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 إهداء
 اهدي ثمرة جهدي وعصارة فكري إلى من قال هللا فٌها سبحانه وتعالى "وقل ربً 

 ارحمها كما ربٌنا صغٌر"  .

 إلى القلب الحنون الذي رعانً بعطفه منذ الصغر والتً سلمها هللا مفاتٌح جنبته 

  -أمً الطٌبة –والتً لبست قرب الشفاء 

 إلى الذي على دربه مشٌت وفً أحضانه ترعرعت وألجل حبه عشت فهو منبع 

أبً العزٌز رحمه هللا .–الثقة و الصبر و نور البصٌرة   

 فلٌس هناك شًء ٌغرٌنً عن فراقك فً هذه الدنٌا ، كما أٌقنت إننً سأسلك دربً 

 وحدي ، تضامنا أحزانً فسالم علٌك أبً و سالم لكل غٌث ٌصفً قبره  .

ى من قاسمنً رحم أمً ، إخوتً و أخوتً : فتحً ، إسماعٌل، حلٌمة ، وأمٌنةإل  

. ، محمد ، زكرٌاء ، و كتكوته أالء  

 إلى من اللواتً تقاسمت معهم ظروف الحٌاة رفٌقات دربً : زلٌخة ، لٌلى سامٌة 

. ، أمال  

 إلى كل من ساعدنً فً انجاز هذه المذكرة أستاذتنا الكرٌمة حطاب طالٌا وكل 

           من ذكره قلبً و نساه لسانً . 

 

 

 وشكرا . وسٌلة.



 إهداء
الحمد هللا الذي انعم علٌنا نعمته فً طلب العلم ، ونحمده ونشكره أوال وأخٌرا ،    

جهدي وعملً متواضع إلى :اهدي ثمرة   

الى األمل شعاعا و أوفدت من نور الشمس شعلته دفنً واآلمال  خٌوطمن نسجت   

 من شاقتنً بعطفها وحنانها والى من غمرتنً بدعواتها ، والى التً ال ٌمثلها فً 

إلى ما ٌملك حتى أحقق له أماله ، والى مدرستً –أمً حنونة –دنٌا  إنسان   

أبً الغالً على قلبً أطال فً عمره .–فً الحٌاة   األولى    

 إلى من كانت نور دربً وأملً فً حٌاة وعلمتنً معنى الصبر ووقفت إلى جانبً 

–أختً خٌرة  -فً أوقات الضٌق    

محمد . -إلى من قاسمنً أجمل لحظات الحٌاة   وو قفوا بجانبً إخوتً هواري  

 إلى صدٌقات اللواتً شاركونً فً مسٌرة الدراسٌة :

 وسٌلة ، سامٌة ، لٌلى ، أمال.

 

لنا ٌد العون فً انجاز هذه المذكرة خاصة األساتذة الكرٌمة حطاب  إلى من مد  

 طالٌا  والى كل من كان له على الفضل فً ٌوم من األٌام و كل من ذكره  قلبً 

 و نساه لسانً .      

 

 وشكرا.                                                                 زلٌخة.
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مقدمة:

تعداألسطورةظاهرةفنٌةتركتبصمتهافًالعدٌدمنالدراساتاللغوٌةالمعرفٌةوجالت

أثارهافًالعدٌدمنالمبادئوعلىاختالفتخصصاتها،وهًالتختصبأمةمعٌنةدون

أخرى،فكلامةأساطٌرهاالخاصةبها،ولكناغلبهامشترك،واناختلفتأسماء

وألهتها،حٌثرافقتفًاآلونةاألخٌرةالشعرالمعاصرالذيأصبححقالصعبا،أبطالها

ومعرفةونظرالظروفالعصرالراهنلجاالٌهاالشاعروقدكانتفًبداٌتهاعلم

للتخلصمن–فًاشتٌاق–المعاصرطالبامنمنخالصوالبعثوالتجدد،فتمثلها

وفًمحاولةللتقربمنالواقعرٌقةالمادةواألوضاعالسٌاسٌةواالجتماعٌةالمزرٌة،

اإلنسانً،العربًمناجلإحٌاءالماضًوإعادته.

فانالنصالشعريالعربًالمعاصرأصبحمفتوحاعلىقراءاتغٌر،التًاعتدناعلٌها،

فكانتاألسطورةالتًاتخذها،الشاعرالمعاصرمطٌةلذلكألنهاتحتويعلىجوانب

متعددةومتنوعةفهًإنصحالتعبٌركماوصفهاالبعض،انهامتاهة،عضمة،وعلٌه

زائرينصٌبفًذلكالشعر،حٌثتفطنشعراؤهمنذوقتمبكرإلىفكاناألدبالج

العربٌةأساطٌرفٌهاماٌوجدفًاألسطورةمنقٌمفكرٌةوفنٌة،فنظمواقصائدٌستهمون

والٌونانٌة،وهذامانلمسهفًدواوٌنشعراءمابعداالستقاللوالشعراءالسبعٌنٌات،

اصةعندتعرضبالدنااالحتاللالفرنسًحٌثتصديأبناءحٌاتهمومجتمعهمخفعبروا

وطنناإلٌهلكلماٌملكونمننفسونفسفعملبعضهمالسالمدفاعاعنه،وعمل

البعضاآلخرالقلمللكتابةلهمناجلتحرٌرهومنهؤالءالشعراءنجد:مفديزكرٌاشاعر

شوريوعبدعالًرزاقً،فهذاٌوسفوغلٌسً،ابوقاسمخمار،احمدعاثورة

األخٌرٌساهمبقلمهفًمقاومةالممثلٌنمستعمالدالالتأسطورٌةفاعتبرتهذهاألخٌرة

للقصٌدةوارتفعتبهاوبشكلكبٌرإلىأفقدرامامنقضةللقصٌدةالحدٌثةفهًوسعت

إلىفضاءارحمفمنهنانطرحاإلشكالالتالً:



 

 ج
 

ماأنواعهاومامناهجها؟هلاستعملالشعراءالجزائريمامفهوماألسطورةو

األسطورةفًدواوٌنهم؟هلوفقالشاعرعبدالعالًرزاقًفًتوظٌفاألسطورةفً

شعره؟....ومنخاللهذاسنحاولاإلجابةعنهذهالتساؤالت.

الحدٌثوأماعنموضوعبحثنافهوجمالٌتهاألسطورةوتوظٌفهافًالشعرالجزائري

المعاصرأنموذج"عبدالعالًرزاقً"ولعلأهمأسبابالتًدفعتناإلىدراسةهذا

قدتفوقتفًشعركماتفوقتفًالموضوعهوحبنالألسطورةومعرفةماإذاكانت

األفالم.

أماعنخطةالبحثفلقدبدأنافًمقدمةوحٌزكتمهٌد،وافتتاحلهٌتحدثعناألسطورةو

الشعرالمعاصروبعدذلكقدمنامنخاللالبحثوقمنافٌهبوضعمدخلٌتناولتعرٌف

األسطورةلغةواصطالحاومفهومأدبٌاومنهجٌامنخاللتعددأنواعهاومناهجها

ووضعناكخالصةالفرقبٌناألسطورةوالخرافة.

ومنهناكناقدقسمنابحثناهذافصلٌنحٌثتضمنالفصلاألول:عنوانهوالظواهر

الفنٌةفًالشعرالجزائرٌةالمعاصرةوكانذلكمنخالللغةالشعرٌةوالثورٌةو

هذهاألخٌرةتناولتهافٌهاوالذهنٌةومظاهرهاالصورةالشعرٌةوأنماطهاالحسٌة

الصورةالرمزٌةواألسطورٌةومنذلكالتشكٌلاإلٌقاعًوالبحورالمستعملة،أما

مبحثتمثلفًتوظٌفاألسطورةعندالشعراءالجزائرٌٌنحٌثقمنابتقدٌمالثانً

بعضالنماذجمستوحاةعناألسطورة.

فاألسطورةعندالشاعرالجزائريعبدالعالًأماالفصلالثانً:تطبٌقًفتمثلفًتوظٌ

رزاقًوكانلهذاالفصلمبحثواحدووحٌدٌكمنفًبعضالنماذجالمستوحاةعن

األسطورةلدٌه.

وانهٌنابحثنابخاتمةتضمنتكلماتوصلناإلٌهومااستخلصناهمننتائجودراستهكهذه

التًتعٌقالباحث.وغٌرهامندراساتالتخلومنالصعوبات



 

 د
 

ومنبٌنالصعوباتالتًاعترضتبحثناهذاهًصعوبةالموضوعفًحدذاتهوقلة

المتخصصةفٌهوالسٌماتلكالمراجعالخاصةبالشعرالجزائريالحدٌثالتتوفرمراجع

فالًسطوةغٌرموظفة"وخاصتهتلكالمراجعالمتعلقةباألشعار"علىالمطلوب

عبدالعالًرزاقً،وهذاالٌنفًأماقداستفدنامنبعضالدراساتالتًمكننامنالشاعر

وضعالبنًاألساسلهذاالعملنذكرالبعضمنهاالشعرالعربًالمعاصر"عزالدٌن

إسماعٌل"وفًأخٌرفكلهذاالعملونتقدمبالجزٌلالشكرإلىهللاسبحانهوتعالىوإلى

أساتذتناالفاضلة"طالٌاحطاب"التًأرشدتناونصحتناوالىكلماسعدنافًانجازهذا

 الموضوعمنقرٌبوبعٌد.
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 لقد شكل حضور األسطورة فً الشعر العربً المعاصر، إحدى المٌزات الفنٌة  التً وسمت 

 الشعر ، وارتبطت به منذ بداٌته األولى  حتى أصبحت من الركائز األساسٌة  البارزة 

 لشعرٌته  و المؤسسة لحداثته ، وبعد االهتمام باألسطورة  احد المعالم الهامة فً شعر

الحداثة .   

للتعبٌر عن قٌم إنسانٌة محددة أو ألسباب سٌاسٌة أو  بعض الشعراء إلى  األسطورةٌلجا   

أو فكرٌة أو غٌرها ، بان ٌتخذ  األسطورة رمزا ٌعبر من خالل عما ٌرٌد من  دٌنٌة      

 افكار  و معتقدات ، ومن هنا فا ألسطورة ستار خلفه الشاعر ، لٌقول كل ما ٌرٌد  وهو فً 

المالحقات .من االنتقادات و    

 إن الخالف   ما زال مستمرا حول عالقة  أسطورٌة بالشعر خاصة و األدب عامة ، فلم 

األسطورة  أساس ال غنى عنه الشعرٌحل الخالف حتى اآلن  حول مقولة "مارك شتور " :   

: " رتشارد تشٌز" الشعر أساس ال غنى السطورة عنه ". و مقولة    
1

  

وٌرى أن الشعر و األسطورة ٌنشا من الحاجات اإلنسانٌة نفسها و ٌمثالن نوى واحد   

 من البنٌة الرمزٌة و ٌنجحان فً أن ٌخلعا  على التجربة نوعا واحد من الرهبة و الدهشة 

السحرٌة ، و ٌنجزان الوظٌفة التطهٌرٌة  ذاتها 
2
 .  

انفصال بٌنهما .وٌرى " شلٌغل " أن " األسطورة و الشعر شًء واحدة ال 
3
  

  

 

 

 

 

                                                           
  11-8،ص1891، منشورات عوٌدات ، بٌروت 1، األسطورة، ترجمة جعفر صادق الخلٌلً ، طراثفٌن ك .ك - 1
دار الوفاء والطباعة و النشر والتوزٌع  1ط رمضان الصباغ ، فً نقد الشعر العربً المعاصر ، دراسة جمالٌة ،  - 2

 .349ص
 133راثقٌن .ك ، األسطورة ، ترجمة جعفر صادق خلٌلً ، ص - 3
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 ٌبدو إن االشتراك  الكبٌر فً نشأة و الشكل و الوظٌفة بٌن األسطورة و الشعر ٌعود إلى

 الطاقة المولدة لهما معا ، وهً الخٌال حٌث ٌقوم " احمد إسماعٌل ألنعٌمً " : إن لعنصر

شعر معا ،جوهر األسطورة و ال –أي الخٌال  –" الخٌال " اثر فً خلق قوة أسرة بوصفه   

تشكٌل األولى فٌهما  ".  أداة
1

           

العرب المعاصرٌن  لقد كانت الثقافة الغربٌة هً الدلٌل أو المرشد فً رحلة بحث الشعراء   

 عن وسٌلة التعبٌر المالئمة لواقعهم السٌاسً و الحضاري المعقد ، و كانت هً محرض 

على وجه الخصوص .الستخدام  األسطورة  فً نتاجهم الشعري المعاصر   

التً نسجت حولها لنبدأ بمفهوم كلمة فً حد  سنحاول  اآلن  اإلطاحة  بمختلف تعار ٌف  

 ذاتها من الناحٌة.

فكلمة األسطورة عربٌة األصل وردت فً آٌات كثٌرة من سور القران  :اللغوٌةا(  

 الكرٌم.

الجمع من و السطر الصف من الكتاب و النخل ونحولها و  السطر لغة : السطر :-  

 

ذلك اسطر و اسطرا وأساطٌر.  كل
2
  

 

قال الزجاجً فً قوله تعالى : " قالوا أساطٌر األولٌن "أكتبتها فهً تملً علٌه -  

 

 البكرة   و أصٌال.

 

 وقال ابن برزخ  : ٌقولون للرجل إذا اخطأ فكونوا عن خطئه اسطر فالن الٌوم و 

 

اطٌل و األساطٌر أحادٌث ال نظام هو االسطار  بمعنى  األخطاء و األساطٌر األب  

 

لها.
3

إذا  جاء بأحادٌث تشبه الباطل ، ٌقال  و ٌقال سطر فالن علٌنا : ٌسطر      

 

 وهو سٌطر  ما ال أصٌل له أي ٌؤلف وفً حدٌث حسن، سأله أال شعت القران 
                                                           

    . 12،13ص 1احمد إسماعٌل ألنعٌمً ، األسطورة فً الشعر العربً قبل اإلسالم ، سٌنا للنشر ، ط  1
 .418،ص1824 ،2002، 1ابن منظور ، لسان العرب ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط 2
 . 15القران الكرٌم ، سورة القلم اآلٌة  3



 مدخل
 

3 
 

فقال له : وهللا انك تسٌطر علً بشًء أي تروج  ، وٌقال سطر فالن على فالن    

 

إذا  جاء الحدٌث تشبه الباطل ، ٌقال وهو سٌطر ما ال أصٌل له أي ٌؤلف  وفً    

 

 حدٌث حسن ، سأله أال شعت عن شًء من القران  فقال له : وهللا انك ما تسٌطر

 

علً بشًء أي تروج ، و ٌقال سطر فالن على فالن أذا زخرف له األقاوٌل  و   

  

تتضمن النقل عن القدماء وعنصر   نمقها و ٌفهم من هذا الكالم أن األسطورة   

  

 التخٌل وعدم صحة ، قال تعالى : إذ تتلى علٌه آٌتنا قال األساطٌر األولٌن.

     

 

اصطالحا:-ب  

Mythlogy تعنً األسطورة الخرافة وهً كلمة 

 والتً هً مجموعة أساطٌر و خاصة األساطٌر المتصلة  باآللهة و أنصاف الكلمة 

 

األبطال الخرافٌٌن  عند سعب معٌن. )فً العصور الوثنٌة( و
1
  

  

 كلمة أسطورة  تقابلها كلمة  هستورٌا  الٌونانٌة و تدالن معا معنى القصة او الرواٌة 

 

 أو التارٌخ و تدالن أٌضا على ما كتبه األقدمون أو تركوه من الرواٌات و حكاٌات 

 

وهً فً األغلب أحداث خارقة للعادة أو أباطٌل .
2   

" مستر النجر " أن  األسطورة  هً التارٌخ ٌحمل معانً عبرت عن تجارب عاشها  ٌرى   

فً صراع مع نفسه مع ظواهر الكونٌة و بشكل اختاره هذا البدائً لٌعكس اإلنسان البدائً   

 ما ٌحوله بفكره.

                                                           
األسطورة و التشكٌل "  دار قباء للطباعة و النشر  و التوزٌع ، د،ط، محمد حسن عبدا هلل ، أساطٌر عابرة الحضارات "  1

 .7،ص2000القاهرة 
، المؤسسة الجامعٌة للدراسات و النشر  1حرب طالل ، أولوٌة النص ، نظرات فً النقد و القصة و األدب الشعبً  ، ط  2

 .82،ص1881و التوزٌع ، لبنان 
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 ٌقدم لنا الناقد السوري " خلدون الشمعة" تعرٌفا حول األسطورة حٌث  ٌقول :"إنها قصة  

 متداولة أو خرافٌة  تتعلق بكانت خارق أو حادث غٌر عادٌة ...، وتقدم تفسٌر للظاهرة 

 الدٌنٌة أو فوق الطبٌعٌة  كاآللهة و األبطال وهً قصة مخترعة أو ملفقة  و أما فً مفهوم 

 الفلسفً فإنها الصورة عبارة عن فكرة لها معانً متداخلة مركبة و تحلٌلها ٌؤدي إلى داللة 

 معٌنة .

 وهً األباطٌل   واألحادٌث  التً نظام لها وكما كانت اللفظة أعجمٌة فإنها  تعرف عندهم 

 History   نوعا من الفلسفة الجاهلٌة ،  فً األصل  هً كلمة تارٌخ      بانها

 ثم تحولت الكلمة إلى األسطورة التً هً القصص و المالحم التً تتخذ من المعتقدات 

هذا المعنى تختلف عن الخرافة التً ٌستهدف بعضها إثارة الخٌال الوثٌنة  موضوعا لها و ب  

غٌر منطورة .
1

   

حقل داللً تنطوي تحته عدة كلمات تختلف معانٌها و لكنها تدخل فً  لكلمة األسطورة   

 منبت هذا الحقل ، ) تارٌخ، ماضً، خٌال، مقدس، حدث( وبجمعنا لهذه الكلمات نحصل 

 على تعرٌف عام لمعنى األسطورة االصطالحً : " فهً تروي تارٌخا مقدسا ، تروي حدثا 

جرى فً الزمن البدائً ، الزمان الخالً ، هو زمن البداٌات ". 
2   

 مهما كان محتوى األسطورة فان ما ٌهم السٌماٌائٌٌن  وعلى رأسهم " روالن بارت " ) هو 

ها المضمون وكان األسطورة من مٌزاتها اتساع اللغة و الطرٌقة الكالمٌة التً تعرض ب  

 جوهرها و حدودٌة و كالمها ، هذا الكالم و حسب تعبٌره هو لٌس أي كالم إذ ٌجب إن 

 تتوفر فً اللغة شروط خاصة لتصبح أسطورة...(  ولكن  الذي ٌجب طرحه منذ البداٌة هو 

أن األسطورة نظام تواصل وهً الرسالة .
3

 

 

                                                           
 .81، ه، ص1413، 1883، 1، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ،ط 1، ج محمد التو نجً ، معجم المفصل فً األدب 1
 . 10ص01،1881مرسٌا الٌاد  ، مظاهر األسطورة ، ترجمة نهاد خٌاطة ، دار كنعنان للدراسات و النشر ، دمشق ، ط 2
 .203خالد العربً ، فً قضاٌا النص الشعري العربً الحدٌث ، ص 3
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طورة كانت اإلحاطة بها أمرا صعبا ،  خاصة و أنها حكً من الجماعة بعد كل مفاهٌم األس  

 من النفس و الوجود و الطبٌعة و الطقوس و السحر و الصراع و المصٌر ، مما ٌجعلها 

ثالثة ، بل هً بحر لها من االمتداد  أووقفا ثقافٌا  معرفٌا معقدا فشرحها ال ٌتسع  له سطر    

توحً باالمتداد عبر المكان و  إذلغة من اللغات ،  أيت فً ما ال ٌتوفر للكبٌر من الكلما  

 الزمان ، توحً بالحلم حٌث ٌمتزج بالحقٌقة و بالخٌال ، وفٌها الكثٌر من العطاء و الطموح 

نحو المعرفة و المجهول ، أمور جعلت المؤرخٌن و الباحثٌن ال ٌستقرون على  اإلنسانً  

 تعرٌف واحد و موحد حتى وصل األمر بالقدٌس " او غسطٌن " إلى عجزه عن تحدٌد 

 مفهومها بقوله " إننً اعرف جٌدا ما هً بشرط إال  ٌسألنً احد عنها ولكن إذا ما سئلت 

وأردت الجواب ٌغترنً التلكؤ.
1
  

س على علم إن هذه التعارٌف  وان كانت مختلفة فلدٌها ذلك القاسم المشترك الن اغلبها مؤس  

 األساطٌر " المٌتولوجٌا " اإلغرٌقٌة على تقدٌم واقع فً قالب خٌالً ، أي تقدم الواقع فً 

 ثوب أسطوري فهً تحاول تحقٌق ماهو مستحٌل الذي ٌفوق العقل فجمال األسطورة أنها 

التقرب البعٌد وتبعد القرٌب و تنفً الكاتب و الثابت المنفً.
2
  

بٌر اإلنسانً ساد  فً المجتمعات البدائٌة و حاول اإلنسان إن األسطورة هً نمط من تع  

ٌكشف نظام الكون و الروابط الحقٌقة التً تكمن  وراء مظاهره ، فاألسطورة  أنمن خاللها   

بمنطق اإلنسان البدائً و ظواهر الحٌاة الطبٌعٌة للكون و للنظام االجتماعً  وتفسٌر     

على :" أنها تعبٌر الحقٌقة بلغة المجاز ".أولوٌات المعرفة . وهناك من ٌعرفها  
3
  

 معنى  أن األسطورة  تقوم بتفسٌر المظاهر الطبٌعٌة بلغة مباشرة )المجاز ( فهً تحاول 

 اإلجابة  عن أكثر  األسئلة تعمقا  فً أصل الكون و مصٌره فتعرفها نبٌلة إبراهٌم :  "

ً ."أن األسطورة عملٌة إلخراج  دوافع داخلٌة فً شكل موضوع
1

 

                                                           
    ،1ط ، دمشق دار كنعان للدراسات والنشرترجمة نهاد خٌاط  المرجع نفسه مرسٌا إلٌاذة :  مظاهر األسطورة ،   1

           23ص ،1881
 .29،صالمرجع نفسه  2
 .83نفسه صالمرجع  3
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 ٌعنً أن األسطورة عبرت عن انشغاالتها و مكتوباتها البدائً و عكس تساؤالتها و سلوكه 

و تصوراته الداخلٌة التً تتحول إلى موضوع  حكاٌة .     

تعرٌف األسطورة بالمعنى األدبً : -ج  

هً حكاٌة الخٌالٌة ، التً توجد عند األمم فً شكل التعبٌر األدب الشعبً ، ماضٌها و    

 مادتها أشخاص   أو حوادث أو أعمال فوق طاقة البشر .

تتعدد تعرٌفات األسطورة طبقا لتعدد أنواعها و مناهجها التً تتناول فً الدراسة لها.    

طبقا لتعدد أنواعها :-1  

االسطورة الكونٌة ) الطقوسٌة (1-  

حث فً أكثر المسائل غموضا و صعوبة ، تنظر الكون و حدوثه ، و تحاول توضٌح فهً تب  

بدء الحٌاة و ما مرت به من مراحل حتى اكتملت فً نبات و الحٌوان و اإلنسان .
2  

االسطورة التعلٌلٌة :2-  

 قد تكون األسطورة التعلٌلٌة نمطا من أنماط األساطٌر الكونٌة إذا حاولت أن تعلل ظاهرة 

 كونٌة وقد تكون نمطا قصصٌا أخر ، فاإلنسان ال ٌكف عن تعلٌل طوال مدة بقائه على 

 سطح األرض.   

 وهً التً حاول اإلنسان عن طرٌقهما ، أن ٌعلل  ظاهرة تستدعً نظره و لكنه ال ٌوجد لها 

 تفسٌر ، ومن ثم فهو ٌخلق حكاٌة أسطورٌة تشرح سر وجود هذه الظاهرة .

وضوعً فً ظاهرة قد تبدو غربٌة و تحتاج إلى تعلٌل ، ولعل من  فهً ولٌدة تأمل الم  

 أطراف األساطٌر التعلٌلٌة تلك  األسطورة الفلبٌنٌة التً حاولت اكتشاف سبب اختالف لون 

البشرة اإلنسان من منطقة ألخرى . 
3
  

 

                                                                                                                                                                                     
 )د.ت(2نبٌلة إبراهٌم، أشكال  التعبٌر الشعبً ، دار الغرٌب للطباعة و نشر ، ط  1
، 1األسطورة توثٌق حضاري ، قسم الدراسات و البحوث ، جمعٌة التجدٌد ، الثقافة االجتماعٌة ، مملكة البحرٌن ، ط  2

  83،ص2005
  83حرب  طالل ، اولٌة النص ، م،س،ص   3
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األسطورة الحضارٌة :-3  

على االنتقال من المرحلة التً تكشف عن صراع  اإلنسان من الحٌاة إلصراره  و هً تلك 

الطبٌعٌة الى المرحلة الحضارٌة.
1

    

األسطورة الرمزٌة :-4  

بعض األساطٌر على بنٌة الرمزٌة ، أو بال حرى ٌمكن قراءتها قراءة رمزٌة ،  تشتمل  

 فاإللهة  أو األشخاص الرئٌسٌون ٌرمزون إلى مفاهٌم  مجردة فألسطورة لٌست " مرضا "

 لغوٌا "    بل انسنة العناصر  الكونٌة و جعل لها أسماء .    

 فهً التً تتضمن رموزا تتطلب التفسٌر و من  المؤكد أن هذه  األساطٌر قد الفت فً 

 مرحلة فكرٌة أكثر نضجا و رقٌا . 

فاألسطورة  منطقها الرمزي الذي تتعامل به مع معطٌات الواقع و الفكر إنها مثل الشعر.
2  

طورة البطولٌة:األس-5  

بعض األساطٌر أبطال خارقون ، فوكلوا بمهمات صعبة و مستحٌلة أحٌانا لتحقٌق ٌوجد   

 هدف ٌفوق قدرة اإلنسان أحٌانا  .

 ومن أمثلة ذلك : أسطورة " إلٌاذة " الذي برز فٌها أخٌل بطال و أشجعهم الذي أحبته اآللهة 

 ووهبت له قوة خارقة  قادبها  شعبه أو قومه فً حربهم ضد الطروادٌٌن ، أسطورة " 

جلجامش  " الذي ٌعد فٌها هؤالء األبطال  األسطورٌٌن.
3
  

 

التعرٌف المنهجً ألسطورة : -د  

                                                           
شر معٌة للدراسات والنجاحرب طالل أولوٌة النص نظرات  فً النقد و القصة و األسطورة و األدب الشعبً " مؤسسة ال 1

 .28،ص،  1888-1418 1و التوزٌع ،لبنان ، ط
طالل حرب ، أولٌة النص ، " نظرات فً النقد و القصة و األسطورة واألدب الشعبً " مؤسسة الجامعٌة للدراسات و  2

 .  87، ص1888-1418 1النشر و التوزٌع ، لبنان ،ط
 .101ص نفسه،المرجع  3
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 أما منهجٌا فإننا نعرف  األسطورة )بالمعنى الفلسفً ( بأنها فكرة ٌحاول تفسٌر الوجود على 

 مستوى الكلً الموجود لكن دون توافر إمكانٌة التحقق من صدق هذه الفكرة أو كذبها 

و المنطقٌة وهً تختلف فً تعرٌفاتها من حٌث تنوع مناهج.بواسطة األدلة الفعلٌة   

 طبقا لتعدد مناهج دراستها :

أن األسطورة قصة مجازٌة تخفى أعمق معانً الثقافة . ٌرىالمنهج المجازي: -1  

إن األسطورة قصة رمزٌة تعبر عن فلسفة كاملة لعصرها لذلك   الرمزي: نهجالم -2

 ٌجب دراستها العصور نفسها لفك رموز األسطورة .

،  تفسٌرهمفً  ارتكبته فهم سوء نتٌجة  األسطورة نشود إلى ٌذهب المنهج العقلً : -3

لرواٌة أو الحكاٌة . سردهم أو قراءتهم أو  

ٌحتسب األسطورة رموز الرغبات غرٌزٌة و انفصالت   المنهج التحلٌلً النفسً :-4  

نفسٌة .   

الذي ٌعد من أقدم تلك المناهج ، و ٌرى أن األسطورة قصة  المنهج الٌوهٌمري :-5  

 ألمجد أبطال و فضالء أبطال األساطٌر ، ظواهر طبٌعٌة ، ثم تشخٌصها فً  أسطورة 

 اعتبرت بعد ذلك قصة لشخصٌتها مقدسة 

الفرق بٌن الخرافة و األسطورة :   

الخرافة هً أكثر أنواع الحكاٌة التقلٌدٌة شبها باألسطورة و لكن هناك فروق بٌن  إن   

 األسطورة  الخرافة إال إن هذه األخٌرة تقوم على عنصر اإلدهاش و تملئ و المبالغات و 

توى الطبٌعً تجري األحداث بعٌدا عن الواقع حٌث تتحرك الشخصٌات بسهولة بٌن المس  

 المنظور و الغٌر الطبٌعً ) غٌر المنظور ( وتتداخل عالقتها مع كائنات ما وراء الطبٌعة 

 مثل الجن و العفارٌت و األرواح .  

 



  

 

 الفصل األول
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 المبحث األول : بنية القصيدة  الجزائرية المعاصرة .

اللغة:-ا  

 تعتبر اللغة القلب النابض من لكل امة فبقاإها مرهون ببقاء لغتها وزاولها إنما بزوال لغتها 

 ، وإذا عدنا إلى الوراء  أثناء فترة االستعمارٌة  فؤول ما نالحظه هو أن أول ما ٌحاول 

و استبدالها بلغته ٌقٌنا منه انه عندما ٌقضً علٌها ٌتم القضاء على مقومتها  طمسه هو اللغة  

 الشخصٌة فاللغة تعكس مسار التطور اإلنسانً ، كما أن  ألمم حدودها فان اللغة كذلك 

 ال ٌمكن المساس بها و تغٌٌرها ، قال "ارنست جلنر " اللغة شكل من أشكال الحٌاة و إن 

الكلمة هً الفعل 
1
اللغة هً فضاء سكن فٌه ، ولٌست شٌبا  أن"جون بول سارتر "  ٌقول   

داخلً املكه ، بل هً شًء خارج ذاتً .
2

   

اللغة الشعرية :-ب  

 من المعروف أن الصراع الذي دار بٌن الشعب الجزابري و المستعمر الفرنسً طوال فترة 

الفرنسً كان محوره قضٌتً " الهوٌة" و االنتماء " و الشاعر الجزابري بوصفه االحتالل   

 جزء من الكل فان راح فً قصابده ٌمثل و جدان الشعب المضطهد فدار شعره هذه الفترة 

 حول التعبٌر  عن الغربة و الحنٌن إلى الوطن و التعلٌق باألبطال الثابرٌن و اإلصرار على 

للتارٌخ العربً اإلسالمً ووصف  مؤساة  السجن  و التعذٌب و النقمة  العودة و تؤكٌد الوالء  

على االستعمار.
3

     

 فنجد معجمها الشعري حافال بكلمات تعبر عن التمسك و التشبث بؤرض هذا الوطن ومن 

 أمثلة  )الغربة ، حنٌن ، ثورة، ثوار ، رصاص ، دم ، موت ، قرٌة ، نخلة ، ذكرى(

  " فً قصٌدته   "الدم و الشعلة"لشاعر سعد هللاوهذا ما نلمسه  عند ا

 

                                                           
 . 44، ص8002، 444فرحان الحً ، اللغة الوظٌفٌة و الداللة ، مجلة الموقف األدبً ، عدد  1
 .44نفسه ، ص المرجع   2
 .882(، ص5448-5444عمر بو قمورة ، الغربة و الحنٌن فً الشعر الجزابري الحدٌث )  3
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كما ٌوظف " بالقاسم خمار " كلمات بسٌطة حادة مفهومة إلى حد بعٌد ومن ذلك قوله  
1

 

... جزابر ًجًزابر     

 لهٌب المشاعر

 حرٌق...

 صراع ... ضحاٌا ... طرٌق 

 هتاف تمزق منه الحناجر ...

 إن  المتتبع لقصابد هإالء الشعراء ٌدرك جٌدا بان اللغة عندهم ذات مدلول واحد وان لغتهم 

الشعرٌة كانت بسٌطة  سطحٌة .
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .884(،  ص5448-5444لجزابري الحدٌث ) الحنٌن فً الشعر اعمر بو قمورة ، الغربة و   1

 
 .49، 44، ص5490الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع الجزابر ، محمد بالقاسم خمار ، ظالل و أصداء   2
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مفهوم اللغة الثورية : -ج  

 هً لغة ثورٌة جدٌدة وجدانٌة نابعة من أعماق الشاعر نجدها فً تلك القصابد الثورٌة التً 

 تعودنا أن نسمع فٌها ألفاظ قوٌة ، جزلة و صاخبة و خطابٌة نغما و صوره ومعنى ٌصور 

 فٌها الشاعر األحداث و الوقابع و االضطهاد و التعذٌب و التقتٌل فٌستخدم األلفاظ تدل على 

 معجم الحرب مثل ) الرشاش ، المدفع ، سجون التعذٌب ، المقصلة ، القنابل ، التفجٌر ، 

، و كذلك نجده ٌمجد البطوالت و الشجاعة و الكلمات الدالة لعدو و المستعمر(الدماء و ا  

 على ذلك مفدي  ز كرٌاء   فً العدٌد من قصابده ٌتوعد المستعمر بالهالك و الحساب و 

 االستعداد و اللغة الثورٌة تهدف إلى تحرٌك مشاعر الشعر و الدفع به إلى مساندة قضٌة 

وكذلك تعزٌز ثقته بنفسه وحبه للوطن. وطنه و  إبعاد  الظلم عنه
1

 

 وكذلك نجدها فً تعرٌف " محمد ناصر" ٌقول   "اللغة الثورٌة هً لغة المتطابقة مع واقع 

 الحٌاة المعاصرة مستجٌبة لمشاكلهما ، ومن هذه الكلمات و التعابٌر  التً تمتلك حٌوٌة 

خاصة ألنها حاضرة فً وجدانهم  حٌة على ألسنتهم".
2
  

تلفة حسب المخ دخلت القاموس الشعري مفردات جدٌدة و ارتبطت بالتجاربوكذلك   

و الحاالت النفسٌة و الشعرٌة للشعراء ، ففً مرحلة الثورة نجد هذه المفردات الظروف   

 الدالة على الحرب ، والدمار و الموت و البإس و التشرد من جانب ، المفردات الدالة على 

و التضحٌة ، والفداء من جانب آخر ، الرفض ، الغضب  الحرٌة ، والثورة ، واالنتصار  

 الرشاش، المدافع و النصر...الخ 

 

 

 

                                                           
 .542، مزٌد دار الغرب اإلسالمً ص8محمد ناصر ، الشعر الجزابري الحدٌث و خصابصه الفنٌة ط - 1
 .249نفسه صالمرجع    - 2
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 مظاهر اللغة الثورية :

االنفعال:-1  

 و ما دامت اللغة هً التً تدل على االنفعال وتشٌر إلٌه أصبح جدٌرا بالشاعر إن ٌستخدم 

 لغة الغضب فٌرى "حواس بري "  إن لغة الغضب تكون فً االٌغاثة و لهجة الضجر 

 الرصانة عند الحدٌث عن القبح أو الفجور ، ولغة الحماسة عند المجد ، ولغة الخشوع 

فً التقوى".
1

 

 وهذه القدرة اللغوٌة مما تحمل الناس على االعتقاد فٌما ٌقول المتكلم و استنتاجهم من لهجة 

ل حق حتى ولم ٌكون صادق فً الواقع.إن ٌقو  

الدقة:-2  

 ما ٌجعل من الشعر له ذوق وٌرتقً هً اللغة و اللغة مثال عند مفدي زكرٌا تمتاز بدقة 

 والجسارة اللغوٌة ، لم تمنع مفدي أن ٌكون دقٌقا فً اختٌار اللفظة لما ٌوافق الحدث وال 

 تمنع الدقة  أن ٌكون دقٌقا فً اختٌار اللفظة لما ٌوافق الحدث و ال تمنع الدقة أن تكون  

اللفظة الموحٌة . 
2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
حواس بري ، شعر مفدي زكرٌا دراسة و تقوٌم دٌوان المطبوعات الجامعٌة الساحة المركزٌة بن عكنون الجزابر ،  1

 .284،ص 5ط
 452نفسه، صالمرجع   2
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الصورة الشعرية : -د  

 إن تعدد تعرٌفات الصورة الشعرٌة ٌقر بصعوبة هذا المصطلح و قدمه و حداثته فً نفس 

، ووسٌلة         ركن أساسً من أركان العمل األدبً   الوقت ، باعتبار الصورة الشعرٌة   

 األدٌب لصٌغة تجربته إبداعٌة و أداة الناقد المثلى بها فً الحكم على األعمال األدبٌة ، 

 فالصورة الشعرٌة لب العمل الشعري الذي ٌمٌز ذات الشاعر أن تحقق موضوعٌا فً 

اء الشعري.الصورة أكثر مما تتحقق فً أي عنصر من عناصر البن
1
                

 تباٌن النقاد العرب المحدثٌن فً نظرهم على مفهوم الصورة الشعرٌة فمنهم من تبنى 

النقد األدبً و اذكروا وجودهم فً األدب العربً القدٌم   ، ولقد اتسع مفهوم  أطروحات  

ودنا الصورة فً العصر الحدٌث إلى حد انه أصبح ٌشمل كل األدوات التعبٌرٌة مما تع  

على دراسته ضمن علم البٌان و البدٌع والمعانً والقافٌة و السرد و غٌرها من وسابل 

التعبٌر الفنً .
2
  

 مع بداٌة الثورة المسلحة عرف الشعر الجزابري تطورا فنٌا ملحوظا و خاصة الشعر الحر 

األخٌرة الذي استطاع فٌه أصحابه الربط بٌن الشكل الموسٌقً و الصورة الفنٌة فتمٌزت هذه  

بمزجها بٌن الذاتً و الموضوعً و االستعانة باألساطٌر و الرموز الدٌنٌة و الشعبٌة و    

 أصبحت الصورة الشعرٌة وسٌلة أساسٌة فً العمل الشعري ولم تعد الصورة عندهم كما 

 كانت عند الشعراء التقلٌدٌٌن عنصرا ثانوٌا ٌستخدمه  الشاعر قصد الزخرفة و التزٌٌن سعٌا

 وراء الصورة   البٌانٌة 
3

 

 وٌظهر التجدٌد فً القصابد التً تعبر عن الغربة و الحنٌن فكثٌرا ما تكون الصورة فٌها 

 اقرب إلى النفس أكثر من القصابد التً تمزج فٌها المواضٌع السٌاسٌة و االصطالحٌة 

ٌختلج  أو  المناسبات فؤصبحت الصورة هً عمر الوسٌلة األكثر استخداما للتعبٌر عما  

                                                           
 .22محمد حسن عبده ، الصورة و البناء الشعري ، القاهرة )د.ط( )د.ت(.ص   1
 .50، ص5،5440النقدي ، مركز الثقافً العربً ،طالوالً محمد ، الصورة الشعرٌة فً الخطاب البالغً و  2
، دار المغرب اإلسالمً بٌروت  ( 5448-5444) اتجاهاته وخصابصه الفنٌة  محمد ناصر ، الشعر الجزابري الحدٌث  3

 .849ص
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 النفس من غربة و عزلة و خوف فالشاعر لم ٌعد  ٌواجهنا باألفكار التً  ٌرٌد إٌصالها 

بواسطة  عنها  و  العواطف التً ٌرغب فً التعبٌر عنها مباشرة و إنما ٌلجا إلى اإلفصاح   

تخدم ذكابه و دقة مالحظته لٌفهم ٌس أنما ٌعادلها عن عناصر طبٌعٌة ، و ٌمكن المتلقً   

الفكرٌة التً سٌطرت على الشاعر المبدع . لة النفسٌة أو القضٌة الحا
1
  

 و إن معظم صور هإالء  الشعراء ٌسٌطر علٌها الظالم و السوداوٌة تواجدهم بعٌدا عن 

 وطنهم األم  فنجدها فً تعبٌر   المساء )اللٌل(  وكثٌرا ما ٌحٌلهم النهار على الشاعر 

 العربً الذي ٌشاركهم المعنى و اللغة فٌذهب عنهم الحزن وهذا ما نالحظه فً شعر ) ابو 

 قاسم خمار (.

 أما الصورة الثانٌة فهً بشاعة الجندي الفرنسً إذ ٌصفه " أبو قاسم سعد هللا " بالسفاح   

وهذا فً قصابده ) القرٌة التً احتقرت ، مواكب ، إلى اٌن ...(   

لرموز التارٌخٌة ) التتار الزاحفٌن ، النٌاشٌن ( وٌتجلى ذلك عند كما نالحظ توظٌف ا  

 "صالح باوٌة  فً قصٌدة " الشاعر و القمر".

وخالصة القول أن هذه الفترة )  فترة الثورة التحرٌرٌة الكبرى .( انتصبت موضوعاتها       

قضاٌا فً الحدٌث عن الوطن و العداء الستعمار الفرنسً  إلى جانب معالجة بعض ال  

العربٌة كقضٌة فلسطٌن.
2

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .894( ، ص5494-5484محمد ناصر، الشعر الجزابري الحدٌث  اتجها ته و خصابصه الفنٌة )  1
 .884نفسه ، ص المرجع    2
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أنماط الصورة الشعرية :-  

الصورة الحسية :-ا  

 إن النقاد  المحادثون ٌقسمون الصور لحسب الموضوعات التً تستمد منها عناصرها ،

فتكون حسٌة إذ كانت  العناصر المكونة لها مستمدة عن طرٌق الحواس ، و ٌتفرع هذا    

 النمط إلى أنواع خمسة فتكون الصورة البصرٌة سمعٌة أو ذوقٌة  ، أو لمسٌة  أو شمسٌة 

سمعٌة ذوقٌة فً الوقت نفسه وهو ما ٌسمى بتر اسل وقد تتداخل هذه الصورة البصرٌة     

الحواس ، فٌكون تؤثٌرها فً النفس أقوى و اكبر . 
1

 

الصورة الذهنية :   -ب   

ا لسانٌا ٌكمن فً الدال ،و إنما المفهوم المتداول هو الصورة الذهنٌة تحمل مصطلح   

 الصورة الشعرٌة ، العقلٌة  والتً عناصرها تكون مستمرة من الموضوعات العقلٌة المجردة 

فهً نتٌجة العمل الذهن اإلنسانً فً تؤثٌرها بالعمل الفنً وفهمه له . الن الصورة الذهنٌة    

تخترق عمق األشٌاء لتكشف عما تعبر عنه باقً الحواس لتوصل الفكرة إلى المتلقً       

و الصورة الذهنٌة ٌدخل فٌها الخٌال الن له قدرة على تكوٌنها لعدة أشكال إن غابت     

 عن متناول الحس و لقد تنوعت الصورة الذهنٌة لتشكل فً الصورة الرمزٌة و األسطورٌة 

باطهما بالصورة الشعرٌة فً الشعر الحر الن الخطاب الشعري أصبحفهذٌن الشكلٌن ارت   

مثقال بالرموز و األساطٌر.  
2

 

و األسطورة ذو اكتساب لقٌمة خاصة فً الصورة الشعرٌة الحدٌثة لذلك  و أصبح الرمز    

 سنحاول الوقوف على هذٌن الصورتٌن  

 

 

                                                           
 .84، ص8002 5محمد علً كندي ، و القناع فً الشعر العربً الحدٌث ، ط  1
 .82،  ص5425، 8علً البطل ، الصورة فً الشعر العربً حتى آخر القرن الثانً هجري ، دار األندلس ، ط 2
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 أوال :الصورة الرمزية:

طة مهمة فً تشكٌل الصورة الذهنٌة ٌجدر بنا  أوال حدٌث عن الصورة الرمزٌة كنقولل  

 أن نفرق بٌن الرمز و االستعارة وهذا لوجود تداخل بٌنهما ، فالرمز هو تعبٌر ٌنتقل تدرٌجٌا 

 إلٌصال  الفكرة ، و الكلمة تتخطى و وضعٌتها عندما تصٌر رمزا ، وهو دال ٌعٌل إلى  

 مدلول لتوضٌح  الداللة ،

 أما االستعارة تكون دابما  مجازا الن توضح وعادة تقتصر الداللة عن التعبٌر فالصورة 

 الرمزٌة وجه من وجوده التعبٌر األدبً ، وٌعد الرمز احد هذه الوجوه فهو " وجه مقنع من 

وجوه التعبٌر بالصورة . 
1  

تثٌر فً نفس  حٌث ٌلجا المبدع إلى الصورة الرمزٌة  لٌعبر عن تجربته الشعورٌة و التً  

المتلقً حاالت متشابهة عند تفاعله مع تلك الصورة بشكل مناسب .   

ستقلة و إنما ٌتفاعل مع العناصر ألخرى للقصٌدة لتصنع كوسٌلة م و ال ٌلجا إلى إال رمز    

 صورا ملتحما مع كل عناصرها المكونة ، فهذه العناصر ال توجد فٌها قٌمة خارج التوظٌف 

بحٌث الرمز ٌؤخذ قٌمة من السٌاق و ٌفقد طاقته اإلبداعٌة فً تشكٌل  الرمز فً القصٌدة  

الصورة  الشعرٌة و ٌتراجع إلى داللته الحرفٌة.  
2

 

 و أهمٌة الرمز تكمن فً الغموض الذي  ٌضٌفه  لصورة الشعرٌة الن ما جاء به  

  ًء من الغموض و اإلبهام على الصورة و بحٌثالرمزٌون  فً الرمز " أضاف  ش   

 تتجلى بعض المعالم ، لتبقى المعالم مهمة ولكن موحٌة . "  

 وٌسعى الرمز كصورة إلى النقل  الحاالت النفسٌة من الكاتب إلى القارئ  باللذة التً ٌشعر 

بها الكاتب لحظة اإلبداع .
3
  

 
                                                           

 .844فاتح عمالق ، مفهوم الرمز عند ، واد الشعري العربً الحر ،ص  1
            .  500ص5،5440مركز الثقافً العربً ، ط بشرى موسى صالح ، الصورة الشعرٌة فً نقد العربً الحدٌث    2
                ، 554، ص8004نهضة مصر دار  محمد مندور ، األدب و مذاهبه     3
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 و ٌصف اإلٌحاء الرمز داللته خاصة على السٌاق الذي ٌرد فٌه الصورة الرمزٌة مثل  

ل مفدي زكرٌا  ذلك قو
1

 

 صباح الورد

 رأٌت المدٌنة أكثر حزنا .

 وفً كل عٌن تنام عصافٌر هذا البلد .

فً كف ام.رأٌت دمً مطفؤ كالسجابر   

 محترفا فً شفاء ولد.

 فالمإشر األسلوبً من حٌث الرموز المستخدمة و المرتبطة مع بعضهما البعض .

 الصباح ________  بداٌة الٌوم 

  األحد__________ بداٌة األسبوع  

( ________  بداٌة العمراألطفالالعصافٌر  )   

و الرمز فً الصورة الشعرٌة معنى الظاهري مباشر و آخر باطنً مباشر ، بحٌث تكمن  

عالقة الصورة بالرمز هً عالقة الجزء بالكل أو عالقة الصورة البسٌطة بالبناء الصوري 

 المركب .

ألسطورية :ثانيا  الصورة ا  

 األسطورٌة مصطلح ٌشٌر إلى قصص األقدمٌن على اعتبارها جزء مهم و مصاحب 

 للطقوس البدابٌة  و كذا أشكال اإلٌمان المختلفة وهً جزء الناطق لتلك الشعابر البدابٌة التً

ٌسجلها الخٌال ، و استخدامها اآلداب العالمٌة فهً مادة تراثٌة صٌغت فً العصور    

ألولى ، بحٌث عبر اإلنسان  عن تلك الظروف بفكره و مشاعره اتجاه الوجود واإلنسانٌة  ا  

لٌست ولٌدة عصور بدابٌة فحسب كذلك عبارة عن مراحل انثروبولوجٌااألسطورة    

                                                           
 .28،ص5،8002محمد علً كندي ، الرمز و القناع فً الشعر العربً الحدٌث ،ط  1

،دار الفكر العربً 2إسماعٌل، الشعر العربً المعاصر ، قضاٌاه و ظواهره الفنٌة و المعنوٌة ، ط عزالدٌن 8

  .888)د.ت(ص
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معاصرة وهً  " عامل جوهري و أساسً فً حٌاة اإلنسان األولى لعالمه لكن طرٌقة    

  "   8رة التً عاشتها اإلنسانٌة. االستجابة تنشا من استعداد ٌتمثل فً كل صو

 وهنا ظهرت حاجة اإلنسان كونه شاعر و مبدع إلى خلق  علم أسطوري وٌبدع فً التجربة 

    أو الشعور عن طرٌق خلق صور التعبٌر . 

الحدٌث المهتم باألسطورة باعتبار رإٌة تستخرج منها أعمق األبعاد النفسٌة كما أن الشاعر   

توظٌفها وفق نموذجٌن  و الفنٌة و ٌتم   

ٌتخذ الشاعر قالبا لرد الشخصٌات و المواقف إلى شخصٌات و أحداث و مواقف -5  

 

ارٌة مثل قصٌدة "السٌاب " الذي ٌعد من معاصرة و تكون هنا الوظٌفة استع  

 

 الشعراء الذٌن وظفوا األسطورة فً شعرهم فٌقول  

 

لٌعود سرٌا روس فً الدوب . 
1

 

 

الحزٌنة و المدهمة .فً بابل      

 

 و ٌمال الفضاء زمزمه .

 

 حٌث تعد األسطورة صورة بدٌعٌة ال تفارق الداللة القدٌمة الحدٌثة  فبابل رمز 

 

 العراق و سرٌا روس رمز الحاكم الطاغً ، كما وظف فً قصابد أخرى أمثلة 

 

 أسطورٌة  كعشتار هو رمز الحرٌة و تموز رمز الشهٌد بحٌث ٌقوم التطور هذه 

 

 الصور لٌصف الحاكم الطاغً إزاء بابل .

 

إذا أهملت   الشخصٌات و الداللة و اكتفى الشاعر بداللة الموقف بغٌة اإلٌحاء -8   

 

                                                           
    528،ص8،5492غالً شكري ، شعر الحدٌث إلى ابن ، دار األفاق الجدٌدة  ط 1
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معاصرة ، ومثل ذلك القصٌدة " السٌاب " ارم ذات العماد " حٌث استخدم أسطورة  

  

 بناها " شداد بن عاد " والتً ال ٌراها اإلنسان إال مرة  كل أربعٌن  ، فالسٌاب  

استخدمها كرمز لجنة الحداثة المفقودة بحث تلقابً قام به الصٌاد ٌعٌش تجربة بإس    

 

إنسانً فٌقول   
1

 

 

...ارم  

 فً خاطري من ذكرها الم على الصباٌا ضاع ...إن ضاع حٌث تم 

 وعمري انقضى .

البناء األسطوري لدى الشاعر الحدٌث لتصبح متحركة فً مدار أسطوري ال تحدده تطور   

 وال تنصح عنه وهذا ما ظهر عن " السٌاب " لٌدفع بالقصٌدة إلى مساحات روحٌة لوجود 

 الشعر ، و تطرح األسطورة  عنصر مهم لبناء الشعر وهو حاجة القصٌدة إلٌها بحٌث ال 

  تحوٌلها  تغدو  استعراضا ووصفا خارجٌا ٌشبه البدٌع القدٌم ، و القدرة على تمثٌلها بعمق 

 الى عنصر بنابً ٌذوب فً قلب التجربة ، كما ٌقول " محمد مندور "  ال ٌستطٌع  خلق من 

أسطورة معروفة قٌما فنٌة جدٌدة ، ما لم تمثلها حتى تصبح جزءا من أصالتها .
2

 

عي :التشكيل اإليقا-5  

 إن ما ٌمٌز الشعر الحر عن العمودي هو عدم التزامه بنظام القافٌة المعمودتٌن  و هو ما 

 سعى إلى تطبٌقه كل ما تبناه شعرابنا األوابل فً هذا االتجاه ، فحاول كل واحد منهم أن ٌقٌم 

امه تشكٌال إٌقاعٌا  جدٌدا ٌخرج به من إطار موسٌقى الشعر العمودي وزنا و قافٌة ، فقد أق  

 على نظام التفعٌلة  ال على أساس السبب .و باعتبار هذا اللون كان جدٌدا على شعرابنا 

 اكتسبوه نتٌجة احتكاكهم بؤدباء المشرق  العربً ، والى جانب ضعف مستواهم الثقافً الذي 

                                                           
    .594ص ،8،5492غالً شكري ، شعر الحدٌث إلى ابن ، دار األفاق الجدٌدة  ط 1 

 دار الفكر العربً الحدٌث 2قضاٌاه و ظواهره الفنٌة و المعنوٌة ،ط عز الدٌن إسماعٌل ، الشعر العربً المعاصر 2

 . 805،ص
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 جعلهم ال ٌطلعون على أرقى التجارب الشعرٌة العالمٌة فً هذا اللون ، فبقٌت قصابدهم 

 حبٌسة قٌود القافٌة المتتالٌة ، و بقٌت تخضع لقٌود الوزن ، فبقٌت قصابدهم حبٌسة قٌود 

 القافٌة المتتالٌة ، و بقٌة تخضع لقٌود الوزن ، و نلحظ فً "قصٌدة طرقتً" ل"أبً قاسم

سعد هللا التً حاول فٌها أن ٌتحرر من الشكل  الموسٌقً ، كما تحرر من أفكار السابقة ،   

ما زالت حبٌسة فً قٌود القافٌة المتتالٌة ، وما زالت تخضع لقٌود الوزن حٌث  إال  أنها  

فٌها أبٌات الشعرٌة  وهذان المقطعان ٌوضحان ذلك  ٌوازي   

لم أجد قربً ظال غٌر أعقاب الشموع 
1
.  

 و غدٌرات   الدموع .

 تتولى فً طرٌقً .

  ٌا رفٌقً .  

فؤصبح التشكٌل الموسٌقً عنده خاضعا للحالة ثم قام" سعد هللا " بالتخلص من هذا النظام   

 النفسٌة أو الشعرٌة  التً ٌصدر عنها ، كما نالحظ ذلك فً قصٌدة " شًء ال ٌباح " 

" محمد صالح  الباوٌة " وبالرغم من أن موسٌقاه  هادبة إال انه فً قصابده الثورٌة لم  أما  

لموقف اإلنسان الكبٌر الصادرالتخلص من جهازه الموسٌقً لعل ذلك كان وراء اٌستطٌع    

.5442سنة  
2
  

قصابد هإالء الشعراء كانت اغلبها شبٌهة بالطلقات السرٌعة ،  أنو نخلص فً األخٌر   

وكان ٌمتاز بالتوتر و السبب فً ذلك هو أن أهمهم الوحٌد كان وصف الحرب.وإٌقاعها     

البحور المستعملة : -6  

 من األوزان التً استخدمها شعراء تلك فترة الرمل ،مجزوءة  الرجز ، التقارب ، و نجد 

 بعضهم ٌضٌف إلٌها   المجزوءة و المتدارك ، ولعل السبب دفعهم إلى استخدام هذا النوع 

                                                           
( ، دار المغرب اإلسالمً ، 5494-5484محمد ناصر ، الشعر الجزابري الحدٌث اتجاهاته و خصابصه الفنٌة ، ) 1

 . 852،ص5بٌروت ،ط
( ،منشورات جامعة باتنة ، الجزابر 5448-5444ٌن فً الشعر الجزابري الحدٌث )عمر بوقمرة ، الغربة و الحن  2

 844ص5499،
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 من األوزان بساطتها التً تضمن الحرٌة فً استخدامها التفعٌلة ، و المعروف عنهم ان جل 

حول الثورة الجزابرٌة ، فالتغنً بها و و صفها كان ٌحتم علٌها النظم فً قصابدهم دارت   

فً قصٌدة "ربٌع الجزابر". سعد هللابحور طوٌلة ذات مقاطع متناسبة ، و هذا ما نجده عند"  

 المبحث الثاني : توظيف األسطورة عند الشعراء الجزائريين  

حلة بحث الشعراء العرب المعاصرٌن لقد كانت الثقافة الغربٌة هً دلٌل أو المرشد  فً ر  

 عن وسٌلة التعبٌر المالبمة لواقعهم السٌاسً و الحضاري المعقد ، وكانت هً المحرض 

 الستخدام األسطورة فً نتاجهم الشعري المعاصر على وجه الخصوص.

 لقد أصبحت الرمزٌة األسطورٌة ملحة ، ٌظهر شعور الشاعر بالحاجة الماسة إلٌها لصناعة 

، فلقد أعادت األسطورة الشعر إلى قلب حٌاة النابضة بالحرارة ، فؤنقذت القصٌدة من الرمز  

 الوقوع  فً المباشرة و ضٌق األفق ، بتوسٌع فضاءها بشكل كبٌر و ارتفعت بها داللتها إلى 

 فضاء  رحب أوسع.

 ضف  إلى ذلك كله أن األسطورة  جاذبٌة خاصة ، ألنها تصل بٌن اإلنسان و الطبٌعة ... 

 وبذلك  تكفل نوعا من الشعور باالستمرار ، وهً من ناحٌة أخرى فنٌة تسعف الشاعر فً

ربط  بٌن الماضً و الحاضر و التوحٌد بٌن التجربة الذاتٌة و التجربة الجماعٌة ". 
1

 

بٌعتها بطولة فردٌة تدور فً توتر درامً مع قوى كونٌة خارقة كما أن األسطورة بط   

طبٌعٌة  كانت أو أالهٌة 
 

، وتدور الدراما فً طابع تراجٌدي ملًء بالمؤزق و المخاوف   

 و األسى ...،  

 بما ٌجعلها قرٌبة إلى نفس الشاعر العربً المعاصر الذي تراكم فً حسه األلم من تناقضات 

ه ، ومن ثم أسهم هذا فً استقبال للطبٌعة درامٌة التراجٌدٌة الواقع ومن فشل أحالم  

 ألسطورة.     

 وقد لجؤ الشعر العربً عامة و الجزابري خصوص إلى توظٌف  األسطورة كضرورة 

                                                           
، 8009، األردن 2إحسان عباس ، اتجاهات الشعر العربً المعاصر ، دار الشروق للنشر و التوزٌع عماد ، ط-  1

 .  582ص



الجزائري الحديث و المعاصر.الظواهر الفنية في الشعر                                     :الفصل األول            
 

22 
 

 روحٌة  و جمالٌة وتمثال لرإٌة إبداعٌة واسعة حٌث تمكنهم من تجاوز ضٌق تجربة الفردٌة 

لمضامٌنهم الشعرٌة .إلى آفاق أوسع توفر بعدا كونٌا   

 وما تجدر إلٌه  اإلشارة  إن قلنا أن الشاعر الجزابري المعاصر ، قد تؤثر بالمنهج 

 األسطوري  عن طرٌق الحركة الشعرٌة العربٌة المعاصرة ، ومن روادها فً هذا مجال 

 " بدر شاكر السٌاب"عبد الوهاب ألبٌاتً" و صالح فضل " و"ادونٌس " و غٌرهم .

بح تواتر استعمال األسطورة وتوظٌفها ، ظاهرة بارزة و ملفتته للنظر فً ومن هنا أص  

فً إعطاء القصٌدة المعاصرة  الجزابرٌة المعاصرة ، وبذلك ساهمت األسطورة قصٌدة   

 طاقة فنٌة خالقة ، فً إثراء قدرتها و مكنت الشاعر من الجمع بٌن الذاتً و الكونً 

صٌدة بطاقات داللٌة ذات إٌحاءات مختلفة.والجمالً و االٌدولوجٌا ، وشحنت الق  

        ال ننسى الهدف من توظٌف األسطورة قد تجاوز قدرة اللغة العادٌة لتصبح اغنً   

 واكتف حٌن تكون جزءا من العمل األدبً فإنها " تفتح النص تزامنٌا على صعٌد العالقات 

تجرٌبً ، و توالدٌا  أي المشكلة  ضمن بنٌة النص بٌن المكون األسطوري ، والمكون ال  

 على الصعٌد عالقات بٌن النص الحاضر بوضعه بنٌة وتارٌخ الثقافة من حٌث األسطورة ..

 فالشخصٌة األسطورٌة شانها شان الشخصٌات التراثٌة أو التارٌخٌة  كلها دٌنامكٌا لفتح 

 النص .  
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فقال للشاعر عبد العالً رزاقً  -  

باسمً.ال ٌنبغً أن تهتفً   

 فعلى لم ٌعد ٌرتاح للماضً 

 تعبت من الحكاٌات القدٌمة 

 كان حبك رحلتً األولى 

وكنت لسندباد .
1

 

 لقد اتخذ عبد العالً من أسطورة خلٌفة فنٌة للبعض قصابده و أسقطه على نفسه بطرٌقة 

سفراٌحابٌة  معبرة فلقد حولت أسطورة لسندباد رزقً إلى سند بادا حقٌقٌا محبا لتجول و ال  

و اإلتٌان  بالجدٌد نتٌجة حبه لوطنه الجزابر .   

دلٌل  على التجدٌد فهو ٌرٌد الجزابر جدٌدة دوما تساٌرونجد لسندباد رمزا وظفه رزاقً   

العصر ، وال تلتفت إلى الوراء )الماضً(.  
2
        

 ٌقول الشاعر عثمان الرصٌف  

 أنا سندباد الشمس عمري عجابب

رةوفً كل ٌوم مرقتً بجزٌ  

 نثرت على األمواج حبً مالحم

 وخصت مجاهل البحار ولم انزل

أموت وحٌا فً جهنم رغبتً.
3

 

 وجد الشاعر فً األسطورة " السند باد "  رمزا اغنٌا للتنفس عن نفسه ، وتعوٌض النقص 

الشوق األبدي الذي ٌشعر به ، وباإلضافة إلى ذلك ٌمكن أن توصف أسطورة "سندباد" بؤنها  
                                                           

 .24، ص5424  ، ماي22كمال أبو دٌب ، الحداثة ، اللغة ، النص ، )مقال الفصول ، عدد  1
 .525،ص5428، 8عبد  العالً رزاقً ، الحب فً درجة الصفر ، الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع ،ط 2
 44،ص5422عثمان الوصٌف ، أعراس الملح ،دط، المإسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزابر ،  3
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االنعتاق و الحرٌة و الرغبة الشدٌدة فً اإلبحار إلى عوالم سحرٌة و اإلتٌان بالجدٌد   إلى    

و الكشف عن الخباٌا. 
 

 

 إن  " السند باد "  الهمام كان ٌعود دابما من رحالته ظاهرا منتصرا محمال بكل رابع جدٌدة 

الضٌاع  ، آو  عثمان الوصٌف " فً النص الشعري ، فقد خرج إلى\،أما " السند باد الهام   

الغربة وللتشرد ، إن رحلته لٌست رحلة كشف مغامرة هو شان " السندباد "  باألحرى إلى    

 ولكنها  رحلة فً عالم الضباب و المجهول ال تنم على العودة ، و نستشف ذلك من داللة 

قال  السطرٌن األخٌرٌن  حٌث   

أموت و أحٌا فً جهنم رغبتً -خصت مجاهٌل البحار ولم أزل                  -  

 إنها  رحلة  غربة أو موت  ، فهو ٌفضل خوض المجاهٌل و اإلبحار دون عودة وهذا دلٌل 

 على قمة الٌؤس و فقدان األمل  ، فهً رحلة نفسٌة متوترة توحً على أن الشاعر فً حالة 

حٌث فضل الغربة و الضٌاع .عجز  واستسالم وعدم مقاومة 
1

 

 لقد عبر الشاعر بفعل المضارع  الذي ٌقوم باستحضار الحدٌث ) نترت، خضت، لم أزل ، 

 أموت ، احٌا،( فاألفعال هنا هً ما ٌعود الحركة وهً حركة متجددة متطورة حٌث خلقت 

غربة وجوا درامٌا بفضل نموها ، فهذه األفعال تولى باالستمرار لهذه الحالة )حالة ال  

.الضٌاع(     

 إن النجاح  الرمز األسطوري ٌرجع أساس إلى مقدرة  الشاعر على استٌعابه و االقتناع به 

 حتى ٌصبح بعضا من مشاعره ومخلٌته ، حٌث ٌرى الدكتور " محمد مندور " ، لن نستطٌع 

 أن نخلق من األسطورة معروفة قٌما فنٌة جدٌدة ، ما لم نمثلها حتى تصبح جزءا من 

صالتنا...أ  

لقد وفق الشاعر " عثمان الوصٌف " ، فً استغالل طاقات األسطورة إلى بعٌد.
2

 

خلٌه ٌلبس موج البحر و الرٌح قناع-  

                                                           
 44ص ،5422عثمان الوصٌف ، أعراس الملح ،دط، المإسسة الوطنٌة للكتاب ، الجزابر ،  1 

 .  84،ص8009سامً محمد عبابنة ، التفكٌر األسلوبً، دار الطبعة عالم الكتب الحدٌث للنشر و التوزٌع ، األردن   2
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 خلٌه ٌطوي المسافات

 

 وٌمضً فً مداها

 

كالسند بادانه   

 

وٌعشق البحر وٌغوٌه الضٌاع
1

 

 

استهوى الشاعر هذه الشخصٌة " السندباد  " بما فٌها من قلق و تطلع و رفض دابم  فقد  

 للواقع ، وباالستثناء الشاعر إلى تكرار  كلمة ) خلٌه( التً تفٌد الترك و إخالء السبٌل .

 وهو ما أدى إلى تكثٌف  الداللة االنفتاح وحصول غرض اإللحاح الذي ٌولد رغبة داخلٌة 

النفس ، فتحلٌنا على ثنابٌة ضدٌة هً القٌد و الحرٌة و االنعتاق ،" فان  اتفق عنها خلجات  

 العبارة  المكررة تإدي إلى رفع مستوى الشعور فً القصٌدة إلى درجة غٌر عادٌة." 

لقد طغت صفة الفعلٌة على النص ،) ٌلبس ، ٌطوي ، ٌمضً ، ٌعشق ، ٌغوي،(، فٌشكل   

دد لهذه ، ضف إلى ذلك الحشد اللغوي فً النص ) نوعا  من الحركة و االستمرار و التج   

كلها ذات إٌحاءات و دالالت  موج البحر الرٌح ، المسافات ، المدى ، البحر، الضٌاع.(  

موحٌة با ألخطار  واألهوال و المجهول .... 
2
  

 فهذه الحشود اللغوي من األفعال و ألفاظ ، جعلت النص فً حركة متطورة متجددة درامٌة ،

ا التوظٌف أللفاظ بهذا المستوى ٌدل داللة واضحة على مقدر الشاعر الفنٌة كما تدل إن هذ   

 على مدى استٌعاب الشاعر لمضمون األسطورة و تعامله معها برإٌة حداثة   

ٌقول الشاعر "عاشور فنً"  -  

 أنت فتتنً عن كل شًء

                                                           
 . 89عثمان الوصٌف ، أعراس الملح ، ص  1
 .829،ص8009، بٌروت 54نازك المالبكة ، قضاٌا الشعر العربً المعاصر ،دار العلم للمالٌٌن ط 2
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 كل شًء

 ثم أنت تدبرٌن  لتفنٌنً عنك

  

 وها أنا متدفق بك

صوب ذاهب فً كل  

 قادم من كل صوب

حاولت أدنو  كلما أنًغٌر   

 توالدت الحصون من الحصون و أنا أسٌر حٌث سرت

فهل تحرر فً السجون .
1  

 

عند الشاعر ، صنعها خٌالٌة ، إذ هً جمٌلة فاتنة تغرق متؤملها فً فاألسطورة " مٌدوزا "    

تحتضر الرعب و التعزز ،عشقها  ، وهذا عكس األسطورة  كون " مٌدوزا " بشبعه للغاٌة   

 بٌنما الشاعر ٌسبح فً عشقه إن حولته إلى حجر ٌتعاطى إال معها و ٌعنً التحول عنده 

 االفتتان الذي ٌجمد أحاسٌسه  

 و ٌقول فً قصٌدة أخرى  

 

 كؤنً هنا منذ القٌامة

 انتظر السندباد 

 وابحث عن جهة للرٌاح 

 ومرفؤ لسفن 

 كؤنً جمٌع الدروب تإدي إلى صخرة 

                                                           
 559لدنٌا ، الدار الفاربً ،د،ت،صعلً عاشور ، زهرة ا 1
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و المدى ٌتفتح عن هوة ال قرار لها
1

 

  

 

 فالذات الشاعرة ، تقف موقفا تراجٌدٌا فً مواجهة مجتمع و عقلٌة جامدة و أفكار عتٌقة 

 ورفض التغٌٌر فهً تبدو فً وجع دابم و صراع قاس بمفردها فً هٌبة " سٌزٌفٌة " 

إلى أسطورةماساوٌة  من حٌث حتمٌة الصراع و العذاب و الفشل " فالصخرة " تشٌر   

 )سٌزٌف( الذي سلطت علٌه اآللهة حكما قاسٌا ، ٌتمثل فً العذاب األبدي وهو دحرجة 

 الصخرة   من أسفل الجبل إلى قمته أي صعود ، هبوط إلى ما ال نهاٌة ، فهً  هذه القصٌدة 

الشاعر آنٌة سٌزٌف أدبٌة و مؤساة الشاعر آنٌة و ٌظهر من مؤساة  سٌزٌف أدبٌة و مؤساة    

فا لسندباد  ل  توظٌف أسطورة  ) لسندباد ( و الذي من مهام رحلته اإلتٌان بالجدٌد خال  

 هنا رمز المجتمع الجزابري علٌه أن ٌحدث لتغٌٌر و ٌؤتً بالجدٌد وهذا بعد رحلة من 

 العذاب و المعاناة .

 أن المزج بٌن األسطورتٌن ) سٌزٌف و سندباد ( فً النص الشعري ، ٌرجع إلى حالة 

و الحلم بالتغٌٌر . األملٌفقد  أناعر النفسٌة وما ٌعانٌه دون الش  

 إن   األمثلة   فً الشعر الجزابري التً تعبر عن االحتجاج ضد التعسف و القمع كثٌرا

جدا، و ظاهرة من ظواهر المتن الشعري المعاصر ، وال شك أن هذا الجٌل ٌعلن   

...  الرأيزماننا هو زمن العنف و القهر و االستبداد و الظلم و مصادرة  أنباالستمرار    

     فنجد الشاعر" نور الدٌن دروٌش "إذ ٌقول  

 لست أخشاك 

 عجل أٌا قالتً 

 أطلق النار 

                                                           
 .49،ص8009عاشور فنً ، زهرة الدنٌا د، ط، القصبة للنشر ، الجزابر  1
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 أقرا علً جسدي  آٌة  البطش

 ولكننً صرت عنقاء...

اولة من رحم الموت .
1

 

  

لعنقاء ( ، وما تحمله من دالالت ، الموت ففً القصٌدة ٌستحضر الشاعر أسطورة ) ا  

الشاعر  مٌالد لحٌاة فهذاك الشاعر موت  االنبعاث و التجدد فاستغل رمزها من الوالدة إلى  

 ٌإمن و ٌثق بان البعث و التجدد حقٌقة ال مناص منها وان طالت المعاناة و العذاب حٌث

 اتخذ األسطورة منهجا إلدراك الواقع .

 تستدعً العنقاء جملة من األلفاظ التً تدور فً فلكها مثل ) النار ، الوالدة ، الموت( فهذه 

متداخلة فٌما بٌنهما متشابكة .  األلفاظ  

 وٌبدو أن النص الشعري ، عبارة عن رحلة ملحمٌة ، تقودها العنقاء لتغٌٌر هذا الواقع 

بر مراحله دعوة تجدٌد و االنبعاث المستبد و إزالة قوى الفساد و تطهٌر الكون ، فالنص ع  

والتجاوز وفً هذا السٌاق الشعري أن العنقاء هً االستعارة للشاعر فهما منسجمان .   

 إن عنصر الحركة طاغً على مساحة اللغة للنص من خالل أفعال األمر فداللتها توحً 

 با إلصرار   و التحدي وهذا راجع إلى إٌمان  الشاعر بحتمٌة النتٌجة التً تفضً إلٌها 

 األسطورة. 

 ومن هنا نقرا للشاعر " نور الدٌن دروٌش " 

 جرح تقادم عهده

 تارٌخ شعب لم ٌمت

 الحب علمنً  التجدد سٌدي 

 أنً كما العنقاء أولد كل عٌد

                                                           
 .45-40ص8008، مطبعة منتوري ، قسنطٌنة ،8نور الدٌن دروٌش ، مسافات ، ط 1
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 إنً هنا

ماذا ترٌد ؟
1

 

اللة واحدة وهً التجدد و االنبعاث  إلى زعزعة الكون و بعث  بآخر فالنص الشعري له د  

 جدٌد ، وقد أدى إلى تجانس أسطورة الشعر و الشاعر و تحوٌلهما فً النص إلى باعثً حٌاة 

 جدٌدة      

 إن  الصراع طرفاه الشاعر و القوى الفوقٌة المتجبرة  و المتسلطة و ما ٌدل على ذلك هو 

 جملة ) ماذا ترٌد؟( فً النص ، االستفهام هنا ٌفٌدنا التحذٌر و التقرٌر ، ومن هنا تكمن 

 أهمٌة االستفهام .

ما ٌعانٌه الشاعر من قهر و سلسلة االتهامات إن اإلصرار  و الثبات على الموقف ، رغم 

،...... 

بوءة بمٌالد جدٌد وكونه ٌإمن باالنبعاث و التجدٌد كما ٌفعل )العنقاء ( و أن كل موت هو ن  

كل نهاٌة هً فاتحة بداٌة جدٌدة أكثر إشراقا  و أفضال حاال .    

 إن توظٌف أسطورة ) العنقاء ( فً المتن الشعري الجزابري المعاصرة ، ٌتم بطرق مختلفة 

 ، إال أنها ال تتكا إال على بعد واحد ، ٌتمثل فً البعث و التجدٌد .

العنقاء ( هو أن البعث ، ال ٌتم إال من خالل التضحٌة وإن المغزى الكامن وراء أسطورة )   

الحٌاة   ال تنبثق إال من خالل الفداء إضافة إلى اإلٌمان بانتصار الحٌاة ال ٌتحقق إال بالبدل    

 والعطاء ، فعلى اإلنسان المعاصر االنتصار على قوى الشر و الفساد بنفس الطرٌقة من 

لة الرمزٌة العامة .خالل التضحٌة و العطاء فهذه الدال  

وهو ٌستسلم وقابع و أحداث الملحمة االشورٌة الشهٌرة ٌقول الشاعر " إدرٌس بو ذٌبة"     

        "جلجامش  "

 

 أنٌل  ٌصدر أمرا بالتخرٌب و التدمٌر و تفشً الداء وساد القحط

                                                           
 .92نور الدٌن دروٌش ، السفر الشارق ، د.ط ، مطابع عمار قرفً ، باتنة ، د.ت، ص  1
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 و تمرد األرض ، فانبتت الملح.

 جف الحقل فلم ٌزرع غٌر التٌة

... و أورد الرمل الساحب  

 وتحرك "أٌا" فزعا  

 "انلٌل " ٌصر على التدمٌر

 

 تحرك "أٌا " فزعا ٌفشً السر األعظم فً األنحاء 

 هدم بٌتك ٌا آوتنا بشتم " قبل فوات األوان

ابن من قصبات السور سفٌنة 
1

 

 

 تحضر األسطورة عبر اإلله "النلٌل و" أٌا "   اذا استعمل الشاعر ) التخرٌب و التدمٌر( 

 حٌث  ارتبطت هذه األلفاظ بدالالت جدٌدة ناتجة عن اثر أسطوري جلجامش إذ نجد  

 الشاعر ٌذكر اللفظة وٌستدعً األلفاظ التً تدور فً فلك واحد فالتخرٌب و التدمٌر هً 

 داللة   األساسٌة فً "جلجامش" أما مدا لٌلها من ذلك فً النص الشعري ) الملح ، الحقل ، 

لتدمٌر...(التٌة،   الشاحب، ا  

 ومن هنا داللة اإلله ) انلٌل( المؤلوفة فً األسطورة،  هو اإلله المدمر الباعث لقوى الموت 

 و الدمار  الساعً إلفناء البشرٌة و الحٌاة ، فارفت داللتها المعهودة إلى داللة رمزٌة جدٌدة

المتجبرة وما معاصرة ، فؤصبح اإلله ) انلٌل ( مدلوله الرمزي القوي الفوقٌة الحاكمة و    

و استبداد و ظلم و تجاوز و استالب .تمارسه  من قهر   

، جعل الشاعر ٌبحث عن وسٌلة للمقاومة و الخالص ،  ونتٌجة هذا الواقع المؤسوي األلٌم    

 فوجدها فً األسطورة ) جلجامش( ، حٌث استحضر اإلله )أٌا(  ، وهو اإلله الوحٌد الذي 

                                                           
 . 24-24، ص 8002ٌبة ، الظالل المكسورة ، د.ط، هومة ، الجزابر إدرٌس بوذ  1
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له )انلٌل( وهو تدمٌر و تخرٌب و إفناء من كل زوجٌن عارض  القرار ، الذي دبر من اإل  

منقذ    اثنٌن لٌحافظ على ساللة البشرٌة و الحٌاة ، أي تصبح   داللة ) أو تنا بشتم(   

  البشرٌة.

 

 

 و ٌبدو أن داللة )أٌا( المعهودة  فً األسطورة ، فارقت داللتها إلى داللة رمزٌة جدٌدة 

السٌاسٌة للقوى الفوقٌة المتعسفة و المتسلطة... وقد كانمعاصرة تنحصر فً المعارضة   

استلهام هذه األسطورة ) جلجامش ( الشهٌرة ، و العناصر الرمزٌة التً الشاعر موقفا فً    

 استخدمها  ، وهً )انلٌل( و )اٌا( . فاستطاع  أن ٌمنحها دالالت جدٌدة معاصرة غٌر 

راع الذي ساد الواقع فً تلك الفترة .المؤلوفة فً تجربته الشعرٌة ، حٌث تجسد الص  

 انلٌلٌرمز_____________للقوى الفوقٌة المتعسة و المخربة و المدمرة للحٌاة ) أي 

 النظام الحاكم(

أٌا________________ ٌرمز لقوى الرفض والمعارضة من اجل الحرٌة و السالم    

الكرٌم . والعٌش   

 فنقرا للشاعر حسن داوس  

البزوغ ارتمت ......و" اٌوس " قبل   

 على صدرك الرحب ٌا لٌل 

 و "هلٌوس" نور سناك 

غز القلب ... قٌد فٌه المشاعر    

 وكل الزنابق أمست سموما 

 فاجح أٌا صمت نورا 

 وفجر أٌا صمت روحك نارا 
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أال  هل سترون إلى الكون "هٌلوس .
1

 

 

ستدعٌا العدٌد من لقد حضرت االسطوراتان  " اٌوس و هٌلوس" فً النص الشعري و لقد ا  

 األلفاظ  التً تدور فً فلكها عبر المجازات ، حٌث فارقت معانٌها المؤلوفة إلى معانً  

 جدٌدة .

داللتها المعهودة فً المٌتولوجٌا اإلغرٌقٌة  هً آلهة  اٌوس __________  فاآللهة

 الفجر.

 و اآللهة هٌلوس ___________ داللتها المعهودة فً المٌثولوجٌا اإلغرٌقٌة هً آلهة 

  الشمس  

، فقد داللتها  المعتادة الى داللة عامة جدٌدة كالتالً  أما فً النص الشعري   

 االلهة  " اٌوس "  _____________ رمز الحرٌة او مستقبل    

ى الحرٌة          = تؤسٌس حٌاة جدٌدة االلهة " هلٌوس " _____________ رمز  إل   

 ومن هنا فلقد فارقت داللتها المعجمٌة و أصبحت تلتقً فً داللة واحدة وهً تؤسٌس لحٌاة

 جدٌدة  تمالها الحرٌة وهً هدف الشاعر ، من خالل األسطورتٌن تبٌن أنهما لم تكن  تعبر 

ت تعبٌرا عن رغبته فً عن رغبة الشاعر و الغٌاب و الهروب من الواقع بقدر ما كان  

 مواجهة  هذا الواقع و التمرد علٌه و اتخاذ وقفة وجودٌة . 

                                                           
 .24-24-22حسن  داوس ، سفر على أجنحة مالبكٌة ، د، ط مطبعة عمار قرفً ، باتنة  ، د.ت ، ص  1
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توظيف األسطورة في شعر عبدا لعالي رزاقي  المبحث األول:   

 إن الشاعر الجزابري  من النصف الثانً من القرن العشرٌن بدا ٌواكب حركة التجدٌد و 

وكان  التوظٌف  العالمٌة  و القومٌةالتغٌٌر  فً فضاء الشعر مساٌرا بذلك الحركة الشعر    

 األسطوري  فً الشعر احد هذه المعالم التجدٌدٌة إلى جانب  معالم أخرى كالتوظٌف

الصوفً  و الدٌنً و التارٌخً ، وقد ساعد واقع الشعب الجزابري و مقاومته الحتالل هذا    

الجزابرٌةالتضعٌف األسطوري ، بل إن الكثٌر من األحداث وموافق بعض الشخصٌات   

البطولٌة تحولت إلى مضامٌن أسطورٌة لعظمتها و قٌل مواقفها . وبما أن الشعر الجزابري    

هو امتداد للشعر العربً خاصة و العالمً عامة. المعاصر  

 فانه أراد من خالل توظٌف األسطوري القومً و العالمً للتعبٌر عن واقع الشعب 

اء ذاته و وجوده مستهدف من وراء دالالتالجزابري عبر مراحل كفاحه ومقاومة  و بن  

رمزٌة  أملتها التجربة  الشاعر و الموقف و الفكر المعتقد . 
1

         

 بحٌث سعً الشاعر الجزابري المعاصر من خالل لجوءه إلى توظٌف األسطورة إلثراء 

 الجانب  الفنً فً شعره من جهة وتكثٌف رإٌته و التعبٌر عن دالالت معٌنة مجسدة 

جهة نظره فً واقعه المعٌشً.لو  

من جهة ثانٌة ، تماشٌا مع مركبة القصٌدة العربٌة المعاصرة فً تجددها والذي ٌعد    

التوظٌف األسطوري فً الشعر الجزابري المعاصر بعد ضبً إذ ما قرن بالتوظٌف    

الصوفً آو التارٌخً  ، و ما هو  موجود منه عبارة عن مقاطع شعرٌة أراد من خاللها    

 الشاعر الجزابري أن ٌتخذ من الرمز األسطوري شكال تعبٌرٌا ، عن العالم و اإلنسان فً 

و تحوالتها المستمر ، و أداة شعرٌة تعبر عن واقع الذات الشاعر و صراعها ضد عالقتها   

 القهر و النسل و نضالها فً سبٌل  تحقٌق واقع الحرٌة و االنعتاق من كل القٌود الملكٌة 

لثورة علٌها .لطموحات و ا
2

      

                                                           
 .03دوح عبد القادر : الرإٌة و التؤوٌل ، مدخل قراءة القصٌدة الجزابرٌة المعاصرة ، صفٌ  1
2
 44ص المرجع نفسه   
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 ومن األساطٌر القومٌة المستمدة من التراث العربً القدٌم و التً كان لها حضور فً متن 

 الجزابري  المعاصر شخصٌة" السندباد" حاضرة الحكاٌات األدبٌة و الشعبٌة والتً تحمل

مضمونها أكثر من داللة و مغزى إلى جانب  شخصٌات أسطورٌة أخرى لها تجربتها    

خاصة   الواقعٌة.ال
1

      

العدد التً ظهرت على سطح التارٌخ اإلنسانً لٌست إال أدوات  فهذه الشخصٌات المحدودة   

 عبر بها اإلنسان  على مر الزمن عن تجربته منذ بداٌتها فً حضن العقٌدة وفً امتدادها 

عبر ذلك إلى العرف و التقالٌد و عبر بها .   

هذه العالقات من المعانً  تضمنته   و لكفى نفسه ، و بها عن ذلك العالقات التً تربط باهلل  

من الشعر الجزابري التً تعبر الحٌاة و الموت و الغناء و الشجاعة و الخوف ، إن األمثلة   

 عن االحتجاج  ضد التعسف و القمع كثٌرا جدا ، و ظاهرة من ظواهر المتن الشعري

واحدة ، السٌما فً الشعر الجٌل جدٌد ، والالمعاصر ، فكاد ال تخلو منها مجموعة شعرٌة    

شك  أن هذا الجٌل بحث باستمرار أن زماننا  هو زمن العنف و القهر و االستبداد و الجور   

والظلم و مصادرة الرأي وغٌره. 
2

 

ومن الشعراء الجزابرٌٌن الذٌن وظفوا هذه الشخصٌات كالسند باد و سٌزف ...... وغٌرها 

، 

فقرا الشاعر الجزابري المعاصر عبد العالً رزاقً نقرا للشاعر عبد العالً رزاقً:   

 ال ٌنبغً أن تهتفً باسمً 

 فقلبً لم ٌعد ٌرتح للماضً.

 تعبت من حكاٌات القدٌمة

 كان حبك رحلتً األولى

 وكنت لسندباد

                                                           
 عز الدٌن إسماعٌل : الشعر العربً المعاصر ، قضاٌا وظواهر فنٌة و المعنوٌة. 1

 101،ص1891، 1عبد العالً رزاقً: الحب فً درجة الصفر ، الشركة الوطنٌة للنشر و التوزٌع ط  2
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لٌعٌد خٌوط التفاصٌلإن اإلعالن  الشاعر تمثله بالسند باد بفتح المجال المباشر أمام القارئ   

هذه الشخصٌة األسطورٌة ، لٌجد أن الشاعر   ال ٌغٌر من دالالت األولى بحث عن نسى      

 مفقود  و الشاعر ٌبحث عن حبه لوطنه من خالل جغرافٌتها الواسعة ، فما ٌالحظ على هذه 

  كانت( مما ٌحٌلنا–على  هذه المقطوعة استخدم الشاعر للفعل الماضً الناقص )كان 

فحب دالالت  التوقف عن الرحلة الكشف و حب المغامرة ومن ثمت الستسالم للمعاناة   

لوطنه كما هو رحلته األولى و لكنها لم تستعمر دخوله هو وطنه فً سجن  الشاعر   

 االغتراب  ، كما كان هذه الرحلة توصله إلى الشاطا األمان و االطمبنان التً كان ٌعلم

به. 
1
  

الً رزاقً من األسطورة سندباد خلفٌة فنٌة لبعض قصابده و أسقطه على لقد اتخذ عبد الع  

 نفسه  بطرٌقة إٌحابٌة معبرة فلقد حولت األسطورة سندباد رزاقً إلى سندباد حقٌقً  ، مما 

 محبا للتجول و السفر و اإلتٌان بالجدٌد نتٌجة حبه لوطنه الجزابر ، بحٌث لم ٌترك الشاعر 

فرصته البحث عن الدهشة التً تحدثها العناصر األسطورٌة داخل النص الشعري  للقارئ   

 و ذلك بالتحامها و توحدها  بعضها  البعض  دون أن ٌشعر القارئ  بهذا التوحد ، ولكن 

 ونحن نقرا نجد ألفاظ كثٌرة تحٌل إلى األسطورة   مباشرة : كا لهتف حٌنما قال تهتفً

األغانً ، رحمتً األولى كلها ألفاظ ٌتقاطع فٌها النصالماضً ،حكاٌات القدٌمة و    

الشعري األسطوري فان حب" ألرزاقً" للجزابر  حوله "سندباد " دابم التجول و السفر   

        باحثا  فً ظنً تساٌر العصر وال تلتف إلى الماضً .      

ٌسعد الوطن ، عن رزاقً الرمز للثورة المتجددة ، الشخصٌة التً تسعى لوٌغدو سندباد    

 وتفنً لٌهنا الشعب و تقطع األفاق مبحرة ، لتعود باللإلإ و المحار ، إذ ٌقول :   

أنا المستحٌل الذي ٌعشق الموت فً مفلتٌك.
2
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أحاول  أن اشعر اآلن باالنتماء إلٌك    

 فاخجل حٌن أراك

 على صدر " أٌوب " نابمة

إلى المفصلة ٌجر بٌنما " سندباد "   

، وما ٌتعرف     العذاب ، إلى شخصٌة الشاعر متعبة ، قلقلة تفردت بتحمل العذاب و تتابع   

اإلتٌان بالجدٌد،من اخطار ، لذا فهً شخصٌة متمٌزة قوٌة و شجاعة قادرة إلى التغٌٌر و له   

 ولو أصابها االعٌاء وهذا سنكشفه من خالل استلهامه بؤسطورة "سندباد" ولقد جاءت األفعال

النص الشعري فً زمن السٌاق الراهن )الحاضر( دالة  على الحركة واالستمرار ، ممافً   

جعل  النص ٌغلب علٌه طابع الحركة الحٌوٌة والنشاط.   

 فالشاعر " عبد العالً رزاقً " ٌسعى دابم إلى مبالغة  و االعتداد بالنفس وتجاوز الواقع 

بجر إلى ل قوله بٌنما سندباد " المؤلوف ، فرغم البإس الواقع وقسوة الظروف من خال  

 المفصلة " دلٌل على قسوة الحٌاة واآلالم التً كان ٌعٌشها إال أن  برٌق األمل ٌلوح دابم ،

وهذا اإلصرار فً اإلرادة الصلبة فً مواجهة الواقع وتحدٌه .  
1
        

بما تحمله  إن األسطورة  فً الحقٌقة هً ركٌزة فنٌة جمالٌة قادرة على استٌعاب تجاربنا   

 من دالالت  و أبعاد نفسٌة قبل أن تكون  أبعاد فكرٌة  ضاربة جذورها فً أعماق التارٌخ  

 ومن خالل هذه النظرة ، كان استخرج للشاعر المعاصر ، أن ٌهضم  التراث وان ٌعٌه 

جزء من تكوٌنه ، فٌستطٌع بعده أن ٌصل إلى ، وحتى  ٌتغلغل فً نفسه ، بحٌث ٌصبح   

خاص ، والشاعر من هذا المستوى ٌتجاوز التراث عادة.أسلوبه ال
2
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 فنضٌف إلٌه الجدٌد   وبل ٌخرج إلى سادة التجربة الواسعة وٌحس إحساسا عمٌقا بسطرته 

 على اللغة  بل على الشعر .

الموحً وجعله وسٌلة لتكثٌف المحتوى ومن هنا لقد عهد الشاعر إلى التعبٌر  الرمزي   

فً لغة مثٌرة حٌث تلقى ضالال و أضواء على الحالة الباطنٌة للشاعر ، فالرمز  والعواطف   

ارتباطا وثٌقا بالتجربة ، إذ انه ٌحدده قٌمته مما ٌدل علٌه وٌوحً به ولعله وسٌلة   ٌرتبط    

 الناجحة  إلى تحقٌق  الغاٌات الفنٌة والجمالٌة وإدراك  ما ال ٌكون ٌمكن إدراكه و ال التعبٌر

وال سٌما إذا اتخذ  مع وسابل أخرى فً السٌاق الشعري ، الن الرمز ابن السٌاق وهوعنه     

سمة النص . 
1

   

 وبالتقنٌة نفسها ٌعاود عبد العالً رزاقً توظف األسطورة سندباد  فً نص  آخر لكن دون 

، ودون أن ٌلبسه داللةٌتقمصه كما فعل فً المقطع األول ، بل أشار إلٌه مباشرة    أن  

ٌدة  حٌث قال:جد   

فؤوحى الرٌح متعبه الملوك األمٌر ملطخ بدم الحوارج   

 فالنخل ذاكرة الصحارة ال القصور

 ووجهك الوضاء علمنً التحدي

 وكنتً ذاكرتً

وكان البحر وجه السندباد
2

 

 

فاذا كان المتلقً ٌلتقً مع الشاعر أثناء توظف  هذا األخٌر األسطورة فً منبع واحد وهو    

بذلك وذهب إلٌه التحلٌل النفسً لألدب ، فان الشاعر ملزم إذالشعور الجمعً ، كما قرأ   

أراد أن ٌخلخل  ذاكرته القارئ ، ٌستفره فً ثقافته األسطورٌة ، و ٌحدث بذلك األسبلة 
3
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 التً تنتج  الدالالت أن ٌترك الرمز ٌإدي وظابفه ، اإلٌحابٌة و الحدسٌة وغٌرها ، وان ال

تقرٌر المباشر ألفكار و العواطف." الن أساس الرمز اإلٌحاء ضد الٌعمل إلى تصرٌح     

 وهكذا   فان الشاعر الجزابري " عبد العالً رزاقً " قد استحضر األسطورة " السند باد " 

 ووظفها فً شعره قصدا منها أن تكون  معادة موضوعٌا للتعبٌر  لتجربته  الشعرٌة   ولذاته 

عبٌر عن دالالت رمزٌة وفق رإى معٌنة خاصة ، وهو ٌحاول أن ٌتجاوز هذامن اجل الت  

اإلحباط و االنكسار  ، وٌكسر قضبان الٌؤس و القنوط و التحرر من وطبة الواقع الخالق    

الذي   بفله بقٌوده باستمداد فعل التحدي و المقاومة من ذاته و مصدر هوٌته و انتمابه .
1

 

بقصة سندباد   تذكٌر القارئ فقط –ً رزاقً فً هذا المقطع لقد عاد الشاعر عبد العال  

فً البحر بحثا عن كشوفات جدٌدة وعلى مخاطر وفً الدٌوان نفسه نجد نصا  ومغامراته   

آخر  ٌقترب فٌه الشاعر من توظٌف الرمزي لشخصٌته سندباد ، بحٌث تلمع فً مقطع    

ندباد ٌقوم به ، لكن دون أن ٌصرح  باالقتراب األجواء المغامراتٌة  التً كان س معنوي   

    الشاعر بها، كما فعل مع مقطعٌن السابقٌن إذ كتب فهو ٌقول:   

 

 أرٌدك أن تشعري باغترابك 

فلسقت المبحرات مع الرٌاح المتعبة      

 والموانا مغلقة

 و الشواطا مجهورة

 وعٌون معاوٌة تترقبنا تتنافل أخبارنا

الشهداءوسٌوف الغزاة ملطفة بدم   

 من الموج ٌخضع للرٌح

 ٌسالنً زمن تتداخل فٌه المواقف
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 .03م،ص1330



 الفصل الثاني:                                               األسطورة في شعر عبد العالي رزاقي.
 

39 
 

 اخلع عن جسدي جلد من ٌرٌدنً

 أنادٌك باسمك 

 فاقتربً لٌس للرفض معنً بدونك

أعٌدها-آه–ٌا أمرا   

 و ٌخٌل لً أنها االنتماء

 ٌقدم الشاعر  عبد العالً رزاقً صورة معكوسة ، لقصة سندباد أو بمعنى آخر ، قد حقق

نظرٌة البناء األسطوري من خالل الدالالت الجدٌدة التً أضافاها على قصته   الشاعر   

هذه–السند باد ، فهو ٌحاول  تصوٌر حال الجزابر ممثله فً امرأة وهً تعٌش االغتراب   

النفسٌة التً ٌراها الشاعر مسٌطرة .حالة  
1

                                                     

  

) الوطن ( ، قبل أن ٌجهز الشاعر السفن حتى ٌنطلق فً رحلة بحث ، لمرأة  على هذه ا  

هذه المرأة مما تعانٌه ، تجده بغٌر داللة األسطورة حٌث أمل فً التخلص من هذه  لٌخلص   

 المعاناة  فكل الموانا مغلقة و السفن المتعبة ، وهذه المرأة )الوطن( محاصرة بٌن جور

حكام  و قهر الغزاة الملطخة سٌوفهم بدم الشهداء ، فالشاعر أدرك أخٌرا معنى الشعري    

 علٌه  أن ٌتخلص  من الحمولة الداللٌة الماضٌة وٌلبس داللة المعاصرة ، بعدها ٌدرك 

 الشاعر  اثر هذا التراث فً إحداث تغٌٌر جذري على مستوى الفكري و الحضاري و 

 السٌاسً   و االجتماعً لهذا " وجد الشاعر المعاصر فً تعدد هذه المغامرات و تنوعها 

 امكانٌات  فنٌة رابعة للتعبٌر عن جوانب تجربته التً هً بدورها مغامرة مستمرة فً

و ارتٌاد المجهول بحثنا عن كنوز شعري.الكشف   
2

             

غامرة السندباد داللة سٌاسٌة مغاٌرة للدالالت لقد أعطى  عبد العالً  رزاقً فً هذا مقطع م
3
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 السٌاسٌة األصلٌة فً المغامرة ، حٌث ٌعتبر سندباد رمز   للشاعر المعاصر الذي ٌقتحم 

 األخطار و األهوال فً سبٌل تحقٌق واقع سٌاسً أو اجتماعً  أفضل المته  . إال إن 

حلتها ، وبذلك ٌإرخ الشاعر الشاعر أغلق الموانا  و اتعب السفن حتى ال تتحرك صوب ر  

زمنٌة معٌنة عاشها هو كتجربة شخصٌة ، داخل الوطن مغترب فً نظره *فً رحلة مرحلة   

 السبعٌنٌات * وكتجربة شعرٌة أرادت أن تساهم فً رحلة البحث عن أفق جدٌدة للمعنى 

 حقٌقً  للشعر ، بعدما طغً علٌه صوت الرصاص كضرورة فرضتها ظروف معٌنة .

األسطورة  سندباد بطابعها المعروف باالغتراب الدابم و التجوال المستمر ، وحب  ٌبدو أن  

 مغامرة  و البحث عن الجدٌد ورفض الواقع الراكد الثابت هً التً أعزتهم و استو هتم من 

 من   اجل استمالة قلوبهم ، فراحوا ٌبنون علٌها قصابدهم و كؤنهم وجدوا  فً  هذه 

عادة إلى كل ما هو جدٌد، و تطلعهم الدابم. عزوهماألسطورة  ما ٌشبه   

 إلى الكشف و المغامرة و التمرد ..... إذ وأوردت  فً أشعارهم  بكثرة ، حتى أصبحت 

 ملفة  النظر ، وال نستبعد أن ٌكون ذلك تؤثرا بالشعر العربً المعاصر باستخدام " سندباد " 

هر الشعر العربً المعاصر فٌما ٌقرر ومهما ٌكن فان هذا استخدام ، أصبح ظاهرة من ظوا

    

*عز الدٌن إسماعٌل *  
1  

إن لم نقل كلهم ، و –و الشخصٌة سندباد قد ظهرت باهتمام معظم الشعراء المعاصرٌن   

جدٌد حتى ٌواجهه " سندباد" فً قصٌدة منه آو أكثر كما فجر ٌكفً أن تفتح  أي دٌوان    

الدالالت ، لقد تصور كل شاعر فً وقت من الشعراء  هذه الشخصٌة الشعبٌة الفنٌة من  

  األوقات انه" السند باد" .  
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 وهكذا فان الجزابري المعاصر فً توظٌفه األسطورة "سندباد" قصد منها أن تكون  معادة

موضوعٌا لذاته و لتجربته الشعرٌة للتعبٌر من دالالت رمزٌة وفق رإى معٌنة خاصة بكل    

 شاعر ، إال أن القصابد السندبادٌة الجزابرٌة تتقاطع فً نقاط مشتركة نصب جمٌعها فً 

 التعبٌر عن المعاناة النفسٌة و الفكرٌة و اإلحساس باالغتراب و عم االستقرار ، والبحث و

الخالص منه وعن الحقٌقة من خالل رحلة الهروب من الواقع هش مشاكل و الكشف عن    

آماله و حرٌته .عالم قوي متماسك ب
1

 

سٌاسٌة كانت دٌنٌة  أو   الجزابري الحدٌث سادته صراعات أي هزات مختلفة  إن الواقع   

 اجتماعٌة و فكرٌة .... حٌث انعكست سلبا عن حٌاة االجتماعٌة وتركت المجتمع الجزابري 

فً مجاهل التفكك و التخلف ، فانتشر الظلم و القهر و االستبداد و االستالب ، وهذا  ٌرزخ   

 ما جعل الشاعر بحسه المرهق أن نبتفط وٌتوق الحٌاة  جدٌدة غٌر مستبدة وغٌر فتاكة حٌاة 

 ملبتها الحرٌة و االستقرار و السكٌنة ، حٌاة تتحقق للشاعر رغباته فٌلجا إلى التراث و 

   صواتنا تكفى معادة رمزٌا لتجربته.   ٌتسلهم من أ
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 والى جانب توظٌف الشعر الجزابري المعاصرة األسطورة القومٌة فانه عمل على التوظٌف 

 واستخدام األسطورة العالمٌة لما تعمله من كثافة داللٌة ، و لتكون معادلة موضوعٌا لذاته، 

 ومن أهم هذه األساطٌر التً لقبت حضورا فً المتن الشعري الجزابري المعاصر بخالف 

اإلفرٌقٌة والتً حملت جوهرها   هً أسطورة *سٌزٌف حامل الصخرة * السند باد  أسطورة  

 دالالت الصمود و التحدي والمقاومة رغم المعاناة لتمٌز بذلك عن حقٌقة وطٌعة الوجود 

ر عن العذاب األبدي وكفاح اإلنسان الٌؤس من اجل الوصول إلى اإلنسانً فهً قصة تعب  

 القمة رغباته ، فهو ٌعرف أن الحٌاة  عبث لكن ٌعمل حتى النهاٌة .

فنجد الشاعر* عبد العالً رزاقً * 
1

للداللة على التمرد ٌتحدث عن األسطورة "سٌزٌف "    

للداللة على   سٌزٌف " بالخالص ، فهً"و و بهم االستسالم له مع الحلم  عن الواقع   

عن الواقع وهم االستسالم له مع الحلم بالخالص  فسٌزٌفٌة تمزح بٌن فعل الرفض   التمرد   

 الحلم بالخالص ، فهً سٌزٌفٌة فاعلة متحركة غٌر جامدة ، و غٌر موالٌة لواقعها تنشد 

ق بعٌدا عن واقعة و ٌخلق واقع حالم ٌفتح متنفسا  ٌستلبذ فٌه طعم الحرٌة و االنعتاالتحرر ول  

المادي المتردي  الملوث  بالقمع و االضطهاد ، فسٌزٌف  ٌحً  مجبرا فً وسط     

فً نزٌف الحجر ، و رغم ذلك ال ٌستسلم له ، بل هو ٌرضع من ثدي الحٌاة ، فهو ٌحً   

 وٌحلم بالحب و أشٌاء كثٌرة .
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 إذ ٌقول :

 .... حكمت آلهة الزٌف .

ف "أن احمل  صخرة " سٌزٌ  

 أن احمل طوعا أو كرها

تاشٌرة منفً 
1

 

 من خالل هذه األبٌات فالشاعر عبد العالً رزاقً ٌرمز سٌزٌف إلى واقع الشعوب

المضطهدة  ، الخاضعة ، للقهر، و العذاب ، و الضٌاع ، والحرمان و الفقر ، والتشرد    

 ....الخ وهو ٌتماشى مع تصوره األسطورة الٌونانٌة ، ففً توظٌفه األسطورة سٌزٌف فهً 

 تؤخذ عنه بعدا عالمٌا إنسانٌا .

من خالل مواجهة الشعوب المظلومة لقً الطغٌان و االستكبار العالمً *فسٌزٌف *        

ة األسطورة كما تحدث عنها الشاعر عبد العالً رزاقً لم ٌدعً لقدرة كما هو فً طبٌع  

 الٌونانٌة  بل هو *سٌزٌف* المقاوم الرافض لحمل صخرة اإلله األمرٌكً ، انه الشعب 

مً المقاوم الذي قاوم بإرادته و إٌمانه وهمجبة المتسلط األمرٌكً .الفٌتنا 
2

      

 فسٌزٌف أو سٌسسفوس  كان احد أكثر شخصٌات مكرا بحسب المٌثولوجٌا اإلغرٌقٌة  ، 

ٌخدع اله الموت " ثا دا نوس " مما اغضب كبٌر اآللهة  " زٌوس" فعاقبه  حٌث استطاع أن  

 بان ٌحمل  صخرة من أسفل الجبل إلى أعاله ، فإذا وصل القمة تدحرجت إلى وادي ، فٌعود 

هكذا حتى األبد ، فؤصبح رمز للعذاب األبدي  و أٌقونة العبثٌة إلى رفعها  إلى القمة و ٌظل   

وهو الشخص الذي اعتبر  اإلغرٌقٌةً الشخصٌة من المٌثولوجٌا فً الوجود *فسزٌف * ه  

األبدي الذي ال ٌتوقف ، وهو عنده أٌضا ٌرمزنفسه لكبٌر اآللهة "زٌوس " فكان له العذاب    

إلى  اإلنسان القرن العشرٌن الذي فرض أن ٌكدح لٌل نهار فً سبٌل لقمة العٌش فهو    

                                                           
 .89ص 1891، 1شركة الوطنٌة للتوزٌع ، طعبد العالً رزاقً الحب فً درجة الصفر ، 1
 133ص المرجع نفسه   2
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  ٌقول:

تنا وطن..... فرحت اغنً مع الفقراء لغرب  

 سوف ٌصلب فً القلب كالرعد بٌن ثناٌا الغٌوم .

 "وسٌزٌف " ٌصعد... ٌهبط

تسفتٌه ٌنام نشٌد قدٌمفً   

 باهباط الجبل .

 فكر فً صعودك .

 ٌا صاعد الجبل .

فكر فً نزولك .
1  

 نلمس من هذا المقطع تعبٌرا عن أمل فً غذ مشرق ، و بطل منقذ لكن " سٌزٌف " اتخذ 

 وجهٌن متناقضٌن ، وجه اٌجابً قلت فٌه ساعة النشور و البعث و الخالص ، ورمز السلبً 

عبد العالً ٌضمن  تعبٌرا عن المؤساة و المعاناة  ، فسٌزٌف  عذابه ابدي ال ٌنتهً ، فرسالة   

التحقق ، ولو اطلنا اإلمعان فً هذا المقطع لوجدنا بان األسطورة رزاقً مجرد أمل بعٌد   

 الماضٌة التً تمثل إنسانا القرن العشرٌن " امتزجت و دخلت فً صلب التجربة الحالٌة ، 

 لتإكد  أسطورة جدٌدة تغاٌر نمطها المعهود و حقٌقتها التارٌخٌة ففً قوله : "فرحت اغنً

مع الفقراء لغربتنا وطن " دلٌل على التارٌخ األلٌم و مدى صعوبة العٌش فً هذا الواقع    

الفقٌر وهً تعطً للشعر عامة وجها جمالٌا وقٌمته فنٌة تساعد القارئ على القاهر  و   

التذوق و استمتاع به.
2

   

فوظف أسطورة "سٌزٌف " 
3

رمز األمة المعنوٌة التً ال تنتهً عذابها ، ولكن ٌغٌر عن     

 مدلولها  الحقٌقً وٌجعل من نفسه " سٌزٌف " المنتصر المتمرد الذي ٌجعل قدره بٌده وهو 
                                                           

منشورات اتحاد العربً ، دمشق  بنٌة الدالة فً شعر أمل دنقل ،  نفسه  المساوي عبد السالم :  المرجع   1

 .143ص1884،
 .130ص1891، 1شركة الوطنٌة للتوزٌع ،ط سابق الحب فً درجة الصفر ،  المرجع   2
( دار المغرب اإلسالمً، بٌروت 1870-1810اتجاهاته وخصابصه الفنٌة ) محمد ناصر : الشعر الجزابري الحدٌث ،   3

 091ص، 1ط
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تؤثر على الظلم فً آٌة بقعة من بقاع األرض الفسٌحة  ، وهو ٌغدو للرفض مز لكل إنسان ر  

 و التمرد ال للهزٌمة  والذل ألنه استطاع أن ٌبقى حٌا فً نزٌف الحجر.  

لقد استفاد الشاعر الجزابري عبد العالً رزاقً من أسطورة ٌونانٌة سٌزٌفٌة بحٌث انه      

و مدى  إلى واقع الشعوب المضطهدة الخاضعة للقهر و األلم من خاللها استطاع أن ٌرمز  

 معاناتها من االستعمار الصهٌونً ، فهو ٌرى فٌه رمز الثورة على رمز الثورة على 

 االستعمار الرافض ألسالٌب القمع ، فسٌزٌف هذه تعبر عن المؤساة التً عاشها الشعب 

تشرٌد و تعذٌب و قتل و االستالء على  الجزابري  أثناء الحرب  وما فعل به االستعمار  من  

 األمالك  و.... الخ وعلٌه " فسٌزٌف " هو محارب بارع و ما هو  ٌتمٌز بالمكر والدها ، 

  وهو ابن "اٌولوس " اله الرٌاح كان ملكا على "سلٌنا " وقد ارتكب من األفعال  ما اغضب

فقد افشً سر " زٌوس"  علٌه آلهة  االولٌمً لذا تعرض ألقصى واعنف أنواع العقاب ،  

الصخرة  عمالقة إلى قمة ٌتدحرج  أنالذي خطف  " رٌجٌا" ألبٌها فاجبره " زٌوس" على   

حتى تنحدر ،منه الصخرة مرة أخرى وتسقط إلى األسفل  الجبل  ، وما أن ٌصل إلى قٌمته   

" عند سفح الجبل فٌعود مرة أخرى لدحرجتها إلى القمة  دون جدوى وهكذا ٌظل "سٌزٌف   

 فً هذا العذاب األبدي بطال أسطورٌا ٌقوم بمهمته وهو ٌعلم بؤنها لن تنتهً و ٌكافح كفاحا

مرٌرا وهو ٌعلم بؤنه سلكه بالفشل. 
1

   

 ففً الشعر الجزابري المعاصر استخدمت هذه األسطورة بوجهٌن وحب اٌجابً استعمل 

 على عدم  الٌؤس ووجه السلبً فٌه االستالم للواقع هذا الوجه .

 الذي طغى على معظم قصابد الشعراء المعاصرٌن بٌن مشكالت التً  واجهتهم وكل شاعر 

 افاد  من موضوعها وفسرها تبعا لنوعٌة التجربة التً ٌعانٌها ، إال  أن اغلبهم  ال ٌختلفون 

 فً كون أن البطل األسطوري "سٌزٌف " إنما رمز  البشرٌة و اإلنسان المثابر من اجل 

ورغباته ........كما ذكر سابقا. أهدافهوصول  إلى القمة    

                                                           
 143ص1884منشورات اتحاد العربً ، دمشق ، بنٌة الدالة فً شعر أمل دنقل ،  المساوي عبد السالم : ا  1 
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 فعبد العالً رزاقً  فً مضمون هذه األسطورة الرمز األمثل ، و ٌرى نفسه كشاعر بدٌل 

 ألٌة  إٌدٌولوجٌة ، من خالل تؤكٌده على دورة األسطورة و البطولة الفردٌة فً التارٌخ ، 

ٌة من قٌم فكرٌة فنظم قصابد مختلفة وهو ٌعبر على ما ٌوجد فً الرموز األسطور  

 ٌستهلمون  من األساطٌر العربٌة الٌونانٌة وكانت نظرٌة إلٌها بعٌن حقٌقٌة ال بعٌن الخٌال 

فً الوصول إلى زمن  واحد وهو زمن التجربة ، اذ جعل الشاعر نفسه مجرد تشبٌه   أمال  

     لغٌره .بها مقلد 
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 فالبطوالت فً األساطٌر القدٌمة ، تبدو تعوٌضا للشاعر عن هزابم الواقع ، كما كانت 

 لطبٌعة  المرحلة ، ودورها فً اهتمام الشاعر بؤدوات تعبٌرٌة تساعده قدر اإلمكان على 

و مضاهاة تعقٌد الواقع و تشابك قضاٌاه بتعقٌد القصٌدة و تشابك أدواتها التركٌز  و اإلشارة   

استخدم األسطورة تكون إسقاطات الشاعر الرامزة ، ٌتجاوز بذلك آفة السرد  وعن طرٌق  

 أو السطحٌة التجرٌد المطلق ، وٌتٌح له الربط الحمٌم بٌن الذات وهمومها المعاصرة و بٌن 

الدالالت النفسٌة  المستنبتة داخل البناء األسطوري فً نسٌج قصٌدته.
1

       

 إن رإٌة الشاعر الجزابري المعاصر ، لم تتمٌز فكرٌا عن مجتمعها ، فهو ٌوجد صوته 

 الشعري بغاٌات مجتمعه و أهدافه الوطنٌة  ، ومن هنا نجد موضوعات شعرٌة تخرج من 

 مؤساة الواقع أو التحرٌض على الرفض و التمرد ...... وغٌرها .

سجام النص و تماسكه ، بعد أن ردت لقد ساهمت  األسطورة فً بنٌة الكلمة فً صنع ان  

 حقوله المعجمٌة المعهودة إلى حقل داللً واحد ، وردت مواضٌعه المشتتة فً الظاهر إلى

وأصبحت األسطورة  فً المدار الذي تدور حوله تجمع عنده معانً وتلقً ،  أمالموضوع     

الالت جدٌدة صور  النص جمٌعها ، وبذلك أرجعت األسطورة وحدته وتماسكه وصنعته ود  

 معاصرة.

 

 

 

                                                           
  180، استدعاء الشخصٌات التراثٌة، صفً عشري الزاٌد  1



 

 

 

 

 

 خاتمة
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 خاتمة 
 حاولنا فً بحثنا هذا أن نبٌن مواطن األسطورة  فً الشعر الجزائري الحدٌث و المعاصر 

 فتوصلنا إلى مجموعة  من النتائج قد تكون هً األخرى بذرة لدراسات و بحوث ذات قٌمة 

 علمٌة  ، ومن أهم نتائج  نذكر :

لقد حفل الشعر الجزائري المعاصر بمعالجة عدة قضاٌا إنسانٌة و اعتبر وسٌلة -1  

 

إلٌصال أحاسٌسه ومشاعره إلى األخرى مستعمال فً ذلك عدة صور ألسطورة و    

 

 الرمز     

  

األسطورة لٌست عبارة عن إضافة خارجٌة  غرٌبة عن طبٌعته القصٌدة و لكنها-2  

 

اة .تعبر عن روحها و عنصر الحٌ   

 

العدٌد من القصائد الشعرٌة منظمة للرمز ألسطوري  إلىالبحث تم التطرق  أثناء  -3

 . 

ٌتطلب الشعر الجزائري المعاصر من قارئه أن ٌتسح بثقافته واسعة التوازن و  -4  

 

 معرفة  و ذلك لصعوبة دواوٌنه و اتكاءه  على الرمز و األسطورة لما ٌحتوي من 

 

.معمقة و غامضة دالالت    

 

شان كل موضوع بكر ففً هذا البحث تعرفنا ونحن على وشك االنتهاء ، بان  -5  

 

 هناك ثغرات تشوبه وخلل و نقائض بحتم علٌنا المنطق و التزامه إن نقر بها ، وأملنا 

 

كً تقول ما كان معوجا ، وتضبط  وطٌد بان ٌكون هذا العمل مدعاة ألقالم أخرى   

 

 مكان  زائفا .
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أثناء الممنا بطائفة من الشعراء و الباحثٌن الذٌن تناولوا الحدٌث عن و الجدٌر بذكره  

 

األسطورة نذكر منهم : عزا لدٌن إسماعٌل ،مفدي زكرٌا ، ٌوسف وغلٌسً و عبد    

 عالً رزاقً .

 

 و البد من التنبٌه على أن هناك إشكاالت ما تبرح مطروحة نستعرض جانب بغٌته 

 

    فتح مجال اٌزاء  الراغبٌن فً البحث آو الكشف عنها نذكر منها :    

وقف الشاعر المعاصر فً المقاربة بٌن الواقع المعاش و األسطوري  كٌف -1  

ماهً وضوح الرؤٌة فً الدراسات التً تركها هؤالء ، الشعراء المعاصرٌن :-2  

شخوصها ؟ أورة القدٌمة كٌف تعامل الشعراء الجزائرٌٌن المعاصرٌن مع األسطو -3  

و المعاصر ، و هذا وهً قضٌة كٌفٌة توظٌف األسطورة فً الشعر الجزائري الحدٌث   

 ما رأٌنا عند الشاعر عبد العالً رزاقً الذي وظف رمز األسطورة  سٌزٌف ....

 ولكننا نعتقد أننا مخلصٌن أن البحث  ما زال فٌه نقاش مفتوحا ، والبد من التحلٌل و

فٌه ، ولن تنهض بذلك إال البحوث المستفٌضة التً نرجو إن توفق هذا  التفصٌل    

 الموضوع   حقه من جوانبه المختلفة و هوامشه.
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 :ملخص 

هره السسالت دزاست لشعساء معاصسين ، شكلت األسطىزة مع قصائدهم تداخال نصيا ، و تتبع 

لعالقتها مع بقيت العناصس الفنيت المشكلت للنص الشعسي المعاصس ، و كرا طسيقت تىظيفهم لها 

كعنصس بنائي عضىي ، وفق منهج وصفي تحليلي ، و تحاول الدزاست الكشف عن أسباب 

 تىظيفهم لها و مدي نجاحهم أو إخفاقهم في ذلك 

 

 : الكلمات المفتاحية 

 األسطىزة ، الشعس الجزائسي ، الصىزة األسطىزيت ، اللغت الثىزيت 
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