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ؤية  يات الر   
 
ة في اتجل  عمر عتيق أعمالملوسوعي 

ام عماد  ِّ بس 
 
  *ومغن

ِّ  
ِّمةمقد 

َّرؤية عميقة مؤص َّ عمر عتيقاقد الن َّيمتلك   
ة. وهو واضح راسات األدبي َّلة في الد 

َّيقودنا في منعطفات الن َّالهدف،   
 َّ ص 

 
ف إلى ن لنتعر َّاألدبي قيادة العارف املتمك

َّ  
 َّخصائصه ومعطياته ولنلج إلى عالم كاتبه الس 

ى يغدو الن َّر  َّي حت  وكاتبه كتاًبا  ص 

َّمفتوًحا أمامنا.

َّة، فبفضل ثقافة الن َّا عن املوسوعي َّأم َّ  
 
تي تغط

 
ي مساحات األدب اقد الواسعة ال

َّاريخ والت َّ  
َّ واألديان والفن   

ياسة والجغرافيا، يستطيع أن يصوغ لنا شبكة من والس 

تي تتواصل في ما بينها لتلج بنا إلى أعماق الن َّ
 
َّالعالقات ال  

َّص 
 
َّ، الظ  

ة مني َّاهرة منها أو الض 

َّ
 
ة لكثرة القراءة اقد ليست نتيجة اعتباطي َّة لدى الن َّقافة املوسوعي َّواملضمرة، ٰهذه الث

َّ  
 
َّالع فقط، بل هي نتيجة وعي وإدراك بأهمي َّواالط

 
ة في قافة املوسوعي َّة املعرفة والث

 َّالفكر الن َّ
 
تي تمك

 
 َّقدي، ال

َّن الباحث من تفكيك الن   
َّ ص 

ً
ذي يدرسه وصوال

 
 إلى بنيته ال

لك بأحكامه الن َّ
ٰ
َّقدي َّالعميقة، ليخرج من ذ تي تأس 

 
ست على معرفة واسعة. وليس ة ال

َّ
ً
َّا لدى الن َّٰهذا األمر طارئ ل قائم على كتور عمر عتيق، بل هو أيًضا فكر مؤص َّاقد الد 

بمعنى انحباس  ،صخص َّاقد يرفض الت َّة واضحة في ذهنه، فالن َّة وعلمي َّأسس معرفي َّ

َّالن َّ اه إلى غيره، اقد في فرع واحد من فروع املعرفة يعمل عليه صبح مساء، ال يتعد 

َّ لك "آفة الت َّويسم 
ٰ
اقد من معرفة واسعة، للن َّ ه ال بد َّحيث يرى أن َّ ،(1)ص"خص َّى ذ

َّوانطالقة ثقافي َّ  
 
تي أد َّة تغط

 
َّت إلى والدة الن َّي مختلف املجاالت ال  

َّاألدبي. ص 

                                                           

َّ.لبنان –جامعة طرابلس * 
ة بعث بها إلي  عبر البريد اإللكتروني بتاريخ  -1  .4302-0-03من رسالة إلكتروني 
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لفتنا تة، قدي َّكتور عمر عتيق الن َّة في أعمال الد َّوباإلضافة إلى ٰهذه الخصائص املهم َّ

لك يشعرك أيًضا الغزارة في اإلنتاج وتنو َّ
ٰ
تي يطرقها في أبحاثه، وكل ذ

 
ع املوضوعات ال

َّة علمي َّك أمام شخصي َّأن َّ
 
ة، وهبت نفسها للعلم وللبحث عن الحقيقة، ال بل هي ة فذ

ة سامية، تبدأ نذرت حياتها في سبيل قضي َّ ،أشبه بناسك في محراب العلم واملعرفة

َّي َّف العربي وتنتهي بخدمة اإلنسانبخدمة القارئ واملثق َّ  
مه من بحث ة جمعاء بما تقد 

َّ 
َّأصيل، قائم على أسس إنساني َّ معرفي   

والخير والعدل والجمال،  ة تؤمن بالحب 

َّ
 
َّلم والقهر واالحتالل واالستعباد، وتجمع البشري َّوترفض الظ

 
ة ها تحت عنوان األخو َّة كل

 َّة وديني َّثني َّا َّة وَّفرقة على أسس عنصري َّة وتنبذ الت َّاإلنساني َّ
فة. فاإلنسان أخو ة متطر 

َّاإلنسان أينما وجد وكيفما كان.

َّ  َّومن خالل ما تقد 
َّي َّم نستطيع أن ندرك أهم   

اقد راسة حول أعمال الن َّة إجراء ٰهذه الد 

َّ ة، يفيد كتور عمر عتيق، فهي ترفد مختلف مجاالت املعرفة في العلوم اإلنساني َّالد 

ته بمعاني قت إنساني َّإنسان في الكون تحق َّ منها اإلنسان العربي كما يفيد منها أي َّ

َّ  
َّطر َّوالخير، ونبذ الت َّ الحق 

 
 َّف والش

َّوالباطل. ر 

َّ َّ كما أن   
خذ كتور عتيق تت َّة في أعمال الد َّارسة ونتيجة الغزارة واملوسوعي َّٰهذه الد 

َّ 
َّة خاص َّي َّأهم 

 
االت قد، إلى مختلف مجغة والن َّة، فهي تفتح األبواب على آفاق األدب والل

 َّاريخي َّاملعرفة الت َّ
َّي َّة والفن   

َّة.ياسي َّة والس 

لك كان حتًما علينا أن نشعر بحجم املسؤولي َّ
ٰ
ة امللقاة على عاتقنا ونحن ندرس لذ

 َّناقًدا بحجم الد َّ
ته، ونسأل هللا أن يعطينا القدرة على منح ي َّكتور عمر عتيق وأهم 

َّ 
 َّراسة حق َّالد 

َّقدي َّة لألعمال الن َّة الحقيقي َّي َّها، وإبراز األهم 
 
ة للباحث، وهللا من ة الفذ

َّوراء القصد.

كتور عمر عتيق ودراسته، ننتقل بعدها العمل بلمحة موجزة عن حياة الد َّ وسنستهل َّ

َّة.قدي َّسة أعماله الن َّاإلى درَّ
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ِّالدكتور عمر عتيق

َّ  أكسبهوقد مود، ة وجنين الص َّفي فلسطين األبي َّ 4391كتور عمر عتيق عام ولد الد 

لك روًحا قومي َّ
ٰ
َّ اة صامدة، وعنفواًنا عربي َّذ

 
ا، حاز شهادة البكالوريوس في الل

ً
غة شامخ

جاح من جامعة الن َّ املاجستيرَّة وآدابها من جامعة الخليل )فلسطين( ودرجة العربي َّ

فقد حصل عليها في جامعة  هكتوراا الد َّص البالغة، أم َّة )فلسطين( في تخص َّالوطني َّ

َّ  َّ ودانالس 
َّتنق َّ ص البالغة، ولعل َّكنولوجيا أيًضا في تخص َّللعلوم والت  كتور عتيق ل الد 

 َّروح العلمي َّبين ٰهذه الص َّ
 َّة أكسبه ثقافة متنو 

 
جامعة  ل كل َّعة ومتمايزة، حيث تشك

َّ 
 َّذاتها، كما تعر َّ مدرسة بحد 

َّف إلى أساتذة متنو   
 عين استطاع أن يغرف من معين كل 

لك في تشكيل شخصي َّا ي َّمنهم عبًقا علم
ٰ
َّمختلًفا، وقد أسهم ذ

 
ة، وبنيته قافي َّته الث

َّ 
 َّي َّالفن 

َّعة.ة واملتنو 

َّنو َّا عن نتائج ٰهذا الت َّأم َّ
 
نا نلمحه في كثرة اإلنتاج، وغزارة قافي واملعرفي، فإن َّع الث

تي يطرقها الن َّأليف، وتنو َّالت َّ
 
ق قد كتور عمر عتياقد في أعماله، فالد َّع املوضوعات ال

َّ
 

ا ودراسة في مجال
ً
ى اآلن ما يقرب من ثالثين بحث ت محكمة تصدر في عدد من نشر حت 

ة.ول الد َّ ة واألجنبي  َّ العربي 
 
ا منشورة في ا

ً
ضف إليها ما يقرب من عشرين دراسة وبحث

َّ
 

 َّ ت غير محكمة، وهي ال تقل َّمجال
َّ.ة عن سابقاتهاي َّأهم 

َّأليف لدى وال يقتصر مجال البحث والت َّ كتور على األبحاث واملقاالت املحكمة الد 

ى اآلن ست َّ َّاملنشورة. فقد أصدر الكاتب حت   
 
ي مساحات كبيرة في ة كتب منفرًدا تغط

َّقد، من نقد املصطلحات البالغي َّالن َّ  
َّة، مروًرا بالد   

 
َّة والن َّعري َّراسات الش  

ي، قد الفن 

َّ
ً

َّ وصوال  
َّقدي َّة الن َّراسات القرآني َّإلى الد 

 
َّة.غوي َّة والل

ٰهذا باإلضافة إلى مجموعة كتب شارك الكاتب مع مجموعة من الباحثين في تأليفها، 

َّ 
 
ا وَّالي إغناًء معرفل بالت َّوإصدارها، لتشك اثقافي  واصل مع للباحث، من خالل الت َّ ي 

َّاثة في فلسطين وخارجها.اد والبح َّق َّمختلف الن َّ
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ا من ٰهذه الن َّ
ً
ى وانعكاًسا لهم َّقطة األخيرة، وانطالق ة الباحث ونشاطه، فقد شارك حت 

ااآلن بما يقارب الخمسة عشر مؤتمًرا محل اودول ي  َّ ي  رس األدبي في مختلف مجاالت الد 

َّ
 
َّغوي والن َّوالل

 
َّقدي، باإلضافة إلى الت

 
قافة والفكر. حيث راث والحضارة واإلعالم والث

َّث في مختلف القضايا األدبي َّباحل ٰهذه املؤتمرات إلى منتديات للت َّتتحو َّ
 
ة غوي َّة والل

َّة واإلنساني َّة واملعرفي َّقدي َّوالن َّ
ً

القح الفكري، وتبادل الخبرات للت َّ ة، وتكون مجاال

َّ
 
 َّوالث

 
َّالي رافًدا من الر َّل بالت َّقافات واملعارف، وهي تشك

 
ة في ة واملعرفي َّقافي َّوافد الث

َّكتور عمر عتيق.اقد الد َّة الن َّشخصي َّ

 َّوَّ
 
وابط حادات والر َّإلى ٰهذه املؤتمرات، فالباحث عضو أيًضا في مجموعة من االت

َّواملجالس األدبي َّ
 
قدي واملعرفي في العالم العربي، ة، ما يعكس ثقله الن َّة العربي َّغوي َّة والل

 فض
ً

َّال
 
 َّعن اإلسهام الث

ذي ترفده به ٰهذه العضوي َّقافي والفن 
 
َّفالباحث عضو في: ات.ي ال

4- َّ 
 
 َّخاذ األدباء والكت َّات

َّين.اب الفلسطيني 

َّة.رابطة األدب اإلسالمي العاملي َّ -2

7- َّ
 
َّة.غة العربي َّاملجلس العالمي لل

َّعضو املجلس االستشاري في مديري َّ -1
 
َّقافة )جنين(.ة الث

ة، بل هو ونتيجة إليمانه قليدي َّأليف الت َّاقد في مجاالت البحث والت َّوال ينحصر عمل الن َّ

َّ ه يمكننا اإلفادة منها في املستقبل الفعلي م، وبأن َّر وتقد َّوسائل املعرفة في تطو َّ بأن 

َّ
 
لك نجده يشارك في إعداد املاد َّللث

ٰ
ة ة العلمي َّقافة واملعرفة في مختلف املجاالت، لذ

ة محوسبة )أقراص مدمجة تعمل على الكمبيوتر وتستخدم في لوسائط تعليمي َّ

َّة(، ومن ٰهذه الوسائط:مرحلته األساسي َّعليم، خصوًصا في الت َّ

َّة.علم أصوات العربي َّ -4

َّروض واإليقاع.الع َّ -2

َّة إنتاج الحركات.آلي َّ -7
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1- َّ َّوتي الحديث.رس الص َّاإلعالل واإلبدال في الد 

َّ ة كتور عمر عتيق حائز على جائزة في مسابقة عاملي ًَّرا، فالباحث الد َّوأخيًرا، وليس آخ 

َّ
 
َّغوي في في "اإلعجاز الل

 
اقد ريف، وٰهذا يعكس ثقافة الن َّالقرآن الكريم" من األزهر الش

َّ  
ة العميقة، كما سيظهر معنا في دراسة بعض أعماله، باإلضافة إلى ة اإلسالمي َّيني َّالد 

َّ
 
َّة وكفايته العميقة فيها.غوي َّبراعة الباحث الل

تقديم املزيد من ا وقادًرا على زال شاب َّ ا، فالباحث مايزال العطاء مستمر َّ ٰهذا وال

َّالعطاء الفكري والن َّ
 
َّقدي والل  

 َّغوي املهم 
َّز.، ونحن ننتظر منه كل عطاء متمي 

َّ  
َّ وٰهكذا نكون قد أنهينا استعراض أهم 

 
َّاملحط كتور عمر ات في مسيرة الباحث الد 

َّا كيف أسهمت في إعداد شخصي َّعتيق، وبين َّ
 
َّة واملعرفي َّغوي َّته الل

 
ة، قدي َّة والن َّقافي َّة، الث

َّوبالت َّ
 
َّفاته.الي انعكست في أعماله ومؤل

َّقدي َّوسننتقل اآلن إلى دراسة األعمال الن َّ
 
َّكتور عمر عتيق.فات الباحث الد َّة ومؤل

ِّ ِّأعمال الد 
 
ِّةقدي ِّكتور عمر عتيق الن

َّ لك بحسب شروط  ال بد 
ٰ
من اإلشارة هنا إلى ضيق املساحة املتاحة في ٰهذا البحث، وذ

َّ
 
 َّة، وباإلضافة إلى عمق دراسات الن َّغة العربي َّمجمع القاسمي لل

 
ساعها، اقد وات

 َّوسنحاول قدر املستطاع أن نفي ٰهذه األعمال حق َّ
تها وتبيين املجاالت ي َّها، وإظهار أهم 

َّقدي َّالن َّ  
 
تي تغط

 
َّيها وتصنيفها بحسب ٰهذه املجاالت.ة ال

َّوقد استطعنا رصد سبعة مجاالت توز َّ  
َّراسات عت عليها الد 

 
تي بين أيديناواملؤل

 
 ،فات ال

َّ  
 َّسنستعرضها ونقد 

ق للقارئ أكبر قدر من الفائدة، م نبذة سريعة موجزة عنها، لنحق 

َّولنفتح الباب أمام من يرغب في الت َّ َّوس   
َّع ملراجعة ٰهذه الد 

 
ت راسات في الكتب واملجال

تي نشرت فيها، وهي الت َّ
 
َّالية:ال

َّ  
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َّ:ةدراسات شعري ِّ -4

َّخصوبة  .4
 
َّالقصيدة في ديوان قوافل الظ

 
َّمأ للش

 
ة أفكار اعر حسين حجازي. مجل

َّ.2047، 230عدد آذار 

َّ  
َّتعالج الد   

َّراسة ثالثة محاور: البناء الفن 
 
.سق الت َّي االستعاري، الن ناص  َّصويري، الت 

َّالت َّ .2 َّجاذب الد 
 

َّاللي في قصيدة ثالثة األثافي للش
 
ة اعرة هند صقر القاسمي. مجل

َّالبحرين 
 
َّ.2047، شباط  34ة/ عدد قافي َّالث

َّ  
َّة في الن َّاللي َّات الد َّقني َّراسة مجموعة من الت َّتعاين الد   

، كاالستفهام في املقطع ص 

َّاللي بين املقطعين األو َّعالق الد َّل، والت َّاألو َّ
 
َّل والث

ً
ناص  في اني، فضال  عن دالالت الت 

َّالن َّ  
َّ ص   

 
َّعري.الش

َّة في ديوان دراسة أسلوبي َّ .7
 

َّ)آخر املاء( للش
 
ة األسوار  ع اعر سليمان دغش / مجل

74 ،2047.َّ

َّ  
َّتحاور الد 

 
َّفت راسات ثالثة مسارات تجل

 
اعر سليمان ي ديوان )آخرا املاء( للش

َّ َّد املسار األو َّدغش. ويتجس   
 َّيميائي َّل بحزمة من األيقونات الس 

وح يح والر َّة وهي الر 

 َّوالجسد والد َّ
 
تي تشك

 
 َّاللي َّالجينات الد َّل م ال

َّ ،يوانة للد 
 
َّويتمث

 
الث ل املسار الث

َّبتقني َّ تي توس 
 
ناص  ال َّة الت 

 
جات ة وتمو َّعبير عن آفاق داللي َّاعر للت َّل بها الش

َّوجداني َّ
 
 َّة. ويقتصر املسار الث

 
َّيات املضمون.الث على أبرز تجل

َّة في كتاب ) قزحي َّمرايا نقدي َّ .1
 
َّعي َّون ( للكاتبة وفاء ة الل

 
ة األسوار عدد اش ي / مجل

74 ،2047.َّ

َّ  
 َّراسة عدًدا من الت َّتعاين الد 

 
َّة في كتاب "قزحي َّيات األسلوبي َّجل

 
ع ون" وتتوز َّة الل

 َّة مفاصل تشمل أبعاًدا لغوي َّاملعاينة، على ست َّ
َّة.ة وداللي َّي َّة وفن 

5. َّ
 

َّاعرة إيمان الوهج الكنعاني للقدس في ديوان )بتول لغتي( للش
 
ة مصاروة. مجل

َّ 
 
َّحاد الكت َّاملوقف األدبي/ ات َّاب العرب في سوريا، الس 

 
انية واألربعون، العدد نة الث

َّ.2047وز ، تم 503َّ



 ِّت
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َّ  
 َّتطارد الد 

تي تشيع في حنايا الد 
 
 َّراسة تلك األجواء ال

د يوان من عبق كنعاني يبد 

لم يمسسها مغتصب من  اهسة فتبدو كأن َّرائحة الغرباء من أرجاء املدينة املقد َّ

َّ ،قبل  َّاستدعاء عبق الت َّ إذ إن 
يوان يختزل اريخ الكنعاني في غير قصيدة من الد 

َّ
 

َّهويد عن مدينة القدس.غريب والت َّاعرة في نفض غبار الت َّرغبة الش

9. َّ  
َّأي األردني َّيني في شعر نادر هدى. صحيفة الر َّالفضاء الد 

 
قافي( ة )امللحق الث

23/42/2047. 

َّتعاين ا  
َّات األسلوبي َّقني َّراسة مدن الت َّلد   

تي تجس 
 
 َّة ال

يني في عدد من د املوروث الد 

َّالن َّ  
َّتعاين ظاهرة الحذف أو "الن َّأن راسة على صوص. فقد حرصت الد   

 ص 

َّاملسكوت عنه" في سياق املرجعي َّ  
َّة املضمرة. وتأم َّيني َّات الد   

راسة استدعاء لت الد 

َّ
 

َّ ،الكريماعر ملشاهد من القرآن الش  
ة ة، وبخاص َّياسي َّلتصوير تفاصيل املرحلة الس 

َّ
 
َّاملقاربة بين مشهد الط

 
ناظر ورة. ورصدت الت َّوفان في القرآن الكريم ومشهد الث

بين الخطيئة األولى على األرض )قابيل وهابيل( وخطايا االقتتال الحزبي في غير 

َّ 
 
يا افي مرَّ ،يه السالمعل ،ة يوسفيات قص َّمكان في الوطن العربي. وعاينت تجل

َّ  
َّياس ي العربي.الواقع الس 

3. َّ  
َّنبض الس 

 
. موسوعة األدب ة في شعر أحمد دحبور وتقني َّاتي َّيرة الذ ناص  ة الت 

َّف َّاألدب الفلسطيني في الض َّ 7الفلسطيني الحديث )ج
 

تات(، مجمع ة والقطاع والش

َّ
 
َّ.2047فلسطين  –ة الغربي َّ القاسمي، باقةة ة، أكاديمي َّغة العربي َّالقاسمي لل

َّ  
َّتنطلق الد   

َّراسة من بحث أثر الس 
 
ها ترخي ة في شعر دحبور، وكيف أن َّاتي َّيرة الذ

َّبظاللها في جميع مفاصل الن َّ  
َّ ص   

 
َّالش

 
ناص  ف الباحث عند تقني َّعري، وقد توق ة الت 

َّلينطلق في بحثه منها.

َّدراسة أسلوبي َّ .3  
 

دار جرير، األردن، ا( عر األموي. )شعر األخطل نموذًجَّة في الش

َّ.2042ان، عم َّ
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َّ  
َّراسة إلى تجاوز عتبة الن َّتهدف الد   

َّ ص  َّوالد   
قدي لة املنهج الن َّخول إلى عمقه متوس 

اختيار األخطل  ه من أقدر املناهج على تحقيق ٰهذه الغاية، وقد تم َّاألسلوبي، ألن َّ

َّألن َّ
 
َّه من الث  

 
كن َّ ،األمويَّعر الثة الكبار في الش

ٰ
َّه لم ينل ول

 
 َّحظ

راسة ه من الد 

َّقائض.كرفيقيه صاحبي الن َّ

3. َّ ناص  في ديوان )مسروق الس  َّفضاءات الت 
 

َّماء( للش
 
ة اعر أحمد فوزي أبو بكر. مجل

َّ
 
َّ.2042، 93ة، عدد قافي َّالبحرين الث

َّ  
َّراسة أربعة فضاءات للت َّتعاين الد   

َّ ناص   
ناص  العنقودي، في الد  يوان، هي: الت 

َّ  
َّيني، األدبي، الد 

 
ناص  مع الت َّوالت 

 
َّعبي املوروث.راث الش

َّمناجاة الن َّ .40 َّفس في قصيدة )شدو الس 
 

َّكون( للش
 
ة اعرة هند صقر القاسمي. مجل

َّ
 
َّ.2042، 3 قافية، عدداإلمارات الث

َّ  
تي توحي باملناجاة كتكرار الزمة "عندما يهجع راسة البنيات األسلوبي َّتعالج الد 

 
ة ال

َّما في الكون"، واإلحساس  َّبالز َّ الخاص 
 

ناوب بين االستقبال اعرة والت َّمن لدى الش

َّ
 

َّاعرة والكون.واإلرسال في فضاء القصيدة بين الش

َّات أسلوبي َّتقني َّ .44  
 
َّة في قصيدة )بيان الط

 
َّفل الفلسطيني الث

 
اعر جمال ائر( للش

َّ
 
شرت في مجل

ُ
ة العاصمة، تصدر في جامعة تروننتبرم/ كيراال/ الهند/ حبش. ن

َّ
 
َّ.2042/ 42/ 43ابع، د الر َّاملجل

َّ  
 َّترصد الد 

 
ل املستوى اإليقاعي للقصيدة مين، يعاين املحور األو َّراسة محورين متكل

َّاخلي. ويتأم َّفي املسارين الخارجي والد َّ
 
َّل املحور الث  

ة ي وبخاص َّاني املستوى الفن 

.البناء االستعاري وتقني َّ ناص  َّة الت 

42. َّ
 
َّ شكيل اإليقاعي في مقصورة ابنالت

 
ة املنارة/ جامعة آل البيت )األردن(، دريد. مجل

َّ.2042، 9، ع 43م 



 ِّت
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 745 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

َّ  
 
َّف البحث حزمة من املعطيات األسلوبي َّيوظ

 
شكيل اإليقاعي في ة للكشف عن الت

َّ 
 
َّياته الخارجي َّمقصورة ابن دريد في تجل

 
َّ ،لة بالوزن والقافيةة ممث تي اخلي َّوالد 

 
ة ال

َّ ة اعتماًدا على العالقات مويجات اإليقاعي َّد باألصوات املفردة ذات الت َّتتجس 

َّالت َّ
 
َّة لألصوات املفردة.بي َّقل

47. َّ
 

اعر مسلم محاميد. صحيفة القدس هدير العودة في ديوان "نشيد وآخر" للش

2042.َّ

َّ  
 وتبحث عن ظالل العودة فيهما، ،راسة بمعاينة العنوان وعالقته بالغالفتبدأ الد 

َّتبحث عن هدير العودة في ثالوث العنوان والغالف والن َّ ثم َّ  
َّ ص   

 
عري، كما الش

تي تحيل إلى مراجع توحي بالعودة والر َّتبحث في تقني َّ
 
ناص  ال َّجوع.ة الت 

41. َّ ناص  في ديوان )مسروق الس  َّفضاءات الت 
 

َّماء( للش
 
ة اعر أحمد فوزي أبو بكر. مجل

َّ
 
َّ.2042. 93ة، عدد قافي َّالبحرين الث

َّ  
َّتعاين الد  َّاللي َّراسة البنية الد  ماء" لتكون املعاينة ة لعنوان ديوان "مسروق الس 

َّ 
 
تي تفك

 
َّال

 
 َّك الغالف الخارجي الل

ا للد َّفظي للعنوان مسو 
ً
خول، إلى فضاءات غ

َّ 
ناص  في نصوص الد   َّعالق الد َّيوان وكشًفا عن الت َّالت 

ن ايوَّاللي بين عنوان الد 

َّ
ٰ
، وذ ناص  َّوفضاءات الت  ناص  وأي َّ لك أن  ة داللة أخرى في الخطاب داللة الت 

َّ  
 

َّالش  
َّيوان.عري ينبغي أن تتقاطع وتتماهى مع عنوان الد 

45. َّ  
ناص  الد  َّ يني في شعر يوسف الخطيب.الت 

 
 َّمجل

 
ة(، )باقة الغربي َّ ة القاسميي َّة كل

َّ َّادس.العدد الس 

َّ 
 
 َّيرصد البحث تجل

ناص  الد  ع الخطيب. وتتوز َّيني في ديوان يوسف يات الت 

َّة للت َّاللي َّالفضاءات الد َّ  
على سبعة محاور: االنتصار واالنكسار، األنا واآلخر،  ناص 

َّ 
ناص  الد  َّمرارة املنفى وحلم العودة، الت   

ياس ي يني العنقودي، الخطاب الس 

َّ ناص  الت َّاخر، الت َّالس   َّداخل بين الت 
عالق بين يني واألسطوري، الت َّاريخي والد 

َّناص  املسيحي واإلسالمي.الت َّ
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َّ)عايش في قصيدة ة الت َّإشكالي َّ .49
 
َّ (ويلشتاء ريتا الط

 
ة أفكار ملحمود درويش. مجل

َّ
 
َّ.250ة( عدد قافة األردني َّ)وزارة الث

َّ
 
َّات أسلوبي َّيرصد البحث محط

 
اخلي وصراعه اعر الد َّة يظهر من خاللها صراع الش

 َّمع ريتا في محاولة إليجاد شكل من أشكال الت َّ
تي تظهر في الن 

 
هاية عايش ال

َّ 
 
َّمستحيلة بالن

 
َّاعر.سبة للش

 َّاعرَّانَّالش  يودَّفي زَّالحبمور .43
َّ عز   

ة، )صرةالمناين الد 
 
قافةَّأفكار(َّوزارةَّالث  َّمجل

ةاألرد َّ 273عدد  ني 

َّ  َّتسعى
َّراالد  َّءات فضارصد لىَّإسة  

َّفيَّالحب   
َّيوان وتفكيك االد  ة الوجداني َّلخالیا

، يغولل ُوا، يألنثووا، إلنسانيوا، لمكانيوا، لكنعانيوا، اويَّلجفرء اللفضا

َّلمنفى.ا ءفضاو

43. َّ 
َّ)ة في ديوان ي َّإشراقات فن   

َّ (يمةما وراء الد 
 

َّاعرة وفاء عي َّللش  
راسة اش ي، تعاين الد 

َّ 
َّالة في ديوان )ما وراء ي َّثالث أيقونات فن   

َّيمة( إذ ترصد  الت َّد   
ياق جاذب. والس 

 َّاللي في جسد القصائد مالد َّ
 ،من جهة والغالفيوان ن جهة أخرى، من عنوان الد 

َّ  
ة ة وتشخيصي َّيوان وفق أربعة مسارات )تماثلي َّوتعالج البناء االستعاري في الد 

ناص  الت َّل تقني َّة واألسطوري(. وتتأم َّوتجسيدي َّ َّاريخي.ات الت 

ِّدراسات سيميائي ِّ -2
 
ِّة في الن  

ِّ:ورةوالص ِّ ص 

َّ ةدراسة سيميائي َّ .4
 
َّائر الر َّفي ديوان )تالوة الط

 
 َّاعر سامي مهن َّاحل( للش

 
ة ي َّا. مجلة كل

َّ)باقة الغربي َّ القاسمي َّ.2047ابع، ة(، العدد الس 

َّ  
َّراسة الت َّتعاين الد   

يميائي في عالق بين العنوان والغالف والقصيدة وفق املنهج الس 

َّ
 
َّائر الر َّديوان )تالوة الط

 
َّا. وَّاعر سامي مهن َّاحل( للش َّتتوز   

راسة على أربعة ع الد 

اللي بين العنوان وصورة الغالف ومضمون القصيدة. واصل الد َّل: الت َّمحاور؛ األو َّ

َّ
 
َّوالث

 
الث: سيمياء الجسد وفق اني: عالقة صورة الغالف بالعنوان والقصيدة. والث



 ِّت
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َّ 
ناص  األسطوري والت َّة. والر َّرؤية صوفي  َّابع: سيمياء الت  ناص  َّ مازج بين الت   

يني الد 

َّاريخي.والت َّ

َّدراسة سيميائي َّ .2
 

َّة في ديوان )وشوشات جرح( للش
 
ة سمات، اعر سائد أبو عبيد. مجل

َّ.2ع 

َّ  
 َّراسة أربعة محاور سيميائي َّتعاين الد 

عالق ل الت َّيوان، يرصد املحور األو َّة في الد 

َّ 
َّبين عنوان الد  َّاللي َّيوان واملفاصل الد 

 
ورة ة الص َّميائي َّاني يعالج سية للقصائد، والث

َّ 
َّي َّالفن 

 
ابع ة في بناء القصائد، ويعاين املحور الر َّفسي َّجات الن َّمو َّالث يدرس الت َّة، والث

َّ  
ناص  في الد  َّيوان.أنواع الت 

َّ.2044ة( عالم الكتب الحديث، األردن، إربد ، ورة )دراسة أسلوبي َّثقافة الص َّ .7

اورة بوصفها خطاًبا ثقافيعالج الكتاب الص َّ ورة مائًزا، ضمن ثالثة محاور: الص َّ ي 

َّالفوتوغرافي َّ
 
َّشكيلي َّة، الصورة الت  

مات ة، والكاريكاتير. ويحاول الوقوف على الس 

َّاللي َّالد َّ  
َّمحور منها. ة لكل 

َّالقدس في صورة الكاريكاتير )دراسة أسلوبي َّ .1
 
َّقافة البصري َّة في الث

 
ة جامعة ة(، مجل

َّ.2040، 43، ع 2القدس املفتوحة. م 

5. َّ
 
ناص  في صورة الكاريكاتير. مجل َّ(.2)ج  23ة جامعة القدس املفتوحة. عدد الت 

َّإيهدف البحث 
 
ناص  الت ناص  في صورة الكاريكاتير، وهو الت  راثي لى دراسة مظاهر الت 

َّ
 
ذي يشتمل على املعتقدات الت

 
َّال  

ناص  الد  ذي يستعين بالقصص راثية. والت 
 
يني ال

َّة ويوَّالقرآني َّ  
 
ة مختلفة تنسجم مع مضامين تلك فها في سياقات سياسي َّظ

ناص  الت َّ ذي يستحضر شخصي َّالقصص. والت 
 
ا في حقب زمني َّاريخي ال

ً
ة ات وأحداث

َّمن الحاضر.مختلفة، ويربطها بما يحدث في الز َّ

َّبيع العربي في صورة الكاريكاتير. دراسة سيميائي َّالر َّ .9
 
َّ. 10ة عالمات. ع ة. مجل

َّتعاين الدراسة ثالثة محاور سيميائي َّ ل بها فنانو الكاركاتير في تصوير أحداث ة توس 

ان الكاريكاتير لرموز مواقع ل توظيف فن َّبيع العربي. ويرصد املحور األو َّثورات الر َّ
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َّة موقع الفيسبوك في ثورات الر َّواصل االجتماعي وبخاص َّالت َّ
 
ف بيع العربي. ويتوق

َّ
 
 َّاني عاملحور الث

 
َّلى تجل ناص  في صورة الكاركاتير. ويختص  َّ يات الت 

 
الث املحور الث

 َّقني َّبالت َّ
تي تختزل املفاصل الر َّمزي َّة الر َّي َّات الفن 

 
بيع ة ألحداث ثورات الر َّئيسي َّة ال

َّ العربي.  
َّتحاول الد 

 
 َّواهر األسلوبي َّراسة الكشف عن الظ

َّي َّة الفن 
 
تي تجل

 
ت في ة ال

َّصورة الكاريكات ذي يعالج األبعاد الس 
 
َّياسي َّير ال  

راسة حزمة من ٰهذه ة، وتعالج الد 

َّ
 
ناص  وغيره.هواالظ َّر كالت 

َّ:ةدراسات بالغي ِّ -7

َّ روض والقافية.ات مصطلحات الع َّفي إشكالي َّ .4
 
، 40، ع 23جاح. م ة جامعة الن َّمجل

2047.َّ

روض ويسعى إلى ة في البالغة والع َّيعاين البحث مجموعة من املشكالت املصطلحي َّ

د ع أسبابها وتصويب ما يمكن منها. ويوص ي البحث بوضع معجم موح َّتتب َّ

َّملصطلحات البالغة والع َّ  
َّٰهذه املشكلة. روض لحل 

َّمعجم مصطلحات الع َّ .2
 
ان، وزيع، األردن، عم َّشر والت َّروض والقافية. دار أسامة للن

2047.َّ

َّ ا مه هو معجم علمي رصين يسد 
ً
افراغ ة، عمل الباحث عليه العربي َّ في املكتبة م 

َّ 
َّ بجد 

 
َّليتحل  

َّى الكتاب بالد 
 
َّق

 
مول، يستفيد منه القارئ العادي والباحث ة والش

َّ  
َّاملتخص  واء، وال يستغني عنه طالب أو باحث في مجال من مجاالت ص على الس 

َّ
 
َّة.غة العربي َّالل

روض ي ة )مقاربة بين املصطلح الع َّروضي َّالبعد االجتماعي للمصطلحات الع َّ .7

َّ
 
َّ.2044، 7جامعة بسكرة )الجزائر( .ع  /ة قراءاتوالبيئة(، مجل

َّ  
ة روضي َّة بين املصطلحات الع َّاللي َّراسة إلى الكشف عن الجينات الد َّتسعى الد 

َّة البدوي َّوعناصر البيئة الصحراوي َّ ل ة، وهيئة األعرابي من جهة أخرى. وتتوس 



 ِّت
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َّ  
ة ة البيئي َّروض ي بهدف إظهار املرجعي َّة للمصطلح الع َّراسة بالبنية املعجمي َّالد 

َّروض ي.ة للمصطلح الع َّة واإلنساني َّواالجتماعي َّ

َّقدي بين األصالة والت َّاملصطلح الن َّ .1
 
ار ثلجي، ة الباحث، جامعة عم َّغريب. مجل

َّ.2044، 3األغواط )الجزائر(. ع 

َّإشكالي َّ .5
 
َّ.2001، 7ة جامعة القدس املفتوحة. ع ة املصطلح البالغي. مجل

َّيسعى البحث إلى رصد حزمة من املصطلحات البالغي َّ
 
راث البالغي العربي، ة في الت

َّ 
راسات الحديثة، ويناقش مسألة االختالف في مسمى املصطلح الواحد والد 

َّ 
 
 َّفاق على داللته من جهة، واالختالف في الد َّواالت

 
فاق على املصطلح من اللة واالت

َّ ،جهة أخرىَّ
 
َّاهرة.ويحاول رصد أسباب ٰهذه الظ

قدي ضرورة ل: هل البحث عن أصل املصطلح الن َّيطرح البحث سؤالين، األو َّ

َّوَّة أو ترف فكري؟ علمي َّ
 
َّاني: ما أسباب اغتراب املصطلح الن َّالث ده قدي وتعد 

َّة وموضوعي َّواضطرابه؟ ويحاول الباحث اإلجابة بكل علمي َّ َّؤالين.ة على ٰهذين الس 

َّ:ةدراسات سردي ِّ -1

َّكتورة امتنان الص َّة في قصص الد َّسردي َّات تقني َّ .4
 
َّمادي. مجل

 
قافة ة أفكار )وزارة الث

َّ.2042، 231ة( عدد األردني َّ

َّ  
 َّقني َّراسة حزمة من الت َّتعاين الد 

ة في عدد من القصص القصيرة ي َّات الفن 

ل: ع املعاينة على محورين؛ األو َّوتتوز َّ ،مادية امتنان الص َّكتورة القاص َّللد َّ

تي تعالج الت َّي َّسيميائ
 
اللي بين العنوان واملعمار قاطع الد َّجاذب والت َّة العنوان ال

َّ  
َّي للقص َّالفن 

 
َّة. والث

 
َّاني: الت

 
ذي يشمل البناء االستعاري وتقني َّشكيل الل

 
ة غوي ال

. ناص  َّالت 

َّوب( مجموعة قصصي َّة في )مواسم الخر َّات أسلوبي َّتقني َّ .2  
العراقي صالح  ة للقاص 

َّ ة.ستور العراقي َّد، جريدة الد َّمحم َّار جب َّ
 
/ 42/ 74بتاريخ  2934 اني عدد)الجزء الث

2042.)َّ



وم
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َّ  
َّات أسلوبي َّراسة تسع تقني َّتعاين الد  َّة توس  في البناء املعماري  ل بها القاص 

َّملجموعته )مواسم الخر َّ  َّقني َّانفصال الت َّ وب(. وال يخفى أن 
 
سع يقتصر على ات الت

َّفي الن َّ نظيريَّالجانب الت َّ َّردي، فهي تقني َّقد الس   
ي ات متكاملة مندغمة في البناء الفن 

َّ َّردي.الس 

َّتقني َّ .7 د خليل، كتور محم َّة للد َّرد في )تضاريس الجسد( مجموعة قصصي َّات الس 

َّدراسة أسلوبي َّ
 
 َّة. مجل

 
َّ 3ة القاسمي، العدد ي َّة كل

 
َّشر(.)قيد الن

َّ 
ناص  والحوار الت َّتتوز َّة ات سردي َّراسة أربع تقني َّتعاين الد  لي االفتراض ي خي َّع على الت 

َّ
 

َّوالش
 
َّ ،شويقخوص والت ة د ملنابع ثقافي َّرَّاويسعى إلى الكشف عن امتصاص الس 

َّشت َّ َّى، وتوظيف الس   
َّة.ي ملجموعته القصصي َّارد لٰهذه املنابع في املعمار الفن 

َّانتصار عب َّة ة في مجموعة )حلوى املاء( للقاص َّإشراقات أسلوبي َّ .1
 
ة أفكار اس، مجل

َّ
 
َّ.211ة ( عدد قافة األردني َّ)وزارة الث

َّ  
سواء املغلق أو املفتوح، كما  ،راسة على رصد فضاء املكان في املجموعةتقوم الد 

َّ
 

َّخصي َّتعاين فضاء الش  
َّياق الن َّات اإلنساني ودورها في الس   

َّي للمجموعة.ص  

َّتداخل األنواع األدبي َّ .5
 
(، جامعة 2ة )جوامللوك، تداخل األنواع األدبي َّا ة في رواية عك

َّ
 
َّة(، عالم الكتب الحديث.غة العربي َّاليرموك )قسم الل

َّ  
َّراسة إلى رصد عشرة أنواع أدبي َّتهدف الد  ردي وهي ة تداخلت في الخطاب الس 

َّ  
َّ ،ةالغيري َّوَّ ،يرةالس   

 
واألدب  ،وأدب الحرب ،وأدب البحر ،حالتوأدب الر َّ ،عروالش

َّومالمح من األدب االجتماعي. ،والخطابة واملناظرة ،واألدب املقارنَّ ،وفيالص َّ

َّ:ةدراسات قرآني ِّ -5

َّة في الفواصل القرآني َّة الصوتي َّاألسلوبي َّ .4
 
)األردن(،  ة املنارة جامعة آل البيتة. مجل

َّ.2040، 7، ع 49م 
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َّ
 
ة واهر األسلوبي َّيهدف البحث إلى توظيف علم األصوات في دراسة أبرز الظ

ة وتي َّل: األنساق الص َّة من خالل محورين؛ األو َّة في الفواصل القرآني َّوتي َّالص َّ

َّ
 
َّاني: عالقة الفواصل القرآني َّللفواصل، والث  

َّاللي.ياق الد َّة بالس 

َّسم القرآني بالد َّعالقة الر َّ .2
 
، 73ة، م ة، الجامعة األردني َّة العلوم اإلنساني َّاللة. مجل

َّ.2040، 2ع 

َّلغة الجسد في  .7
 
َّة األردني َّالقرآن الكريم. املجل  

ة )جامعة آل راسات اإلسالمي َّة في الد 

َّالبيت(.

َّ َّة بين الحركات الجسمي َّاللي َّيرصد البحث شبكة العالقات الد 
 
اهرة ومعناها ة الظ

َّ
 
َّغوي في الن َّالل  

َّ ص 
 
َّالقرآني، ويفيد البحث من الت

 
غوي والبالغي لبيان العالقة راث الل

َّ بين لغة الجسد
 
َّغة املنطوقة.والل

َّظواهر أسلوبي َّ .1
 
سم واإليقاع(. عالم الكتب ركيب والر َّة في القرآن الكريم )الت

َّ.2040الحديث، األردن، إربد، 

َّ
 
 َّتتمث

َّي َّل أهم   
راسة في توظيف علم األسلوب للكشف عن بعض كنوز القرآن ة الد 

َّ ،الكريم
 
باملعنى وإيقاع الفواصل سم العثماني راكيب وعالقة الر َّمن حيث بالغة الت

َّة.القرآني َّ

َّ:ةة حضاري ِّدراسات ثقافي ِّ -9

َّتأثير مواقع الت َّ .4
 
ة، الفيسبوك نموذًجا. مؤتمر غة العربي َّواصل االجتماعي على الل

َّ
 
/  40جامعة بيرزيت  –واقع وطموح  –ة ة في الجامعات الفلسطيني َّغة العربي َّالل

44  /2042.َّ

2. َّ
 
َّغة العربي َّالل

 
َّ.2044، 22ة جامعة القدس املفتوحة. ع ة والعوملة . مجل

َّ
 
َّغوي َّيسعى البحث إلى إسقاط القناع عن وجوه العوملة الل

 
ويقف  ة،قافي َّة والث

َّ  
َّالبحث على مفاصل الص 

 
َّراع الل

 
ة نجليزي َّغة اإلَّغوي العالمي، ويستعرض واقع الل



وم
 
ام غن ِّعماد بس 
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َّ
 
َّة بين األنا واآلخر، ويرصد غة العربي َّوواقع الل  

َّتج 
 
ة في غة العربي َّليات العوملة في الل

َّعليم في الجامعات، دور وسائل اإلعالم.ثالثة مسارات: تعليم األطفال، الت َّ

7. َّ
 
َّرجمة والعوملة في سياق الت َّالت

 
َّواصل الث

 
 ،2ة جامعة القدس املفتوحة. م قافي. مجل

َّ.2044، 25ع 

َّ  
َّتعاين الد 

 
َّالت َّرجمة بالعوملة في سياق راسة عالقة الت

 
قافي، بهدف الكشف واصل الث

َّ  
َّعن عالقة الص 

 
َّراع بين الت

 
رجمة نحو رجمة والعوملة، وتدعو املترجمين إلى توجيه الت

َّآفاق الت َّ
 

تي تضمن الت َّآلَّاعوب، تلك واصل بين الش
 
ع واالحترام نو َّد والت َّعد َّفاق ال

َّاملتبادل بين األنا واآلخر.

1. َّ
 
َّالعربي َّة ركي َّمالمح من املثاقفة الت

 
َّة. مجل

 
ة(، عدد قافة األردني َّة أفكار )وزارة الث

255.َّ

أثير  ر والت 
 
أث قافي القائم على الت 

 
فاعل الث راسة هي الت   

اها الد  تي تتوخ 
 
املثاقفة ال

س على ثقافة الحوار الحضاري واالحترام املتبادل بين األنا واآلخر. َّواملؤس 

َّ:ةدراسات تراثي ِّ -3

َّة في الز َّأسلوبي َّدراسة  .4
 

َّجل الش  
َّعبي الفلسطيني )ديوان تعب الس 

 
اعر موس ى نين للش

َّ
 
َّالحافظ نموذًجا(. مجل

 
َّ.2047، شتاء 59راث واملجتمع، ع ة الت

َّ  
َّات األسلوبي َّقني َّراسة حزمة من الت َّتعاين الد 

 
تي شك

 
 َّة ال

ة في ي َّلت الفضاءات الفن 

َّ  
 .ةمزي َّورة الر َّلها: الص َّع على خمسة محاور متكاملة؛ أو َّنين". وتتوز َّديوان "تعب الس 

َّ
 
َّوثانيها: الل

 
َّراثية. وثالثها: تقني َّوحات الت َّة. ورابعها: الت َّاللي َّة املقابالت الد   

ي. صوير الفن 

َّ  
ناص  الد  َّيني والت َّوخامسها: الت   

َّياس ي.اريخي والس 

منشور في أعمال مؤتمر بيت  دنيس. بحثقديس والت َّمقبرة مأمن هللا بين الت َّ .2

َّ ة في القدس تحت ة واملسيحي َّابع "األوقاف اإلسالمي َّولي الر َّاملقدس اإلسالمي الد 

ذي نظمته وزارة األوقاف الفلسطيني َّ 9/9/2047-5االحتالل اإلسرائيلي" 
 
َّة.ال
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َّ  
َّراسة محورين؛ األو َّتعاين الد 

 
( ل: مشهد وصفي تاريخي ملقبرة مأمن هللا )مامال

َّ  َّيرصد تعد 
يل لدة، ويجتهد في تعد أسمائها، ويحرص على تأصيل األسماء املتعد 

َّهرة تعد َّاظ
 
اني: مشهد وصفي سياس ي يرصد أشكال د األسماء. واملحور الث

َّة على املقبرة.االعتداءات اإلسرائيلي َّ

7. َّ
 

 َّة بين الت َّعبوني َّالش
َّقاليد والد 

 
َّين في مدينة نابلس. مؤتمر الت

 
الفلسطيني عبي راث الش

)بانتظار  29/7/2047ة وانتماء، جامعة القدس املفتوحة في محافظة نابلس، هوي َّ

َّصدور كتاب املؤتمر(.

َّ 
 َّتعاين الد 

 
َّراسة تجل

 
 َّعبونة( بين الت َّيات )الش

ين في مدينة نابلس. وتقف قاليد والد 

َّ 
َّراسة على خمسة محاور؛ األو َّالد 

 
َّل: األصل الل

 
القة بين عبونة"، والعغوي لـ"الش

 َّتسمية شهر شعبان والت َّ
 
َّيات االجتماعي َّجل

 
َّة للش

 
َّعبونة. والث

 
علة في اني: ليلة الش

َّ 
ة، وتأثير مدينة نابلس في العالم اريخي َّصف من شعبان من حيث جذورها الت َّالن 

َّ 
َّاإلسالمي في االحتفال بليلة الن 

 
َّصف من شعبان. والث

 
كافل رابط العائلي والت َّالث: الت

َّاالج
 
َّتماعي الل

 
ابع: ة. والر َّة والحفالت العائلي َّعباني َّذان يبرزان في طقوس املوائد الش

َّ
 

َّعباني َّشهر شعبان بين اإلقبال على املوائد الش  
. يامة، واإلقبال على العبادة والص 

َّ
 

تي ترافق االحتفاالت العائلي َّعبي َّوالخامس: األغاني الش
 
َّة.ة ال

َّ وقد ذكرناها بحسب حجمها، مع َّ العلم أن  ة هي قدي َّكتور عمر عتيق الن َّأعمال الد 

كن َّ
ٰ
لك، ل

ٰ
َّأكثر من ذ  

َّنا ذكرنا فقط الد 
 
تي اط

 
لعنا عليها ووصلنا إليها، راسات واألبحاث ال

َّ َّوقد قس 
 
قسيم عنا عليه، والواقع قد يختلف عن ٰهذا الت َّلمناها بحسب حجم ما اط

،
ً

 َّ قليال
 
َّوٰهكذا تمث  

َّل الد   
 

َّري َّعراسات الش  
ة قدي َّراسات الن َّة املساحة األكبر من بين الد 

َّللد َّ  
َّة، مع العلم أن َّراسات البالغي َّكتور عتيق، يليها في الحجم الد   

راسات نا، في باب الد 

َّ 
َّي َّالفن   

َّة، ذكرنا فقط األعمال األدبي َّيميائي َّة والس   
تي حملت عنوان الس 

 
يمياء وكان ة ال
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َّ سأسا  
كان البحث  ،ة أخرىَّغم من وجود دراسات أدبي َّعلى الر َّ ة،راسة سيميائي َّالد 

َّ  
َّالس   

َّراسة وغايتها.يميائي جزًءا منها وليس هدف الد 

اوطبيعي ج َّ د   
َّأن تكون الد   

 
َّعري َّراسات الش  

ص في ة هي األكبر حجًما، فالباحث املتخص 

َّ  َّغاية دراسة البالغة إن َّ البالغة يدرك أن 
ة في محاولة يقي َّطبراسات الت َّما هو إجراء الد 

َّ  
 

َّفهم الش
 

َّ اعر ومراميه. كما تحتل َّعر ونقده، وإدراك مقاصد الش  
َّالد   

ة يميائي َّراسات الس 

َّ
 
ذي انطلق وهي مجال تخص َّ ،انية من حيث الحجماملساحة الث

 
ص الباحث األساس ي ال

َّ 
تي عالجها وعمل عليها.منه إلى مختلف املوضوعات والد 

 
َّراسات ال

ِّ 
ِّاألسلوبي ِّزات املمي 

 
ِّاقدة للن

وقبل االنطالق في دراسة ٰهذه األعمال، إلى أسلوب الباحث الجزل  ،تجدر اإلشارة

َّوالر َّ َّصين، وإلى عباراته الد 
 
اقد من ن الن َّقيقة في إصابتها ملقاصده، حيث يبدو لنا تمك

َّعبير عن أفكاره، ة للت َّروري َّلغته وامتالكه الكفاية الض َّ
 
لك وضوح ا

ٰ
األسلوب ضف إلى ذ

َّ بك ومتانة الجمل من دون وسالسته وبساطته من دون ركاكة أو ضعف، وقدرة الس 

َّ
 
ل ة، تجعل القارئ يتقب َّة وطبيعي َّف وال قصد، إذ نجد الباحث يكتب بعفوي َّتكل

ة أضفاها الباحث على ة جمالي َّاألسلوب، ال بل يعشقه ملا فيه من مسحات شعري َّ

َّ
 

َّاألسلوب. فماذا عن املضمون؟!كل وَّأسلوبه. ٰهذا من حيث الش

َّ َّ ،اظر في ٰهذه األعمال هو االختياراتل ما يلفت الن َّأو َّ إن   
 

ة ة أو القصصي َّعري َّسواء الش

َّ 
ى الفن  تي اعتمدها الباحث، وهي تعكس الهاجس األكبر لديه، ي َّأو حت 

 
ة )الكاريكاتير( ال

َّة األسمى أال وهي "قضي َّوالقضي َّ  
 َّ ة الحق 

َّ "،الفلسطيني  ليبة الحزينة فلسطين الس 

َّ 
 
َّل ٰهذه القضي َّواملظلومة، حيث تشك  

 
تي تناولها عري َّة معظم موضوعات األعمال الش

 
ة ال

 الباحث، فض
ً

َّال  َّردي َّعن األعمال الس 
ى األعمال الفن  ة )الكاريكاتير(، حيث تناول ي َّة، وحت 

َّالباحث صورة القدس في الكاريكاتير العربي.
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 َّوبٰهذه االختيارا
 
ق في ت ينقلنا الكاتب إلى رحاب فلسطين الحبيبة، ليجعل أرواحنا تحل

 َّ فضاءاتها، وتطل َّ
َّل ترابها الن َّعلى سهولها وتاللها، وتصلي في أقصاها، وتقب  خ املضم َّ دي 

َّ بعبق
 

َّدماء الش
 
َّهداء. كما يصف معاناة الن

 
شريد ليستثير فينا مشاعر زوح والت

َّاإلنساني َّ  
َّ ة، ال بل مشاعر كل 

 
َّإنسان يعاين مشاهد الظ

 
ذي حاق بالش

 
عب لم والقهر ال

َّامد املحتسب.ابر الص َّالفلسطيني الص َّ

َّ
 

واضع العلمي، فهو ال يطلق هو ٰهذا الت َّ ،فتة في دراسات الباحثومن القضايا الال

َّ 
ى عندما يكون متيق  ا، ونجده وحت 

ً
ة يردفها بعبارة "فيما ًنا من قضي َّأحكامه جزاف

َّأعلم"،  َّ إيماًنا منه بأن   
واضع العلمي ينسجم مع ، ٰهذا الت َّاذي علم عليًمَّ فوق كل 

حضر معه مؤتمًرا كيف  (1)مثة املتواضعة، وقد أخبرني صديقة الباحث الد َّشخصي َّ

ه ه، وأن َّئه حافظ على هدوَّنة من أحد الحاضرين، وكيف أن َّة بأسئلة معي َّمر َّ ه استفز َّأن َّ

 َّغم من العمق وعلى الر َّ
 
َّواالط

 
َّذين تمي َّالع الل ائل ز بهما بحثه، اكتفى بأن أجاب الس 

واضع على ٰهذا الت َّ ه يدل َّعلى ش يء فإن َّ ة وأراجع أكثر. وٰهذا إن دل َّسأعود إلى القضي َّ

 َّالعلمي الر َّ
ذي يمي 

 
َّائع ال َّكتور عتيق في حياته وفي أعماله.ز الباحث الد 

َّ َّاقد اد براعة الن َّوفي الواقع تتجس  َّكتور عمر عتيق وعبقري َّلد 
 
َّته الل

 
ة أيًضا في غوية الفذ

 َّقدرته على ابتكار مصطلحات خاص َّ
 
ال فضاًء داللة به، تشك َّ ي   

راسات، وهو من الد 

َّ  
 
عبير، ف ٰهذه املصطلحات املبتكرة بطريقة رائعة تخدم لغته وأسلوبه في الت َّيوظ

َّوتثري الن َّ َّبألفاظ غني َّ ص 
 

بصورة مبهرة، فهو يخترع مصطلح  اةة ذات دالالت موش

ذي يوحي بالغني الد َّحزمات داللي َّ
 
َّة: ال

 
ذي يتشك

 
َّل في حزمات كبيرة.اللي ال

َّ ر باستمرار كما هو حال ك وتتغي َّة تتحر َّاللة حي َّابض، يجعل الد َّاللي الن َّوالعصب الد 

َّاإلنسان.

                                                           
ديق هو د. رياض عثمان. باحث وأكاديمي من لبنان. -1  الص 
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َّويستخدم مصطلح الت َّ ء واألمور، ويقول: "دالالت ابطة بين األشياد تلك الر َّعالق ليجس 

َّ
 

َّتندغم مع نبض الفال ث عن طقوس الالت؟!! ويتحد َّح الفلسطيني. فكيف تندغم الد 

َّ  
تي يدخل فيها املبدع ليختار ألفاظ لغته، وفي الواقع االختيار ليجس 

 
د لنا تلك الحالة ال

املصطلحات ة بمثل ٰهذه قدي َّكتور عمر عتيق وأعماله الن َّدراسات الباحث الد َّ تضج َّ

تي ال نستطيع إحصا
 
َّءاملبتكرة ال

 
ة للمصطلح ها هنا، ولو شئنا ألفردنا دراسة مستقل

َّاملبتكر في أعمال الباحث.

كتور عمر عتيق بحسب ما ة لألستاذ الد َّقدي َّوسنبدأ اآلن باستعراض األعمال الن َّ

َّ تي نالت الجانب األكبر من أوردنا في الس 
 
َّابق، أي من املوضوعات ال  

ى الد  راسة حت 

َّ  
 َّاألقل 

َّ. ونبدؤها بالد   
 

َّة.عري َّراسات الش

1- ِّ  
ِّالد   

 
ِّةعري ِّراسات الش

َّ
 
تي احتل

 
ى اقترب عددها من العشرين دراسة، وٰهذا أمر هي ال ت املساحة األكبر حت 

َّ الهدف من دراسة البالغة هو محاولة فهم األدب  طبيعي كما أملحنا سابًقا، إذ إن 

َّصوص، وتأويل الن َّ ت لدراسة شعراء نصب َّاة قد قدي َّجميع ٰهذه األعمال الن َّ ونالحظ أن 

َّ 
َّمعاصرين وأدباء فلسطيني 

 
راث العربي ين، باستثناء واحدة عالجت موضوًعا من الت

َّ
 
شكيل اإليقاعي في مقصورة ابن األدبي، هي مقصورة ابن دريد املشهورة بعنوان "الت

َّ
 

َّاعرة اإلماراتي َّدريد األزدي"، ودراسة أخرى تناولت الش
 

يخة هند صقر القاسمي ة الش

َّ"مناجاة الن َّ في عدد من قصائدها، نحو: جاذب والت َّ .(1)كون"فس في قصيدة شدو الس 

َّ.(2)اللي في قصيدة ثالثة األثافيالد َّ

                                                           
ة. انظر:  -1 قافي 

 
ة اإلمارات الث

 
 .4304، 7عدد مجل

ةانظر:  -2 قافي 
 
ة البحرين الث

 
 .4300، شباط، 70. عدد مجل
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َّص َّوفي ما عدا ٰهذين الن َّ
 

عب ين، جاءت جميع اختيارات الباحث لشعراء كبار من الش

َّوالص َّالفلسطيني األبي  بر مود والص َّدت في قصائدهم معاني الص َّامد، حيث تجس 

َّ  
َّوتحد 

 
َّي الظ  

َّالم واملحتل 
 

 َّوق إلى أرض فلسطين، والت َّ، والش
ة والكرامة. ي َّوق إلى الحر 

تي تجد أصداءها لدى جميع القر َّٰهذه املعاني اإلنساني َّ
 
اء العرب، وتثير في نفوسهم ة ال

َّ
 

َّوق إلى فلسطين، مشاعر الش  
َّأرضها ومقد َّ وحب 

 
 َّساتها، ٰهذه األرض الط
بة املباركة، ي 

 َّ ،دبي محم َّمسرى الن َّ
َّساالت، أرض األنبياء.صلى هللا عليه وسلم، ومهبط الر 

َّوقد تمي َّ  َّزت معالجة الباحث لٰهذه الد 
 
اساع، أفقواوين والقصائد بالعمق واالت  ي 

 َّوعمودي َّ
 
َّالقصائد، فنجد أن َّ ا على تبيان مقاصدهم في ٰهذهزًَّا، مرك  

َّه يفض   
راسة ل الد 

َّاألسلوبي َّ
 

َّبصمة خاص َّ ة حيث يستشف  
شاعر ويحاول إظهارها والبحث عن  ة لدى كل 

َّ ،سماتها  
 َّوكيف أن َّ ،ماتوعرض ٰهذه املالمح والس 

 
ة باألديب ة خاص َّل شخصي َّها تشك

َّة.وتساعد على خدمة أهدافه األدبي َّ

َّ
 
َّا  

ناص  في ٰهذه ةراسة األسلوبي َّضف إلى الد  ، اعتماد الباحث بشكل كبير على دراسة الت 

َّ َّالد 
 
ب دراسته ثقافة كبيرة في موضوعات واوين، وهو من أصعب املوضوعات، إذ تتطل

كن َّ
ٰ
تي يعالجها، في حال اقتصر األمر على مجال واحد، ول

 
ناص  ال نا نجد الباحث الت 

َّ َّالد  ناص  َّ كتور عمر عتيق يتناول جميع جوانب الت   
َّبالد   

 -األدبي -اريخيالت َّ -ينيراسة: "الد 

كن َّاألسطوري..."، بحيث تغدو مهم َّ
ٰ
ه يستطيع أن يفاجئنا بحجم ثقافته ته أصعب، ول

َّ  
 
 َّالعه على جميع ٰهذه املجاالت، ويتعد َّوسعة اط

 
حليل، الع إلى الفهم والت َّى األمر االط

َّ ناص  َّ فهو عندما يعالج الت   
َّوبالت َّيني يشرح لنا الد   

ناص  لك يفعل فصيل دالالت الت 
ٰ
، وكذ

َّ  
ناص  َّالت َّ في الت   

َّ ل أهم َّاريخي حيث يفص 
 

ات خصي َّصفات األحداث املذكورة أو الش

َّ  
َّياق الت َّالواردة ودورها الوظيفي في الس   

َّياق الن َّاريخي والس   
لك يفعل في ص  

ٰ
ي، كذ

َّ  
ناص   َّ ،األسطوري معالجة الت 

 
َّ ل رموز األسطورةحيث يحل  

ًحا دورها في وعناصرها موض 

َّالن َّ  
ذي يدرسه. ص 

 
َّال
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َّ ٰهذه هي باختصار أهم َّ  
َّقدي َّراسات الن َّمالمح وسمات الد   

 
ة، وليت املساحة عري َّة الش

ى نستطيع الت َّ َّاملتاحة كانت أكبر حت   
راسات فصيل أكثر، وسننتقل إلى تناول الد 

َّ  
َّة.يميائي َّالس 

2- ِّ  
ِّالد   

ِّ ةيميائي ِّراسات الس 
 
ِّفي الن  

ِّورةوالص ِّ ص 

َّ
 
َّ ،ةقافة املوسوعي َّباإلضافة إلى الث  َّيمتلك الباحث حس 

لك خص َّي َّا فن 
ٰ
ص ا مرهًفا، لذ

َّقدي َّقسًما من أعماله الن َّ  
 

 ة لسيمياء العنوان والغالف فضعري َّة الش
ً

عن دراساته في ال

َّ 
 َّي َّحقل سيمياء األعمال الفن 

تبدأ بدراسة عناصر بة ة )الكاريكاتير(، وهي دراسة متشع 

َّبدراسة العبارات والن َّ ورة وألوانها ودالالتها، وتستمر َّالص َّ
 
ة املرافقة لها، غوي َّصوص الل

َّ  
تي تشغل بال  وقد درس الكاتب في ٰهذا الجانب موضوعين من أهم 

 
املوضوعات ال

َّ 
َّي األدبي، األو َّاملتلق 

 
بيع العربي. اني صورة الر َّل هو صورة القدس في الكاريكاتير، والث

 ،ا إلى مزيد من البحث وكبير عنايةة تحتاج من َّوالقدس الحاضرة أبًدا في وجدان األم َّ

تي بدت في أغلب ٰهذه الر َّ
 
 َّوهي ال

جال من سومات امرأة حزينة تسأل عن أبنائها والر 

ذي يشغل بال اإلنسان العربي في سيره قومها فال تجد أحًدا، والر َّ
 
بيع العربي ال

 َّته، ويستشهد الن َّومآال
َّي َّاقد على أهم   

َّة ٰهذه الد   
 َّيميائي َّراسات الس 

َّف َّة بقول الن 
 
ما ري "كل

َّ
 
َّؤية ضاقت العبارة".سعت الر َّات

َّ  
يمياء بحث عربي وال يفوت الكاتب في ٰهذه األبحاث أن يشير إلى أصل الكلمة، فالس 

َّ  
َّأصيل قبل اكتشاف الس   

َّيميولوجي في الغرب، وَّيميولوجيا والس   يرى الباحث أن 

َّ  
َّ"الس   

 
َّيمياء" لفظ عربي متجذ

 
َّغة العربي َّر في الل  

ة يمي َّة، في جذر الكلمة "سوم"، فالس 

َّ  
َّوالس   

َّيمياء، والس  َّ يمياء هي العالمة، فهو يعتبر أن   
يمياء هو علم العالمات، وهو الس 

َّ
 
والعالمة واصل نحو اإلشارة خاطب والت َّة وسيلة للت َّغة املنطوقة وأي َّيشمل الل

 َّورة والر َّوالص َّ
َّمز". والد   

َّيميائي َّراسة الس   
تحتاج إلى ذوق مرهف اللتقاط  ة ككل 
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َّ 
َّي َّاإلشارات الفن 

 
تي يعمد إليها الش

 
َّاعر أو الر َّة ال

 
ة قافة املوسوعي َّسام، وهي تضاف إلى الث

تي يحيل إليها املبدع في ع
 
تي يحتاجها الباحث إلدراك معنى اإلشارات ال

 
َّمله.ال

لك نجد أن َّ
ٰ
َّلذ كتور عمر عتيق على ٰهذه ه من البديهي أن يشتمل عمل الباحث الد 

َّ 
تي يستطيع وحده أو رب َّقدي َّراسات واألعمال الن َّالجوانب من الد 

 
َّة ال

 
ة قليلة ما مع قل

َّق َّمن الن َّ
 
 َّغوي َّاد الغوص فيها واستخراج مكنوناتها الل

َّي َّة والفن  إلى  ة. وننتقلاللي َّة والد 

َّ  
تي هي مجال تخص َّراسات البالغي َّمعالجة الد 

 
َّة ال َّقيق.ص الباحث الد 

3- ِّ  
ِّةراسات البالغي ِّالد 

َّ َّالبالغة والن َّ إن  لك سنجد أن 
ٰ
املوضوعات  قد هما االختصاص األساس ي للباحث، لذ

َّ 
تي عالجها في ٰهذا الجانب جاءت على قدر كبير من األهم 

 
َّي َّال الباحث  ة، خصوًصا أن 

َّ 
 
ة ة شائكة لها انعكاساتها وأبعادها العديدة، وهي قضي َّز في عمله على قضي َّيرك

َّ 
 َّاملصطلح. ويحد 

ة في خدمة بحثه املعنون ة ٰهذه القضي َّي َّثنا الباحث عن أهم 

غريب"، فيقول: "هل البحث عن أصل املصطلح قدي بين األصالة والت َّ"املصطلح الن َّ

ة م األم َّأو ترف فكري؟ فالباحث يستطيع أن يقيس تقد َّ ةقدي: ضرورة علمي َّالن َّ

احضارَّ َّي   
َّ، ويحد 

 
ة ومعرفة غوي َّد مالمح ثقافتها عقيدة وفكًرا، بإحصاء مصطلحاتها الل

َّ
 
َّة الفكري َّد من وحدة األم َّمدلوالتها، بل يستطيع أن يتأك  

ة من وحدة ياسي َّة والس 

َّ
 
َّ.(1)ة"غوي َّمصطلحاتها الل

َّاألبحاث األربعة، باإلضافة إلى مجموعة كتب في ٰهذا املجال.وقد قاربت ٰهذه 

َّ  
َّوننتقل اآلن إلى معالجة الد  َّة عند الباحث.ردي َّراسات الس 

ِّ  

                                                           
غريبد. عمر عتيق،  -1

 
قدي بين األصالة والت

 
َّ.003، ص املصطلح الن
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4- ِّ  
ِّالد  ِّةردي ِّراسات الس 

 َّ تحتل َّ
َّدراسة الر   َّواية اليوم مكانة مرموقة في الد 

ة نفسها واية العربي َّرس األدبي، فالر 

َّ 
جاح واالنتشار في العالم العربي، وقد ملعت أسماء مستوى الن َّق قفزات كبيرة على تحق 

اًرا في العالم العربي وذاعت أعمالها بشكل كبير جة كبيرة مؤخ َّروائي َّ َّ.د 

والباحث أيًضا يحسن اختيار نصوصه ليدرس مضامينها بما يخدم رؤيته وأهدافه 

َّمن جهة، وبما يخدم الن َّ َّثانية. رس البالغي من جهةقد األدبي والد 

َّ
 
ى فهي من جهة تحمل غنًَّ ،ةاقد أبحاثه على دراسة املجموعات القصصي َّز الن َّوقد رك

ًَّعا في املضامين، فضوتنو َّ
ً

وع عامل مع ٰهذا الن َّتها ومتعة الت َّعن رشاقة أساليبها وخف َّ ال

َّصوص.من الن َّ

 َّقني َّويدرس الباحث في ٰهذه األعمال مختلف الت َّ
تي تعتمد عليها ة ي َّات والعناصر الفن 

 
ال

َّ 
ردواية )الر  ات-الس  خصي 

 
...(، وهو يتبع أسلوب تحليل املعطيات، األحداث-الحبكة-الش

َّ
 
 َّغوي َّالل

َّي َّة والفن   
َّ ة على حد   

 
ذي يبحث عن الش

 
َّعر في الن َّسواء، وهو ال  ثر، ويعتبر أن 

َّ  
 

 َّتشارك الش
 َّعر مع الر 

َّة هو أمر بديهيي َّواية في بعض خصائصه الفن  األسلوب أو  ، "ألن 

َّ
 
َّالت

 
َّشكيل الل

 
َّرعي لخلق الن َّغوي هو االبن الش  

َّ.(1)أو للحظة اإلبداع" ص 

ة مزي َّالالت الر َّحليلي وراء األقنعة والوجوه ليصل إلى الد َّوهو يبحث في عملة الت َّ

َّ
 

تي يالحقها في عمله الن َّخصي َّللش
 
َّات ال  َّالبعد الر َّ قدي، "إذ أن 

ا ي َّداللق ثراء مزي يحق 

 َّأكثر مم َّ
موز واملراجع ، ونجده يبحث في دالالت الر َّ(2)قه البعد الحقيقي أو الواقع"ا يحق 

تي تحيل
 
إليها، مستخدًما ثقافته الواسعة وعلمه الغزير  ليقدم لنا أعمق رؤية  ال

َّ
 

َّفسي َّة وألبعادها الن َّخصي َّممكنة للش َّة.اللي َّة والد 

                                                           
ماديد. عمر عتيق،  -1 ة القصيرة للباحثة امتنان الص  ة في القص  ات سردي  َّ.40، ص تقني 
ة، مر عتيق، د. ع -2 رد في تضاريس الجسد دراسة أسلوبي  ات الس  َّ.42ص تقني 
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َّة لرواية طوهناك دراسة سردي َّ
 
 َّ (1)ا وامللوك"ويلة واحدة فقط هي رواية "عك

وائي للر 

َّ 
 َّأحمد رفيق عوض. وٰهذه الر 

 
ة ة حقيقي َّكائها على أحداث تاريخي َّواية ومن خالل ات

َّ
 
َّا عبر الت َّوذكرها مللوك وأمراء حكموا عك

 
ة ات الفلسطيني َّاريخ، تلج إلى أعماق الذ

َّاريخي َّوجذورها الت َّ  
َّ لة في ٰهذهة املتأص 

 
ٰهذا من حيث االختيار،  ،اهرةاألرض املباركة الط

َّأم َّ  
 َّا من حيث مضمون الد 

َّراسة، فالر  ذي يمتلك قابلي َّ واية هي الفن 
 
ة األدبي ال

 َّالمتصاص األنواع األدبي َّ
َّة املتوفرة في تقني َّي َّة األخرى بسبب مساحة الحر   (2)رد"ة الس 

َّ 
ة فيه، ئي لدراسة تداخل األنواع األدبي َّواوٰهكذا يبرر الكاتب اختياره للعمل الر 

َّ 
َّم رأًيا علمي َّوالباحث ال يقد 

 
 َّا إال

أي، داعمة له، غة لٰهذا الر َّ صحبه بجملة أسباب مسو 

َّ  
 َّة الر َّراسة العلمي َّوٰهذا هو جوهر الد 

تي تسرد األسباب املسو 
 
غة في تفسير صينة ال

َّاملعطيات.

َّالعرض ننتقل لدراسة األعمال القرآني َّ وبعد ٰهذا تي قد 
 
َّكتور عمر عتيق.مها الد َّة ال

5- ِّ  
ِّةراسات القرآني ِّالد 

َّ َّ ال شك  َّ في أن   
َّراسات القرآني َّالد 

 
َّة هي من أصعب أنواع البحوث الل لك أن 

ٰ
 غوية، ذ

َّعاطي مع الن َّالت َّ ثقافة سة يحتاج إلى كبير عناية وحرص، وإلى انفتاح صوص املقد 

َّالن َّ
 
َّاقد على مجاالت الل

 
َّغة والفقه الش  

 ة، فضراسات والبحوث اإلسالمي َّرعي والد 
ً

عن ال

َّ
 
َّالث

 
تي يجب أن يط

 
ة اريخي َّلع بها الباحث، لفهم مختلف املراجع واألحداث الت َّقافة ال

تي يحيل إليها الن َّ
 
َّال َّ ص  َّس.املقد 

 َّويبدو الد َّ
 
جربة ت بحثه قبل خوض غمار ٰهذه الت ًَّنا من أدواكتور عمر عتيق متمك

َّ 
َّيماني َّإا وَّا وشرعي َّا وفقهي َّة لغوي َّي َّالفن 

 
َّا. فنجده في دراساته يعمد إلى الظ

 
ة غوي َّاهرة الل

                                                           
ا وامللوكد. عمر عتيق،  -1

 
ة في رواية عك  .0، صتداخل األنواع األدبي 

فحة نفسها. -2  املصدر نفسه، الص 
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َّ  
َّرها ويشرح دورها ووظيفتها في الن َّويفس   

القرآني، مستشهًدا على آرائه بأقوال كبار  ص 

َّ  
َّتسهم في فهم الن َّة ة وموضوعي َّرين، بعلمي َّالعلماء واملفس   

س ووظيفته املقد َّ ص 

 َّالحقيقي َّ
صوص ة في الن َّة والجمالي َّي َّة، وكما نجد الباحث يستخلص العناصر الفن 

 َّالقرآني َّ
تي يستشهد بها، ففي الن 

 
َّة املدروسة، واآليات ال س هاية القرآن كتاب مقد 

َّة، ويمكن االعتماد على معايير الد َّمكتوب بلغة عربي َّ
 
َّغوي في دراسة الن َّرس الل  

 ص 

 القرآني أوَّ
ً

َّوأخيًرا.ال

ودراسة مشتركة ، (1)الجسد في القرآن الكريم بـ لغةوللباحث دراسة منشورة موسومة 

َّ
 
َّقيد الن

 
َّا(.ة نموذًجَّورة املائي َّالص َّ –غوي شر بعنوان ) مالمح من اإلعجاز الل

6- ِّ  
ِّالد 

 
ِّةة والحضاري ِّقافي ِّراسات الث

َّلقد آثرنا إطالق   
 َّٰهذا العنوان على مجموعة من الد 

تي قد َّراسات املتنو 
 
مها عة ال

ة كتور عمر عتيق، وٰهذه األعمال وإن كانت قد انطلقت من جوانب لغوي َّالباحث الد َّ

َّ
 
َّ(2)رجمةكالت

 
َّ، فض(3)ةغة العربي َّ، وأثر العوملة في الل

ً
َّ ال

 
قافات املتجاورة عن أثر الث

َّة األدبي َّخصوًصا في املجاالت الحضاري َّ
 
َّ.(4)ةغوي َّة والل

َّ َّوي َّك الباحث بهَُّويبرز في ٰهذه األعمال تمس 
 
ة، مع اعترافه بإفادة ة العربي َّقافي َّته الث

َّ
 
اا كونها نتاًجا إنسانقافات من بعضها بعضًَّالث  َّ ي 

َّواحًدا في الن 
 

َّهاية، إال ما يرفضه   أن 

َّالباحث ويعتبره الخطر املحدق باألم َّ
 
َّ وبانة هو الذ

 
أو باألحرى في  ،قافي في العوملةالث

َّ  
شي 

ُ
 َّثقافة ال طعم لها وال لون ت

َّئ اإلنسان وتحو 
 
ة "والخطورة وي َّغة ُهَّله إلى سلعة، فالل

                                                           
ة )جامعة آل البيت(.  انظر:  -1 راسات اإلسالمي   

ة في الد  ة األردني 
 
 .4300، أيار 0/ ع  9م املجل

قافي. د. عمر عتيق، -2
 
واصل الث

 
رجمة والعوملة في سياق الت

 
َّالت

ة(.د. عمر عتيق،  -3 غة العربي 
 
يات العوملة في الل  

 
ة بين العوملة واألصالة )تجل غة العربي 

 
 الل

ة.د. عمر عتيق،  -4 ركية العربي 
 
قافة الت

 
 مالمح من الث
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َّ 
َّبة ها هوية تختزل ماض ي األم َّتها أن َّي َّفي أهم   

تها يادي، وتقترن قو َّموروثها الحضاري والس 

َّ.(1)ة أبنائها"بقو َّ

ا ال يفوت الكاتب أن
ً
َّة ما لها وما عليها، والت َّيعطي األم َّ إذ

 
منه،  قافي أمر ال بد َّالقح الث

َّ كن 
ٰ
َّ ول

 
َّالذ

 
ذي علينا جمعًيا في األقطار العربي َّوبان الث

 
عاون ة الت َّقافي هو الخطر ال

َّللت َّ  
َّصدي له ولرد 

 
 سنجد أنفسنا تابعين ملحقين بأذيال أمم وشعوب ه عن بالدنا، وإال

َّأخرى.

7- ِّ  
ِّالد 

 
ِّةراثي ِّراسات الت

َّب ثقافة الن َّتتشع َّ
 
َّاقد وتت

 
َّ أن َّسع، إال

 
َّ ها تعود وتلتف

 
ات وتدخل إلى أعماق الذ

لك ال يفوت الباحث ة، الر َّامدة األبي َّة الص َّالفلسطيني َّ
ٰ
اسخة في أرض األجداد، لذ

َّالد َّ
 
َّكتور عمر عتيق إيالء الت

 
َّعبي الفلسطيني حق َّراث الش  

بحث، ال راسة واله من الد 

َّألن َّ
 
َّة فحسب، بل ألن َّاكرة الفلسطيني َّه يختزن الذ  

َّه يجس   
َّد مالمح متأص 

 
 قافةلة في الث

َّالعربي َّ  
 ، فضة ككل 

ً
َّعن بعده اإلنساني العميق.ال

َّة في الز َّات األسلوبي َّقني َّاقد يطارد الت َّفالن َّ
 

تعب )عبي، كما في دراسة ديوان جل الش

َّ  
َّ (نينالس 

 
 َّالحافظ، وهو يطارد الص َّاعر موس ى للش

َّي َّورة الفن 
 

تي يستطيع الش
 
اعر ة ال

َّ
 

َّالش
 

َّعبي ابتكارها كما شاعر الفصحى، وقد اختار الش ديوانه  اعر موس ى الحافظ ألن 

َّة الن َّيثبت نظري َّ
 

َّاعر قدرة الز َّاقد، "فقد أثبت الش
 

ورة عبي على رسم الص َّجل الش

َّ 
تي ال تقل َّي َّالفن 

 
 َّالص َّ إثارة عن ة ال

َّي َّورة الفن   
 

عاطي مع عر الفصيح"، وإن كان الت َّة للش

َّ  
 

َّالش  
 
َّالع، فاملهم َّعر الفصيح يحتاج إلى ثقافة عميقة وواسعة االط  

 
َّة مع الش

 
عبي عر الش

                                                           
ة د. عمر عتيق،  -1 غة العربي 

 
ة(،الل غة العربي 

 
يات العوملة في الل  

 
ص  بين العوملة واألصالة )تجل

791.َّ
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َّتحتاج إلى ثقافة تراثي َّ
 
اته، وهي ثقافة أصيلة في راث وحيثي َّة عميقة ومعرفة برموز الت

َّ َّكتور عمر عتيق.فكر الد 

َّ
 
َّراث ووراء العادات والت َّويتابع الباحث سعيه وراء الت

 
راثية، كما في درسه قاليد الت

ة بينلظاهرة  عبوني 
 

َّالت َّ الش  
: ين، وهي دراسة تسير على مسارين، أوَّقاليد والد 

ً
مسار ال

َّالت َّ
 

َّعبي َّقاليد الش تي يلتزم بها الن َّة والس 
 
َّاس، واملسار اللوك االجتماعي والعادات ال

 
 :انيث

َّهو الت َّ
 

َّأصيل الش  َّرعي لٰهذا الس 
َّين والفقهاء فيه.لوك، ومتابعة أقوال رجال الد 

َّ َّ وألن 
 
َّ ،راث لصيق باألرض والوطنالت

 
راث نجد الباحث يختار القدس عاصمة الت

ث عن مقبرة مأمن هللا ومحاولة اليهود إزالتها، سعًيا الفلسطيني واإلسالمي، ليتحد َّ

َّمنهم ملحو معالم 
 
 َّة، والت َّاكرة الفلسطيني َّالذ

 َّ اريخ الفلسطيني العص ي 
 
َّسيان.على الن

ِّخاتمة

َّ  
كتور عمر عتيق، وقد ة للد َّقدي َّراسات الن َّلقد أنهينا في عجالة البحث في األعمال والد 

ع الكبير في أعماله والغزارة نو َّأثبتنا فيها انطباق العنوان على املضمون، إذ أبرزنا الت َّ

 َّوالعمق في تحليالته... أم َّفي تأليفه 
يبرز  ة ٰهذه األعمال، فاألدب الحقيقي الي َّا عن أهم 

َّ
 

َّ بالن َّإال
 

َّق َّ عندما يتناوله الن َّقد، وال يعرف إال َّ عليل،حليل والت َّرس والت َّاد بالد   "إذ يعد 

َّقد الت َّالن َّ
 
 َّة األدبي َّصيق بالعملي َّوأم الل

 َّة املتمي 
َّ ،(1)ل ملسارها"زة واملكم  م لنا وقد قد 

َّالن َّ  َّاقد الد 
ة بمكان، ما كنا نستطيع ي َّكتور عمر عتيق إطاللة على أدب من األهم 

َّ
 

َّاإلطالل عليه إال  َّ  من نافذة الباحث، كما أن 
َّة الن َّي َّأهم 

 
َّاقد تجل

 
املة ت في رؤيته الش

تي عر َّة لألعمال األدبي َّاإلنساني َّ
 
 مم عج عليها، وٰهكذا يكون قد قد َّة ال

ً
نافًعا مفيًدا ال

َّ 
َّأإنسان أينما كان، طاملا  للقارئ العربي كما ألي  ته على درجة عالية من إنساني َّ ن 

                                                           
قدي الحديث واملعاصرد. سامي شهاب أحمد الجبوري،  -1

 
شر جدل الخطاب الن

 
، دار جرير للن

ان وزيع، عم  َّ.43، ص2047، 0األردن، ط-والت 



 ِّت
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ذي قد َّة. وقد بي َّة والعلمي َّاملوضوعي َّ
 
مه الباحث نا اإلثراء الفكري واإلسهام الحضاري ال

َّفي ٰهذه األعمال.

َّ
 
َّولعل َّ نا ال نجافي الحق  َّالعمل الن َّ إذا قلنا إن   َّ قدي 

َّي َّمن األهم  ى أن  األدب ال  ة بمكان، حت 

َّيكون أدًبا ما لم يتعر َّ َّقد والت َّرس والن َّض للد  لك فإن 
ٰ
 َّ حليل، لذ

اقد تساوي ة الن َّي َّأهم 

َّ 
تي يطل َّق عليه أحياًنا، فهو البو َّة األديب، ال بل تتفو َّي َّأهم 

 
منها األديب على  ابة ال

ا يحفظ أدبه أحياًنا، ولنا في فيه وحكمه عليه أكثر مم َّ اقدالجمهور، وُيحفظ قول الن َّ

َّ
 

َّالش
 
 َّاعر أبي الط
َّي   

َّاس خير دليل على ٰهذا الكالم.ي مالئ الدنيا وشاغل الن َّب املتنب 

َّوعلى الر َّ َّق َّالن َّ غم من أن 
ُ
َّد لهم الت َّشي َّاد ال ت

 
عراء، وهو ما قاله ماثيل مثل األدباء والش

َّ محافظ جنين َّابق( ص)الس  عندما طلب منه أن يكون  ،كتور عمر عتيقديق ناقدنا الد 

َّ ،شاعًرا ال ناقًدا َّوعندما سأله عن الس  َّق َّالن َّ بب، فقال له ألن 
ُ
ماثيل د لهم الت َّشي َّاد ال ت

َّ لك فإن َّة، على الر َّاحات العام َّفي الس 
ٰ
 َّغم من ذ

 َّة عمل الن َّي َّنا ندرك أهم 
د اقد، وسنشي 

 في قلوبناللباحث األستاذ الد َّ
ً

ا لجهوده وعقولنا، تقديًرا من َّ كتور عمر عتيق تمثاال

َّالكبيرة في خدمة األدب والن َّ
 
َّقد والل تقدير واحترام، وليس  كل َّ غة. فهو يستحق 

َّ  
راسة املتواضعة أن نظهر الحجم الحقيقي باإلمكان في املساحة املتاحة لٰهذه الد 

َّ 
َّرف املحاولة.ة للباحث، ويكفينا شة الفعلي َّي َّواألهم 

َّ وأخيًرا ال بد َّ
 
َّغة العربي َّمن شكر مجمع القاسمي لل

 
 َّة على جهوده الط
بة في خدمة ي 

َّ
 
َّ ،وعلى إتاحته ٰهذه الفرصة لنا ،غة واألدبالل كتور لنكتب عن باحث وناقد بحجم الد 

َّ ذي تعاون معنا وزو َّ عمر، يستحق 
 
َّأن يكتب عنه، كما نشكر الباحث نفسه ال  

 دنا بكل 

 َّم
َّراسة.ا يلزم إلعداد ٰهذه الد 

َّ  
َّق َّراسة األبواب إلنصاف الن َّوختاًما نسأل هللا أن تفتح ٰهذه الد 

 
ذين خدموا الل

 
غة اد ال

َّ ة في عملهم، وهللا من وراء القصد، وآخر دعوانا أن الحمدواألدب واإلنساني َّ  
 هلل رب 

َّوالص َّ ،العاملين ََّّادق األمين.الص َّد محم َّ ،الم على أشرف املرسلينالة والس 
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ِّثبت املصادر واملراجع

ِّالكتب

ِّظواهر أسلوبي ِّ  .عتيق، عمر .4
 
(. سم واإليقاعركيب والر ِّة في القرآن الكريم )الت

َّ.2040عالم الكتب الحديث، األردن، إربد، 

عالم الكتب الحديث، األردن،  ة(،ورة )دراسة أسلوبي ِّثقافة الص ِّ .عتيق، عمر .2

َّ.2044إربد، 

ِّدراسة أسلوبي ِّ .عتيق، عمر .7  
 

ا( دار . )شعر األخطل نموذًجَّعر األمويِّة في الش

َّ .2042ان، جرير، األردن، عم َّ

َّروض والقافيةمعجم مصطلحات الع ِّ .عتيق، عمر .1
 
وزيع، شر والت َّ. دار أسامة للن

َّ.2047ان، األردن، عم َّ

ِّكتب باالشتراك

َّ .عتيق، عمر .4  
َّنبض الس 

 
.ة في شعر أحمد دحبور وتقني َّاتي َّيرة الذ ناص   ة الت 

ة والقطاع ف َّاألدب الفلسطيني في الض َّ 7)ج موسوعة األدب الفلسطيني الحديث

َّ
 

َّوالش
 
 –ة الغربي َّ القاسمي باقةة ة، أكاديمي َّغة العربي َّتات(، مجمع القاسمي لل

2047َّفلسطين 

َّتداخل األنواع األدبي َّ .عتيق، عمر .2
 
 ةتداخل األنواع األدبي ِّا وامللوك، ة في رواية عك

2َّ)ج
 
َّة(، عالم الكتب الحديث.غة العربي َّ(، جامعة اليرموك )قسم الل

ِّاملقاالت وأبحاث املؤتمرات

َّ .عتيق، عمر .4
 
َّخصوبة القصيدة في ديوان قوافل الظ

 
اعر حسين حجازي. مأ للش

ِّ
 
َّ.2047، 230عدد آذار ة أفكار مجل

َّالت َّ .عتيق، عمر .2 َّجاذب الد 
 

اعرة هند صقر اللي في قصيدة ثالثة األثافي للش

ِّالقاسمي
 
ِّ. مجل

 
َّ.2047، شباط 34/ عدد ةقافي ِّة البحرين الث



 ِّت
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َّأسلوبي َّ دراسة .عمرعتيق،  .7
 

ِّاعر سليمان دغشة في ديوان )آخر املاء( للش
 
ة / مجل

َّ.2047، 74 ر/ عاألسوا

ةة في كتاب نقدي َّ مرايا .عمرعتيق،  .1 َّ )قزحي 
 
مجلة اش ي/ ون( للكاتبة وفاء عي َّالل

َّ.2047، 74عدد  األسوار

َّ .عتيق، عمر .5
 

اعرة إيمان الوهج الكنعاني للقدس في ديوان )بتول لغتي( للش

ِّمصاروة. 
 
 َّة املوقف األدبيمجل

 
َّ/ ات

ُ
َّ سوريا،اب العرب في ت َّحاد الك َّالس 

 
انية نة الث

َّ.2047وز، ، تم 503َّواألربعون، العدد 

9. َّ  
َّ ةأي األردني ِّصحيفة الر ِّيني في شعر نادر هدى. الفضاء الد 

 
قافي( )امللحق الث

23/42/2047.َّ

َّ نبض .عمرعتيق،  .3  
َّالس 

 
. ة في شعر أحمد دحبور وتقني َّاتي َّيرة الذ ناص  ة الت 

ة والقطاع ف َّاألدب الفلسطيني في الض َّ 7)ج موسوعة األدب الفلسطيني الحديث

َّ
 

َّوالش
 
 –َّةالغربي َّ القاسمي باقةة ة، أكاديمي َّغة العربي َّتات(، مجمع القاسمي لل

َّ.2047فلسطين 

َّ عمر، فضاءاتعتيق،  .3  
ناص  َّ الت  َّفي ديوان )مسروق الس 

 
اعر أحمد فوزي ماء( للش

ِّ أبو بكر.
 
ِّمجل

 
َّ.2042، 93، عدد ةقافي ِّة البحرين الث

َّمناجاة الن َّ .3 َّفس في قصيدة )شدو الس 
 

ِّاعرة هند صقر القاسمي. كون( للش
 
ة مجل

ِّ
 
َّ.2042، 3، عدد ةقافي ِّاإلمارات الث

َّات أسلوبي َّتقني َّ .40  
 
َّة في قصيدة )بيان الط

 
َّفل الفلسطيني الث

 
اعر جمال ائر( للش

شرت في
ُ
ِّ حبش. ن

 
، تصدر في جامعة تروننتبرم/ كيراال / الهند/ ة العاصمةمجل

َّ
 
َّ.2042/ 42/ 43ابع، د الر َّاملجل

44. َّ
 
ِّشكيل اإليقاعي في مقصورة ابن دريد. الت

 
جامعة آل البيت / ة املنارةمجل

َّ.2042، 9، ع 43)األردن(، م 



وم
 
ام غن ِّعماد بس 

 773 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

42. َّ
 

 . صحيفة القدساعر مسلم محاميد هدير العودة في ديوان "نشيد وآخر " للش

2042.َّ

47. َّ  
ناص  َّ فضاءات الت  َّفي ديوان )مسروق الس 

 
ِّاعر أحمد فوزي أبو بكر. ماء( للش

 
ة مجل

ِّ
 
َّ.2042، 93، عدد ةقافي ِّالبحرين الث

41. َّ ناص  َّ الت   
ِّ شعر يوسف الخطيب.يني في الد 

 
 ِّمجل

 
ة(، )باقة الغربي َّ ة القاسميي ِّة كل

َّ َّادس.العدد الس 

ِّعايش في قصيدة ة الت َّإشكالي َّ .45
 
ِّملحمود درويش.  ويلشتاء ريتا الط

 
 ة أفكارمجل

َّ
 
َّ.250ة( عدد قافة األردني َّ)وزارة الث

َّدمور .49 َّفي َّالحب َّالش  يوز َّان ين املناصرةاعر  
  الد 

ة) عز 
 
ََّّمجل قافةأفكار(

 
 وزارة الث

ة َّ. 273عدد  األردني 

َّدراسة سيميائي َّ .43
 
َّائر الر َّة في ديوان )تالوة الط

 
ِّا. اعر سامي مهن َّاحل( للش

 
 ةمجل

َّ)باقة الغربي َّ القاسمي أكاديمية املجمع. َّ.2047ابع، ة(، العدد الس 

َّدراسة سيميائي َّ .43
 

ِّاعر سائد أبو عبيد. ة في ديوان )وشوشات جرح( للش
 
 ةمجل

َّ.2، ع سمات

َّالقدس في صورة الكاريكاتير )دراسة أسلوبي َّ .43
 
ِّة(، قافة البصري َّة في الث

 
ة جامعة مجل

َّ.2040، 43، ع 2. م القدس املفتوحة

20. َّ ناص  ِّفي صورة الكاريكاتير.  الت 
 
َّ(.2)ج  23. عدد ة جامعة القدس املفتوحةمجل

ِّة. بيع العربي في صورة الكاريكاتير. دراسة سيميائي َّالر َّ .24
 
َّ. 10. ع ة عالماتمجل

ِّ روض والقافية.ات مصطلحات الع َّفي إشكالي َّ .22
 
ِّمجل

 
ع  ،23. م جاحة جامعة الن

40، 2047.َّ

روض ي ة )مقاربة بين املصطلح الع َّروضي َّالبعد االجتماعي للمصطلحات الع َّ .27

ِّوالبيئة(، 
 
َّ.2044، 7ع  جامعة بسكرة )الجزائر(. /ة قراءاتمجل
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ِّغريبقدي بين األصالة والت َّاملصطلح الن َّ .21
 
ار ثلجي، جامعة عم َّ /ة الباحث. مجل

َّ.2044 ،3األغواط )الجزائر(. ع 

ِّة املصطلح البالغيإشكالي َّ .25
 
َّ.2001، 7. ع ة جامعة القدس املفتوحة. مجل

ِّمادي. كتورة امتنان الص َّة في قصص الد َّات سردي َّتقني َّ .29
 
)وزارة  ة أفكارمجل

َّ
 
َّ.2042، 231عدد ة( قافة األردني َّالث

َّوب( مجموعة قصصي َّة في )مواسم الخر َّات أسلوبي َّتقني َّ .23 العراقي صالح  ة للقاص 

ِّد/ ار محم َّجب َّ َّ ة.ستور العراقي ِّجريدة الد 
 
/ 74بتاريخ  2934اني عدد )الجزء الث

42 /2042.)َّ

َّتقني َّ .23 د خليل/ كتور محم َّة للد َّرد في ) تضاريس الجسد( مجموعة قصصي َّات الس 

ِّة. سة أسلوبي َّدرا
 
 ِّمجل

 
َّ 3، العدد ة القاسميي ِّة كل

 
َّشر(.) قيد الن

23. َّ 
ِّاس، ة انتصار عب َّة في مجموعة )حلوى املاء( للقاص َّإشراقات أسلوبي 

 
 ة أفكارمجل

َّ
 
َّ.211ة( عدد قافة األردني َّ)وزارة الث

ِّة. ة في الفواصل القرآني َّوتي َّة الص َّاألسلوبي َّ .70
 
 / جامعة آل البيتة املنارةمجل

َّ.2040، 7، ع 49)األردن(، م 

ِّاللة. سم القرآني بالد َّعالقة الر َّ .74
 
ة، م / الجامعة األردني َّةة العلوم اإلنساني ِّمجل

َّ.2040،  2، ع 73

ِّلغة الجسد في القرآن الكريم.  .72
 
 ِّة األردني ِّاملجل

)جامعة  ةراسات اإلسالمي ِّة في الد 

َّآل البيت(.

77. َّ
 
ِّة والعوملة. غة العربي َّالل

 
َّ.2044، 22. ع جامعة القدس املفتوحة ةمجل

71. َّ
 
َّرجمة والعوملة في سياق الت َّالت

 
ِّقافي. واصل الث

 
. م ة جامعة القدس املفتوحةمجل

َّ.2044، 25ع  ،2
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75. َّ
 
ِّة. ة العربي َّركي َّمالمح من املثاقفة الت

 
َّ ة أفكارمجل

 
ة(، عدد قافة األردني َّ)وزارة الث

255.َّ

َّة في الز َّدراسة أسلوبي َّ .79
 

َّجل الش  
َّعبي الفلسطيني )ديوان تعب الس 

 
اعر موس ى نين للش

ِّالحافظ نموذًجا(. 
 
ِّمجل

 
َّ.2047، شتاء 59، ع راث واملجتمعة الت

دنيس. بحث منشور في أعمال مؤتمر بيت قديس والت َّمقبرة مأمن هللا بين الت َّ .73

ة في القدس تحت ة واملسيحي َّابع "األوقاف اإلسالمي َّولي الر َّاملقدس اإلسالمي الد َّ

َّ 9/9/2047-5االحتالل اإلسرائيلي" 
 
ذي نظ

 
َّة.مته وزارة األوقاف الفلسطيني َّال

73. َّ
 

 َّة بين الت َّعبوني َّالش
َّقاليد والد 

 
َّين في مدينة نابلس. مؤتمر الت

 
عبي راث الش

ة وانتماء/ جامعة القدس املفتوحة الفلسطيني في محافظة نابلس/ هوي َّ

 )بانتظار صدور كتاب املؤتمر(. 29/7/2047


