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 ملخص:
، نيات الدرامية ) الصراع، واحلوارنبحث يف ىذا ادلقال على ُسبل اختاذ الشاعر احلداثي من التق

 األدبية األجناسفيها القناع(، أسلوب تعبًنيا، ينطلق منو يف التأسيسي لقصيدة حديثة ، تتداخل 
تصويرية يعرب من خالذلا عن جتربة شعورية خاصة،  أداةيتخذ من تشعًن السرد  إذبعضها مع بعض، 

مشاىد درامو شعرية، تبوح  إىل إياىاوذلك هبدف التغيًن واالنفالت من قبضة اللغة ادلتوارثة، حموال 
 مصاف التحديث. إىلبروح اجلمال والشعرية، دما يؤىلها 

 
Abstract: 

This article seeks to study how modernist poets use certain dramatic 

techniques such as conflict, dialogue, and mask,which are considered 

as the expressive means of the poet’s style.This latter constitutes the 

foundation of the modernist poetry, a common ground where different 

literarygenres are interwoven. The modernist poet’s poetized narrative 

is used as a descriptive technique so as to come to terms with a 

spspecific emotiona experience. The use of this stylistic technique 

allows the poet to achieve defamiliarization and set himself free from 

the inherited ruls of language. In doing so, he turns the latter into 

dramatically poetic scenes, which reveals the aesthetic spirit of beauty 

and poeticity, thue elevating it to modernity. 

 تداخل األجناس األدبية: /توطئة عن1

اشتغلت القصيدة العربية )احلديثة وادلعاصرة( على أبواب مفتوحة من األطر الشكلية وادلضمونية، 
بوصفهما ركيزتٌن أساسيتٌن يقوم عليهما البناء الشعري بصفة عامة، األمر الذي جعل ىذا النوع 

( وفنية عدة، دتردت من خالذلا على كل منوذج من الشعر ينفتح على تشكيالت لغوية )لسانياتية
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-كانت رغبة شعراء احلداثة )بالتغيًن( ال تقف عند حّد، فدعوا إىل الكتابة» مألوف، حيث
لغة داخل لغة، فكان من الطبيعي أن حياولوا تغيًن العامل معتربين أن ىذا « إبداع»التأسيس، وإىل 

 .(1)«يقيىو اذلدف األمسى  والوحيد للشعر، الشعر احلق

فكثًنا من شعراء احلداثة ادلعاصرين من استطاع بقدرتو اللغوية وحّسو الشعري ادلتفرد أن يعقد قران 
تشكيل شعري جديد جيمع فيو بٌن الشعر والسرد وغًنه من األجناس األدبية األخرى، خيلص فيو 

سيات، أو قل القصيدة إىل تأسيس كتابة فنية تبشر مبولود إبداعي جديد، ىو القصيدة ادلتعددة اجلن
 ادلعاصرة ذات ادلشهد الدرامي.

واكتفاء القصيدة ادلعاصرة هبذا النوع من التعدد والتداخل األجناسي، ىو ما جعلها تكتسب 
شرعيتها يف حقل الكتابات الشعرية، وذلك باستحضارىا القوي لتكنيكات خصبة وثرية، حشدت 

ن غدت مشهدا شعريا حافال بألوان درامية متعددة، فضاء القصيدة العام بقيم تعبًنية فاعلة إىل أ
صعدت من قوة تشكيلها، الذي ينفتح على أفق ال متناه الدالالت، أفقا كفيال بإبراز قدرة الشاعر 

 احلداثي اإلبداعية.

 /الحضور الدرامي في القصيدة المعاصرة:1

ترتكز القصيدة ادلعاصرة على تشكيالت شعرية فنية، دتتاز باحلركية و الدينامية، دلا تنطوي عليو 
 -على أساسها–من ثقانات درامية فذة، تزيد من فنية وشعرية ادلشهد الشعري العام، أين يتحول 

ا النص إىل مشهد درامي ذات تشكيل بنائي وشعري خاص )أصيل ومتفرد(، فتبدو القصيدة، حينه
يف كتابة شعرية تتمتع بديباجة جديدة يزيدىا احلضور الدرامي كثافة مشهدية تستفز قارئها فسرعان 
ما جيد نفسو على أىبة االستعداد للتفرج عليها، وكأنو أمام فيلم سينمائي ولعل يف حضور العناصر 

يو القصيدة الدرامية إمنا ىي مثًنات خطابية عالية، تزيد من قوة وحساسية ادلشهد الذي حتتو 
البتعاد ادلعاصرة، إذ ترى الشاعر بلح عليها وباستمرار، ليؤسس يف النهاية مناخا دراميا يرنو فيو با

منط الكتابة الشعرية ادلتوارثة فيصبح حينها مكونا أساسيا من مكونات النص الشعري، بل قد  عن
 النحوي واسع النطاق. جيعل منها منطلقا ىاما، يشكل غيابو تقصًنا للرؤيا عجزًا عن التشكيل
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وعلى ىذا األساس، نستقرئ من حضور التقنيات الدرامية يف القصيدة ادلعاصرة، مجلة من القيم 
اجلمالية زادت من كثافتها التصويرية، وأعلت من حدثها التعبًنية، وكأهنا األرض اخلصب اليت يشيد 

يويا واسعا، حيقق من خاللو اجلمع عليها الشاعر قصيدتو، فاكتسبت شرعيتها جانبا ختييليا وبعدا رؤ 
 بٌن العبقرية واإلبداع.

 ومن التقنيات الدرامية اليت استقطبها شعراء احلداثة يف أشعارىم ذمد

الذي يعترب وجوده يف ادلشهد أمرا ضروريا، وعنصرا مهما يف بناء األحداث  /الصراع:1-1
 يأخذىا الشاعر ادلعاصر مادة خام ، اليت(2)«أحد أىم عناصر البناء الدرامي» الدرامية، إذ مبثل

يؤسس عليها مقولة الشعري فيجعل منها رديفا تسهل عليو  نقل جتربتو الشعورية ديثلها يف مشاىد 
 متعددة األبعاد، تعكس  لنا واقعا حيائيا، يتم فيو ادلزج بٌن الشعري والسردي.

بذرة درامية   »تشمل على  ونظرا للتداخل احلاصل بٌن الشعري والسردي، فإن القصيدة ادلعاصر،
كامنة، بذرة  الصراع بٌن األطراف وارتطام العناصر ببعضها يف بنية ال تقوم على ادللفوظ اللساين 

جبذوة اجملاز وحدىا، بل تستند أيضا على تلك احلركة ادلعتمدة، واليت  ادلكتفي بذاتو فقط، أو ادلفهم
 .(3)«يؤججها تناقض أطرافها، أو ما بينها من عالقات الغياب أو احلضور، التنافر أو االنضمام

فكأن الشاعر احلداثي يتخذ من اللغة وسيلة وأداة يتجاوزىا التوظيف السطحي  دللفوظاهتا 
هتا، بل تراه يكابد ويتقن يف الصياغة اللغوية ألجل خلق بنية نصية يؤشر مداىا اللسانية ادلكتفية بذا

األفقي والعمودي، على اىتمام الشاعر احلداثي بالتصوير داخل القصيدة، ذلك التصوير القائم 
على مبدأ احملاكاة )بٌن الشعر والسرد(، والسعي للكتابة من نوع جديد، يهدف فيو لالنتقال من 

ري اجلاف و التقريري إىل رسم لوحات شعرية دتتلك طاقات إبداعية، فيها من ادلغامرة النسج الشع
باللغة ما يؤىلها إىل مصايف التحديث الشعري، لوحة تبوح  بروح الفن واجلمال، دلا تكتنزه من 

 مشاىد درامية تؤجج عراكا بٌن أطرافها ادلتضادة لينتج عن ذلك صراعا.

القصيدة الدرامية بل ىو الدراما نفسها وال غرابة أن يكون الصراع  أىم عناصر» وإذا كان الصراع
والتناقض أىم ميزة من ميزات حياتنا، بغض النظر عن نوع الصراع وحجمو، فاحلياة كلها قائمة 
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. ولعل ىذا تأكيد على (4)«على الصراع بٌن الفرد رغباتو من جهة، وبٌن الكائنات من جهة أخرى
 تتأسس عليها طبيعة البشر، فلوال اخلًن دلا وجد الشر مثال.البنية التناقضية اليت 

فسًن احلياة قائم على الصراع والتنازع سواء أكان ذلك بٌن الفرد نفسو أو بينو وبٌن اآلخر )أي  
 كان نواعو(، فهو إذن ما حيكم احلياة ويتحكم يف زمامها.

حلديثة، ومثالنا على ذلك ما ومن ىذا ادلنحىن ذمد أن الصراع مسة واضحة وجلية يف القصيدة ا
 طرحو" صالح عبد الصبور" يف قولو من قصيدة " رحلة يف الليل":

َفِضي ِباَل َضمًنْ   اللَّْيُل يَا َصديَقيِت يَ ن ْ
 َوَيْطَلُق الظُُّنوَن يف ِفراِشي الصَّغًنْ 

   
 َوادْ      السَّ       َؤاَد ب     ُ ُل الف        َويُ ثَ ق  

 (5)الضََّياِع يِف ََبِْر احِلَدادْ َورِْحَلُة 
بدت تقنية الصراع الداخلي تفرض وجودىا يف ىذه األسطر الشعرية، حيث نلمس صراعا داخليا 

أو  بٌن ذات الشاعر/ األنا مع اآلخر )الليل(، فاختياره ذلذا ادلكون اللغوي )الليل(، مل يأت إعتباطا
تلقاء، وإمنا أراد أن ينقل للقارئ صورتو ادلتأزمة يف مشهد درامي شعري، عرب فيو عما يعيشو  
ويعايشو يف ليل حالك ليعزز بو معىن الكآبة واحلزن،الذين ينشران من صراع قوتٌن متضادتٌن مها، 

 الضمًن/ الالضمًن؛ األمر الذي أثقل فؤاده باذلموم واآلالن.

ىنا، ىو الطرح الشعري اجليد، الذي صور من خاللو دراما ادلصًن الظاىرة  وما عزز ثقتو الصراع
من سفر الذات الضائعة الذي شغل مساحات واسعة من احلداد، ال حتدىا حدود، اليت تؤول 

 بالروح اإلنسانية بالفرق يف َبر الفشل والسقوط.

ذا التصوير ادلشهدي وإن كان الليل ينفض الذات بال ضمًن، فإن صالح عبد الصبور استطاع هب
على الرغم من أمهية الغنائية »الدرامي أن حيقق غنائية القول الشعري الواضحة على سطح ادلقطع، ف 

و ضرورهتا يف أية قصيدة إال أن احلساسية الدرامية تعمق من وسيلة التعبًن الشعرية فيها، وتقودىا 
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ما صعد من فعالية القصيدة ذات ، وىذا (6)«رمو اكتشاف طبقات شعرية  عالية ادلستوى فيها
 الطابع الدرامي والسردي، دما أدى إىل تعزيز القيمة التعبًنية جلوىر التجربة الشعرية للشاعر.

ىذ وكان احلضور الطابع الدرامي أوجو كثًنة، شكل وجودىا يف القصيدة العربية احلديثة أسلوبا 
وىذا ما حدث » نساخ منو، االعتزال لو؛تعبًنيا لصيقا، استصعب على كثًن من شعراء احلداثة األ

يف شعر صالح عبد الصبور، إذا أمرك اجلميع تقريبا غلبة الطابع الدرامي عليو، ألنو كتب الدراما 
الشعرية، وإن كان ذلك من النتائج الوشيجة بالظاىرة، وال ألنو قدم عادلا دراميا كثًنا ما وسم 

، من القصيدة احلديثة عادلا دراميا كثًنا بداخلو (7)«اباحلزن ادلأساوي، ولكن ألنو قد أسلب الدرام
 حساسية شعرية فذة وطاقات إبداعية افتقدهتا لغة الشعر العريب من قبل.

منها ىذا يؤول إىل أن القصيدة احلديثة بتقنيات درامية قد أسهم فعال يف ختصيب احلراك  كال
،وذلك (8)اللغة والصورة وادلشهدالشعري على صعيد  الشعري فيها، وطور من أساليب التعبًن

 بانفتاحها على دتثيالت أو تشكيالت شعرية تقرب حبل الوصال بٌن كاتبيها و متذوقيها)متلقها(.

 :ومثالنا على ذلك ما ذمده يف قول صالح عبد الصبور يف قصيدتو )احلزن(

 يَا َصاِحِِب ِإين  َحزينْ 
ْر َوْجِهي طََلَع الصَّباُح َفَما اِبْ َتَسَمُت وملْ يُنِ 

 الصََّباحْ 
تاحْ 

ُ
 وَخَرْجُت من َجْوَف ادلديَنُة أطلب الّرْزَق ادل

 وَغَمْسُت يف ماَء الَقَناعة ُخْبز أَيَّاِمي الَكفافْ 
 وَرجعُت بعَد الّظهر يف َجْيِب ُقروشِ 

 َفَشربُت َشايًا يف الطّريقْ 
 َورتقت نعِلي

 والّصِديقْ  وَلِعْبُت بالن َّْرِد ادلوزَِّع بٌَن كَفى
 ُقْل ساعًة أو َساعتٌنِ 

 (9)ُقْل َعَر أو َعْشَرتَ ٌْنْ 
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حاول الشاعر يف ىذه األسطر الشعرية أن يلبسها ثوب احلياة ادلتوتر الظاىر يف كل من الدوال 
اآلتية )حزين، مل ينر، فما ابتسمت، ماء القناعة، جوف ادلدينة...إخل( اليت دتثل حضورىا وانتشارىا 

دلقطع الشعري لبنات تشكيلية أولية، ينطلق منها القارئ يف البحث عن دالالت على بساط ا
ادلشهد الدرامي الذي تكونت على أساسو وعليو كان الصراع الداخلي الذي أذىل ذاكرة الشاعر 
أثناء وحدتو، فرتاه يتصارع مع ليلو احلزين، الذي شكل مع مشهد الوحدة غازا خانقا منع عليو 

؛ ألنو بقي أسًن وحدتو ادلظلمة، ظلمة الليل القاتلة اليت صورهتا يف مشهد سطوع مشس الصباح
 درامي شعري حاول من خاللو ترمجة جتربة شعورية قاسية مل يستطع اإلفالت منها.

ىكذا استطاع الشاعر احلديث النسج على ىذا منوال درامي فيو من ادلهارة الفنية ما يؤىلو إلبراز 
إذ ليس من أن يتحقق الطابع الدرامي يف عمل شعري ما مل » دلأساوي،جوانب احلياة يف حّسها ا

تتمثل فيو العناصر األساسية اليت ال تتحقق الدراما من دوهنا، وىذه العناصر ىي: اإلنسان 
والصراع، وتناقضات احلياة، فاإلنسان يف كل جتربة من جتاربو خيوض معركة مع نفسو أحيانا، وأحيانا 

وىذا ما جتسد يف قصيدة احلزن لصالح عبد الصبور، وغًنه من شعراء احلداثة ، (10)«أخرى مع غًنه
 العرب.

فوجود الصراع يف ثنايا النص الشعري احلديث، وعلى مستويات خمتلفة ومتعددة، أكسب ادلشهد 
الشعري طاقات تعبًنية فعالة، أعلت من سلطة تشكيلها على ادلستوى األدائي من جهة، وفتحت 

 على ادلستوى اإلجرائي من جهة أخرى.أبواب التدليل 

واحلديث عن الصراع يقودنا عن تقنية درامية أخرى ديثل حضورىا وجتسيدىا يف الشعر العريب 
احلديث ضرورة من ضرورات بناء القصيدة الشعرية ذات ادلشهد الفين ادلتميز، الذي استطاع من 

لتشكيل الفين واآلداء ادلوضوعي هبدف خاللو الشاعر أن دينحها قيمة تعبًنية وشعورية جتمع بٌن ا
الوصول إىل خلق جو شاعري خاص، ديزج فيو بٌن خصائص الشعر وآفاق الدراما احلقيقية، 

 فيتحقق حينها إنتاجا شعريا دراميا حمكم البناء، وبعيد الرؤيا.

 ار.فمن العناصر الدرامية اليت تشكل حضورىا يف القصيدة العربية ادلعاصرة حضورا فوريا، احلو 
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 /الحوار:1-2

مكون شعري يستحضره الشاعر احلداثي هبدف ادلزاوجة  بٌن الفعل التعبًني والفعل الدرامي، دما 
يساىم يف النهاية على خلق منوذج شعري مزدوج اجلنسية، حافال مبشاىدة درامية فاعلة وفعالة يف 

شخصٌن أو االرتقاء باحلراك الشعري، وإذا كان احلوار يف ادلفهوم  السطحي العام ىو ما يدور بٌن 
إىل تطوير احلدث الدرامي داخل القصيدة  -على ادلستوى العميق لبىن النص–أكثر فإنو يؤدي 

الشعرية، وىذا ما يعزز مشهديتها، وجيعلها أجرومية حديثة ذات أفق شعري أكثر عمقا وجتاوبا 
 اليت تعلى من سلطة حضور احلوار فيها. لتقلبات التعبًن الدرامي

 ية تتجلى بوضوح يف شعر بدر شاكر السياب من ذلك ما ورد يف قصيدتووىذه التقنية التعبًن 
 قولو: «ادلسيح بعد الصلب»

 ِحيَنَما يُ ْزِىُر الُّوُت والرُبتُقال
 حٌَن دَتَْتدُّ "جيكور" حّّت ُحدوْد اخلََيالْ 

 حٌَن خَتُضُر ُعْشًبا يُ ْغيِن َشَذاَىا
َها َسَناَىا  والّشموَس اليت أَْرَضَعت ْ

 خَيْظَرُّ حّتَّ ُدَجاَىاحٌَن 
 (11)يَ ْلَمُس الّدْفُء قَ ْلِِب، فَ َيْجرَي َدِمي يف ثَراَىا

إن فاعلية احلوار ىنا ال تتبدى بٌن طرفٌن أو أكثر على ادلستوى اخلارجي بقدر ما عمل الشاعر 
(، إذا يتحاور على تكريسها وأسلبتها يف ىذه األسطر الشعرية على ادلستوى الداخلي )ادلونولوح

قطبا رئيسيا يتفاعل « جيكور»الشاعر مع نفسو باحثا عن قلبو وىو يف انتظار الالمنتظر متخذا من 
وينفعل بو يف ىذا التشكيل الشعري، وكأنو ضمن رؤية أو طرح سردي ينقل لنا حوار الذات 

 عززت ىي الشاعرة لنفسها بأسلوب شعري درامي، يعكس أيقونيا ثنائية الغياب واحلضور، اليت
األخرى عالقة الصداقة القائمة بٌن جيكور وذات الشاعرة، عالقة استلزامية مزدوجة، صعد من 
قيمتها التعبًنية أفعال ادلضارعة، اليت استحضرىا الشاعر ليدل هبا على استمرارية تلك العالقة، 

استقرأناه من ىي عالمات دالة على التحول؛ الذي « تزىر، دتتد، ختضر، يلمس، جيري...» فقولو
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ىذه األسطر الشعرية حٌن حماورة ذات الشاعر لنفسها، كتقنية فاعلة ومؤثرة على ادلستوى الدرامي 
 والشعري يف اآلن نفسو.

عمد الشاعر إىل ىذا النوع من األساليب ذلدف تطوير البناء الشعري يف سياقو الدرامي، ليصور 
عايشها يف عامل األحالم، حيلم هبا، إذن من خاللو مشاىد متتالية حياول أن يستقطبها أو يت

ويتمناىا ) جبيكور(، وكأنو قلبو ال يلمس الدفء وال يهدأ لو بال حّت يكتمل ادلشهد يف صورة 
 لوحة واحدة.

ىكذا صور لنا السياب وغًنه دما سبق ادلشاىد بأسلوب دتثيلي درامي ديكن عدىا منوذجا 
أضفت على  .(12)الوحدات السردية بطريقة شعرية للقصيدة احلديثة، انصب جهد مبدعها على بناء

 مشهديتها تفاعال ديناميكيا، أدى إىل تعميق بؤرهتا الداللية من جهة وتكثيف الرؤية من جهة ثانية.

ومن تشعًن السرد الذي اختذه الشاعر احلداثي أسلوبا فريدا ودميزا، ذمده يقتين أيضا من التقنيات 
 عناصر أو التقنيات األخرى، منها القناع.الدرامية ما ال يقل أمهية عن ال

 /القناع:1-3

وىو مقوم من ادلقومات الدرامية و ادلوضوعية أفادت منو القصيدة احلديثة أديا إفادة، فحضوره 
دعم وتكثيف جململ القيم التعبًنية والشعورية اليت تنهض عليها، ولربوتوكوال زائدا ال جيدي نفعا من 

العام للنص البناء النصي يف الشعر ادلعاصر ينزع رمو اخلروج على ادلفهوم  غيابو يف التشكيل البنائي
،إذ نرى (13)ادلتوارث للقصيدة الغنائية، أو إلغاء احلدود بٌن األجناس األدبية يف النص الواحد

الشاعر احلداثي يطلب االستغاثة من القناع كرمز تقيو، فيحصرىا كرمز يعينو ويعضو على تغيًن واقع 
 خيلق تفاعال موضوعيا، وىنا تبلغ ادلتعهد الدرامي شعريتو. ما، دما

وعلى ىذا األساس، ديكن القول أن توظيف )القناع( عالمة دالة يقتينها الشاعر احلداثي ليعزز هبا 
التشكيل الشعري يف صورتو الفنية مع إضفاء  مسة ادلوضوعية والدرامية على القول الشعري، الذي 

حلوار كبؤرة، ومركز نقل العملية إبداعية اليت تتخذ من القناع حمورًا ىاما على ا -الشاعر-يتكئ فيو
 ذلا، مثلما ىو واضح يف قول سعدي  يوسف من قصيدة األخضر بن يوسف ومشاغلو:
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   سأْسَتْخِدُم ِامْسَكَ 
   مِعِذرَة

 مُل َوْجَهَك...
 أَْنَت أَْن َوْجَهَك يف الصَّْفَحة الثَّانَية

   ِلَوْجِهي ِقَناعْ 
  (14)الَفانيةْ أَْرَتِدي الرَّْبطَة َوأَْنَت تَرى أَنَّيِن 

من الصراع واحلوار مدخال دلشهد شعري درامي، اختذ فيو من تقنية )القناع(  -ىنا-يؤلف الشاعر 
مهزة وصل بٌن الذات واآلخر، وإذا كان القناع عالمة دالة على حمور احلقيقة أو إخفائها، فإن 

ل منو صفحة ثانية )ادلمكن( يريد أن ديحو هبا ما بطن من الصفحة األوىل )احلقيقة، أو الشاعر جع
الكائن(، نعم، ىو ثائر باالسم والوجو وقولو يف النهاية )قناع لوجو( ىو تصوير خيايل جعل منو 

، خادتة لتأكيد ادلشهد احلقيقي، ولذلك تراه جلأ إىل ترتيب األحداث ليجعل من ادلشهد أًدق تعبًن
وأكثر عمقا ورؤيا، افتعل العناق بٌن الكائن وادلمكن، رغم تباعدمها؛ ألن يف دتاثل أو تعانق 
األشكال )االسم، الوجو( نفي لطرق العادلة الثاين )تعانق، األرواح، البواطن( ذلذا تراه يؤكد ذلك 

 بتقدمي االعتذار، ويستحضر لقطة )القناع( يف النهاية.

ة )الصراع، احلوار، القناع( قدرة أسلوبية استعان هبا الشاعر ادلعاصر ىكذا عقدت العناصر الثالث
يف تصوير إرادتو عرب ىذه التقنيات الدرامية، اليت جعلت من القصيدة احلديثة دتتع بأسلوب درامي 

، دما مسح بإلغاء (15)«األسلوب إمنا ىو خلق التعبًن ادلناسب دلا يراد التعبًن عنو» خالق؛ ألن
 ألجناس األدبية بلغة صانعة للحدث الشعري ومثًنة لدراميتو.احلدود بٌن ا

 الهوامش:

                                                           
 (1 )

مذمد دمىد، انذداثح فً انشؼر انؼرتً انمؼاطر، تٍاوها ومظاهرها، دار انكتاب –

 .257، ص1986هـ/1406، 1انهثىاوً، تٍروخ، نثىان، ط
 (2 )

جمانٍاخ انىض األدتً، أدواخ انتشكٍم وسٍمٍاء انتؼثٍر، دار فٍظم طانخ انقظٍري، –

 .245، ص2011، 1انذىار نهىشر وانتىزٌغ، سىرٌح ،ط
 (3 )

ػهً جؼفر انؼالقاخ، اندالنح انمرئٍح، قراءاخ فً شؼرٌح انقظٍدج انذدٌثح، فضاءاخ –

 .155، ص2013، 1نهىشر وانتىزٌغ، تىوس،ط
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 (4 )

سػح اندرامٍح فً دٌىان تهىد انذٍدري دىار ػثر إسماػٍم مذمىد مذمد إدطىب، انى–

 .154، ص2014، 1األتؼاد انثالثح، ػانم انكتة انذدٌث نهىشر وانتىزٌغ، األردن، ط
 (5 )

، 2006طالح ػثد انظثىر، األػمال انشؼرٌح انكامهح، دار انؼىدج، تٍروخ، نثىان، –

 .109ص
 (6 )

انتؼثٍر انشؼري، دراسح جمانٍح )ػشة أرجاوً ٌظطهً فً  فاته ػثد انجثار: تقاواخ–

 .49،ص2013أدشاء انرٌخ(، دار غٍداء نهىشر وانتىزٌغ، ػمان، 
 (7 )

طالح فضم: أسانٍة انشؼرٌح انمؼاطرج، دار قثاء نهطثاػح وانىشر وانتىزٌغ، انقاهرج، –

 .121،ص1998
 (8 )

اسح جمانٍح )ػشة أرجاوً ٌظطهً ٌىظر: فاته ػثد انجثار: ثقاواخ انتؼثٍر انشؼري، در–

 .55فً أدشاء انرٌخ(، ص
 (9 )

 .127طالح ػثد انظثىر، األػمال انشؼرٌح انكامهح، ص–
 (10 )

فاته ػثد انجثار، ثقاواخ انتؼثٍر انشؼري، دراسح جمانٍح )ػشة أرجاوً ٌظطهً فً –

 .50أدشاء انرٌخ(، ص
 (11 )

 .106/107،ص2005خ، نثىان،، دار انؼىدج، تٍرو2تدر شاكر انسٍاب، اندٌىان،مج–
 (12 )

مذمد ػهً كىدي: انرمس وانقىاع فً انشؼر انؼرتً انذدٌث ) انسٍاب ووازك وانثٍاوً(، –

 .251،ص1،2003دار انكتاب انجدٌد انمتذدج، تٍروخ، نثىان،ط
 (13 )

 .254انمرجغ وفسه، ص–
 (14 )

، 1988، 3سؼدي ٌىسف: األػمال انشؼرٌح انكامهح، دار انؼىدج، تٍروخ، نثىان،ط–

 .171ص
 (15 )

رشاد رشدي: وظرٌح اندراما مه أرسطى إنى اَن، دراسح تذهٍهٍح  نهدراما، أشكانها –

 .57وتطىرها، مكتثح األوجهى انمظرٌح، د ط،  د خ، ص

 

 

 

 

 




