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 التمهـيـــــــــد

 الشاعر)حياته وشعره( -1
شاعر عراقي مغترب ولد في مطلع الخمسينات في قرية التنومة في ناحية                             

، انتقة  الةم محلةة  وأخةوات أخةوواةير عرةرو شط العرب في محافظةة الصرةرو و ةو ا اةر الرااةع 

ذات طةااع وومانسةي ليلةي  األولةمواةدأ يافعةا مةر  نةاا ةتااةة الرةعر وةانةه قرةا د   األصمعي

السياسة حير تكرةته لةخ ختايةا الرةران اةير السةلطة والرةع  فكانةه  إلمحوله  حقا سرعان مات

فةي  ة ا التحةوك وةانةه قرةا د  فةي  أساسةياالسياسية المعقدو التي مر اها العةرا  عةام   األحداث

الكويةةه حيةةل عمةة  محةةروا يقافيةةا فةةي ل ريةةدو القةةص   إلةةم ةة   المرحلةةة لمغا وتةةخ الةةوطر مكر ةةا 

نةة اا فةي منترةع العرةةرينات مةر عمةةر  امعيةة وسةاي الكاويكةةاتير العراةي نةةا ي الكويتيةة وةةان  

العلي ليرك  ينا يا ممييا قاي عملهما علم قرا د مطر المرسومة اريرة نا ي العلةي حتةم تو هةا 
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حيل اقي  ناا وتنرر لخ صحع عراية عديدو منها الرايةة القطريةة  1986معا الم لندن في العاي 

( ةمةا تتةداوك 1)متترقةة اةير حةير و خةر وأعمةاك( اإلنسةانتحدية اعنوان )حديقة ولخ فيها ناف و مس

التي تلقم  ألعمالخفي تحقيق انتراو واسع  أسهماكثافة مواقع الكترونية ةثيرو مما  وأشعاو  أخصاو 

قد نرر قرا د  فةي م ةاميع سةما ا ( و2ا ستحسان والقصوك مر لدن القراء علم مختلع انتمآتهم )

 ان  م موعة مقا ت منرووو اعنوان)اسةتراحة ال معةة( وقةد  إلم ي مطصوعة  ميعها  فتات و

 ةان تسلس  ال فتات مع الدواوير ةما يلي:

 -(1989)أعة  المرةنو   أنةا إنةي -1989( 3 فتةات) -1987( 2 فتةات)– 1984( في 1 فتات)

 فتةةات  -1997( 6) فتةةات  -1994(5 فتةةات ) – 1993( 4 فتةةات ) –( 1989 يةةوان السةةاعة)

تةير الكاملةة ونرةرت فةي لنةدن اطصع أعمالةخوقةد  معةه  ,متترقة لم تنرةر اعةد وأعماك 1999( 7)

 .احمد مطر( و ي التي اعتمدت عليها الدواسة-الرعرية الكاملة األعماكتحه مسمم)

 

 

 

 ميزات شعره: -2
ش فيهةا تةي عاصةر ا وعةامطر الطااع السياسي احكم الظروف ال أشعاويغل  علم                  

 ءو السةلطةواحكم ةونخ يمث  النخصة الواعية التي وفعه لواء التحةرو مةر ا سةتعماو المتختةي اعصةا

 األمةةي توظيةع الحةدث السياسةي ومآسة أ ةا وقد  ,التاسدو علم امتدا  وقعة الوطر العراي الكصير

م ال ةرل يةسةطيني واللصنةاني مر خ لها متر ات المعاناو العراية وفةي مقةدمتها ال ةرل التل وأوص 

ي للتةه والمةراوو التة األلةمالغا ر في الضمير العراي و و العرا  وطنخ ال ي شغ  الل  مساحة 

سياسةي شا ع فةي الرةعر ال أمرالسخرية والتهكم و و  إلمةما نلم  مي  واضحا في شعر   ,شعر 

اطر المةو وطأتهةال تحةه الخيصة والمراوو والخ  ن التي يةر  أحاسي العراي المعاصر ن م عر 

 العراي .

خ فةي التةي تضةع صةاحص األصةيلة هةد ةصيةر ليةدوا ميياتةخ  إلةميحتةا   المتمعر لرعر    والقاوئ

ا مةة علةم مقتراا في مو صتةخ الق ,فهو يمتا  االس سة وال يالة والوضول والعمقمراف العمالقة 

 ثةر فيةخ علةمي ونياو قصاني مثلما يعفيخ م مح المتنص القاوئالطصع مر ةصاو الرعراء العرب فيرى 

اعر حتةم لةيمكر القةوك انةخ شة ,م مح السةياب ومةر علةم شةاةلتخ مةر عمالقةة الرةعر الحةر وقا تةخ

 إلةةمالل ةةوء  إلةةمشةةاعر الحريةةة ..وقةةد مةةاك مطةةر فةةي شةةعر  عمومةةا  اأنةةخال مةةا ير مثلمةةا يوصةةع 

ح فةي مو صةة نةا وو وافلة توظيتةخ اطريقةة تعكة  وأحسةر واأل اةيالتراث العراي الديني والتكةري 

لقرةا د ايعرف ةيع تنثةاك  القاوئف  يكا   وإيقاعخوالحاضر  وأصالتخخلق نص يمي  اير القديم 

ة واسةعة وفكرية وسياسي أ ايةمثلما يعك  شعر  يقافة  ,وتنساب المعاني والكلمات علم الرتحات

ظةا رو شةعرية  اأنةخيوصع مطةر حقةا  أنويرلح  أشعاو وظهرت م مح شخريتخ اوضول في 

الةةد   أ ةة ممةةا عرفةةخ  أةثةةرالعراقةةي فعرفةةخ العةةرب  القةةاوئفريةةدو ليصتهةةا السياسةةة وتعقيةةداتها عةةر 

ر مةةمتواضةةعة تسةةت لي  انصةةا  إضةةافةممةةا عرفةةخ العةةرب فكانةةه  ةة   الدواسةةة  أةثةةروعرفةخ العةةالم 

  وان  شعر  الكثيرو.

  

 

 توظيف النص التراثي -3
والتكريةةة  واألسةةطوويةالدينيةةة  أنواعةةخشةةغ  الةةنص الترايةةي امختلةةع لقةةد                              

فهةةم و شةةا ووا   ,حيةةيا واسةةعا مةةر ا تمةةاي الرةةعراء المحةةديير  سةةيما العةةراقيير مةةنهم واأل ايةةة

الت ديةةد الحقيقةةي للقرةةيدو العرايةةة الحديثةةة ممثلةةير اعمالقةةة الرةةعر الحةةر السةةياب ونةةا ا الم  كةةة 

في توظيع النص الترايي  فأادعواقيمة التراث  إلما نتصا   إلما سصاقير وةانو ,والحيدوي والصياتي

التةةراث وضةةرووو التواصةة  معةةخ و  فعةة  لثقةةافتهم  اأ ميةةة ةةاء شةةعوو م  وإنمةةا( 3) إاةةدان أيمةةا
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ا وا ااونةةد  تةةأييرفلةةي  الحةةديل عةةر  ,الخاصةةة واط عهةةم علةةم ال اب العالميةةة واأل ايةةةالتكريةةة 

 أناة   ,واألسةاطيررير في شعر السياب  سيما في م اك توظيع الرمو  واليوت الراعرير الكصي

ان ةا ات القرةيدو العرايةة الحديثةة وينقة   أ ةموالرمةي مةر  األسةطوووناا مر الداوسير مر يعد  

اقةةانيم القرةةيدو الحديثةةة  أ ةةموالقنةةان مةةر  واألسةةطوووالرمةةي  إن لةةي  علةةم ذلةةا مقولةةة الصيةةاتي )

ولقةةد ةةةان الرمةةي  (4حةةوك الةةم مرةةرون او  يكةة  عظمةةي ل ثةةة ميتةةة()واةةدونها ت ةةون وتعةةرى وتت

والعراقيةة علةم و ةخ  الترايي و سيما الديني منخ عنرر مهم مر عناصةر النةاء القرةيدو العرايةة

انظر ا عتصاو الريةا و العراقيةة لواحةدو مةر ااةر  التطةووات التةي اعتةرت القرةيدو  التحديد  خ ير

الرمةةو  التراييةةة تعكةة  لنةةم  أنمةةر المسةةلم اةةخ  إن اةمةة ,الحةةرالرةةعر العرايةةة الحديثةةة والمتمثلةةة ا

والرمةةو   األسةةطووو( ولقةةد تحولةةه 5وتؤةةةد وسةةوا حضةةاوتها) األمةةةالةة ي يمثةة   واأل بالثقافةةة 

والروو التي  األحاسي عالم واسع ونهر مت د  مر  إلمالتراث  أو خالدينية ااعتصاو ا و ها مر 

العراةي المعاصةر ولةم  اإلنسةانراء استخدامخ في التعصير عر محنة افلح الرع أوسععالم  إلمترير 

تكةون الرةعر  أن إلةممحض ةلمةات وترةصيهات اةاو و اة  تحولةه  واألسطوويةتعد الرمو  الدينية 

( واالنسصة لراعر معاصر مث  احمةد مطةر فقةد انطصقةه عليةخ 6),نتسخ علم حد تعصير احد الصاحثير

شةعر  يتميةي اةالتمر  علةم  إنالعراةي الحةديل ليةر  اإلاةدان  ةيء مةر تةاوي  ألنةخة      الرؤى 

تحو ت وان ا ات الرعر الحر نتسخ والتحرو مةر قيةو  الت ديةد التةي سةاو علةم منوالهةا الرةعراء 

قيو  عررية  ديدو وقةع فةي  إلمتتحوك  أنوالتي ةا ت ادوو ا في الخمسينات والستينات تحديدا 

يكةون للقة  الة ي  أني شةرا التقليةد  ومةر ليةر المسةتصعد شرةها المصدعون ةما وقع مةر سةصقهم فة

علةم مطةر و ةو شةاعر الحريةة    ت تتعلةق االحريةة  إط قةخوالداوسةير  األ اةييحلو لل مهةوو 

ولقةد ايصةه فعة  فةي ةة   ,قطعا ووا  الت ديةد األولم عا مها  أوسمالتي افلح في استثماو ا والتي 

اةة  امغيا ةةا التنةةي ةةة لا فهةةو شةةاعر القةةوانير  ولو ياأليةةديقرةةيدو تمسةةكخ  االحريةةة اوصةةتها 

 الخاصة التي تولد مع النص .

و مةر تحديةدا( سةمة خاصةة افلةح مةر خ لهةا فةي التحةر القر نةي) الةدينيللةنص  لتوظيتةخولقد ةةان 

   ةمةا سةاعد علخ وسيلة ومنطلقا ساعد سطوو النموذ  الركلية فلم ي علخ لاية لصناء النص اقدو ما

لوقةه اةمةا حقةق فةي  ,وانيتةخ الملهمةة القر نيته وا   ا السصي  عظمة وووعة النص لير  ممر ان

لمنا اةان ع ما إذااديهي  أمرالعراي و و  القاوئنتسخ مكسصا  خر تمث  في ن احخ في التواص  مع 

 قةةات فيةخ وللع أنةةت التتاعة  ا  تمةاعي تصعةةا للمقةاي الة ي  أشةةكاكالةنص المو ةخ شةةك  لسةاني مةر 

اسةةع خاطةة   مهةةووا عريضةةا فةةي م تمةةع و ألنةةخ( 7),ة واللسةةانية والثقافيةةة والمعرفيةةةا  تماعيةة

 إلةملةيمر و ن المةوووث الةديني قةد تحةوك امةروو ا ,اإلسة يموحد ال  وو والثقافةة مثقتةا اثقافةة 

وص الم تمعةات الرةرقية عمومةا والعرايةة علةم و ةخ الخرة أناةتساب السمة ا  تماعية طالمةا 

لةنص علةم توظيةع ا إصةراو مةر  نةا ةةان  اةد لتهةم  وافةع  ,األسةا ها التكةري يمث  الدير مكون

يقةاوب فةي  إاةداعياا عمة  هعملية القراءو احةد ذاتهةا اوصةت أوالديني مر الت ةير اان قراءو النص 

ا تماعيةة  ال يد  و ال ي يميي النص ال يد و ي ة لا ظةا رو القاوئ ن  ,انيتخ عملية اناء النص

خ  المرةالح يمث  ةتلةة مت انسةة اة  تتةدا ترتصط اسلم القيم ال ماعية وان ال مهوو   وأيديولو ية

( مر 8),اء انوعيات القر أساساالمتعاوضة لالصا متو عة علم مستويات ترتصط  الطصقية أوالتئوية 

افةاتهم قرا د مطةر  ن تكةون مةا و يسةيرو يتة وقها القةراء علةم اخةت ف مسةتوياتهم ويق  نا ترلح

لةدير نرةع شةعر  االسةمة الدينيةة  ن ا أنومةع ذلةا فمةر ليةر الممكةر  ,اوتصاطهم االتراثومدى 

را ل مهةوو يحكم التهم المرةت نأيمكر  ما إن،وفي الحقيقة  ,عند  ةان وسيلة ولي  لاية احد ذاتخ

 القةةاوئوتراعةةم فةةي تحقيةةق الع قةةة النا حةةة اةةير المصةةدن  أنالقةةراء يتمثةة  فةةي ي يةةة محةةاوو  اةةد 

 و ي:

 عقليةةة إلةةمالكلمةةات وال مةة  للوصةةوك  إلاةةدانوحةةدو اللغةةة ويقرةةد اهةةا اسةةتثماو الكاتةة   -1

 .القاوئ

 وحدو الثقافة أي التراث الثقافي المرترا والعقيدو العامة. -2
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 ر  ا الوسةطوالعا ات والتقاليد والقيم التي يت األفكاووحدو الصدا ة والمقرو  اها م مون  -3

 (9اديهية.) ةأمووفيتقصلها 

 شةتراا ف ةاء اختيةاو  ليتةي ا وأ واتةخ وأنواعةخالتوظيةع الترايةي  أشةكاكعسير تتصةع  ميةع ومر ال

ارةك   شةاعه وألنهةا, أسةلواختحديةد  إلةمالمتداخلة مع الت ني  والتضةمير نمةاذ  مناسةصة للولةو  

 اةد و ,الخةاص فةي التعامة  مةع الةنص الةديني أسةلواخ فه  سيما التضمير في محاولة  ستقراء 

 توظيع الدير عامة  اء عصر محووير  ما: أنعلم  التأةيدا مر قص  ذل

توظيةع الرخرةيات الدينيةة مةر  أوتوظيع مصاشر: يتمث  فةي توظيةع النرةوص الدينيةة  -1

 سلوةي. أخ قيما لتحقيق  أ اينص  خ ك

تضةةمير واسةةتدعاء النرةةوص و الرخرةةيات  أوتوظيةةع ليةةر مصاشةةر: وفيةةخ يةةتم توظيةةع  -2

 .خ قياألفنية  ون قرر ا علم ال ان   إنسانية أولاية فكرية  والرمو  الدينية لتحقيق

 انةاتاإلمكي ع  صاحصخ مرلحا ا تماعيا في حير يمنحةخ المسةتوى الثةاني ةافةة  األوكوالمستوى 

ي االدو ةة تراعةي ال انة  التنة وإنسةانية وأخ قيةةالثرية للدير ليعصر اوساطتها عر قضةايا فكريةة 

 (.10)األسا 

 مإلةشعر احمد مطر المتضمر توظيةع النرةوص والرمةو  الدينيةة ينتمةي  أنعلم  التأةيدويمكر 

 المحوو الثاني ةما ستكرع عنخ الدواسة الدقيقة لنروصخ في   ا ال ان .

 االشتراك والتجنيس -1

 القدماء والمحدثين هما عندبين * جدلية التداخل 
 أ ميتةخ وتصةاير الواء حةوك  ناا اخت ف قا م حوك حقيقة ا شةتراا اللتظةي فةي العرايةة     

يقةوي فةي  نقاط الخ ف حوك تداخ      الد لة مع   لة الت نةي  الة ي إلم اإلشاووو اد مر 

وضةةع حةةدو   إلةةموالص ليةةير  اللغةةوييرعلةةم ا شةةتراا ويسةةتمد  ةة وو  منةةخ ولةةم يهتةةد  أصةةلخ

ر ء مةر الخةاحد ما  ةي أنمسميان لريء واحد او  أنهما وأواتتر  اير المرطلحير وواما 

ر مةر متةير للتهةم عنةد ال حقةي أسا العامة التي يسرت وضع  األس مع ذلا اوسوا  أنهم إ 

 :يأتي نا  اد مر استعراض  ان  مر وؤى القدماء والمحديير في   ا ال ان  وةما 

 *في المنظور القديم
م علةة حصةةطلومةةا اقديمةةة تتةةر  اةةير ا شةةتراا والت نةةي    نةةاا وؤيةةة عرايةةة أنيصةةدو        

 ليةير حر  خلط واضح عند طا تة مةر الص إذ المتأخرو األ اياتتسميتخ) اتعد  المعنم ( في 

ي  ة(( يتحةدث عنةخ فة456العرب القدامم اير ا شةتراا والت نةي  فةاار وشةيق القيروانةي )ت

 : أنواني ية  إلمالك ي عر الت ني  وال ي يقسمخ  إطاو

 و ااخت ف المعنم.تكون اللتظة واحد أنالممايلة: و ي  -1

 ي  مخ. احتماك اللتظ معنيير احد ما ي  م السيا  والخر   -2

  اةخ مةر ليةر أولةماحةد  اسةتخدامخ اةير النةا    أحقيةةيكون اللتظ مرةترةا مةر حيةل  أن -3

 (11اعيدا عر معانيخ المتعد و.)

 نةي  ن التمترا فةان وا أنهمةامةع انةخ قرةد وظا ر ة مخ انخ ي ع  ا شتراا  يءا مر الت نةي  

ة فةي الخيانة  ة((837)تااةر ح ةة الحمةوي وأمةاعلم ا شتراا وان لم يررل اة لا،  أساسايقوي 

ر تلتةا معنةم مةتماية  وةنةا  واتتقةا لتظةا واخ الت نةي  )مةا أنفيؤةد   ا التداخ  التاي اينهمةا فيةرى 

سةم او مةر لير تتاوت في ترحيح تراةيصهما واخت ف حرةتهما سواء ةانةا مةر اسةمير او فعلةير ا

تظمةا مةر انةتظم وةنةا  مةر نةون واحةد ةاسةمير او فعلةير سةمي ممةاي  وان ان إذاقةالوا  فةننهموفع  

 فهمةا نوعير اسم وفع  سمي مستوفيا و   القرد تماي  الرةنير في اللتظ والخةط والحرةةة واخت

 (12في المعنم()

م  ةدي المةولعير االتحسةير يتر  اير ا شتراا وال نا  و و ا لا يسير عل وظا ر ة مخ انخ  

التةداخ  الحاصة  عنةد  وعنةد ليةر  سةصصخ عةدي نضةو  المرةطلح اللغةوي  أنو شةا فةي  الصديعي

اسةص  طصيعةة العرايةة  وألوانةخالخطوط التاصةلة اةير الكثيةر مةر فةرون الكة ي  وانعداي
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 االحضةةاوو أسةةصااخ أةثةةراوتةةصط فةةي  أمةةرا تسةةان فةةي المعنةةم و ةةو  إلةةمنتسةةها وميلهةةا 
الة ي يتتةر  فيةخ ا لةي ينحةو منحةا عقليةا عةر  األمةرو ةو ,ان ميا ينها وتنوعها واتس

لير  فةي فهمةخ لطصيعةة التةر الص لةي و وو  فةي انةاء الةنص و ةو حةا ي القرطةا ني 

يختلةع  ( و 13ال ي حد ا شتراا ااستخداي المتر و في الد لة علةم معةان مختلتةة )
الطةةرا  عةةر ليةةر  مةةر ذوي الميةةوك  ةة(( فةةي ةتااةةخ 745يحيةةم اةةر حمةةيو العلةةوي )ت

طصيعةة ال نةا  نتسةخ المرةترةة اة  يةرى فةي  األلتاظالصديعية في عد  ال نا  قا ما علم 

م ةا ي الكة ي ومةر محاسةر مداخلةخ  ألطةعسا ر التنون الص لية فهو عند )مر  ملتقديمخ علسصصا 

 (.14و و مر الك ي ةالغرو في و خ التر ()

الصهةةةاء  وأيةةةخفيةةةرى الةةة ي نقةةة    ةةة((637)تاألييةةةرا  الةةةدير اةةةر وفةةةي ا ت ةةةا  نتسةةةخ يسةةةير عمةةة

 إذارا  ن اللتةظ المرةت إليهةاتحةدث مةي  واضةحا  األلتةاظفيرى اةان ) مناسةصة   ((763)تالسصكي

تة مر  ناا طا  أن( علم 15()إليخةان للنت  ترو    خرحم  علم معنم يم  اء المرا  اخ معنم 

ةةاار  يتضةمنها السةيا  تمثة  متتةال الد لةة علةم المعنةم العلماء تحديه عر ضرووو و و  قرينة

 (16ولير م.) األيير( واار   (328ا نصاوي)ت

 ةو  معنةم يكا  ال ميع ي معون علم و األمرفي و و  المعاني المتعد و وفي حقيقة  أ ميتخوتصدو 

و الةم صةا المت األوكللمعنةم  األوكمرةيي ومعان فرعيةة قريصةة او اعيةدو عنةخ احيةل يرةصح التهةم 

ا   ة(( قةد فرة  تعةد  المعةاني عةر السةي911السةيوطي)ت أنال  ر  نيا ي عة  المعنةم محةد ا مةع 

ن ا( مةع 17ء()علةم السةوا فةأةثرةلمةة واحةدو علةم معنيةير  إط  أي ا شةتراا) اأنةخحيل يقةوك 

عنةد   معانيةخ فمةر ليةر المعقةوك ان تتسةاوى إلةماللتةظ    إلةمقولخ )علم السةواء( وامةا ينرةرف 

 (.18)الكثيرو عنخ األمثلة أوو في تحديد المعنم و و ال ي  وأير المعاني وان يهمش السيا  

فةي  ختقواأ أنهم إ الص ليير العرب ن حوا في فهم ما ية المرترا وال نا   أنواعد فمر المؤةد 

((  ة471شةي  الص ليةير عصةد القةا ر ال ر ةاني)ت أنوضع حدو  فاصلة اينهما مةع  إلمالوصوك 

تة فلسة إلةمةةان يمية   ألنةخنتسخ مر الخوض في  دك التداخ  الحاص  اير المرةطلحير  أعتمد ق

قةد تصةير نحوية في القراءو والتهم ويضع ة مخ التةي الخطةوط العامةة التةي حةد ت وؤيتةخ فيقوك)ف

ن حد  لما ةةاولو ةان االلتظ  إذانررو المعنم  إ لم يتم  أمريعطي الت ني  مر التضيلة  ما أنلا 

ن منةةخ والولةةون اةةخ وذلةةا   اإلةثةةاومعيةة  مسةةته ر ولةة لا ذي  إ فيةةخ مستحسةةر ولمةةا و ةةد فيةةخ 

المرةرفة فةي خدي للمعاني و األلتاظ إذ إليخي  اها الت ني   ما إلمتدير في ة  موضع  المعاني  

ةةان  حكمها وةانه المعاني  ي المالكةة سياسةتها المسةختة طاعتهةا فمةر نرةر اللتةظ علةم المعنةم

لة ةان ة ي ............وله   الحااإلةرا عر طصيعتخ وذلا مظنة  وحالخالريء عر  هتخ  أ اكمر ة

عةةر  فةةي القةةوك وااعةةد أمكةةر المتقةةدمير الةة ير ترةةةوا فضةة  العنايةةة االسةة ع وليمةةوا سةة ية الطصةةع

 (19القلق()

  ما:  ميعها وال ي نميي فيخ ات ا ير مختلتيرويصدو التر  واضحا اير النروص السااقة 

الةةنص  ات ةةا  المتقةةدمير القةةا م علةةم ا  تمةةاي اةةالمعنم وواةةط  ماليتةةخ التةةي تحقةةق  ماليةةة -1

 وؤية ال ر اني. في سياقات مختلتة و و ماتوميء الم وع قاتها ااأللتاظ

ير وةةان التحسة أسا االصديع وافانينخ ممر قيموا الرعر علم  أولعواممر  المتأخريرات ا   -2

 األييرار مثلخ ا الص لة وترعصها وتداخلها في الوقه نتسخ و و ماذلا التهم مدخ  لتطوو 

 والسيوطي ولير ما.

 

 

 *في المنظور الحديث
لقد ةانه خ صة النظرو العراية الحديثة ميي ا مةر تةراث الةدو  الص لةي واللغةوي      

وظيتةةةة  فةةةي  الغراةةي فلقةةةد تمثةة  الصةةةاحثون والنقةةا  العةةةرب المعاصةةرون واأليةةةرالعراةةي 

وسةةا    تسةةان المعنةةم والتعصيةةر مةةر التنةةون الص ليةةة  أخةةرىمرةةترا وال نةةا  وطا تةةة ال
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في اتسةان التعصيةر فيكةون مةا و صةالحة  أير ،يقوك  .توفيق محمد شا ير)وله ا ا شتراا 

( ويتةةااع 20الرةةنعة الصديعيةةة علةةم و ةةخ الخرةةوص() أصةةحابللتوويةةة وللت نةةي  عنةةد 

 ي يحققةخ المرةترا و ةو متهةوي القرينةة اللتظيةةة التوسةع الة إلةميضةاف  ا خةر  انصةااحةل 

الغمةوض فةي المعنةم  ن   لةة  إلةمتقرير حقيقةة تعةد  الد لةة الة ي قةد يقةو   إلموانتهم 

اينهمةا )أي  أن إذ إط قةايمكر ا ستد ك اها  متغيرو  ا ما و  لة اللتظة الحالية   األلتاظ

ةمةا ان اعضةها قةد يطغةم علةم الخةر  المعاني له   اللتظةة ( فروقةا قةد تضةيق وقةد تتسةع

 إلةم( ، ويعةو  الةدةتوو احمةد محمةد المعتةو  21يرةلح فةي ليةر ) ويرلح في موضع  

 واء علماء اللغة المعاصرير في فهمخ ل خت ف الحاص  اير )تعد  المعنم (و)المرترا 

 ( homonyسةةتيتر اولمةةان وليةةر  فيتةةر  اةةير ا شةةتراا اللتظةةي ) إلةةماللتظةةي( مسةةتندا 

فةةي الرةةك   األلتةةاظيتنةةاوك التطةةوو الةة ي يرةةي   فةةاألوك( polysemyوتعةةد  المعنةةم )

والصنيةةة الخاو يةةة تطةةووا متوا يةةا حتةةم تتقةةاوب فيمةةا اينهةةا وتتتةةق اطريةةق المرةةا فة فةةي 

ونطقهةةا علةةم الةةرلم مةةر اخةةت ف المعةةاني وصةةووو الكتااةةة ةمةةا فةةي التةةر  اةةير  أصةواتها

المرةترا يعنةةي  أن( امعنةم الصحةةر أي seaيةةرى و)  امعنةةم see)الكلمتةير ا نكليةييتير)

وفةق  ة ا المنظةوو التكةراو مةع التغيةر اينمةا يعنةي المرةطلح الثاني)تعةد  المعنةم( و ةو  

مث  يتةر م الكلمةة  القاوئ أنمر مدلوك مع  أةثرواحد لها  أص ةلمة واحدو منحدوو عر 

 أن( و ةو يؤةةد علةم 21تةة )ا نكلييية الثانية تةرا م مختلتةة اذا  ةاءت فةي سةياقات مختل

الصنةاء وا نييةال االلتظةة عةر  وإعةا والم ا  ال ي يدوو ا تسان فةي فلكةخ وسةيلة للعةدوك 

قةةةد يرةةةع   أخةةةرى   ت  إلةةةموظيتتهةةةا المر عيةةةة و  لتهةةةا ال اتيةةةة الوضةةةعية السةةةااقة 

 ناا مر يرى و و  معياوير للتتريق اير المرترا اللتظي وتعد   أن( علم 22حرر ا)

 أصة  إلةمأي ان يكون للكلمة معنيةان مختلتةان ينتمةي ةة  منهمةا  : التأصي أولهمامعنم ال

قرااةة المعنةم و ةي   لةة الكلمةة او الكلمةات المتقاواةة او  والثااني: لآلخةرلغوي مخةالع 

 أمةوو إلةملغة تعةو   أيةو و  المرترا في  أسصابوان مر ,المترااطة علم معان مختلتة 

متعد و ترةترا ةلهةا فةي  أشياءالكلمة الواحدو علم  انط  ي تسمح عدو منها العمومية الت

تطةوو  العلماء والتي تعو  إلةم أةثرصتة واحدو ومنها ا ستعاوو والم ا  الل ان قاك اهما 

مسلم اخ ومتروغ منخ عند العرب احكم  أمرالد لة اتطوو المدلوك يم السص  الله ي و و 

اتسةةان المعنةةم عنةةد م  أسةةصابنةةون وعةةدت احةةد ةةةون الله ةةات ظةةا رو واقعيةةة فرضةةه الت

ترةةك  لغةةة مسةةتقلة عةةر اللغةةة التةةي  أنيمكةةر  عنرةةر ضةةعيع  ن الله ةةة   ارأينةةا)و ةةو 

ةلمةة مةا قةد تتغيةر فتتطةااق مةع ةلمةة  أصةوات أن إذقطعا( يم العام  الروتي  إليهاتنتمي 

الكثيةر مةر ( و ة   الرؤيةة ولير ةا ممةا يضةاف الةم 23لةم يرةصها التغيةر ) أصةيلة أخةرى

 (24التي يضيق الم اك عر ذةر ا  نا مكتتير اما تقدي منها) الواء

ها فةي  انة  المراو اليخ ووؤى القدماء والمحديير عن ااتداخلهتتصعنا     الظا رو  ما وإذا

 مإلةل أ واحدو مر الطر  التي  أنهامر نروص احمد مطر )محوو     الدواسة (لو دنا 

فةي  اسةتخدامخ إلةمتوظيع المرترا اللتظةي عمومةا قصة  الولةو  ل أمثلة ولنأخ  استخدامها

 خدايتوظيع النص الديني وووااطخ الموضوعية والتاويخية للتدلي  علم تتةر   فةي ا سةت

 فتي قولخ:

 قيل لي.......            

 تتدخل في السياسة ال         

 شيدوا المبنى وقالوا:         

 !أساسهابعدوا عنه          

 السادة عفوا أيها         

 يهتز جسم كيف ال

 (8الرعرية الكاملة/ األعماك)     !رأسهعندما يفقد 
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 األمةر وإ اوو ةي  المعروفةة األيديولو يةةتعنةي المتةر و  األولةمو (  نةا ,وأساسخفقولخ)السياسة 

 يرسةةم صةةووو للدةتاتوويةةة األايةةاتو ةةو فةةي  ةة    أصةةلخالرةةيء أي  أسةةا مةةر  مةةأخوذووالثانيةةة 

 األسةصابم النتةا   قةا م علة أسا وعواقصها  ن  األموو إ وااضعع  وا ستصدا  الغصي القا م علم

 و ي علة الم تمعات التي تعيش تحه وطأو القمع وا ستصدا .....

 وقولخ :

 فاخرج القانون من متحفه

 وامسح الغبار عن جبينه

 اطلب بعض عطفه

 لكنه يهرب نحو قاتلي

 وينحني في صفه

 ي ودمي:يقول حبر

 تندهش ال

 أوطاننامن يملك" القانون" في 

 (50وللمييد ينظر /  10الكاملة/ األعماك)    هو الذي يملك حق عزفه!

 
الةص    امعنم الدستوو وم موعة الترريعات التي تداو اوسةاطتها شةؤؤن األوكفتي النص قانونان 

للتر ةة  تعطية  القةانون ووضةعخاللة الموسيقية المعروفة فالمتحع  و   لة وميية علم والخر 

ليتحةوك مةر  األقوىةما توضع مو و ات المتاحع والقانون تحوك في صع ال اني و و الطرف 

اختيةاو  ايةد السةلطة ولقةد افلةح فةي أ او إلةمخطوط الدفان عر حقو  المواطر المهدووو   خرةونخ 

 وفةةق نسةةق ااألوتةةاومتةةر و العةةيف التةةي اوحةةه امعنةةم القةةانون الخةةر  ن العةةيف  ةةو الت عةة  

ف العةا  ألنهةاتتةرض اللحةر الة ي يناسة  مرةالحها  حةيرتتعلخ السةلطة  مقرو  و  ا االضصط ما

 الوحيد في  وقة القدو .

ريةدو ةانةه ف وألتةاظ ة ا الرافةد الغنةي امعةان  أمةد وووااطخ عند  فلقد  الدينيتعلق االنص  ما وأما

 ياإلسة مفةي اسةتلهاي التةراث الةديني  والتة عمةق النرةوص التةي ةرةته عةر مو صتةخ  أسصاباحد 

 فيقوك:

 تفقدوني أناسمعوني قبل 

 جماعة يا

 لست كذابا

 حزبا أبيفما كان 

 ..إذاعةوالامي 

 األمرفي  كل ما

 باألمسان العبد صلى مفردا 

 في القدس ولكن"الجماعة"

 (11الرعرية/ األعماك)     !سيصلون جماعة
الثالثة فمغيا ةا  أما إليهم يومئالم موعة مر الساسة ال ير  امعنم الرفا   والثانية األولمف ماعة 

السةخرية التةي للتةه  إلةمينررف فةي نهايةة المطةاف  األمر أنلير , يني يتعلق ار و ال ماعة 

 أ لهةا إلةممةر عمة  عراةي  مةاعي يعيةد القةد  السةليصة  يأسةخشعر  السياسي عمومةا فهةوا يرسةم 

ير التةي يسةتخدمها الساسةة فةي تخةدير الرةعوب وتصريةر ويسخر مر الرعاوات المرفوعةة ااسةم الةد
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و ة ا توظيةع لرةعيرو مةر شةعا ر الةدير تصعيتهم للمحتة  وتخلةيهم عةر قضةية العةرب المرةييةة ...

 اعيد عر المصاشرو والتقريرية. اأسلوبو ي ص و ال ماعة لكر 

 نتسخ في قولخ: األمرةما نلمح 

  أخرىقمة 

 وفي الوادي جياع تتنهد

 ...أخرىقمة 

 وقعر السهل اجرد.......

 وابرد اعليقمة 

 محمد يا

 محمد يا

 محمد يا

 ابعث الدفء 

 فقد كاد لنا عزى..

  (22الرعرية/ األعماك)      كدنا نتجمد!و

 
مكةة وطغاتهةا القلةة المسةلمة فةي الرةع     وحيل حرةر مرةرةوطال أايفهو يوظع حا ية شع  

و سةصقها اتقمةة  أيةةتختلةع عةر  قمةة العرايةة التةي  ويسخر مةر ال اإلس يعقااا لهم علم اعتناقهم 

طحنتهةا  التةي الحكةم والتةي ترتتةع فةي تتا تهةا عةر قضةايا الرةعوب أ ة القمةة  أ ة قمة  ألنهاتليها 

اةا  خةر اسةتخداي ينا ية)القمةة والةوا ي( مثلمةا حمة  الةنص اشةتر مآسي ال ون والتقر و لقد أحسةر

 لم... و فك  ما ااو  مترفع عر مرا   القان المصتو و اير قمة ال ص  وقمة الرؤساء والقا

 قولخ: األخرىني توظيع النص القر  أمثلةومر 

 عجبا ......

 كيف اكتشفتم

 آية القطع

 ولم تكتشفوا، رغم العوادي،

 آية واحدة 

 (51الرعرية/ األعماك)         من كل آيات الجهاد!
 

ر واو لكةةم مةة أيةةديكملةةخ تعةةالم))ألقطعر فآيةةة القطةةع  ةةي التةةي ذةةةرت فةةي القةةر ن الكةةريم فةةي قو

يقاسةيخ  التع ي  والتنكي  الة ي إلم يومئ( و يات ال ها  في القر ن معروفة و و 71خ ف(()طخ/

المقدسةةة علةةم  نةة  وتترلةةه للةةصطش  األمةةةالمةةواطر المسةةحو  مةةر السةةلطة التةةي ترةةةه قضةةايا 

ةراسةي  اسةتمراوية الصقةاء علةماالرعية تحه مظلة الدير التي تستغلها لتحقيق مرةالحا الخاصةة و

 الحكم.

وظيةع تعةر نتسةها فهةي  أفرةحهالقريدو الطويلة المعنونة)فصأي الء الرعوب تكة اان( فقةد  وأما

ي ةة  فةتقةع فةي النسةق نتسةخ  ألنهةالسووو الرحمر في القر ن الكريم وسةنكتتي امقطةع واحةد منهةا 

 فيقوك: قاوئلل إيرالخ إلممقاطعها مع تعد  المغيى السياسي ال ي يرمي 

 وله الجواري الثائرات بكل حان

 وله القيان

 اإلذاعةوله 

 دجن المذياع لقنه البيان
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 الحق يرجع بالربابة والكمان

 (64الرعرية/ األعماك)            اآلء الوالة تكذبان! فبأي

 
( 25مر/(()الرحةةاألع يقولخ تعالم))ولخ ال ةواو المنرةآت فةي الصحةر  إلمفمر الواضح انخ يرير 

 مةاءاإلالمقرو   نا اال واوي فةي الةنص القر نةي السةتر و ةو قرةد اهةر ال ةواوي امعنةم  أن إ 

مسةتصدير التي تصان وترترى و و اشتراا استغلخ فةي توضةيح الت ةوو الها لةة التةي تترة  الطغةاو ال

كير المترفير عر الرعوب المسحوقة ولرقهم في الل ات علم حساب  ون الم يةير وترةر  ا مةال

تمضةي علةم  التاسدو التي ترو  للطالية والقريدو اإلع يوسا    وأولها اأيديهم األموو ماي  ة 

 ا الخةالق نص قر نةي اة  متمثلةة االعظمةة التةي يؤةةد إلملير مسيئة  أسلتنا  ا النسق ال مي  ةما 

 .يانوطغ إوا وفو  ة   أنهال اتخ التي تعلوا علم ة  شيء والتي تناسم الطغاو والمستصدون 

 وقولخ:

 تقول لي والدتي:

 ولدي يا

 تنجوا من النحس أنشئت  إن

 وان تكون شاعر الحس

 سبّح لرب "العرش"

 (89الرعرية/ األعماك)     واقرأ آية"الكرسي"!

 
ي  ةو عةرش ت تعةالم المة ةوو فة األصةليفالعرش ينررف معنا ا  عرش الحكم مةع ان معنا ةا 

 معنةةم ةرسةةي السةةلطة مةةع ان معنا ةةا إلةةمي ينرةةرف ولير ةةا( والكرسةة 4القةةر ن الكريم)الحديةةد/

 أةيةدت( ليةر ان المعنةم المقرةو   نةا 255معروف ووو  في القر ن الكريم ةة لا)الصقرو/ األصلي

 محاااو الحاةم والتمسح اخ وسيلة مثلم للساعير للرهرو والكس  الما ي. مصدأ أن

 ويمكر م حظة الظا رو نتسها في قولخ:

 وفي ختام عرضنا

 الممثل المشهور يغادر

 للحج والعمره

 يرجو ثواب "ربه"

 أجرهويبتغي 

 يبوسه

 يبوس "خشم" بيته المعمور

 ثم يعود سالما وغانما

 وحجه مبرور

 (100الرعرية/ األعماك)          وذنبه مغفور!

 
عنةد  اإللةخسيا  القطعة الرعرية ومضةمونها وتعنةي  إلمما نظرنا  إذافمتر و)واخ(  نا تعني السيد 

 ألنهةا األنةع  لتها الدينية حيل شعيرو الح  المقدسةة وةة لا متر و)خرةم( التةي تعنةي  إلمظر الن

و ةي  نةا ضةمر السةيا  المتعةاوف عليةخ والتةي  (25) األنةع أقرةمو ي  مأخوذو مر )الخيروي(

الديني اار  معةالم  اإلطاوتت اوب مع معنم التملق ال ي يرمي الراعر الم تروير  ةما تعني في 

الة ي  و  المسةلمون علةم تقصيلةخ تقديسةا  األسةو المعموو و و  نا مكة المكرمة أي الح ةر  الصيه

عند الطواف اصيه ت و ي مياو ة  ميلة والتتاتة حسنة الوقع يعيف فيها علم وتر التراث ال ي 
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ةيةةع يياو ةةخ الرةةاعر مةةع الحاضةةر ااسةةتلهاي خةة  ، والمعنةةم والسةةيا  نتسةةهما  القةةاوئيرةةعر   

 ارك  مختلع في موضع  خر و و قولخ: يأتيان

 "األسودوارى حول "البيت 

 "بيتا ابيض"

  اإلحراميجري بثياب 

 يرمي الجمرات على صدري

 .األصنامويقبل خشم 

 ويحد السيف على نحري

 .يوم النحر!

 كاألعالموارى سبع جوار 

 غص بهن ضمير البحر

 (141الرعرية/ األعماك)      . تحمل عرش الثور الثوري
 

رةةي م ةو  األاةيض نةا  ةو الكعصةة الرةريتة المكسةوو اكسةوو سةو اء م  صةة والصيةه  األسو فالصيه 

 طةةةإحا إلةةمطاليتهةةا والمعنةةم  نةةا يرةةير  إقامةةةومقةةر اتخةةاذ القةةراوات ومقةةر  أمريكةةاالحكةةم فةةي 

ا علةةم وال مةرات التةي اعتةةا  المسةلمون وميهة وأ لةةخمةر خةة ك الةتحكم ادولةخ  ااإلسة يالمسةتعمر 

حةر صةدوو الرةعوب المغلواةة مثلمةا تحةوك الن إلةمفي شعا ر الح  المعروفة تحوله  لي إانر  

وك( وترةعرنا متةر و )حة وأ لةخ لإلسة ينحةر  إلةممر شعا ر حة  المسةلمير  األخرىو و الرعيرو 

ي الصحةر ال واوي فة أنالوقون في شرةخ  صر حكاي السوء مثلما  إلماالحراو والتحكم ال ي قا نا 

شةرنا و ةي ( والتي استعان اها سااقا ةما ا25لم ةووو في القر ن في سووو) الرحمر/تعني الستر ا

غةةاو  وك الخلةةي  السةةصع التةةي تخةةدي عةةروش الط وأظنهةةامعنةةم  ديةةدا و ةةو الةةدوك السةةصع  تأخةة  نةةا 

لخلةي  ا( وحيةل منطقةة 1987المنرووو في العاي  2في  فتات ) مو و و سيما وان     القريدو 

قدمةةة المنطقةة وةانةه م أووا التةي خلطةه  اإليرانيةة–ي سةعير الحةرب العراقيةة العراةي تلتهة  فة

 ومنها قولخ: أخرى حقة ةما  و معروف والحالة نتسها تتوضح في قريدو  مأساوية ألحداث

 وهربنا نحو بيت هللا منكم

 البيت...بيت ابيض! فإذا

  (186الرعرية/ األعماك)       آخر دعوانا...سالح ابيض! وإذا

 
 ألوكامعنيةير  إلةمقولخ)سة ل ااةيض( ينرةرف  أنامعنييهةا السةااقير ليةر  نتسها   لة ايه و ي

لحةراي افي سيا   يني وحيل حرمة الصيه الحراي التي تمنع علم المسةلم حمة  السة ل عنةد الصيةه 

 .ب العرايةفيخ االنتط النعمة والنقمة التي ااتليه اها الرعو األايضوسيا  سياسي قرد االس ل 

 قولخ: األخرى األمثلةومر 

 وقيل لهم: كم لبثتم؟

 فقالوا:مئات القرون

 انبعث؟

 قال الذي عنده العلم:

 الكذا يحكمون أم أوالدومازال 

 (273الرعرية/ األعماك)     تبعثون! ومادام)بعث(....فال
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( واضةةح ليةةر انةةخ اسةةتخدي متر و)الصعةةل( فةةي 19الكهةةع فةةي) سةةووو الكهةع/ أ ةة فاسةتلهاي قرةةة 

 ي القر نةيعنيير اسياقير مختلتير فالصعل عموما  ةو اعةل المةوتم يةوي القيامةة و نةا  او  المتهةوم

 مر ي ية عقو   ألةثرالكهع و)الصعل( و و الحيب ال ي حكم العرا   أصحاباصعل 

ر نةي اةدا مةدمنا علةم التعامة  مةع الةنص الق ألنةخالتي تضمنها شعر   األمثلةويرع  حرر  ميع 

اخة   ينضة  مهمةا الكمةاك والرفعةة فةي التعصيةر المعنةوي والمعةير الة ي   أنمةوذ  ألنخو و محق 

ر اةيالنرةوص علةم تةداخ  يصةدو طصيعيةا  اشةتماك ناا م حظة  ديرو االة ةر و ةي  أنلير  ,منخ

 ووحةا ومعنةةم القر نةييضةمر الةنص  المرةترا وال نةا  اة  اينهمةا واةير التضةمير فهةةو عةا و مةا

 تتريلخ في القسم الخاص االتضمير. سيأتياالمرترا ةما  خأينا ويستعير في  وألتاظا

 التضمين -2

ا( ا لةةي يقةةوي علةةم ا سةةتعاوو مةةر النرةةوص)القر نية والرةةعرية ولير ةة أسةةلوب            

( و ةو يختلةع عةر التضةمير الة ي يخةوض فةي  وانة  26القرةيدو) أايةات أينةاءفةي  وإ خالخ

يحتةةا   أنليةير مةةر عيةةوب الرةعر ومعنةةا  الرةةعر وعروضةةخ والة ي يعةةد  اعةةض الص  إيقاعيةة

 (.27المعنم) إلةماكمر ايه  ألةثرالراعر 

لقةدامم علم الرلم مر قةدي اسةتعمالخ وسةصق الرةعراء ا األسلوب  ا  أن إلم اإلشاووو اد مر 

حةروت مةر انخ اوتدى علم يةد الرةعراء المحةديير حلةة  ا يةة ت إ  سيما العصاسيير منهم  إليخ

وو فكري  يني ةان يضةع  ة   الليةة تحةه شةروط تعةا والخرا فني تقليدي قيو  ةثيرو اعضه

 ليخ اوصتخ، واالنسصة للدواسات الحديثة فقد وةيت عإوسا هاال هد النقدي العراي القديم علم 

ة متهةوي )شةعرية الةنص( ةرؤية إلةمظا رو عروضية متأيرو االدو  النقدي الغراةي والرؤيةة 

تاعلية ر يت خ عصر مراح  تطوو  نحو مصدأ ال نحوية وان ال) ان ةو ير( ال ي يرى ان الرع

دا ان الرةعرية تتحةةد  ادو ةةة التةةوتر والرةةران اةةير الوقتةةة الترةيصيةةة والوقتةةة العروضةةية مؤةةة

في حةير يقةوك ااحةل  (28العروض عندما يتعاوض مع الترةي  يكون التو   ا ما للعروض)

نةا سةمح ل ألنةخر يتميةي اال ةدو والطرافةة عمة  ةةو ي أن خر معلقا علم وؤيةة ةةو ر ومؤيةدا) 

ظلةةه مهملةةة فةةي شةةعرنا العراةةي وارأ ةةا مةةر تهمةةة العيةة  التةةي  أسةةلوايةاالكرةةع عةةر ظةةا رو 

 (.29وصته اها لتترو طويلة()

وعموما فقد ار ت ظا رو توظيع الةنص الةديني عةر طريةق التضةمير فةي القرةيدو العراقيةة 

وينةخ سة احمد مطر تحديةدا وارةك   فةه فةي  واوعند شاعر     الدوا (30)والعراية الحديثة

( 1989-3( ) فتةات 1987-2( ) فتةات 1984-1الثمانينةات تحديةدا ) فتةات  كالرعرية خة 

يم قةلنةدن فةي الثمانينةات وحيةل ا صةطداي الطصيعةي مةع  إلةمتتعلةق اظةروف انتقالةخ  وألسصاب

مانينةات يوو الواقع العراةي فةي ننسم انخ ةان قا ما مر الخلي  حام  صو الم تمع الغراي و 

 س ميةاإلفيها والتي ادأت مع الثووو  اإلقليميةالقرن العررير وحيل تراعد حدو الرراعات 

 –الرةةران العراةةي  فةةيومحةةاو ت ترةةدير ا يةةم الرةةصغة الدينيةةة التةةي ترةةاعدت  إيةةرانفةةي 

هةا قيقةة تو تاسص  معا دو ةام   يتيد سيئة الريه وةانه تلةا مرحلةة صةعصة و  اإلسرا يلي

  خةرصصا  نةاا سة أنيةم  ,األاةر الحةدث  األمةراقع والتي مثله في و اإليرانية -الحرب العراقية

وك يتمثة  فةي الطتةةرات ا قترةا ية فةي الةةد  وتصةاط ظةا رو توظيةةع الةنص ارةعر  الثمةةانيني 

 ينيالةنص الةد إلةمالنتطية التي وسعه الت وو اير عةالمير عةرايير لنةي وفقيةر وةةان الل ةوء 

 اعتيا يةةا ألنةةخ نةةص مهةةيمر فنيةةا فةةي الرةةعرية العرايةةة فةةي مختلةةع عرةةوو ا واسةةتلهاي أمةةرا

فةي  انإاةد أيمامطر  أادنفي عو و محمو و لل  وو وتمث  خ   وان لها وقد  الراعر لخ يمث 

 ما:التعام  مع النص القر ني وووااطخ وحقق ا لا لايتير   فأحسر    المغامرو التنية 

ر العراةي )المسةلم فةي لالصيتةخ السةاحقة( مة القةاوئعقليةة  إلةموصةوك انخ عةرف طريةق ال -1

خ ك خلق لغة خطاب شعري امتا ت االس سة والوضةول والعمةق فةي  ن معةا اخترقةه 

ا فةةي  ةة  األقةة يالحةةدو  والعوا ةةق و علةةه منةةخ شةةاعر ال مةةا ير العرايةةة وان لةةم تنرةةتخ 

 ال ان .
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دلي  اةلم ينترة  عةر  ة وو   اأنخيل وايصه الرعر الحد إلمالعراي  القاوئانخ لير نظرو  -2

 فه.وضول يقافتخ الدينية ووعيخ علم الرلم مر انخ ةانسان لم يعرف عر تدينخ ارك   

 وأنيةقوتلا مييو شعر احمد مطر فهو شاعر العامة والخاصةة علةم السةواء و ةو خطةاب صةريح 

نظة  فةي  نأيةرا  لنةا  علةم مةامتأخرو اسص  انغ قنا  أخصاو ا إليناتر   يعك  مو صة ف و عا و ما

ي تترةاعد العق  العراةي االقرةوو التة إلرا المسي  ويقافة  اإلع يفيخ مما يرنعخ  التتكيرس ر 

ر  تكرةع شةع إلةماوتا ر توا ي التطوو التقنةي والتكنولةو ي الها ة  الة ي يرةهد  العةالم، والعةو و 

 ها قولخ:الكثيرو ومن األمثلةرتخ تضمير النص القر ني ووحا ولغة ومعنم مما تك إلمةثرو ل وء  

 ومالنا نعيش في جهنم

 في جنة تجري  وأمها

 (15الرعرية/ األعماك)       من تحتها"اآلبار"! 

 
 نهةاواأل( وحيل ال نات التي ت ري مر تحتهةا 25فواضح انخ ضمر قولخ تعالم في سووو) الصقرو/

 لصتروك.لير ال نات التي يعيش فيها المترفون القااعون علم  ااو ا

 )عليخ الس ي(:إارا يممضمنا قرة  أيضاوقولخ 

 إبراهيمياموالنا 

 اغمد سكينك للمقبض

 الفيل أصحابمن  أجركواقبض 

 الرأفة فيه تأخذك ال

 !األبيضبدين البيت 

 تجنح للتأويل نفذ رؤياك وال

 بالتبديل ألتأمللن ينزل كبش...

 موالنا يا

 لم تذبحه نذبحك إن

 فهذا زمن آخر

 ه الكبشيفدى في

 وينظةةر ةةة لا تضةةمينخ لقرةةة محاولةةة اار ةةخ 23الرةةعرية/ األعمةةاك)     !بإسااماعيل

 (42/أخرىالحصري  دي الكعصة في قريدو 
ر اةير قرةة ةثيرو واطتها المتاوقة التريةدو التةي خلقهةا الرةاع أموووتتحرا في انية التضمير  نا 

م ية األمريكيي اليهو ال ديد  أار ةات ا  )عليخ الس ي (ا اح اانخ وتحوي  فع  ال اح اإارا يموؤيا 

لعةةرب والةة ي يتتةةر  فةةي مغةةيا  مةةع الواقةةع المأسةةاوي ل المعروفةةةافتةةداء اانةةخ اةةالكصش فةةي القرةةة 

 .األ دافضحية لما  يساوي مر  إلمالمسلمير ال ير تحولوا  م 

 ( في قولخ :1/اإلسراءةما ضمر مر سووو) 

 أسرىفسبحان الذي 

 بعبد الذات

 مصرا ىإلمن صبرا 

 (28الرعرية/ األعماك)        !األخرىبه للضفة  أسرى وما
اح فعصةةد الةة ات  نةةا  ةةو ت سةةيد للعمةة ء الةة ير اةةاعوا القضةةية ومةةااير صةةصرا وشةةاتي  حيةةل مةة ا

 لقتلةة,ا اأيةدي أيةديهممرر التي اختةاو حكامهةا وضةع  إلمللتلسطينيير االم ان سكه عنها العرب 

  و خياو الحرب والدفان عر المقدسات. األخرىالضتة  مر    ت أنو شا في 

 مر سووو اليليلة( في قولخ: 1 اليةوة لا تضمير) 
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 ما حبستم إذاولكن 

 بصدري الهواء

  األرضسلوا 

 عن مبدأ الزلزلة!

 حتى يقول:

 سلوا عن جنوني ضمير الشتاء

 الغيمة المثقلة أنا

 بالبكاء أجهشت إذا

 فان الصواعق

 (46الرعرية/ األعماك)            في دمعها مرسلة!

 
لتةي افاليليلةة  نةا تةوميء الةم الثةووو العاومةة  مةر سةووو الرعةد( 13-) اليةة خروحيل تضمير 

لمنهمةرو ترصخ اليلياك لما اعتمر في صدو  وضا  مر الم مثلما يرى نتسةخ ليمةة مثقلةة االةدمون ا

 ةالمطر و و يوا ي فع  الصكاء اتع  الثووو.......

 مر قرة النصي موسم )عليخ الس ي ( في قولخ:ويضمر ا ياءا 

 ولدى فرعون قد حط الرحال

 اآلية الكبرى ألقىثم 

 يدا بيضاء...من ذل السؤال

 افلح السحر

 فها نحن بيافا نزرع)القات(

 (110الرعرية/ األعماك)           ومن صنعاء نجني البرتقال!

 
 فرعةون أنو شةا فةي  ,سةصقخ طةع ومةامر سووو الرعراء( في  ة ا المق 33-32)الياتفقد ضمر 

 فلةح العةرب نا  و الطالية المتكصر ولئر افلح النصي موسم)عليخ الس ي( في موا هة فرعون فقد ا

 حرةلوا عليةخ مةر وعةو  في تلقي الهييمةة وحيةل القةات المخةدو المعةروف فةي الةيمر  ةو ةة  مةا

الصرتقةةةةةاك مدينةةةةةة تحريةةةةةر فلسةةةةةطير وحيةةةةةل انقةةةةة ب الواقةةةةةع المأسةةةةةاوي لتكةةةةةون يافةةةةةا مدينةةةةةة 

 تكون لير نتسها. أنترلح  الهييمة   إ المخدو.......وحيل ة  شيء لي   و نتسخ 

 قولخ: األخرى األمثلةومر 

 إبليسقال  وإذ

 سبيل الرشاد أريكم إني

 قوم شلت يد االقتصاد فيا

 وران الكساد

 ثروتي في نفاذ............حتى يقول: أرىواني 

 الم

 الريب فيهريب في  ذلك الجيش ال

 والقدم ارتقى فاستوى

 وطالت يداه

 اإللهفجر 
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تحات/ وينظر للمييد الر 268-267الرعرية/ األعماك)         لصنم..ل.وعلقه فداءا 
105 ،111 ،125،219،252 ،500) 
تسةخ ن إالةي  نةا لةي   وإالةي مر سةووو الصقةرو (  2-1 والياتمر سووو لافر  29) اليةفضمر 

   اليةة المتةرف الة ي يتراةع علةم  ةون الم يةير وحرمةانهم وال ةيش الة ي ةو ومةي للط اقدو ما

 فةع   ونتةع مةر ووا هةا  وي  فيخ  و ومي القدوات العسكرية وال يةوش العرايةة ال ةراوو التةي  

 وحيل الملياوات تر  في  يوب ت او الس ل وت ةاو الحةروب ممترةة مةر  مةاء الرةعوب ومةا

 .  يواإلسالتي يتمسح اها المتخاذلون المتا رون االعرواة  وأمريكايعني الرنم لير الغرب 

ا يقصة  السةااقة قةد عكسةه ام األمثلةة إنعر التضمير سيطوك انةا الحةديل علةم  الحديلشئنا  وإذا

ي مةةع التنيةةة للرةعر والتعامةة  الةةواع اةةاأل واتتحةةدينا عنةخ مةةر مو صةةة فةة و فةي الترةةرف  الرةا مةةا

غنةةه قرةا د ت األسةمان أمطةروحسةصنا انةخ مطةر الة ي  اإلاةداناالتةراث الةديني ممةا يرةهد لرةاحصخ 

 وسخرت مر ومو  التسا  والعمالة والخسة . األمةاح  
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 مصادر الدراسة

 المصادر والمراجع -أوال 
 القر ن الكريم.*

 سلسلة عالم -عصا  إحسان . -ات ا ات الرعر العراي المعاصر -1

 .1978-الكويه-المعرفة     

تةةح: محمةةد - ةة((471عصةةد القةةا ر ال ر ةةاني)ت -الص لةةة فةةي علةةم الصيةةان أسةةراو -2

 .2005-ايروت- او الكتاب العراي -ا سكندواني

 .2001-لندن -2ط-الرعرية الكاملة)احمد مطر( األعماك-3

-1ط-منرةةووات المرةةةي الثقةةافي العراةةي -سةةعيد يقطةةير-انتتةةال الةةنص الروا ةةي -4

 .1989 -ايروت

 او  -تر مةةة: محمةةد الةةولي ومحمةةد العمةةري- ةةان ةةةو ير -ة الرةةعريةانيةةة اللغةة -5

 .1986 -1ط-تواقاك

مكتصةةة - ةة((837تقةةي الةةدير ااةةر ح ةةة الحمةةوي)ت -اإلوبولايةةة  األ بخيانةةة  -6

 .1987-ايروت-اله ك

  . - يةةر الم ا) واسةةة نقديةةة للظةةوا ر التنيةةة فةةي الرةةعر العراقةةي المعاصةةر( -7

 .1982-اغدا -واإلع يالثقافة منرووات و اوو -محسر اطيمش

يحيةةم اةةر حمةةيو  -اإلع ةةا الص لةةة وعلةةوي حقةةا ق  ألسةةراوالطةةرا  المتضةةمر  -8

 .1993 -ايروت - او الكت  العلمية - ((745العلوي)

 او  - ة((763اهاء الدير السصكي)ت -في شرل تلخيص المتتال األفرالعرو   -9

 .1992-ايروت  -4ط -الصيان العراي

الحسةةةةةةر اةةةةةةر وشةةةةةةةيق  -ي محاسةةةةةةةر الرةةةةةةعر و  ااةةةةةةخ ونقةةةةةةةد العمةةةةةةدو فةةةةةة -10

 -ايةةروت - او ال يةة -تح:محمةةد محيةةي الةةدير عصةةد الحميةةد - ةة((456القيروانةةي)ت

1972. 

تح:متيةةد  - ة((395 ة ك العسةةكري)ت أاةو-ةتةاب الرةناعتير)الكتااة والرةةعر( -11

 .1981 -ايروت - او الكت  العلمية -قميحة

 ايروت. – او صا و  - ((711مكري)ت اار منظوو محمد ار -لسان العرب -12

 تح: محمد - ((911  ك الدير السيوطي)ت-وأنواعهاالمي ر في علوي اللغة  -13

 .1958-ايروت -4ط -الكت  العراية إحياء او  -و خرون إارا يمالتض   أاو

 -مكتصةةةة و صةةةخ - . توفيةةةق محمةةةد شةةةا ير-المرةةةترا اللغةةةوي نظريةةةة وتطصيقةةةا -14

 .1980 -القا رو
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 -(صةةاللةة الكاتا)وسةالة ما سةتير مطصوعةة -المرترا اللتظي في اللغة العراية -15

 .1976 -ةلية ال اب - امعة اغدا  -عصد الكريم شديد محمد

الحسةةةةةةةةر حةةةةةةةةا ي  أاةةةةةةةةيصةةةةةةةةنعة  -األ اةةةةةةةةاءمنهةةةةةةةةا  الصلغةةةةةةةةاء وسةةةةةةةةرا   -16

 -اإلسةة مي او الغةةرب  -تةةح: محمةةد الحصيةة  اةةر الخو ةةخ - ةة((684القرطةةا ني)ت

 .1981 -ايروت

 

 المقاالت والمواقع االلكترونية -ثانيا          
م لةةةةة افةةةةق الثقافيةةةةة -نعةةةةيم عصةةةةد الواحةةةةد شةةةةرااي-اسةةةةتلهاي الرةةةةعراء مةةةةر القةةةةر ن -1

 . www.ofouq.comا لكترونية

 شصكة العي الثقافية ا لكترونية.-المرترةة المعاني في العراية األلتاظ -2

 .1960-ايروت-(8العد )-م لة شعر -خالدو سعيد-الصحل عر ال  وو -3

-25-24)األعةدا -المعاصةر األ ي م لة  - . اشم الطعان -المعاصر واأل بالتراث  -4

 .1977 -اغدا –مطااع  او الساعة  -(26

م لةةةةةةةة مةةةةةةةداوات  -فطومةةةةةةةة لحمةةةةةةةا ي -اللغةةةةةةةوي للرصةةةةةةةيد المع مةةةةةةةي التطةةةةةةةوو -5

 hotmail.com2006darat_www.ma@ .ا لكترونية

 .1988-(49-48العد ان ) -م لة التكر المعاصر -وشيد ار حدو-قراءو في القراءو -6

            .1957تمو  -ايروت -3العد -م لة شعر-لقاء مع السياب -7

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:الالكترونيةwww.madarat_2006@hotmail.com
mailto:الالكترونيةwww.madarat_2006@hotmail.com

