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امللخص
املسجد األقصى له مكانته اخلاصة لدى أصحاب الديانات السماوية املشهورة ـــ املسلمني، واملسيحيني، واليهود ـــ

وهذه املكانة جعلته يتعرض للويالت والتخريب والتكبيل على طول التاريخ، وهذا الذي ألقى بعض املسؤولية على 
.عاتق الشعراء ليدافعوا عنه، لكي يبقى منارة هدى مرموقاً، سامي املكانة، شاخماً حنو السماء

 وسوره وآياته، وبالشخصيات اليت ومن هذا املنطلق وظّف الشعراء كل ما بوسعهم، فاستعانوا بالقرآن الكرمي
وغريهم من أبطال التاريخ بل ملسيحوالسيد املسيح حممدأمثال النيب حممد،صنعت جمد األمة اإلسالمية وتارخيها

فكان لألحداث تأثريها اخلاص على األقصى ،احلاضر، كذلك استعان الشاعر باألحداث لينطلق منها حنو األقصى
الدينية واألحداث التارخيية بصماا يف الصورة اليت قدمها الشاعر للمسجد وكذلك العكس، لذا تركت املؤثرات 

. األقصى الذي بارك اهللا تعاىل فيه وما حوله

لمات الرئيسيةكال
.الشاعر،الصورةى، التراث، املسجد األقص
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جملة اللغة العربية وآداا
الثالث عشر، العدد السابعةالسنة 

هـ١٤٣٣-١٤٣٢خريف وشتاء 
٨٧-٧٧صفحة 
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ةمقدم
ومعراجه إىل  األكرماملسجد األقصى هو قبلة اإلسالم األوىل، مسرى الرسول األكرم

السماء، ومكانة األقصى يف التاريخ اإلسالمي والتاريخ العريب هلا داللتها وأثرها يف نفوس 
املسلمني، بل أصحاب الديانات الثالث، ومما ال شك فيه أن هذه املكانة اخلاصة اليت احتلها 

ثر من مرة، جعلته يعاين أشد العذاب طول التاريخ املنصرم، فقد دمر أك» املسجد األقصى«
ليكون رمزاً للمقاومة والصمود، يقوي االنتماء إليه، ،دّر له أن ينهض ويلملم جراحاتهولكن قُ

وهذا ليس من العجيب، فقد أشري إليه يف القرآن الكرمي أكثر من مرة، ونزلت .واالعتزاز به
ا جعل الشعراء فيه أكثر من آية واليت كان هلا األثر البليغ يف نفوس املسلمني وغريهم مم

فو ،يوظفون هذه الظاهرة يف شعرهم ليبقى املسجد األقصى منارة هدى يف ليل الدجى
إليه القلوب وتتوق إليه النفوس، ولعل ساعة الفرج أصبحت تقترب، وأوشكت سالسل التكبيل 

.تنفصم، وقيود االحتالل تنكسر وتنصرم
من اهتمام بوصفه عمال فنيا املرتبة األوىلـــالسيما الشعري منه ـــحيتل النص األديب 

التناص : نواعهأفمن ،نواعأن للتناص أالدارسيني والنقاد يف دراسة التناص، وكما نعلم 
وسيكون النوع األخري جمال هذا .الديين، األديب، والتارخيي التراثيسطوري، الشعيب،األ

واستخدامها يف ،سابقة لهىرنصوص أخىونقصد به هنا اعتماد النص اجلديد عل،املقال
مع ،وذلك حسب آليات خاصة ومعينة،بنيته وجعلها مزجيا متآلفا لتوليد دالالت ومعان جديدة

ومن هذا املنطلق يتوقف البحث وحسب ،ولبنان وفلسطنياتطبيق له يف شعر أبرز شعراء سوري
، وما يهمنا يف هذه عند ثالث نقاط رئيسية توقف عندها شعراء هذه بالد،املنهج التارخيي

:الدراسة الوجيزة هو تبيني املؤثرات الدينية والتراثية يف صور املسجد األقصى الشعرية وهي
القرآن الكرمي·
 حممدالرسول حممد·
ملسيحالسيد املسيح·
املكان واألحداث التارخيية·
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القرآن الكرمي: أوالً
املسجد «رة لقد تأثر شاعر بالد الشام بالصور القرآنية فاختذها مصدراً لرسم صو

يف خمتلف شعره وذلك حبكم نشأة الشاعر اإلسالمية واختاذه املنهج الديين املعتدل » األقصى
صناعة، وضرب من «أساساً ملختلف شؤون حياته، وإذا كان الشعر وكما يقول اجلاحظ هو 

فال بد للشاعر من وجود عوامل تربوية،)١٣٢ص،١٩٩٦ظ،حاجلا(»النسيج، وجنس من التصوير
وثقافية كونت شخصيته وفكره، وأسهمت يف رسم صوره الفنية، وحينما يضم تلك املضامني 

املشاعر ياإلهلية مبا حتمله من مجال ومعان ويصوغها من عواطفه وأحاسيسه يؤجج يف املتلق
ويعده إلدراك ما يريده، ويزداد تأثر املتلقي كلما كانت الصورة ناضجة تامة قد توفرت فيها 

اإلشارة والبعث والتحريك، فاستخدام الشاعر آية قرآنية يف شعره، ميكن أن يغنيه عن عوامل
كتابة أبيات، بل قصائد مجة، وهذا ما نالحظه يف أكثر من ديوان ويف أكثر من موطن لدى 

الشاعر الفلسطيين حسن البحرييشعراً، فنالحظ » املسجد األقصى«الشعراء الذين أنشدوا 
:قائالً» املسجد األقصى«يوظّف القرآن ايد يف قصيدته كيف)م١٩٩٨-١٩٢١(

 ــــين يف ليــــلِ غاشــــيةأعنــــدكم أن
وأنَّ قُدســي ومعراجــي وأرضــهما 
فكــادت القبلــةُ األوىل وصــخرتها 
ــةٌ    ــالمِ نائبـ ــس اإلسـ ــت أسـ وزلزلـ
 هـــــربنحـــــرايب وموا أنّ مـــــرأمل ت

 القـــدر رـــعشالقضـــاُء هلـــا واست ريـــع
ــأتزِر باتـــت بـــدهم ا ــا الســـود تـ لرزايـ

وركـــن البيـــت تنبتـــر   » احلطـــيم «عـــن  
  ـورالس هلا يف طروسِ املصـحف بكت
  رثــد ــم تــــــــ ــدثارِ الغــــــــ وآيــــــــــيت بــــــــ

)٨٧ص،١٩٨٢البحريي،(

ن الكرمي لتدعيم صورة املسجد األقصى الشعرية اليت أراد آفالشاعر استفاد من القر
ولو ،فيها من قوة تأثري بداللة املباشرة أو بالتذكريمنها تنبيه بل حتريض اآلخرين ملا 

.باإلشارة إىل اسم املصحف الشريف
:أيضاً» منائر اهلدى«ومن هذا القبيل قصيدته 

سائر ركبٍ يف منهجِ احلق أي
دشرِقِ ام ...مستنريِ املآثر

»القدس«الطَّهورِ إىل » مؤتةَ«من ذرى 
جتلّى به وضاُء املفاخر
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ثرت عزة وزهو جالل ن
األزاهر هلَيةُ املنتهى عردس
بآيات األمني وحالر وحداه

الشعائر هاتزنم ٤٨-٤٧صص،١٩٨٢البحريي،(جهاد (

الصورة اليت يقدمها الشاعر مستندة إىل القرآن الكرمي، هي تلك الصورة اليت تقدم 
يف مشاعر املتلقي بسهولة فائقة، فتصل إىل احلقائق اليت وقعت أو سوف تقع فتجدها تؤثر 

ومعانيه، ورؤاه النفسية ويقدمها تقدمياً جديداً أعماقه، حيث يصوغ ا أفكاره، ومشاعره،
.حيمل خصوصيته اإلبداعية، وتفرده الذايت
َرَو﴿:املأخوذة من قوله تعاىل» سدرة املنتهى«فحينما يشري الشاعر إىل ألفاظ اآلية   اُهَءلََقْد

ِسْدرَِة الُمى ْخرَ نـَْزلًَة ُأ َهْنِعْنَد إمنا يرسم لنا من خالهلا صورة املعراج ،)١٣: النجم(﴾ىتـَ
أسري به من املسجد احلرام مث إىل املسجد األقصى، مث عرج  حممدومشهده، فالنيب حممد

فهم بدؤوا ،به إىل السماء، فمن هذه الصورة بادر الشاعر إىل رسم صورة ركب ااهدين
وسوف تنتهي باملسجد األقصى وذلك تلبية لدعوة احلق، فبهذه األلفاظ» مؤته«رحلتهم من ذرى 

وارتسمت يف قلوب الذين » األقصى«البسيطة واستلهاماً من أسلوب تداعي املعاين جتلّت صورة 
.يشدون الرحل إليه

لبناين البوضوح عند الشاعر» املسجد األقصى«كذلك نالحظ التأثري القرآين يف صورة 
وال غرابة يف ذلك إذا علمنا التزام الشاعر ،)م١٩٢٣ولد عام (جنيب مصطفى مجال الدين

:بقيمه القرآنية واإلسالمية إذ يقول
خرأص تروص..

صار اهلَم ميضغين
والشك يبلَعين يف جلَّة الصخبِ وما ببالك

يا أبا لَهبٍ: قلْ يل
وما سمعت جواباً من أيب لَهبِ

ترى معسكَر داود جبعبته؟
)٩٥ص،١٩٧٦مجال الدين،(أم رحلةُ القُدسِ؟ أم محالة احلطَبِ؟

الصورة القرآنية قد تنتقل إىل رمز نتيجة لشيوعها وتكرارها على األلسن، واستخدام 
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رمزاً منح صورته الشعرية قوة تأثريية كبرية، وذلك ،)٤: املسد(﴾ِبطَ الَحةَ اَلمََّح﴿الشاعر آلية 
ألن الصورة اجليدة هي اليت تستطيع إذابة اآلية يف مناخها مع املوقف والتجربة، لذا حاول 
الشاعر أن يرسم لنا يف هذه السطور وذه الصور البسيطة اليت أخذت أبعاداً رمزية صورة 

بهم بوجه األمة اإلسالمية ومسجدها األقصى، مقاومة احلق، من قبل الصهاينة ومن سار برك
اليت صورت لنا شدة عداوة أيب هلب للدعوة النبوية ومساعدة » املسد«فعمد الشاعر إىل سورة 

كذلك الشاعر ،لرسولزوجته أم مجيل اليت كانت حتمل احلطب وحترقه يف طريق الرسول
هلب أمام الدعوة بوأوقف معاهدة كمب ديفيد ملا فيها من الشبه حيث إىلرمز ذه السطور

فكذلك السادات ومن حذا  حممدقرباء الرسول حممدأمن وهو،اإلسالمية وعرقل مسريا
، فلذا جاءت كلمات الشاعر ساخرة ىعرقلة حترير املسجد األقصىحذوه، فلم جيين شيئاً سو

.الية واهلدامةتلة املتئسسلوب النداء واألأمستخدماً 

 حممدلرسول حممدا:ثانياً
صانع اد األكرب والتاريخ األعظم حماولة  األكرمالشاعر شخصية الرسول األكرموظّف 

ليعود التاريخ ويعود املسجد األقصى ،مباضيها املشرق،منه لربط حاضر أمته اإلسالمية املتردي
يف قصيدته ) م١٩٢٧ولد عام (الفلسطيين هارون هاشم رشيدالشاعرإىل أهله، فنالحظ 

:قائالًسول اهللابرسول اهللاينادي ويستغيث » احلريق«
...حممداه

وا حممداه
حناجر األقصى تصيح

وا حممداه
منارة األقصى تصيح

وا حممداه
الصحن واحملراب
واألعتاب واألبواب

مجيعها تقول
...وا حممداه
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وا أمة الكماة واألباء
وا أمة الصالة والزكاة
املسجد األقصى احترق
)٥٤ص،١٩٨٠هاشم رشيد،(املسجد األقصى احترق

،استخدم الشاعر أسلوب النداء واالستغاثة ليصوغ صورة حتكي ما حل باملسجد األقصى
فنادى من خالهلا الزعماء واحلكام واألمراء والرؤساء والشعوب وأصحاب الضمائر أين ما 

لعلّ عظمألعظميندب الرسول األ،حرف الندبة الدال على التفجع والتوجع» وا«كانوا، فكرر 
.األمة تسمع

ملسيحالسيد املسيح:ثالثاً
إن الصورة قوة إدراك وقوة بناء، إدراك احلقائق، وبناء العامل الشعري، والشاعر يدرك 
إما باحملاكاة وإما بالرؤيا، وتتم عملية البناء بتوضيح هذه الرؤيا وجتسيدها بالصورة

.)٢١ص،١٩٨٥عساف،(
إفادة «يف قصيدته )م١٩٩٨-١٩٢٣(ي نزار قباينالسورالشاعرومن هذا املنطلق نرى 

يصوغ رؤياه وجيسد لنا املسجد األقصى، فهو يرى الزمان انطوى وما ،»يف حمكمة الشعر
زالت املقدسات مكبلة تصرخ حتت وطأة االحتالل فيعمد ليقدم بعض الصور البسيطة 

:واملترابطة حماولة منه إليقاظ األمة قائالً
  عامــــان مــــر .. أســـــري واملســــيح
ــا  ــر عامـــ ــي .. نمـــ ــآذنُ تبكـــ واملـــ

  ــا الراكعــون يف معبــداحلرف أيه

ــديهم ــذراءُ .. يف يـــ ــرمي العـــ ..ومـــ
ــواقيس كلّهـــــــــا خرســـــــــاءُ   والنـــــــ
كـفانــــــــــا الـــــــــــــــدوار واإلغمــــــــاءُ 

)٤٠٦ص،١٩٩٣قباين،(
فقد أطلق اخلطاب ليعم القدس واألقصى وما يتصل ،الشاعر هارون هاشم رشيدوأما 

:لداللتها على املنادى قريباً ومتوسطاً وبعيداً قائالً» يا«واستخدم أداة النداء ،ما
يا وطن الطهر املمزق الوجه

املنكسر األهداب
يا وطن الصخرة واحملراب

يا أول من أطلق كلمات النور
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وأول من أعطى وأصاب
يا خطو حممد
..فوق مساء اهللا

ويا درب األخيار األحباب
يا مهد يسوع

الفارش فوق دروب اخلري
)٢٥٣ص،١٩٨٠رشيد،هاشم(كالم الرحاب 

ا والقدس الشريف مل يعدا مكانىفإننا نالحظ أن املسجد األقصذا تأملنا النص الشعري،إ
فيه وبعروج ل حممدوصله الشاعر باملاضي وباملعراج ونزول حممدأمنا إوحسب، واجامداجغرافي

رض فالزمان واملكان يف األبرض بالسماء، والسماء لذا اتصلت األ،السماءإىلملسيحالسيد املسيح
خيطو حممدحممدىنه يرأل؛املقدسةة الشاعر مفعمة باملشاعريونفس،حركة دائمة ومستمرة

اخلري واحملبة ىلإرض يدعو من األسىسىعيسىوعيساهللا تعاىليف السماء ويرسم طرق الوصول إىل
لنداء رسم حبه لوطنه ولألقصى املكبل، ويف الوقت فالشاعر ذا ا. ولو تعرض للقتل والصلب

نفسه استعان بأسلوب النداء ليجسد عدة صور، الصورة األوىل هي صورة الوطن احملترق بيد 
العدو اإلسرائيلي، الكئيب واحلزين، الصورة الثانية هي أن هذا البلد وهذا املسجد غري عادي 

والصورة الثالثة هي براءة ،اله بالسماءواتصعيسىوبالنيب عيسى حممدالتصاله بالنيب حممد
أمهية الصورة يف بعدها عن األداء املباشر، «بيت املقدس فهي صور رائعة مبنتهى الروعة ألن 

أيضا يف هذا . )٣٢ص،١٩٧٩صبع،إأبو(»تقدميها الفكرة من خالل إمياء وتركيز دف التأثري
السيد إىل«يف قصيدا ) م٢٠٠٣-١٩١٧(طوقاناال نشاهد الشاعرة الفلسطينية فدو

وعيد ميالده لتعطي الصورة املناسبة ملسيحتستوظف شخصية السيد املسيح» املسيح يف عيده
: لةئقاى،للقدس واملسجد األقص

األكوانيا جمديا سيد،
يف عيدك تصلَب هذا العام

أفراح القدس 
صمت يف عيدك يا سيد كلُّ

األجراس 
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دفقباب األجراس حدا
وسواد ملّتف بسواد

لقدس علي درب اآلالم
جتلُد حتت صليب احملنة

ترتف حتت يد اجلالد
مل يرفع يف احملنة مشعه: مث تقول

دمعهمل يذرف حىت
)٣٢ص،١٩٨٢طوقان،(..تغسل يف القدس األحزان

ضها لتقدم صورة كلّية مركبة املتصلة ببعالبسيطة وتقدم الشاعرة جمموعة من الصور
واحملن، تعيش حالة وهي غريقة باألحزان،الشريفىتتمثل بتصوير مدينة القدس واألقص

، فكأنّ هذا احلزن ظلمات فوقها ملسيحيد اجلالد، وذلك يف عيد ميالد املسيحىعلاالحتضار
جسدت األفراح ـــفدویـــ حداداً عليه، فالشاعرة،أسودجبلباب » األقصي«ظلمات وقد لف

وقد حل حملها الرعب واملوت والفزع، مث ،ا مصلوبة بيد العدوأك،ألعيادودق األجراس يف ا
/ مل يرفع يف احملنة مشعة،فجعلها مدينة أرواح وأشباح،ملّ بالقدسأتصور اخلفقان الذي 

.دمعة، موقف العدو رهيب مستمر، كأنَّ احلزن سرمدي أبديمل يذرف حىت
جند أمهّية وقائع التاريخ البارزة وشخصياته الفذة، ،هذه التجارب التارخييةويف إطار

. صوره الشعرية منهاىشاعر القدس واألقصىمادة أساسية استق

املكان واألحداث التارخيية: رابعاً
ويستخدم ،وحييل األفكار إىل أحاسيس ومشاعر،الشعر خياطب الوجدان والعاطفة

وتكمن فاعلية الصور أساساً يف «ور املناسبة األلفاظ واألدوات والتاريخ واألحداث ليقدم الص
، فالشاعر النرباس )٢٤١ص،١٩٧٢وارين، (»متثيلها لإلحساس كما يقول أوستني وارين

من مث فإنه ال ميكن النظر يف «ومطالب بتصوير عاطفته وإحساسه يف موضوعات شعره
عرب عن نفس الشاعر ت«إذ أا ،)٣٥ص،١٩٧٩صبع،إأبو(» الصورة مبعزل عن نفسية الشاعر

.)٢٣٩ص،١٩٥٩عباس،(»وأا تشبه الصور اليت تتراءى يف األحالم
» النازحة«ينشد ملحمته )م١٩٤٢ولد عام (الشاعر اللبناين حممد مشس الدينوأما 
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ولسوء احلظ فقدما نتيجة ،لتحكي قصة نازحة أجالها العدو عن وطنها برفقة أمها وابنها
:يقول الشاعر،وبقيت هي تتجرع كأس األسى واحلزن لتموت تدرجيياً،اجلوع والتعب املفرط

ســـــــــــرت ويف مهجـــــــــــيت غصـــــــــــةٌ 
ــطني يف خــــــــاطري   ــت فلســــــ وباتــــــ
ودنيــــــا القيامــــــة الحــــــت ظالهلــــــا 
وعـــــــــادت إىل القلـــــــــب غرناطـــــــــة
  ــة ــى دمعـــــ ــت جفـــــــين علـــــ فأطبقـــــ

تــــــــــئن علــــــــــى دمعــــــــــة النازحــــــــــة 
ــة  وأبصـــــــــــرت غادـــــــــــا النائحـــــــــ
ــادحة   ــخرا الصــــــ ــزاين وصــــــ حــــــ

أنــــــــــــدلس الذاحبــــــــــــةومأســــــــــــاةُ 
ـــة    ـــوم بالبارحــــــ ـــه اليــــــ ـــا أشبــــ ومـــــ

)١٤ص،١٩٥٠مشس الدين،(
ث اون املسلمون حىتيح... غرناطة، األندلس و: النص قول الشاعرستوقفنا يفي

،نيخ نفسه لنفقد فلسطيوعاد التار،قرطبةوة ومدا غرناطهيندلس اإلسالمضاعت األ
، زرع لفظة غرناطةيبقوة السالح، فعمد الشاعر لكوذل،هلها الرتوح عن األوطانأتجرع يو

لفاظ من مبا حتمل هذه األ،ية املتلقينفسق يفيعمريلفاظ ذات تأثأ... ىاملسر، االندلس
ة داخل اإلنسان حلظة اإلبداع ياملواقف الشعور«ألن،يعياء طبحيفهذا اإلة،يخياءات تارحيإ

.)١٨٠ص،١٩٩٥الرباعي،(»ةيقيها احلقية معانيلمات الشعركاليتعط
:ويواصل الشاعر يف نشيده الثاين قائالً
ــي  ــة يف فمـــــــــ ــودة كئيبـــــــــ أنشـــــــــ
أبكـي ـا القـدس ومسـرى العلــى    

ــة   ــلعي داويــــــــ ــها يف أضــــــــ لكنــــــــ
وأنــــــدب األنــــــــدلـــس الثـــــانيــــــة  

)٦٣ص،ن.م(
ويقارنه مع كثري من ،يبكي ا الشاعر املسجد األقصى،»١٩٥٠«امللحمة مطبوعة عام 

فهو يستنجد ،مث يرسم صورة االحتالل فيه مركّزاً على مأساة الالجئني،األحداث التارخيية
مسرى » األقصى«يدنس فريى من املستحيل أن،بالتاريخ وأحداثه ليورق صفحاته ايدة

.ملسيحومهد السيد املسيح حممدالنيب حممد
عراً، فكأمنا هناك خميلة إبداع مشتركة ما وهكذا فإن الشعر يصري رمساً والرسم يصري ش«

بني الرسام والشاعر، فما تراه عني الرسام فتثبته على اللوحة، تتلقفه خميلة الشاعر من خالل 
.)٣٠ص،٢٠٠٥العظمة،(»عينه أيضاً وحتيله إىل قصيدة منظومة وحتفر كما حتفر اللوحة وتعجب

!!نراه اليومولكننا مل نعي التاريخ وأحداثه ولذا حل بنا ما
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النتيجة
كان للتراث الديين أثر كبري يف قلوب الذين أنشدوا املسجد األقصى شعراً كما بدا، وقد 
رأيناهم كيف استعانوا بالقرآن ايد وشخصيات األنبياء واألحداث اليت كان هلا الصدى 

.ريهااألكرب أمثال واقعة األندلس، وواقعة املعراج، وواقعة حرق املسجد األقصى وغ
جند زفرات حتمل دالالت وأحاسيس،وإذا تتبعنا الصورة الشعرية املعبرة عن عاطفة الشاعر

إالّ أا قوية التعبري، هلذا نرى ،حممولة لنا بألفاظ بسيطة،مرهفة جتاه املسجد األقصى
مل وقد تبلور املسجد األقصى فيها جتعل اإلنسان يعيش العذاب واألالصورة اليت ساقها الشاعر

التجسيدمنها ،جتاه املقدسات السماوية اليت دنسها الصهاينة، فالشاعر سخر معظم األساليب
،لصياغة صورة املسجد األقصى الشعرية...التداعي ووتبادل املدركات والتجريد والتشخيص و

، عيسىلكي يربز شفقته وما خيتلج يف نواياه جتاه قبلته األوىل ومسرى نبيه األكرم ومهد عيسى
وهكذا اتضح لنا من خالل النصوص الشعرية معايشة الشاعر لتراثه الديين والوطين جعلته 

،عماق جمتمعه اإلسالمي واإلنساينأعماقه وأيفتح وعيه الشعري من خالهلا يعكس ما جيري يف 
.حية صارخةىصورة املسجد األقصىلتبق
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