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Abstract: 

This research presents a study on the emergence of folklore in the Qatari poetry, where it 

starts from giving some information about folklore, as well as it reviews its appearance in the 

Qatari poetry, especially in ships, trade and pearl fishing, as well as it refers to some popular 

habits such as a child's throwing his tooth to the sun and offering gifts on religious occasions, 

not only but also on performing some types of dancing and singing, in order of employing 

some proverbs and popular expressions to express an idea. 
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ي الشعر القطري
 
ي ف اث الشعب 

 حضور التر

 

ي    أحمد طعمة حلب 

 سوريا ، جامعة قطر  ،د 

 

 : الملخص

بتقديم   البحث  ويستهل  القطري،  الشعر  ي 
ي ف  الشعب  اث 

التر دراسة عن ظهور  البحث  م هذا 
ِّ
ي يقد الشعب  اث 

للتر تعريف 

ي الشعر القطري، وال سيما ما يتعلق منه 
اللؤلؤ،  بالبحر والسفن والتجارة وصيد  وطبيعته وأنواعه، ثم يستعرض ظهوره ف 

، ثم يعرض البحث لظهور بعض العادات  
ً
ي  وهو األكتر ظهورا

الشعبية من رمي سن الطفل إىل الشمس وتقديم الهدايا ف 

أنواع   الدينية واألعياد، ويشتر إىل  للتعبتر عن المناسبات  الشعبية  الرقص والغناء، وتوظيف بعض األمثال والتعابتر  من 

ي يريد الشاعر  
. القطري إالفكرة البر ي

 يصالها للمتلقر

ي التجربة الشعرية، ويساعد  
ي الشعر، فهو يغب 

ي ف  اث الشعب 
، ويشتر البحث إىل أهمية ظهور التر ي

عىل إيصالها إىل المتلقر

ي وحفظه، وحرص البحث عىل وفرة   اث الشعب 
 عىل توثيق التر

ً
الشواهد واألمثلة وعىل تنوعها، وينتهي البحث ويساعد أيضا

اث الش بخاتمة تتضمن أهم  ي خصائص ظهور التر
ي ف   .الشعر القطريعب 

ي : الكلمات المفتاحية اث الشعب 
 . أنواع السفن ، صيد اللؤلؤ ، األمثال، الشعر القطري ،التر
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 : المقدمة

ي هو ما تبدعه الشعوب بصورة عفوية من فنون وتتناقله األجيال خالل العصور وتحافظ عليه وتطور   اث الشعب 
التر

،  فيه    لهويتها، ويمكن أن نمتر  فيه نوعير  اثنير 
ً
 عن شخصيتها وممثال

ً
ا بصورة غتر واعية وتحرص عليه حبر ليغدو معت 

النوع األول األغنيات واألناشيد والمواويل والحكايات واألمثال والنوادر   يتعلق بالفعل، ومن  ي 
األول يتعلق بالقول والثان 

حجيات واأللغاز، وما تط
ُ
ر فيها عن حزن أو  والحزازير أو األ ي المآتم أو األفراح من كلمات موزونة مسجوعة، تعت 

لقه المرأة ف 

ي األزياء والتقاليد وعادات الزواج والوالئم، وطقوس الدفن والرسوم الشعبية، والتصاوير والعادات  
رسور. ومن النوع الثان 

ي المناسبات واألعياد
 .2والتقاليد ف 

ي "هو ذلك الجزء   اث الشعب 
ي المعتقدات والممارسات،  إن التر

من الثقافة الذي يحتفظ به عن وعي أو غتر وعي ف 

الفرد  الجماعة وعبقريتها، ال عن طباع  تعت  عن طباع  ي 
البر الفنون والحرف  ي 

والعادات، واألساطتر والحكايات، كذلك ف 

 .3وعبقريته، وهو عن الناس ومن الناس وللناس"

ي هو  اث الشعب 
 إن التر

ً
ي تنطوي عليها الثقافة   ويمكن القول أيضا

ي الشفاهي والمدون، البر "كل أنماط اإلبداع الشعب 

ي ذلك األراجوز  
ي بما ف  ي كالمالحم والتمثيل الشعب  ي الكلمة والحركة وتشكيل المادة ابتداء من اإلبداع األدن 

الشعبية، المتمثلة ف 

ا والمسكوكات  الدارجة  والعبارات  واألمثال  الشعبية  والحكايات  الظل  بجماليات  وخيال  وانتهاء  الشعبية  واأللغاز  للغوية 

ي والحركي كالرقص  ي والتعبتر
 بجماليات التشكيل الفب 

ً
الطقوس والمعتقدات والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية مرورا

 .4واأللعاب والرسوم الجدارية واللوحات الشعبية"

ي ال يتعلق بما هو قديم من إبداع الشعب، ك اث الشعب 
ما يتبادر إىل الذهن، بل يتعلق بكل ما هو قديم  ومفهوم التر

ي استعملها أول مرة وليم طومس    Folklorوحديث من ثقافة الشعب، "وكلمة "فولكلور"  
ية، البر سنة    W. Thomsاإلنكلتر 

ي    1846
ي اللغة "حكمة الشعب"، أو "المعرفة الشعبية"، وهي تعب 

ي ف 
"، وإنما تعب  ي اث الشعب 

ي ما يعنيه مصطلح "التر
ال تعب 

  " ي اث الشعب 
ي اللغة العربية بعض المصطلحات البديلة من مصطلح "التر

 ف 
ْ
َحت ِ

ُ ي كله. وقد اقتر ي االصطالح النتاج الشعب 
ف 

ات"، ولكن لم تحظ هذه المصطلحات  مثل: "المأثورات الشعبية"، و"الم ات الشعبية "، و"الفنون الشعبية" و"الشعبير
َ
د
َّ
رد

 من تأكيد أن  
ً
"، ويبدو أنه البد من القبول به، ولكن البد أيضا ي اث الشعب 

ي به مصطلح "التر
من القبول واالنتشار مثلما حظ 

، وإنما يجب أن يشم ي  .5له كله، قديمه وحديثه"معناه يجب أال يقترص عىل القديم من النتاج الشعب 

مختلف   ي حضور  الشعب  اث 
للتر يكون  أن  ويمكن  ومرسحية،   

ً
وشعرا قصة  لألدباء،  إلهام  مصدر  ي  الشعب  اث 

والتر

ي به واإلشادة. 
 األشكال واأللوان، فيمكن حضوره عىل سبيل الوصف، أو عىل سبيل التشبيه واالستعارة، أو عىل سبيل التغب 

 

 

 

 
وت،  2 ، دار المعرفة، بتر ي اث الشعب 

 . 14، ص 2005ينظر: محبك، د. أحمد زياد، من التر
، وزارة الثقافة، دمشق،  3 ي اث الشعب 

ي التر
ي ف 
 . 53، ص  2009البكر، محمود مفلح، مدخل البحث الميدان 

أنماااط من التناااص الفولكلوري، عير  للاادراساااااااااااااااااات والبحوث، القاااهرة،  النجااار، د. محمااد رجااب، توفيق الحكيم واألدب الشاااااااااااااااع  4  ، ي ب 
 . 6، ص  2001

، ص  5 ي اث الشعب 
 . 16محبك، د. أحمد زياد، من التر
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اث الشع -ثانيا ي الشعر القطري: حضور التر

 
ي ف  ب 

ي الشعر القطري، فقد صور كثتر من  
ي والجزيرة العربية حضوره الواضح والمبارسر ف  ي الخليج العرن 

ي ف  اث الشعب 
للتر

ي  
ي ف  اث الشعب 

ي قطر وما فيها من أنماط الحياة، وال سيما الصيد والغوص، وكان حضور التر
الشعراء العادات والتقاليد ف 

ي بعض  الشعر القطري عىل سبيل اس
 آخر كان عىل سبيل وصفه، ولكنه كان ف 

ً
، وحينا

ً
ي الجميل وتذكره حينا

جاع الماض  تر

ية عن فكرة أو حالة وجدانية.   الحاالت وسيلة تعبتر

ِر سفنه، كأنهم 
ْ
يتذكره الشعراء، ويسعون إىل وصفه، وِذك ما  أبرز  القديمة  اللؤلؤ باألساليب  وكانت مشاهد صيد 

اث شع ي أشعارهم، ومن ذلك عىل سبيل المثال ما قاله  يريدون توثيق ذلك التر
ي حضور كبتر ف  اث الشعب 

، ولذلك كان للتر
ً
را

 :6الشاعر محمد السادة يصف صيد اللؤلؤ 

يرزقه  هللا  علَّ  الَهوَل   يصارع 

أطلقها  اُم  النهَّ المدى  ي 
 
ف  

ٌ
 ونغمة

َجلد   ي 
 
ف األلواح  عىل  تغفو   

ُ
 أجساد

عة    أشر  َ نشر ولو 
ُ
ه بصيحات  وا 

ُّ
د
ُ
 ش

 

ينتظر   الصت   سفي    فوق  يُب   والسَّ

تنتشر  اآلفاق  ي 
 
ف بالشوق   تفيض 

سهروا  وقد  حراٌس  والنجم   والبدر 

عتص  
ُ
ي اليامال  نغمة  من   فالقلب 

 

ي ينشد األشعا
ام وهو المغب ِّ ْيب، وهو الرجل عىل ظهر السفينة، ينتظر خروجه، والنهَّ ي فالصياد يغوص والسَّ

ِ
ر ويسىل

ي والصيحات، والهولو واليامال هي من أصواتهم وأغنياتهم. 
 الصيادين، وهم يرددون األغان 

الصيد   إحدى سفن  هو  والبانوش  عمالقة،  بواخر  إىل  البانوش  ل  تحوَّ فقد  قطر،  شهدته  الذي  التطور  يذكر  ثم 

ي ذلك يقول 
 :7القديمة، والمقصود بالسفن العمالقة ناقالت النفط، وف 

ا تجري أضىح  البحر  ي 
 
ف  

 
مراكبا اع   لشر

 

تعوم    
 
أطوادا البانوُش  ل   وتحوَّ

 

لون إىل قاع  ي أيام كان الغواصون يت  
جوها أن تحتفظ بذكريات الماض  ي قطر فتر

ويخاطب مبارك بن سيف آل ثان 

ي أصبحت من  
ي كما يذكر  البحر الستخراج اللؤلؤ، وهو يصور شقاءهم ومعاناتهم، ويذكر كذلك تلك السفينة البر

الماض 

 قطر 
ً
، فيقول مخاطبا ي ورجل الغوص وساعات العودة إىل الشاطئ

 :8المغب ِّ

ي الذكرى
 فاحفظ 

ي الذكرى عزاء 
 فف 

 واستعيدي صوت نهام 

 عىل سطحك يشدو بالغناء 

 وعليه السيب والغواص أشى 

 
 . 5-4، ص 2012السادة، محمد، كثبان وأمواج، مطابع الدوحة الحديثة، الدوحة، قطر،  6
 . 12المصدر السابق، ص  7
، مبارك بن سيف، األعمال ال 8 ي

ي للثقافة، الدوحة، طآل ثان 
 . 6-5ص ،  2008، 2شعرية الكاملة، المجلس الوطب 
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 وعناء 
ٍّ
ي همٍّ وكد

 
 يمضيان اليوم ف

ي تلك المتاهات البعيدة 
 
 يطلق اليامال ف

 القلب الممزقإنه 

 بالوفاء 
 والمعب َّ

فال 
ُ
 إن تذكرت فهل تنسي   أيام الق

ي البحر وطال 
 
 بعد ليل طال ف

ي ثناياه الوصال 
 
 ف
 
 وأتر الفجر وليدا

وأيام القفال هي أيام عودة الصيادين إىل الشاطئ والرجوع إىل البيت، حيث الزوجة واألوالد ينتظرون رب األرسة. 

 وبتشديد الفاء المفتوحة هي جمع قافل، أي عائد من الصيد. والقفال بضم القاف 

ي القصيدة، تتضح من 
ي حضور جميل ف  اث الشعب 

ي ويسجلها، ويكون للتر
ي الشاعر صورة من الماض  وبذلك يحبر

ي قطر. 
 خالله مالمح الثقافة القطرية وطبيعة الشعب ف 

عودة   لدى  النار  يشعلون  إذ  الغواصير   عادات  بعض  إىل  الشاعر  األوىل  ويشتر  الغوصة  من  الغواصير   زمالئهم 

، ويذكر هذا فيقول  بعادات الخليجيير 
 :9ويقولون: "تبنا ولن نعود إىل الغوص"، ولكنهم يعودون إليه ثانية، وهو يتغب َّ

نارنا  نشعل  ال 
َّ
ف
ُ
الق موعد  ي 

 
 ف

تهللت اع  الشر الح  إذا   حبر 

 
 
أدمعا والكواعب  الكواحل   وترى 

 

قضاءُ   فالِبحاُر  تبنا،   ونقول 

أصداء  وتجاوبت   أصواتهم 

دعاء  
ُ
واللسان  

ٌ
خوف  والقلُب 

 

ال هو موعد عودة الغواصير  الذين ينتظرهم زمالؤهم كما ينتظرهم األمهات والزوجات واألبناء، ويردد  
َّ
ف
ُ
ورجوع الق

د الصغار: "توب يا بحر"، أي أنه
ر
م يرجون البحر  الغواصون "تبنا"، أي أنهم يعدون البحر أال يعودوا إىل الغوص فيه، ويرد

، كأنهم يحرقون السفائن ناذرين أال يعودوا   ء إىل الغواصير  باألذى، كإغراق أحدهم، ويشعلون األخشاب عىل الشاطئ أال يسي

 إىل البحر، ولكنهم يعودون. 

، ينضح بتعب   ، وهو حضور حي ي اث الشعب 
وحضور مشهد الصيد وعودة الصيادين هو شكل من أشكال حضور التر

، والطريف  الصيادين وشقائ هم، ويفيض بمشاعر األصدقاء واألهل والزوجة واألوالد، وهم ينتظرون عودة الرجال سالمير 

ي  
يف ف  ي هو إحراق األخشاب والوعد بأال يعود الرجال إىل الغوص، ولكنهم يعودون. وما أشبههم بستر  اث الشعب 

ي ذلك التر
ف 

وما إن تبلغ القمة حبر تسقط عائدة إىل أسفل الجبل،   األسطورة اإلغريقية، يدفع الصخرة فوق السفح إىل قمة الجبل،

ي كدح أبدي متجدد. 
يف إىل دفعها، ف   ويعود ستر 

ي فيذكر عدة أنواع من سفن الصيد، ويسميها بأسمائها، ومنها  ويتغب  مبارك بن سيف بجمال الخليج وتراثه الشعب 

 :10البوم والبقارة والبانوش والبغالء والنورية، فيقول

 
 . 106المصدر السابق، ص  9

 . 101ص المصدر السابق،   10
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مياهه انظر،   فوق  البوم   فذاك 

هنا  وبانوش  شوعي   وهناك 

مرمية نورية  هنا   وترى 

عمالق الماخرات  فيك   واليوم 

 

الشماء   البقارة   وبقربه 

خواء  رفعن  قد  الصيد   وشباك 

البغالء  وقرب  ها  الرمال   فوق 

ضوضاء  ها  وست  البحار   مدن 

 

الس  ويشبه  النخل،  من سعف  يصنع  ين  متر يزيد طوله عىل  ال  قارب  من  والنورية  تصنع  ي كانت 
البر القديمة،  فن 

ي مرص القديمة، ويرجع تاريااااخ النورية إىل ثالثة آالف سنة وقد  
دي ف  ي كانت تصنع من الت 

ي العراق والسفن البر
القصب ف 

ين، والبغالء من السفن الضخمة والبوم والبقارة والشوعي والبانوش أسماء سفن كانت   العرسر القرن  انقرضت مع بداية 

 .11لصيد والتجارة والسفرتستعمل للغوص وا

ي بتلك األسماء وتردادها، لما لها  
، إنما هو التغب  ي

ُر أسماء تلك السفن ليس مجرد توثيق وال هو بالرصد التاريخ 
ْ
وِذك

ي الشعر هو نوع  
اثية ف  ي والثقافة التر اث الشعب 

ي هذا ما يؤكد أن حضور التر
، وف  ي الخاطر والحس والوجدان من رصيد كبتر

ف 

ي بالنسبة إىل الشاعر هو الملهم وهو التجربة من   اث الشعب 
التجربة الشعورية والوجدانية يعيشها الشاعر ويتغب َّ بها، فالتر

ي الجميل الذي يتغب  به. 
ي يعانيها ويعت  عنها، وهو الماض 

 البر

ت بواخر كبتر  ي يتغب  بأسمائها، وحرص 
ر فقد غابت تلك السفن البر ة ذات صخب والشاعر يعت  عن إحساس بالتغتر

ي أن الشاعر يعرف  
وضجيج كأنها المدن العائمة فوق األمواج، ومما ال شك فيه أن لهذه البواخر الحديثة أسماء وال شك ف 

 منها، فهي مجرد عماليق، وعدم ذكر اسمها يدل عىل أنه ليس لها رصيد من  
ً
أسماء بعضها عىل األقل، ولكنه ال يذكر شيئا

ي صفة عماليق ما يدل عىل إحساس غتر مريااااح، يؤكد ذلك  عواطف الشاعر، فهي بالنسبة إ
ليه مجرد بواخر عماليق، وف 

 ذكره ما لها من ضوضاء. 

ر فيها السفن   ويتغب  الشاعر محمد أحمد المطورع بالخليج والبحر والبحارة والصيادين، ويرسم لوحة عريضة، يصوِّ

كرمهم وحسن صنائعهم وأفعالهم الحميدة وال ينسي اإلشارة  ويذكر أنواعها، واألمواج وصخبها، ويشيد بأخالق أهل البالد و 

 : 12إىل حكايات األجداد، كما يذكر أسماء سفن الصيد، وبذلك يكون قد قدم مادة غنية من الثقافة الشعبية، ومن ذلك قوله 

سائال  أتيتك  قد  ي 
إت  بحُر   يا 

نشاطهم الخضّم  فوق  هنا   كانوا 

حياتهم درب  واإلبحار   الغوص 

سجيةوصنائع   تلك   المعروف 

تل     والسنبوك  والجلبوت   والبوم 

بجمالها  رست  قد  السواحل   حول 

وجدتهم  أتيت  إذا  الخليج   أهل 

بنيانها  وشّيدوا  البالد   عمروا 

األمجاد  أعظم  من  لهم  ن   عمَّ

كاألسياد  األمر  زمام   ملكوا 

اد  للقصَّ والبذل  به  رفوا 
ُ
 ع

األفراد  سائر  يشمل   والحب 

واإلمداد  األسفار  مراكب            ك 

األجدا ومفخر  الكفاح   د رمز 

ووداد والوفا  التعاون   أهل 

الفوالد  من  أقوى   بعزيمة 

 
 . 102المصدر السابق، ص  11
 . 26، ص 1993، 1المطوع، محمد أحمد، قلب وخواطر، وزارة اإلعالم والثقافة، قطر، ط 12
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أسالفنا  عن  األحياء  ي 
بب   فاسأل 

وجفائها ها  بخت  البحور   هذي 

بإرادة  أمواجها  ذللوا   بل 

الذي  والبحر  األجداد   )وسوالف( 

من األبناء  اسها   يتوارث   نت 

الخلي      أرض  ي 
 
ف الغواص   فحكاية 

ها 
ُ
َرسمات تنمىحي  ال   مكتوبة 

نا مست  الجدود  ي 
ْ
د
َ
ه ي 

 
ف  سيظل 

 

باإلشهاد  ينبيك   تاريخهم 

عتاد  بغت   مخابئها   كشفوا 

بسداد سعيهم  د 
ّ
أي  هللا 

وجهاد  صحبة  ي 
 
ف معا   كانوا 

بالميالد الجيل  وراء   جيال 

والصياد  البحار  حكاية              ج 

األكباد  باطن  ي 
 
ف  منقوشة 

واإلرشاد التوحيد  منهج  ي 
 
 ف

 

يمتر  القصيدة جمعها بير  المادي والمعنوي، فهو يشيد بالبالد والسفن والبحارة والسكان، ويمجد الحكايات  وما  

ي منهج الحق 
ي الستر عىل خظ الجدود ف 

واألخالق والقيم والعادات، بل يختم القصيدة بالتأكيد عىل استمرار األحفاد ف 

ي شعره ثقافة تراثية والختر والهداية، مما يدل عىل تواصل األجيال، وهذه قي
ت ف  م إنسانية سامية، وبذلك يكون قد حرص 

ي األصيل.  اث الشعب 
 غنية من التر

 بالعيد فيقول
ً
 :13ويشتر الشاعر مبارك بن سيف إىل رقصات شعبية ابتهاجا

إل  ترنو  بهجة  عيد   وبكل 

أصداؤه  ساحة  ي 
 
ف عرضة   أو 

 

 

 

 

ألالء  ه 
ُ
وسيف الرزيف   طار 

سواء  الجنوب  ي 
 
ف هي   عّيالة 

 

 

ي الجنوب، 
ي األعياد والمناسبات، والعرضة ف 

ْ فرح ف  ي
َ ي األصل رقصتا حرب، ثم أصبحتا رقَصبر

والرزيف والَعْرضة هما ف 

الة، والعرضة من فعل عرض يعرض، والرزيف من فعل رزف بمعب  صاح وتقدم، ويقال رزف   أي اإلمارات، تسَّمَّ العيَّ

 الجمل إذا صاح. 

ي صورة تلك الرقصات وما فيها من بهجة وفرح وما  ومما ال شك فيه أن أسماء هذه الر 
ي ذهن المتلقر

قصات تثتر ف 

، وهذه هي وظيفة الحضور   ي
ي خيال المتلقر

ة ف  ي الوجدان اإلحساس بالمناسبة وتجعلها حاض 
فيها من صوت وحركة وتبعث ف 

ي الشعر. 
ي ف 
 الثقاف 

جع ذلك ال ي الجميل بما فيه من براءة األطفال  ويخاطب مبارك بن سيف الحبيبة ويذكرها بأيام الطفولة، فيستر
ماض 

ي الجميل، فهو يذكر الحبيبة   اث الشعب 
ولعبهم بالحجارة، ما يكون من حكايات الجدات، والقصيدة حافلة بصور من التر

ي ذلك يقول 
 أخرى أجمل، وف 

ً
 منها سنا

ً
 :14بأيام مضت حير  كانت تروي لهما الجارة عن رمي سنه إىل السماء لتهدي إليه بدال

 

 
، مبارك بن سيف، األعمال الشعرية الكاملة،   13 ي

 . 105ص آل ثان 
 . 78ص   المصدر السابق،  14
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 وهل تذكرين

 أحاديث جارتنا إذ تقول 

ي كل ليلة 
 
 تعيد لنا القول ف

ي السماء 
 
سيكما ف  رميت بص 

 لتهدي ذات صباح 

 مع الفجر أخرى جميلة

ي لياىلي الشتاء الطويلة، فيقول
ات وهي ترويااها لألحفاد حول الموقد ف 

َّ
 :15ثم يذكرها بحكايات الجد

 وهل تذكرين بليل الشتاء 

 وحلقتنا حول موقد نار 

 مع عذب أقاصيص جداتنا لنس

ويكرر الشاعر مبارك بن سيف الكالم عىل الجدة والتفاف األوالد حولها وهي تحكي لهم الحكايات وتثتر خيالهم، وال  

ي لياىلي رمضان وفانوسه الخاص يبهج قلوبااهم، فيقول 
 :16سيما ف 

بهجة   أمسياتك  ي 
 
ف كم،   رمضان، 

حلقة  نجلس  الليالء  الليلة  ي 
 
 ف

فيها   وشه لحكاية   الخيال 

 

أضواء   ليلنا   ،
 
صغارا  كنا 

إصغاء   وكلنا  الفنار   حول 

ووفاء   
ٌ
شيمة الفوارس،   فيها 

 

بير    التواصل  عىل  يدل  الجميل،  ي 
الماض  مظاهر  من  مظهر  الحكايات  لهم  وي  لتر الجدة  حول  األحفاد  والتفاف 

ي داخل األرسة، وعىل روح تربوية تنقل  
ة من جيل إىل جيل، كما تنقل اللغة، وتمنح  األجيال، وعىل دفء العالقات ف  الخت 

ي هو من صميم مظاهر 
الطفل الحس والشعور والخيال، إىل جانب ما تمنحه من دفء وحنان. إن تلك العادة هي مظهر ثقاف 

ي وعاداته الجديرة بالتدوين والتسجيل والحفظ.  اث الشعب 
 التر

 أخرى أجمل منها فيقولويذكر الشاعر مرة أخرى رمي الطفل سنه الساقطة إىل ال
ً
ا
ر
 :17شمس كي تعطيه سن

 
 
هانئا ربوعك  ي 

 
ف  

ً
طفال عشت   قد 

لنا   
 
أسنانا الشمس  بوجه   نرمي 

 

ُرواءُ   والربيُع  كنا   كالورق 

نظراء   لها  رشأ  من   ليكن 

 

 
 . 79ص   المصدر السابق،  15
 . 104المصدر السابق، ص  16
 . 103ص   المصدر السابق،  17
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ي ذاكرة الشاعر، وحضورها بعد  
ذلك  وتكرار اإلشارة إىل رمي السن إىل الشمس دليل عىل رسوخ هذه العادة الشعبية ف 

ي معلقته، حيث وصف  
، وقد ذكرها الشاعر طرفة بن العبد ف  ي َم الشعر العرن 

َ
ي شعره، وهي عادة شعبية أصيلة، قديمة ِقد

ف 

 :18جمال فم حبيبته، فأشار إىل بياض أسنانها وتألقهما، فقال عن ثغرها 

لثاته  إال  الشمس  إياة   سقته 

 

بإثمد   عليه،  ِدْم 
ْ
ك
َ
ت ولم   ، ِسفَّ

ُ
 أ

 

ها سوداء،  ففم  
ُ
ت
َّ
 بيضاء متألقة، لكنها لم تسق اللثة، فلث

ً
ت الشمس بشعاعها أسنانه، أي منحته أسنانا

َ
الحبيبة قد َسق

، وأسنانها قوية وسليمة، ليس بها كرس وال خدش، ألنها لم تعض بأسنانها  
ً
صبغتها ببقايا الرماد، حبر تبدو أسنانها أشد لمعانا

ء ُصلب، وكان من عادة العرب ي
، كما كان من عاداتهم أن    عىل شر

ً
صبغ النساء اللثة ببقايا الرماد، لتبدو األسنان أشد بياضا

 يرمي الطفل سنه إذا سقطت للشمس كي تعطيه أجمل منها. 

، ورسوخه من عهد طرفة إىل عهد الشاعر،  ي اث الشعب 
ي هذا ما يدل عىل أصالة التر

وطرفة شاعر من البحرين، وف 

ي هذا ما يؤكد وحدة  أي إن عمر هذه الظاهرة الشعب
ي بالد الشام، وف 

 ف 
ً
، وهي معروفة أيضا

ً
ية يزيد عن خمسة عرسر قرنا

ي وأصالته.  ي العرن  اث الشعب 
 التر

 النجوم ألنها تجلب  
ِّ
، وهي تحذير اآلباء واألمهات األطفال من عد ي اث الشعب 

ي الشعر ظاهرة أخرى من التر
وتحرص  ف 

ي ذلك يقول الشاعر مبارك بن سيف 
 : 19الكوارث، وف 

ي الصيف نرقب تلك النجوم
 
 وف

 نرقبها خلسة

وا النجوم
ُّ
 يقولون: ال... ال تعد

 لكيال تحل علينا مصيبة 

ي 
ي قديم، وهو شكل من أشكال الثقافة الشعبية، يدل عىل رسوخه ف  واالعتقاد بجلب النجوم الكوارث اعتقاد شعب 

ي العمر. 
جعه ويتذكره وهو متقدم ف   ذاكرة الطفل، إذ يستر

ر ا
ّ
ي البحر ثم يذك

ي سالل وانتظار نتوشها لرميها ف 
لشاعر الحبيبة بعادات أيام الطفولة الجميلة، ومن زرع البذور ف 

كي تجلب الختر للبالد، وهو يذكر هذا فيقول
20: 

ة   وهل تذكرين سالال صغت 

ة   ستغدو كباقة ورد نضت 

 ونملؤها بالرمال 

 ونذرو عليها البذور

ي انتظار 
 
 ونرقبها ف

 
وت، ط   18 ح: مهدي محمد ناض الدين، دار الكتب العلمية، بتر  . 20، ص 2002، 3طرفة بن العبد، الديوان، رسر
19  ، ي

 . 80ص   مبارك بن سيف، األعمال الشعرية الكاملة،   آل ثان 
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 ساعاتنا كالشهور ونحسب 

 نباهي بها كل أترابنا 

 إذا ما نما العشب فيها وطال 

 مقمرا 
 
 ونرمي بها شاطئا

 بليلة عيد بليلة عيد 

 للقصيدة فقد انسجم مع مضمونها وعنوانها وهو 
ً
ي مناسبا اث الشعب 

ويبدو هذا الحضور لعادات وتقاليد من التر

َّ حقيقة عن ذكريات الطفولة وج  ي الطهور، كما دل عىل قدر  "ذكريات الطفولة" وعت 
اءة والحس النقر  بمشاعر الت 

ً
اء غنيا

اءتها وجمالها.   غتر قليل من األلم لفقدان تلك األيام بت 

بذكريات   يتغب ر  حيث  الخليج"،  "أنشودة  مطولته  ي 
ف  الشعبية  العادة  هذه  إىل  سيف  بن  مبارك  اإلشارة  ويكرر 

 :21الطفولة، فيقول 

الكبت    العيد  ليلة  ي 
 
 تراهمف

كلما   الشواطئ  فوق   يرمونها 

 

جاؤوا  الحشائش  بآنية   كلٌّ 

ضياء  والسماء  عيد  جاء   قد 

 

، وأمامه ماء البحر، وهو ملح أجاج، ووراءه الصحراء، وهي قفر   ي الخليج عىل الشاطئ
ي ف  وحير  يقف اإلنسان العرن 

تطلعه إىل الخصب والختر عىل الرغم من ملح البحر وقفر  يباب، ثم يمد يديه إىل البحر بآنية فيها العشب، فهذا دليل عىل  

 الصحراء. 

ي انقرضت، وهذه من بعض  
ي القصيدة هو حفظ لتلك العادة الشعبية البر

ي ف  اث الشعب 
إن حضور هذه العادة من التر

، إىل جانب أ ي
ي توثيقر

ي الشعر عن غتر ما قصد، وهو حضور تاريخ 
ي ف  اث الشعب 

ي يؤديها حضور التر
نه حضور  الوظائف البر

ي جميل ينعش الذاكرة. 
 فب 

ي بحر الظلمات يعت ِّ من خاللها عن  
ي قصيدة عنوانها "البعد الرابع" يصور الشاعر مبارك بن سيف رحلة معتمة ف 

وف 

ي خرافة ابتالع الحوت للقمر وخرافة   اث الشعب 
، وهنا تحرص  من التر

ً
قسوة الحياة، ولكنه يثق بأن النور ال بد سينبلج يوما

ي التعبتر عن تفاؤله وثقته بانبالج النور،  االعتقاد  
، وهو يوظف هذه المعتقدات الشعبية ف  ي ضخي يوم اإلثنير 

بالمولود ف 

 :22فيقول 

ي ذلك الزقاق 
 
 وأرى األطفال ف

 يصخون

 أن دع الشمس نراها 

ي حينا رجع الطبول 
 
 لم يزل ف

 
 . 105ص   المصدر السابق،  21
 . 190-189ص   المصدر السابق،  22
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 دم... دم.... 

 يا ضياء الشمس... دم... دم... 

 يطرقون الطبل أو بعض صفيح 

 دم... دم... يا ضياء 

 ويغنون عىل رجع الطبول 

 )  )كله زين كله زين مولود الضىح االثني  

 يا صغار... يا صغار 

 إن نور الشمس كال لن يموت 

ي أحشاء حوت 
 
 لن ينام النور ف

ي   اث الشعب 
ل التر ي حمر

ي للتعبتر عن ثقة الشاعر بانبالج النور، وهو توظيف فب  فكرة  لقد جرى توظيف التقليد الشعب 

 التفاؤل والثقة بانتصار النور عىل الظالم. 

الغيوم بكف   ترمي ظاللها فوقها، فيشبه األرض وفوقها ظالل  الخليج والغيوم  ي 
الرياض ف  الشاعر جمال  ويصف 

ت بالحناء، فيقول
َ
ِضَبَ

ُ
 :23حسناء خ

أديمها  فوق  الغيم  ظالل   وترى 

 

الحناء    كفها  خضب   حسناء 

 

المرأة   ُب كف 
ْ
ض
َ
العادة  وخ ي األفراح واألعراس واألعياد، وقد مألت هذه 

بالحناء عادة شعبية قديمة وال سيما ف 

ت عىل الفور صورة   ي الوطن حرص 
ي بجمال الطبيعة ف 

الشعبية خيال الشاعر وغذت وجدانه وهو طفل، وحير  أراد التغب 

ي ليصنع فضا  . تلك العادة الشعبية فالتحم جمال الطبيعة مع جمال التقليد الشعب 
ً
 ء شعريا

ي المناسبات واألعياد فيقول 
ي كان يشهدها وهو طفل ف 

ويذكر الشاعر مبارك بن سيف بعض الرقصات الشعبية البر

ي قصيدة عنوانها " ترنيمة الشواطئ الغافية"
 :24ف 

والصبا   تعانق  إذا  اع  للشر  هل 

أصداؤه تمايلت  للزريف   أم 

وجماله  بسحره  للخيال   أم 

يزل   لم  طفل  بقلب  أراك  ي 
 وطب 

 

والرفات   تعانق  إذا  اع  للشر  أم 

الالمعات  البارقات  للسيوف   أم 

األمسيات  خيال  يا  طربنا  قد   كم 

األمهات  حنان  أحىل  فما   يحبو 

 

ي األفراح والمناسبات، وحضورها  
ي الخليج وجزيرة العرب، وقد غدت رقصات ف 

والرزيف أو العرضة رقصة الحرب ف 

ي الشعر هو 
ي بذكريات الطفولة الجميلة وبجمال الوطن وسحره الخالب. ف 

 تعبتر عن التغب 

 
 . 104ص   المصدر السابق،  23
 . 229المصدر السابق، ص  24
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ي ليلة الرابع عرسر من  
ي قصيدة عنوانها "النافلة"، والنافلة هي أهزوجة يرددها األطفال ف 

ي ف   الموروث الشعب 
ويحرص 

 فارغة ويمرون عىل بيوت الخي ح
ً
ي مجموعات يحملون أكياسا

يث يقدم لهم أهلها شهر شعبان، وفيها يخرج األطفال ف 

ي  
ي اللغة هي العبادة غتر المفروضة البر

دين )يا لنافل يام الشحم واللحم(، والنافلة ف 
ِّ
الحلوى والمكرسات وهم يغنون مرد

ي 
ي القصيدة تقول الشاعرة حصة العوض 

 من هللا، وف 
ً
، وهي محببة إىل النفس، وتزيد المؤمن قربا

ً
 :25يقوم بها المسلم تطوعا

 "يا لنافلة 

 الشحم واللحم"  يام

 يا لنافلة

 يا دفق حب وأمان وِنَعم 

ِدم
َ
 يا كل خت  قد ق

 
 
ي ذات يوم نحن قد كنا صغارا

 
 ف

 نلهو بأطراف الفري    ج 

ي ساحة البيت ندور
 
 ف

ي ساحة األفراح مع شدو الطيور 
 
 ف

 يا فرحة قد انتشت من نشوة الغصن الفرح 

 يا فرحة قد هللت لبدر شعبان المرح 

 شعبان شهر اللحم جاء 

 والشحم فيه غدا كساء

 شعبان جاء

 يا أمُّ أين الرداء 

 البخنق الزاهي المحىل بالقصب 

 أمي تخيط الكيس لي 

ي كيس الرخاء
 وإلخوتر

ي الدرب قبىلي 
 
ي قد مض  ف

 هذا شقيفر

 للجار باب 
 
 طارقا

ي حلقه أنشودة غب  بها كل الصحاب 
 
 ف

 "يا لنافلة... يا م الشحم واللحم" 

 
، حصة، ميالد، قطر،   25 ي

 .  72، ص 1998العوض 
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 الشحم... حلوى... فستق

 وزجوز ول

 كل ما طاب إل الكيس وصل

ز بخيوط ذهبية، ويبدو أنه ضيق عند العنق،   ي هذه المناسبة، وهو مطرر
ى ف 

َ
د
َ
والبخنق ثوب خاص بالفتيات ُيْرت

، ولعلها سميت كذلك ألن األوالد يجدون فيها الفرج.   لذلك يسَّم البخنق، والفريااااج هي ساحة الخي

ي  ي القصيدة حضور هذا التقليد الشعب 
م    والجميل ف  عِّ

ُ
بالتفصيل، وحضور صوتهم بالنشيد الذي ينشدونه، وقد د

 هذا الحضور بألفاظ شعبية، منحت القصيدة مناخها الخي بما فيه من حركة وأصوات وألفاظ. 

ي كانت تدخل الفرحة إىل قلوب األطفال الذين يحصلون   اث الشعب 
ومما ال شك فيه أن تلك العادة من عادات التر

ات، وهم ينتظرونها من العام إىل العام، ولم تكن عن فقر وال حاجة، إنما كانت عن مرح    عىل الهدايا واألطعمة  والمكرسَّ

ي قلوب الكبار الذين  
ولعب وتسلية، وهي تمنح األطفال حسَّ الروح الجماعية، وتشعرهم باألنس، وتنرسر المرسة والبهجة ف 

 بينهم من محبة وُحْسِن جوار. يمنحون ويعطون عن حب ورضا، وهي تدل عىل تآلف القوم وما كان  

ئ أمه بالعيد،   يستهل القصيدة يهب 
ً
ي طفال

" تصور الشاعرة حصة العوض  ي قلب الصغتر
ي قصيدة عنوانها "العيد ف 

وف 

 : 26ويسألها عن العيدية، وهو يقول 

 عيدكم مبارك يا أهل البيت

 أين الحلوى والعيدية؟

ي التهنئ
ة بالعيد، وتذكر عىل لسان الطفل العيدية، وهي مبلغ من  فالشاعر تستعمل عبارة شعبية يرددها الناس ف 

ي قصيدتها من خالل استعمال تلك التعابتر  
وا بها الحلوى، والشاعرة تبعث الحياة ف  ي يد األطفال، ليشتر

المال يضعه الكبار ف 

 الشعبية الشائعة. 

ي منطقة الباطنة بسلطنة عجمان، فت
ي قصيدتها قصة عالء  وتتغب  الشاعرة زكية مال هللا بوالية صحم ف 

حرص  ف 

ي صحم قد احتضنها، فتقول
 :27الدين والمارد والمصباح السحري، وترى المارد ف 

 صحم

 أسطورة تنسجها أمشاج القلب 

 ترتلها غيد مسحورة

 مذ أخطأت دليىلي 

 وتجليت "لعالء الدين"

 
 
 مصباحا

 خر المارد

 
 51المصدر السابق، ص  26
اث، الدوحة، طمال هللا، زكية،  27 ي للثقافة والفنون والتر

 . 427، ص 2، ج2006، 1األعمال الشعرية الكاملة، المجلس الوطب 
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 مد ذراعيه 

ي األضالع المكسورة 
 
ي ف

 خبأت 

ي  
صحم واحتضانه الشاعرة دليل عىل افتتانها بتلك البقعة من البالد، وكأن أمانيها قد تحققت  إن حضور المارد ف 

ي صحم مناسب للمكان ألن المصباح  
فيها، وبذلك تحرص  الثقافة الشعبية، لتعت  عن هذا الحب للمكان، وحضور المارد ف 

ي شبكة الصيادين، وقد جرى
ي الحكايات أو يخرج ف 

 ف 
ً
ي به الموج دائما

ي للتعبتر عن فكرة جديدة.   ُيلقر
 توظيف الحضور الثقاف 

ي 
ي الشعر جوانب من األمثال الشعبية، ومن ذلك قول الشاعرة حصة العوض 

 : 28ويحرص  ف 

 الصمت أبلغ حكمة

 إن كان ذا كل الكالم بفضة 

 فالصمت من ذهب

 به ينىه الحوار 

 ال جدوى منه،
ً
 ما يلجأ المرء إىل الصمت لينهي به حوارا

ً
ا ي القائل: "إذا   وحقيقة كثتر وهو ما ينطق به المثل الشعب 

ي النص السابق بصورة واضحة. 
 كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب"، وقد حرص  هذا المثل ف 

 
ً
 شعبيا

ً
ا ي خزائن الذكريات، وتستعمل تعبتر

ي البحث عن الذات عت  األزمنة الضائعة تفتش الشاعرة زكية مال هللا ف 
وف 

، فتقول 
ً
 :29شائعا

 أزرار الزمنأفكك 

 أبعتر قمصان األزمنة

ا عىل عقب  أقلب الخزائن رأس 

 ربما أعتر عىل صورة لوجىهي أكتر وضوحا 

، وهو قوي الداللة عىل حالة البحث عن أشياء   ي  عىل عقب، تعبتر من الموروث الشعب 
ً
: قلب الخزائن رأسا والتعبتر

ي البحث من قلق وتوتر. 
 ضائعة، وما يكون ف 

زا يتألم فيهما بسبب واقع العرب، فيقول: وتحرص  األمثال الشعبي  للشاعر عىلي متر
ي بيتير 

 30ة ف 

أحبهم  الذين  العرب  عىل   هِّمي 

ي  
محببر ملح  أرش  الجروح   وعىل 

 

األقبارا  أنبش  ي 
ترات   ولذا 

األوتارا   ب  أض  المواجع   وعىل 
 

ي شائع، ورشُّ   ي غتر الحميد، وهو تعبتر شعب 
ي ومراجعته، والسيما الماض 

ونْبُش القبور هو كناية عن فتح الماض 

  : ي ي المثل الشعب 
، ويقال ف  ي

، وهو يزيد من األلم، وال يشق  ي يقصد منه العتاب الحاد القاشي ح عىل الجرح مثل شعب 
ْ
الِمل

ب عىل الوتر الحساس، أي يتكلم عىل موضوع شائك ي الجسم،    يرص 
ومزعج، والمقصود بالوتر هنا العصب أو وتر العضلة ف 

 شائع. 
ً
ي أيضا ي عليه، وهو تعبتر شعب 

ء"، هو قلقر ي
ي عىل السر

َّمِّ
َ
: "ه ب عليه موجع، والمقصود بتعبتر  والرص 

 
وت،   28 ، حصة، بقايا قلب، مكتبة حسن العرصية، بتر ي

 . 53، ص 2012العوض 
، الدوحة، قطر،  29  11، ص 2014مال هللا، زكية، من دونك يا أمي
، إىل من يهمه األمر، وزارة الثقافة، الدوحة، قطر،  30 زا محمود، عىلي  . 9، ص 2011متر
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 عىل عالقة العرب بالغرب وتالعب األوربيير  ببالد العرب، فيقول 
ً
 :31ويتكلم أيضا

لنا  فكيف  أيديهم،  بي     بالدنا 

 

باللهب   الرمضاء  من  نستجت    أن 

 

ئ إىل ما هو أسوأ   ِّ ب لمن يفر من أمر سبر  وهو: "كالمستجتر من الرمضاء بالنار"، ويرص 
ً
 شائعا

ً
ويتضمن البيت مثال

 منه، وهو يظن أن فيه الخالص. 

ي ختام قصيدة عنوانها "علينا السالم" بعد أن  
ََع عىل األمة العربية واقعها المؤلم ف 

ْ
 : 32يذكر واقع العرب، فيقولوين

أرانا   ما  عىل  بقينا  ما   إذا 

 

وأصيال   ضىح  السالم   علينا 

 

ي الظاهر. 
ي عن الموت والدمار والهالك، بخالف ما قد توحي به ف  ي التعبتر الشعب 

 وعبارة علينا السالم هي كناية ف 

ي من   ي معظم أرجاء الوطن العرن 
الخليج إىل المحيط، وهي تدل عىل وحدة  وهذه األمثال والعبارات الشعبية شائعة ف 

ي ووحدة الثقافة العربية.  اث الشعب 
 التر

 

 
 
 خاتمة:  -ثالثا

ي الشعر القطري، من كالم عىل السفن وال سيما سفن صيد 
ت ف  ي حرص 

ي البر اث الشعب 
وهكذا تعددت أشكال التر

لهم من عادات وأساليب، ومن يعانيه الصيادون من عناء، وما كان  كالم عىل األعياد والمناسبات، كفرح    اللؤلؤ وما كان 

ي ليلة النصف من شعبان لجمع الهدايا والمكرسات، ومن كالم عىل 
ي لياىلي رمضان، وخروجهم ف 

األوالد بحكايات الجدة ف 

ي سقطت من فمه. 
 أجمل من السن البر

ً
 االعتقاد بأن الحوت يبلع القمر وبأن الشمس تمنح الطفل سنا

اث ا ي كان مجرد عادات وتقاليد، كعادات الصيادين وتقاليدهم، وبعض أشكاله  وواضح أن بعض أشكال التر لشعب 

 أجمل، وكاالعتقاد بابتالع الحوت 
ً
 عن أساطتر وخرافات، كرمي الطفل سنه الساقطة إىل الشمس لتهبه سنا

ً
كانت تطورا

ي نابع عن عبادة وتقرب إىل هللا كاالحتفال بليلة النص اث الشعب 
ف من شعبان وخروج األطفال  للقمر، وبعض أشكال التر

 يطلبون النافلة. 

ي   اث الشعب 
، فمع الزمن تموت أشكال من التر ي حركة مستمرة من التغتر

ي ف  اث الشعب 
ولكن ال بد من أن يالحظ أن التر

ِسَيت النافلة، 
ُ
ت محلها البواخر العمالقة، ون

ّ
نس عادات وتولد عادات، فقد غابت السفن القديمة، وحل

ُ
وتولد أشكال، وت

وحلت محلها أعياد الميالد والمناسبات، وغابت حكايات الجدات، وحل محلها األفالم والمسلسالت وألعاب الحاسوب  

 وركوب الدراجات والسيارات والسباق فيها. 

 من غتر تخطيط وال دراسة، 
ً
ي هو عفويته وشموله، فهو موقف عفوي، يصدر فورا "إن أبرز ما يتسم به النتاج الشعب 

، قد يكون مبدعه  ولكنه موقف أص ي حقيقته إبداع جماعي
، وهو ف 

ً
 جمعيا

ً
، ويمثل شعورا

ً
يل، يحمل الفكر واالنفعال، معا

 للجميع، يتناقلونه، 
ً
، ولكنه ال يظل كذلك، إذ ما يلبث أن يصبح ملكا

ً
، وقد يكون نتيجة لحادثة وقعت فعال

ً
األول فردا

 
 . 15المصدر السابق، ص  31
 . 24المصدر السابق، ص  32
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ي أصله غتر 
، وينس مبدعه األول، كما   ويضيفون إليه، بل يبدعونه ثانية، حبر يبدو ف  ي ، فيتخذ عندئذ طابعه الشعب  ي

حقيقر

  ، ي تعبتر عفوي، فهو مؤقت، ومتغتر تنس حادثته الحقيقية األوىل، وإن ذكرت، فكأنها خرافة ال حقيقة، وألن النتاج الشعب 

، تموت فيه أشكال، وتولد أشكال" 
ً
 .33وليس ذا شكل أو قالب ثابت، وهو متجدد دائما

ي وكان  
بالماض  ي 

التغب  تارة عىل سبيل   ال تكلف فيه، وكان 
ً
 عفويا

ً
ي حضورا اث الشعب 

التر تلك األشكال من  حضور 

اث  ي الحاالت كلها كان حضور التر
جاع ذكريات الطفولة، وتارة أخرى كان وسيلة للتعبتر عن معب  أو فكرة، وف 

الجميل، واستر

، وهو حضور 
ً
، ومتنوعا

ً
ا ي الشعر القطري كثتر

ي ف   واضح وبسيط قوامه العفوية.   الشعب 

 ما يساعد األجيال  
ً
ي الشعر القطري ما يمنح الشعر الغب  والجمال، وفيه أيضا

ي ف  اث الشعب 
ي ذلك الحضور للتر

وف 

ي الشعر نوع من التسجيل والتوثيق، ولكن بأسلوب  
اث ف  الجديدة عىل معرفة تراث اآلباء واألجداد، فكأن هذا الحضور للتر

ي جميل. 
 فب 

ي  ومن  
الحقيقة مصدر غب  ي 

ف  ي  الشعب  اث 
والتر اث،  التر لذلك  التأريااااخ  يمكن  ي  الشعب  اث 

للتر ي 
الفب  الحضور  خالل 

ي أهميته التاريخية 
" ال يقل ف  ي اث الشعب 

ها وأسلوب حياتها وطبيعة ثقافتها، "إن "التر لدراسة الشعوب ومعرفة نمط تفكتر

ي أهميته عن التقارير الحية واإلحصاءات، فهو والعلمية عن أهمية الحفريات واآلثار، والوثائق والمحفوظ
ات، بل ال يقل ف 

ي  
ي عمق ووضوح، وف 

ي معرفة الشعب، معرفة ال تغيب عنها أدق التفاصيل، ف 
يقدم مادة أولية، عفوية وصادقة، تساعد ف 

ي أفراحه وطموحاته وآ 
ي همومه وعذابه وآالمه وشقائه، وف 

ي للشعب، ف 
... إن التاريااااخ الحقيقر ماله وكفاحه،  نبض ودفء حي

ي نتاج يقدمه الشعب نفسه"
ه، ال يمكن أن يتحقق إال بالبحث ف  ي فعله وتعبتر

ه وانفعاله، وف  ي تفكتر
 .34وف 

 

  

 
، ص  33 ي اث الشعب 

 . 15محبك، د. أحمد زياد، من التر
 . 12المرجع السابق، ص   34
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 المصادر والمراجع
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