكف أف تذكر األلفاظ القرآنية ذكران مباشران:

 ثـ مشينا
 كاطمأننت

 قمتي ادخؿ يا آدـٍ 
 اري الجنةً دكنىؾى أشج

 جردىا غيصنان غصنان 
 إاٌل شجرى الحزف

 مطركدان تخرجي يا آدـي 
 .      (َُٕ)فارجع مف حيثي أتيت

كيستدعي سرككف بكلص القصة نفسيا، قصة غكاية ابميس آلدـ، كخركجو مف     
 الجنة، ليركم أحداثان مشابيةن بأسمكب سردم، إذ قاؿ:

عة المكسيؾ(، أغرييا بحجارة مكشكمة)خرز أزتيكيةمزيفة صنا
كبكبلـ متداكؿ البد أف الثعباف الماكر في الجنة كاف يحفظو عف 

 .(َُٖ)ظير قمب ليتمكهي، في المحظة الحرجة، عمى حكاء الجميمة
لقد قامت آلية االستدعاء عمى المشابية بيف سمكؾ الثعباف، كمكره، كبيف الراكم، 

 كتقٌمصو لسمكؾ األفعى، كتبنيو.
رككف بكلص بحثان عف تناٌصاتو القرآنية، نجد خفكتاي في حٌدتيا حينما نستقرئأعماؿ س    

قياسان بالشعراء الباقيف، إذ تكشؾ أف تقتصر عمى التناٌصات المفظية فقط، لتنتفي عنيا 
الرمزية، كلتنتفي عنيا معادلتيا المكضكعية في النص، لتغدك تطعيمان لفظيان، كقكلو في 

 قصيدة)طبيعة الميؿ كالنيار(:
 لظبلؿي تطكؿي عمى حافة الطريؽبينما ا

 حيث يركعي عابري السبيؿ قرب متاعو
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 لمعجزة النيار الذم يغيبي 
 .      (َُٗ)كالميؿ إذا سجى

 كيتصرؼ أحيانان في ايراد التركيب، مع بقاء سمتو القرآنية دالةن عميو مثؿ قكلو:
 استطاؿ الظؿ ككاف ييزني كالخرقة

 كأدركت ألكؿ مٌرة
 .          (َُُ)مف يحزنكفأنو لـ يكف ظبلن كال 

إف المبلحظ عمى نتاجات ىؤالء الشعراء ىك الحضكر البلفت لبلستدعاءات القرآنية 
رمزان، أك تناٌصان، اك استدعاءن لفظيان، أك استدعاء قصة قرآنية بما تحممو مف اكتناز 
ا، داللي إذ تحيؿ العبارة القرآنية المكجزة الى حكاية، أك قصة ال يحتمؿ النص ايرادى

ف تفاكت االستدعاء كمان،  فيقكـ االستدعاء كؿ بحسب نكعو بإشباع ىذه الداللة ، كا 
كنكعان بيف شاعر، كآخر. كىكذا فالشاعر ال يمغي النصكص الغائبة، بؿ يحٌكرىا ميطًعمان 

ليكد لرؤاه الشعرية.  بيا نصكصو الحاضرة بمضاميف جديدة تكرس أبعادان كى
بيف الشعر الحديث، كبيف الحديث النبكم الشريؼ، مشابيان في كثير  كيبدك التناص     

مف خطكطو العريضة لمتناص مع القرآف الكريـ، كاالستشياد بو، أك استدعاء دالالتو 
 في شعر الشعراء العراقييف المحدثيف، كمف بينيـ الشعراء غير المسمميف.

عف شكاىد كثيرة ينتظـ في إٌف استقراء المجاميع الشعرية لشعراء ىذا البحث تسفر 
اطارىا ذكر الرسكؿ صمى اهلل عميو، كسمـ، أك االستشياد بأحاديثو، بعد أف أيقف ىؤالء 
الشعراء أنيا ذات دالالت ثٌرة صالحة لمتكظيؼ الشعرم، ىذا اليقيف ليس خاصان بيؤالء 
الشعراء بؿ ىك سمة اشترؾ فييا معظـ الشعراء المحدثيف عبر)التفتيش عف عبارات 
جديدة كلغة جديدة غير مستيمكة تستطيع أف تنقؿ أكبر قدر ممكف مف المعاناة، 
كاالحساس، كتدفع الشعراء الى خمؽ رمكز جديدة كبعث أساطير قديمة كاقتحاـ أرض 
مجيكلة كاستعارة لغة دينية كآيات قرآنية كتضميف معاني الكحي بمغة تحاكيو كصياغة 

ف لـ يبمغ شأكه(  .(ُُُ)تكآخيو، كا 
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ي الشاعر يكسؼ الصائغ حديثان نبكيان يتردد فيو دعاء الصائـ حيف افطاره، كىك يستدع
استدعاء لو مناسبتو، فيك يخاطب الكطف، كاصفان شكقو إليو كشكؽ الصائـ، كىك ينتظر 

 االفطار، إذ قاؿ:
 انا انتظٍرنا مدفع اإلفطاًر ً 

 ما بيف الغركب كالشركؽٍ           
 حمدان لؾ الميـ  

 الظما ىا قد ذىب 
 كابتٌمًت العركٍؽ ...  
 لقد صدؽ الكعد   
 .(ُُِ)ياكطني  

ثـ يستدعي حديثان نبكيان آخر، كلكف بصياغة جديدة فيك يخاطب البلجئيف الفمسطينييف 
ف خالؼ فعمو  في مخيمات المجكء في األردف، ككأنو ييممح الى استعداده لمفناء معيـ، كا 
الفطرة البشرية التي تشير الى تعمـ اإلنساف مف أخطائو،فتجربة الخطأ األكؿ درس كي 

 ال يتكرر الخطأ:
 مي ظمأ لمماء ...في د

 أٌييا الرجاؿ في مخيـ الكحدات كالحسيٍف ...
 أريد أف أسكف في خيامكـ 

 كأف أككف مؤمنان 
 .(ُُّ)ييمدغي مرتيٍف ...

كيستدعي ألفريد سمعاف جزءان مف حديث متداكؿ يصؼ النكـ انو عبادة، كنكـ الظالـ، 
 أك الصائـ في رمضاف ، إذ قاؿ في قصيدة)بعد منتصؼ الميؿ(:

 الساعة يجتاز المكاني عقرب
 يتخطاىا رشيقان بسعادة

 متعبه أنت
 كأجفانؾ لك ألقت كسادة



هـ1444-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 

 
562 

 رأسيا تحتؾ 
 .(ُُْ)تحت الرأس فالنكـ عبادة

كتبقى شخصية الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قريبة مف نصكص ىؤالء الشعراء، 
كأحاسيسيـ إذ نجد في شعرىـ ذكران لو عميو السبلـ في خضـٌ مضاميف أخرل ليشير 
الى داللة خاصة تتداعى جٌراءىا الى األذىاف ايحاءات تحمؽ بأخيمة المتمقيف في 

 فضاءاتيا.
حيف يتفاخر عبدالرزاؽ عبدالكاحد بالعركبة، يقدـ ليذا الفخر أفضؿ مقكماتو، كىك 
ف كصؼ ىذا  الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ، بؿ إنو يتفاخر بانتمائو العربي، كا 

 التفاخر بالعنصرية:
ؿ  رسكؿي اهلل           جػػػػٌؿ األخػػكاؿ أىن تيمك فىٍرعيييـ .. كىجى

 كاألعػماـ
ـي!  راحه .. كما عداىا اتيا إنػػػػػػيا عنصريةه يشػػػػػػػيدي اهللي           صي

(ُُٓ). 
ف  كىك ال يتردد في كصؼ العراقييف بأنيـ أبناء الرسكؿ عميو الصبلة، كالسبلـ، كا 

 كة:أنسابيـ تعكد الى بيت النب
 أ فينكركف عمى البسيطًة مف دحاىا؟؟
 .(ُُٔ)أييدِّدكف إرادة الرحمف في أكالد طو؟

ثـ إنو يتكعد مندنس مسرل الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بالقادـ مف األياـ بقصيدةو 
 عنكانيا)رجز لؤلياـ القادمة(:

فمتنظًر الناسي إذا الٌرمؿ سفى      كاٌصايح النخؿي بكادم 
 المصطفى
 .(ُُٕ)ككٌؿ نجـو فكؽ مسراه انطفا                      

في السياؽ نفسو يتغنى أنكر شاؤكؿ متفاخران بحبو لمنبي محمد، كاإلسبلـ، كيعتز 
 بانتمائو لمعراؽ حيف قاؿ:
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أف كنتي مف مكسى قىبىستي عقيدتي       فأنا المقيـ بػظؿ ديػػػػػػػف 
 محمد

ة القرآف كانت كسماحة اإلسػػػػػػػبلـ كانت مكئمي       كببلغ
 مكردم

 مػا ناؿ حػػػبي ألمػػػة أحػػػػػػػػػػمد       ككني عمى ديف الكميـ تعبدم
سػػػػأظؿ ذٌياؾ الػػػسمكأؿ في الكفا      أىسىًعدتي في بغداد أـ لـ 

 .(ُُٖ)أيٍسػعىد
إف استدعاء الحديث النبكم الشريؼ في النصكص الشعرية، كمدح الرسكؿ عميو 

الى المتمقي كؿ الدالالت التي اقترنت باسمو صمى اهلل عميو الصبلة كالسبلـ يحيؿ 
ف لـ يككنكا مسمميف.  كسمـ، حتى غدا مثبلن أعمى لئلنسانية كٌميا، كمنيـ الشعراء، كا 

 المبحث الثالث: الشخصيات اإلسالمية.
تتكافر الشخصيات اإلسبلمية عمى قدر كبير مف األىمية في النصكص األدبية، إذ انيا 
تمنح النص فضاءات داللية متنامية، كآفاقان رؤيكية كاسعة، كليس في استدعائيا ضركرة 
تكثيقية، أك ًسيىرٌية لمشخصية المستدعاة، كانما استحضاران، أك استجبلبان لرمزيتيا،  كما 

س اإلنسانية مف دالالت ارتبطت بيا تاريخيان لتككف بؤرة داللية في تستحضره في النف
النص، كفٌكىة الرحى التي تستقطب الدالالت، كتثرم النص سكاءن أكانت ىذه الشخصية 
رئيسة في النص، أـ ثانكية، أذ انيا تتحكؿ الى معادؿ مكضكعي يثير في نفس متمقيو 

ة، كقدرة المبدع عمى كشؼ حالة ما يثيره األصؿ، ليكشؼ عف بنية النص العميق
المكاءمة بيف تجربتو الشخصية، كالرمز المستدعى، فالرمكز)البد أف تككف مرتبطة 
بالحاضر، بالتجربة الحالية، كأف تككف قكتيا التعبيرية نابعةن منيا، فالقيمة كامنة في 

 .(ُُٗ)لحظة التجربة ذاتيا(
الشعرية لمشعراء العراقييف لقد كانت الشخصيات اإلسبلمية مما حفمت بو النصكص 

المحدثيف غير المسمميف عمى المستكل المكضكعي، كقد تعددت، كتنكعت طرائؽ 
استدعائيـ ليذه الشخصيات لتختزؿ قدسية ىذه الشخصيات ليس عمى المستكل 
اإلسبلمي فحسب بؿ عمى المستكل االنساني، كليجسد مكاقؼ مبدعة في التكظيؼ 
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شخصيات بدءان مف شخصية الرسكؿ محمد صمى اهلل الشعرم، اختزلت قدسية ىذه ال
عميو كسمـ، كآؿ بيتو األطيار، كصحابتو، كاألنبياء، كالرسؿ، كالشخصيات اإلسبلمية 
األخرل التي ارتبطت بأحداث، ككقائع معركفة في الذاكرة اإلنسانية، كمف ثـ أصبح ىذا 

بؿ الشعر العربي االستدعاء ظاىرةن شائعة، في الشعر الحديث ليس العراقي فحسب 
برٌمتو، بما ينسجـ مع تجربة الشاعر الشخصية فينتقي الشخصية التي يحاكي بيا ذاتو 

، استميامان لمماضي، كتكقان (َُِ)في)صكرة رامزة لمكاقع الميستفىز بيمكـ القضايا السياسية(
 لمتغيير، كبحثان عف  كاقع جديد.

االستدعاءات الدينية في الشعر العراقي لعؿ السمة التي تكشؾ أف تككف غالبةن عمى 
الحديث، كتكاد أف تحتاز صفة األكلكية، كالكثرة، ىي استدعاء شخصيات آؿ البيت 
عمييـ السبلـ، كىي شخصيات دينية مقدسة ذات سعة رمزية منفتحة عالية تصمح 
لحاالت مختمفة مف المشاعر، كالمكاقؼ، تكشؼ عف تعمؽ ذات الشاعر بيذه 

ثاؿ يستنير بضكئيا ليكشؼ عف تناقض الكاقع، كزيفو في مقابؿ قيـ الشخصيات الم
النيبؿ، كالسمك، كاإليماف، كىذا ما يدعى بالتقابؿ، كىك سمة مف سمات االستدعاء، حيف 

 يكشؼ النقيض نقيضو مسمطان الضكء عمى محاسف أحدىما، كمثالب االخر.
لمكضكعي الستدعاء رمكز كيبدك التعبير عف الظمـ، كقسكة ذكم السمطة ىك المعادؿ ا

آؿ البيت عمييـ السبلـ، لتحيؿ الى استذكار مأساتيـ، كما حؿ بيـ في ىذه الرقعة 
الجغرافية التي أضحى شعراؤىا، كابناؤىا مف أبرز المستذكريف، كالمستميميف لذكراىـ 
العطرة، كتاريخيـ المشرؼ، الدامي، كقيـ الرجكلة، كالتضحية، كالفداء، حتى غدت 

البيت إرثان عراقيان، كمقكما، مف مقكمات بنائو المجتمعي، حيف ضمت أرضو  ذكرل آؿ
آؿ بيت النبكة، كحيف يفتخر عبدالرزاؽ عبدالكاحد بالعراؽ، كارضو، يعٌد عميان بف أبي 

 طالبو عميو السبلـ سببان لزىكه، إذ قاؿ:
يا ًعراؽى الكبار .. مف أيف ييبدأ                         حيف 

 األىكاىلي!كػرياًت نأتي لذ
فىينا،  نىػػرانا                         ما كى يمؤلي األرضى زىىيػػػكنا كى

 كالناسي قالكا نيغاًلي
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 ، تىػػيادل عمى الفيراتىػيًف طيؼه                         ًمف عميٍّ كى
 .(ُُِ)كىاًتؼه ًمف بػػبلؿً 

كمقامو في النجؼ األشرؼ، إذ كيعمف عف حبو لئلماـ عمي بف أبي طالب عميو السبلـ، 
 قاؿ في قصيدة)في رحاب النجؼ األشرؼ(:

شرؼه ليس بعدهي شرؼي                  أنىؾى اآلفى عىرشيػػؾى 
 النػػػجؼي 

أٌييا الميستىفىزُّ أجػػػػػنحةن                      في رحاب الكراًر 
 ترتػجؼي 

رفيؽو مف رىػػػبةو شرؼه أف كؿ  بػػػػػارقةو                     أك 
 يىجًػؼي 

ػػػفػٍقىييما   ًلعىميٍّ بالحبِّ يػعػػػػػػػػترؼي  بجناحيؾى أف  خى
(ُِِ). 

كحيف تتحدث لميعة عباس عمارة عف أحداث لبناف المأساكية، كحربيا األىمية فإنيا 
تتأسؼ عمى تعنت فرقائيا، كتستدعي في خطابيـ ما خاطب بو اإلماـ عمي بف أبي 

 ، إذ قالت:(ُِّ)الناس حيف حٌمميـ مسؤكلية عدـ طاعتو طالب عميو السبلـ
ػػػػػػػرحه بقمبي  عمى أمٍّ صدرو أحيطُّ الكساـ               كلػػػػػػبنافي جي

 ال يػػػػناـٍ 
مؤلتـي صػػػػػػػػػػػدرمى قيحان         مػػؤلتـي عيكني دمػػػػان كطريقي 

 .(ُِْ)ظػػبلـٍ 
سبلـ، كأصحابو القضية المركزية في كانت قضية استشياد الحسيف عميو ال      

استدعاءات ىؤالء الشعراء لمشخصيات اإلسبلمية، إذ شكمت مكقعة الطؼ تراجيديا 
البطكلة، كالفداء التي سعت الى اصبلح الكاقع اإلسبلمي لتقابؿ بالقمع المفرط الذم 

عمى أدل الى تمؾ النياية المأساكية، كتكشؾ شخصية الحسيف عميو السبلـ أف تيستدعى 
كفؽ نمطي التكظيؼ: الجزئي الذم يستدعي صكران جزئية في النص، كالتكظيؼ الكمي 

، كخير ما مثؿ نمط التكظيؼ الكمي ىي (ُِٓ)لمشخصية، كىك ما يستغرؽ القصيدة كميا
قصيدة )في رحاب الحسيف(، كىي قصيدة مف تسعة كخمسيف بيتان مٌثمت احساسان ثائران 
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حسيف عميو السبلـ، في صياغة لغكية، كصكرو مع نمطية شخصية القصيدة، كىك ال
أسمكبية جعمت ىذه القصيدة في مصاؼ القصائد الخالدة في مدائح آؿ البيت عمييـ 
السبلـ، أك بكائياتيـ، كليس مبالغةن القكؿ أنيا القصيدة األكثر إيبلمان، ككجعان، ككاقعيةن 

كاممة لضيؽ المقاـ في كصؼ تمؾ الكاقعة، كتجسيد صكرىا، كلصعكبة ايراد القصيدة 
 سنكرد بعضان مف أبياتيا:

سيران، أسيران، كسيران، ظىمي ػػػػقدىميحى ؾى عف مى ٍفكى  قىًدمتي .. كىعى
ػػػػػػػػػبلـه ًلمىثكاؾى مف مىحرىـ حًرـى في رىٍحػػػػػػبىتىٍيكسى  قًدمػتي أل ي

ػػػػػػػػػناران إلى ضكًئًو أنتىمي  فىميٍذ كنتي طفبلن رأيتي الػػحػسينمى
دتي الحسينمػػػػػػػػػػػبلذان بأسكاًرًه أحتىمي  كميٍذ كنتي طفبلنكجى

فػطىـً !. ميٍذ كنتي طفبلن عرىفتي الحسينًرضػػػاعان.. كلآلف لـ أ ي  كى
…… 

ٍف كػػػػػػنتى ميٍختىًضبان بالػػد ـً سبلـه عميؾى فأنتى الٌسػػػػػػػػػىبلمٍ   كا 
ـً . كأنتى الد ليؿي إلى الػػػػػػػكبرياء     بما ًديسى  دًرؾى األكػرى  ًمف صى

…… 
ـً  كالىػيؾى في ذلؾ المػػػػػػىضرى ًمحى  سػػػػػػػػػػػبلـه عمى آًلػؾى الحك 

ـ  كىىيـ يىدفػػعكفى ًبعيرم الصدكرعف صػػػدًرؾى الطاىًر األرحى
ؾى عف مىقدىميمىزيػػػجان مف الػػػػػػٌدـً كالعػػىمقىـً   قىًدمػتي ، كعفكى

ؿ  أف أد   ػػضىبه جى بي غى  رييكنىفػػػسه أبىٍت أف أقػكؿى اكًظمي!كى
…… 

ذيني..كلمن فًس ال تيػػػيزىمي؟  ألىػػػػػػستى الذم قاؿى لمباتراتخي
ـً   كطػػػػػاؼى بأكالًدًه كالسيكفعمييـ سػػػػػػػكاره عمى ًمعصى

ٍت بأٍضميًعًو الػػػػكبرياءكصػػػػػػاحى عمى مكًتًو : أقًدـً !. ج   فىضى
.... 

 ا سىنا كرببلءييؤلليءي في الحػػىمىًؾ األقػػتػىـً فىيا سػػػػػػػػٌيدم ي
ٍدًب العصك  ـً ر كيا عىطىشان كؿُّ جى  سىيىشربي مف ًكٍرًدًه الز مزى
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 ! ٍمثىـً سػأطبىعي ثىغرم عمى مىكًطئىيكسػػػػبلـه ألرًضؾى مف مى
(ُِٔ). 

لقد غدا الحسيف عميو السبلـ شاىدان عمى ىذه االرض، كما حصؿ فييا مف مآسو       
كبار، تصمت األرض حياليا كي تبقى عبران لئلنساف القادـ، فالتاريخ أمينعمى صنائع 
البشر، كقد قاؿ متحدثان عف األرض في قصيدة)مقدمة قصيدة( التي كتبيا عف مدينة 

 :ُٔٓٗي عمييا عاـ بكر سعيد إٌباف العدكاف الثبلث
 كىي التي شىًيدىٍت جسـى الحسيف عمى     

 تيراًبيا شائيان مف فػرًط ما بىػػػػػػػتىركا   
 أقداسييا ىكذا تيكيف كصػػػػػػػػػػامتةن     

  ..  تبقى، كلكنيا ىػػػػييات تىغػػٍػتىػفًػري
 األرضي ال تىذىري 

ري   .(ُِٕ)ال تستكيفي كال يىٍغػفك ليا بىصى
ر بالذنب، كالتقصير مبلزمان ىذه األرض حتى كأف انسياب الفرات عمى كيبقى الشعك  

 شطيو يعزؼ أنشكدة االعتذار:
لميكـً كالماءي في  شٌطيًو معتذره         الى الحيسيف عف الكغد 

 .(ُِٖ)الذم قتمو
 كيككف الحيسيف عميو السبلـ عنكانان داالن عمى العراؽ:

ىينا جميعي سيتكًر اهلل  ىنا الحيسيفي .. ىنا أكالدي كالًدًه    
مينسدلوٍ 

(ُِٗ). 
كيبقى العراؽ مداران لؤلطماع، كالفتف، كأنو دىٍيفي دـ الحيسيف عميو السبلـ عمى ىذه 

 األرض، أف يبقى مدينان، جٌراء الظمـ الذم كقع في أرضو:
 يا عراؽ 

سيًف مديفه أنت لمفتى  دىٍيفى الحي
،  تمضي ببل أذرعو

 .(َُّ)تيكم ببل كفف             
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العراؽ(، يمنحيا  -كتعبيران عف قدسية ىذه األرض، كرمزيتيا لمثنائية الخالدة) الحسيف
 القدرة عمى إجابة الدعكات: -في تركيب مجازم-الشاعر 

 مٍف لوي اآلف دىٍيفٍ 
 فميضٍع دىٍينىوي فكؽ ىذا التراب

 فيذا تراب الحسيف
 كليقؿ ما يشاءٍ 

 كليكف كاثقان أف أكؿ رجع سيسمعوي 
 .(ُُّ)سكؼ يأتيو مف كرببلء                              

كيتقٌنع عبدالرزاؽ عبدالكاحد بشخصيتي المسيح، كالحسيف عمييما السبلـ بكصفيما رمزان 
 لمظمـ الذم يقع عمى اإلنساف مف أخيو اإلنساف:
 سرتي تنكشيني األحجارٍ 

 مسيحان، كؿُّ بابو عندىا أذبحٍ 
سينان كنتي   حي
 مثمي أمس،

 مثمي كؿ  يكـو آتٍ                          
 .(ُِّ)ككٌؿ سطيكًحكـ راياتٍ 

يستدعي عبدالرزاؽ عبدالكاحد عبر تقنية التناص شخصية الشريؼ الرضي، لييممح عبر 
ىذا التناص الى انتماء الشريؼ الرضي الى نيج الحسيف الثائر، في قصيدة 

، ذكر فييا ُٗٔٗفي بغداد عاـ بعنكاف)بغداد(، أيلقيت في ميرجاف الشعر العربي 
 انتماء بعض الشخصيات األدبية الى بغداد، كمنيـ الشريؼ الرضي قاؿ فييا:

 ، ًفيىٍت          تىمىفىتى القمػػبي كأنت يا كاىب األطبلؿ ميذ خى
 كاألطػػػػػبلؿي تندثري 

يا لمػػػػػػػر ضيِّ حجازيان جػػػػداكليوي          تصفك، كتطغى حيسينيان بو 
ري ال ًمرى

(ُّّ). 
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كتتجمى فكرة التضحية في سبيؿ المبدأ في قصيدة)اعترافات مالؾ بف الريب( ليكسؼ 
خبلصو لقكمو، كيتخذ لذلؾ الحسيف عميو  الصائغ، حينما يتحدث عف تضحياتو، كا 

ف كاف الثمف التضحية بالنفس،  السبلـ برمزيتو التي كاف سمتيا الثبات عمى المكقؼ، كا 
 متخذان مف التضميف مدخبلن الستدعاء شخصية الحسيف عميو السبلـ:

 (ُّْ))أقكؿ ألصحابي ارفعكني .. فإنني ..(
 أككف في مخيـ الحسيف حينذاؾ،

 طفبلن بينكـٍ ...
 ييذبح مرتيف

 أخرل.كعندما ييطمب منو أف يمكتى مٌرةن 
 .(ُّٓ)يرفع إصبعٍو ...  

كحينما يستقرئ الشاعر كاقعو بكؿ تناقضاتو، كيستعرض مآسيو يستخمص نتيجة كاحدة، 
كىي الخذالف، كأف ال أمؿ في الخبلص، إذ إف ليذه االرض تاريخان في خذالف مف 
استجار بيا في إلماحة الى ما حؿ في أرض الككفة،كما حكليا، كقد جعؿ ىذا المقطع 

 لمجمكعتو الشعرية، إذ قاؿ: خاتمةن 
 لقد ىىزيؿ الصمب العربيُّ 

 فما يكلد في ىذا البيت نبي
 كذبكا

 انا عٌمقنا، فكؽ نخيؿ الككفةً 
 ألؼ نبٌي ..                  
 كغسمنا ايدينا ..                  
 كقعدنا .. لممكسـ ..                  

 .(ُّٔ)نبكي ..                                
ثـ يعكد الى األرض نفسيا التي شيدت تمؾ المآسي، في تدكير لداللة األحزاف في 
صكرة تجسد قبح الجريمة، كتكرس الخذالف الذم كاف نتيجةن لمنككص الكبير في نصرة 

 الحؽ، كخذالف مف استجار بيـ:
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 أني بدـً الطيًر غمستي يدم ...
،  كبصمتي البابى

 حزاٍف!باأل -يا أىؿ الككفةً  -كجئت إليكـ
 رأس حبيبي الظامىء فكؽى الرمًح .. كصمتى ابف 

 .(ُّٕ)اإلنساٍف                       
في المسرحية الشعرية)الحر الرياحي( يستحضر الشاعر عبدالرزاؽ عبدالكاحد    

شخصية الحر الرياحي، كقضية انتقالو مف جيش عبيد اهلل بف زياد، الى جيش الحسيف، 
كاستشياده في سبيؿ اهلل، كليعرض قضية تاريخية كبرل، مستدعيان أطرافان مف تداعياتيا 

بلحقة مستذكران صكر البطكلة، كحتمية المكت، كىي النفسية المتكررة في العصكر ال
القضية التراجيدية الرئيسة في ىذه المسرحية، ككقكؼ اإلنساف فييا إزاء مفترؽ رئيس 
بيف الكفر، كاإليماف، كفي ىذه المسرحية ثمة أدكار لشخصيات تاريخية، كدينية كثيرة، 

ة استشياد الحسيف كشخصية يكحنا المعمداف، الذم استيحضر لتشابو قصتو مع قص
عميو السبلـ  إذ قيطع رأساىما لثباتيما عمى الحؽ، كما استيحضرت شخصية الشمر 
لرمزيتيا عمى الظمـ، كالقتؿ، فضبلن عف استدعاء عدد آخر مف أصحاب الحسيف عميو 
السبلـ في نسج تراجيدم يركم الحدث التاريخي، كالتجربة اإلنسانية، كما استدعى 

المسيح عميو السبلـ، كصكت الثائر جيفارا ليعزز مف انسانية  أصكاتان مثمت شخصية
 الحدث، كاستمراريتو، كقد قاؿ راكيان عمى لساف الشمر:

 أبصر كؿ ليمةو رأسان عظيمان يتدلى
 يعبر السطكح

 يمصؽي باألبكاب كالنكافذٍ 
 يبحث عف أكتافو

 أراىما يقترباف حٌد أف يمتقيا
 حتى إذا كادا

 .(ُّٖ)يمكج الدـ في األرجاء  
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ثٌمة شخصية إسبلمية أخرل كانت محكرية االستدعاء في كثير مف قصائد      
عبدالرزاؽ عبدالكاحد عبر استدعاء جزئي يتداخؿ مع البنية الداللية الكمية لمقصيدة، 
كىي شخصية صبلح الديف األيكبي، الذم استدعي الستحضار قيـ البطكلة التي 

 ريخيان:تجسدت بإسمو تا
فصبلح الديف الذم قاؿ لؤلفبلؾ           دكرم كلكف                
 أقيمي حيالي!

فػػتىسىم رف كمُّػػػػػػػػيف  كأبػػػػػقى            سيفو فكقيٌف مثؿ                
  .(ُّٗ)الػػيبلًؿ! 

 الدائمة:كيستدعي شخصية أبي ذرو الغفارم رضي اهلل عنو، رمزان لمثكرة، ثكرة الفقراء 
 كتقكلكف عف ثكرةو           
 لتكٍف ثكرةى السكدً           
 أك ثكرة الفقراء          
 كعف ثائرو           

 .   (َُْ)مسمـو كأبي ذر                      
كفي قصيدة )الصكر( حينما يتحدث عف بعض القيـ اإلسبلمية، كيستحضر الجانب 

تدعي شخصية الصحابي ببلؿ الحبشي رضي المشرؽ لبعض الكقائع، كاألحداث، يس
 اهلل عنو بتكظيؼ يستدعي حضكر األذاف بصكتو الصادح:

 سمعت ببلالن الحبشي في ساحاتكـ يصدح            
 .   (ُُْ) رأيت سطكحكـ راياتٍ             

كحيف تتغير الكقائع، كتميؿ الى جانب سمبي، تتغير حيثيات االستدعاء في شخصية 
 نفسيا:ببلؿ الحبشي 

 رأيتي ببلالن الحبشي منكفئان عمى األبكاٍب              
 سرتي تنكشني األحجارٍ             
 مسيحان، كٌؿ بابو عندىا أذبحٍ             
سينان كنتي               حي
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 مثمي أمس،            
 مثمي كٌؿ يكـو آتٍ             
 .           (ُِْ)ككٌؿ سطيحكـ راياتٍ             

يستدعي سرككف بكلص شخصية يكسؼ عميو السبلـ تمؾ الشخصية التي غدت نمكذحان 
تيفك اليو أخيمة الشعراء عبر مكاقؼ حياتيو معينة، رمزان لمجماؿ، أك الغكاية، أك الصبر، 
أك غيرىا مف الدالالت التي تحيؿ إلييا شخصية يكسؼ عميو السبلـ إذا ما استيحضرت  

 دالالت غدت متعارفان عمييا، كأيقكنةن دالةن: في النص، كىي
 ال الغابة بؿ الشجرة، كحدىا، تتمقى الضربة.             
 في غكر البستاف تتمعثـ الظممة             
 تعمكىا سماءه مستكرةه بصكؼ             
 مف غىٍزؿ النجكـ، فكقي، أنا المتعٌرم مف ىذا             
 .   (ُّْ)كلستي حتى يكسؼ القميص،             

إف لغة النص النثرية الغامضة تستحضر النص القرآني بدالالتو لتييمف عمى داللة     
النص، كتطغى عمى الدالالت األخرل، التي تتقاطع في خياؿ المتمقي، كتتفاعؿ لتكلد 
منيا داللة منزاحة ذات مراجع خيالية فمفظة )قميص( قد انزاحت عف معناىا المعركؼ 

 دك رمزان محكريان ىيمف عمى النص كمو.لتغ
كينفرد أيكب عميو السبلـ بداللة الصبر عمى المرض كالببلء، إذا ما ذيكر دكف غيره مف 
األنبياء، كىي الداللة المبلزمة لو في النص القرآني، كحينما تستدعي لميعة عباس 

 عمارة ىذه الشخصية فبل دالة أخرل سكل داللة الصبر في السياؽ: 
            ،  لستى أيكبن

 لف تطيؽ كصالي                   
 ىك شيءه مف الخرافًة أقرٍب                               
 أف تراني كحشية التكًؽ لمحبِّ              
 .          (ُْْ)كتبقى معي الرفيؽ الميٌذبٍ              
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عيرؼ مف سيرتيا، كتصكفيا، كانقطاعيا أما رابعة العدكية العابدة فداللتيا مستمدة مما 
الى اهلل سبحانو، كتعالى، فيي رمز لمزىد، كالكرع، كالعبادة، كحينما تستدعييا لميعة 

 عباس عمارة فمف تككف الداللة إاٌل عبر اإلطار الرمزم الداؿ عمييا:
 احتاجي إليؾى حبيبي الميمةى     فػػػػػػالميمةى ركحي فػػػرسه كحػػػشٌيو

يحتمؿي الكجدى       كال انكم أف أصبحى رابعةى جسدم ال 
 .             (ُْٓ)العدكٌيو

إف استعماؿ الشعراء ليذه الرمكز يحيؿ الى نتيجة ميمة، كىي اف ىذه الرمكز قد 
تحكلت الى بؤر داللية، كمحاكر نصية تجعؿ منيا معادالن مكضكعيان ينكب عف رمزه، 

 كيمثمو خير تمثيؿ في مخيمة المتمقيف.
 
 

 الخاتمة
مبثكثة في فيي نتائج مف ليو  ناإتكرار ما كصم في خاتمة البحث، كنتائجو ليس القصد

ك تكرارىا، لذا سندرج بعضيا بكصفيا مطمبان، كشرطان ثناياه، كيصعب حصرىا، أ
 ، كاستقراء نتاجات شعرائو:نتائج عامة أيستيشٌفت مف البحث كىيأكاديميان لمقبكؿ، 

الشعرية الجاىمية مف أف تكصؼ بانيا ذات مبلمح  اقتربت كثير مف الشكاىد -
 .خالصة إسبلمية تكحيدية

في العصر اإلسبلمي كاف لمشعراء غير المسمميف نصكص ذات قيـ تكحيدية  -
 خالصة كما ضمت في ثناياىا مبلمح خمقية إسبلمية عميا.

مشاركات كبيرة في تقديـ  كاف لشعراء ببلد الشاـ ميجرييف، كغير ميجرييف -
 نصكص شعرية حافمة بالمبلمح، كالقيـ اإلسبلمية.

أسيـ الشعراء العراقيكف المحدثكف مف غير المسمميف في تقديـ نصكص حافمة  -
بالمبلمح اإلسبلمية بشٌتى صكرىا، عف كعي مسبؽ، كادراؾ لدالالتيا، كأىميتيا 

 في النص.
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اختبلفان كميان، كنكعيان،  ،ميةاإلسبلن  اختمؼ تكظيؼ الشعراء لممفردات، كالمبلمح -
قراء لنتاجات ىؤالء الشعراء خرج البحث بنتيجة عامة كىي أف الشاعر تكفي اس

ىك األكثر ذكران لممبلمح االسبلمية مف سكاه مف شعراء ىذا عبدالرزاؽ عبدالكاحد
 المستكل، كما تميز بتعدد أنماط  تكظيفاتو كاستدعاءاتو.

عبر آليات متعددة حديث النبكم الشريؼ تناصات كثيرة ، كالكاف لمنص القرآني -
بيا، كادراكيـ لضركرة تكظيفيا دالليان لخدمة  تشير الى تأثر ىؤالء الشعراء

 النص.
مى ادراؾ الشعراء لممكانة الكبيرة لمرسكؿ عميو الصبلة، كالسبلـ، بكصفو مثبلن أع -

كثير مف النصكص و عميو السبلـ، كميدح في لئلنسانية، لذا استدعيت أحاديث
 الشعرية.

في النتاج الشعرم ليؤالء  كاف لمرمكز، كالشخصيات اإلسبلمية حضكر الفت -
الشعراء، كقد كاف آلؿ البيت عمييـ السبلـ  النسبة األكبر إذ استدعيت االحداث 
التي حمت بيـ، كاستعرضت مأساتيـ بنصكص كاممة، اك جزئية مثمت معادالن 

 زية كبيرةعيان اختصر األحداث برممكضك 
 

 اليكامش:
                                                           

 .8٘، ٔ، ؽ 891ٔحْذالْش حالدر٧ش، د. طالف نؼّ، ٖئعغش ٖخظخس، حًْخٞشس، ( حٚظخؽ ٔ

ن٥ حْشؿش حْؿشر٥ حْلذ٦غ، حْزشق١ػ٥ ١ٗٚرؿًخ، كظش عؿ٧ذ حْزخد٤، دحس ١َٛص حْٗؿشنش  ( حْظٛخص ٕ)

 .9ٖ، 8ٕٓٓ،ْٔٓٛشش، ؾٗخ٘، ؽ

، ٖ( د١٦ح٘ حْٛخركش حْزر٧خ٥ٚ، ششف ٠طًذ٦ٕ: ؾزخط ؾزذ حْغخطش، دحس حُْظذ حْؿ٧ٗٓش، ر٧ش٠ص، ؽ  ٖ)

ُٟٕ( . ٠يذ س٢٠ حْز٧ض)ٖلٓظٟٕ(،ٕٖ، 88ٙٔ  رذاًل ٖٙ)ٖـٓظٟٕ(.٠)ِنؿَُٓظ

ٜ(، طل٧ًى: ٖلٗذ ع٧ذ ٧َال٥ٚ، دحس حْٗؿشنش، 9ٗ٘( حّْٗٓ ٠حْٛلّ، حْشٟشعظخ٥ٚ)ص ٗ)

. ٠يذ ؿٗؿض خطذ، ٠أشؿخس يظ رٙ عخؾذٜ ن٥ َظخد ٠حكذ، ْٕ أؿذ ٞزح حْز٧ض ن٧ٝ، ٕٕٗ/ٕر٧ش٠ص،
 .٦ٔ81ٗٛػش: يظ رٙ عخؾذٜ حال٦خد٤، ك٧خطٝ خطزٝ شؿشٜ، د. أكٗذ حْشر٧ؿ٥، ٖطزؿش حْز٧خ٘، ركذحد، 

ؾٗش٠ رٙ ٚه٧ّ، ك٧خطٝ، ٠ٖخ ر٥ً ٖٙ شؿشٜ، د. أ٦ٟٕ ؾزخط ح٧ًْغ٥، ٖـٓش ح١ْٗسد، ركذحد،  ( ص٦ذ رٙ ٘)

. ٠يذ س٤٠ ؾٛٝ أٚٝ َخ٘ ٦غٛذ 8ٔ-8ٓ، ٕٔٓٓ، ٠ٗصحسس حإلؾالٔ، حْٗـٓذ حْظخعؽ ٠حْؿشش٠٘، حْؿذد 
١ّٗح ا٥ّْ نبٚٝ ْٕ ٦زى ؾ٣ٓ د٦ٙ حرشح٧ٕٞ أكذ ق٧ش٤، ٦ٛػش:  غٟشٜ ح٣ْ حُْؿزش، ١ً٦٠ِ: أ٦ٟخ حْٛخط ٞٓ

 .ٕٔٗ/ٕحّْٗٓ ٠حْٛلّ، حْشٟشعظخ٥ٚ، 

. ٠يذ ٠سد ؾٙ 81ٗ،88ٖٔ( د١٦ح٘ أ٧ٖش رٙ أر٥ حْظٓض، طل٧ًى: ؾزذ حْله٧ع حْغط٥ٓ، دٖشى،  ٙ)

حْٛز٥ ط٣ٓ حهلل ؾ٧ٓٝ ٠عٕٓ أٚٝ يخِ ؾٙ حْشخؾش أ٧ٖش رٙ أر٥ حْظٓض)آٖٙ شؿشٜ ٠َهش يٓزٝ(. طل٧ق 
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١ٚش، دحس اك٧خء حْظشحع حْؿشر٥، ر٧ش٠ص، ٖغٕٓ، َظخد حْشؿش، ششف حإلٖخٔ ح٤٠١ْٛ، طل٧ًى: ؾشنخ٘ كغ
 (. 9ٗٙ٘.سيٕ حْلذ٦غ)9ٖ٘/1، 888ٔ،ٔؽ 

 .8ٗٙ( د١٦ح٘ أ٧ٖش رٙ أر٥ حْظٓض، 1)

ن٥ طل٧ق حْزخخس٤: كذػٛخ حر١ ُٚؿ٧ٕ، كذػٛخ عه٧خ٘ ؾٙ ؾزذ حٍْٗٓ رٙ ُؾ٧ٗش ؾٙ أر٥ عٓٗش ؾٙ أر٥ ( 9)

ٓٗش يخْٟخ شخؾش َٓٗش ْز٧ذ: أال َّ ٞش٦شس سػ٥ حهلل ؾٛٝ يخِ: يخِ حْٛز٥ ط٣ٓ حهلل ؾ٧ٓٝ ٠عٕٓ)أطذو َ
أر١ ؾزذحهلل ٖلٗذ رٙ  طل٧ق حْزخخس٤، .ٖخ خال حهلل رخطّ. ٠َخد أ٧ٖش رٙ أر٥ حّْظٓظؤ٘ ٦ُغٕٓ( ٥ءش

سيٕ  .8ٗٓ، ٕٕٓٓ، ٜٔ(، دحس حرٙ َؼ٧ش، دٖشى_ ر٧ش٠ص، ؽ ٕٙ٘-8ٜٗٔحعٗخؾ٧ّ حْزخخس٤)
 (.9ٖٗٔحْلذ٦غ)

 . ٕٗ٘ح٦١ُْض، ٖطزؿش ك١ُٖش ح٦١ُْض،  ( د١٦ح٘ ْز٧ذ رٙ سر٧ؿش، طل٧ًى: اكغخ٘ ؾزخط، 8)

، ٔ( د١٦ح٘ ص٧ٞش رٙ أر٥ ع٣ٗٓ، ششف ٠طًذ٦ٕ: ؾ٥ٓ كغٙ نخؾ١س، دحس حُْظذ حْؿ٧ٗٓش، ر٧ش٠ص، ؽ ٓٔ)

ٔ899 ،ٔٓ1. 

 .1ٖٖ-ٖٖٙ/ٕ، 891ٜٔ(، حالعظخٚشحْشػ٦١ش، يٕ، 9ٔ٘( ٖـٗؽ حالٖؼخِ، ح٧ْٗذح٥ٚ، )ص  ٔٔ)

طل٧ًى: د. ٠حػق حْظٗذ، دحس حْـ٧ّ ر٧ش٠ص،  ٝ،ُطَٛؿش: أر٥ ؾزذحهلل ِٚهط٦ْ١ ( د١٦ح٘ حْغ١ٗأِ، ٕٔ)

 .ٙٙ، 88ٙٔ، ٔؽ

حْذ٧ٚخ، طل٧ًى: ٖلٗذ خ٧ش سٖؼخ٘ ١٦عم، دحس حرٙ كخصٔ،  ( حططٛخؼ حْٗؿش٠ل، حرٙ أر٥ ٖٔ)

٥ حْذ٧ٚخ، طل٧ًى: ؾٗش٠ ؾزذحْٗٛؿٕ، ُٖظزش ر. ٠: يؼخء حْل١حثؾ، حرٙ أٓٔٔ، ٕٕٓٓ، ٕر٧ش٠ص، ؽ
ٚهغٝ ٖؽ طك٧٧ش ن٥ رؿغ حألْهخظ ن٥: حْٗؿـٕ، حرٙ . ٠حْلذ٦غ 8ٜٓ،  ٗٔٗٔ، ٔحْؿٕٓ، ؿذس، ؽ

، 881ٔ، ٔألؾشحر٥، طل٧ًى ٠طخش٦ؾ: ؾزذحْٗلغٙ حرشح٧ٕٞ حْلغ٥ٛ٧، دحس حرٙ حْـ١ص٤، ؽ
ن٥ حْٗظخدس حْؼالػش حْغخْهش ن٧ٟخ حخظالل، ٠طك٧٧ش ؾٗخ ن٥ د١٦ح٘  حألر٧خصٞزٜ . 9٠ٓ٘/ٕحْذٖخٔ،

 حْغ١ٗأِ:
َٕ ارح أسحَد ٠طـــخّْٛخ       َّ حُْش٦  ْٕ ٦ُِْٓم َكْز٥ٓ ٠ح٧ًٞخ سعَّ ح٢١ًُْ ا

ْٟذ٤ ن٧ؤط٥ َرْؿَذ رٍِْ ٖخ ّأّطــــ٣ ُٝ       َؿ ُٝ ٠َأْكـــَهُع َق٧َْز  َأْسَؾ٣ أٖخََٚظ
ًَْذ ُؿَض٢ ٍَ رٗخ َنَؿَْٓض َن ْٙ       َأْػ٣َٛ ؾ٧ٓ َٖ  َّ ِٝ نب ِٝ أ٠ ُأْػ٥ٛ ؾ٧ٓ  َأْؿض٦

 .9ٔٔ-ٙٔٔد١٦ح٘ حْغ١ٗأِ، ،

ٗؽ ٠طل٧ًى: د. ١ٚس٤ ك١ٗد٤ ح٧ًْغ٥، ٖطزؿش حْٗؿخسل، ركذحد، ( شؿش حر٥ ُصر٧ذ حْطخث٥، ؿ ٗٔ)

ٔ8ٙ1 ،ٖٖٔ. 

، 88ٗٔ، ٕ( د١٦ح٘ حألخطّ، ششكٝ: ٖٟذ٤ ٖلٗذ ٚخطشحْذ٦ٙ، دحس حُْظذ حْؿ٧ٗٓش، ر٧ش٠ص، ؽ ٘ٔ)

18. 

-8ٖٗ( طزًخص نل١ِ حْشؿشحء، حرٙ عاّلٔ، ششف ٖل١ٗد ٖلٗذ شخَش، ٖطزؿش حْٗذ٥ٚ، حًْخٞشس،  ٙٔ)

ٗ8ٗ. 

، ٔ( د١٦ح٘ حًْطخ٥ٖ، طل٧ًى: د. حرشح٧ٕٞ حْغخٖشحث٥، ٠: د. أكٗذ ٖط١ٓد، دحس حْؼًخنش، ر٧ش٠ص، ؽ 1ٔ)

ٔ8ٙٓ ،ٕ8. 

ُٞذرش رٙ حْخششٔ حُْؿزس٤، د. ٦ل٣٧ حْـز١س٤، دحس حًْٕٓ، ح٦١ُْض، ؽ 9ٔ)  . 1ٓٔ، 89ٙٔ، ٔ( شؿش 

 .ٗٙ ،8ٖٕٔ، ٔ( د١٦ح٘ ٚخركش ر٥ٛ ش٧زخ٘، ٖطزؿش دحس حُْظذ حْٗظش٦ش، حًْخٞشس، ؽ 8ٔ)

 .8ٓٔ/ٖ، 811ٔ( د١٦ح٘ حْخ٧ّٓ، ٚػٕ خ٧ّٓ ٖطشح٘، دحس ٖخس٠٘ ؾز١د، ر٧ش٠ص،  ٕٓ)

 .ٕٕٓ-8ٕٔ/ٖ،ٚهغٝ(  ٕٔ)

، حْغٛش حْظخعؿش 8ٖٔ( يظ٧ذس ) ٚـ٢١ حْشع١ِ حألؾػٕ(، ؿ١سؽ عٓغظ٥، ٖـٓش حْشعخْش، حْؿذد  ٕٕ)

 .9ٔ، 8٘ٔٔؾشش، حًْخٞشس، 

 .98ٔ، 8ٙٙٔ، ٔد، كٓذ، ؽ( كظخد حْزَش٦خص، ؾزذحهلل ١٦س٥َ كالو، ٖطزؿش حْؼخ ٖٕ)

 .1ٖ، 8ٕٙٔ، ٔ( حأل١٦ّر٧ّخص، سش٧ذ أ١٦د، ١٦١٧ٚسٌ، ؽ ٕٗ)
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 .ٖٗ، 8ٙ1ٔ( د١٦ح٘ ٖطٓؽ حْشظخء، ا٧ْخط نشكخص، ٖطزؿش ٖلٗذ ؾخطم ٠ع٧ذ طٝ،  ٕ٘)

 .1ٕٔ-ٕٙٔ، 8٘ٗٔ( حْشر٧ؽ، ا٧ْخط نشكخص، عخ٘ رخ١ْ٠،  ٕٙ)

 .89، 819ٔ ،ٔؽ( أْلخ٘ حْكش٠د، ا٧ْخط ٚظّ، حطلخد حُْظخد حْؿشد، دٖشى، 1ٕ)

حألؾٗخِ حُْخٖٓش)حْشؿش(،سش٧ذ ع٧ٕٓ حْخ١س٤،  ؿٗؿٝ ٠ر١رٝ ٠ػزطٝ ٠ششكٝ ٠يذٔ ْٝ: د. ٖلٗذ (  9ٕ)

 .1ٓٗ، 88ٙٔ، طشحرٓظ، ْزٛخ٘، ٔأكٗذ يخعٕ، ٖٛش١سحص ؿش٠ط رش٠ط، ٚخشش٠٘، ؽ

 .ٙٔ، 889ٔ، ٔش١ي٥، ٠شؿشٜ حإلعال٥ٖ، د. ٖخٞش كغٙ ن٥ٟٗ، دحس حْٗؿخسل، حًْخٞشس، ؽ(  8ٕ)

( ح١ْٗس٠ع حْؼًخن٥ حْؿشحي٥ ن٥ ٚظخؿخص أدرخء ١ٟ٦د حْؿشحو، د. ش٧ٗخء نخػّ ك١ٗد٤، ؿخٖؿش  ٖٓ)

رلغ ٖٛش١س ؾ٣ٓ ١ٖيؽ سعخْش  .98ٔ، حْؿزش٦شركذحد، ٧َٓش حْٓكخص، يغٕ حْٓكش 

 rmshreq.journals.ekb.eg/article//حْٗششو:

، ٕٓٔٓ، ٕي٥، ركذحد، ؽ( حْلُخ٦ش حْظ١سحط٧ش، عخطؽ سحؿ٥، ٖئعغش ٖظش ٖشطؼ٣ ُْٓظخد حْؿشح ٖٔ)

ٕ٘. 

، ٕٕٓٓ، ركذحد، ٕؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، دحس حْشئ٠٘ حْؼًخن٧ش حْؿخٖش، ؽحالؾٗخِ حْشؿش٦ش، (  ٕٖ)

ٗ/ٖٕٖ. 

 .ٕٙٔ/ٗ( ٚهغٝ،  ٖٖ)

 .٘ٔٔ/ٗٚهغٝ،(  ٖٗ)

 .9٘ٔ/ٗ،ٚهغٝ( ٖ٘)

 .ٕٕٖ/ٗ،ٚهغٝ (  ٖٙ)

، ٕ، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، حْٗئعغش حْؿشر٧ش ْٓذسحعخص ٠حْٛشش، ر٧ش٠ص، ؽ١ْ أٚزؤ٥ٚ حْؿشحل(  1ٖ)

ٔ89٘ ،ٖ٘. 

 .1ٔ، 8ٕ٘ٔحْٗطزؿش حْؿشر٧ش، ركذحد،  ْهش٦ذ عٗؿخ٘،أن٥ طش٦ى حْل٧خس، (  9ٖ)

، ٧ٚ١ْ١َٔخ، حْٗخ٧ٚخ، ؽ -ٖٛش١سحص حْـّٗ، ركذحد ؾػٌٗش أخش٢ ُْٓذ حًْز٧ٓش، عش١َ٘ ر١ْض،(  8ٖ)

ٕٓٓ9 ،٘ٓ.. 

 .8ٖ -9ٖ، ٕٔٓٓ، ٔ، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، ر٧ش٠ص، ؽٕٓٓٓ( يزّ حِ ٓٗ)

 .ٓ٘ٚهغٝ، ( ٔٗ)

 ٕٓٓٓ، ركذحد، ٕؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش،دحس حْشئ٠٘ حْؼًخن٧ش حْؿخٖش، ؽ(  ٕٗ)

،ٔ/ٖٓٗ. 

 .9ٙحْزؿذ حألخ٧ش، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، ر٧ض ع٧ٙ ُْٓظذ، ركذحد، د ص، (  ٖٗ)

 .ٕٗٔ( ٚهغٝ،  ٗٗ)

 .ٕٙ،8ٙ8ٔ( أقخ٥ٚ ؾشظخس، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، حْٗئعغش حْظـخس٦ش ْٓطزخؾش ٠حْٛشش، ر٧ش٠ص،  ٘ٗ)

 .ْٕٗهش٦ذ عٗؿخ٘،( ن٥ طش٦ى حْل٧خس، أ ٙٗ)

 .8/ٕ( حالؾظشحل حألخ٧ش ْٗخٍْ رٙ حْش٦ذ، ١٦عم حْظخثف، دحس حْلش٦ش ْٓطزخؾش، ركذحد، 1ٗ)

 .9٘( ح١ْط١ِ ح٣ْ ٖذ٦ٛش أ٦ٙ، عش١َ٘ ر١ْض،  9ٗ)

 .ٔٔ( ٚهغٝ، 8ٗ)

، ٧ٚ١ْ١َٔخ، حْٗخ٧ٚخ، ؽ-ٖٛش١سحص حْـّٗ، ركذحد ح١ْط١ِ ح٣ْ ٖذ٦ٛش أ٦ٙ، عش١َ٘ ر١ْض،(  ٓ٘)

ٕٖٓٓ،8ٙ. 

 .1ٔ( ؾػٗش أخش٢ ُْٓذ حًْز٧ٓش، عش١َ٘ ر١ْض، ٔ٘)

 .9ٗ/ٗ ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش،(  ٕ٘)

 .8ٕ٘/ٔ ،ٚهغٝ(  ٖ٘)

 1ٕٔ/ٗ(ٚهغٝ،  ٗ٘)
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 .ٕ٘ٗ/ٔ،  ٚهغٝ(  ٘٘)

 .9ٔ/ٗ، ٚهغٝ(  ٙ٘)

 .ٕٔ حْزؿذ حألخ٧ش، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،(  1٘)

 .8ٙ، ٚهغٝ(  9٘)

 .8ٖ ، عش١َ٘ ر١ْض،ًز٧ٓشؾػٗش أخش٢ ُْٓذ حْ(  8٘)

 .9ٔ-9ٓ/ ٗ ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش،(  ٓٙ)

 .ٖ٘ ١ْ أٚزؤ٥ٚ حْؿشحل، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،(  ٔٙ)

 .8ٔ حْزؿذ حألخ٧ش، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،(  ٕٙ)

 .9ٓ( ؾ١دس حْشر٧ؽ، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،  ٖٙ)

 .٘ٙ( ١ْ أٚزؤ٥ٚ حْؿشحل، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،  ٗٙ)

 .ٖٙ/ٗ ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش،(  ٘ٙ)

 .ٕٖ٘/ٗ، ٚهغٝ(  ٙٙ)

 .ٖٗٗ/ٗ ،ٚهغٝ(  1ٙ)

 .ٖٔ،  ٕٔٓٓ، ٕر٧ش٠ص، ؽ ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، ٠ح١ْعخدس حْخخ٧ْش ؾ١دس حْشر٧ؽ،(  9ٙ)

 .ٕٗ( ٚهغٝ،  8ٙ)

، 1ٔٔ، 1٘ٔ، ٕٓٔ، 1ٓ، ٙٙ، ٗٙ، ٕ٘، ٔ٘/ٗ ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش،(  1ٓ)

ٕٖ1 ،ٕٖ9 ،ٕٙٗ ،٘19 ،ٖٖٖ. 

 .ٖٕ ؾ١دس حْشر٧ؽ، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،(  1ٔ)

 .٘ٙ/ٗ ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش،(  1ٕ)

 .1ٕٙ/ٕ ، (  ٚهغ1ٖٝ)

 .ٖ٘ ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،١ْ أٚزؤ٥ٚ حْؿشحل، (  1ٗ)

 .1ٗ/ٗ ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش،(  1٘)

 .ٖٓٓ/ ٗ( ٚهغٝ ،  1ٙ)

 .ٖٗ ، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،ٕٓٓٓيزّ حِ(  11)

 .ٕٓٔ ش، عش١َ٘ ر١ْض،ًز٧ٓؾػٗش أخش٢ ُْٓذ حْ(  19)

، 88ٔٔ، ٔ، ؽ٧هخ، طش: نش٦ذ حْضح٥ٞ، دحس ط١رًخِ ْٓٛشش، حْذحس حْز٧ؼخءطؾٕٓ حْٛض، ؿ٧ْ١خ َشع(  18)

ٕٔ. 

ْزس حْٛض، س٠ال٘ رخسص، طش: نئحد طهخ، ٠حْلغ٧ٙ علزخ٘، دحس ط١رًخِ ْٓٛشش، حْذحس حْز٧ؼخء، (  9ٓ)

 .ٓٔ-1، ٕٔٓٓ، ٕؽ

ٖذخّ ْـخٖؽ حْٛض، ؿ٧شحس ؿ٧ٛض، طش:ؾزذحْشكٗٙ أ١٦د، دحس حْشئ٠٘ حْؼًخن٧ش حْؿخٖش، ركذحد، (  9ٔ)

8ٓ. 

 .ٙٙ، 89ٓٔحْل٧ٗذ ؿ٧ذٜ، ٖئعغش ١ٚنّ، ر٧ش٠ص، حالطـخٞخص حْـذ٦ذس ن٥ حْشؿش حْؿشر٥، ؾزذ(  9ٕ)

 8ٖٓ،آ٧ْخص حعظذؾخء حْٛض حًْشآ٥ٚ ٠دالالص ط١غ٧هٝ ن٥ شؿش ٖهذ٢ صَش٦خ، د. ١٦عم حْؿخ٦ذ(  9ٖ)

 dergipark.org.tr//رلغ ٖٛش١س ؾ٣ٓ شزُش حالٚظشٚض: 

ر٧ٙ حْٛػش٦ش ٠حْظطز٧ى، شؿش حْز٧خط٥ ١ٗٚرؿًخ، أكٗذ كٓز٥ طؿٗش، ح٧ْٟجش حْؿخٖش حْغ١س٦ش  حْظٛخص(  9ٗ)

 .ٕٓٗ، 1ٕٓٓ، ُْٔٓظخد، دٖشى، ؽ

 .ٖ٘ ، 88ٕٔدحس حْشئ٠٘ حْؼًخن٧ش حْؿخٖش، ركذحد،  يظخثذ، ١٦عم حْظخثف،(  9٘)

 .ٕٖٔ ، يظخثذ، ١٦عم حْظخثف(  9ٙ)

 . 8ٔٗ ،ٚهغٝ(  91)
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 .ٕ٘ ، 81ٖٔٔطزؿش حألد٦ذ، ركذحد،  حْزلش، ١٦عم حْظخثف،حٚظػش٥ٛ٦ ؾٛذ طخ١ٔ (  99)

 1ٕٗيظخثذ، ١٦عم حْظخثف، (  98)

)٠سع١اًل ح٣ْ ر٥ٛ اعشحث٧ّ أ٥ٚ يذ ؿجظُٕ رآ٦ش ٖٙ سرُٕ أ٥ٚ أخٓى ُْٕ ٖٙ حْط٧ٙ ٧َٟجش ( ي١ْٝ طؿخ8ٓ٣ْ)

٠حٚزجُٕ رٗخ ٠أرشة حألَٗٝ ٠حألرشص ٠أك٥٧ ح١ْٗط٣ ربر٘ حهلل حْط٧ش نؤٚهخ ن٧ٝ ن١ُ٧٘ ط٧شًح ربر٘ حهلل 
 .8ٗ، آِ ؾٗشح٘ ٠ٖخ طذخش٠٘ ن٥ ر١٧طُٕ ا٘ ن٥ رٍْ ٦٨ش ُْٕ ا٘ َٛظٕ ٖئ٧ٖٛٙ(طؤ١َٓ٘ 

)أٚضِ ٖٙ حْغٗخء ٖخًء نغخْض ح٠د٦ش رًذسٞخ نخكظّٗ حْغ٧ّ صرذًح سحر٧ًخ ٠ٖٗخ ١٦يذ٠٘ ( ي١ْٝ طؿخ٣ْ 8ٔ)

ٖخ حْضرذ ن٧زٞذ ؿهخًء ؾ٧ٓٝ ن٥ حْٛخس حرظكخء ك٧ٓش أ٠ ٖظخؼ صرٍذ ٖؼٓٝ َزٍْ ٦ؼشد حهلل حْلى ٠حْزخطّ نؤ
 .1ٔ، حْشؾذ٠أٖخ ٖخ ٦ٛهؽ حْٛخط ن٧ُٗغ ن٥ حألسع َزٍْ ٦ؼشد حهلل حألٖؼخِ(

 .1ٖٕ/ٕؾزذحْشصحو ؾزذح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش، (  8ٕ)

 ٕٙٔ/ ٗ، ٚهغٝ(  8ٖ)

 19/ٗٚهغٝ، (  8ٗ)

-ٓ٘، ٕٓٔٓ( د١٦ح٘ حْٗشحػ٥، ؾزذحْشصحو ؾزذح١ْحكذ، ح٧ْٟجش حْؿخٖش حْغ١س٦ش ُْٓظخد، دٖشى، (  8٘)

. ٠حْطٗخشش، أ٠ حْظط٧ٗش ٖهشدس ؾخ٧ٖش طؿ٥ٛ حْظؿ٧ٗذ رخْٗخء، ١ٞ٠ طًظ سث٧ظ ٖٙ ط١ًط حْذ٦خٚش ٔ٘
 .ٞزٜ حًْظ٧ذس ن٥ سػخء حْؿخْٕ حْٗٛذحث٥ حْذَظ١س ؾزذحْـزخس ؾزذحهلل حْٗٛذحث٧ش،. ،٠يذ َظزض

 ٕٙ٘ (  ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش، 8ٙ)

 1ٕٔ/ٗ، ٚهغٝ(  81)

 9٘ٔ/ٗ( ٚهغٝ،  89)

 8٘/ٗ( ٚهغٝ،  88)

 ٖٖٙ/ٔ( ٚهغٝ،  ٓٓٔ)

 .ٕٗ-ٔٗ، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،ٕٓٓٓيزّ حِ(  ٔٓٔ)

حْشؿش حْٛغ٤١ ن٥ حْؿشحو، يشحءس ن٥ طل٧ّٓ حْخطخد حْشؿش٤، د. سشخ قخٕٚ، حْٗـٓش حْؿشر٧ش (  ٕٓٔ)

 .ٖٓٔ، 8ٕٔٓ،أرش٦ّ، ٖٙذحد،، حْؿذد 

دحس حْهُش  ؾضحْذ٦ٙ اعٗخؾ٧ّ،يؼخ٦خٜ ٠غ١حٞشٜ حْه٧ٛش ٠حْٗؿ٦١ٛش، د.حْشؿش حْؿشر٥ حْٗؿخطش، (  ٖٓٔ)

 . ٕٓٓ، ٖحْؿشر٥، ؽ

 .ٔ٘ؾ١دس حْشر٧ؽ، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، (  ٗٓٔ)

 .9٘حْزؿذ ح٨خش، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، (  ٘ٓٔ)

 .ٖٖ ،ٖش٦ٕ(  ٙٓٔ)

 .١ْ8ٔ أٚزخ٥ٚ حْؿشحل، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، (  1ٓٔ)

 .1ٗر١ْض،  ح١ْط١ِ ح٣ْ ٖذ٦ٛش أ٦ٙ، عش١َ٘(  9ٓٔ)

 .ٕٗٓ( عش١َ٘ ر١ْض، حأل٠ِ ٠حْظخ٥ْ،  8ٓٔ)

 .                   ٖٔٔ، أ٦ٙ، عش١َ٘ ر١ْض ح١ْط١ِ ح٣ْ ٖذ٦ٛش(  ٓٔٔ)

 .ٙٙ، 89ٓٔ( حالطـخٞخص حْـذ٦ذس ن٥ حْشؿش حْؿشر٥، ؾزذ حْل٧ٗذ ؿ٧ذس، ٖئعغش ١ٚنّ، ر٧ش٠ص،  ٔٔٔ)

حْٛز٥ ط٣ٓ حهلل ؾ٧ٓٝ  خ٘. حْلذ٦غ: ؾٙ حرٙ ؾٗش ٖشن١ؾًخ، َٕٔٗ( يظخثذ، ١٦عم حْظخثف،  ٕٔٔ)

رح أنطش يخِ)رٞذ حْػٗؤ ٠حرظٓض حْؿش٠و، ٠ػزض حألؿش قٙ شخء حهلل(، س٠حٜ حْذحسيط٥ٛ، ٠يذ ٠عٓٗب
كغٛٝ حألْزخ٥ٚ، ٦ٛػش: اس٠حء حْك٧ّٓ ن٥ طخش٦ؾ حكخد٦غ ٖٛخس حْغز٧ّ، حألْزخ٥ٚ، حُْٗظذ حإلعال٥ٖ، 

 8ٖ/ٗ، 818ٔ، ٔر٧ش٠ص، دٖشى، ؽ

حْلذ٦غ)ال ٦ُٓذـ حْٗئٖٙ ٖٙ ُؿلش ٖشط٧ٙ(، طللٝ حألْزخ٥ٚ،  .1ٙ( يظخثذ، ١٦عم حْظخثف،  ٖٔٔ)

، 899ٔ، ٦ٖٛػش: طل٧ق حْـخٖؽ حْظك٧ش ٠ص٦خدطٝ، حألْزخ٥ٚ، حُْٗظذ حالعال٥ٖ،  ر٧ش٠ص،، دٖشى، ؽ
ٗ /ٕٙٓ. 
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. حْلذ٦غ) ١ٚٔ حْظخثٕ 8ْٓٔهش٦ذ عٗؿخ٘، حْٗئعغش حْظـخس٦ش، ر٧ش٠ص، ( ؾٛذٖخ طشكّ حْٛـ١ٔ، أ ٗٔٔ)

٠دؾخإٜ ٖغظـخد، ٠ؾٗٓٝ ٖظًزّ(، ػؿهٝ حألْزخ٥ٚ، ٦ٛػش: عٓغٓش حألكخد٦غ  ؾزخدس، ٠ع١ُطٝ طغز٧ق،
، ٕٕٓٓ، ٔحْؼؿ٧هش ٠ح١ْٗػ١ؾش ٠أػشٞخ حْغ٧ت ن٥ حألٖش، حألْزخ٥ٚ، ُٖظزش حْٗؿخسل، حْش٦خع، ؽ

ٔٓ/ٕٖٓ. 

 .ٖٕٗ/ٗ( ؾزذحْشصحو ؾزذح١ْحكذ، حألؾٗخِ حْشؿش٦ش،  ٘ٔٔ)

 .9٘ٔ/ٗ، ٚهغٝ(  ٙٔٔ)

 .ٙ٘ٔ/ٗ، ٚهغٝ( 1ٔٔ)

ح١ْٗس٠ع حْؼًخن٥ حْؿشحي٥ ن٥ ٚظخؿخص أدرخء ١ٟ٦د حْؿشحو، د. ش٧ٗخء نخػّ :( ًٚاًل ؾٙ 9ٔٔ)

. ار ْٕ ٦ظ٧غش حْلظ١ِ ؾ٣ٓ د١٦ح٘)٠رضـ نـش ؿذ٦ذ(، ْألد٦ذ، ٠حْشخؾش أ١ٚس شخإ٠ِ ٕٕٔك١ٗد٤،
حْز٤ ٦ؼٕ أؾٗخْٝ حْشؿش٦ش َخًٖٓش ن٥ حُْٗظزخص حْٗظ٧غشس، ٠ٖٟٛخ دحس حُْظذ ٠ح١ْػخثى، ٠ٞزٜ حًْظ٧ذس 

 ، رلغذ حْٗظذس ٚهغٝ.81ٔٔؿش٦ذس حْـ١ٟٗس٦ش عٛش َخٚض ٚششص ن٥ 

( حْشؿش حْؿشر٥ حْٗؿخطش، يؼخ٦خٜ ٠غ١حٞشٜ حْه٧ٛش ٠حْٗؿ٦١ٛش، د. ؾضحْذ٦ٙ حعٗخؾ٧ّ، دحس  8ٔٔ)

 .1ٕٔ، 89٘ٔحْؼًخنش، ر٧ش٠ص،

 .1ٕٔ، 89٘ٔ( ْكش حْشؿش، سؿخء ؾ٧ذ، ٖٛشؤس حْٗؿخسل، حًْخٞشس،  ٕٓٔ)

 .1ٕ٘-1ٕٗ/ٗ(  ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش،  ٕٔٔ)

 .8ٕٗ/ ٗ ، ٚهغٝ(   ٕٕٔ)

( ْإلٖخٔ ؾ٥ٓ رٙ أر٥ طخْذ ؾ٧ٓٝ حْغالٔ، حْظ٥)يخْٟخ ٦غظٟٛغ حْٛخط ك٧ٙ 1ٕ( ٖٙ حْخطزش سيٕ) ٖٕٔ)

٠سد خزش قض٠ حألٚزخس، ٠ن٧ٟخ ٦زَش نؼّ حْـٟخد، ٦٠زَش ؾٓٗٝ رخْلشد، ٥ًٓ٦٠ ؾ٧ٓٝ حْظزؿش ْؿذٔ 
ِٔ أٚهخعًخ، طخؾظٝ:) ْٟٗخ يخطُٕٓ حهلل! ًْذ ٖألطٕ يٓز٥ ي٧لًخ، ٠شلٛظٕ طذس٤ ق٧ػًخ، ٠ؿشؾظ٥ٚ١ٗ َُٚكَذ حْظَّ

رٟـض حْؿطخس، ٖئعغش حْشحنذ، ي٧ظ ٠أنغذطٕ ؾ٥َّٓ سأ٥٦ رخْؿظ٧خ٘ ٠حْخزال٘ ....(، ٟٚؾ حْزالقش، طق: 
 .91، ٕٕٓٓيٕ، 

 .ٖٗٔ( حْزؿذ حألخ٧ش، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،  ٕٗٔ)

خظ٧خص حْظشحػ٧ش ن٥ حْشؿش حْؿشر٥ حْٗؿخطش، د. ؾ٥ٓ ؾشش٤ صح٦ذ، حْششَش ( حعظذؾخء حْش ٕ٘ٔ)

 .ٕٗٙ، 891ٔ، ٔحْؿخٖش ْٓٛشش ، طشحرٓظ، ؽ

 .9ٖٔ-1ٕٔ( د١٦ح٘ حْٗشحػ٥، ؾزذحْشصحو ؾزذح١ْحكذ،  ٕٙٔ)

 .91ٕ/ٔ(  ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش،  1ٕٔ)

 .ٕٕٗ/ٗ(  ٚهغٝ،  9ٕٔ)

 .ٕٕٗ/ٗ، ٚهغٝ(   8ٕٔ)

 .9ٕ٘-9ٕٗ/ٗ، ٚهغٝ(   ٖٓٔ)

 .9ٕٔ/ ٗ،  ٚهغٝ(  ٖٔٔ)

 .ٕٔٗ/ٔ، ٚهغٝ(  ٕٖٔ)

 . حْظٛخص ٖؽ ًٖط١ؾش حْشش٦م حْشػ٥ حْٗؿش٠نش:9ٕٓ/ٔ(  ٖٖٔ)

ُٕ       ٠ط١ُْٟٓخ ر٧ِذ حِْز٣َٓ َٚ ِٞ  ُْٟذـــــ٠ًْْذ ٖشسُص ؾ٣ٓ د٦خس
 ن١يهُض كظ٣ ػؾَّ ٖٙ ََْكٍذ     ِْٚؼ٤١ِ ٠ْؾَّ ِرَؿْز٥َْ حْشَُذ

ُٗز َخِه٧َْض    ُِ طٓهْض حًْ    ٠طٓهظْض ؾ٥ٛ٧ ن  ُٓذــــؾٟٛخ حّْط١ٓ
 .9ٔٔ، 8ٙٔٔد١٦ح٘ حْشش٦م حْشػ٥، دحس طخدس، ر٧ش٠ص، 

 ( حْظؼ٧ٗٙ ٖؽ ر٧ض ٖخٍْ رٙ حْش٦ذ ٖٙ يظ٧ذطٝ حْظ٥ يخْٟخ ن٥ سػخء ٚهغٝ: ٖٗٔ)

ٌّ رذح ٧ْخ. ْ٘ ُع٧ٟ  أي١ِ ألطلخر٥ حسنؿ٥ٚ١ نبٚٝ            ٦ًشُّ رؿ٥ٛ٧ ا



هـ1444-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال  

 

 

 
550 

                                                                                                                                                      

د. ١ٚس٤ ك١ٗد٤ ح٧ًْغ٥، ٖغظّ ٖٙ ٖـٓش ٖؿٟذ حْٗخط١طخص د١٦ح٘ ٖخٍْ رٙ حْش٦ذ، ك٧خطٝ، ٠شؿشٜ، 
 .8ٔ. ٔ، ؽ٘ٔحْؿشر٧ش، ٖؾ 

 .ٓٙ( يظخثذ، ١٦عم حْظخثف،  ٖ٘ٔ)

 .ٖ٘( حٚظػش٥ٛ٦ ؾٛذ طخ١ٔ حْزلش، ١٦عم حْظخثف،  ٖٙٔ)

 .ٖٕٔ( يظخثذ، ١٦عم حْظخثف،  1ٖٔ)

 .9ٖ/ٔ، ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش(  9ٖٔ)

 .1ٕ٘/ٗ، ٚهغٝ(  8ٖٔ)

 .9ٕ/ٗ،  ٚهغٝ(  ٓٗٔ)

 ٕٓٗ/ٔ، ٚهغٝ( ٔٗٔ)

 .ٕٔٗ/ٔ،  ٚهغٝ(  ٕٗٔ)

 .8ٙؾػٗش أخش٢ ُْٓذ حًْز٧ٓش، عش١َ٘ ر١ْض،(  ٖٗٔ)

 .١ْ81 أ ٚزؤ٥ٚ حْؿشحل، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس،(  ٗٗٔ)

 .ٕٓٔ،  ٚهغٝ( ٘ٗٔ)

 
 

 المصادر والمراجع:

، حْغٛش حْظخعؿش 8ٖٔيظ٧ذس ) ٚـ٢١ حْشع١ِ حألؾػٕ(، ؿ١سؽ عٓغظ٥، ٖـٓش حْشعخْش، حْؿذد   -
 .8٘ٔٔ، حًْخٞشس، سؾشش

ح١ْٗس٠ع حْؼًخن٥ حْؿشحي٥ ن٥ ٚظخؿخص أدرخء ١ٟ٦د حْؿشحو، د. ش٧ٗخء نخػّ ك١ٗد٤، ؿخٖؿش ركذحد،   -
 ٧َٓش حْٓكخص، يغٕ حْٓكش حْؿزش٦ش، رلغ ٖٛش١س ؾ٣ٓ ١ٖيؽ سعخْش حْٗششو:

//rmshreq.journals.ekb.eg/article 

، ٔاس٠حء حْك٧ّٓ ن٥ طخش٦ؾ حكخد٦غ ٖٛخس حْغز٧ّ، حألْزخ٥ٚ، حُْٗظذ حإلعال٥ٖ، ر٧ش٠ص، دٖشى، ؽ -
ٔ818. 

حعظذؾخء حْشخظ٧خص حْظشحػ٧ش ن٥ حْشؿش حْؿشر٥ حْٗؿخطش، د. ؾ٥ٓ ؾشش٤ صح٦ذ، حْششَش حْؿخٖش  -
 .891ٔ، ْٔٓٛشش ٠حْظ١ص٦ؽ، طشحرٓظ، ؽ

حْٗؿش٠ل، حرٙ أر٥ حْذ٧ٚخ، طل٧ًى: ٖلٗذ خ٧ش سٖؼخ٘ ١٦عم، دحس حرٙ كخصٔ، ر٧ش٠ص،  حططٛخؼ -
 .ٕٕٓٓ، ٕؽ

 .8ٙ8ٔأقخ٥ٚ ؾشظخس، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، حْٗئعغش حْظـخس٦ش ْٓطزخؾش ٠حْٛشش، ر٧ش٠ص،  -

 .89ٓٔحالطـخٞخص حْـذ٦ذس ن٥ حْشؿش حْؿشر٥، ؾزذ حْل٧ٗذ ؿ٧ذس، ٖئعغش ١ٚنّ، ر٧ش٠ص،  -

 .ٕؽ  خ٧ش ْٗخٍْ رٙ حْش٦ذ، ١٦عم حْظخثف، دحس حْلش٦ش ْٓطزخؾش، ركذحد،حالؾظشحل حأل -

 .ٗؽ،ٕٕٓٓ، ركذحد، ٕحالؾٗخِ حْشؿش٦ش، ؾزذ حْشصحو ؾزذ ح١ْحكذ، دحس حْشئ٠٘ حْؼًخن٧ش حْؿخٖش، ؽ - 

حألؾٗخِ حُْخٖٓش)حْشؿش(، سش٧ذ ع٧ٕٓ حْخ١س٤،  ؿٗؿٝ ٠ر١رٝ ٠ػزطٝ ٠ششكٝ ٠يذٔ ْٝ: د. ٖلٗذ  -
 .88ٙٔ، طشحرٓظ، ْزٛخ٘، ١ٔسحص ؿش٠ط رش٠ط، ٚخشش٠٘، ؽأكٗذ يخعٕ، ٖٛش
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 .8ٕٙٔ، ٔخص، سش٧ذ أ١٦د، ١٦١٧ٚسٌ، ؽ١ر٧ّحأل٦ّ -

 .حْزؿذ حألخ٧ش، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، ر٧ض ع٧ٙ ُْٓظذ، ركذحد، دص -

ر٧ٙ حْٛػش٦ش ٠حْظطز٧ى، شؿش حْز٧خط٥ ١ٗٚرؿًخ، أكٗذ كٓز٥ طؿٗش، ح٧ْٟجش حْؿخٖش حْغ١س٦ش  حْظٛخص -
 .1ٕٓٓ، ُْٔٓظخد، دٖشى، ؽ

حْظٛخص ن٥ حْشؿش حْؿشر٥ حْلذ٦غ، حْزشق١ػ٥ ١ٗٚرؿًخ، كظش عؿ٧ذ حْزخد٤، دحس ١َٛص حْٗؿشنش  -
 .9ٖ، 8ٕٓٓ،ْٔٓٛشش، ؾٗخ٘، ؽ

 .819ٔ، ٔد حْؿشد، دٖشى، ؽٛظّ، حطلخد حُْظخيأْلخ٘ حْكش٠د، ا٧ْخط  -

 .ٕٓٔٓ، ٕحْلُخ٦ش حْظ١سحط٧ش، عخطؽ سحؿ٥، ٖئعغش ٖظش ٖشطؼ٣ ُْٓظخد حْؿشحي٥، ركذحد، ؽ -

 .8٘ٗٔحْشر٧ؽ، ا٧ْخط نشكخص، عخ٘ رخ١ْ٠،  -

حْشؿش حْؿشر٥ حْٗؿخطش، يؼخ٦خٜ ٠غ١حٞشٜ حْه٧ٛش ٠حْٗؿ٦١ٛش، د.ؾضحْذ٦ٙ اعٗخؾ٧ّ، دحس حْهُش  -
 .ٖحْؿشر٥، ؽ

حْٛغ٤١ ن٥ حْؿشحو، يشحءس ن٥ طل٧ّٓ حْخطخد حْشؿش٤، د. سشخ قخٕٚ، حْٗـٓش حْؿشر٧ش ٖذحد،، حْشؿش  -
 .8ٕٔٓ،أرش٦ّ، ٙحْؿذد 

، ٔحْٗؿـٕ، حرٙ ألؾشحر٥، طل٧ًى ٠طخش٦ؾ: ؾزذحْٗلغٙ حرشح٧ٕٞ حْلغ٥ٛ٧، دحس حرٙ حْـ١ص٤، ؽ -
 .، حْذٖخ881ٔٔ

 ٥ٚ، دحس حْٗؿشنش، ر٧ش٠ص،ٜ(، طل٧ًى: ٖلٗذ ع٧ذ ٧َال9ٗ٘حّْٗٓ ٠حْٛلّ، حْشٟشعظخ٥ٚ)ص -

 .ٖٕٓٓ، ٧ٚ١ْ١َٔخ، حْٗخ٧ٚخ، ؽ-ح١ْط١ِ ح٣ْ ٖذ٦ٛش أ٦ٙ، عش١َ٘ ر١ْض، ٖٛش١سحص حْـّٗ، ركذحد -

رلغ  8ٖٓآ٧ْخص حعظذؾخء حْٛض حًْشآ٥ٚ ٠دالالص ط١غ٧هٝ ن٥ شؿش ٖهذ٢ صَش٦خ، د. ١٦عم حْؿخ٦ذ، -

 dergipark.org.trٖٛش١س ؾ٣ٓ شزُش حالٚظشٚض: //

 .8٘، ٔ، ؽ 891ٔدر٧ش، د. طالف نؼّ، ٖئعغش ٖخظخس، حًْخٞشس، حألٚظخؽ حْذالْش ا -

 .81ٔٔحٚظػش٥ٛ٦ ؾٛذ طخ١ٔ حْزلش، ١٦عم حْظخثف، ٖطزؿش حألد٦ذ، ركذحد،  -

 .8ٙٙٔ، ٔكظخد حْزَش٦خص، ؾزذحهلل ١٦س٥َ كالو، ٖطزؿش حْؼخد، كٓذ، ؽ -

 .88ٗٔ، ٠ٕص، ؽد١٦ح٘ حألخطّ، ششكٝ: ٖٟذ٤ ٖلٗذ ٚخطشحْذ٦ٙ، دحس حُْظذ حْؿ٧ٗٓش، ر٧ش -

 .811ٔد١٦ح٘ حْخ٧ّٓ، ٚػٕ خ٧ّٓ ٖطشح٘، دحس ٖخس٠٘ ؾز١د، ر٧ش٠ص،  -

 .88ٙٔ، ٔد١٦ح٘ حْغ١ٗأِ، طل٧ًى: د. ٠حػق حْظٗذ، دحس حْـ٧ّ ر٧ش٠ص، ؽ -

 .8ٙٔٔد١٦ح٘ حْشش٦م حْشػ٥، دحس طخدس، ر٧ش٠ص،  - 
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، ٔحْؼًخنش، ر٧ش٠ص، ؽد١٦ح٘ حًْطخ٥ٖ، طل٧ًى: د. حرشح٧ٕٞ حْغخٖشحث٥، ٠: د. أكٗذ ٖط١ٓد، دحس  -
ٔ8ٙٓ. 

 .ٕٓٔٓحػ٥، ؾزذحْشصحو ؾزذح١ْحكذ، ح٧ْٟجش حْؿخٖش حْغ١س٦ش ُْٓظخد، دٖشى، شد١٦ح٘ حْٗ -

 .88ٙٔ، ٖد١٦ح٘ حْٛخركش حْزر٧خ٥ٚ، ششف ٠طًذ٦ٕ: ؾزخط ؾزذحْغخطش، دحس حُْظذ حْؿ٧ٗٓش، ر٧ش٠ص، ؽ  -

 .81ٗ،88ٖٔد١٦ح٘ أ٧ٖش رٙ أر٥ حْظٓض، طل٧ًى: ؾزذ حْله٧ع حْغط٥ٓ، دٖشى،  -

، ٔد١٦ح٘ ص٧ٞش رٙ أر٥ ع٣ٗٓ، ششف ٠طًذ٦ٕ: ؾ٥ٓ كغٙ نخؾ١س، دحس حُْظذ حْؿ٧ٗٓش، ر٧ش٠ص، ؽ -
ٔ899. 

 .د١٦ح٘ ْز٧ذ رٙ سر٧ؿش، طل٧ًى: اكغخ٘ ؾزخط، ح٦١ُْض، ٖطزؿش ك١ُٖش ح٦١ُْض -

د١٦ح٘ ٖخٍْ رٙ حْش٦ذ، ك٧خطٝ، ٠شؿشٜ، د. ١ٚس٤ ك١ٗد٤ ح٧ًْغ٥، ٖغظّ ٖٙ ٖـٓش ٖؿٟذ  -
 .ٔ، ؽ٘ٔحْؿشر٧ش، ٖؾ حْٗخط١طخص 

 .8ٙ1ٔد١٦ح٘ ٖطٓؽ حْشظخء، ا٧ْخط نشكخص، ٖطزؿش ٖلٗذ ؾخطم ٠ع٧ذ طٝ،  -

 .8ٖٕٔ، ٔد١٦ح٘ ٚخركش ر٥ٛ ش٧زخ٘، ٖطزؿش دحس حُْظذ حْٗظش٦ش، حًْخٞشس، ؽ -

ص٦ذ رٙ ؾٗش٠ رٙ ٚه٧ّ، ك٧خطٝ، ٠ٖخ ر٥ً ٖٙ شؿشٜ، د. أ٦ٟٕ ؾزخط ح٧ًْغ٥، ٖـٓش ح١ْٗسد، ركذحد،  -
 .ٕٔٓٓ، ٗحْٗـٓذ حْظخعؽ ٠حْؿشش٠٘، حْؿذد  ٠صحسس حإلؾالٔ،

ن٥ حألٖش، حألْزخ٥ٚ، ُٖظزش حْٗؿخسل،  تعٓغٓش حألكخد٦غ حْؼؿ٧هش ٠ح١ْٗػ١ؾش ٠أػشٞخ حْغ٧ -
 .ٕٕٓٓ، ٔحْش٦خع، ؽ

 .8ٙ1ٔشؿش حر٥ ُصر٧ذ حْطخث٥، ؿٗؽ ٠طل٧ًى: د. ١ٚس٤ ك١ٗد٤ ح٧ًْغ٥، ٖطزؿش حْٗؿخسل، ركذحد،  -

ُٞذرش رٙ حْخششٔ  -  .89ٙٔ، ٔحُْؿزس٤، د. ٦ل٣٧ حْـز١س٤، دحس حًْٕٓ، ح٦١ُْض، ؽشؿش 

 .889ٔ، ٔش١ي٥، ٠شؿشٜ حإلعال٥ٖ، د. ٖخٞش كغٙ ن٥ٟٗ، دحس حْٗؿخسل، حًْخٞشس، ؽ -

ٜ(، دحس حرٙ َؼ٧ش، دٖشى_ ٕٙ٘-8ٜٗٔأر١ ؾزذحهلل ٖلٗذ رٙ حعٗخؾ٧ّ حْزخخس٤) طل٧ق حْزخخس٤، -
 .ٕٕٓٓ، ٔر٧ش٠ص، ؽ 

 .899ٔ، ٖدطٝ، حألْزخ٥ٚ، حُْٗظذ حالعال٥ٖ،  ر٧ش٠ص،، دٖشى، ؽطل٧ق حْـخٖؽ حْظك٧ش ٠ص٦خ -

طل٧ق ٖغٕٓ، َظخد حْشؿش، ششف حإلٖخٔ ح٤٠١ْٛ، طل٧ًى: ؾشنخ٘ كغ١ٚش، دحس اك٧خء حْظشحع  -
 .888ٔ،ٔحْؿشر٥، ر٧ش٠ص، ؽ 

 .طزًخص نل١ِ حْشؿشحء، حرٙ عاّلٔ، ششف ٖل١ٗد ٖلٗذ شخَش، ٖطزؿش حْٗذ٥ٚ، حًْخٞشس -

 ٔؽ.، ٕٓٓٓ، ركذحد، ٕح١ْحكذ، حالؾٗخِ حْشؿش٦ش، دحس حْشئ٠٘ حْؼًخن٧ش حْؿخٖش، ؽ ؾزذ حْشصحو ؾزذ -
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ٖٙ رلغ ٦ل٣٧ ٠ؾ٧غ٣ يخِ ٞزٜ حًْظ٧ذس ن٥ سػخء حْؿخْٕ حْٗٛذحث٥  ٔ٘-ٓ٘/ 881ٔؾزذ ح١ْحكذ  -
 .حْذَظ١س ؾزذحْـزخس ؾزذحهلل

، ْٔٗخ٧ٚخ، ؽ٧ٚ١ْ١َخ، ح -ؾػٌٗش أخش٢ ُْٓذ حًْز٧ٓش، عش١َ٘ ر١ْض، ٖٛش١سحص حْـّٗ، ركذحد -
ٕٓٓ9. 

 .88ٔٔ، ٔؾٕٓ حْٛض، ؿ٧ْ١خ َشعظ٧هخ، طش: نش٦ذ حْضح٥ٞ، دحس ط١رًخِ ْٓٛشش، حْذحس حْز٧ؼخء، ؽ -

 .ؾٛذٖخ طشكّ حْٛـ١ٔ، حْهش٦ذ عٗؿخ٘، حْٗئعغش حْظـخس٦ش، ر٧ش٠ص -

 .ٕٔٓٓ، ٕؾ١دس حْشر٧ؽ، ٠ح١ْعخدس حْخخ٧ْش ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، ر٧ش٠ص، ؽ -

 .8ٕ٘ٔعٗؿخ٘، حْٗطزؿش حْؿشر٧ش، ركذحد،  ن٥ طش٦ى حْل٧خس، حْهش٦ذ -

 .ٕٔٓٓ، ٔ، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، ر٧ش٠ص، ؽٕٓٓٓيزّ حِ -

 .81ٗٔيظ رٙ عخؾذٜ حال٦خد٤، ك٧خطٝ خطزٝ شؿشٜ، د. أكٗذ حْشر٧ؿ٥، ٖطزؿش حْز٧خ٘، ركذحد،  -

 .88ٕٔيظخثذ، ١٦عم حْظخثف، دحس حْشئ٠٘ حْؼًخن٧ش حْؿخٖش، ركذحد،  -

 .ٜ ٗٔٗٔ، ٥ٔ حْذ٧ٚخ، طل٧ًى: ؾٗش٠ ؾزذحْٗٛؿٕ، ُٖظزش حْؿٕٓ، ؿذس، ؽريؼخء حْل١حثؾ، حرٙ أ -

، ْٕزس حْٛض، س٠ال٘ رخسص، طش: نئحد طهخ، ٠حْلغ٧ٙ علزخ٘، دحس ط١رًخِ ْٓٛشش، حْذحس حْز٧ؼخء، ؽ -
ٕٓٓٔ. 

 .89ْ٘ٔكش حْشؿش، سؿخء ؾ٧ذ، ٖٛشؤس حْٗؿخسل، حًْخٞشس،  -

 .89٘ٔ، ٕش حْؿشر٧ش ْٓذسحعخص ٠حْٛشش، ر٧ش٠ص، ؽ١ْ أٚزؤ٥ٚ حْؿشحل، ٧ْٗؿش ؾزخط ؾٗخسس، حْٗئعغ -

 .891ٜٔ(، حالعظخٚشحْشػ٦١ش، يٕ، 9ٖٔ٘ـٗؽ حالٖؼخِ، ح٧ْٗذح٥ٚ، )ص  -

 .ٖذخّ ْـخٖؽ حْٛض، ؿ٧شحس ؿ٧ٛض، طش:ؾزذحْشكٗٙ أ١٦د، دحس حْشئ٠٘ حْؼًخن٧ش حْؿخٖش، ركذحد -

 .ٕٕٓٓرٟـض حْؿطخس، ٖئعغش حْشحنذ، يٕ، ي٧ظ ؾ حْزالقش، طق: ٟٚ -

 

 

 


