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 المقدمة:        

إن رغبة اإلطالع واالعجاب غير المتناهي بالشعر العربي المعاصر من بين األسباب التيي دفعيت اليخ ااتييار       

النقياط عنيد ااصيية الرميز التيي حاولنيا ال شيف عين بعي  موضوع البحث الذي راينا فيه عمال سيساهم في كشف 

 جوانبها الغامضة.

انطالقا من توظيف الشاعر العربي المعاصر للغية والتيرا، و وقيد ااترنيا نميوو محميود دروييي الشيعرية       

تها مجاال للتطبيق رغم ما عرف بأنه شاعر من شعراء المقاومة والجماهير التي تردد أشيعار أو بياالحره هيو صيو

الذي ااتزله هذا الشاعر الفذ وجعله أداة للمواجهة والممود وهو الذي يقال أنه يتجاوز نفسه باسيتمرار مين الناحيية 

 الفنية مما جعله قطبا من أقطاب الشعر الفلسطيني ااصة والعربي عامة.

وعات التاليية: أأورا  وقد اعتمدنا علخ النموو الشعرية الواردة في ديوان محمود درويي الذي يضم المجم       

 أ أغنيييات الييخ الييوطنأ و أ أعييرا أ الزيتيونأ عاشييق ميين فلسييطين أ تحيت أ الشييبابي  العتيقييةأ و أ أزهييار اليد أ و 

أ .... وباالضافة اليخ 7حبيبتي  تنه  من نومهاأ أ أحب  أو ال أحب أ أ محاولة رقم العمافير تموت في الليلأ و أ

 يأ.قلأو أ وديوان مديح الظل العالأ دواوين آارين هما ديوان أ وردة

 .فملين وااتمةمدال مشفوع بمقدمة والخ وقسمنا بحثنا       

 المقدمة: بسطنا فيها موضوع البحث ودواعي ااتياره. ف

 تضمن تحديد مفهو  كل من الشعر والرمز من حيث اللغة واالصطالح.مدال وال

 وفصال البحث ومباحثهما تطرقنا فيها إلى ما يلي:

 : الرمز في الشعر العربي المعاصر الفصل األول 

 : نشأة الرمز في الشعر العربي المعاصر  المبحث األول

 أنواع الرمز وامائمه المبحث الثاني :

 : م ونات الرمز وممادره  المبحث الثالث

 الرمز في شعر محمود درويي  الفص الثاني :

 بمحمود درويي )حياته(  المبحث األول : التعريف

 : شعره المبحث الثاني 

 الرمز في شعر محمود درويي )نموذج ( المبحث الثالث :

 مباحثه.البحث أهم النتائج المستخلمة من  ااتمةوتضمنت 
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     لمعاصرا كتاب أ الرمز في الشعر العربيوقد استشرنا في بحثنا م تبة ثرية بالممادر والمراجع مثل       

العربي المعاصرأ لعز الدين اسماعيل وكذل  الغموض في الشعر العربي لمحمد فتوح أحمدو وأ الشعر  أ

 الحديث أ البراهيم رمالي وكتب أاره عن الشعر الفلسفي.

 وللموضوعغزارة المادة العلمية تعلق بما وقد واجهتنا في جمع مادة هذا العمل مجموعة من المعوبات منها            

 .افي حد ذاتهومنها ما تعلق بعناصره 
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 مدخل:

 اصطالحا( -مفهو  الشعر )لغة 

 اصطالحا( -مفهو  الرمز )لغة 
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 مفهو  الشعر :

  لغة : -أ

 اً مأاوذ من َشعََرو وفعله يَْشعُُر وِشْعراً واسم الفاعل شاعرا ويقال : َشعََر الرجل أي قال شعر

و فيذذ قييل إن أحيداً شيعر ( 1)واآلاير عليخ عليم إن الشين والعين والراء أصالن معروفان يدل أحيدهما عليخ الثبيات

 شاعر شاعراً .1أي أنه َعِلَمهُ و فَِطنَهُ و ولذل  سمي البشيء 

الفطنية و  ألنه يفطين ميا ليم يفطين ليه غييره و فلفظية شيعر و يحميل عيدة دالالت لغويية مين بينهيا العليم والمعرفية و

 . 2الدراية

وَرٌ  َشعْعَرٌ  وَمْشععُ  وو ِشعْعرا   َشعََر بِِه وَشعََر يَْشعُُر ِشْعراٍ ، ِشعْعرا  وجاء في لسان العرب البن منظور مادة َشعََر : 

ِ سيياء للحييان عين الاو عيين اللحييان و كليه عليم وح يخ شُعْعَر  وَمْشععُوَراو وَمْشععُوَر األخيعرٌ  –شُععُورا  وشُععُوَرٌ  

َت علميي أو شيعري أي لْيي و وما شعرت فالنا ماعمله و قال :وهو كال  العرب . ولييتاً َما َعِملَهُ أيضاً : أَْشعََر فاُلن

اإلضيافة  ليتني َعِلمُت وليت شعري من ذلي  أي ليتنيي شيعرُت و قيال سيبويه : قيالو لييت شيعرتي فحيذفوا التياء ميع

 . 3ل ثرة

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 8-6ينظر رياض محمود جابر قاسمو القرآن ال ريم والشعر دراسة موضوعية و -1

 226محمد المديق معوش و ممطلح أالشعرأ في مقدمات دواوين عبد الرحمان ش ريوو -2

 .89و دار المادرةو بيروتو و 8ابن منظور لسان العربو مادة ) شوعور( باب الشينو ج -3
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 اصطالحا : -ب     

 الشعر :

و  قوتية سييالةهو القول الذي يتألف من أمور تخيلية وي ون القمد من هذا ال ال  إميا الترغييب مثيل قيولهم: الخمير ي

و وي يون  وإما الترهيب مثل قول : العسل قيء النحيل و وفيميا يتعليق بالشيعر المنثيور فهيو كيل كيال  مسيجوع وبليي 

وليتنيي  يير ميوزون ومثاليه :لييت شيعري ميا صينع فيالن ومثل الشعر في التخييل والتأثير و ول ين الشيعر المنثيور غ

 .   1أعلم ماصنع وجمعه أشعار 

هيذه  فالشعر عند الجاحظ نص يجب أن يتدفق في يسر ثم في كثيرة المياء أي الجرييان والشيفافية ومين حييث ايروج

ن خ أسا  متياأللفاظ عن طبع ال عن ت لفة و وفي صورة جيدة من حيث البناء اللغوي أو السب  فذنه يبني ف رته عل

انييية و ومثييل الرسيم يسييتلز  رنيية فنييية ووجدالنييزج يطليب سييدين عين مفهييو  الشيعر بأنييه صيياغة فنييية و وهييو مثيل 

أللفياظ وأدوات ااصة لتحقيقيه وتجسييده . فيذن كيان الرسيم يتطليب لوحية وفرشياة وأليوان و ف يذل  الشيعر يسيتعمل ا

 ليرسم به المورة المختلفة بألوان شتخ من ألوان الحياة المتنوعة .

2ر كال  منسوج ولفظ منظو أوتبنخ أبو هالل العس ري تعريف قدامخ ابن جعفر لقوله :أالشع
1 

2والشييعر عنييد عبييد القيياهر الجرجيياني يماثييل الرسييم وأعمييال النييزج والحياكيية فييي طريقيية ااتيييار

األصييباو وتحديييد  3

مقاديرها وتوزيعها و وكذل  علخ الشاعر أن يختار كلماته وينظمها ويؤلف فيما بينها و ليتم له االنسجا  في عمليه و 

ة للزرابييي واألثيواب وغيرهيا أنيواع ااصية ميين الخييوط و ويحب هيا بطريقية التيي تشيي ل كميا ينتقيي النسياج والحائ ي

وتفمييله ل لميات وتراكييب عليخ األايره و وفيي الترتييب لهيا عليخ صورة هندسية كيذل  عليخ الشياعر أن يتيواخ 

 النحو المخموو .

                                                             

 .424معجم اللغة العربية )معجم الوسيط( القاهرةن م تبة الشرو  الدولية و  -1

و لعمريةاابو هالل العس ري كتاب المناعتينو تحقيق علي محمد بجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيموالم تبة  -2

  60و و 1986بيروت 

و  3هرةو ط  تبة الخانجي القاو تو ح محمود محمد شاكر و م1ينظر عبد القاهر الجرجانيو دالئل االعجازو ج -3

 .49و و 1992
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االدبيي فيي اللغية عنيد العيرب فقيد ونستنتج من االل التعاريف ان الشعر كال  موزون ومقفخ وهو من اشي ال الفين 

يبيرز هيذا الفيين منيذ قييديم العميور الييخ ان اصيبح وثيقيية يم ين ميين االلهيا التعييرف عليخ اوضيياع العيرب وثقافيياتهم 

واحوالهم وتاريخهمن فهو كال  يعتمد علخ استخدا  موسيقخ ااصة بيه ويعتميد عليخ وزن دقييق فهيو ال لميات التيي 

العاطفيية كثيييرة تييوحي الييخ اغييراض  ن عنييد قراءتييه وسييماعهو ميين عناصييرهتحمييل معيياني لغوييية تييؤثر علييخ االنسييا

 والمدح والهجاء والرثاء.......  الوصفك
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 مفهو  الرمز :

  لغة : -أ-

غيير  جاء في لسان العرب البن منظور :أأن الرمز تمويت افي باللسيان كيالهمس وي يون بتحريي  الشيفتين ب يال 

 1وإنّما هو إشارة بشفتين أمفهو  اللفظو من غير إبانة بموت 

لحاجيب بيال ويحدد الخليل في العين معنخ الرمز أكثير إذ ي يون باللسيان : أالميوت الخفيي وي يون الرميز اإليمياء با

 2كال  ومثله الهمس أ

بين ويخممييه الزمخشييري فييي أسييا  البالغيية فيجعييل الغمييُز باليييد والهمييز بييالعين واللمييز بييالفم والرمييز بالحيياج

ععا ٌ  بحاجبيهععا، وقععال "جا. والشييفتين  ععا ٌ  بعينهععا ،لزمععا ٌ  بفمهععا، رمب ععاَ ٌ  بيععداا امب فتيه شععبكلمعع  رمععزا   :ريعع   َممز

  3وحاجبيه "

را وصعب  ر رببع  كثيعلعي ييع  قعال ييتع  كل تالعا النعا  ياليع  كيعاز إلب رمعزا واذكع لْ عَعي اجْ بِعرَ  الَ قَ وقال عز وجل : أ

 4بالعشي والباار "

ا هيو إنمين اآليية من ال ال  كان قادرا علخ ذكر هللا ثم اسيتثنخ الرميز وال يال  الميراد مي السال حين منع زكريا عليه 

 النطق باللسان ال اإلعال  بما في النفس.

ة عليخ الحركي ويبتعد ابن فار  عن هذه اآلراء ويذكر رأيا آار عندما يشير إال أن الراء والميم والزاي أصول تيدل

 .5رمازة تموج من نواحيهاواإلضطرابات . يقال كتيبة 

فالرمز عند ابن الفار  ليس اإلشارة واإليماء و بيل هيو الحركية واإلضيطراب لعيل هيذه الحركية واإلضيطراب فيي 

 1جذر ال لمة إنما جاءت من صفات الحروف التي يت ون منها .

 

 

 

 

 

 

                                                             

 356و دار المبادرة بيروت و 5ابن منظور. لسان العرب . مادة )رو وز( باب الزاي و فمل الراء و   -1-

 .366 هوو175بن احمد الفراهدي و كتاب العين مهدي المخزوميو ابراهيم السمرائيو دار م تبة الهالل  -2-

 .251دار الف ر و  الزمخشري اسا  البالغةو -3-

 .41آل عمران  -4-

 .49و دار الجيل و بيروتو دوت و 2ابو حسن احمد ابن فار  ابن زكرياو معجم مقاييس اللغة ج  -5-
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 اصطالحا :  -ب-

سيان لإلنميسيرة الرمز من الممطلحات األدبية الشعرية النظرية و فعرفه يون  إلخ اعتبار الرمز الوسييلة الوحييدة ال

 1في التعبير عن واقع انفعالي شديد التعقيد و فتتخذ الرموز وسيلة لولوج القلب البشري 

عيين فييه ال لمية اليخ موضيوع موعرفه عيز اليدين اسيماعيل قيائال :أوالرميز اللغيوي نفسيه رميزاً اصيطالحي تشيير 

قية حيويية إشارة مباشرة و كما تشيير ال لمية اليخ شييء اليذي أشيير الييه بهيذه ال لمية ول ين دون أن ت يون انيا  عال

 2'عالقة تداال ' وامتزاج التي ت ون بين الرمز الشعري وموضوعه بين الرمز والمرموز إليه أ

ة ية المسيتمرااليحاء أي التعبير غير مباشير عين النيواحي النفسي وعرفه غنيمي هالل في تعريفه للرمز : أالرمز هنا

رييق مشياعر عين طالتي ال تقو  علخ ادائها اللغة في داللتها و فالرمز هو الملة بين الذات واألشيياء بحييث تتوليد ال

 3االثارة النفسية ال عن طريق التسمية والتمريح أ

  تعبر عين ذليفية لقريحة االنسان وما تختزنه النفس الغائرة و ومن االل التعاريف نستنتج ان الرمز هو ترجمة ذات

به كبيير لتشيع بااليحاء الن اللغة البسيطة غير قادرة علخ اتما  الف رة ويعتبر من الممطلحات التي حظييت باهتميا 

 فييي مجيياالت عييدة فيظهيير كممييطلح فييي المنطييق فييي الرياضيييات وفييي النظرييية المعرفييية فييي علييم الييدالالت وعلييم

 شارات ف لمة رمز جاءت من اللغة اليونانية كان لها تاريخ طويل معقد.اال

تحدثت الفلسفة قديما وحديثا عن الرمز منطلقة في تحديدها له من المرت زات التي تقو  عليهيا فأرسيطو قسيم الرميز 

وهييو الييذي يتجييه بواسييطة  (theoreticalsymbol)الييخ ثييال، مسييتويات رئيسييية : الرمييز النظييري او المنطقييي 

 1 وهو الذي يعني الفعل. (praticalsymbol)العالقة الرمزية الخ المعرفة ثم الرمز العلمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .124وو1979و 1جبور عبد النور و المعجم االدبيو دار الماليينو بيروت لبنانن ط -1-

  1981و 3طروت و هره الفنية والمعنوية. دار العودة و بيعز الدين اسماعيل الشعر العربي المعاصر قضاياه وظوا -2-

 .191و و 

  298و و 3محمد غنيمي هاللو االدب المقارنو دار العودةو بيروتو ط -3-
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و والذي يعنيي حالية باطنيية معقيدة مين أحيوال  (poéticalaetheticsymbol)وأايرا الرمز الشعري أو الجمالي 

1 النفس وموقفا أو وجدانية
1. 

رو الشيعراء الشعر الحديث تل  الظاهرة التي استولت عليخ ثناييا القمييدة العربيية الحديثية و فقيد حييعد الرمز في 

ليداالي علخ أن ي ون في أشعارهم هذا السحرو فهو سحر يوظفه كل شاعر بطريقته الخاصة حين يعبر عن العيالم ا

ميادة انميا هيي اللعقليية وال العلميية و ومن العيالم الخيارجي و أي مين ايالل الميادة ول نهيا ليسيت الميادة الحسيية وال ا

فهيا د أن نيص غالالروحانية انجاز التعبير ينبغي ان ي ون الفنان قد استنبطها ولوج اليخ أحشيائها وأقيا  فيي قلبهيا بعي

 . 2الخارجي الزائف

النيه كلة ويره كل من بير  وغير يما  ان الرمز ليس عالمة و فهو يتميز عنها ب ونه يدال في النظا  مين المشيا

 يرتبط عادة بسيا  اجتماعي ثقافي .

ونجييد بييول فييرلين يبييرز لنييا ااصييية ااييره ميين امييائص الرمييز فييي قولييه :أان الرمييز فيين التعبييير عيين االف ييار 

والعواطييف ليييس بوصييفها مباشييرة و وال بتعريفهييا ميين اييالل مقارنييات او تشييبيهات مفتوحيية أو واضييحة بمييورة 

 3لرموز أااالف ار والعواطف باعادة القها في ذهن القارئ من االل استخدا  محسوسة و ول ن باقتراح ماهي هذه 

فهيو و وفي االاير نستنتج ان الرمز من الممطلحات الحديثة فهو عبارة عن رميوز وايحياءات واشيارات وايمياءات

ون االبيي  الليااليجاز ان ي ون اللفظ القليل مشتمل علخ معاني كثيرة فهو كل مايحل محل شيء فيي الداللية مثيل : 

 رمييز يييدل علييخ الوئييا  والسييال  فهييو ظيياهرة ظهييرت فييي الشييعر الحييديث المعاصيير فوظفييوه الشييعراء فييي قمييائدهم

 ليعطي لمسة فنية وزيادة المعنخ وضوحا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 19 و و1978 1عاطف جودة نمرو الرمز الشعري عند الموفيةو دار االندلس بيروتو دار ال ندي بيروت ط -1-

 .12 و 1983و 2والسيريالية في الشعر الغربي والعربيو دار الثقافةوبيروت طايليا الحاويو الرمزية  -2-

 .192رجاءو عيد لغة الشعر قاءة في الشعر العربي المعاصرو دار المعارف و دوطودوت. و  -3-
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 ة الرمز في الشعر العربي المعاصر :أنش  -1

وائيل أالرميز فيي اوااير القيرن التاسيع عشير وكانيت ردة فعيل عليخ الرومانسيية والبرناسيية و واسيتمرت اليخ  نشأ

 الحيديث ليه القرن العشرين و ثم امتدت الخ امري ا وأوروبا و ومما هو جدير باليذكر ان الرميز فيي الشيعر العربيي

 سعيا الو نعا   المائاع الحيديث ومينهم ال ثير من األعال  واليرواد فيي مختليف العميور و وال سييما فيي العمير 

 . 1وغيرهم وامل دنقل وصالح عبد الصبوري لبياتوا

لنشياة و اان هذا المذهب الرمزي الذي تجلخ من االل استخدا  الرمز في الشعر العربي الحديث وان كان فرنسي  -2

سيعيد عقيل وعر ادييب مظهير غي لبنيان الشياالقخ رواجا في العالم العربي وال سيما بين الشعراء الشبان و ومنهم 

 وبشر فار  وغيرهمو وكان للشاعر سعيد عقل راي عن عن ذل  الغموض في الرميوز الشيعرية وهيو ان الشيعر

نظم فيي يمدر عن الالوعي ووهذا برايه اعلخ درجات الوعي و كما ياكد ان الشاعر المبدع في شعره هو اليذي يي

ليذذو ينتشيو ويت وا الشيعر تفمييليا و انميا يرييد ان يحسيو بيه و وانحالة ال وعيه اذ إنه ال يطلب من القراء ان يفهم

 بهذا االحسا  .

  أسباب الرمز في الشعر : - -3

عليخ المذهب الرمزي هو من فتح باب الغموض في الشعر و اال ان هذا الح يم عليخ الميذهب الرميزي عموميا و و

ين الرمييزيين كلهييم و اذ ان الرمييزي الرمييز فييي الشييعر العربييي الحييديث اموصييا ليييس مطلقييا وال يشييمل الشييعراء

ا  و وهيم قاربوه ومارسوه دون مبالغة او تعمد ووكانت اشعارهم تتراوح بين الوضوح والشفافية والغموض واالمي

تفظو بيبع  في ذل  علخ درجات و فهم وان كانت نزعتهم الرمزية ردة فعل الرومانسية والبرناسية و اال انهم اح

 يرة تعقيد الف مقمود بالوضوح المباشرة المرفوضة نهائيا و انما يعني به االبتعاد عنمالمح المدرستين و وليس ال

وليدها هيذا تقياط المعنيخ بسيهولة و والتليذذ باالحاسييس التيي يواالغراب في المورة و بحيث ييتم ن المتلقيي مين ال

 .الرمز في نفسه

 .ااستعمال مفردات اللغة وتراكيبها استعماال اارجا عن المألوف 

 فتوحا .مز الذي يعتمد علخ ايال القارئ وتاويالته و فال يوضح الخ ماذا يرمز بل يتر  المجال مالر 

  فيي  التعبير عن طريق تراسل الحيوا  وتقاطعاتهيا والتيي تجعيل القيارئ يعييي عالميا مين الخييالوويغر

 تخيالت هذه التراسالت.

  واطالعا واسعا .استخدا  بع  االشارات والتلميحات التي تحتاج معرفة كبيرة 

 . الت ثيف في استخدا  اللغة ةااليجاز الشديد الذي يتطلب قراءة معمقة لفهم الرموز 

  التواصييل باالعتميياد علييخ االنطبيياع الييذي يتركييه الرمييز فييي نفييس المتلقييي و وهييو بييذل  يشييبه الموسيييقخ

 1. 2والفنون التش يلية
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 أنواع الرمز : -2

 *الرمز الطبيعي :

ة ية النه عيادطبيعية يتفق حولها الشعر المعاصر و وهي استخدا  الرمز الطبيعي بما يحمله من جدة داللثمة ظاهرة 

ميدر الهيا  متعبيرا عن واقع يعيشه الشاعر ووسيلة يهدف اليها لتموير مشاعره النفسية و كانت الطبيعة والزالت 

مشياعرهم  ن المظاهر الطبيعية رموز تعبير عينالشعراء والفنانين ومنبعهم الذي اليجفو فالشاعر المعاصر اتخذ م

 . 1وحالتهم النفسية والتي تختلف من شاعر الخ اار و وفي مفهومها من قمد الار

و  ذه الطبيعيةهيان االنسان جزء من الطبيعة ال يستطيع ان ينسلخ عنها او يتجاهلها و والشاعر فنان يعيي حياته في 

قييم لفنان ان يايلته وعواطفه والجاته العامةو ومن االل ال لمات يستطيع يااذ منها ليمنح الحياة صورة مالئمة لمخ

حييث : أان بعالقة بينه وبين الطبيعة و فلل لمة صداها ومقدرتها علخ اليق عيالم مالئيم للشياعرو فهيي مين االهميية 

 .2ال لمة بالدرجة االولخ تمنح الشيء الوجود أ

ا و تي يرييدونهتمرة من قبل الشعراء اذ هي مسخرة اليمال اف ارهم الفالطبيعة بمفرداتها ومدلوالتها الش  انها مس

ن ميانميا يخليق وهذا أن لم يريدو ا الطبيعة في ذاتها بل الرميز اليذي تؤدييه الطبيعية دائميا و وهيو اليياتي مين العبيث 

 يون و ا وان ياتهيااالله عملية التفاعل بيين ذاتيه والطبيعيةو هيذا التفاعيل يم ين ان ي يون حقيقييا اي حبيا للطبيعية وذ

 يار ناتيه مين افتعبيريا و اي يريد الشاعر الحالة الرمزية التعبيريية للطبيعيةو ليعبير مين االلهيا عميا يجيول فيي م نو

 وقيم يريد توصيلها للنا .

يشي ل الرمييز الطبيعييي اهييم عناصيير التمييوير الرمييزيو يبييرز رنييية الشيياعر الخاصيية اتجيياه الوجييود وويعمييل علييخ 

اسيت ناه المعياني اسي ناها ه يم ن الشاعر مين اسيتبطان التجيارب الحياتيية وويمنحيه القيدرة عليخ تخميمها و كما ان

 1عميقا و مما يضيف علخ ابداعه نوعا من الخموصية والتفردو والشاعر اذ يستمد رموزه من الطبيعة .
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 لميات تضيج بااليحياءات فتميبح اليخلع عليها عواطفه ويمب  عليها من ذاته ما يجعلهيا تنبيت اشياعات وتموجيات 

ة فيردات اللغيمالشفافة القريبة المعنخ م ثفة ومحملة بالدالالت والفر  بين كلمة وااره في هيذا المجيال و الن كيل 

اذ  لخيا ان تسيتخد  فيي الشيعر أاسيتخداما رمزييا ووال ت يون هنييا  كلمية هيي االصيلح مين غيرهيا ل يي ت يون رمييزا

 1شاعر للعالقات الحسية التي تربط الشيء بغيره من االشياءأالمعول في ذل  علخ است شاف ال

   تجربتييه فالشياعر ال ينظيير الييخ الطبيعيية علييخ انهييا شيييء مييادي منفميل عنييه وانمييا يراهييا امتييدادا ل يانييه تتغييذه ميين

 ايحائيتيه ا دورا اساسييا فيي اذكياءزيادة علخ ماتضفيه االبعاد النفسية علخ الرمز من اموصية يلعيب السييا  ايضي

حيث لنفسييه لقيد اسيتوعب محميود درويييي هيذا الفهيم للرمييز الطبيعيي وقيد ال يبييال  و اذ قلنيا بانيه تخطيياه حيين راح يب

مير لهيا تبدو حين نقرأها في سياقاتها و وكانها ارجت لتوها من قامو  جديد هو صانعه وهيي عدييدة ال حرموزا 

 رض و التيراببيين يدييه و ومين الرميوز االثييرة لدييه نجيد االحتخ يبدو وكان مفردات اللغة كلها قد آلتا اليخ رميوز 

و القمير لييل والحجيرالزيتون و البرتقالو البداية والنهايةو الشعرو الحلم والزمنو اليريحو الحرييق والمطير والحميا و ال

البحييرو الرمييلو الفراشييةو وقييد ت ييررت فييي نموصييه الشييعرية حتييخ غييدت اساسييا لمييور مهيمنيية شيي لت صييورا 

وو ماها أنورمان فريدمان أ من قبل أعناقيد الميور أ وقيد اكسيبها ت رارهيا داايل مجموعية مين النميرمزيةوس

 .2مفاهيم ااصة تتجدد باستمرار تجدد الشعرية والموقف

ولما كان عدد الرموز المستخلمة من شيعر محميود دروييي كبييرا فقيد اقتميرنا عليخ الرميز المهييمن منخيا داحيل 

داللة المتحددة داال السياقات المختلفة واموصا ذل  الذي اامبته تجاربه الحديثةو المتن الشعري وااصة ذي ال

 1مثل البحر والفراشة والقمر.
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 رمزية البحر:  -أ

ثيرة فيي يثير البحر في العالب صورة توحي بالقوة والعظمة والغموضو وهو من العناصير الطبيعيية التيي وردت ب 

 المعاصرة . ال تابات االبداعية

ويختير   تميز استعمال محمود درويي لرمز البحر تبعا للسياقات و اذ نجده يحتل مساحات مهمة فيي متنيه الشيعري

الالت دجملة من المورة االستعارية ويحضر رمزا نابضا بالحياة وحيث كانت للبحير فيي بيدايات محميود الشيعرية 

 المقطيع مين ات المميزة لطبيعة فلسطين كما هو الشيان فيهيذاالبسيطةو كان يقد  بوصفه معطخ يمثل أحد أهم الم ون

 قميدةأأغنية الخ الريح الشمالية أ:

 يلُ حِ ي الرَ نِ رَ سَ كَ وَ 

 يدعِ البَ  رِ حْ بَ ال هقَ رْ ي  ُ نِ تْ مَ اسَ قَ تَ وَ 

 11ٌيدَ عِ البَ  ِض رْ  األٌُ رَ ضْ خَ وَ 

يهيا عين فلم يتجاوز البحر في هذه المورة االستعارية بعده الحسي حيث استعمل لغايات تلوينية محضيخ ليم يخيرج 

وييي ن تجربية درمدلوله المباشر و ولم يممنعه وروده في هذه االبيات اية داللة ايحائية ل ن في المراحل الالحقية مي

ووقيائع  نعتيا لجيزء جغرافيي اصيبح مؤرايا يشيهد احيدا، الشعرية يتخلخ البحر عن داالالته االصليةو فبعد ان كيان

 بنص التاريخ وايقاعه المتحر و لقد اصبح شاهدا علخ الفواجع .يدونها في وثيقة تختزن 

 اتايَ دَ البِ  رُ حْ يا بَ 

 ودَ عُ ن نَ ى كالَ 

 رُ اِص حَ المُ  رُ حْ ا البَ هَ ي  ك

 ورانيا وصُ بَ اسْ  نَ يْ بَ 
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 ورُ دُ تَ  ضُ رْ ا األايَ اِ اَ 

 يتُ اتَ  يثُ حَ  نْ مِ  نَ  اآلودُ عُ ا لتَ اذَ مَ لِ 

 اذا البحرُ  دُ قِ نْ يُ  نَ امِ ك

 1رى البحُ تراخَ 

ني عب الفلسيطيتت ئ المورة علخ بنية الت رار ت رارا لفظة )بحر( التيي تنتشير بيين ثناييا القمييدة للداللية عليخ الشي

 لشعب قيدر الساعة البحر أوكان الرحيل لهذا اثارة )ايها البحر المحاصر( وللداللة علخ الرحيل ثارة ااره أدقت 

ه ة و اقترانيمفر منه و كما جاء )البحر( في صيغة مناده وذل  لتعمق ف رة الرحييل وكميا زاد فيي تعمييق هيذه الداللي

اتيخ لفيظ  بحرف نداء يفيد القريب والبعيد معاو وذل  للمناداة علخ شعب قرييب مين الوجيدان بعييد عين االرضو لقيد

الم نية سياقات توحي بالحمار المؤدي الخ التشرد والميوت و واصيبح موضيعا تتعيايي فييه االزمنية وا)البحر( في 

 جميعا .

مية توحخ صورة البحر عادة بالقوة والعظمة فيي هيذا السييا  بالضيعف والتخياذل )تراايي البحير( وبيل صيارت عال

 علخ الموت يقول درويي في قميدةأنزل علخ البحرأ

 .القصيرٌُ ا نَ تُ يارَ  ِ  التْ طَ 

 . 2افينَ  رُ حْ البَ  ........... ماتَ  نِ يْ تَ نَ سَ  نْ مِ  اتَ ا مَ ينَ فِ  رُ حْ البَ وَ 

كل عظمة وقوة والود وكل صفة ايجابية كان يتمف بها البحر ماتت بعد الهجيرات المت يررة واالنتقيال مين شيتات 

الحيياة فيي احشيائهو يقيول دروييي الخ شتات وول ن البحر وان كان يحمل الموت بين طياته فهيو ايضيا يحميل بيذرة 

 1يموت أ :أي تب الراوي
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 جاجِ ا الز  ى اذَ لَ عَ  ه  جْ ي وَ لِ  يسَ لَ 

 ديسَ ا جَ ظايَ الشز 

 في البحرِ  ي نائا  خريفِ وَ 

 1 واج والبحرُ 

كثير ا ابعيادا اتتجاوز لحظتا البحر والخريف في هذه المورة االستعارية دالالتها القريبة وتتحوالن الخ رمز يمنحهي

ورميزأ  جهدا ذهنييا مضياعفا لييدر  كنههيا فيي هيذه الميورة و اذن يتعيايي رميزانكثافة وايحاءات تتطلب الملتقخ 

 رة .الخريفأورمزأالبحرأ يتفاعالن مع عنمري التشبيه واالستعا

س بهيدف لم يقتمر درويي علخ صورة البحر باعتباره نعتا لجزء جغرافي معين ووانما استقخ لونه ايضياوول ن ليي

الطمئنيان بالتلوين والتنوييع فقطوانميا حمليه دالالت جدييدةوبل ومناقضية تماميا لميا عيرف عين هيذا الليون مين ايحياء 

 والهدوء ويقول درويي في قميدة أأحمد الزعترأ:

  رقِ  باألروقِ المحْ  حمدُ  كاَ سُ رْ امنين لتَ  تأتِ  لاْ 

 قِ الضيبِ  في ِ ني في اذا الصز وْ الاَ  حمدُ  كاوَ 

 الحالاُ  قُ زِ مَ تَ المُ 

  ُ يز صاِص الرَ  البنفسجي ُ  ي  الِ قَ تُ رْ البُ  اصُ صَ الرز  واوَ 

 ااسِ ظهيرٌ حَ  واو اندلعُ 

1في يوز حري ُ 

2 

طين مين للد  وانما تحولت كل مظياهر الطبيعية فيي فلسي لم يعد اللون االحمر في اشعار محمود درويي وحده رمزا

جسيدي تراب وبنفسج وبرتقال الخ رموز التضحية والفداء وتحول البحر من ايالل لونيه رميز مين رميوز العيذاب ال

ا والروحييي التييي يوجههييا الشييعب الفلسييطيني وهييو يييوحي فييي هييذا المقطييع بفلسييطين كلهييا وبييدمها السييائل ولحمهيي

 مفيح الضيقة .المحرو  وومخيمات ال
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يسيتدعي الشياعر فيي هيذا المقطيع اسيم النبيي صيلخ هللا علييه وسيلم لميا ليه مين دالالت دينيية وروحيية ليميفي عليخ 

شخمييية المقاتييل الفلسييطيني مسييحة اسييطوريةوتجعله منفييردا بمييفات اارقيية )هييو احمييد ال ييوني فييي هييذا المقطييع 

يتحول من انسان عادي يقطن مخيما من المفيح اليخ مقاتيل  المفيح الضيق المتمز  الحالم ( فاحمد ابن تل الزعتر

غير عادي يحلم بمستقبل افضل ويفتدي االنسانية بدمه و فتحل روحه في الطبيعة لتبعث فيها الحياة مين جدييد و هيو 

 تموز جديد يختلط دمه و بمختلف تراب االرض ويتحول الخ نار تحر  االحتالل .

 رمزية المطر و الريح : -ب

اسييتدعخ الشيياعر المعاصيير رمزأالمطييرأ الييذي ضييمنه شييعراننا دالالة االرتييواء ميين ضييمأ الحييياةو والمطيير يمييد 

ال يائن الحييي بالحيياة والييرز و ويبعيث فيييه االميل والتفييانل و فتوظيييف المطير كرمييز فيي الواقييعو تعبيير عيين امييل 

بها الفرد ويريد ان يلتيز  بهيا وهيو مميدر  االنسان الذي ال يتحقق اال بالعمل ايضا هو التغني بالمبادئ التي يؤمن

الراحة النفسية الن فيه تنفيس عما علق بالقلب من جراحيات ومتاعيب ولفظية أالمطيرأ تنتميي اليخ حملهيا اليداللي 

الشعراءو وتجاوز الدالالت الجاحزة فيي اللغيةو كميا فعيل شياكر دالالت كثيرةو وهذا يدل علخ قدرة التمرف عند 

طييرأ اذ كييان موقفييا توظيفهييا وشييحنها بييدالالت عييدةو والمطيير ي ثيير ووردة فييي الشييعر السييياب فييي قميييدته أم

 واستعماله فيه يحقق رونقا وجماال.

حاول بع  الشعراء االنزياح عن داللة المطرو المتمثلية فيي االرواء قميد الخميب والنمياء اليخ داللية الطوفيان 

 قول ناصر لوحيشي:الذي يعمف باالشياء وبااللوان وتضيع معه كل االتجاهات ي

 كيها النغما المستدير

 يحاصرون الشوق والشوكو العبرات

 ار  دمعنا متحدا يتترل والماو
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 مطرا قانيا مستطيرا

 قطرٌ......قطرٌ

 قطرات

 ويختلط باللون

 يرتب  اللون

 يرتب  الين

1ترتعش النسمات

1 

لتغييير اضمن ثنائيية ضيدية محورهيا المطيرو الرميز اليذي يحميل  هذا البناء التقابلي للمورتين يجعل النص يتحر 

.  2حيياةبل يخل بين مياينبغي ان ي يون و ومياهو كيائن وتنموالميورةو وتتطيور لتبلي  قمية التعيارض بيين الميوت وال

لية الهميو  وه ذا مم ن لمتتبع الرمز ان يقف علخ كثير من الرموز الخاصة التي تااذ داللة الخموو احيانيا ودال

بييين  رة ااييره و فهييذه التقاطعييات الرمزييية ترجييع اساسييا الييخ التقيياطع فييي الطبيعيية النفسيييةو والتوجييه الروحيييميي

 المبدعين.
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الليون  ومن رموز الطبيعية التيي وظفهيا الشياعر الجزائيري يوجيد الليون اهيم انواعهيا فيي الشيعر المعاصيرووتحديدا

رار الغماريو مش ال سمة التمييز في شيعر،و حييث ارتبطيت سيسييائية االاضي)االاضر( الذي يحضر ب ثافة عند 

 . 1في اطابه الشعري برنيته للعالم في تعالق بالعرفانية من االل تعبيره

ميز راضافة الخ رموز ااره ش لت حضورا في الشعر العربي اجمياال كرميزأ اليريح أ اليذي يم ين اعتبياره ثياني 

 الت متعيددةللونأ والريح عامل طبيعي مهمو ارتبط باالنسيان منيذ القيد  فحمليه داليستقطب الشعر الجزائري بعد أا

تيييرتبط كلهيييا بيييالريح كميييؤثر طبيعيييي مييين شيييانه ان يغيييير ويهيييد و ذلييي  ان عمليييية الهيييد  تعيييد احيييده ممييياحبات 

نموصيه ي التغييرووشعراننا في توظيفهم المريح لم يخرجوا عن هذا المفهو  والداللةو يقارن أيوسف وغليزيأ ف

ن يضطر  بين الريح والمفماف راميا الخ تجسيد نوع من الحركية الدالة علخ صراع ما و هذا المراع ال يلب ثا

 يقول:حتخ يخبو عدا في النمخ الذي سنقف عنده وهو حديث الريح والمفماف الذي يوجد فيه الشاعر والمرأة ف

 شنفقا وقالت كا كحبامشنفقا عبست تولت والهو  يجتاحها                              

 كالطييفقى في ظالمي خافقافهوا  في قلبي يناز مارما                                   

2لانما الري  الزما يتصدني                            فالى اللقاو الى اللقاو       
1 

بييين الييذات والموضييوع الييخ طييور هييذه المعييارض أالييريحأ هييو الييذي يييذكي جييذوره المييراعو ويحييول العالقيية 

شياعر االنفمالو والريح عند عز الدين ميهوبي غدت ثقيالو ففيي قمييدته نجيد ان أرييح السيمو أ احاطيت بيروح ال

شيان  ميدعاة الت فاحالتها قفراو ارابا يعيي فيه البو  وكانه يومئ الخ ان الرياح احده مفعالت االبيادة الروحيية هيي

 تشان  في المخيال الجماعي للعربوالنفورو كما البو  مدعاة لل
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ُ النز   ي كالحجارٌ ينست             حيران وحدي مثقال بهموميولِ   حْ ا

 حتى القصيدٌ سافرتفي صمتها            والروح تاات في رياح سموز

 حتى السماو تعلقت ببروجها              ومضت تولول دع  تل  نجومي

1احزانه                   يباي وتسانه خرايب بوزصرت الغريبتوحدت 

1 . 

هيم فيي منشير الخ ان حضور الريح في الشعر الجزائري المعاصر لم يرد محوريا لنموصهو بل رمزا ثانويا ل نيه 

  بالحركيةواثراء داللة النص و ونيذكر هنيا ان الرميز عموميا ينطيوي فيي جوفيه عليخ داللية التغيييرو اليذي ال ييتم اال

 ال تنجح بدورها اال بفعل عملية هد  كلي او جزئي بش ل من االش ال. والتي

لثيائرة والجدير بالمالحظ كذل  فيي شيعر المغيرب االقميخ هيو ارتبياط رميوز الثيورة برميوز الطبيعية الغاضيبة او ا

ييف وبخاصة رمزأالعاصفةأ كما في قميدة عبد السال  الزيتوني أبحيار ومييالد عاصيفةأ وقمييدته االايره أار

لمعنيخ بال عاصفةأ وقميدته عبد ال ريم الطبال أاحال  عاصفةأ ففي قمييدة أبحيار ومييالدي عاصيفةأ نجيد هيذا ا

مضييغوطا فييي المييورة الحسييية التييي تضييم رمييوز الثييورة االموليية وغضييب الطبيعيية المخيييف ممييثال فييي مظاهرهييا 

بيعية ض العسيير هيو االنسيان بطاحوالعواصيف وغيرهيا وقطيب الرحيخ فيي هيذا المخياالمختلفة المساءو الظال والري

 الحال:

جياء دون والعنوانان من وضع الشاعرو حيث جعل الطبيعية نفسيها تشياركه هيذه الرغبية فتسيلم قيادهيا للعاصيفة الهو

لشاعر استمداد ا مقاومة انها لون المخاض العسير تجد فيه الطبيعة واالنسان فرصة التغيير واللتجديد والميالد ويعد

 ربي .معجم الطبيعة بقمد اغناء تجربته الخاصة اتجاها رومانسيا عرفه شعراء المغرب العرموزه ب ثافة من 
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 رمزية الليل والظال  والدجخ: -ج

ان الظيال  واللييل واليدجخ الفياظ تلتقيي عنيد ميدلول واحيد فقيط جياء فيي لسيان العيرب أالظيال أ اول اللييل وان كيان 

اي لييال وليلية ظلميةووظلماء: شيديدة الظلميةوواظلم اللييل : اسيود وليلية ظلمياءوويو  مظليم: مقمرا يقال: اتيته مظلما 

شديد الشر ... وامر مظلم:اليدري من اين ياتي به..... والعرب تقول لليو  الذي تلقخ فييه شيدة ييو  مظلموحتيخ انهيم 

1ليقولون يو  ذو كواكب اي اشتدت ظلمته حتخ صار كالليلأ
1 . 

نهير: والضيياء ي ذكره الخلييل بين احميد الفراهيدي قائال:أضيد النهيار واللييل:ظال  وسيوادووالنهار:النور اما الليل فقد

الء وليليخ: طويلية و اما ابن منظور فيقول بعد مايبين ان الليل هيو الظيال  وليلية ليي2اي يضيء.... والليلي الذا اظلمأ

مووان ال اء في الميحاح: اليدجخ سيواد اللييل ميع غييعنها حيث جشديدة صعبةوواما الدجخ فمعناها ال يختلف كثيرا 

ل لفظ بالتالي ف وتره نجما وال قمراو وه ذا نجد ان الليل انما هو ظال و والظال  هو الليلو والدجخ هو سواد الليل 

 قد ينوب عن االار ويااذ معناه.

لو تحيت الت التخليف واالحيتالرسم الفيتوري من الظال  والليل والدجخ لوحة افريقيا االمس عنيدما كانيت تحيت ويي

شيديد الشير  سيطرة الرجل االبي و فهذه االلفاظ كانت تعبر عن الهمو  واالحزان التي تلم بالشاعر فيي ييو  مظليم:

لتعيابير اوليلة وليالء وليلخ: طويلة شديدة صعبةو كما جاء في لسان العيربو والمتميفح للشيعر العربيي يجيد بعي  

قلم للييل والتيايل اسود تمال الدواوين والحاصل ان الشاعر العربي اافيقأفي مجياراة امثل ليلة ظلماء ودجخ الليل ول

 مع معطياته اذ عد زمن للتالم والشعور بالخيبة.
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يرة وتضييف وهو احسا  ترجمته الخرافات الشعبية االنسانية القائلة ب ون اللييل ميواطن الشيياطين واالرواح الشير

 . 1مضخ الخ الجحيم ان من مات ليال

لمآسييي نمييل الييخ ان الليييل فييي الشييعر العربييي رمييز للشييرو رمييز الفرقيية والظلييم والغربيية والقهرويمثييل النتاعييب وا

ة ييل مين سييطروالمعاناة الن العدو يتستر تحت ظالمه ليتم نو وليذل  كيان البيد مين االسيتعانة بالنيار مين اجيل التقل

 النها الوحيدة التي تبدد دجاه وتنير سواده .الظال  حيث جمعها في ثنائية متالزمةو 

نهيا قمييدة مال لمة االايرة التي استعملت في معنخ الليلو هي الظلمة او الظال  وقد ت يررت فيي قميائد الفيتيوري 

 أن روماأ.

 كلماتي اصوات حياٌ                                        

 عرف موت الالمات ل ت                                       

 فيها من يورٌ افريقيا                                       

 شعب  نجي القسمات                                        

 نفض الظلم  من عينيه                                        

 وتواج ملو الظلمات                                        

 فاذا الشمس تدور                                       

 وتلد الشمس                                        

1وتلد الحريات                                       

2 . 
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هات عليخ التشيبي التعلييلو كميا ال يقيو يشيد الفيتوري في هذه القميدة بناء مغايرا ال يقو  عليخ تقيديم المسيوغات او 

ورتها مين فيه تتحر  اللغة كما يتحر  الحلمويعمف بالمالوف وكل مالمح المعقوليية والمعياني القاموسيية يبنيي صي

خ رميوز دون اعتماد علخ استعارة االشيياء مين الخيارجوفهي تنميو مين نفسيها وتفجير معانيهيا مين داالهيا لتحيول الي

دة لفظية الواحيبتعدد القارئ واسقاطاته النفسية علخ الخطابواذا علخ الرغم مين ت يرار ال محملة بدالالت شتخ تتعدد

لميات( كما في قوله:)كتماتي اصوات حياةوالتعرف موت ال لمات( وقوله:)نف  الظلمة من عينييهووتوهج ميلء الظ

 ن القواميس.وقوله:)الشمس تدور.......وتلد الشمس( فهي لم تعد مجرد الفاظا تحمل معاني تستخرج م

د وايروج تمثل الجملة الشعرية في هذه النمووأتش ال دالليا جديدا وانزياحا للغية )االنحيراف( هيو اير  للقواعي

للغية التيي اعن المالوف او احتيال من المبدع علخ اللغة النثرية لت يون تعبييرا غيير عيادي عين عيالم عيادي واو هيو 

 . 1ل آارأيبدعها الشاعر ليقول شيئا ال يم ننا قوله بش 

 استمر لفظ الظال  دون ان يتغير معناه كما في قميدة من أاجل عيون الحرية أ

 اكتب فالظلم  تتوقد

 اكتب فالالم  تتجسد

 واياد تمتد......وتمتد

 تحفر للمستعر قبرا

 تبني فوق الظلم  جسرا

1تعبره افريقيا الابر 

2 . 
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ر لعيل فيي االمياال الضياء والنور وال لمة المجسدة هي التي طالميا كانيت اميالو وان احترا  الظلمة لن ي ون نتيجة 

انيية الييادي الببال تابة تقرير للحقيقة التي فرضت نفسهاو وهي انهاء ليل االسيتعمار وتينفس صيبح الحرييةو بامتيداد ا

 للجسر إلي تمر عليه افريقيا.

ا لتياريخ والهوان في معظم قمائد الفيتوريو بل ظلت رميزظلت الظلمة كما الليل رمزا للعبودية والر و والضعف 

ل صيار، اسود ال تحسد عليهو واضاف اليهما الدجخ الذي جسد من االله الرميز نفسيهو كيان هيذا اللفيظ بيارزا بشي 

 في ديوان أاغاني افريقياأ

 يا اخا اعرفه........رما المحن

 انني مزقت اكفان الدجى

 انني ادمت جدرانا لومى

 في كل ارض عريت منضيااايا اخي 

1وتغطت بدجااا 
1 

سيتعدت فالدجخ المقمود هو نفسه الليل وهيو نفسيه الظيال  فيي القميائد االايرهو وهيو رميز ماضيي افريقييا التيي ا

 وانته ت حرمتها .

 ييالميتيةو تعيان ال فن سترة الموتخو وتمزيقه اعالن عن الرف ووالدجخ هو ليل افريقييا الحيية الميتيةو او الحيية ك

و كميا فيي ادمة االايركما يعيي من هم دون البشر الذين تعروا من الضياء وتغطوا بالدجخ الذين عاشوا عبيدا في 

 قميدة أالبعث االفريقيأ:

 افريقيا استيقضي

 استيقضي من حلم  السود

 قد طالما نمت الا تسامي
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 الا تملي قدز السيد

 قد طالما استلقيت تحت الدجى

 1المجهدمجهدٌ..........في كوخ  

السيتفها  يالحظ ان المقطع يبني صورة تتناسق عناصرها في ادمة معنيخ يرييده الشياعر فيالحلم االسيود والنيو و وا

ذي يمثيل لخدمية مشيهد االسيتلقاء تحيت اليدجخ اليالمجهيدو اليوان جياءت االن اري اليذي يؤكيد السيا  والمليلووال و، 

 ظال  افريقيا عبر العمور.

مين هيذه  لم ي ن الفيتوري وحيدا في توظيف الليل والظال  والدجخ في شعرهو فال ي اد يخليو دييوان شياعر معاصير

 االلفاظ فهذا اليا  ابو شب ة يقول في قميدتهأصالةأ .

 تر  مشيئت  العليا تنادي

 بثروٌ النار في تل  البراكين؟

 رباه ال ينتهي حلمي ببراق 

 لطين.....؟من اللهيب، ويخبو الطين في ا

 ار   احفا في الليل متلهباوال 

2بجهرٌ السخط  في ايدي الشياطين.....؟
1 

ييتخلص  ليل وظال  الفيتوري رمز لهوان الشعبو يريد ان ينهيه وااطياء يرييد ان يميحبها هميو  يرييد الشياعر ان

 اار. منها ففي ذكرها بحث عن فجر جديدو تطهير للذاتو اما ليل وظلمة ابي شب ة عذاب من نوع
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ب فيي ان عذاب ناجم من عد  الطمانينة وتم ن التشان  من النفس اذ لشاعر يعيي في حالة من ضياع الحلمو ويرغي

 . 1واطابهأ يخاطب هللا لعله يحظخ بقسط من الراحةو أغير انه في قرارة نفسه مؤمن بان هللا ال يمغي الخ نجواه

 والظال  كما في قميدةأاغنية في شهر آبأ بعد موت تموز:يعرف السياب من قامو  الليل 

 الظلماو نقال  اسعاف سوداو

 وكان الليل قطيع نساو

 كحلو عباواتسود

 الليل خباو

 الليل نهار مسدود والظلماو

1نقال  موتى سائقها اعمى"

2 

سيية لحالية النفايدال السياب عالم الظلماء والليل فاذا هو مشحون باالسخ وااللمو واذا مدلوله يتعدد ويتنوع حسب 

تحمييل  للشيياعر انهمييا فضيياء يييوحي بييالحزن والشييقاء والتعاسييةو فالظلماءأنقاليية اسييعاف سييوداءأ ونقاليية االسييعاف

عميخ حتخ اذا وصفت بانها سوداء وسيائقها ا المرضخ والجرحخ والموتخ صوتها مزعج النه يحمل اابار الموت

تخيييف  كييان هييو المييوت والمييال  ال محالييةو ف مييا ان نقاليية االسييعاف تثييير الخييوفو وتنقييل الهل ييخ كييذل  الظلميياء

حلييت روح ويسيتغل لونهييا القيياتم سييتارا اليقيياع الجريمييةو الظلميياء والليييل يظهييران نفسييية الشيياعر الحزينيية حيييث أ

ليذي ابيدع الليل والفت رموز الوحشة المعادلة للفاجعة فيي يقيين نفسيي هيو يقيين الشيؤ  السياب القانطة في روح ا

 مؤداه الحسي وليس قائما علخ الوصف التاليفي االفتراضي 
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ميب اال هذا الشؤ  الناجم عن غياب تموز وال امل بعد رحيل تموز الذي هو رمز الخميب والحيياةو فلييس بعيد الخ

 القفز.

ينفضيه  ذهب صالح عبد المبور هو االار الخ استخدا  الليل في قمائده حيث كان يمف لنيا تجربتيه باللييل اليذي

لتيي ابال ضمير وذكره وداع االصدقاءوفاعطانا صورة واضيحة للييل اليذي يعيشيه فهيو اعميق مين الظلمية العيابرة 

ه فيي بية تختليف كيفييا عين مجميوع تجاربيتسبق ضوء الفجرو فقميدتهأرحلة في الليلأ تتسم بحزنهيا تيابع مين تجر

ماليية بقية قمائد الديوانو فهي ليسيت تجربية مقميورة عليخ نيوع الحيزن فحسيب بيل تمتيد اليخ نوعيية المغيامرة الج

 .1ايضا

 الليل ياصديقي ينفضني بال ضمير

 ويطلق الظنون في فراشي الصغير

 وينقل الفؤاد بالسواد

 ورحل  الضياع في بحر الحداد

 المساو يقفز الطريق والظالز محن  الغريبفحين يقبل 

 يهب يل  الرفاق فض مجلس السمر

2نلتقي مساو مد -وافترقنا""–"الى اللقاو" 
1 

لميفة مين لعل السمة االولخ التي تضيف علخ هذه القميدة قيمة رياديةو هي الشمول وت تسيب أرحلية اللييلأ هيذه ا

لرومانسيي افاللييل اليذي يفيتح بيه الشياعر قمييدته لييس هيو اليدليل ‘ جماع العناصر الشمولية في جزئياتها المغيرة

 الذي يعذب المحبينو وال هو المضني الذي يقاسي منه المرضخو وال هو الليل الجنسي.
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عبد  حيل عند صالالذي تتو  اليه ال ثيرون ....... هذه وغيرها الوان جزئية من الليل االكبرو فهو ليل أشاملأ والل

 المبور هو عذاب الممير والغربة والموتو هو مدلول شمولي ال يقبل التجزئة.

الغربية  وهيو ييرادف فعذاب الليل ال يرادف السهاد انما يرادف االحسا  بالنهاية التي يعلنها تعبير الوداع الخ اللقاء

 في العالم.

 اعود يا صديقي لمنزلي الصغير

 وفي فراشي الظنون لا تدع جفني يناز

 ما ال في عرض الطريق تائهون يطلعون

 يالي  اصوات تنداح في دوام  الساون

1كانها يباونال شيو في الدنيا جميل كالنساو في الشتاو"
1 

ي النهايية يتحول الليل في هذه االبيات الخ رمز للضياع عنيد عبيد الميبور فالمسيرات الميغيرة كالنسياء ال تجليب في

ة الييزوال بيال صيدهو فهييو هنيا يميور لنييا احسيا  ينتفيي معييه كيل تجييزء سيوه الضيح ات القميييرة االجيل السيريع

موجيود لحساب العاطفة الشخمية او االجتماعية فهو احسا  كيياني وكيوني معيا هيو رميز العالقية بيين الوجيود وال

 بين الذات والعالم.

ن مجميل ميويتوليد وي فالرمز الفني اللغوي يحبط بالميورة ويؤتفيع بيدالالتهاو وهيو ينبثيق اساسيا مين السييا  اللغي

 العالقات الحميمية بين المور الجزئية التي تثمر بتناسقها وت املها مثل هذا المعنخ.

المقييا  بمن الواضح ان الجمع بين الليل والبحر والهمو  في صورة واحدة ينجو عنه الخوف فاذا هو لييل طوييل 

 وثرياته واقفة ال تتحر  ابدا. النفسي تسيطر فيه الهمو  واالبتالءاتو ليل ثقيل بحيث ان نجومه
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ميل لنهايية انه ليل يدعو الخ اليا  وااللم انه ليل يائس ال يوجد فيه بمييص الي ايالو و ليو جياء الميباح فيال ا

 :1ماساته او همومه يقول امرئ القيس

 بانواع الهموز ليبتليوليل كموج البحر ارخى                                     سدو لمعلي 

 فقلت له لما تمضيبصلبه                                    واردف اعجا  وناو بالال

2ال ايها الليل الطويل الى اجل                              بصب  وما الصباح من  بامثل
1 

اعر وهيي صيورة اايره مين حيياة الشيصورة الليل في هذه المقطوعة في صورة حقيقيية لمعانياة الشياعر النفسيية 

 البائسة التي يسيطر عليها االلم والقهر.
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 رمزي  القمر: -

مشيبه بيه عودنا الشعراء العرب ان يتخذوا من القمر اداة تؤدي عدة اغيراض فيي شيعر العيزل فقيد كيان القمير هيو ال

والسيهاد  يبتونه ش واهمو والحل الوفي في ليالي الوحيدةالمثالي في وصف محاسن المحبوبةو والمدر الرحب الذي 

وحي ييول ن القمر في شعر درويي كان مختلفا في اغراضا زاستعماال اذا انتقل مين مجيرد رميز طبيعيي اليخ رميز 

 بدالالت عدة يقول درويي في قميدهأ اائف من القمرأ

 خبئيني اتى القمر

 !ليت مريتنا حجر

 وجهامسى مسافر

1ويدانا على سفر
1 

اني ما ييدل الثييتقاطع القمر من رمزين اارينو هما المرايا والحجر لعل االول يدل في هيذا السييا  عليخ الحقيقيةوبين

شيبيه علخ الممود والثباتو وهما رمزان كثيرا ما ت ررا في شعر دروييو وقيد جياء فيي هيذا المقطيع فيي صييغة ت

ال تتحيول  باداة التمني )ليت( لاليحاء برغبة الشياعر فيي االتحياد بياالرض والتوحيد ميع عناصيرها ل ييبلي  مقترن 

ذا اتمد القمير حقيقة الخ سراب بسبب محاوالت المستعمر المت ررة القتالعه من الجذور وااللقاء به في المنافي ويس

قيقية ال تيي كانيت متواريية فان شيفتو وهيي حداللته من هذين الرميزين ليميبح شي ال مين اشي ال الحقيقية المخيفية ال

الرض هيو قيدر سي ان تلي  ات ذبو ان القمر هو الغد الذي ال مفر منه و عند الشيتات والسيفر اليخ المجهيولو وكيان 

ه يسياوي السفر االبديو وان السيفر هيو الحقيقية الوحييدة التيي يمتل ونهياو فيي الماضيي )وجيه امسيخ مسيافر( والوجي

 ر( واذا كياناالسيتعارة الم نيية والحاضير )ابئينيي اتيخ القمير( والمسيتقبل )وييدانا عليخ السيفايضا الحقيقية فيي هيذه 

 القمر ممدر اشعاع ونور فان درويي ال ي تفي منه باالشارة.
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أ لحين المادية في ليل الدجخو وانميا يسيتعمله فيي سييا  ااير ي تسيب فييه دالالت جدييدةو يقيول دروييي فيي قمييدة

 غجريأ

 شارع واض 

 وبنت

 خرجت تشعل القمر

 وبالد بعيدٌ

1وبالد بال اير
1 

ا بسييطةو ا ناول ما يسترعي انتباهنا في هذا المقطع هو ورود ابرية تيربط بينهيا ادوات العطيف وتبيدو فيي ظاهرهي

طيعو وكان الشاعر ي تفي برصد حالة معينة او وصف معيينو ول ين سيرعان ميا يطالعنيا الرميز بيين وسيط هيذا المق

ة لي شييف عيين المعنييخ الخامييد الييف تليي  البسيياطفعييا فييي هييذه االسييتعارة الم نييية )وبنييت ارجييت تشييعل القميير (مل

 هو ففي هذهالمفتعلةوويرسل باشاعاته في اوصال النص و فيمبح بوصلة توجه مسارهو وتدعونا الخ التامل في ابعاد

اشتعال مين  ي ترمز الخاسناد االشتعال الخ القمر التالتخييلية التي تتحقق ب االستعارة الم نية تستوقفنا طبيعة العالقة

ذه الميورة نوع ااوو اشتعال يتدعخ الخير الم اني الضيق الخ كل االم نة التي يطالها ضوء القرءان القمر في ه

ن محموليه ذات الطابع االستعاري قيد تجياوز مدلولية القرييب ليتحيول اليخ رميز ل يل مياينير اليدرب مادييا ومعنوييا ا

ح ر اليذي اصيبهنا يحيل علخ كل ماينير النفس ويشرع ابواب االمل و يعيد الثقة في المستقبل والحلم بالنم الرمزي

 يبدو مستحيال .

أ تتطيور داللية القمير فيميبح معيدال ليالرض التيي تحوليت اليخ مجيرد حليم وذكير بعييدةو يقيول دروييي فيي قميييدة

 البئرأ
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 بالبئر القديم اختار يوما مانما لمر 

 ربما امتالت سماو ربما فاضت عن المعنى وعن

 امثول  الراعي، ساشر  حفن  من مائها

 واقول للموتى حواليها، سالما ايها الباقون

 ارفعالطيون !حول البئر في ماو الفراش 

 1لعلنا !عنحجر:سالما ايها الحجر الصغير

 يل بوفراشياتو تبعيث مين اليذاكرة لتشي ل عالميا جمييال تحضر مختلف اش ال الطبيعة من بئر ةحجر وماء وطيور 

ليط لمنفيي ولتسياش اله وب ل دقائقه وتفاصيلخو انه عالم الحلم الجميل الذي لم يعيد للشياعر سيواه وسيط هيذا الغيياب ا

ي ساسييا فيي االضوء علخ هذا النص و ومن االله علخ داللة القمر ارتاينا ان نقتحمه مين العنيوان باعتبياره طرفيا ا

 صو وبؤرة اشعاعية تضيء جنباتهو وعتبة او لو لوجهو انطالقا من العنوان التالي :ن

البئر )ابر المبتدا محذوف تقديره هذا البئر( و نستشيف ان هيذا االسيم يتجياوز دالالتيه االصيلية باعتبياره جيزءا مين 

لداللية في عميو  الينصو شحناته ااالرضو يحتوي علخ مياه جوفيةو ليرمز الخ ارض فلسطين كلها و فتسري بذل  

واذا كانيت البئير جالبية بمائهييا ل يل ظميا او عيابر سييبيلو فانميا فيي الينص تييوم  فيي احيده االسيتعارات الرمزيييةو 

وتدال في عالقات تجاذب مع المور االستعارية والتشبيهية والرمزية االاره في النص)واقول للموتخ حواليهيا : 

الفراشية( فالمياء فيي هيذا السييا  ييوحي بالحيياة واالسيتمراريةو اميا الفراشية  سالما ايها الباقونو حول البئر في مياء

فتوحي بالنطال  والتحررو وهيي هنيا ربميا تيوحي بتحريير الجسيد مين سيجن البيدن او ترميز اليخ الخليود اذ اقرناهيا 

ن االرض ليست مجيرد بلفظة)الباقون( الدالة علخ البقاء والثبات واالستمرارية والجملة االستعارية كلما ترمز الخ ا

البيد لهيا اال هيذه االرضو وال ترابو وانما هي هوية يحملها الفلسطينيون اينما حلو وارتحلو يفتدونا بارواحهم التيي 

2مستوطن لها اال حول هذه البئر) لم يقل قرب وانما قال حول : وهي تعني االحاطة والشمول(
1 
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 الرمز التاريخي : -2   

 ان توظيييف الرمييوز التاريخييية فييي شييعرنا العربييي عييرف فييي المشيير  العربييي بشيي ل الفييتو ولعييل ذليي  يعييود الييخ

ب امجياد العير منيت بها شعوب العالم العربيو والمحاوالت الفاشلة للنهضة واستعادةاالن سارات وايبة االمل التي 

 ميا لحقيه مينبيي بعيد سيقوط الدولية العثمانييةو واذا رزحت معظم البلدان العربية تحت االسيتعمار واالنتيداب االورو

ل يييان امحيياوالت جييادة بغييية مسييح تاريخهييا وهويتهييا واسييتالب مييداراتها الثقافييية والماديييةو باالضييافة الييخ زرع 

 القد  كرمز في جسم االمة الذي ش ل وعيا قوميا موحدا لده شعرائنا الذين اشادوا بالقضية واستخدمواالسرائيلي 

 اسيتنهاض الشيعوب و واليدفاع عين الشيرف المسيلوب و فيان الشياعر يختيار مين شخمييات التياريخوقناع من اجيل 

 مايوافق طبيعة االف ار والقضايا والهمو  التي يريد نقلها الخ المتلقي.

 رمو  الشخصيات الدبي  والسالمي : -ك-

ان كثيرا مين دارسيي الشيعر العربيي المعاصير يبيدنون حيديثهم عين الرميز عيادة . بيذكر االشيارات التاريخيية التيي 

ينتقيها الشاعر من ترا، امته ومن تاريخها الحافل بالبطوالتو او مين الميثولوجييا العالمييةو فيسيتعيرها مين سيياقها 

نخو ويحملهيا فيي ذلي  السييا  دالالت جدييدةو ومعياني في الماضي ويدالها في شعره تمريحا او تلميحا لفظ او مع

عيين  -عندئيذ–اايرهو ومواقيف معاصيرةو تضيياف اليخ ثيراء الداللية االصييلية فيي التيرا،و فيشيف الرمييز التياريخي 

عليخ غايات بعيدةو ويعبر عن تجربة انسانية واسعةو حاضرة وازليةوبحسب طاقة الشاعر التعبيرية وقدرته البيانيية 

سيا  التجربة ال ليية المتيه هيذه التجربية التيي هيي اشيعاع دائيم بالنسيبة الييهو اميا اذا عجيز فنيه  صهر رموزه ضمن

الشعري عن اذابة هذا الرمز التاريخي في التجربة الخاصة للشاعر او انه لم يستوعب تجربية امتيه فيان هيذا الرميز 

 و وربما يقف هنيا  حياجزا يمنيع تجيارب اسما نابيا في م انه طافيا علخ السطحو جافيا يرفضه السيا -حينئذ–يظل 

الشيياعر ان تمييدنا بييالمعنخ وااليحيياءو وقييد حيياول كثييير ميين شييعراء المغييرب العربييي المعاصيير توظيييف هييذا الرمييز 

واالفييادة ميين رمييوز التيياريخي الغييراض فنييية وحضييارية كثيييرة علييخ تفيياوت بييينهم فييي التركيييز والجييودة والتنييوع 

1التاريخ العربي
1. 
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عرف الشعر الجزائري المعاصر في فترة التسعينات وبعدها هذه المييزة الفنيية و وهيي توظييف الرميوز التاريخييةو 

اثير بيارز فيي تياريخ االنسيانيةو والتي تضم الرموز الدينية والتراثية والسير الشعبيةو واسماء الشخميات التي كيان 

ل ن غلب عليهيا اسيتدعاء التيرا، اليديني مين قميص االنبيياء واالماكن التي اقترنت باحدا، عظيمة في التاريخ و و

والشخميات التي ورد ذكرها في القرآن ال ريم التي اضفت علخ الميورة الشيعرية طابعيا مين الحيويية واالصيالةو 

وعرف هذا التوجه عند شعراء االتجياه المحيافظ اليذي يعتميد عليخ التيرا، االسيالمي والعربيي بشي ل م ثيفو رغيم 

الت الجادة التي لم تر  الخ المستوه الفني المطلوب و هذا حسب راي ناصر محمد أوقد سجلوا بهيذا بع  المحاو

االستخدا  تطورا ملحوظا في المورة الشعريةو والسيما استخدامهم للرمز واالسطورة وهيو امير ليم ي ين معيروف 

بل ال اظننيي مبالغيا ان قليت انيه قلميا من قبل غير ان استخدامهم للرمز لم ي ن ناضجا وال قويا في جميع االعمال و 

1كان موقفا الن اغلبية هؤالء الشعراء لم يتعدوا في الغالب الرمز اللغوي بطريقة مسطحة

2 . 

ين يتجلخ الرميز التياريخي ايضيا باستحضيار شخمييات ومواقيف مين التياريخ االسيالمي و قميد اعطياء المفارقية بي

 لسليمان جوادي:االمس وانتماراته واليو  وان ساراتهو في نص 

 وماذا تريدين بيروت من اؤلو العر 

 صالح مضى

 ومضى خالد والو خالد

 ال تريدين ليل  انس وحفل وطر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

و 2006و  وتبير 2محمد ناصر و الشعر الجزائريالحديث اتجاهاته وامائمه الفنيةن دار الغرب االسالميو ط  -2-

 .591و 



35 
 

 

 مضى طارقوا استقال لحر 

 فال ليل  الوصل عادت

 1ول عادت الندلس

زل تضييف قناتهيا تمينيف يعيال ش  ان المتفحص للرموز التاريخية في الشعر الجزائري المعاصر ييدر  صيعوبة 

اية غها امر في كل فئة علخ حدة الرموز السياسية منها عن الدينية و واالايرة عن االجتماعيةو وه ذا و فالفمل بين

ون اايرهو دالمعوبةو ان لم نقل باستحالته و لما لها من تداال كبييرو وتعيانق شيديدو يحيول دون تمينيفها فيي فئية 

ي سييا  فيسياسيا والع سو ومنها ماهو ديني سييق مسياقا اجتماعييا او اجتمياعي صيي  فمنها ماهو ديني سيق مساقا 

 دينيو وه ذا.

حظيت الشخميات التاريخية بنميب وافر من عملييات االسيتدعاء واالستحضيار فيي شيعر محميود درويييو اليذي 

حيييث اتخييذ ميين  ات ييل علييخ شخميييات قديميية واحييدا، تاريخييية جعلهييا الفييية للموقييف الشييعوري الييذي يعبيير عنييه و

صييفات الشخميييات واالحييدا، مييا اشييتهر بييه ميين دالالت عبيير التيياريخو رمييوزا مفسييرة لموقفييه ورايييه فييي الواقييع 

2المعيي
1  

تنبي وصيالح الشحميات االسالمية التي ت رر ورودها في قمائدهو اسماء االنبياء والرسل عليهم السال و والمهذه 

سيتدعانها المورة للواقع السياسي الفلسطسني والعربي التيي عيز ظهورهيا فييه واصيبح االدين لما فيها من مشابهة 

نتيا ه ال يجيد عامرا ملحا يفتقد الخ امثالها في واقعنا المعاصر و وتش ل معادال موضوعيا لما شعر بهو فضال عين اني

نياء التيرا، ا مشيتركا بيين ابالذيوع والشهرة اذا اصيبحت رميزمن وهو يقد  هذه الشخميات للمتلقي العربي لما لها 

 والدين والفني الواحد.
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فاستدعاء مثل هذه الشخميات هي في الحقيقة محاولة لقيراءة واقعنيا العربييو لنعيرف مين ايالل هيذه المقارنية بيين 

الماضي والحاضير مقيدار الخليل اليذي اصياب االمية فيي حاضيرها وميايم ن اسيتلهامه مين تجيارب الماضيي حليوال 

لمشيياكله المتشييابهة لمشيياكل االجييداد كيييف... والمتنبييي العروبييي والقييومي والقرمطييي الثييائرو وصييالح الييدين الييذي 

انتمر عليخ الميليبيين و فاصيبحت مثيل هيذه الشخمييات حاضيرة عليخ اليدوا  فيي هيذا االنسيان العربييو لي  انهيا 

1ة ال يبشر بالنمرترتبط في الوجدان العربي واالسالمي باالنتمار في زمن كان حال االم
1. 

ذ يشيير من الرموز التاريخية التي وضفها محمود درويي في شيعره شخميية المتنبيي ليتوحيد بهيا ويجعلهيا قناعية ا

وفة عبر عنوان قميدة أرحلة المتنبي الخ ممرأ الخ ولوج درويي الخ شخمية المتنبي ذات الهوية الشعرية المع

 انذا . وهي ثابتة في تاريخية الحافل بالتطورات في مختلف الممال حقائق مستمدة من حياة الشاعر ال بير و 

لعظمية بعيد ال يعاني المتنبي ازمة فردية تتعلق بمده تحقيق طموحه وتحول دون الوصول الخ مبتغياه مين الحيياة وا

 ايا امتيهقضيان حقق الفرادة علخ مستوه آار هو الشعرو وانما يعاني االزمة الحقيقية عليخ مسيتوه الشيعور العيا  ب

ي مين بييت تتساقط تحت وطياة الهزيمية وانهيدا  مجيدها التلييدو وتفتيت قوامهيا اليخ ممالي  اسسيت اال وهيالتي يراها 

فييذ العيداء لتنالعن بوت و حيث الم ر وايانة الح ا  وانحطاط حال االمة الخ الدر  المدل مميا افسيح المجيال اميا  ا

عميق فيي اعميا  المتنبيي بوصيفه شخميية قنياعو عليخ انيه صيراع امؤتمراتهم فقد يره الخ داللية الميراع اليذاتي 

ان ميايبوح فييتعده الفردي الخ الجماعي وبالتالي ي شف عن كل معاني التمز  والسقوط الذي تعانيه االمةو وليذل  

ل يييان ابييه القنيياع منييذ بداييية القميييدة ال يييدل علييخ ارتباطييه بهمييو  فردييية ااصييةو بييل انييه تعبييير عيين قضييايا تمييس 

 ضاري لالمةو وان انبثقت من الماز  الخاو المرتبط بشخمية المتنبيو يقول الشاعرالح

 للنيل عادات

 واني راحل

 امشي سريعا في بالد تسرق السماو مني
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 فقد جئت من حلب، واني ل اعود الى العراق

 سقط الشمال فال القي

 مير الدر  يسحبني الى نفسي.........ومصر

 الصميلكا اندفعت الى 

  1فلا اجد فرسا وفرسانا

اايرهو  اماليه تيارةليست القضية رحلة مغامرة يبحث فيها عن مجد ذاتيو فيبتسم ليه الجيد تيارةو او يجهي  حسياده 

الضيياع بوانما هي رحلة مجد من نوع اارو يحاول فيها وعي ذاتها المحطمة المخذولة في اوج ممابها انه شيعور 

واموصيا فيي  ويطر عليه فال يجد امامه اال العودة الخ الذات الكتشافها ميرة اايره والوحدة واالنهيار يمتل ه ويس

تهيا او عالقاتها باالارينو ولذل  فان صيوت المتنبيي يحميل نبيرة االميل والرجياء فيي ايالو االمية وتخطيهيا لمحن

 محنهاباللجوء الخ ممر معقد االمال ومحط االنظار.

هيذه العبيارة الشيعرية )للنييل عيادات و وانيي راحيل(و وكررهيا اكثير مين صدر الشاعر قميدته علخ لسيان المتنبيي ب

مرة واتم القمييدة ايضياو وهيي تيوحي بانهيا صيوت ااير غيير صيوت الشخميية وهيذا ميايتحقق فيي قنياع المتنبيي 

ملتقيخ اصييوات االنسييان الثييائر عليخ اوضيياع القهيير والييذل والتييردي ال يسيتدعس الشيياعر الشخمييية ليجلييو معالمهييا 

سعخ الخ القها من جديد بحيث ال تتنافر مع معطيات التاريخو وال تماب كذل  بالس وت والجمود فيه و بيل زانما ي

يريدها نموذجا للبطل يتخطخ زمانه ويعبير عين حالية انسيانية تتماثيل فيي عميرين متبياينين ول ين ميا يجمعهميا هيو 

شيابه بيين شخميية الشياعر وشخميية تشابه الوضع الحضياري المتهياوي والمياز  الوجيودي الفظييع ولعيل هنيا  ت

2بما تشير الخ ان ااتيار الشاعر لهذه الشخمية ليس ممادفة ةانما عن وعي تا المتنبي 
1   
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غادر كل مين دروييي والمتنبيي ميوطنهم اليخ ممير فيي ظيروف متشيابهةوول ن رحيلهميا يشي ل لحظيات ممييرية 

الهم بيوكالهميا ليه طموحيه الشخميي القيوميو وكالهميا مشيغول حاسمة اثرت في حياتهما ومستقبلهما اقوه تياثيرو 

ن ااتلفيت الجماعي العا و مس ون بما الت اليه االمةو وما ال اليه الشياعران وهيي قضيية االغتيراب عين اليوطن وا

 الظروفو فلنستمع الخ هذا المقطع المثقل بموت الشاعر المنفي عن الوطن:

 وطني قصيدتي الجديدٌ

 تو ع الهداياار  فيما ار  ول 

 وار  السبايا في حرو  السبى تفتر  السبايا

 في مصر كافور......وفي  ل ل

 للنيل عادات

 1 1واني راحل

ضيات عيدة متناق يتبدد حلم المتنبي الشاعر بسبب قهر الواقع المسيتبد مميا يجعيل التنياق  حيادا و والتنيافر قائميا بيين

ثيورة الميراع ميابين االمية واعيدائها بحييث ت شيف عين حالية التفسر الحالة القميوه للماسياةو وتنبيئ عين تميوير 

 والتمرد علخ واقع مختلف ضاعت فيه االمة وفقدت مجدها.

 لميا احسيوا يعتبر درويي من اكثر الشعراء الفلسطينيين الذين وظفوا تل  الشخميات مين العهيد القيديم فيي اعميالهم

لتيا  بيين خو وعليخ اليرغم مين البيون الشاسيع واالايتالف ابه من تشابه بيين تجربية المنفيخ وبيين تجيربتهم فيي المنفي

شييريد و وت 1948مسييوغات التيياريخ اليهييودي القييديمو والتجربيية الفلسييطينية الحديثيية التييي تمخضييت علييخ اثيير ن بيية 

دروييي مين  الفلسطينيين في اصقاع العالم عليخ ييد اليهيود و فيان ذلي  ليم يمنيع الشيعراء الفلسيطينيين وفيي مقيدمتهم

مين مميادر  االستفادة من ترا، اليهيود وارتيياد دور ثقيافيو يتجليخ فييه دور الشياعر بهضيم ثقافية العيدو واسيتعابها

فلسييطيني المعرفيية المختلفييةو وتوظيفهييا توظيفييا فنيييا يقييو  علييخ البعييد االنسييانيو وتمييوير عمييق ماسيياة االنسييان ال

 ومعاناته.
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لتيرا، اا يسيتلهم كيل التيرا، الفلسيطيني عليخ ارض فلسيطين بميا فييه تااذ الرموز اليهودية عن درويي بعيدا جدييد

و دا فلسيطينياليهودي والمسيحي باعتباره نتاج هذه االرض فيتناول درويي رموزا تتعلق بتاريخ اليهود لي سيبها بعي

 كما جاء في مقطوعته )السابعة عشرة من ديوان احب  او ال احب (يقول فيها:

 يا اطفال بابل

 سالسليامواليد ال

 ستعودون الى القد  قريبا

 وقريبا تابرون

 وقريبا تحصدون القم  في ذاكرٌ الماضي

 وقريبا يصب  الدمع سنابل

 يه يا اطفال بابل

 ستعودون الى القد  قريبا

 وقريبا تابرون

 *اللويا

 1 1اللويا
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يماهي شاعرنا بين سبي اليهود وتشردهم ابان السبي البابلي في القرن الساد  قبل الميالد وبين تشريد الفلسيطينيين 

  و وبعد ذل  يماهي بيين عيودة المسييح اليخ القيد  وبيين عيودة 1948ونزوحهم عن ديارهم من قبل المهاينة سنة 

وهيي محيررة مين رجيس الميهاينة بفضيل سيواعد  -بمشييئة هللا –اطفال فلسطين الخ القد  وهم ييرددون )هللوييا( 

 اطفال الحجارة وحينذا  تتحول الدموع الخ سنابل رمز الفرح واالستقرار في الوطن.

استلهم درويي بع  رموزه من الترا، الديني االسالمي وما يتعلق بحياة محمد صلخ هللا عليه وسلم حيث استخد  

ماره او عذابهو والخ جوار هذه الداللة شاعت داللة اايره فيي توظييف رمز شامال لالنسان العربي و سواء في انت

شخمية الرسيول صيلخ هللا علييه وسيلمو مين ذلي  التميرد عليخ الظليم وحميل ليواء النضيال فيي سيبيل الحيق والخيير 

االنساني حيث كان الشعراء يتحرجون مين التعبيير بشخميية الرسيول او اتخاذهيا قناعيا او ينسيبون النفسيهم بعي  

تهاو هذا بخالف شخمية المسيح عليه السال  ازاءها انهم اكثر حريةو ومن ثم اطلقوا النفسهم العنان في تاوييل صفا

مالمحها وانتحالها النفسهم فعلخ ملمح الملب اسقطوا كل االال  التي يتحملها االنسان المعاصر فيلجيا دروييي اليخ 

مين اشي ال القيرآنو واسيتلها  الفاظيهو ومعانييه وقمميه  اقتطاع جزء او اجزاء من هذا الترا،.......الخ غيير ذلي 

 التي يعج بها الشعر العربي المعاصر.

مين ايالل اشيارات رمزيية مين  –وظف درويي شخمية محمد صلخ هللا عليه وسلم التي انفرد بهيا القيرآن ال يريم 

اييالل توظيييف اسييم الشييهيد الطفييل محمييد الييدرة تييارة وتوظيييف اليينص القرآنييي تييارة ااييرهو كمييا فييي نهاييية اليينص 

وهو )فاصعد الخ سدرة المنتهخ يا محمد( ليحسد رمزا الصرار اليسوع في الوصول الخ الهدف الوطني والسياسي 

ما ان الظالم هو نفسيه وهيم اليهيود وذلي  فيي قمييدة بعنيوان )محميد( الممود واالصرار والثورة علخ الظلمو ال سي

 يقول فيها:

 محمد

 يعشعش في حضن والده طائرا خائفا

 من جحيا السماو، احمني يا ربي
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 من الطيران الى فوق ان جناحي

 صغير على الري  والضوو اسود

 1محمد

النسييان احادثية أاالفيي  ليمييور مييده المعانيياة التييي يلقاهييا ببراعية شيياعرنا المعهييودة يوظييف التييرا، االسييالمي فييي 

يقفيون  الفلسطيني والمتمثلة فيي البحير والميوج والغير  اليذي يرميز بيه للرحييل مين ناحيية وللعيدو الميهيوني ومين

 وراءه من ناحية ااره و يقول :

 الف شبا  على البحر الذي قد امرق المريق

 كي يغرقنا الرومان

 بيضاو اي الجدران

 داو اي البهج سو

 2والفارٌ اي مركٌ الدماو الطائش 

تبقخ الثقافة يبقخ االدب و يبقخ الشعر شاهدا علخ الوطن علخ المنفيخ عليخ منفيخ اليوطن وطين النفييو وعليخ النفيي 

من الوطنو والخ الوطن من االل غبار القوافل واستدعاء الشخميات التراثية التاريخية والدينية المرتبطة بالوطن 

 1و( وعائشةو وصالح الدين و وغيرهمهابيل وقابيل ونوح و ويعقوبو ويوسف و وعيسخ ومريم ومحمد) مثل: 
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الشيعورية  كان الشعر العربي المعاصر بتةنس ينحو هذا المنحخ باحتضانه الرموز التاريخية الغرض ت ثيف الحالية

شيي اله والتعبييير عيين معانيياة االنسييان العربييي بعاميية )وتجسيييد رغبتييه فييي التحييرر ميين قيييود االسييتعمار الحييديث با

العيالم  مسيتوه المغيرب ال بيير ا  عليخ مسيتوه المختلفةو والوصول الخ تحقيق وحدته المنشودةو سواء اكانت عليخ

لعيزة العربي االسالميو ومن اجل ذلي  يسيعخ شيعراونا بتيونسو ايضيا اليخ بعيث رميوز التواصيل بمنيابع الوحيدة وا

ها اللئيا  ميايزال مخزنيا ضيخما للقييم الروحيية المشيتركةو حتيخ اذا امياط الشياعر عين بعضيوالمتعة في تراثنا اليذي 

 ييير والثيورةو بدت تل  الرموز التاريخية حية ناصعةو تنب  بيالقوة والتيوترو وتحيرو عليخ التغبتش يله الفني لها 

لمسماة: علخ واقع المهانة والخضوع والتخلف نجد قبسا من هذا التوتر في قميدة الشاعر ممطفخ الحبيب بحري ا

اد التيي اضيحة اليخ عالقية التضيأالوجه االار للماساةأ التي يوظف فيها شخمية النبي يوسف و الرمز في اشارة و

 ت ون اول االمر و بين الشاعر ومجتمعهو فيقول فيها من تفعيلة المحد،:

 يا يوسف كفاف عبرات 

 واشر  في صمت ياات 

 فالبئر عميق 

 والقافل  ارتحلت

 الخوٌ ما رحموا يعقو  انسلوا خدود الليل

 1تركو  وحيدا في بئر الغرب 

 وبييالرغم ميين كييون الرمييز هنييا مييازال يتحيير  ضييمن قييرائن السيييا  فييي التييرا، يوسييفو البئييرو القافليية االاييوة 

راد وحشة االنفييعقوب....اال اننا نالحظ في التفاصيل االضافية داال اللوحة ضغطا غير قليل علخ معاني الغربةو ال

لهيا فيي ....( وهيذه الحشيودات الحسيية تحفير ك)كف ف عبرات و اشرب في صمت آهات  البئير العميقيةو اايذو اللييل.

 زمة في برمزه و فهو يعبر عن مشاعره المتأمجره المعاصرةو وتفيد فنيا ان الشاعر اتحد 

1 
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فيييين صيورة االاير أيوسيفأ فميارت الداللية المعنوييية ترتفيع فيي الرميز اليخ مسييتوه التجرييد لتشيير اليخ كيل المن

 ه الحال.المقهورين الذين يعانون مثل هذ

ان اسييتدعاء بعيي  الشخميييات االدبييية وتوظيفهييا فييي نييص معاصيير يهييدف باالسييا  الييخ معالجيية قضييايا تتعلييق 

ن بيالحرف وال لميية واالدب بشيي ل عيا و اذ نجييد كثيييرا ميين شيعراءنا ميين وظييف شخميييات مثيل المتنبييي وعنتييرة ابيي

ا تيي كانيت لهيالرميوز القاميات االدبيية ال و امرئ القيس وابو فرا  الحمداني و الخنسياء ....اليخ(  وغييرهم مينشداد

ي كانيت بممة فيي صييرورة الحركةاالدبيية فيي العمير اليذي عاشيته مميبغين عليهيا الداللية التاريخيية الحقيقية التي

د تماميا يعمي ت تفهاو واحيانا تستدعي الشخمية االدبية وتفرو من محتواها الرمزي التاريخيو وتشحن باللية مغيايرة

ن الشخمييات تعرية الواقع االدبي واجراء مقارنة بين البارحية والييو  أعليخ انيه مين الملحيوظ االيها الشاعر قمد 

فيي  التي حظيت بالقدر االعظيم مين اهتميا  شيعرائنا المعاصيرين هيي تلي  التيي ارتبطيت بقضيايا معينيةو واصيبحت

  1الترا، رمز لتل  القضايا وعناوين عليهاأ

مناسيبات  ان هذا النوع من الشخميات ال ن اد نعثر عليه في المدونة اال بع  الشخميات التي وظفها الشاعر فيي

مية دييوان عول دعته الستحضراها في نمهو وهي قليلة جداو ومتفاوتة الداللةو باهتة البث وااليحاء و فنجد مثال فيي

لشياعر والتيي يرفعهيا اليخ صيديقه از اليدين ميهيوبي الحب عولمة النار قميرة بعنوان أاالاضر فلو أ للشاعر عي

االاضير فليو  و فتوظيييف هيذه الشخميية الشييعرية ال يينه  ليي يؤسييس لرمزيية تاريخيية تحمييل داللية الحضييور 

 والغياب وانما هي اواطر ووجدانيات شاعر اتجاه صديقة اذ يقول:

 يا ليت  مثلي تتوسد بعض الشعر

 وتشر  قهوت  المرٌ

 1الجره وتاسر في الوادي
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 وتسان صدر  عنقاو وبتول

ن نجد توظيف اار لشخمية ادبيية معاصيرة فيي قمييدة تحيت عنيوان أمحنية الطياهر يحيياويأ اذ ال يعيدو ان ي يو

الية او حالنص مواساة الشاعر االديب الطاهر يحياوي في مرضه اليذي الزميه الفيراش اشيهراواذ ال ن ياد نلميس اي 

 اسس رمزا من االل مرض شخمية يحياوي و كي يعبر بها عن داللة ميوت المثقيف فييعالمة توحي ان الشاعر 

 صمت.

 ومنه نستنتج ان ميهوبي في توظيفه لبع  الشخميات المعاصرة نجح في صيناعة بعي  الرميوز يم ين ان تشي ل

ل تحوييبؤرا رمزية في النصو وت تسب دالالت متنوعة حسب اسيتدعائها فيي القمييدةو وليم يفليح حسيب راييي فيي 

 تعبيير عنهيابع  الشخميات التي وظفها في مدزنتيه اليخ رميوز ت يون حبليي بااليحائيية والداللييةو م تفييا بتقنيية ال

 ايضيا مين الشخمييات االدبييية التيي يطالعنيا بهييا ميهيوبي فيي مدونيية شخميية زليخية السييعودي بينص تحيت عنييوان

 أمناجاة المال  الغائبأ:

 اختاه

 البهي يا نبت الترا  ويا قصيدتنا 

 حين احترقت تواجت ملو الماان

 حدائق الوطن الندي 

 وتاللن في قم  الورا 

 في الحلا المطر 

 1 1ابجدي 
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يدةو حييث نلمس تل  االنسانية المتدفقة من الشاعر وهو يجدل من معجمه الشعري كلمات رقيقة تتالء  وميده القمي

 معهيم اوراسيبالرباط اليذي يجميع بيين افيراد اليوطن الواحيدو اذا جيبدا ميهوبي المقطع بنداء ب )ااتاه( داللة علخ 

يخية االمس ف ذل  يجمعهم اليو و واستطاع الشياعر ان يجعيل مين زليخية بيؤرة رمزيية شياملة اسيتغرقت نميهو فزل

 ياتهياو ومينحالغائبة جسديا هي حاضرة ذهنييا الييو  فيي ذاكيرة االجييال بتضيحياتها واعمالهيا التيي قاميت بهيا اثنياء 

بشي ل  ناحية بناء الرمز اصبح حاضرا في كل سطور النصو كما تمتد ظالله اليخ كيل الميور الجزئيية التيي تتيالف

 ة للنص.متشاب  يعتمد علخ الحركة والفاعلية علخ المستوه اللغويو والتاسيس الف ري و مش لة الداللة العام

ييه فعيودةو مشي ال بهيا نميه اليذي يتحيد، من الرموز ايضا التي استدعاها ميهوبي في قميدته شخمية بختيي بين 

 عن التوابيت والموت وانتشار الفتنةو اذ يقول:

 " مريب عن الحب

 ابصرني واقفا مثله قاللي

 مربي وطن في تجاعيد عمري...

 واذا خريف المدين  يتعبني....

 فلمن كل اذه التوابيت؟

 2البينما يعش "بختي"

ال اتيب بختيي بين عيودة كيان زمين انتشيار ظياهرة االرحياب فيي  يندرج النص ضمن سيا  تاريخي محيددو فاغتييال

الجزائرو واموصا في التسعينات والتي راح ضحيتها ال ثير من ال تاب واالدباء وبختي واحد من العائلة المتعلمة 

ي الييابس و الميتعلم و واالميويستحضره الشاعر منا من اجل تبيان ان الفتنية عنيدما تمير فانهيا تياتي عليخ االاضير و

 1وه ذا
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ده اميوبة يحفل ديوان أالهوه والغفرانأ للشاعر فتحي عبد هللا بالشخميات االدبية التي تع يس تنيوع ثقافتيه ومي

ادة معجميه الشيعري بشخمييات ادبيية كيان لهيا الحضيور البيارز فيي بعي  قميائده لزييتجربته الشعرية و فقد وسم 

اقربهيا فيي ون ي ون الميورو، االدبيي هيو اثير المميادر التراثيية االثر الداللي في المورة الشعرية فمن الطبيعي ا

 نفييو  شييعرائنا المعاصييرين وميين الطبيعييي ان ت ييون شخميييات الشييعراء ميين بييين الشخميييات االدبييية هييي االليييق

 بنفييو  الشييعراء ووجييدانهم النهييا هييي التييي عانييت التجربيية الشييعرية ومارسييت التعبييير عنهييا وكانييت هييي ضييمير

 . 1مر الذي اكسبها قدرة ااصة علخ التعبير عن تجربة الشاعر في كل عمرعمرها وصوته اال

فييي فنييوع أفتحييي عبييد هللا أ فييي استحضييار رمييز الشخميييات و فاعطاهييا بعييدا دالليييا لتجسيييد راياهييا المعاصييرةو 

عين هيا قميدةأطفولة حب أ تتجلخ لنا بع  الشخميات االدبيية وظفهيا الشياعر أفتحيي عبيد هللا أ ليعبير مين االل

زنهيا وقمة حب فاشلة وان ينقل لنا هذه الح اية والتي صاغها ضمن رمز ادبي و م ون من شخمييات تراثيية لهيا 

 االدبي والتراثي في الشعر العربي ليضفي علخ رنياه الشعرية نوعا من االبداع الجمالي فيقول:

 لمني القوز في اوا  مالما             نصفه قسوٌ ونصف فجور

 لتغزل قالوا               انت في الحب مارق شريرحرموني حق ا

 اخطئوا الفها والوشاي  نار ليس يجدي من عنقها التفسير

  2اشهروا السيف طالبوا بدمائي         وتعالى التهليل والتابير
1 
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ورين وظف أفتحي عبد هللاأ كل من شخمية أ عمر بن هندأ و أالزيرأ الذي يعيرف بيابي ليليخ أالمهلهيلأ المشيه

خي اليذي في االدب الجاهلي ل ي يضفي علخ المورة الشعرية نوعا من لغة الرمزو بالمطابقية بيين الميراع التياري

ء والتياثير في سبها نوعا من االيحا –فاشلة شهدته كلتا الشخميتين والمراع الذي حد، له في القمة قمة الحب ال

ين ئم بينيه وبيكما استثمر الشاعر في هذه القميدة شخمية تراثية ادبية اال وهو جرير ليجسد من االله المراع القا

 اهل حبيبته الذين حرموه منها ظلما فيقول:

 صادرو الحرف من شفااي لني        قلت فيها مالا يقله جرير

 1بعد  معن                كل شيو في ناظري حقيرلا يعد للوجود 

ن فيرا  ميفجرير هنا رميز للهجياء واليذي بلي  فييه القمية استحضيره الشياعر ليبيرز ذلي  الحقيد واالسيخ اليذي انتابيه 

 الحبيب.

و فشي ل موروثيه االدبييان استحضار هذا النوع من الشخميات لدليل قياطع يبيرز مين االلهيا الشياعر انتمائيه اليخ 

تابيه لشياعر قيد انرمزا فنيا للتعبير عن مواقفه التعبيريةو فحين تقف علخ قميدة أ ملحمة الخيبة والنيد أ نجيد امنها 

 المخضرمةو شعور الخيبة والند  و وقد عبر عن هذا االحسا  باستدعائه شخمية الخنساء الشاعرة العربية االدبية

اربهم ج االصييوات التراثييية مايتجيياوب مييع ابعيياد تجييفالشيياعر لغيييره ميين الشييعراء المعاصييرين يختييارون ميين النميياذ

 المعاصرةو فيستخدمه في نقل هذه التجارب فيقول:

 ار  الخنساو تنظر في ذاول       وتسالني افقر في الديار؟

 تر  اين السواعد واي تبني وتزرع في السهول والقفار ؟

 2اتحيا ام  من دون ارض تنميها السواعد في افتخار؟
1 
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د ن حالة فسيايمور لنا الشاعر في هذه االبيات وكان الخنساء عادت منزمنها الغابر وهي في حالة ذهول لما راته م

هللاأ قيد  وامول في االمة العربية والتي ت اثفيت عليهيا المحين والهيزائمو وعليخ غيرار هيذا نجيد الشياعرأفتحي عبيد

خ واقيع الحيزين ليسيلط ضيوء هيذه الداللية الرمزيية علياستلهم من شخمية الخنساء ذل  الجانيب الماسياويو البياكي 

شخمييية االميية العربييية التييي تضييافرت عليهييا المحيين واالن سيياراتو وتسيياقط مييدنها التراثييية واحييدة تلييو االاييره ف

لشياعر فيي االخنساء التي ارتبطت في الوعي الجمالي بالماساة والحزنو كانت رمزا للفاجعة والماساةو استحضيرها 

 االله الوطن المفجوعو الذي المت به المآسي من كل النواحي انه الواقع الفلسطيني. قالب يرثي من

ذهب محمود درويي في توظيف شخمية امرئ القيس وهو شاعر عربيي معيروفو ومين شيعراء المعلقيات رميزا 

ليييه وذلييي  فيييي احيييده قميييائد ديوانيييه الموسيييو أ يومييييات جيييرح فلسيييطينيأ حييييث احيييتفظ دروييييي ب يييل مالميييح 

ليخ امقابلية الشاعرأامرئ القيسأ التراثية ووضع في مقابلها مالمح شخمية هو الخاصية ليضيل عين طرييق هيذه ال

ذج الشياعر المترف الرفه ممثال في اميرئ القييسو ونميوتعميق االحسا  لده المتلقي بالمفارقة بين نموذج الشاعر 

الشاعر وكل ذل  دون ان يبخس امرئ القيس قدره كشاعر عظيمو  -درويي–ال ادح الن افح ممثال في الشاعر ذاته 

 ييل هييذه لس وبييالحواجز الضييخمة التييي تفمييل بينهييا وانييه نتيجيية منييذ بداييية القميييدة يعلمنييا انفميياله ميين امييرئ القييي

 الحواجز والفوار  لن يستطيع ان يتابع صاحبه في دربه حيث يقول:

 بيننا افق دخان ورمال

 وعصور اراقت ذاكرتي

 وماليين امان.....وبحار....وجبال

 1وتناديني تعال
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ئ القييس الخاصة وابعاد حياتهو مقابلة بمالمح وابعاد حيياة اميريبدا الشاعر بعد ذل  في عرض مالمح شخمميته 

عيشيها يالتيي كيان  بين االثنين هي حياة الترف والرفاهية والعيي القرييرو اول هذه المالمح التي تبدو والمفارقة فيها

جية هيذه النتيب سلفه في مقابل حياة ال دح والمعاناة التي يعيشيها هيو وطبقتيه وهيذه المفارقية بيدورها تعميق االحسيا 

 وهي عد  قدرته علخ السير في درب سلفه.التي وصل اليها الشاعر منذ البدءو 

شيعرية ابدع محمود درويي رموزا شعرية والتي ستمبح فيي المسيتقبل البعييد رميوزا تراثييةو فهيو يبيدع رميوزه ال

ل قميييدةأ سييرحان االسيطورية الخاصييةبه ميين اييالل االحييد، واالبطييال الحاضييرينو ويظهير ذليي  فييي قمييائده مثيي

رميوز  يشرب القهيوة فيي ال افيتيريياأو وذلي  لميا فيهيا مين اشيارات اليخ اسيطورة العنقياء و فسيرحان كيان رميز مين

ز ة كيذل و اميا فيميا يخيص رميوالتحديالعربي فيي فلسيطين كميا انيه جعيل مين ألوركياأ وهيو شياعر اسيباني اسيطور

 وميين بيين هييذه االميياكن بية لشييعورية ااصية بهييمواالمياكن والحواضيير رميوزا شييعرية عبييروا مين االلهييا عيين تجر

 هذه االايرة التي نجدها موظفة في شعره ب ثرة.االندلس 

اط يستخد  صالح عبد المبور الرموز التاريخيةو فعندما كتيب قمييدتهأ نيا  فيي سيال أ وظيف فيهيا شخميية سيقر

 علخ رمال غزة: 1955كرمز ليعبر عن مقتل صديقه الطيار الذي استشهد عا  

 ومات ذل  الوديع دون احتفال

 وكان في وجه السما سحاب  من الشفق

 حمراو مثل دز

 1وكان في طرف المد  نوارٌ الحقول

يسييتمد الرمييز التيياريخي كييل مقوماتييه ميين التيياريخ االسييطوري القييديمو ذليي  ان الشيياعر ي تفييي باسييتدعاء شخمييية 

ونييس عنيدما اعتميد عليخ العشيتاري او مبيدع واداسطورية مثلما فعل بدر شياكر السيياب عنيدما اعتميد عليخ الرميز 

 1رمز المقر 
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 الشاعر مين ان حديث ال ثير من دارسي الشعر العربي المعاصر عن الرمز بذكر االشارات التاريخية والتي ينتقيها

ييدة دالالت جد ترا، امته ومن تاريخها الحافل بالبطوالت او الميثولوجيا العالمية فيسعبرها من سياقها فيي الماضيي

 .1ء الداللة االصلية في الترا،ومعاني ااره و او مواقف معاصرة تضاف الخ ترا

 رمز الشخصيات الثوري   التاريخي  : - -

كان التاريخ منبع اسيتلها  يلجيا الييه الشيعراء المعاصيرونو لتولييد نيوع المفارقية التميويرية بهيدف ابيراز التنياق  

 1وبين ظال  الحاضر وفساده وتدهوره وازدهاره  الحاد و بين روعة الماضي وتالفه
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ا او استطاع الشاعر العربيي فيي اسيتدعائه للشخميية التراثيية ان يستبمير دالالت معاصيرة وهيو فيي تحياوره معهي

هما وجهان تلبسه قناعها ليتم ن في استيطان فني رهيف . ان يمد جسرا زمنيا يتالقخ عليه الحاضر والماضي وكال

 . 1للهزيمة واالن سارات 

هيودةو الشاعر المعاصير و لميا ييرتبط معهيا مين احيدا، مهمية ومواقيف مع كان للرموز التاريخية اهمية ااصة لده

 -عاصيرتوظييف الشخميية التراثيية فيي الشيعر الم -جعلها الفيية لموقفيه الشيعوري وراييه فيي الواقيع المعيشييأ ان

د فيي ييايحياء يعني استخدامها تعبيرا ليحمل بعدا من ابعاد تجربة الشاعر المعاصر و اي انهيا تميبح وسييلة تعبيير و

 . 2عن رنياه المعاصرةأ –او يعبر بها –الشاعر يعبر من االلها 

ة مين اكثير مين شخميينجد الشاعرأفتحي عبد هللا أ حزين اما  سقوط القيد  و وقيد جميع فيي قمييدة الواحيدة بيين 

القو وبيين المتيشخميات هذا النوعو البراز نوع المفارقة الجماعية بين الواقع التراثيي لهيذه الشخمييات وماضييها 

 ما آل اليها امرهم في الواقع الحاضر.

 ففييي قميييدة نظييرة واع يمييور الشيياعر حييال مدينيية القييد  ميين مسييخ لعواملهييا االسالميةالضيياربة بجييدورها عمييق

 التاريخ من طرف المهاينة االسرائليين فيقول:

 ونظرت نحو القد  نظرٌ حسرٌ                والدر  تبعدني و تتعس حالي

 رق ابن العاص حل محلها                    رق السداسيات كالقفالوبيا

 3وابو عبيدٌ قد اقضى منامه                     نجس السداسيات والرذال

 الخ ان يقول:

1وصفت ازيمتنا بخير مقال         وبدت لعيني كهل  و اذلي               
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 واليد اعرقها ضنى الترحال      قالت وقد علت الاآب  وجهها        

 . 1اباوا الديار كنسوٌ ملتاع  ضيعتمواا يا شباه رجال 

تاريخنياو لنجد الشاعر من االل هذه القميدة انه قد ضمن فيها شخميات كانت اكثر مثالية و تيبال ووجههيا مضييئا 

أعمر  ي بين ما الفه كل منوأ ابو عبيد الجراحأ و مقارنا ذل  بين الحاضر والماضكشخميةأ عمر بن العاوأ 

 بن العاوأ و أابو عبيدة الجراحأ من مجد وانتمار وما آل اليه المآل في هذا العمر المعاش.

لتاريخيية ولفهم هذا االستحضار وداللته الرمزية و نذهب الخ ما قا  به علي عشري زاييد فيي تمينيفه للشخمييات ا

لييذين االثالييث والمتمثييل فييي استحضييار الخلفيياء واالمييراء  التييي اسييتخدمها الشيياعر المعاصيير وبالضييبط فييي تقسيييمه

 يمثليييون الوجيييه المضييييء لتاريخنييياو سيييواء بميييا حققيييوه مييين انتميييارات وفتيييوح او بميييا ارسيييلوه مييين دعيييائم العيييدل

 لع سي.والديمقراطيةو وهذا النوع االاير من الشخميات كان شاعرنا في الغالب يستخدمه بطريقة االستحياء ا

ان ليه كيعبد هللاأ في استحضياره لهيذه الشخمييات التاريخيية انميا ليحيد، تلي  المفارقية بيين عمير فالشاعرأفتحي 

 عمرا وانتماراتو وعمر حاضرا تبدا الفساد يسري في اصوله.

نجييد شخمييية أصييالح الييدين االيييوبيأ و حيييث اسييتدعاه الشيياعر بمييورة رمزييية طبييع عليهييا نييوع ميين االسييتحياء 

 الشيخأ يقول الشاعر: واالن سارو ففي قميدةأ صراة

 حوبدا صالح الدين في تاريخها                                             علما عزيزا في السماو يلو

 ي تال لاا موتوا على اعتابها                                                فالعيش في ظل الغزاٌ قب

 1 شهواترا بين  الحقود ذبي                               فالمسجد القصى على             !تبا لاا 
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 1موتوا، فال خير باا وبنسلامايف التقهقر والبراقجري 

يقيف معيه يستدعي الشاعر في هذه القميدة صالح اليدين االييوبي رميز الجهياد والنضيال مين زمنيه البعييد الغيابرو ل

قيال  يقول: كميا ويمعن النظرو بنظرة ملؤها االسخ واالحتقار لهذه االمة العربية التي ارتضت بالذل والهوانو وكانه

ن اعبير عميا اال توحيد معهياو انميا احياول تاريخيية او تلي  عبد الوهاب البياني:أانني عندما ااتيار هيذه الشخميية ال

 .2عبرت هي عنهو وان امنحها قدرة علخ تخطي الزمن التاريخيو باعطائها نوعا من المعاصرةأ

وقييف الشيياعر علييخ احييده القييالع التييي بناهييا صييالح الييدين فييي حروبييه مييع المييليبيين فجالييت بخيياطره ذكريييات 

 يأو فيقول:البطل صالح الدين االيوبي في قميدة أحوار مع صالح الدين االيوب وطلع علينا بهذا الحوار معالعزو

 صالح الدين مال  ل ترد ااخرص  الضنى وطوال الحد؟

 تنادي  الرامل واليتامى                وقد ذرفت دموعا ل تعد

 تنادي  الديار يئن تالى                 يدنسها عدو مستبد

 . 3ها                وما لشروره في الرض حدوينهبها ويظلا ساكني

دا بيه دييا ومسيتنجحن الشاعر أفتحي عبد هللا أ الخ صالح الدين والخ ايا  النخوة العربية التي وسم بها تاريخيهو منا

 هذه الرغبة الملتهبة رغبة الثار واالنتقا  التي تلتهب وتتاجح بين جوانحه.ليشفي 

ارتباطيا وثيقيا و من الشيعراء اليذين وظفيوا الشخمييات التاريخيية وجعلوهيا تيرتبط بيالواقع الحيالي أفتحي عبد هللاأ 

 1رة نخوتهم العربية استحضرها الشاعر من اجل استنهاض عزيمة قومه واستشا
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ف مواقينجد الشياعر فيي قمييدةأح اية العميرأ قيد ات يا عليخ مجموعية مين االعيال  والشخمييات والتيي كانيت لهيا 

ضير معروفةوولها صده عميق في التاريخ يهدف من ورائها جعل القارئ يشعر بالمفارقة بين ماضي منقضيي وحا

 قائم و فيقول:

 يروٌ ممشرشحات عيون الدار تبايها   سيشهد العر  ذل بعد

 فعمرو ما وصل الجو او بويينغ         ول المثنى على يختزماتيها

 حلميبلوا الديار فيثريها ويشقيها     وطارق ما را  البترو لفي   

 1وسعد ماعرفت رجاله دربهما       نحو البواخير في الدلجيبفيها

كعمرو بين ابخ الشاعر في هذه االبيات ان يضعنا في صورة بم يالين و بين شخمييات لهيا ثقلهيا التياريخي واليدينأ

وقيا أ  الشيبيانيأ بطيل فيتح العيرا  وأسيعد ابينالعاوأ وأ طار  بن زيادأ فاتح االندلسو وأ المثنخ بين حارثية 

ادة قيعليهيا الشياعر فيي هيامي قمييدته وبيين بطل القادسيةو وأجعفر ابن ابي طاليبأ معركية مؤتية والتيي اعيرب  

ع العرب المعاصيرةو بيين شخمييات مفعمية بيروح البسيالة والنضيال وبيين قيادة معاصيرة مولعية بحيب الثيورة وجمي

 فس والنفيس وبين قادة ضيعوا الوطن بالهوه والتدنيس.المالو وبين قادة ضحوا بالن

فالشاعرأفتحي عبد هللاأ كغيره من الشعراء المعاصرين والفلسيطينيين اليذين اسيتلهموا احيدا، التياريخ وشخميياته 

وجعلوا منها نسقا بنائياو ونسيجا ابداعيا و مندمجا في شب ة العالقات الدالليية التيي ينتجهيا الينص الشيعري ويرجيعأ 

تاريخيية اليخ كونهيا احالية تيذكرة او محاكياةو او مفاضيلة او حاز  القرطاجيني اسباب هذه االحياالت او التناصيات ال

اضراب او اضافة لقيت الروافد التاريخية اهتماما كبييرا مين قبيل الشيعراء المعاصيرين بحييث ال ت ياد تخليو قمييدة 

مين قميائدهم مين تلي  المضيامين التراثييية فالشياعر أفتحيي عبيد هللا أ قيد افيياض فيي هيذا المجيال باسيتعمال تقنيييات 

تضمين واالقتبا  من الترا، العربي لي سب العميل اصيالة وشي ال رمزييا داايل ابداعيه الشيعريو فهيو كغييره ليم ال

 1يقف عند حدود المدونات التاريخية 
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اعياد وبل تجاوزها الخ ماهو ابعد من اسلوبها السيرديو حييث ااتيار منهيا منياطق مشيعة ومضييئة تنيب  بالحيويية 

 .1جديد بش ل يتناغم مع تجاربه المعاصرة صياغتها و والقها من

م و يبحيث عينهيبحث الفيتوري عن الزعماء االفارقة الذين حياربوا االسيتعمار االبيي  اليذي اسيتعبد القيارة وابناءهيا

 يية كيان لهياليسير معهم علخ الطريق التي رسمها لنفسه حيث اثبت في ديوانه الثانيأعاشق من افريقياأ رموزا ثور

ي فينا وبين بلية بلدانها و وفي القارة كلهاو اذكر علخ سبيل المثال :الحمر في ال ونغو ون روما في غاشان كبير في 

 1958ا  الجزائير و بيياتريس لومومبييا بطييل ال ونغييو المقييدا و قيياو  االسييتعمار البلجي ييي واسييس الحركيية الوطنييية عيي

ادت الييخ اعتقالييه و ثييم قتلييه  وحظييي بشييعبية واسييعة حيييث قيياد مضيياهرات ومواجهييات ضييد االسييتعمار البلجي ييي

و  والتخلص مين جثتيه بحمي  ال برييت و حييث جعيل الفيثيوري مين لومومبيا سييف افريقييا اليذهبي وفارسيها االول

يخ القيارة وبطلها االسطوري الذي اغتيل علخ ايدي الخونةو ول ن هذا البطل سيعيي ابيدا فيي ضيمير التياريخ و تيار

 . 2الشمس الجديدة التي تششر  علخ بالده تاريخ الثورة التي قادها ال بل يراه

 انيهيا فيميايسمي الشاعر قميدته بعنوان ألومومبا والشمس والقتلةأ فيحمل هذا العنوان فضاءات واسعة تتقياطع مع

ه و سييف تحمليبينها و فاما لومومبا الغضوب الممتلئ حقدا وضغينة فهو السيف اليذهبي اليذي يقاتيل الظليم بعيد مقتليه

 دين:سيف يتقاطر بد  الجالال يهز  حامله ابداو قوه افيةو عادلة تساند الحق وتقف في وجه الظلمةو سيف 

 في قلبي انت سيف يقطر بالدز

 يتصيب حقدا    وضغين 

 1يرجف مضبا يا لومومبا 
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 يا سيف بالدي الذابي المدفون

 1المصلت فوق رقا  الجالدين

 ومن يحمل سيفا اسطوريا فال بد ان ي ون هو نفسه اسطوريا:

 كان الفار  ذو الراب 

 ذو الصوت الفضي

 عيناه عالقتان على نجمه

 2شفتاه مطبقتان على كلمه

 لومومبا سيف ذهبي اسطوريو يريده الشاعر ان ي ون أشمسأ غير الشمس التي أاضحت شمس اارهأ

 كل شمس ، فلقد ماتت ااتي  الشمس

 3ماعادت تستطيع ملو عيون المضطهدين

مس وت عنها ال يم ن ال شف عنها اال بعد اهمال الذهن بغيية تمتد مسافة داللية  وبين أشمسأ وأالشمسأ المعرفة

الوصول الخ البنية العميقة التي يسجلها النسيج اللغوي  في النص بوصفه مجموعة من المور المتناقلة يطغخ فيهيا 

يئا فيي المجاز علخ الحقيقة والتلميح علخ التمريحو والمعاني الرمزية فيها صور تباين الحقيقةو ول نها قد تع س شي

ظاللهاو فالمعاني الرمزية ظالل مورفة الشياء محسوسة تستعمي علخ التعبيير الميريح و فهيو يرييد مين بطليه ان 

ي ون شمس الحرية التي تقف وجه الظال  و الشمس التي ت شف ظلم المعتيدين الشيمس الثيائرة و المتميردةو الشيمس 

 1ز للقوة والتحدي زالنضال والحريةالتي ترم
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 ها مين ثيوراتينسخ الفيثوري ثورة الجزائر التي كانت في رايه افريقيةو وي فيه ان ت ون علخ ارض القارة لغيرال 

ثييورات شييمال افريقييياو فت ييت حريتهييا بييثمن بيياهظ فمييا هييو أيقييول كلمتييه فيهييا باكبييار وفخيير واعتييزاز فهييي اسييا  ال

يية فيو  ارض والقيود هيؤالء اليذين بنيو هير  الحراالفريقيةو ويخاطب بن بلة ورفاقه الذين كانوا اكبر من السجون 

 1الجزائرو ورفعوا علخ ال فاح فو  قمة جبل االورا  في جهاد ونضال مريرين طوال السنواتأ

 سبعسنين ، و ايادياا تطرق با  التاريخ

 تبني ارما للحري 

 تبنيه بعظا الشهداو

 2بارادٌ المليون ضحي 

ليخ ة المتجهية االتارايين )احمد بن بلة( احد الستة الذين كانوا في الطيائريره ثورة الجزائر من االل احد رموزها 

 تونسو وبعد عملية قرصنة جوية سجن ابطالها رموز النضال في الجزائر:

 يا بنبيلال

 في سجن  انت اكبر السجان

 اكبر من شعري

 يا شعري ال تسمع دمدم  الطوفان

 1 3ال تسمع صرخ  بنبيلال
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   اليذي ي يتمالفيتوري دائما عن االفارقة المناضلين الدافعين عن شعوبهم الواقفين في مواجهية الرجيل االبيييفتي 

و رميز انفاسهم ويسخر من مشاعرهم ويجد في الجزائر بن بلة كما وجد في غيرهيا زعمياء اايرين وبين بلية انميا هي

ميز البطيل كبر برفضه لقيوه الظيال  بين بلية رالجزائر الذي هو في السجن اكبر من السجناء اكبر بدفاعه عن حقه ا

 المناضل االفريقي الذي ت سرت علخ صخرته جرائم المعتدين.

بطييل ومييا كييان للفيتييوري لينسييي ابطييال السييودان الييذين قييدموا دميياءهم فييي سييبيل حييياة بالدهييم ميين هييؤالء نجييد ال

لوحيات  الشيهادة وهيا هيو يرسيم فيي الشعبيأالسلطان تاج الدينأ الذي صنع منه رمز التضحية والفداء والبحث عن

 متتالية بطلة فيبدا بالتعريف به:

 يا فار 

 مثل الصقر اذا ما انقضى

 بيت  عالي الشرفات

 1نار  ل تخبو .......ل تسود 

  ه ولعيل فياربييظهر الفار  في هذه االبيات هو العالم بياالمرأ يقيال: ان فالنيا لفيار  بيذل  االمير اذا كيان عالميا 

بميرأ ر  بالمعنيين قائيد للجييي والعيالم بشيؤون الحيرب بيل هيو الميقرأ طيائر مين الجيوارح حدييد الالفيتوري فا

ار اذ النيل و فنحن اما  بطل له م انته بين جنودهو بيل ذو شيرف عيال نياره ال تخبيو والنيار ميدلول ينفيتح عليخ التاويي

ر  سب ميع الفيالشراسة في المعركة لتتنا ترمز لل ر  الذي يتناسب مع البيت العالي الشرفات كما ان النار قد ترمز

 الذي ينق  المقر علخ عدوه وبهذا المشهد يبدا الشاعر في تش يل الرمز 

ينتقل بعد ذل  الخ لوحة يظهر فيها السلطان قائدا ناصحا داعيا جنوده الخ االستعداد وهم علخ ظهور الخيل ويظهر 

 1ئد و واالستعداد ل ل النتائج وة التحمل والمبر لده القاالمشهد لبنة ااره لها اهميتها في تش يل الرمز وهي ق
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هيم هيان وانه اليهياب الميوت اليذي سيحميد ارواحيا كثييرة وال يتيوانخ وال يتراايخ النيه بطيل ييدافع عين حقيه وال ي

 يموت في سبيل حقه بل الموت علخ الحق اير من الحياة مع الذل:

 كان السلطان يقود طالئعنا

 نحو الافار

 ومضى السلطان يقول لنا

 ولبحر الدين

 اذا  من الشدٌ يا اخواني

 اذا  من الحزان

 1سيموت كثير من 

اء و وال يبرز الشاعر مرة ااره رمزه عالي الهمةو ال يهاب الموت وال يسيمع لمين يخوفيه باالعيداء وسيالح االعيد

طيال اذا باليدين أمسي ينأ و وكييف ي يون لمن يقول لهأ ان الحرية مهما طالت لن تهز  مدفعاأ وان سالح  ييا تياج 

 كان يهاب الموت ان مهمته ان يحارب العدو بما عند من عدةو والنه بطل التفت الخ ما يحذره:

 وكعاصف  سوداو تلفت تاج الدين

 في سخط الجبارين تلفت تاج الدين كانت شفتاه رعودا و ل ل......

 1 ياويل  لو لا تان ضيفي يا عبد هللا
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 1عار ماقلت .....

ليخ ذلي  افالبطل مطلوب منه ان يحارب هذه مهمتهو وكل راي غير الحرب انما هو جبن الن الذي ييدفع تياج اليدين 

السيلطان  ايمانه بالقضيةو وعد  الحرب يعني االستسال  للعدو اليذي يرييد اايذ ارضيه واسيتعباد شيعبه و وهجيم جنيد

 ثث االعداء هنا وهنا :وانتمرو نهار قائد الظال  واجفل وانتثرت ج

 قتلى اعداؤ  مطروحون

 لد  قدمي 

 2واسر  مغلولون وخداز بين يدي 

و طيل المغيوارقتلخ االعداء بالمئات واالسره مال والساحات وقائدهم ملقخ في الطرقات وكان النمر لتاج اليدين الب

لييدين اتجيري اليف ايامي  ييا تياج غيير ان أ الشيمس المجنونية واليريح الحبليخ الملعونيةو ومازاليت مثييل الطاحونية 

يمينع  ويسقط تاج الدين ولم تسقط رايته ويسقط البطل ولم يسقط الرمز حيارب البطيل حتيخ الميوت واسيتمر الرميز

 التاريخ بعد الموت.

ومن الرموز اكثر تمثال وتوظيفا في الشعر الجزائري المعاصرو رمز االورا  اليذي يشيغل حييزا كبييرا فيي الميتن 

ري وليس ذل  بالشيء الغريبو فقد تغنخ النا  بالثورة وبجبال االورا  التيي انطلقيت منهيا الثيورة الشعري الجزائ

فحق للشعراءاذا ان ي ونوا السباقين لالشادة باالورا  معقل الثورة وان يتغنوا ب آثره وامجادهو ب بريائه وصيمودهو 

شيياعر واالحاسيييس و وان تباينييت المواقييف ااصيية وانهييم اكثيير النييا  احساسييا واكثييرهم قييدرة علييخ التعبييير عيين الم

 1وااتلفت الرنه من شاعر الخ اار وعلخ تضاريس الواقع الثوري الذي يمتد من اعما  
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ي من اعما  الجرح الخ آهات القميدةو يتحير  فيي االورا  فيي الم يان مين ايالل وعيي الشياعر ليهو ويتحير  في

 .1الزمان من وعي الشاعر لذاته

الميح ماالورا  عند عبد هللا حمادي غامضة حزينة ي تنفها جو من الممت وال آبة ويم ين ان نحيدد تظهر صورة 

 المورة من النقاط التاليةو والتي تش ل علخ الترتيب المستويات الداللية لرمز االورا :

 رمز الغضب والرف  والثورة. -

 االورا  رمز الشرف واالصالة والرجولة. -

 الوطنية.رمز الهوية  -

 يقول الشاعر في قميدةأمازال ي بر اورا  بذاكرتيأ:

 اورا  ماذا داا  اليوز محترق

 وسافر العشق من عين  والنسب

 ال تستحي اليوز ان مامت خواطر 

 تحت ضبا  واشقى  ند  الحطب؟

 2)...( اورا  البحر.... وابحر دون ماتعب ان المساف  تطوي حين تصطحب"

ا عنيد هذا النص صورة مقلوبية ان صيح التعبيير بحييث ال نجيد تلي  المعياني التيي عهيدناهتبدو صورة االورا  في 

 الشعراء حينما يذكرون االورا  ويربطونه بالثورة والمواجهة والتحدي.

ييييرتبط رميييز االورا  فيييي تجيييارب اايييره بفلسيييفة الحليييم التيييي اهيييتم بهيييا الشيييعراء المعاصيييرونو كميييا اهيييتم بهيييا 

اال انهيم ظليوا ( hader)منحوها قيمة كبرهو وااصة علخ يد ال اتب الفيلسوف االلمياني الرومانسيون في البداية و

 1ذين استفادوا من ترا، الرومانسية يتحركون علخ يد سطوح الظاهرة دون االعما  التي بلغها الرمزيون ال
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المعاصيير عين الرمييز بييذكر ونظرييات فرويييد فيي معالجيية الحلييم يبيدو ان حييديث ال ثييير مين دارسييي الشيعر العربييي 

االشارات التاريخية والتي ينتقيها الشياعر مين تيرا، امتيه ومين تاريخهيا الحافيل بيالبطوالت او الميثولوجييا العالميية 

سييا  دالالت فيستعيرها من سياقها الماضي ويدالها في شعره تمريحا او تلميحا لفظ او معنخ ويحملها فيي ذلي  ال

 1 1معاصرة تضاف الخ تراء الداللة االصلية في الترا، و مواقفجديدة ومعاني اارهو أ
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 الرمز السطوري : -

قتبسيها ايعد الرمز االسطوري االكثر شيوعا في االدب العربي الحيديث والمعاصير اذ يحييل عليخ دالالت متنوعيةو 

ره مين مين الحضيارات البابليية واايالشاعر العربي من اكثر من نبع و فبعضها من الحضيارات اليونانيية وبعضيها 

 والترا، العربي القديم و فنجيد فيي شيعرنا توظييفأ سييزيفأ و أادونييسأ وأ سيربرو أ ونجيد ايضيا أعشيقارأ 

لحسيين بين أتموزأ أالعنقاءأ وأآهونأ ونجد أعنترةأ وأامرئ القييسأ و أااليد بين الولييدأ وأ زرقياء اليماميةأ أا

 علي رضي هللا عنه أ وغيرهم

ضيع لهيا ل الشاعر المعاصر مع االسطورة برموزها وشخمياتها واحداثها يخضيع للمعيايير العامية التيي يخان تعام

لشيعري استخدا  الرميوز غيير االسيطورية فيي الشيعرو وذلي  اسيتنادا اليخ مبيدا اساسيي هيو عالقية الرميز بالسييا  ا

ي اموصيية فيي كيل عميل شيعري هيالوارد فيه وضرورة ارتباطه بتجربة الشاعروأفالتجربة الشيعرية بمالهيا مين 

نيدما ي يون التي تستدعي الرمز القديم ل ي تجد فييه التفريي  ال ليي لميا تحمليه مين عاطفية او ف يرة شيعورية وذلي  ع

 1الشعوريةأ الرمز قديما و وهي التي تضفي علخ اللفظة طابعا رمزيا بان تركز فيها شحنتها العاطفية او الف رية

عين لالسطورة سلطة عظيمة علخ عقول النيا  ونفوسيهمو وهيي اجمياال ح ايية مقدسية ذات مضيمون عمييق يشيف 

 معان ذات صلة بال ون والوجود وحياة االنسان.

قد ت ون االسطورة عونا في ابراز المحتوه الخفي لواقعة ما وال شف عما فيهيا مين رعيب وغميوضو فاالسيطورة 

له واضاءة جارفة لمخبآتيه أفاالسيطورة ليسيت حجيرا ملقيخ فيي اليريح و بيل هيي  ليس قمعا لالجتماعي بل استشارة

ومنييذ نشيياتها حنييين يييرتبط باالنسييان و ووضييعه الخيياوو ومييا واجهييه ميين ضييغوط طاحنيية وهييي بالتييالي تجسيييد 

لخمائميه النفسيييةأ وهييي تعنييي أحفريييات الف يير التييي تح ييي لنييا عيين طريييق االسييتعارة والمجيياز والرمييزو قمييةو 

ات والحضييارات التييي سييبقت ثقافتهييا وحضييارتها و وكييذل  عيين محيياوالت االنسييان لحييل مختلييف المشيي الت الثقافيي

 1   2االنسانيةأ
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وب قيديما استنادا الخ هذا فان القيمية الثقافيية لالسيطورة كبييرة و اذا تعيد مميدرا اميبا مين مميادر حضيارة الشيع

ل تها وميا تيزاواالنسان و ومعرفة مواقفها من القضايا الجوهريية التيي شيغلوحديثاو وتحليل رنيتها لل ون والمجتمع 

الخيالفو  تشغلها واالساطير في واقع امرها ظواهر ثقافية في اي مجتمع من المجتمعات فهي نتياج الخييال البشيري

 1.بهاوهي ليست مجرد وهمو بل لها ارتباط بالواقع والحقيقة في االغلب االعم وتتبوا المنزلة الالئقة 

الهميية فيي اتظل الظاهرة االسطورية متاصلة في اعمال اغلب الشعراء وتوجههم الفني بوصيفها تراثيا انسيانيا بيال  

 الشعر العربي المعاصر.

رآة وجد الشاعر العربي المعاصير فيي االسيطورة ب يل ماتجسيده مين فطيرة وسيذاجة وف ير بيدائي/ ميالذا وملجيا ومي

وشياع فييه  ورارة وجدانه اتجاه هذا الواقيع العربيي اليذي كثيرت فييه التناقضيات تع س الهامه وتموراته الذاتية وح

 االنحطييياط وروح االنهزاميييية والخيييذالن فهيييذه االميييور ادت اليييخ ترعيييرع عالقييية حميميييية بيييين الشييياعر المعاصييير

 واالسطورة حتخ غدت هذه االسطورة تش ل روح هذا الشعر.

ائل لمعاصيرو بميا يفييد اغنياء التجربية الشيعريةن وتطيوير وسيلعل توظييف الرميز االسيطوري فيي شيعرنا العربيي ا

 االداء الفني في الشعر ااصة لم يظهر بوضوح الخ شرع بعي  شيعرائنا ينظميون قميلئدهم وهيو عليخ درجية مين

لهييامهم اليوعي بهيذا الميذهب الرميزي فيي الغرييب و وميا افياده هيذا الشيعر االوروبيي مين االسيطورة اساسياو وكيذا ا

م مين اياته التي افاض في شرحها اسياتذة هيذا الفينو سيواء اكيان ذلي  مين االلهيا ضيمنوه قميائدهبع  وسائله وغ

 الرموز اللغوية واالسطورية او من االيحاء وااليماء التي تتطلب هندسة متقنة لهذا الفن.

اليخ احتفخ الشعر الجزائيري باالسيطورة فيي وقيت مب ير و واول مين اشياد بهيا عليخ ماييذكر أمحميد ناصيرأ ودعيا 

وجوب النظر اليها واستخدامها في شعرنا الحديثأ فان محمد الحاج الناصر قد استقبل ديوان شفيق معليو  )عبقيرا 

اثنييي عشيير نشيييدا( اسييتقباال طيبييا و ولفييت نظيير االدبيياء الجزائييريين الييخ مييا يحتييوي عليييه هييذا الييديوان ميين عناييية 

متحيييررة المطلقييية مييين انحيييالل التزميييت اليييدين التيييي يعيييدها مييين ابيييرز مظييياهر النهضييية العلميييية الباالسيييطورة 

 1  2واالرستقراطية الف رية
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لمشير  ايتبنخ لنا مين موقيف محميد الحياج ناصير انيه اليخليو مين انبهيار اتجياه ذييوع االسيطورة فيي تجربية ادبياء  

تعاقيب  وبالخموو في العرا  والشا و وهيذا بيالنظر لميا يحفيل بيه تياريخهم مين تنيوع فيي التجيارب االنسيانية اثير

 والخرافات التي صنعت مخيلتهم. الحضارات والدول واالديان التي احيلت حولها ال ثير من االساطير

ي برز توظييف الرميز االسيطوري فيي الشيعر الجزائيري زمين التسيعينات عليخ ييد بعي  الشيباب امثيال: عبيد العيال

لدرامي رزاقي و واحمد حمديو واحال  مستغانميووغيرهم و استطاع بعضهم ان يرتفع باالسطورة الخ الق الجو ا

ي فياايذ دائميا لمراع الن البناء الدرامي أال يسير في اتجاه واحيدو وانميا يالذي يقو  علخ توفر عنمري التقابل وا

ا ية فيي ذاتهياالعتبار ان كل ف رة تقابلها ف رةو وان كل ظاهر يستخفي وراءه باطنو وان التناقضات وان كانت سيلب

 . 1فان تبادل الحركة بينها يخلق الشيء الواجبأ

وغيير  رميوز الشيعر المعاصير القيديم منهيا والجدييد واالسيطوري منهياوفي ضوء هذه المقدمات يحيق لنيا ان نتاميل 

راسية هيذا االسطوري لندر  مده توفيق الشاعر او اافاقه فيي اسيتخدامها اسيتخداما شيعرياو بحيق وليم يلفتنيا اليخ د

 الموضوع اال كثرة استخدا  الشعراء المعاصرين للرمز واالسطورة حتخ اصبح ذل  ظاهرة عامة.

النوع من الرموز حظا وافرا في تجربة عز الدين ميهوبي غير انه يختليف عين طبيعية الرميوز الشيعرية لم ينل هذا 

االاره التي وظفها الشاعرو ل ن االسطوري يستدعيه الشاعر من الذاكرة الميثولوجية القديمة بابعادهيا المتنوعية و 

حضار تلي  االبعياد سييقلل مين فهميه للينص جزئية كانت ا  كلية ويترتب علخ ذل  ا ناي قمور لده القارئ في است

الذي يقراهو مما دعخ بال ثير من القراء الخ وصفه بالغموضو واعتماد الشاعر علخ االساطير كاطيار رميزي دالأ 

 1 2محاولة منه لتفسير ما يستمعب فهمه علخ االنسان من ظواهر كونية تفسيرا يقو  علخ مفاهيم ااالقية وروحيةأ
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مين  الموت واالنبعا، سيطرت علخ معظم الشيعر العربييو فيال غرابية ان نجيدها تحتيل حييزا وليو صيغيراان ف رة 

ورة نموو عز الدين ميهوبي و فراح يبحث عن رموز الخمب والحياة في الثقافة القديمة ووجيد ضيالته فيي اسيط

 العنقاء

 يقول الشاعر:

 " انا يت

 وصوتي في السماوات

 امني للترا  الحر

 ويياتيلفراحي 

 واطلع مثلما العنقاو

 1رمادا دون اصوات"

ه يد في ثورتييتماهخ الشاعر في هذه المورة مع طائر العنقاء و ليتحده الموت بل ليولد منه و ويعلن عودته من جد

د الخ الشهيد الذي ضحخ بروحيه مين اجيل ان يبعيث وطنيهو ويظيل حييا فيي ابنياء وطنيهو فاالسيطورة التحميت بجسي

د عين ح للمتلقي ان يستشعر الماضي في الحاضير والحاضير فيي الماضيي فيان الشياعر ي يون قيد بعيالقميدة مما يتي

 تجربته الشعرية و بمقدار بعده عن التمثل المحيح لالسطورة واعادة اكتشافها والقها فنيا.

 يقول الشاعر:

 شمس الوطن

 اا الطالعون من الموت في  من

 شاله جمرٌ

 1لونه خمرٌ 
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 شامخ  مثلااستبقى الجزائر 

 رما انف الفتن

 .1وسيابر فينا الوطن

يتعين علينا في تحليل هذه االسطورة الشعرية اوال االشيارة اليخ طبيعية القافيية التيي تسيم نهايية كيل سيطر اذ تتيوزع 

علخ صوتين اثنين أالنونأ في ستة كلمات وأالتاءأ في ثالثة كلمياتو ميع مالحظية ان كلمية واحيدة انتهيت بميوت 

اره بموت الميم ان التناسق الموتي في االسيطر الثالثية االوليخ المنتهيي بميوت النيون اعطيخ جرسيا العينو وا

موسيقيا ومماثلة صوتية االمر الذي افضخ الخ تولد سيا  اسلوبي علخ المستوه الموتيو وقد كيان ميهيوبي موفقيا 

يع شب ة الدالالت في القميدةو ونستنتج في ااتياره لهذين القافيتين لما فيهما ايحاءات تجلب النظر وتعمل علخ توس

 1حاالت التغيير االاره فهي قليلة  ايضا ان تغيير القافية كان في االغلب بعد كل بيت يليه او بعد بيتين اما
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 ااا الشخصيات السطوري  لد  الشعراو المعاصرين: -

ري بهييا عليييه يسييتمد ميين ينابيعييه السييخية ادوات يثييوجييد الشيياعر المعاصيير فييي تراثنييا العربييي غنييخ وتنوعيياو فاقبييل 

 ائل الفنييةتجربته الشعرية المعاصرة بما يضفيه عليها شمول وكلية واصالةو وفي نفس الوقت ييوفر لهيا اغنيخ الوسي

قيمية هيذا  للطاقات االيحائية واكثرها قيدرة عليخ تجسيد هيذه التجربية وترجمتهيا ونقلهيا اليخ االايرينو غيادر  جييدا

 ا يزار به من رموز متنوعة.الترا، لم

ومن متابعة الرموز القديمة التي يستخدمها الشعراء المعاصرون يتبيين لنيا ان معظيم العناصير لبرمزيية انميا ييرتبط 

بالقييديم بشييخوو اسييطوريين و وابييرز هييذه الرمييوز االسييطورية واكثرهييا دورا نيياهي شييخوو السييندباء وسيييزيف 

احيانا يسيتلهمون االسيطورة القديمية فيي مجملهيا مين حييث هيي تعبيير  وتموز وعشتروت وغيرها الخ نجد الشعراء

قييديم ذو مغييزه معييينو كاسييتلها  اسييطورة او ديييب واب الهييول او قميية او ليييس او ح اييية نييو  االمييا  علييخ فييراش 

ا الرسول صلخ هللا عليه وسلم ليلة الهجرةو فالعناصر الرمزية التي يستخدمها الشاعر المعاصر بعد ان يست شف لهي

بعييدا نفسيييا ااصييا فييي واقييع تجربتييه الشييعوريةو معظمهييا مييرتبط فييي االسييطورة او القميية القديميية بالشييخوو او 

التجربة الشيعورية الراهنية ل يي تضيفي عليهيا اهميية ااصيةو المواقف و وهذه الشخوو او المواقف انما تستدعيها 

خ مستوه الرمزو فتستغل فيها ااصة االمتالء فالتجربة انما نتعامل مع هذه الشخوو او المواقف تعامال شعريا عل

 1 1بالمغزه او باكثر من مغزهو تل  الخاصة المميزة للرمز الفني
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 شخصي  السندباد :  – (1

لهيم لعل قمة وشخمية أسندبادأ بطابعها المعروف وقيد ظفيرت باهتميا  معظيم الشيعراء المعاصيرين ان ليم نقيل ك

ت حتيخ حتخ تواجه  في الشخمية في قميدة او اكثرو ف م فجر الشعراء مين دالال وي في ان تفتح اي ديوان جديد

عر هذه تمور كل شاعر في وقت من االوقات انه هو السندباد و لذل  تعددت وجوهه لتحيي الواقع الخاو ب ل شا

ثيا لبليدان بحنته االشخمية التي عرفها الترا، العربي في الح ايات الشعبية يجد ان أالسندباد هو تياجر يجيوب بسيفي

يية عن الطرائفو ويتعيرض فيي رحالتيه لمواقيف شياقة ال يخيرج منهيا اال بعيد عنياء ومغيامرةو هيذه الشخميية عاد

مية قوغير عادية فيي الوقيت نفسيهو هيي عاديية عليخ المسيتوه الجمعيي لالنسيانو الن قمية االنسيانية اجمياال هيي 

لص فييه المسيتوه الفيردي الننيا الفنيا الفيرد اليذي تيتخالمغامرة في سبيل ال شيف المجهيولو وهيي غيير عاديية عليخ 

ظير عين التجربة االنسيانية نيادرا و وكيون السيندباد عادييا وغيير عيادي فيي الوقيت نفسيه وهيو اليذي جعليه بغي  الن

عاصير وعلخ هيذا االسيا  ينبغيي ان نقيدر معنيخ است شياف الشياعر الم1شخمية رمزية او رمزا –ح اياته القديمة 

 فاعله معها.لهذه الشخمية وت

يبدو ان قمة السندباد البحري قد استهوت الشعراء الجزائريين حيث تمثلوهيا فيي تجياربهم وهيذا راجيع اليخ طبيعية 

شخمية السندباد المعروف باالعتراف الدائمو وحب التحول المستمرو وحب المغامرةو والبحيث عين الجدييد المثيير 

م وجدوا في هذه الشخميية الميالذ االمين للوصيول اليخ تحقييق ورف  الواقعو فراحو يبنون عليها قمائدهمو وكانه

الييذات أ ولعييل اسييطورة السييندباد رمييز االكتشيياف والبحييث عيين عييوالم االمييتالء والخمييوبةو قييد الهمييت الشييعراء 

 1  2بوصفها المعادل الموضوعي الشراقات رنيوية رنيا البحث المنتظر لواقع هي ومتآكلأ
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صيالح ويعود توظيف الشاعر الجزائري لهيذه االسيطورة اليخ التياثر بالمشيارقةو فقيد عيرف شيعر السيياب والبيياتي 

قليت الظاهرة حتخ اضحت ميزة مين مييزات الشيعر العربيي فيي ذلي  الوقيتو ومينهم انت. عبد المبور وغيرهم هذه 

 لحركية والسيفرعشقه للجزائر سيندبادا دائيم ا. فنجد مثال الشاعر عبد العالي رزاقي يحوله الخ شعرائنا المعاصرين 

 من اجل العثور علخ الحبيبة والتي هي الجزائر التي يريدها دوما مسايرة العمر:

 ل ينبغي ان تهتفي باسمي

 فقلبي لا يعد يرتاح للماضي

 تعبت من الحاايات القديم 

 كان حب  رحلتي الولى

 . 1كنت السندباد

حيار بالسندباد مالمح معاصرةو فاصبح السندباد مغامرا عمريا رحلته فيي  اضفخ الشاعر الجزائري علخ شخمية

 المعاناة الروحية والنفسية القتناو لحظات االمل الغائبة .

رميز استهوه رمز السيندباد معظيم الشيعراء فقمييدة أرحيل النهيارأ للسيياب ايير مثيال يوضيح لنيا كييف يسيتخد  ال

 استخداما شعريا ناجحا.

فهو يميادفنا بطريقية مباشيرة او غيير مباشيرة فيي كيل رمز الوحييد اليذي يظهير فيي هيذه القمييدةوان السندباد هو ال

جييزء منهيياو فيييه يتبلييور المحييور الشييعوري للقميييدة وبييه يييرتبط سيييا  القميييدة اجميياالو وادل ميياي ون علييخ نجيياح 

يقحمه عليخ السييا  الشيعري  الشاعر في استخدا  هذا الرمز استخداما شعريا انه لم يتعامل معه من الخارج و اي لم

اقحاماو م تفيا بابعاده الذاتية او بما يم ن ان ي ون له من مغزه لده االارينو بل اضفخ عليه من موقفه الشعوري 

 1  2ومن تجربته الخاصة
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عليخ  ضيفاهاوهو في الوقت نفسه لم يحمل عليه من عنده اكثر مما يطيق او مما تتسع له دائرتهو بل هيو فيي كيل ميا 

 شيوفةو هذا الرمز مازال مرتبطا  .بمعطياته الشعورية و وقد ت يون بعي  هيذه المعطييات كامنية فيي الرميز غيير م

لشياعر اوالشاعر هو الذي يستطيع من االل موقفه الشعوري الخاو ان ي شفهاو ومن ثم حد، التالحم بين تجربة 

لي  و ويبيدا ذمنهيا ولننظير فيي القمييدة لنتبيين مميدا  والرمز الذي استخدمه و فاذا الرمز يعطي التجربة ما يااذه 

 الشاعر قميدته بقوله:

 رحل النهار

 ما انه انطفات ذبالته

 على افق تواج دون نار

 وجلست تنتظرين

 عودٌ سندباد من السفار

 والبحر يصرخ من ورائ 

 . 1بالعواصف والرعود

لبيا ينتظير نجد السندباد في هذه االسطر قد ارج لسفرة من سفراتهو طيال اميدها )رحيل النهيار( ول نيه تير  وراءه ق

 ايذ ييذبل ميععودتهو فرحالت السندباد مهما طال امدها تنتهي دائما بعودتيهو ل ين االميل فيي عودتيه هيذه الميرة قيد ا

 يملي  فيي حر يميرح بالعواصيف والرعيود ( والسيندباد المضي الزمن ) ما انه انطفات ذبالته( و يؤكد هذا ان ) الب

 ن يعيود او القبضيته المقيدور و ولييس بييده االن ارحلته اال السفين والشراعو السندباد الشجاع الهميا  قيد صيار فيي 

ذن من د ارج السندبايعودو وال بدانا فقد القدرة علخ الرنيةو فالنهار المريح قد رحلو والليل المظلم قد اقد  و لقد ا

 مظلمة المعروف الخ المجهولو من الذلول الخ العمخو ومن الوجود الخ الضياع والعد ......

لم ي ن ه ذا السندباد القيديمو ول ين ال غرابية فيي ان ي يون فه يذا رآه الشياعرو او راه نفسيه فييهو ان رحلتيه ليسيت 

باب ول نهييا رحليية فييي عييالم الضيي رحليية كشييف ومغييامرة يعييود بعييدها بييالطرف الفريييدة كمييا كييان شييان السييندبادو

 1والمجهولو رحلة ال عودة منها 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 بدر شاكر السياب و الديوان. -1-



72 
 

 

 او لن يعود

 او ماعلمت بانه اسرته يله  البحار

 في قلع  سوداو في جزر من الدز والمحار

 او لن يعود

 رحل النهار

 . 1فلترحلي، او لن يعود

ه مبرر او لن يعودو واالنتظار لم يعد لانها رحلة مقطوع بعد  رجوعه منهاو في رحلة الموتو والزمن الذي مضخ 

 منه جدوه.

في عودتيه  وواضح ان رمز السندباد مقترن بالزوجة التي تحتر  انتظار عودة زوجها المغامرو دون ان تفقد االمل

 ه و فبنبلوبوبنيلوب زوجترغم ما تقوله به كل الدالئل المادية انما ينفتح علخ رمز اسطوري آار هو رمز او ليس 

هرتهيا نق  ماتغزل والزمن يمضي ول نها لم تفقد االميل فيي عيودة اولييسو ومهميا تقيد  بهيا السين وفقيدت زظلت ت

يق نضيارتهاو فانهيا قيد علقييت حياتهيا عليهيا او هييي اييط مين االمييل فيي عودتيهو وهيي زغييم كيل ميا الييم بهيا مين ضيي

 .2وتعرضت له في الوقت نفسه من اغراء ظلت متعلقة بذل  الخيط الواهي

ز السندباد في هيذه القمييدة قيد جميع بيين مغيزاه الشيعوري العيا  والمغيزه الشيعوري الخياو اليذي ييرتبط نجد رم

ارتباطا وثيقا بتجربة الشاعر الخاصةو والتجربة الخاصة بذل  قد افادت مين ذلي  المغيزه العيا  بمقيدار ميا اضيافت 

من اهم ما يمييز الرميز الشيعري و وقيد تمثيل  اليه و وفي هذا يتمثل التعانق الماد  بين الحقيقي وغير الحقيقي وهو

 في ان الشاعر استطاع ان يشعرنا بيان هانميا يعبير عين اشيياء واقعيية فيي مجاليه الشيعوري فيي حيين كيان يبنيي فيي

 1الوقت نفسه صورة ايالية لمشاعره 
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ربييو ولعيل تمثيل الحليم العشاع استعمال رمز السندباد عند كل شاعر حييث اليتمس فييه القيوة الوحييدة القيادرة عليخ 

 . 1اسطورة السندباد رمز لالكتشاف والبحث عن عوالم االمتالء والخموبة

ته أ ذهب صالح عبد المبور الخ توظيف رمز السندباد في قمائده فمثال نجده يذكره في عيدة مواضييع فيي قمييد

ة ميدته أرحليقجده يوظف السندباد في رحلة في الليلأ كما انه يذكر احد مميزات السندباد كرحالته او البحارةو ون

 في الليلأ ورحلة الضياع في البحر الحداد ومن ذل  قوله:

 في يخر المساو عاد السندباد

 ليرسي السفين 

 وفي الصباح يعقد الند ما نمجلس الندز

 ليسمعوا حااي  الضياع في بحر العدز

 . 2السندباد: ل تح  للرفيق عن مخاطر الطريق

اييالل توظيفييه للسييندباد عيين شييدة المعانيياة واألال  التييي ي ابييدها فييي آايير المسيياء اذ انييه فييي اثنيياء عبيير الشيياعر ميين 

لحظات ابداعية تستجيب له ال لمات وااللفاظو فشخمية السندباد قدمت مدلوال ايحائيا لتمور بيذل  تجربية الشياعر 

 1معاصر ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .117عبد القادر فيدوحو الرنية والتأويلو مدال لقراءة القميدة الجزائرية المعاصرةو و  -1-

 .11-10و  1998النا  في بالدي و دار العودةو بيروتو  2-1صالح عبد المبورو الديوان    -2-
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ان القمائد التيي تمثليت رميز السيندباد ورحالتيه المليئية بالمتاعيب والمغيارات و ورغيم ان هيذه االسيطورة قيد تتخيذ 

ابعادا متنوعة من شاعر الار و فاننا نجيد اغليب النمياذج تميب فيي اتجياه واحيد ييوحي بيرف  الواقيع المتميلب و 

اة باالميل فيي مييالد جدييد منتظير و ومين هنيا والثورة والبحث عن انبعا، جديد يبرر ميرارة الييا و ويخميب الحيي

نفهم كيف يتعامل الشياعر ميع الرميز االسيطوريو فهيو ال يقمحيه عليخ السييا  الشيعري بيل يضيفي علييه مين ذاتيهو 

وبذل  يجمع السيندباد بيين مغيزاه الشيعوري العيا و والمغيزه الشيعوري الخياوو اليذي ييرتبط ويلبسه ثياب العمر 

اعر الخاصيةو وهيذه التجربية ليم ت تيف باالسيتعارة مين التجربية العاميةو بيل اضيافت عليهيا ارتباطا وثيقا بتجربة الش

معان جديدةو وبهذا الش ل يقد  الشاعر صورة للتعانق بين الرمز والتجربةو بين الحقيقيي )اليواقعي( وغيير الحقيقيي 

أ ان يثيري العميل االدبيي  )الوهمي(و والنتيجة ت ون اكتساب االسطورة مضامين جديدة وعمرية و وذل  من شانه

  1و ويضفي عليه دما جديدا يع س النظرة االنسانية للحياة ب ل تناقضاتها الحادةأ
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .22و و 1984دار الرائد العربيو بيروتت  2رة في شعر السياب و ط عبد الرضا علي و األسطو -1-



75 
 

 

 

 شخصي  سيزيف: -/2

تييياتي اسيييطورة سييييزيف حاميييل الميييخرة رميييز المعانييياة االدبيييية عليييخ را  االسييياطير التيييي تمثلهيييا الشيييعراء فيييي 

 الخاو لهذه االسطورة .نموصهمو ول ل شاعر استخدامه 

ع ميييرميز عبييد العييالي رزاقيي و بسيييزيف الييخ واقيع الشييعوب المظطهييدة للقهيرو والضييياع والحرمييان وهيو يتماشييخ 

 ماتموره االسطورة اليونانية حيث يقول:

 حامت يله  الزيف

 ان احمل صخرٌ سيزيف

 ان احمل طوعا او كراا

 1تاشيرٌ منفى....

ل سييزيف ماساه انسان القيرن العشيرين اليذي يعياني مين القهير واالسيتالب و انيه مثييجسد الشاعر في هذه االبيات 

كلما صعد علخ اعلخ تدحرج مع صخرته الخ اسيفلو فهيو يبحيث عين طريقيهو عين غيده عين المخيرج اليذي يعطييه 

 . 2الحق في الحياة وتنفس الحرية

 ته الجادةووو الغاية علخ الرغم من محاولكنور الدين صمود يطمح الخ تحقيق هذا المستوه في شعره لم يستطيع بل

ن ميبنياء رمزييا مح مياو وضيمنها عيددا و واطيط لهيا  3 1962كما في قميدة أ ماسياة سييزيفأ التيي نظمهيا عيا  

 االشارات االسطورية والشعبية فيقول عن اسطورة أسيزيفأ الرمز:

 انا قد ادركت ان العمر كل العمر حتى منتهاه

 عبث محضى سخيف

 ا  النا ...وتبينت ب

 كل النا  في اذه الحياٌ

 1فيها روح سيزيف

 

 

                                                             

 .98عبد العالي رزاقيوالحب في درجة المفرو و  -1-

 .121و و 1982رووطنية للنشر والتوزيع والجزائعبد هللا ركيبيو االورا  في الشعر العربي المعاصرو الشركة ال -2-

  .20و و 1969الدار التونسية للنشر و نور الدين صمودو رحلة في عبير تونسو  -3-
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اذا صيح ان التعامل مع الرمز وتحويله الخ مقولة عقلية انميا يجميد الرميز نفسيه ويحمير مقيراه فيي اطيار ضييقو و

ي الشيعر فيللنقد ان يلتمس لنفسيه تحقيقيا للموضيوعية ادوات ووسيائل ف ريية محيددةو يتخيذ منهيا الناقيد اسيس النظير 

اصية عنيدما وتمنيفه و فان الشعر نفسيه يجيافي هيذا المينهجو وال يعتيرف بالقواليب الف ريية المحيددة والجاميدةو وبخ

 . 1يتعامل مع الرمز

 : بين الخاو والعا و او بين الفردي والجمعي وحين يقسم ادونيس هذا القسم يجمع الرمز السيا  الشعري

 اقسمت ان اكتب فوق الماو

 سيزيفاقسمت ان احمل مع 

 اقسمت ان اظل مع سيزيف

 اخضع للحمى وللشرار

 . 2ابحث في المحاجر الضريرٌ

ذل  قيد فرغنيا مين ادونييس ومين ال يحق ان نعلق الفتة علخ ادونيس او علخ شعره تقول: أهيذا سييزيفيأ ون يون بي

 1شعره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .205عز الدين اسماعيلو الشعر العربي المعاصر و و -1-

 .167مقطع أالخ سيزيفأ من قميدةأ االله الميتأ من ديوان أ اغاني مهيار الدمشقيأ ألدونيسو و -2-
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 حمل العبو الذي تصط 

 1من ذاكرٌ اوصال الرجال

الرمييز االسييطوري هنييا يشييويه تعثيير كبيييرا امييا بسييبب جهييل الشيياعر الغييرض االصييلي ميين الواضييح ان توظيييف 

 ج الرميز فييلالسطورةو واما ان شاعرنا ما يزال يتطلب الرمز لغاية التوكيد وتقوية سيا  المعنخ اليذي يوجيد ايار

عي مين اليو نظره وال ياتي به الغراض تتمل بال شيف وااليحياء وتحريي  الخييال وتحفيير الشيعور و او اليق نيوع

ل فيي أ المضاعف الن أ ماساة سيزيفأ بتعبير الشياعر اليذي جعلهيا عنيوان قمييدته تنطيويعلخ ثنائيية محببية تتمثي

 ل الخ جانيبالتناقضات العظيمةأ كما قال احدهمو فالعالم يحتوي علخ الرعب كما يحتوي علخ الجمالو وفيه االهوا

 لبشرية.ااة والنفور منها هما الحالتان البارزتان للنفس الروائع فهو فاتن ومفزع في الوقت ذاتهو وحب الحي

ف عين تل  اذا بع  المعاني الخالدة المتضمنة في اسطورة أسيزيفأ ذل  البطيل االسيطوري الميامد اليذي ال ي ي

تقرير فيي دفع صخرته نحو قمةأالجبلأ الرمز ايضا جبل الخالو والحريةوالسعادة االبديةو وقيد اشيار الشياعر بيال

 قميدته الخ كثير مما فاته تمويره قائال:نهاية 

 كلنا في الاون سيزيف الذي

 انهات اعباو دنيانا قواه

 كلنا يدفع صخرا اائال

 كلنا يدفعه ملو رضاه

 ل ن الشعر نسج 

موهبية الفنيية ل ن الشعر نسج وتفويق وصناعة وابس من التميوير كميا يقيول الجياحظو وتلي  مسيالة لهيا عالقية بال

 1 النظريوليس بالعلم 

 

 

 

 

 

                                                             

 .24نور الدين صمودو رحلة عبيرو و  -1-

  المرجع نفسهو المفحة نفسها. -2-
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السييا   والشيعر وسييزيف فيي هيذايتعامل ادونيس هنا مع سيزيف الرمز ال سيزيف المقولةو هذا ميا ينبغيي للشياعر 

كيل رميز  شيان –بالنسيبة لتجربية الشياعرو ول نيه فيي الوقيت نفسيه  –او فردييا  –الشعري يعني بالتاكيد شيئا ااصا 

فيي  يخاطب ضميرا انسانيا جمعياو وليس مين الميد  فيي شييء ان نسيمي الشياعر بالسييزيفية او التقوقيع –شعري 

 –مينيف ف التي ال تعني ال أنحنأ في شيء بل انه اذا جاز لنا لغيرض التالذات واجترار الهمو  الشخمية المر

 هذا فاننا عندئذ ال ن ون قد قلنا شيئا عن الشعر نفسهو فضال عن الرمز.ان نقول شيئا من 

حتيخ وان توظيف االسطورة ليس بياالمر الهيين او السيهلو بيل هيي عمليية معقيدة النهيا قضيية فنيية قبيل كيل شييءو 

 االسطورة عليه ان ي ون مشبع بثقافات الحضارات السابقة ومطلع علخ موروثها االدبي. يوظف اي شاعر

اذن فالرمز االسطوري يعيد االنسان الخ حالة البيداءة البديهييةو حييث كانيت المشياعر تتحيول فيي اياليه اليخ صيور 

وضوعية التيي تشيتمل عليخ وحين تتحدد التجربة بالرمز االسطوري فهي تنزع من الذاتية المفرطة الخ نوع من الم

1حرارة الذاتية
1 
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 الرمز الصوفي: -

نميياذج  يعتبيير التييرا، المييوفي ميين اهييم الممييادر التراثييية التييي ولييج اليهييا الشيياعر المعاصييرو والييذي اشييتق منهييا

االدبيي  وموضوعات وصور ادبية عبر من االلها عن ابعاد تجربته ف ان بذل  الملجا والمالذ الذي اعطخ للعميل

سييطورة رنا مثلييه كمثييل االتجيياه الييخ االبعييدا جماليييا يبييدو فييي االتجيياه الييخ الرمييز المييوفي امييرا غريبييا فييي عميي

نا والخرافيية ايضيياو وهمييا ميين الرمييوز الشييائعة جييدا اسييتعمالها فييي الشييعر المعاصييرو الن اهييم صييفة تميييز عميير

ف تيييار الحييديث هييي نزعتييه العلمييية والعقلييية ذات المييبغة المادييية والطبيعييية التجريبيييةن فييي حييين يمثييل التمييو

ن واقيع ثالية في االنسانو وموقيف عليي مين ال يون والحيياةو اي انيه يعبير عيالشطح واالحال و ويعبر عن نزعة م

 .1الحلم

حسيييين سيعت المييوفية للداللية علييخ معانيهيا الروحييية وعييوالم النورانيية الخاصيية اليخ اسييتعمال الوصيف والغييزل ال

عن لغة  ي تستقلوالخمرة الحسيةو وقد يرجع ذل  الخ عجز الموفيين في طوال االزمان عن ايجاد لغة للحب االله

و لغية الحسييةالحب الحسي كل االستقالل والحب االلهي ال يغزو القليوب اال بعيد ان ت يون قيد انطبعيت عليهيا آثيار ال

 .2لجديدافيمضي الشاعر الخ العالم الروحي ومعه عالم المادة ادواته وااليته التي هي عدته في تموير عالمه 

ال االلهييي يبسييط عييددا ميين اسييماء المحبوبييات ظاهريييا ال لشيييء ا لييذل  نجييد المييوفي وهييو يتحييد، مييثال عيين الحييب

ارقييه ازاء الظهييار الهيييا  والوانييه والمييبابة والعشييق للييذات العلييياو وسييبب ذليي  قييد ت ييون اظهييار حيرتييه التييي ال تف

 اجز اليذيمحبوبه و الذي يتفرد ب ل اوصاف التميز من االل لغة محدودوو فاني للمطليق ان يحيبط بيه المحيدود العي

 حتخ وجوده ال يستمد من ذاته و بل من ذا  المطلق.

ال تابة الموفية تجربية للوصيول اليخ المطليق ولغتهيا تشيهد تحيوالت رمزيية فيي شيعرها كميا ان الرميز يعيد تحيوال 

دالليا ايضاو واستخدا  الرمز الموفي واالسطوري يعد ش الن لالتجاه نحو اعما  اكثر اتساعا والبحث عن معنيخ 

و علخ راي ادونيس والعودة الخ ال تابة الموفية نوع من العودة الخ الالشعور الجمعيو اليخ ميا يتجياوز اكثر يقينية

 1 3الفرد الخ ذاكرة االنسانية واساطيرها الخ الماضي بوصفها نوع من الالوعي

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .45عثمان حشالف و الرمز والداللة في شعر المغرب العربي المعاصرو و  -1-

و صيداو لبنان و د طو الم تبة العمرية للطباعة والنشر 9زكي مبار و التموف االسالمي في االدب واالاال  و ج  -2-

 .175د تو و 

 1و ط ة هومةعبد الحميد هيمةو البنيات االسلوبية في الشعر الجزائري المعاصرو شعراء السياب نموذجا مطبع -3-
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هياو بار رجاالتكوالده احد اكد الفيتوري في مقدمة الديوان علخ معايشة التجربة الموفية من قبل ان يولد و فقد كان 

نييد ثيم مارسيها طفييال وصيبيا بييل وقبيل ان يعييرف الشيعر..... بييل عيرف الشييعر مين اييالل معرفتيه بهيياو فالميوفية ع

الييا  االفيتوري واقيع عاشيه وال ييزال طفيال ال ييدر  مين الحيياة اي شييء و وااتيزن المشيهد فيي اعماقيه و وميرت 

 ن يحيد، لهياالشخمية الجدييدةو اذ الميورة التيي علقيت بذاكرتيه البيد ا وكان البد للمدسو  ان يظهر متاثرا بثقافة

 او شياعرية بع  التغيير الناجم عن الثقافة التي ش لت تف ييره وليذل  بيين فيي المقدمية اليديوان ان صيوفية الشياعر

 الموفي موقف انساني ايجابي واع ومدر  ولييس موقيف اليدرويي المنجيذب اليخ مجموعية مين االف يار المشوشية

 .1و واالحاسيس التجريدية العمياءو انه الموفي الثوري وليس ابدا ذل  الموفي التقليدي المتمال  المهز

نهيا اي المربيي دون ان ييدر  ممجموعة مين الطقيو  واالوراد التيي يقيو  بهيا وهذا يعني ان الموفية عنده ليست 

اع بها الميوفي و تيوحي بنيوع مين االنقطيشيء انما الموفية عنده موقف حيوي و ولعل كلمة أثوريأالتي وصف 

ي يدر  عما هو سائد ومالوف و كما تدل علخ عد  القبول ب ل شيء صوفي نعمو ول ن اي صوفي و انه الواعي الذ

 االمور و ال الساذج الذي تختلط في ذهنه االمور.

و انيه استرسيال تره الموفية ان التموف أ ااال  كريمية ظهيرت فيي زميان كيريم مين رجيل كيريم ميع قيو  كيرا 

 1 2النفس مع هللا علخ ما يريدأ
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وممر لحديثةاينظر ابو نمر السراج الطوسي اللمعو تحد عبد الحليم محمود ودطه عبد الباقي سرور دار ال تب  -2-
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المزييد وان ما يم ن مالحظته في هذا النص ان ال ر  محور عملية التموف ابتداءا مين االايال  وميرورا بيالزمن 

 و ميع هللالها وانتهاء بالجماعة التيي يتعاميل معهيا المرييدو واليرابط فيي كيل ذلي  عالقية االنسيان بياس وميده استرسيا

و ولعل ت ثيف كلمة أكيريمأ التيي هيي صيبغة مبالغية مين أفعييلأ هيي التيي افيرزت مميطلح ال رامية عنيدهم و وهي

 ايضا أنشر مقا  واتمال بدوا أ.

 ريمية وهذا التعريف يبين المراحل والمراتب التي يمر عليها ممار المتموف فيي الحميول عليخ هيذه االايال  ال

لرياضية و والمقا  هيو أ ميا يتحقيق بيه المرييد مين الميفات الم تسيبة باأالمقا أ  حيث يظهر هذا في النص ممطلح

عبير محميد توالعبادة كمقا  الخوف من هللا الذي يحمل بتر  ال بائر فالمغار فالم روهات فالشبهأو وهو علخ حد 

قيد ون االليهو ميه مين رحمية عباسة :أ مقا  االنسان فيما يقا  فيه من عبادات أ اي م انته الطريقة الموفية وما ياتيي

دايل علييخ التمييوف مفياهيم ليسييت منييه حتيخ راح كبييار المتمييوفة يميححون مسيياره كمييا فعيل ابييو نميير السييراج 

 متحدثا عن التموف:

 ليست التصوف حيل  وتالفا         وتقشفا وتواجدا بصياح

 ليس التصوف كذب  وبطال          وجهال  ودعاي  بمزاح

 1وقناع  وطهارٌ بصالح              بلعف  ومووٌ وفتوٌ    

ذ شياع ايدل النفي في نص السراج علخ تمحيح ماهو سيائد فاسيد و او تبريير ميا ييتهمهم بيه مين ال يعيرف احيوالهم 

و جملة هعند ال ثير من النا  ان التموف حيل وت لف وتقشف وصياح هائمين ....... يؤكد علخ ان التموف انما 

ذا الميوفية بهيفمية التي تملح النفس مثل العفة والميروءة والفتيوة والقناعية والطهيارةو من االاال  واآلداب االسال

 المفهو  من اهل الباطن و وامناء هللا في االرض يرون بنور هللا.

تعدد آراء الباحثين في اصل كلمة أ الموفيةأ فمين راي يؤكيد عليخ الثيياب الميوفية اليخ ااير ييره انهيم مين اهيل 

اليخ و ا بالتامل ومحبة هللاو الخ التبمر في الشؤون الدينية الخ المفاء وطهارة الظياهر والبياطن المفة الذين عرفو

االشرا  ومحبية الح مية االالهييةو والثابيت مين االقيوال كلهيا انهيا تلتقيي فيي االنقطياع اليخ هللا ميع التقشيف والتاميل 

أ التمييوف فلسييفة حييياةو وطريقيية معينيية فييي والح مييةو وبعيييدا عيين هييذه التعريفييات ال ثيييرة يم يين التاكيييد علييخ ان 

السلو  يتخذها االنسان لتحقيق كماله االاالقي وعرفانه بالحقيقية وسيعادته الروحييةأو فبحثيا عين السيعادة الروحيية 

الناجمة عن معرفة الحقيقة الناتجة عن ال مال الخلقيو البيد مين اعتمياد التميوف منهجهيا وطريقية فيي الحيياةو الن 

ال نزوع ذاتيو تاملي فيي الخليق فيي الحيياة فيي ال يون باعتمياد الخييال والتجربية الذاتيية للمتميوف التموف ماهو ا

 1مامه بش ل ااو علخ النفس وصفاتها وذوقه الفرديو مرمزا اهت
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تميد عليخ ان التموف  أ اتجياه جدييد يعبير عين العاطفية الدينيية فيي صيفاتها ونقائهيا وهيو الجانيب الروحيي اليذي يع

ول ل شيف الرنيا واالشرا  والمحبةو ي شيف االنسيان فييه البعيد المتعيالي ليتحيول اليخ انسيان كاميل فهيو يحيا منطق

  1ح مة هللا في الحياة وتمتع القلب والروح بلذة المشاهدةأ.

ه ال ثييرة يعد الشاعر محمد ممطفخ الغماري احد المهتمين بهذا االتجياه الرميزي الميوفي بيالجزائر وت ياد دواويني

لميوفي اق بذل  و منذ ديوانه االول أ اسيرار الغربية أو وهيي غربية صيوفية بيال رييب وقيد يظهير هيذا االتجياه تنط

شيو أو أ االسالمي جليا في عناوين قمائده ايضاو من مثل: أثيورة االيميانأ و أبيين قييس وليليخأ وأمسيافر فيي ال

ميائد عيل فيي وقوفنيا عنيد احيده هيذه القمعاهيد احبيائيأو أ ثيورة صيوفيةأ سيفر فيي مسيافة الشيو .... ونحوهياو ول

ه برميوز نحللها وندرسها ما ينير السبل اما  القارئ الكتشاف طبيعة هذا الرميز الميوفي فيي شيعر الغمياري وصيلت

 .2التموف العربي القديم

ة نييره الباحثيية ) اليزابتييدور ( فييي كتابيية:أ الشييعر.... طريقيية النييدماج الف ييرة والخيياطرة بييالغزيرة فييي اشيي ال رمزييي

وتنقل عن الشاعر االيرلندي بهذا المدد قوله :أ ان كل من مر بحالة تموف يعلم ان هنا  رموزا كبره تطفو في 

العقل قد ال يدر  االنسان معناها في سنين عديدةو وكان هذا الشاعر ييره فيي تجليي ذاكيرة الفيرد الفنيان ميا يجعلهيا 

ا ف رة أ الالوعي االجتماعي أ عند العيالم أيوني أ كميا تمير جزءا من ذاكرة ال ون و وهي ف رة يم ن ان تناظره

انها تؤدي بالتقريب الخ معنخ أوحدة الشهودأ او أوحدة الوجودأ عند المتموفين المسلمين وهو ميا يسيوو لنيا هيذا 

 1 3االتجاه الرمزي الموفي من الرموز الفنية المركبة في شعرنا العربي المعاصر
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 : التي مثلها الشعر العربي المعاصر كاا الرمو  الصوفي  -

 رمز الخمرٌ: -1-

سيين ان التعامييل مييع الشييعر المييوفي يحمييل فييي طياتييه مخيياطرة اذا لييم ن يين نعييرف ابجييديات التجربيية المييوفية وتح

شيف ية حييث تن التعامل مع اللغة الموفية التي ال ت تفي بالظاهرو بل تغوو في اعما  اللفظ الخ المعاني الماورائ

ذا يميبح اللغويةو وتفرو اللفظة من معناها المعجمي لت تسب معاني اارهو كل هذا عن طريق التاويل وبهيالحجب 

راءهيا و وبنيا فيميا  النص االدبي افقا مفتوحا لتعدد القراءاتو فالخمرة مثال تقتلعنا من وحل االشياء العادية و وتقذف

اهو لميا ال نير ر الملمو و فما نيراه ونحسيه لييس اال عتبيةوتعلمنا ان المرئي وجه الالمرئي و وان الملمو  تفتح لغي

 .1وال نحسه وتجتاز بنا هذه العتبة حيث نزول الفواصل ويمبح الباطن والظاهر واحدا

منح شعراء الموفية المعجم الخميري دالالت جدييدة ارجيت بيالخمر مين دائرتيه الماديية الضييقة اليخ دائيرة الرميز 

لحب والفناء وااليحاءو والس ر عند المتموفة هو غيره الس ر المتعارف علييهو الموفيو فاصبح يدل علخ معاني ا

فهو انتشاء الموفي بمشاهدة الجمال ومطالعة تجليه في االعيان ن انه دهشة وانهيار وحييرة وهيجيان و وقيد ارتيبط 

نيه ليبيدو مميحوبا الس ر عندهم بالشطحو اذ ينشيا عين مشياهدة الجميال المطليق ومطالعية تجلياتيه فيي االعييان ن وا

 1 2بالدهي والغبطة والهيمان وكلها ظواهر يطيي معها العقل وينطمس نوره بقوة الوارد المس ر
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فنيي  جاءت تجارب بع  شعرائنا الجزائريين مليئة بفيوض تموفية و البع  منهم تمثل التجربة الموفية بميد 

فخ الغماري والبع  االار يحاكي التيار من اجل المتعة الفنيةو ويعد ممطرفيع و يع س نظرته للحياة والوجود و 

ن لشيطحاته احد الشعراء الذين وظفوا الرمز الموفي في شعره توظيفا صادقاو اذ نجده في هذا المقطيع يطليق العنيا

 ليعبر عن وجده بلغة مبهمة والفاظ غريبة تبرز عطشه الخ الفناء في حضن االلوهيةو فيقول:

 ر  الحزن .......نار الحرف معشب يا فا

 وحمراا البار حمى وجدي الحاني

 سيشرق الغد في ظلماو مربتنا

 ؤيقبر اليا  في ارحاز احزان

 1وتنتشي مقل  السمحاو من خلدي

 اللهية.االخمرة في هذه المقطوعة معادل موضوعي للتجربة الموفية التي تهدف للوصول الخ المطلق الخ المحبة 

فية فيائس الثقاشعر الموريطاني بما شاع فيها من محاضر العلم واالدب و وبما ورثه أبالد شينقيطأ مين نكانت بيئة ال

يئية بكانيت هيذه ال العربية االسالميةو في الوقت الذي عم فيه الجميود انحياء العيالم االسيالمي اثنياء الح يم العثمياني و

مين المشير   الحقيقة الحياء الشعر العربي لم تبدااذن مرشحة اكثر من غيرها لتحقيق هذا التواصلو ولعل النهضة 

شير  كيانوا كما ساد االعتقاد بل بدات من بالد شنقيط حسبما ذهب االله محميد الحيافظ ابين احميد وول ين شيعراء الم

 .2اكثر شهرة السباب اعالمية

  هيذا التييار الرميزي انة الدار  لهذا الشعر الموريتاني المعاصر و ال يعد  ان يجد قمائد كاملة نظمت عليخ اسيا

الميوفيو وهييي ال يم يين ان تفهييم فهمييا سييليما اال بتحليييل معجمهييا اللغييوي وال شييف عمييا فيييه ميين ممييطلحات مثييل 

الخمرة االلهية والتجليو والس ر الموفي ووحدة الشهود او الوجود وحمي النشوة....... وغيرهاو وذل  بتاويله فيي 

 1 3ينئذ تجربة ذوقية رمزيةاطار الرمز الموفي فت ون القميدة كلها ح
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حييث ييذكر  كانت الخمرة وما يتبعها من حال الس ر من الرموز الموفية الشائعة في اشعارهم كما في هيذه االبييات

 الشاعر حال االتحاد والفناء:

 يا دارت بين الحروف     كؤو  من حمي النشوٌ الخالن

 سئمنا تعدد البدانسار الخل والخليل وقال              قد 

 نحن روح تفرقت في جسوز         واي جزو من نوراا الشعشعاني

 1فتوارت روحااما في فضاو         فوق طور النسان والنسيان

 عيالم ومركيزتشير هذه التلويحات والمواجد بوضوح الخ ما كان يعتقده الميوفية مين ان المحبية االلهيية هيي قيوا  ال

لزميان اواطاب كنا في ون و وهي محبة ازليية قديمية منزهية عين العليل و مجيردة عين حيدود الدائرة ولباب الوجود 

اوطيان  والم ان وهي التي بواسطتها ظهرت االشياء وتجلت الحقائق واشيرقت ال ائنيات و وهيي الخمير المعتقية فيي

الميوفية  هذه النعيوت االزل شربتها االرواح المجردة فانتشت وطربت وس رت قبل ان يخلف العالم ...... الخ اار

 المخموصة جدا .

 رمز المراٌ: -2-

شي ل بنو والشعر تعتبر المراة بش ل عا  احد اهم منابع االبداع الخالدةو فنجدها ممدر الها  ووحي لدا كل المبدعيي

ساسييه شيياعرا قييد هييا  بييامراة وكانييت نبييع احايياو اسييتغرقت المييراة فيييه حيييزا كونيييا كبيييراو اذ ينييذر ان ال تجييد 

هيا تمثيل وضهو فالمراة في الشعر الجزائري اتخيذها الشيعراء بعيد االسيتقالل معيادال موضيوعيا لحيب اليوطن النوفي

 وطن .لالرض وال الخموبة والنماءو والن الوله بالحبيبة والذوبان فيها والتعبد في محرابها هو االمر نفسه بالنسبة

مز عرفاني علخ ما يعانيه الموفية من احوال ومواجيد تحولت المراة في التجربة الموفية كما تحول الخمر الخ ر 

 1 2باطنيةو وهو يتردد في هذه التجارب ال بمورته المادية المحسوسة ول نه يتحول الخ رمز له دالالت شتخ
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والحيب هيي المتتبع للشعر الجزائري المعاصر يجد نمياذج عيدة تمثيل فيهيا رمزيية الميراة التيي تجميع بيين الحيب االل

عفييف البشريو اي التعبير عن العشق الروحي في صور مادية واساليب غزليية موروثية سيواء اكانيت مين الغيزل ال

 او المريح يقول عبد هللا حمادي:

 حبيبي وانت الربيع المداوي

 لعرا  نفسعرااا الخمود

 تماس  على الرم  في المنيات

 ر السدودبوسافر مع الفيضع

 الظاللوقرو  وحلق وانا  

 1.مرفرف  في بساط النهود

نينيةو نره من االل دوال هذا النص كيف تحول العشيق اليخ وحيدة صيوفية تامليية ينشيد فيهيا الشياعر المحيب الطما

ن نوعي وهذا الحب الطافح ليس لغرض مادي غريزيو حتخ وان يبدو كذل  اال ان الشاعر في حقيقة االمر يااذ م

ل الميادي و من الغزل المريح شيئا من الحسية والشهوانية والتغني بمظاهر الجمياالغزل المريح والعفيف و فيااذ 

ة وتمنييي ويسييتعير ميين الغييزل العييذري لغتييه المفعميية بالعفيية والطهيير والمعانيياة الرومانسييية التييي تييدور حييول الهجيير

 الوصال ونحو ذل .

م شييفاف مليييء بالتجليييات النورانييية ان التغنييي بالحييب االلهييي ومحاوليية االنعتييا  ميين السييجن االرضييي وارتييياد عييال

الخالمييةو هييو غاييية مييا يرنييو اليييه المييوفيو ولييذل  ت ثيير مناجاتييه للييذات العلوييية و مثلمييا تغنييت ميين قبييل أ رابعيية 

العدويةأ و وكان اقمخ امانيها ان ي شف الخالق لهذا الحجب كيي تيراهو وهيذا مانلمسيه عنيد ادرييس بوذيية مضيمنا 

 1العدوية شعر رابعة 
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 احب  حبين

 حب الهو ....

 وحب لن  صحو  وسار 

 ونونا نشوائي وما يسيطرون

 افنينا ليالينا

 ولا تفن الشواق

 افنينا العمر

 بددنا اوقات صبانا الول

 1ولا تبدد

تخليت الميراة فييي هيذا الينص عيين مفهومهيا المعجميي واسييتحالت اليخ رميز مثييالي صيوفيو وروح علييا يسييتحيل ان 

اي انسان مهما اوتي من قوة اموصا ان الطريق اليها ليست سوه اشيوا  فيي الوصيال كميا الفيرا  و وهيو يبلغها 

بذل  يجسد لنا ماساة االنسان المعاصر المحاصر بالمادة التي افرغته من كل ما من شيانه ان يربطيه بعيالم اليروح و 

لها حرائقه عساه يجد ضالته وهو الهيائم فيي ولذا استعار الشاعر رمز المراة جاعال منها ملجا وحمنا ينفث من اال

تخييو  الييدنياو اذ لييم يجييد مسييتقره فهييو شيياعر مريييد ال يييزال يبحييث علييخ بيياب الرجيياء يترقييخ فييي منييازل العرفانييية 

ودرجات الموفية وهذا مانلمسه من قوليه أميا اشيوقني اليي أ وفيي هيذا تليويح رميزي اليخ عيد  تم ين الشياعر مين 

 1بر عند تخو  السماء مسة السر االكالوصول مال
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ن نيواع العييوتغنخ الشعراء بالمراة ب ل اوصافها المعنوية والحسية فاطلقوا عليها العدييد مين االوصيافو مفميلين ا

ينيهيا والوانها وحجمهاو ومن حيث االتساع والضيق ولذل  وجدنا بع  شعراء الميوفية مين اسيتعار مين االنثيخ ع

اب الحيياة روحياني يبيث فيهميا السيال  اليخ هللا هموميهو ويجيد فيهميا انسيه وميالذه هربيا مين صيعواحالهما الخ عالم 

فيي  كتعوي  منه عن الفردو  المفقود الذي ينشده الموفي في صعوده نحو العلو و وليذل  يقيول يوسيف وغليسيي

 قميدة أتامالت صوفية في عمق عيني أ

 عينا  مقبرٌ للحزن والوجع

 الف واآلهفي عمق عيني  يفني 

 في عمق عيني  يرمي هللا روضته

 ويا يدفن قيس اا لياله

 تلوز البحر في عيني  واضطربا

 .1في بحر عيني  انس البحر انساه

 كيا والجاميديتسع الرمز فيي هيذه االبييات وتتميدد دالالت الميورة الماديية فياذا الجاميد الميامد حيياو والسياكن متحر

سيمة تبارهميا المز الحياة والخمب والنماءو وتستوقفنا العيون في هذا الينص باعالملد لينا راوا يتفجر منه الماء ر

ديا منحيخ تمياع االنثوية المميزةو وهي تنفتح علخ دالالت عميقة تحيلنا علخ المعاني الروحية المختزنة والتي تتخذ

لعيا  ين الخياو واهي التاليف بالداللة المادية الخ المعاني الروحية و وه ذا يقول الرمز الخ طبيعته االساسية ومن 

ن  في العييوبين السماوي واالرضي بين المادي والروحيو والشاعر اذا كان يتعلق بالجانب المادي في المراة ممثال

راة واء مين الميفانه يجعلها وسيطا جماليا للوصول الخ الجمال المطلق وفي ذل  داللة قوية علخ فقدان الشاعر االرت

 2بالمفهو  الموفي

من المعروف عن شعراء التموف االسالمي قديما انهم كانوا يستعيرون اسماء الشيعراء العيذريين العيرب واسيماء 

معشوقاتهم كليلخ وبثينة وعزة ويضمنونها قمائدهم فيي العشيق االلهيي للتعبيير عين اذواقهيم و ميواجههم الخاصيةو 

ا فيي اشيعارهم وميا ارتيبط بهيا مين مواعييد الحيب او ذكيرو ميف ما يتعقيبون االماكن التي ارتادهيا هيؤالء العيذريون 

 1 3العنيف الشريف الذي تذكيه الرغبة ويمده االسال 
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حقيقية  فجعل الموفية من تل  االسماء رموزا الحوالهم ومقاماتهم التي تد  عن الوصفو يعبرون مين االلهيا عين

 القارض: علوية كلية باهرةو تجل عن الذكر والتمريح والوصف كما قال ابن

 وصرح باطالق الجمال    ول تقل بتقييده ميال لزخرف   ين 

 فال ملي  حسن  من جمالها معارل  بل حسن كل مليح 

 بها قيس لبني ااز بل كل عاشق كمجنون ليلى او كثير عزٌ

 1ففي مرٌ لبنى واخر  بثين  واون  تدعى بعزٌ عزت

ييية التييي الظييواهر ال ونييية وفييي التعبييير عيين التجربيية الروحاتجييه هييذا النييوع ميين الشييعر اتجاهييا رمزيييا فييي معالجيية 

جواهرهيا يمارسها العارفون من اهل التموف و ففي راي الموفي ان ظواهر االشياء انع اسات لبواطنهيا واقنعية ل

ز بهذا الرم وال تختر  تل  االقنعة سوه التي يغذيها الذو  والبمرو ومن الشعراء الموفية الذين انمب اهتمامهم

 ي العبا  بن سهل بن عطاء او فاتحي بواكير الغزل الموفي حيث قال:اب

 مرست لال الحب مصنا من الهو         ولمي  يدري ما الهو  احد قبلي

 فاورق امصانا واينع صبوٌ اعقب   لي مرا من التمر المحلي

 2وكل جميع العاشقين اوااا اذا نسبوه كان من ذل  الصل

تتليبس  رمز المراة الذي اضحخ جوهر الشعر الموفي في اش ال متنوعةو وهذه االبياتالشاعر في هذه المقطوعة 

 بشعر الغزل العذري وت من عند المراة التي اصبحت رمز الجمال والمفاء والنقاء.

فالشييعر وسيييلة لتطهييير المجتمييعو والييدين اهييم منبييع اللهييا  الغنيييو فييال غرابيية ان يتحييد، الشييعراء عيين الغييييب 

والميتافيزيقيييا و وان يوظفييوا الفيياظ صييوفية او شخميييات اسييتعملوها كاقنعيية وان لييم ت يين بالقييدر المهييم الييذي اواله 

 1.الشعراء اهذا المورو،
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 :خصائص الرمز 

دوات يحوز الرمز علخ ادوات فنية متنوعة وعناصير بنياء متعيددة مختلفية التيي ت يون الينص وتتضيافر كيل هيذه اال

ء رميزي لنا صورة رمزية م ثفة وان استطاع المؤلف المبدع امتال  تل  العناصير واحسين توظيفهيا فيي بنيالتش ل 

ت التييي ال شي  انييه سيييفلح فييي التعبييير بقيوة كبيييرة عمييا يريييد ايميياله الييخ المتلقيي وميين جمليية الخمييائص والمميييزا

 يختص بها الرمز:

  اليحاو: -1

 جيوهره يقيو بهو من المميزات والمفات اللميقة جدا بالرمز اذ انم بدا االيحاء قيوي فيي الرميز الن الرميز ايحيائي 

مشياعر وعلخ العبارات الم ثفة ذات االشعاع الداللي والتي توحي بما يختيزن صيدر الشياعر عليخ احاسييس واف يار 

وال  طبياع اليدالليعلخ الخيال في اعادة بناء ليون مين االنماهو اال اقتماد في التعبير فهو يعتمد بحيث ان أ االيحاء 

ا ر فيي نفوسيهيتمثل عبر التعبير الفمل بين االف ار ال يشرح نظامها المنطقيي بيل يتجليخ فيي اثيارة الميورة واالف يا

 1بامتزاج كلمتينأ

 ييية واللغييةتحييرو ال ثييير ميين االعمييال الرمزييية كييل الحييرو علييخ تييوفر عنميير االيحيياء فيهييا وتنفيير ميين التقرير

 المباشرة النها تفقد القميدة متعتها الحقيقية.

يظل االيحاء عنمر اصيال في الزمن الذي ال ي تفيي بتميور االشيياء فيي صيورتها الماديية فحسيب بيل يعميل دوميا 

ا  علخ نقل تاثيرها في النفس بعدما يلتقطها الحس و كما انه يهتم بالتعبير عن العوالم المبهمة التي تتسرب اليخ اعمي

اليينفس و ذليي  مبتغييخ الشيياعر الرمييزي هييو الوصييول الييخ الييق حاليية نفسييية معينيية فييي جييو القميييدة ولمييا اضييحت 

التعبيييرات العادييية عيياجزة عيين نقييل الحيياالت المبهميية لجييا الشيياعر الييخ الرمييز لمييا يمتيياز بييه ميين قييدرة اارقيية علييخ 

 1باالم انات التعبيرية وغنية ااترا  علم الالوعي والتعبير عنه بلغة ااصة مبت رة ايحائية 
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قيدرة عليخ كما تمتاز اللغة الرمزيية بقيدرتها عليخ الغيوو فيي م نونيات الينفس وسيير اغوارهيا واباياهيا كميا لهيا ال

 ترجمة حاالت نفسية غنية ونقلها من ال اتب الخ القارئو اي االيحاء بها.

 الموسيقى:-2 

اء ع بهيا االيحيالموسيقخ والخميائص النغميية التيي تتمتياستعانت الرمزية بطاقات الفنون االاره وام اناتها ال سيما  

يية الت اللغووالتعبير عن االحاسيس والمشاعر واالنفعاالت والتجارب الشعوريةو اذ تعد الموسيقخ أ اقرب اليخ اليدال

 1شودة لتوليد االيحاء النفسي أالنفسية في سيلولة انغامها و فالسيلولة هي المن

ميل عليخ لقد ارت ز االدباء الرمزيون علخ الموسيقخ لما فيها من شحنات وطاقات ايحائية غامضية غيير واضيحة تع

ن نثريية ميااترا  الستار المبهم الذي يغطي الذات وتقو  بنقل االجواء بش ل مؤثرو كميا سيعخ الرمزييون لليتخلص 

سيييابها ها فييي ارقييخ المسييتويات الموسيييقية بحيييث تمييبح ال لمييات فييي ترابطهييا واناللغيية وعمييدوا الييخ اعييادة صييياغت

 ية كلها.وتفاعلها كاللحن الموسيقي الذي ينجم عن اضطراب احده نغماته اضطراب الواقع النفسي للجمل الموسيق

وجبية كجيزء مين تشغل الموسيقخ دورا هاما في الشيعر فال لمية فيي الشيعر قيد تسيتخد  لموسييقتها فقيط ولظاللهيا الم

 1مز م ونات الر
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  الحوا : صترا-2

اذ يعتبير  وارتبطت ظاهرة تراو الحوا  ارتباطا وثيقا بالرمزية التي سعت لخ احدا، رنيا جديدة لل يون والعيالم 

 االسيتعانة اليخاصحاب النظرية الرمزية ان العالم الحسي ماهو اال صورة ناقمة للعالم النفسيي وهيذا مميا اده بهيم 

لرمييزين بتراسييل الحييوا  الكتمييال التعبييير بالمييورة التييي و فهييذه النظرييية تمثييل عنمييرا مهمييا وحيويييا فييي فلسييفة ا

الحيس  وتهدف من وراء التعبير الخ التالف بين مختلف مظاهر ال ون وعبر السمع والط الحيوا  المختلفية وميزج

 : بالنظر والسمع الخ

باحاسيييس مييا وراء الواقييع أ تحقيييق انييدماج وتفاعييل يؤديييان الييخ الييق جييو شيياعر بيياطني وتفاعييل نفسييي يييوحي 

 1الملمو أ

 الغموض:-3

لذي يمنحيه تمثل هذه الخاصية سمة اساسية ورئيسية للرمزو فالرمز ال ي ون رمزا اال بقدر من الغموض الموحي ا 

 بمتعة المشاركة.عمقا ةالتعدد في الداللة ويجذب القارئ ويشعره 

وض يييره االدبيياء الرمزيييون ان تسييمية الشيييء باسسييه تفقييده متعتييه وجماليتييه وغايتييه فالغاييية عنييدهم هييي أ غميي

 2االحاسيس وتموير الحاالت النفسية الغامضة بما يشاكلها من تعبير غام أ

لغميوض ايسوده نوع مين النه من المعب التعبير عن االغوار النفسية بش ل جامد واضح لهذا كان االدب الرمزي 

 اضح.الذي يره فيه الرمزيون نوعا من القيمة الفنية والجمالية التي ال يم ن ان تبرز االل التعبير الو

تتعيدد بيه  ان الرمز ليس تحليال للواقع بل هو ت ثيف له ولعل هذا االسلوب الم ثف هو سبب فيه من الغميوض اليذي

 محتواه لقارئ واحد. مستويات التاويل و فليس هنا  رمز يف  ب ل

فيي  ويؤمن بع  الرمزيون بميعوبة الشيعر وغموضيه النهيم ييرون فييه مييزة تمينح الشيعر م انتيه الالئقية فالشيعر

 3نظرهم أ يجب ان ي ون صعبا وغامضا حتخ سترد باعتباره وحمايته من االعجاب السهل السطحيأ

فني مسبق يستخد  فيه الغموض الموحي والشفافية ان نجاح العمل االدبي الرمزي يحت م الخ استخدا  الرمز بوعي 

واكسابه دالالت كثيرة ومعان اعميق وبهذا ي ون الغموض وسيلة واداة فنية للتعبير عن احوال والثراء العمل الفني 

1 
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 ماونات الرمز: -3

 السطورٌ: -1-

تينيية و فيي الال  « historia)اسيتوريا( فيي اليونانيية وأ tstoriyaقييل ان ال لمية معربية عين اصيل اغريقيي وهيي  

بيينفس  واطلقيت عنييدهم علييخ كتييب االسيياطير والتياريخو وقييد ااييذها الجيياهليون ميين اليرو  قبييل االسييال  واسييتعملوها

ن المعنخ المذكور اي فيي معنيخ تياريخ وقميصو ومميا يثبيت ذلي  وجيود رقييق مين اليرو  فيي م يةو كيانوا يت لميو

 ون ب تبهم المقدسة والمدونة.بلغتهم ويحتفظ

 اسياطير( و هنا  راي آار جديد مفاده ان كلمة أاسطورةأ مشتقة من اسم اآللهة العراقيية )عشيتار( او )اسيتار( و)

 .1)اسطورة( 

 جاءت في المعاجم بمعان مختلفة فالسطر: الميف مين الشييء كال تياب والشيجرة وغييره وجمعيه اسيطر وسيطور )

طير ر و )السيطر( الحيظ وال تابية واالسياطبر االحادييث النظيا  لهيا جميع اسيطار واسيواسطار( جميع جمعيه اسياطي

 .2ب سرهما وسطرا تسطيرا الف)سطر( علينا اتانا باالساطير

)ميت( وعلخ ذل  المعنخ في اللغتيين هيو  myth)ميتو (....وهي في االنجليزية  mythosاالسطورة في اليونانية 

الشيء المنطو  ......وهنا نالحظ القرابة بين هاتين ال لمتين )ماوت( االنجليزية التي تعني فم.....فمعنخ االسطورة 

...... فهييي اثبييات للجانييب 3اذن: ال ييال  المنطييو و او القييول ...... وهييو القييول المميياحب للعبييادة والطقييو  الدينييية

 1 4في العبادةو قبل ان تمبح هي نفسها ح اية حول هذه الطقو  او منبثقة من هذه الطقو ال المي 
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تعرض الممطلح الخ تطور داللي ذكره عيز اليدين اسيماعيل فيي ان مميدر الغميوض او االايتالف اليذي اكتشيف 

ان ظهورهيا كيفهي تعني في االصيل ال لمية التيي  myhosكلمة االسطورة يعود الخ الداللة االشتقاقية االولخ للفظة 

ثيم تطيور  معجزة في حياة االنسانو فهي المقابل ل ل الوجود وبما اسيتطاع االنسيان ان يعيرف نفسيه وي شيف العيالم

لتطيور مين اقمة تطور استخدا  اللغة ذاتهيا و اي  logosالخ  eposالخ   mythosاستخدا  االنسان لهذا اللفظ من 

تركيبية مين  صورة من صور وعيه الخ ال لمة التي تعنييال لمة التي تعني تف ير االنسان الرمزي وتعبيره عن اقد  

تمثيل يبر الزميان عاالحدا، تستغر  زمنا الخ ال لمة التي تعني طرازا من القيم العقلية و فاالاتالف في داللة اللفظ 

وهيي  عليخ المسيرحية mythosنتقال المدلول عن التعبيير الرميزي لالسياطير الخرافيية اليخ اطيال  ارسيطو كلمية ا

نيدما مجموعة االحدا، التي ت ون بنية موحيدة ومترابطية ثيم اليخ اسيتعمال كلميةأ اسيطورةأ فيي العمير الحيديث ع

 .1تت لم عن االسطورة النازية

يقيول أ  لعنمير المشيتر و ويؤكيد مسيالة اساسيية فيميا يتعليق بيالرمز اذيظهر تعريف ابرز لرمز االسيطورة بانهيا ا

 .2االسطورة قمة واحدة في ميثولوجيا نظا  من القمص الموروثة ويم ن القول اي دين ال نؤمن بهأ

و بييل فاليذي ييؤمن بحقيقية وواقعيية شييخوو االسيطورة واحيداثها ال ينظير اليهيا بوصييفها رميوزا لهيا دالالت اايره

يرة و اميا قدا وكل معتقد هو ما انع س في جميع عقول المجتمع المعنيو وتبده في ظواهر اجتماعية كثيوصفها معت

الشخميييات واالحييدا، التييي نييؤمن بهييا فقييد كييان لهييا وجييود موضييوعي ال يرقييخ اليييه الشيي و هييي ليسييت قمييص 

ان تتخيذ  الشخميات واالحدا، في االسيطورةو هيي شخمييات واحيدا، قمميية وبهيذه الخميمية وحيدها يم ين

 رموزا ادبية.

فالرمز االدبي ال وجود له اارج االدب و االيمان بواقعية او حقيقية شيخوو االسيطورة واحيداثها ) كميا هيو الحيال 

 1كانوا يعدون آلهة في البئات او االقوا  الذين نشات اصال بينهم و حيث
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ي طفيلو بيل علخ االطيال  . اال ربميا عين االطفيالأ ولييس ا ان كان هنا  شيء من هذا القبيل ليس واردا وال قائما

 .1الطفل الذي يعد اياله واقعاأ

بح لغية لعل هذا ما يفسر اسيتخدا  الشيعراء للغية الطفوليية عنيد توظييف االسيطورةو حييث يلحيظ ان لغيتهم ت ياد تمي

قييق غيراض فنيية هيي تحطفولية محضة النهم عند هذا المفمل ينظرون الخ االسيطورة بوصيفها حقيقية واقعية ) ال

وسيع وجيوده االنسجا  بين الرمز واللغة (و شيان االطفيال او هيم مضيطرون مثلنيا لتنحيية ادراكهيم اليواعي جانبيا و ا

 الواعية. لغايات االندماج في اجواء الح اية االسطورية للقميدة وتمور مجرياتها بعيدا عن المحاكمة العقلية

ية كما هي ح اية و يم ن ان تتخذ رمزا له دالالت ) غير دالالته الحرف نخلص الخ ان االسطورة قمة فنية تتضمن

ة في االصيل( فسير االسيطورة او جوهرهياو كميا ييره كليود ليفيي شيتروا  ال ي مين فيي االسيلوب و وال فيي طريقي

 .2السرد و وال في التركيب النحويو وانما ي من في الح اية التي تح يها

عنييد ح ايتهييا بييل شييمل عناصييرها ومعطياتهييا الفنييية االاييره الواسييعة الثييراءو لييم يقييف التوظيييف الفنييي لالسييطورة 

ابطالها وما يدور بينهم من صراع حتخ اد  التفاصيل التيي اصيبحت شيدرات هنيا وهنيا  فيي بنيية القمييدة اضيافة 

يبحيث عين  -تيو  محميو في –الخ اطارها العا و وطبيعتها الدرامية ولغتها البدائيةو وه ذا أ ذهب الشاعر الحديث 

 1 3االسطورة ويعتمدها ان وجدها واتخذ من كل ذل  رموزاأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

و 24ج مل ويت دولة انزار عيون السرد نظريات األسطورة ) مقال في مجلة عالم الف ر المجلس الوطني للثقافةو  -1-

 213-213و  1995يوليو و سبتمبر و اكتوبرو ديسمبرو  1-2عدد

 12و و 1980و بيروت 2اليل احمد اليلو مضمون األسطورة في الف ر العربيو دار الطليعة للطباعة والنشر ط  -2-

-128و و 1992ألردن عمان ا 2إحسان عبا  اتجاهات الشعر العربي المعاصرو دار الشرو  للنشر والتوزيع وط -3-
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السيطورة اال تتجاوز تعداد االسماء و ونسخ االحدا، فيي تشيبيهات فياترة فيي اول عهيد و ثيم اتخيذ يسيتعير تفاصييل 

تنويع ذهيب اضطر الخ مزيد من الليضعها في بنية رموزهو ويقيم ابطاله المشاركين م ان ابطال االساطير أ وحين 

مطيا قنياع يعيد نالخ الق االقنعة متلبسا الرمز ذاتهو في اطوة مب رة يم ن القول انها محاولة لخليق االسيطورة أ فال

ادااليه فيي واحد الوسائط االساسية التي يحاول بها الشاعر المعاصر اقتنياو الواقيع و  1من انماط الق االسطورةأ

 شب ة الرمز.

ن صيميم مياعر العربي المعاصر اطوة اايره حيين اتخيذ مين االسيطورة اطيارا لبنيتهيا الفنيية التيي اشيتقها تقد  الش

فاصييله مين تجربته المحلية او الخاصة و عادة او عندما اعجز هان ياتي بالخوار  التي تتضمنها االسطورة صاو ت

ان ذلي  كييا اشجانه  ومواجسيه المروعية همومه او اوجاعه واحال  و حيث بدات تظهر فيها ام نته واسمانهو وشظا

فعيل في عشر السنوات االولخ التي اعقبت انطيال  حركية الشيعر الحير حييث شيهدت اسيتخداما نمطييا لالسيطورة فب

عربيي الشاعر ال التقييم النقدي والتقويم الذاتي شهد استخدا  الرموز والمور واالساطير تدرجا وتقدما ملموسا والن

 تياج االدبييحداثةو مستعين بها وفرتيه ليه وسيائل االتميال ونتيجية الطالعيه المباشير عليخ النالمعاصر اسلم نفسه لل

 مين الرميوز وا منطقية االسيطورة القديميةو وميا ينبثيق عنهياالعلمي أ بدا يدر  ان ادبياء العيالم مين حوليه قيد تجياوز

 وااذوا ينادون بضرورة توجه االديب الخ عالمها الخاو ليخلق منه اسطورته.

لخ التحديد المسائل المتملة باالسطورة تل  الطقو  التي افترض انها اقترنت بهاو حتخ قيل ان االسطورة أ عمن 

 2ةأال تعييدو ان ت ييون شيي ل ال لمييات المرتبطيية بطقييو  معينيية أ او أ الجييزء القييولي المميياحب للطقييو  البدائييي

 او التخلي عنهأ.وجودها كله انما هو العطاء تبرير لطقس قديم ال يريد اصحابه نبذه 

يذهب ادموند ليي الخ ان أ االسطورة والطقو  امران ال ينفمالن احداهما يتضمن االارو وهما ش الن رمزيان 

3لمفات النظا  االجتماعي تعبر عنه االسطورة باللغة في الوقت الذي تعبر عنه الطقو  بالحركة المحسوسةأ
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 17و  1995جامعة مؤتة  1سامح الرواشدةو القناع في الشعر العربي الحديثو دراسة في النظرية والتطبيق ط -1-

 86-85و   1971. القاهرة 2ش ري عياد ) البطل في االدب واالساطير ( دار المعرفة ط  -2-

  .84و  1991و بغداد 1دار الشؤون الثقافيةو طمحمد شاهين مختاران نقدية من األدب العربي الحديث  -3-
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تلقاءيية ل ان الدالالت ال تنبع من أح ايةأ االسطورة وحدهاو بل من طقوسها ايضا فالطقو  ليست حركات او افعا

 و وانما هي افعال مقمودة ودالةو ال ي تمل معنخ االسطورة اال بها. 

 الفعيال فيالاتعد الطقو  سلسلة من االفعال المحيددة المتبية المتتابعية بطريقية ثابتية صيفة الثبيات هيذه تنسيحب عليخ 

هيا يهيا عليخ انتتغيرو وعلخ الترتيب فال يختلف وعلخ التتابع فال ينقطع فان ت ررت هذه السلسة مين االفعيال نظير ال

نية او رموز لها دالالت بعد من كونهيا مجيرد شيعائر دينيية او سلسيلة مين االفعيال تيؤدي فيي ظيروف اجتماعيية معي

ال ا رحبيا وحقيح م الضرورة او بذل  فان الطقو  توفر لالديب ميدانسلوكا ذا نمط معين يقع بالممادفة البحثة او ب

كيان  لنقاد واذاممرعا من الرموز شان االسطورة في جانبها أ الح ائيأ و وهو وهو ماتنبه اليه االدباء والشعراء وا

 او لييالبع  الشعراء قيد اقتبسيوا مين الطقيو  مقياطع او شيذرات ادالوهيا فيي ابنيية رميوزهم كميا هيي او معدلية ق

ذاتهيا  كثيرا فان بعضهم اسس طقوسا ااصة السيطورتهو ولييس هيذا فيميا يبيدو صيعيا او غريبيا ال سييما ان النظيرة

 .1ةالتي واكبت تغير االسطورة ومفهومها لم تعد تره ان الشاعر بحاجة الخ القيا  بافعال طقوسية حقيقي

ت في نطيا  الثقافية االنسيانية عليخ ان االسيطورة كانيت دلت الدراسات االنتربولوجية االجتماعية والنفسية التي دار

القائم المشتر  االعظم لجميع الوان الخلق الوجدانية التي امتيازت بنقيل الوحيدة المت املية الجذريية المتفيردة فالشيعر 

اجتمعييا معييا فييي مجالهييا واالغنييية والقميييدة امتزجييت علييخ رحابهييا والواقييع المتمييور والف ييرة والمييادة و واللغيية 

االحسا  والعمل والمتقابالت جميعا اندمجت وتوحدت في عالم اسطوري ال يشير الخ غيره بقدر ما يح يي ذاتيهو و

ويعني نفسه ويظهير ذلي  بوضيوح فيي اللغية التيي بيدات بدايية صيورية ال تنحيل فيهيا اللفظية اليخ صيوت يشيير اليخ 

يها لقياء الييداال والخيارج لتحميل جييوهر موضيوع و اي ال تنحيل اليخ وسيييلة ومحميول وانميا تلتقيي فيهييا ال لمية بحيد

 1 2الداللة الشعورية واالسطورية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .45هاني نمر هللاو البروج الرمزية دراسة في رموز السياب الشخمية والخاصةو و  -1-

 .247-246نعيم اليافي و و  -2-
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ان ممييطلح االسييطورة هييو المحبييب االثييير فييي النقييد االدبييي الحييديث كغيييره ميين الممييطلحات الشييبيهة التييي تمليي  

االدب الشيعبي و عليم االجتمياع و تاريخها الطويل وانماطها وتستعملها ميادين عدة من المعارف االنسانية ) الدين و 

علم االنسانو علم التحليل النفسيو الفنةن .....( وتقترب منها اقترابات شتخ ذات مساحة واسعة من المعاني يمعب 

معها تحديد داللته تحديدا جامعا مانعا مثال نجد رسامين وشعراء يبحثيون عين اسياطير ونسيمع عين اسيطورة التقيد  

 عودة االسطورة الخ االدب العالمي.والديمقراطية ونسمع عن 

 :خصائص السطورٌ -

االسطورة وظيفة هامة في حياة الفرد قديمه وحديثهو وفيي حيياة المجتميع عليخ السيواءو فهيي تهيب الحيياة  -1

الفنان عن طريق مجتمعه فيي حقيقية معناها وتعطيها قيمتها حين تضع اما  السلو  نموذجا ساميا يشار  

 حيه.

ها تظهير فيي شي لها النهيائي و وتوجيد بيين اشيياء كثييرةو واذا كيان ثمية مين فير  بيين تتميز االسطورة بان -2

وحدة الشعور وبين الشعور بالوحدة فانما تضمنها معا لتقد  وحدة االحسا  الشامل بالحياة عليخ اايتالف 

 جوانبها .

و الييذاتي  تعمييل االسييطورة ميين اييالل العديييد ميين العوامييل المتقابليية مثييل الطبيعييي ومييا فييو  الطبيعييي  -3

والموضييوعي النفسييي والمييادي والفييردي واالجتميياعي و الشييعوري والالشعوري.......فاالسييطورة ف يير 

 وشيء يتضمن تمورا وليست مم نا يتضمن حقيقة.

االسطورة تجربة حدسية او رنية بوساطتها حليول االنسيان ان يفهيم معياني الوجيود المتناقضيةو وي شيف  -4

ه ويييزداد معرفيية بهييا و ولعييل اقييرب بييديل لمييفتها هييذه ان نقييول انهييا طبيعيية العالقييات واالشييياء ميين حوليي

النبوءة بالداللة االغريقية لل لمة ف لتاهما وسيلة للمعرفة وان كانيت الثانيية تخيتص باالحيدا، اليوميية فيي 

حييين تخييتص االولييخ بييالظواهر ال ونييية و فهمييا معييا تتضييمنان عنميير المييد  او فعييل االعتقييادن وبهييذه 

 االسطورة ليست متعة او فرارا او تسلية. الداللة فان

بما ان الشاعر فنان وليس فيلسوفا بالمعنخ العلمي للممطلح فان ادواته غير ادوات الفيلسيوف رغيم اشيتراكهما فيي 

جملة من التسانالت والقضاياو اذا كانيت وسياطة الثياني ال لمية المحيدودة الجبريية فيان وسياطة االول ليسيت اللفظية 

حتخ الش ل البالغي القديم الذي يعجز ويتخليف عين حميل المشي الت واالطروحيات ان وسياطته هيي  التقريرية وال

 االسطورة فهي الش ل القادر علخ حمل تجربة الوجود والتعبير عن )قيمته(.
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تقيييو  االسيييطورة عليييخ ادرا  العنميييير اليييدرامي مييين جهيييية وعنمييير ت ثييييف ميييين جهييية الواقيييع و وهييييذان  -5-

 الزميان اليخوالعنمران)الدراما والت ثيف( يرتبط بالبنياء الحلميي اليذي تتحيول فييه االحيدا، المتسلسيلة فيي الم يان 

 عقولة.لو انها تغيرات ال مسلسلة غير متجانسة او غير منسقة من المدركات ترصد مثلما تظهر في حينها كما 

 ده الحقيائقالشعر وليد االسطورة التي لم ي ن االقدمون ينظرون اليهيا باعتبارهيا وهميا او ارافيةو بيل بوصيفها احي

امن عشيرا الحدسية التي يرونها بعيين اييالهم عليخ ان هيذا المفهيو  يتعيرض للتغييير فيي القيرنين السيابع عشير والثي

العلمييةو وة بيل تميبح روايية او قمية اياليية غيير حقيقيية مين اليوجهتين التاريخيية وفيها ال تعيود االسيطورة حقيقيي

 -كالشيعر –وعلخ اييدي الروميانتي يين الجميان و أكيولردجأ وأ امرسيونأ و أنيتشيةأ غيدت االسيطورة مين جدييد 

يخي او تيارمجيرد نقيضية للميد  ال –مثلميا كانيت عنيد سيابقيهم  –حقيقة من نوع ااو او معادال للحقيقة وليم تعيد 

 .1العلمي بل اضحت م مال لهاو ومن ثم اقتربت من مفهومها القديم في الطور االول من اطوار البشرية

حييياة االسيطورة اذن انع ييا  لالشيعور الجمعييي و وهيي بهييذا االعتبييار مميدر مشييروع الفنيان بعييد ان طغيت آلييية ال

يم فييي كمييا مثلهييا االنسييان القييدالييخ الحييياة المعاصييرة علييخ الف يير المنطقييي الواضييح ف ييان الشييعر ان ينمييرف عنييه 

 اساطيره تل  االساطير التي لم تعد اوهاما يهرب اليها االنسان فرارا من حقائق الواقع القاسية.

واستغالال للداللة الرمزية في االسطورةو جنح بع  شعرائنا الخ استخدامها فيي بنياء القمييدة المعاصيرةو واحيانيا 

لهم اداة فنية ضمن عديد من وسائل االداء الشيعريو وحيين آاير كانيت تتجياوز هيذا اليدور كانت االسطورة بالنسبة 

المتواضع الخ حيث تمبح منهجا في ادرا  الواقع وتسيجا حيا يتخلل القميدةو واساسا يرت ز عليه الشاعر في فنيه 

 1لسياب  كر ابعامة ولعل ابرز شاعر عربي غنخ باالسطورة الرمزية هو الشاعر العراقي بدر شا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .288و و 1977و 3محمد فتوح أحمدو الرمز والرمزية في الشعر المعاصرو دار المعارف/ممرو ط -1-
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 اقع قومي .م ن القول بان الرمز االسطوري عند السياب قد مر بمرحلتين : اوالهما كانت االسطورة تعبيرا عن وي

يوانيه أ دوحضاري  وفي ثانيتهما: كانت تعبيرا عين اليم ذاتيي الهبيه الميرض الطوييل والغربية والحرميان واذا كيان 

 تيانأ يع سيانللمرحلية االوليخ فيان ديوانيه الالحقيين : أ المعبيد الغرييقأ و أمنيزل االفانشودة المطرأ رصيدا امينيا 

ا القمييدة مالمح المرحلة الثانية و وفيها تتحول االسطورة من  هي ل محدد القسيمات الخ اصيداء مبهمية تشيف عنهي

ميز اليخ ر ويميل عين الروال تبوح صراحةو حيث اصبحت قميدة أ السيابأ نسيجا ذاتيا يغالب الضن بالبث المباش

 1التمريح

قيد صيرعه واسطورة السياب الرئيسية في تل  المرحلة هي االسطورة البابلية التيي تح يي قمية االليه أ تميوزأ و و

السيطورة انزير بريء و وهو يموت مرة في كل عا  و هابطا الخ العالم السيفلي المظليمو والمغيزه مين وراء هيذه ا

ظيم جده وراء معاالل التضحية وان الحياة ال تنبثق اال من االل الفداءو وهو مغزه نهو البعث الذي ال يتم اال من 

سيب حاالساطير التي ازدهرت في حضن الحضارات الزراعية القديمة و فالمنبع المشتر  بين هذه القميص ي مين 

ير نشياة ولية لتفسيما قرر فيي ايقياع الطبيعية االساسيي ايقياع صيوت الفميول وبعثهيا وميا رمزيتهيا المتنوعية اال محا

لتيي اة الرمزيية الحياة باالضافة الخ ما فيها مين معنيخ ايجيابي قواميه االيميان بيان االنتميار الحيياة وتلي  هيي الداللي

 .2استنبطها أالسيابأ من معظم اساطيره والتي تعتبر قميدته أتموز جي ورأ من ابرز نماذجها

ن العراقيي ال بيير فيميا قبيل الثيورة فيان أتميوزأ لييس اال كانت أ جي ور أ هذه القرية الميغيرة رميزا لتعاسية اليوط

 1رمزا للشاعر ااصة واالنسان العراقي اجماال و وهو ما يم ن ان نستشفه من االل هذه االبيات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

هادة شتوظيف الشعر لالسطورة في ضوء الدراسات العربية المعاصرةو مذكرة مقدمة لنيل سعيدي بوعال و  -1-

 .33  و2012-2011و 1433-ه1432الماجستير في األدب العربيو جامعة السانيا وهرانو 
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 نا  الخنزير يشق يدي

 ويغوص لظاه الى كبدي

 ودمي يتدفق ينسا 

 لا يغد شقائق او قمحا

 لان ملحا

 عشتار..... وتخفق ايوا 

 وترف خيالي اعشا 

 من نعل يخفق كالبرق

 1كالبرق الحلب ينسا 

ميين يعياني الشيياعر هنيا ميين وطياة الضييغط السياسييي واالجتمياعي مييا كيان يعانيييه تمييوز فيي ظلميية قبيره المييوحيو و

 صرع أتموزأالواضح كذل  انه ل ي يوحي بهذا التماثل يستعيد كثيرا من ادوات االسطورة الخنزير الذي 

اضحت االسطورة الييو  احيده العناصير االساسيية التيي تشي ل الخطياب الشيعري اذ انهيا تعبير عين مواقيف وابعياد 

يهييدف اليهييا الشيياعر وهييذا مييا يبييين لنييا ان عالقيية الرمييز باالسييطورة هييي مت امليية فييي عملييية بنيياء العمييل االدبييي 

يلهيا ييؤدي اليخ داللية معينية اميا الرميز فهيو عبيارة عين فاالسطورة عبارة عن ف رة لها معاني متداالة مركبية وتحل

 1اسلوب بسيط ينهج غالبا الوصفو ومعظم الرموز ت ون مفردة تحمل ايحاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .25بدر شاكر السيابو الديوان و  -1-



102 
 

 

 

 

 انيية تاوييلوليس شرطا ان ت ون لها داللةو ومن هنا نبرز ان اللغة الرمزية دور هيا  فيي مسياعدة القيارئ عليخ ام 

 .1طن المؤوليحتمل الخطا ابدا بل هو مميب دائما النه ال ي ون في الحقيقة اال تعبير عن باالنصو والتاويل ال 

ويليةو طاده استخدا  الشاعر الحديث والمعاصر االسطورة رمزاو ومنهجا الخ ان تمبح القمييدة الشيعرية قمييدة 

جتميعو ع الشياعر النفسيي وتذات بناء درامي يشتمل عليخ حشيد كبيير مين تلي  االشيياء الجياهزة التيي تعييي فيي واقي

 مينهجو بنياءويؤلف بينها ذل  الخلق الفني الجديد ليخرج منها عمال شعريا ضخماو فنجد فيها ان االسطورة كمعين و

ن ن هيذا القيرميلخلق عالم تسيطر عليه الشحنات العاطفية الشعوريةو فلم يعرفها الشاعر العربي اال بعد الخمسيينات 

حييياوي ويوسيييف الخيييال وبيييدر شييياكر السيييياب وصيييالح عبيييد الميييبورو بحييييث وبظهيييور جييييل أليييدونيسأ والييييل 

رب لجيوسي: أ االسطورة اصيبحت اللحظية الحضيارية مناسيبة فيي اواسيط الخمسيينيات السيتعمال شيعراء العييقوال

 .2لالسطورةو فعمدوا اليها ليعبروا عن قحط الحياة العربية

 ادال محدودااالستعارة التي تتبادل فيها الشخميات واالحدا، تبانتقلت االسطورة علخ يد الشاعر الحديث من طور 

د   الحالية قيالداللة الخ طور آارو وهو توظيفها داال بنية القميدة مع ضرورة فنية تدفع اليخ اسيتخدامهاو وفيي تلي

 .3يلجا الشاعر الخ تفتيت اطار االسطورة ويعيد صياغتها من جديد بما يتفق وواقع تجربته الشعرية

تابعة الرميوز القديمية التيي يسيتخدمها الشيعراء المعاصيرون تبيين لنيا ان معظيم العناصير الرمزيية انميا ييرتبط من م

بالقديم بشخوو اسطوريين ) او دالوا علخ مر الزمن عيالم االسيطورة( وابيرز هيذه الرميوز االسيطورية واكثرهيا 

ييل واينييا  والخضير وعنتير وعبلية دوراتا هي شخوو السندباد وسيزيف وتموز وعشتروت واييوب وهابييل وقاب

وشييهريار وهرقييل و التنييار ) وان كييان اسييما لجماعيية( والسيييرين وسييقراط وغيرهييا ميين الشييخوو االسييطوريين 

 1 4االفريقيين وغير االفريقيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 1978يروتو و ب1طف جودة نمر و الرمز الشعري عند الموفيةو دار االندلس دار ال ندي للطباعة والنشرو طعا -1-

 40.39و 

 و و2005د ط  السعيد الورقيو لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقتها االبداعيةو دار المعرفةو -2-

144.143 

 317العربي و محمد فتوحو الرمز و الرمزية في الشعر  -3-

 .202عز الدين اسماعيل و الشعر العربي المعاصرو و  -4-
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 وظيف  السطورٌ: -

والخيارجي وقيد تمثليت الوظيفية لم يغفل الباحثون وظيفة االسطورة ودورها الفعال في عيالم االنسيان اليداالي 

 تبعا لما تقد  من نشاتها في النقاط التالية:

تقوية وتبرير المعتقدات والممارسات الثقافية ذات الطابع الديني بالمعنخ الواسع لهذه ال لمة اكثر مما هيي  -1

 تفسير وشرح للطبيعة وظواهرها.

 انية ذات الداللة.ال شف عن النماذج المثالية ل ل الطقو  ول ل الفعاليات االنس -2

باالسييطورة اسييتطاع االنسييان القييديم الييق صييور ميين التعبييير تفييي بحاجتييه الييخ توطيييد كيانييه الروحييي  -3

واستقراره االجتماعيو وبواسيطة غرييزة صينع الرميز المركبية فييه اسيتطاع ان يجسيم معرفتيه بالعيالمين 

 الخارجي والداالي وابرته فيهما تجسميا حسيا.

ييييد الواقيييع القيييائم واسيييتمرار وجيييودهو والجانيييب االاييير اليييذي يقابيييل وجههيييا تعميييل االسيييطورة عليييخ توط -4

االديولوجي و اي الحلم يما لم يوجد بعد االنفتاح علخ المستقبل وتمور اش ال بديلة يم ين ان تنيوب عميا 

 هو واقع قائم وتبين احتمال وجود معنخ بعيد لالساطير باالضافة الخ معناها القريب.

بنييية تزامنييية ل ونهييا ت ييرارا مسييتمرا لنشيياة ال ييون وبالتييالي دواء ضييد الييزمن تنطييوي االسييطورة علييخ  -5

 والموتو فدورها يتمثل في الت رار كما تفعل الموسيقخ اكثر مما يتمثل في الرواية مثال يفعل التاريخ.

النميياذج الخالميية المعروفيية التييي تتحييد، عبيير اللغيية الرنزييية تعطييي صييورة عيين دييين عييالمي يقييع وراء  -6

رةو الن االسطورة ليست هي اليدين انميا هيي الرغبية فيي الوصيول اليخ االيميان الفطيري السيليمو لالسطو

رضاء المييول االنسيان الملحية فيي البحيث عين ضيالته و وسيد الفقيرة المعنيوي اليذي كياد ان يقضيي عليخ 

 روحه لوال ارسال المرسل.

مع الفرد وتنشيا فيي وسيط اجتمياعيو تتعامل الوظيفة االجتماعية التي تتضمنها االسطورة مع المجتمع ال  -7

لييذا تعييد روح الت ييوين االجتميياعي ومحييور الفعييل الجميياعي ولهييا تيياثير نفسييي فعييال ينبثييق ميين الغرائييز 

 واالنماط البدائية المستنبطة داال الالوعي الجمعي لالنسان.
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هيي التعبيير ف ان وظيفة االسطورة ليست تفسير الرنيا الشعرية تفسيرا مجازيا بسيطاو بل ان وظيفتها بنائية ان صح

مين جهية  من جهة تعمل علخ توحيد العمور واالماكن والثقافات المختلفية ومزجهيا بعميرنا واجوائيه وثقافاتيهو ثيم

لشياعر اعريةو وتلي  غايية ال تحقيق اال اذا استشيف ااره تؤدي وظيفتها العضوية في القميدة باعتبارها صورة شي

د كميا قيد يعيي قيد ي تفيي بيالتلميح اليهيا او تلخيميهاروح االسطورةو ولم يقف عن داللتها الجزئيةو وفيي هيذه الحالية 

 صياغتها من جديد.

نيذ لقميدة وما استخد  السياب االسطورة استخداما استعارياو ونوفق احيانا آار في استعابها وجعلها جزءا من بناء

السيطورة اديوانه أ المعبد الغريق أ تؤدي االسطورة في شعره غرضا ثالثا هو تلخيص التجربة الشعريةباستقطاب 

 motiveهييا ونفييي جزئياتهييا وتفميييالتها الثانوييية مييع االبقيياء علييخ الباعييث الرئيسييي فيهييا او الغاييية ال امنيية وراء

سيطورةو لقيد يتخطيخ الشياعر االسيطورة الملخمية اليخ التف يير باالبوصفها اهم ما يعن الشاعر من االسطورةو بل 

 1.بحيث تمبح االسطورة او الرمز التراثي صده تنب  به القميدة دون ان تفمح او تبين

عليخ  ان صلة الشعر العربي باالساطير صلة قديمة ترجع الخ العمر الجاهلي ذاتيه حييث احتيوه منيذ ذلي  العمير

 2الشارة في ح اية زرقاء اليمامة االسطورية واسطورة الهامة او المده.بع  االشارات االسطورية كا

لم تقتمر االساطير علخ شعب من الشعوبو كما لها من منزلة وصلة بيالف ر واليدين والسيلو  االنسيانيو وليم يشيد 

ر وقميص العرب سواء قبل ظهور االسال  او بعدهو عن هذه القاعدة فقد احتفظيت لنيا عدييد الممينفات مين التفاسيي

 1 ون وترتيبه وهيئة االرض والسماء االنبياء وكتب التاريخ واالدب باساطير تمنف الق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .300.301محمد فتوحو الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر و و -1-

 179علي عشري زايدو استدعاء الشخميات التراثيةو و  -2-
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 اءات ورميوزيعتقد اكبر الباحثين ان االسياطير فيي الشيعر العربيي القيديم قيد فقيدتو وليم يبيق منهيا اال شيذرات وايمي

ر وقميص الحيوانيات كالناقية وثيور اليوحي والظيواهوهذه الرموز تمثلت في الح ايات وبع  القمص الخرافيية 

 ال ونية كاآللهة والقمر والشمس وال واكب والمطر والخمب.

تخدامه استغل الشعراء وال تاب هذه االساطير في الشعر كما عند جرير واسيطورة اليروح و وبشيار بين بيرد فيي اسي

طيائي وابيو استخدموا االسيطورة ابيو تميا  ال السطورة هاروت وماروت البابليين ومن احسن الشعراء القدماء الذين

 العالء المعري في رسالة الغفرانو وقد انشد ابو تما  في قوله في االفشين قائد المعتمم:

 ارونَ ا ول قَ نيَ في الد   امانَ ا ول           ونُ رعَ فِ  الَ نَ  دْ ا قَ مَ  الَ ا نَ مَ                                                 

 1افريدون تَ وانْ  عالمينَ بال        هِ واتِ طْ في سَ  ا ِ حز كالضَ  انَ كَ  لْ بَ                                                  

كييان لجبييران الفضييل فييي اسييتخدا  االسيياطير فقييد اسييتعملت اسييطورة أتمييوزأ و أعشييتارأ او أ عسييتاروتأ فييي 

  .1914ا  عته االدبية الروائية لقاءا في دمعة وابتسامة عال تابات االبداعية الول مرة عندما كتب جبران قط

  ) 1925  ثم اسيتعملها عيا  1923اول من قد  االسطورة العربية)آر  ذات العماد( في مسرحية نثرية نشرت عا  

نسيب عريضة( في قميدته ) طر  ار ( واستعمل ابو ماضي اسطورة العنقاء العربية في قميدته التي نشرها فيي 

 1  ظهرت عبق )لشفيق المعلوف( 1936   و وفي عا 1927الجداول عا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

  .221.222  و 2و 1979وت ط ينظر احمد كمال زكيو األساطير ) دراسة حضارية مقارنة ( و دار العودةوبير -1-
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عيا     اسيتعمل )عليي محميود طيه( االسياطير االغريقييةو وفيي1942وفيها كثير من االسياطير العربييةو وفيي عيا  

 .1  نشر اللبناني حبيب ثابت قميدته ) عشتاروت وادونيس (1948

ل وتوسييع االسياطير الفنيية والجماليية كميا وعيوا تاثيرهيا الفعيال فيي تحريي  الفعي وعلخ الشيعراء المعاصيرون قيمية

ن ما تشمله ميابعاد الخيال و ثم لم يغضو النظر عن اهم ما تتضمنه من قيمة ابداعية تتماشخ وروح العمر الجديد و

مل ا بميا تشيتالغيام  نحوهي قوه اارقة تشد النفس االنسانية الخ ) البداية المطلقة( وحاجة االنسان اليهيا واحساسيه

 .2عليه من الشعور بالسرور والفرح

بقيييت صييور القميييدة المعاصييرة يلفهييا الغمييوض واالغييرا  فييي الذاتييية وظهييرت القميييدة المعاصييرة وهييي تشييق 

باالنسيان  طريقها الخ اعما  النفس من ايالل لغية الرميوز واالسياطير واالحيال  التيي وصيفت بانهيا المنافيذ المطلية

 .3البداية والخلود علخ عوالم

سيا  سيتند اليخ ايتعددت االساطير وتنوع ابطالها و وتباينت احداثها مما جعل النقاد يمينفونها اليخ اقسيا  اغلبهيا ال 

ة علمي صحيح وموحد فيي الوقيت ذاتيهو فاتضيح ان جمييع انيواع االسياطير قيد ظهيرت فيي فتيرة متياارة جيدا نتيجي

 الدراسات ال ثيرة التي اممت لها.

ليال عند السندباد وهو شخمية عرفها الترا، العربي في ح اياته االدبية الشعبية فالسندباد نفسه تاجر يجوب لنقف ق

البلدان بسفينته بحثا عن الطرائفو ويتعرض في رحالتيه لمواقيف شياقة ال يخيرج منهيا اال بعيد عنياء ومغيامرة هيذه 

ه الجمعي لالنسان اجماال هي قمة المغامرة فيي الشخمية عادية وغير عادية في الوقت نفسهو عادية علخ المستو

 1هي غير عادية علخ المستوه الفردي سبيل كشف المجهولو و

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

اتو ط ز دراسسلمخ لخضراء الجيوسيو االتجاهاتو الحركات في الشعر العربي الحديثو ترعب الواحد لؤلؤةو مرك -1-

 794و  1و2001

 .126رجاء ابو علي و االسطورة في شعر ادونيس و و  -2-

اتحاد  ألصول(صرة ) قراءة في الم ونات واكاملب بلحاجو أثر الترا، الشعبي في تش يل القميدة العربيةالمعا -3-

 .48و و 2004ال تاب العربو دمشقو 
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عليه جه هو اليذي الننا الفنا الفرد الذي تتخلص فيه التجربة االنسانية نادراو وكونه عادي وغير عادي في الوقت نفس

 .1او رمزايغ  النظر عن ح اياته القديمةو شخمية رمزية 

لحيديث يجيد اما السندباد في االدب العربي المعاصر فقد كان متطلعيا لمعرفية عميا يشيو  ليهو فاالسيتخدا  الشيعري ا

قيع ي اسير الوااحيانا في كل منهما مالقاة االاطار والترحيب بمواجهة المجهول والتعبير عن الرغبة في االنعتيا  في

 غيامرات صينعافي ادبنا المعاصر يعتبر رميزا للوليوج فيي المخياطر والمورتابة الحياة االجتماعية يبدو وان السياب 

 لحياة افضل واالصا في الفقرة والمجاعة كما يقول اليل حاوي في ديوانه أ الناي والريحأ

 هُ زتُ نَ وما كَ  ي السبعُ حالتِ رَ 

 ارٌِ جَ ؤو الت الرحمانِ  من نعم ِ 

 يوز صرعت الغولو الشيطان

 يوز انشقت الكفان عن جسمي

 ولح الشق المغارٌ

 رويت يروون عني عادٌ

 كتمت ما تعيا له العبارٌ

 ولا ا ل امضي وامضي خلف 

 1 2احسه عندي ول اعيبه

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 203عز الدين اسماعيل و الشعر العربي المعاصر و -1-

 229-228  .و 1979. 2ينظرو اليل حاوي و الديوانو دار العودة بيروت و ط -2-
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ن ميلتيي منعتيه يبحث الشاعر عن شيء يحسه عنده وال يعيه والدائرة الثانية ستوضح لنا طبيعة المش لة السيندبادية ا

شيء الذي البحار معترضا لشتخ انواع المخاطر في سبيل ال شف عن ذل  الاالستقرار وهناءة العيي فيقتحم دواة 

 .1يحسه عنده وال يعيه

ان مييا ينطبييق علييخ شخمييية السييندباد فييي اسييتخدامها الشييعري ينطبييق علييخ سيييزيف وايييوب وتمييوز وسييائر هييذه 

منت عناصير ماديية تضيالشخميات الرمزيةو بل وبنطبق كذل  علخ الرموز الحديثة سواء منها ماكان شخوصيا او 

يرا االسييطورة ابعييادا ثقافييية وتاريخييية وحضييارية وانسييانية عظيميية فييي نفييس الوقييتو جعلييت المييعب تفسيييرها تفسيي

ي لخييال الفنيادقسقا و النها تتطلب معرفة وافية تقو  علخ فهيم العالقيات بيين االشيياء واالنسيان زاثيارت االسيطورة 

سييي بييل رمييزا لموقفييه ميين الحييياةو يغييير بييه واقعييه االجتميياعي السياواالبييداعي لييده الشيياعر المعاصيير فاسييتخدمها 

 والثقافي ايضا.

هييا يتحييتم علييخ الشيياعر المعاصيير ل ييي يسييتخد  االسييطورة ان يحيييخ فييي داالهييا ويسييتوعب جميييع ابعادهييا ودالالت

يركيب مين ة والتاريخية وصورها الفنية وبما يحتاج ان يف  ها الخ عناصر ورموز و حتخ يخليق منهيا مادتيه الجدييد

احيدا وصورها الجزئية صور مركبة او عدة صور تمازحت في عمله االدبي وتجربته الفنية الجديدة لت يون عضيوا 

 .2في القميدة

نبه الدكتور)عشري زايد( الخ المسال  الثالثة التي استخدمها الشياعر المعاصير فيي الميورو، االسيطوريو واولهيا 

اعر الخ اساطير اغريقيية وبابليية وفينيقييةو اميا المسيل  الثياني فهيو اسيتمداد استدعاء الشخميات التراثية بلجوء الش

بع  المالمح االسطورية من الممادر التراثية االاره كالممدر الديني كمدينة )ار ( االسطورية وقمية يياجوج 

غيير وماجوجو والممدر الفول ليوري كابطيال يحمليون اضيفاء مالميح اسيطورية عليخ بعي  الشخمييات التراثيية 

االسطوريةو لت ون شخميات اسطورية كشخمية) مهيار( التي استمدها ادونيس مين الميورو، االدبيي وشخميية 

3عبد الرحمان الداال )صقر قريي(
1  
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 سل  ادونيس في استخدامه لالسطورة ثال، طرائق:

 نقل االسطورة بحرفيتها ودون تغيير في بنيها  -1

 يتفق واغراض الشاعراستخدا  االسطورة محورة مما  -2

 1( يتافيزيقياابتداع اسطورة جديدةو تمزج في ح اياتها الخارقة الظواهر الطبيعية بعالم ما وراء الطبيعة ) الم -3

ضيفخ يم ن ان نضيف الخ هذه االساليب اسلوبا رابعا هو تيداال اسيطورة باسيطورة اايرهو او اسيطورتين مميا ا

ليخ تيزاحم املل و والخ تعدد اسماء غريبية متواليية دون جيدوه وحاجية عليها جماال ااصاو واسلمها الخ السا  وال

 هذه االساطير حينا آار.

تبيدا  تح ي لنا قميدة أموجأ قمة الق ادونيس وكيف ولد؟ وما يتداعخ من ذكرييات حينميا يمير طيفيه واياليه ؟

درة ي و انها بو الزمان االصلالح اية من اساطير االولين اي من الزمن الالمحدود الالزن او زمن البدء المقد  ا

الحييب المقدميية التييي تركبييت مييع عناصيير ال ييون االربعيية فييانفطرت عيين شييجرة سييال منهييا ميياهو شييفاء ورحمييةو 

وتضييخمت عيين الييه عطيير ال ييون بيياريح الح ميية والقييوة واالصييالة والعقييل وذاب سييره فييي مييزاج جسييده الغييام  

 انواعها.لي شف عن اروع درجات الخلق والت وين واالبداع واعظم 

 

 في اساطير الولين

 ان ادونيس الذي تاله بالحب ، او الذي قوله فتاله

 خلق في الشعر ومنه

 ولد مع الضوو والهواو

 مع الماو والنبات والعشب والزار

 1 2والبقي  من اشياو الخالق
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  تيوفير االسطورية القديمة في شيعرهو وعيديعد يوسف الخال من اكثر الشعراء المعاصرين ولعا بت ديس الرموز 

 المجال الحيوي الالز  لها في القميدة.

ان االفراط في استخدا  االسطورة شعريا واعتبارها مجرد واجهة تع س عمق ثقافة الشاعر وشمولها قد اده الخ 

مزالق فنية كان شعراننا احريياء بالتنبيه لهيا ليو حيل التياثر الرشييد محيل االحتيذاء المطليقو ومين هيذه المزاليق ميا 

زالق ما يتعلق بجوهرة التجربية العميرية التيي تحملهيا يتعلق بالبيئة الشعرية التي تستنبت فيها االسطورةو ومن ال

االسطورةو فنمو النزعة المادية في الحضارة الغربية و وافتقارهيا اليخ نميو مماثيل فيي القييم الروحييةو دفيع بعي  

تغني بالذات اليوتوباوند الخ التركيز علخ الداللة الرمزيية فيي االسيطورة لاليحياء بعميق هيذه الشعراء االوروبيين 

حضارة وجفافها و واالشعار المتلقي بوحدة الترا، الحضاري علخ ااتالف مراحله الزمنية قديما وحيديثاو اذ ليم ال

 1 1يتغير منه اال الش ل
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 الصورٌ: -2-

علييخ  ت مين الميورة فييي صيميم الرمييز باعتبارهيا االصييل الميادي المييدر  لوجهيه االول فيياذا قلنياأ غزالييةأ حميلنا

غية التيي صورة للغزالية فيي العقيل و وهيذا هيو التعرييف االدبيي للميورة :أ الميورة المنتجية فيي العقيل بوسياطة الل

ميادة هاأو هي التشير كلماتها وعباراتها اما الخ ابرات يم ن ان تنتج مدركات مادية ا والخ االنطباعات الحسية نفس

 طيات معينيةو  اال اذا جاءت في سييا  واسيتنادا اليخ ترابالخا  للرمز ل ن هذه المورة ليست رمزا و وال تغزو كذل

 .1بحيث تعني شيئا اكبر من الغزالةو او شيئا آار غير أالغزالةأ الحيوان المعروف

ين وسع احسان عبا  الممطلح ليشمل جميع االش ال المجازيية ووسيعها آايرون وعيدوها جمعيا بيين شييئين منتميي

 .2الخ مجالين متباعدين قليال او كثيرا

واع تبقخ المورة ذات تاثير موضعي في السيا  وسيرعان ماتيذوب فيي نسييجه بفعيل تالحيق الميورة المختلفية الني

ة ذاتيية و كالوصف المباشر للمناظر واالشياء والمور التجريدية والمور الذهنية بخيالف الرميز اليذي يتمتيع بوحيد

قيخ محيدودا و لمورة وايا كيان نوعهيا فيان اثرهيا يبو فمهما كانت ا3واستقالل م ين يجعله السيد االعلخ في القميدة

 قيمة منتهية وليست قيمة ابدية او ثابتة. –كل صورة  –ذل  ان قيمة المورة الشعرية 

يم ن تحديد مستويات الرمز التي ت م في المستوه الداللي وهو الذي يتفاعل مع االشي ال الخارجيية تفياعال مجازييا 

فيعتمد البيان بيالمفهو  القيديم و والمسيتوه االسيطوري هيو اطياب الرنييا حييث ييتم تجياوز الحيس والعقيل فيتحير  

 1يتحر  الحلم دون ان ت ون له حدود الخطاب كما 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .14هاني نمر هللاو البروج الرمزية دراسة في رموز السياب الشخمية والخاصةو و  -1-
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 169و 1990
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رة فيي هيذا وي في متابعة المورة وهيي تنميو وتتطيور دون االعتمياد عليخ الموازنية والمقارنية او التشيبيه واالسيتعا

لمقاربييات االمسيتوه ن يون اميا  بنيياء لغيوي ال يقيو  عليخ التعليييل او تقيديم اي مسيوو مهميا كييانو كميا ال يقيو  عليخ 

ريق طلمعاني عن ة بناء ينمو مداال اللغة نفسها فتنفجر اوالتشبيهات و بناء يعمف ب ل مالمح الواقع و او المعقولي

ت ال حيدود الجمع بين المتباعدين بل حتخ التناقضين في تآلف وانسجا  ووحده محوال اياهيا اليخ رميوز تحميل دالال

 ده وتتجياوزلها فهي مناجاة لالداء اللغويو يستبمر فيه صاحبه بواسطة التش يالت الرمزية ام انات الق لغة تتعي

 اللغة نفسها.

 اذا رفات جسدي

 يوجعني كل رفات جسدي

 ا ارت البنفسجيات السود في يدي

 العقا و الظالز و الصقيع

 فلتمدد الجذوع

 ان وراو اذه اللحود

 1مسافرا على قطار لنا يعود

كتلية مين يبتعد الفيتوري في هذا المقطع عن قانون العلة والمنطق فالذي يحر  القميدة هو الال منطيق اذا القمييدة 

المشاعر والرنه التي يراها المبيدعو وكيان القمييدة حليم ال يخضيع لقانيةن الزميان والم يان حييث تتيداال االزمنية 

واالم نة وتجتمع المناقضات ومن تتعدد القراءات وتختلف التاويالت وه ذا تميبح الميورة الحديثية أ تعبييرا عميا 

 1 2هو موجود أ
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ناقليية العييد ال شيي  انهيا تعنيي المييورة الفوتوغرافيية العاكسية لمييا هيو موجيود الان كلمية أصيورةأ فيي نييص محميد 

لطيرح بنيت احرفيا لما تراه العين بدون زيادة او نقمان اما الميورة التعبيير فهيي صيياغة بنياء لغيوي او هيي بهيذا 

يفقيدها العناصير ليتالعب بالمياغة اللفظية انها التعبير الموحي عن الرنياو او الحلم المتحر  الذي يبعثر االشياء و

ف ا غير مالوكل تماس ها وانسجامها الظاهري ثم يضيئها باشعاعاته الخاصة مسقطا عليها الخيال الذي يعيد تركيبه

 وال عادي فاذا المعاني م سورة باثواب فاارة طويلة الذيول تؤاذ من المماثالت الخارجية.

ت عمليية ال الميي التشي يلي قيد تجياوزت النقيل المباشير وتخطيتجدر االشيارة ههنيا اليخ ان الميورة فيي هيذا المقيا  

بالتجزئية  التركيب اليخ نيوع مين ال شيف يجيب ان تياتي ب اميل العفويية والتلقائيية التيي تحيت م اليخ منطيق ليه ارتبياط

 والمعاناة بعيدا عن كل اعتباطية تحول العمل االدبي الخ نوع من االحجية واالنغال .

خليق ليميا بينهيا   الفاظيا بعينهيا اال الن النزاعيات التيي يثيرهيا العيالم الخيارجي تتضيامن فال يم ن للشاعر ان يستخد

كيل طاقيات  هذه المورة دون غيرها في وعيهو وذل  ابتغاء تنظيم التجربة المعبر عنها بلغية غيير مالوفية مسيتثمرا

ليخ تقنيية حيل الرميز االرنيا و وه يذا يسيت بالقميدةالرموز بمرجعياتها المختلفةو الداللية والجمالية والنفسية للتعبير 

 .1عالية يرتفع بها شان المورة التي ت ون مع الرمز أ عالقة الجزء بال لأ 

وظيفتها اجمع النقاد الحديثيون علخ ان أ المورة لم يعد دورها يقتمر علخ توضيح المعاني او زيادة المعرفة انما 

مجهولية ال المزييد مين معرفية المعيروف و وهيي أ تسياعد المبيدع ال شف عن النفس أ فدورها كشف ابايا النفس ال

في سير اغوار نفسه و وتتبع مشاعره الغامضةو واحساساته الخفية التي ت ونت اثر احت اكات وتفاعالت متعددة ميع 

تجارب ومدركات حسية تنتسب اليخ العيالم الخيارجي و فييتم ن المبيدع عين طرييق الميورة مين اعيادة تشي يل تلي  

كات كمييا هييي عليييه فييي العييالم الخييارجي بييل بطريقيية تتييداال فيهييا الم ونييات الداالييية والخارجييية وتنمييهر المييدر

عناصييرها فييي بوتقيية االبييداع بحيييث ال يعييود الفمييل بينهييا مم نييا وال يحييتفظ اي جييزء منهييا بخمائمييه وصييفاته 

 2االصلية.
1 
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ييد الرميز منهما بقدر ماهو فيي درجتيه مين التركييب والتجرن الفار  بين الرمز والمورة ليس في نوعية كل يبدو أ

وحدتييه االولييخ صييورة حسييية تشييير الييخ معنييخ ال يقييع تحييت الحييوا  و ول يين هييذه المييورة بمفردهييا قاصييرة عيين 

ر التييي االيحيياء: سييمة الرمييز الجوهريييةو والييذي يعطيهييا معناهييا الرمييزي انمييا هييو االسييلوب كلييه اي طريقيية التعبييي

ليخ عالقية ة وحملتها معناها الرمزيو ومن ثم فان عالقة المورة بالرمز هذه الناحيية اقيرب ااستخدمت هذه المور

االيقيياع  الجييزء بال ييل و او هييي عالقيية المييورة البسيييطة بالبنيياء المييوري المركييب الييذي تنبييع قيمتييه االيحائييية ميين

 واالسلوب معا.

ه و بيبيين الميورة وميا تثليهو والرميز وميا ييوحي   analogyتعتمد كل من الرمز والمورة علخ نيوع مين التشيابه 

 ميبح معهيا أول ن بينما تظل المورة علخ قدر من ال ثافة الحسية يبل  الرميز درجية عاليية مين الذاتيية والتجرييد ي

ا  ف فيي المقيومين يتوقي طبيعة منقطعةو مستقلة بحد ذاتها و وليس من عالقة بينه وبيين الشييء الميادي اال بالنتيائجأ

ين المؤليف ووعيه به و فالرمز يقع كميا يقيرر الييوت و فيي المسيافة بي  sensitivityعلخ حساسية المتلقي  –االول 

للتعبيير و  للشياعر محاوليةوالقارئو ول ن صلته باحدهما ليست بالضرورة من نوع صلته باآلار اذا الرمز بالنسيبة 

 .1ول ن بالنسبة للمتلقي منبع ايحاءو وهما وضعان مختلفان

كذل  يم ن القول بان قيمة المورة بوصفها ش ال حسيا تستنفذ الخ حد ما فيما تمثله وما تمثليه محيدود بطبيعتيه اميا 

هي في ايحائيهو او قيل فال يمثل اال نفسه النه يوحي بما  ال يقبل التحديد و ومن ثم كانت قيمته في ش له مثلما الرمز 

 1يعني الشعار بنسبة متساوية  ان الرمز و المرموز وجهان لشيء واحد وكالهما
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115 
 

 

اليحياء تاثر بع  شعراء العمر بالمدرسة التمويرية والشعر الرمزي معاو ي اد يمحي هذا التفياوت فيي درجتيي ا

ر وفي هيذا و التجريد بين المورة والرمز الخ حد ان الحديث عن احدهما ربما كان في الوقت نفسه حديثا عن االا

 .المورة اكثر ايحاء كما غدا الرمز اقل تجريدا عما كان عليه عند رواد النظرية الرمزيةالتطور غدت 

تبييدو هييذه بمييفة ااصيية فييي تف ييير شيياعرين ميين ابييرز الشييعراء المحييدثين واعظمهييم تيياثيرا وبخاصيية فييي شييعرنا 

حظية لأفيره ان المورة مظهير لمركيب عياطفي وعقليي فيي المعاصر ونعنيأ ازراباونداأ و أاليوتأ . اما باوند 

 وعا اليخ ذلي واستقالله عن كل من الشاعر والقارئ ميدفمن الزمن علخ حين يراها أ اليوتأ معادال لفظيا له ذاتية 

صية الخا عواطفيهوان االنسان يتهيا ل ي يمبح فنانا عندما يتوقف علخ االهتميا  ب بنظريته في استقالل العمل الفني 

ي لطريقية التياذ ليسيت عواطفنيا محيور القيمية الفنييةو وانميا المحيور هيو ا ال من حيث انها مادة يستقخ منهيا شيعرهوا

 ننسق بها تل  العواطف ونعبر بها عنهاأ.

ضيوعي او العالقية التيي تيربط بينيه وبيين العيالم الموفالرمز مثل المورة و يطلعنا الشياعر مين االليه عليخ جيوهر 

 التيوازن اووهي عالقة يطبعهيا التيوتر والتفاعيل والتياثر المتبيادل يقميد الوصيول اليخ االنسيجا  الحياة من حولهو و

جيب ان قبيل ان يميبح الواقيع صيورة يتحقيق قدر من الممالحة بين الذات والموضوع و ولهذا عبير احيدهم قائال:أ

 .1ان يمر عبر المورةأان نضيف اليه ل ي يتش ل الرمز الفني في القميدة يجب يمر عبر الفنان ويم ننا 

 ان عملييية الرمييز ميين الوجهيية النفسييية ذات وجهييينو فهييي ميين ناحييية تجريييد للموضييوعي و وهييي ميين ناحييية ااييره

 ن جهةحيث قرر ان الرمز يعتمد في ظهوره علخ الحد  م تجسيد للذاتي ولعل ذل  ماكان يشير اليه أ ياتج أ 

يخرجيه وتر المشيتر  فيي االنسيانية وباالسيقاط يحيدد مشيهده واالسقاط من جهة ااره بالحد  يمل الفنان الخ الو

 .2هو الرمزواضعا اياه في شق اارجية من نفسه 

ي ون رمزا شريطة ان تنميهر اليذات وعليه فان كل ما تجاوبت معه بميرة الشاعر من عناصر الواقع صالح الن 

واحاسيسييها وتخلطيه بهييا بحييث تمييبح بالموضيوع فيي ضييرب مين الرنيييا او ال شيف و وان تسييقط علييه مشياعرها 

 1ت موضوعيةو ويمبح الموضوع ذاتيا  الذا
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 الصورٌ الرمزي  والصورٌ البياني  : -

نيد كيل لرمز نقيف عاالمورة البيانية المجازية اما تشبيه او استعارة او كناية او مجاز  و لمعرفة الفر  بينهما وبين 

حيد ادعياء ان ا الرمزيية ولييس الميورة البيانيية التشيبيه اللغية يعنيي التمثييل ايفن من الفنون لمعرفة لماذا المورة 

ناصيرها الطرفين مثل اآلار وهذا يعني ان صورة التشبيه تت ون من المشبه الذي هو أاسا  المورة بل ان كيل ع

ه ي انفعيل بيفيه اليذتاتي لخدمة وايمال عاطفة ال اتب نحوهو واف اره عنه ليجعل االار يفهم ويتاثر اي يشياركه موق

 دااليا ويحاول تمويره بالخيال وعناصر العبارة ليجعله اارجا غيريا أ .

ه والحيس الني يعد المشبه محور المورة االدبية ومنحاها وغايتها و اما المشبه به فهو الطيرف االقيرب اليخ االدرا 

 داة التيي هييالمشيبه وابيرازه مسيتعينا بيااليمثل اما  النا  بمورة حسية واضحة أ ان المشبه بيه انميا يياتي لخدمية 

لتشيبيهية االواصلة بين طرفي التشيبيه ووسييلة عقيد المقارنية بينهميا ثيم وجيه الشيبه وهيو ركين يحيدد اتجياه الميورة 

 ويبين غايتها.

فيميا بيين  وينظر النقد المعاصر الخ التشبيه علخ انه أ يجمع بين طرفين محسوسيين انيه يبقيخ عليخ الجسير المميدود

 .1الشياء فهو لذل  ابتعاد عن العالم ا

وهذا يعني ان في شعر التشيبيه انفميال بيين ذات الشياعر والموضيوع فهيو اذ يفير  بيين المشيبه والمشيبه بيه كانميا 

يفمل ذاته عن العالم وال يتوحد معه النه أ ينظير اليخ االشيياء باعتبارهيا اشي اال المعياني او وظيائف و وهيو اذا ال 

معهييا و وال يقييب  عليهيياو هييي التييي تفييرض وجودهييا علييخ شيياعر التشييبيه وتمتل ييهو يمييبح هييذا  يمتل هييا ال يتوحييد

 1ينذا  ملحقا بالعالم ال سيدا لهأ الشاعر ح
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و  علييخ فالتشييبيه عنييد الرمييزيين انمييا هييو صييناعة مبتذليية يبعييد بييين االشييياء وتفمييل بييين المشييبه والمشييبه بييه وتقيي

 الحقيقية عين والجزئيةو يوهم بالحقيقة ويتشبه بها وال يحملهاو ولذل  فهو قاصر أ النيه يقتيبس جيزءا ميناالفتراض 

بس ليي علييه مين جزء آار يماثله و يدني الحقيقة الخ الحوا  والفهم ل نه ال قبل له بنقلها هيي بيذاتها عليخ ميا تنطيو

 .1وغموض

لمعروف ر عنيدما يياتي ب هانميا يرييد توضييح المجهيول بياالتشيبيه عندئيذ مين البييان اليذي يعنيي التوضييحو فالشياع

ال فهمهيا وكمثيوكان المبدع يخشخ علخ المتلقي اال يستوعب الرسالة بش ل دقيق فيلجا اليخ هيذه النظيرة التشيبيهية لي

ح حييث اراد سيبحانه وتعيالخ ان يوضي 2واي تجعري بهعا فعي معوج كالجبعال "علخ ذل  قوله تعالخ في سورة هودأ

تختليف لتيي وعلوه في حادثة الطوفان المشهورةو فالقارئ لم يشاهد ميوج الطوفيان ول نيه ييره الجبيال واقوة الموج 

.  قيدرة هللا علوا من بلد آلار و فيربط قوة الموج وعلوه بالجبال التيي يراهيا فيي بليده لت يون الميورة واضيحة تبيين

ة يانييا للتخيييل كمييا فييي قولييه فييي سييورهييذا هييو االصييل فييي التشييبيه الييذي يوضييح المجهييول بييالمعروف وان جيياء اح

نيا  يشبه الطلع برنو  الشيياطين التيي هيي ايضيا مجهولية غيير ان ال 3طلعها كانه رؤو  الشياطين"المافات أ

ال  ف علييه السييعتقدون في الشياطين نهاية القبح والتشويه في المورة والسيرة الم نقل النسوة لما دال علييهم يوسي

 4 ان اذا ال مل  كريا" أ

فالحسن مقرون بالمالئ ة و وبالتالي القبح مقرون بالشياطينو والحاصل ان هيذا مين بياب التشيبيه ال بالمحسيو  بيل 

 1الوهم والخيار هو رنو  الشياطين  المتخيل كانه قيل ان اقبح االشياء في 
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عين حقيقية  اطرافهياو فهيو ي شيف فيي الظياهرةاما في الرمز فال نجيد المقارنية بيين اجيزاء الميورة او المقابلية بيين 

لشياعر ي ييدركها اقائمة بذاتها ال تنتمي الخ اي شيء آاير وال تسيتمد منيه وجودهيا او يقينهيا انيه أ اليذروة العلييا التي

 التشبيهية حين ينتف  من عقال الحوا  والمقارنة التشبيهية ويقدر له ان حسن ينتف  من عقال الحوا  والمقارنة

 .1ان يعاين الحقائق االولخ با  عينه الباطنيةأويقدر له 

حيد طرفييه يعد التشبيه اصل االستعارة فهيي تسيتمد وجودهيا منيه و وقيد عرفهيا البالغييون بانهيا تشيبيه بليي  حيذف ا

ية لفظية ولذل  ينطبق عليها ح م التشبيهو صحيح ان احد طرفيها يحذف ول ن الحذف لفظي ال غير و هو مجرد تقن

حيدهما اعرو يخفي من االلها احد طرفي التشبيه بستار شفاف غير ان المورة تظهير شييئين وان كيان يوظفها الشا

 وراء الستار 

فيي البنيياء ان الفير  االساسيي بييين االسيتعارة والرميز انمييا ي مين فيي الوظيفيية التيي يسيبغها كييال منهيا بلفيظ صييورة ف

لي  و ذالتيي تتضيمنها المقوليةو وعليخ الع يس مين لبرمزي ي ون ادرا  المورة ضيروريا لفهيم المعلومية المنطقيية 

النييا ل يي انتقال المعلومة وفهمها في االستعارة وجود هذا الوسيط في حيين يتوجيب فهيم الميورة الرمزيية فهميا عق

مييي لهييذه يييتم تفسييير المرسييلة ال تييدال المييورة االسييتعارة فييي البنيياء العقالنييي للمقوليية ذليي  الن المضييمون االعال

ه طوفيان ويم ن ايضاح ذل  بالتعرض للرمز اليذي ذكرتيه فيدو 2ج دون اللجوء الخ التمثل العقالنياالايرة يستخر

 لشخمية هند وبيت المتنبي:

 1 3فلا ار  قبلي من مشى البحر نحوه                ول رجال قامت تعانقه السد
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تيه فالميورة سييف الدولية و الرجيل ال يريم بيالبحر ل ثيرة عطاءافبيت المتنبي علخ قوة جماله ال يزيد علخ انيه شيبه 

اليذي ال  واضحة ال يختلف حولها انسان حيث حذف المتنبي المشبهو المستعار له وهو سيف الدولة الرجيل المعطياء

 ين المشيبهاليذي يجميع بي تنقطع عطاياهو وصرح بالبحر والمشبه به المستعار منه واللفظ المستعار هو الفعل )مشيي(

السييتعارة اال تنفييد ميين اجييل انشيياء و المسييتعار منييه اعالقيية المشييابهة بينهمييا اذ كييل منهمييا عطاءاتييه  هيياوالمشييبه ب

 التمريحية .

 ل ليدل عليخاما المجاز هو مشتق من جاز الشيء يجوزه: تعداه وسموا به اللفظ الذي نقل من معناه االصلي واستعم

ادة مسيتعمل فيي غيير ميا وضيع ليه لعالقية ميع قرينية مانعية مين ارمعنخ غيره وهيو فيي اصيطالح فقهياء اللغية لفيظ 

ا فينيتج عنهي المعنخ الوضعي والعالقة هذه هي المناسبة بين المعنخ الحقيقي والمعنخ المجيازي وقيد ت يون المشيابهة

لتيي ايية البيان التشبيه واالستعارة وقد ي ون غيرها فينتج المجاز المرسل والمجاز عند البالغيين مين احسين الوسيائل

 امع.تهدي اليها الطبيعة اليضاح المعنخو ا ذبه يخرج المعنخ متمفا بمغة حسنة ت اد نعرضه علخ عيان الس

المورة المجازية في هذا النص كلميات تبعيد المجياز عين اليال وضيوح و ان الهيدف مين المجياز انميا هيو التوضييح 

والبيان والتقرير ومقابلة واقع اار بع س الرمز اليذي ال يقابيل واقعيا بيآار وال يسيتعير منيه بيل أ ينفيذ فيي ضيميره 

منيية فيهيا وهيو ييتم فيي حالية مين التخطيف والييذهول وفيي نوايياه ويطليع مين قليب الميادة الميماء ارواح الحقيائق ال ا

 1 1اإليضاحيةوالرنيا في اصقاع ال يقبل للعقل بارتيادها في اساليبه 
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سيتر   نايية لغية:النوع الثالث من البيان هو ال ناية التي هي ممدر ال ني او ال نو ومعناه السيتر وتير  التميريح فال

الحا المقمود وراء لفظ او عبيارة او تركييب يقوليون كنييت كيذا ب يذا عين كيذا اذا تركيت التميريح ب هواميا اصيط

عنيييين موضييحونها اكثيير فيقولييون اللفييظ الييدال علييخ معنيياه مييع جييواز ارادة ذليي  المعنييخ ويفهييي أ لفييظ اطلييق واريييد 

 1مختلفين : حقيقة ومجازا من غير واسطة ال علخ جهة التمريحأ 

ليخ ا القيدرة عتضفي ال ناية الحسن البهاء علخ المعنخ كما انها تعطي الحقيقة ممحوبة بدليلها وهيي كاالسيتعارة لهي

 .2والحركة وتبهر العيون منظراتجسيم المعاني وااراجها صورا محسوسة تزار بالحياة 

 3فاصب  يقلب كفيه على ما انفق فيها واي خاوي  على عروشها "ففي قوله تعالخ في سورة ال هفأ 

فجسيمته  وهيي كنايية عين الحيزن والنيد  وهيذا امير معنيوي تيدالت فييه ال نايية يقلعب كفيعه"نجد ال ناية في قوليه أ 

فييه كواظهرته للعيان في صورة رجل اعتراه الذهول مين هيول ميا اصياب الجنية التيي كانيت يعتيز بهيا فوقيف يقليب 

 ندما وحزنا علخ امله المنهار اما  عينيه.

المعنييوي الييخ مشييهد عينييي محسييو  فالمييورة هييذه هييي المييورة البيانييية وهييي تيياتي لتوضييح وتجسييد بييل وتحييول 

 1لخ التقرير وتوصيل المعنخ المجازية انما هي صورة بالغية لها عنمر داللي ت من اهميتها في انها قادرة ع
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 خصائص الصورٌ الرمزي : -

حيبية مظلمية عميقيةو رلم يقف عند تل  الحيواجز الميفيقة بيين مجياالت الحساسييةو بيل تركهيا تتجياوب وفيي وحيدة 

بية مين نفيس كالليل وال ضوء أ علخ حد تعبير أ بودليزأ و فما دا  المقمود فيي العميل الشيعري ان ينقيل اثير التجر

اذا  الخ نفسو فان من الطبيعي ان يستعير الشاعر من مجال احده الحوا  ما يخلعيه عليخ معطييات حسيية اايرهو

نيةو ارها ال امبما يستعمي علخ التعبير الداللي من دقائق الينفس  اسير كان في هذه االستعارة ما يعين علخ االيحاء

 لوجود.افالنفس االنسانية في جوهرها وحدة ترتد اليها وسائل االدرا  علخ تعددها و وهي وحدة تلتقي بوحدة 

درجاتهيا  يافاد شعرنا الحديث من هذه الوسيلة الرمزية في تركيب المورة الشعرية حيث تعددت اش الها تفاوتت في

سييماها أ مين التجريييد بتفياوت ثقافييات الشيعراء ومييده تياثير كييل ميينهم باالسيس العاميية للميذهبو فهييي بالنسيبة لميين ا

سية وتغيب عن صورة عدة جزئيةو يمنف فيها الشاعر موضوع حاسة اليخ حابرمزية التعبير أ قد ترد في صورة 

 مولها.باضافة مباشرة ال تتم عن تعقيد الرنية الشعرية او شااره 

موصيياتها اان اهم مايجمع بين المورة والرمز واالسطورة هو التوتر والتوافق في آن معا و الذات المبدعة ب يل 

لوسييائل اوالعييالم الموضييوعي ب ييل سييلبياته المحييدود والمطلييق و المؤقييت والييدائمو الخيياو والعييا  وان فعالييية هييذه 

المحييط بيه  ان والعالماليها وهي الغاء التناق  الموجود بين االنس التعبيرية الثالثة ت من في الغاية الفنية التي تقمد

 .1عن طريق استشارة هذا التناق  واحتوائه بعد ذل  في ما شبه المراع ثم الممالحة

قد ت ون المورة الفنية بهذا هدفها ال شف ثم تحقيق المميالحةو والفنيان اليذي يحياول ان ي شيف تم نيه مين احيدا، 

د الملة باالشياء و يقمد تحقيق االنسجا  الذي يتعرض الخ انقطاع وتيوتر لسيبب مين االسيباب هذا التواصل وتجدي

 1ر في فنه الخ الرمز مجدد  و قيلجا الشاع
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 : مصادر الرمز 

اقعييية لقييد تنوعييت وتعييددت الممييادر التييي اسييتقخ منهييا ال تيياب واالدبيياء مادتييه الرمزييية مييابين ممييادر و

ه وتاريخيية واسييطورية وفل لوريية و كمييا تنوعيت العناصيير التيي اسيتقوها ميين كيل ممييدر مين هييذودينيية 

 الممادر مابين احدا، واماكن وشخميات وغير ذل  من الرموز.

بييارة عيين تجييارب انسييانية حييية ليييس التيياريخ مجييرد احييدا، مشييت وانقضييت بييل هييو ع المصععادر التاريخيعع : -1-1

 االستفادة من هذه التجارب. ونابضة بالحيويةو وبمقدور االديبوغنية

معيان  ان التاريخ بما يحمله من احدا، ومواقف شخمياته يعطي االديب فرصة كبيرة ومطليق الحريية للتعبيير عين

 جده يستنجدوتجارب ال يقدر او باالحره ال يمل  الجراة للتعبير عنها بطر  م شوفة ومباشرة وعلخ هذا االسا  ن

 1ل وظلمه او من بطي اية سلطة قامعة مستبدةبالتاريخ ويحتمي به من بطي احتال

غييير ان اسييتغالل التيياريخ واحداثييه وكنييوزه وتوظيفهييا فييي اليينص يحتيياج ميين القييارئ ثقافيية تاريخييية واسييعة ووعييي 

بيالعمق التياريخي لالمية العربيية واالسيالمية واالنسيانيةو اذ ان استحضيار االدييب للتياريخ لييس بالضيرورة تسييجيل 

التاريخية كما هي و انما قيامه باعادة صياغتها في قاليب فنيي ييتالء  ميع تجربتيه االبداعييةو ومين االحدا، والوقائع 

بيين الرميوز التاريخيية التيي اسيتمدها االدبياء والشيعراء ميين التيرا، العربيي االسيالمي نجيد شخميية صيالح الييدين 

ق رضيي هللا عنيه اليذي ذكيره الروائيي االيوبي والخليفة العباسي المعتممو واول الخلفاء الراشدين ابيي ب ير الميدي

 1قامه الزكيأ  الجزائري الطاهر وطار في روايته أ الولي الطاهر يعود الخ م
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 لديني بش لاال يم ن لالنسان العيي طوال حياته منفمال عن تراثه بش ل عا  و وعن تراثه  المصادر الديني : -2-

 ااو فهو ينتمي اليه ويره نفسه فيه.

الثر ة من عمق ايحظخ الترا، باهمية ااصة عند االنسان فقد ادر  االدباء وال تاب هذه الحقيقة وما للحاالت الديني

 .1ايحائيا عمد جل االدباء الخ احتضانه واستخدا  معطياته استخداما فنيا وقوة التفاعل في وجدان الشعوب لهذا

لممييادر القييد جعييل االدبيياء وال تيياب الممييدر الييديني فييي المقييا  االول ليسييتقوا منييه معظييم رموزهييا الدينييية ااصيية 

النبيياء ميص ااالسالمية ومن بين الممادر الدينية التي استقخ منها االدباء رموزها الموظفية فيي نموصيها نجيد ق

نبيياءو مثل: قمة موسخ وعيسخ عليهما السال  و وقمة النبي محمد صلخ هللا عليه وسلم وغيرهيا مين الرصيل واال

 كما استمد االدباء مختلف رموزهم من احاديث نبوية شريفة.

 وهذا ما يوضح لنا مده تاثر هؤالء باسلوب القآن ال ريم وبالغته واعجازه .

قيد كانيت يعد عنمر الطبيعة من اهيم الحقيول التيي ينتقيي منهيا االدييب رميوزه ف لطبيعة:ممادر مستوحاة من ا -3-

عية ناصير الطبيوال زالت مفرداتها المختلفة ممدرا ارت ز عليه االديب في اش اله الرمزية ان الجماد الذي يمييزه ع

دالالت ومعيان اعميق يحمل داللة محددة في الواقع غير ان تل  الداللية تتغيير فيي واقيع الينص فتميبح ذات ابعياد و

نية ميا ان كينوايحائية قوية وجذابة و فال اتب يحوله الخ عناصر حيوية ت شف لنا عن اف اره وتبوح لنيا بمشياعرهو ك

خييرج تليي  تال اتيب تطبييع عليخ الطبيعيية الماديية عبيير الرنييا الرمزييية حيييث ان الميياغة الفنييية والجماليية هييي التيي 

 الخ مستوه ايحائي داللي.العناصر الطبيعية من معناها المحدد 

لقد انتزع االدباء مين الطبيعية عناصير مختلفية واارجوهيا مين جمودهيا زمين بيين هيذه العناصير نجيد االشيجار لميا 

توحيييه ميين الثبييات والرسييو، واالسييتمرارية فييي الحييياة والميياء باعتبيياره رمييزا للحييياة واالرض والييريح والييزالزل 

 1 2جبها االديب من الطبيعةوالفياضانات واالنهار جميعها رموز استو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .111جميل ابراهيم كالبو مرجع سابق و  -1-

بن بلة  ة احمدين العابدين أ ترجمة الرموز الدينيةأ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الترجمة جامعبن هدي ز -2-

 34و 2015/2016وهران سنة 
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 مصادر مستوحاٌ من الواقع :  -4-

 يياره يعييد الواقييع ممييدر الهييا  المبييدع يشييغل معطياتييه ويسييتقي منهييا رمييوزه للتعبييير ميين االلهييا عيين قضيياياه واف

 مقيا وثيراءااكثير عوانفعاالته وهمومه بحيث تمبح رمزا تتجاوز الواقع بمالمح جديدة يضفيها عليه المبدع تجعلهيا 

و وميين بييين الرمييوز المسييتوحاة ميين الواقييع نجييد أ االرضأ وهييو موضييوع لييه حضييور قييوي فييي قمييص االدبيياء 

 واشعارهم وحتخ في رواياتهم.

السيطوري ا: تتعدد طاقات وام انات الترا، الثقافي العربي واالنسياني بميا فيي ذلي  التيرا،  مصادر اسطوري  -5-

 .1زمرة من الرموز فيها دالالت معنية أ اذ تعد : أ االسطورة نفسها

وال يستدعي االديب من تل  الرموز اال ما يتناسب مع تجربته االبداعية ويتالء  مع واقعه ويسيتطيع ب هيان يجسيد 

رناه واف يياره وميين بييين االسيياطير التييي اسييتخدمها االدبيياءو لييدينا االسييطورة اليونانييية أ ادونيييسأ أ االوديسيياأ و أ 

 1يرها من االساطير و غير ان توظيف االسطورةيتطلب انتقائه نوعا من الدقة والموضوعية.برسفونا أ وغ
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 الفصل الثاني: 

 الرمز في شعر محمود درويش

 

 .التعريف بمحمود درويش -1

  .الرمز في شعر محمود درويش -2
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 التعريف بمحمود درويش: -1

قرييية  يعييد ميين أبييرز شييعراء المقاوميية الفلسييطينية ولييد فييي و و1941ميين مواليييد شيياعر فلسييطيني هييو          

لبيروة هود قريية االبروة التي تقع قريبا من ع او لجأ أهله إلخ لبنان وهو في السابعة من عمره بعد أن احتل الي

ءة حيب الشياعر القيرا  وبعد عيا  عياد إليخ فلسيطين وسي ن فيي قريية تسيمخ ديير الجئيا فيي بيالده أ1948عا  

 والرسم منذ المغر.

  ثيم 1961من ميرة كانيت الميرة األوليخ سينة وعمل قيميا بعيد مدرسيا دايل السيجون اإلسيرائيلية أكثير         

جامعية وسجن ميرة ثالثية عنيدما ألقيخ قمييدته نشييد الرجيال فيي أمسيية شيعرية فيي ال 1965كانت الثانية عا  

 السرائيل.شاعر بتهمة النشاط المعادي   سجن ال1967-1965العبرية وما بين 

ميرة   و اعتقيل لل1969ذاع الم محمود درويي كشخمية عربية نضائية ضد االحتالل االسيرائيلي وفيي سينة 

دبير الخامسة بعد أن نسف الفيدائيون عيدة بييوت فيي حيفيا وبعيدها أصيبح الشياعر عرضية لالعتقيال بعيد اي تي

ي ا  أاييرا فيلشاعر بين العواصم العربية واالجنبية واستقر به المقصهيوني مما أده نفيه اارج وطنهو تنقل ا

 بيروت وبعدها أصبح الشاعر عرضة اعتقال بعد أي تدبير المهيوني مما أده إلخ نفيه اارج وطنه.

   

م يتركهيا اال فيي ليوآلجنبية واستقر به المقا  أايرا في بيروت التيي  تنقل الشاعر بين العواصم العربية         

  .1982أعقاب االجتياح االسرائيلي لها عا  

ميق تميز الشاعر عين مين شيعراء األرض المحتليةو بغيزارة االنتياج وبسياطة العبيارة وشيمولية المضيمون وع

 تيي يعيد دروييي مين أهيم رموزهياالف رة وهي امائص ميزته في مسييرة حركية الحداثية الشيعرية أيضيا وال

لتيه وأعالمها و أصبح درويي ظاهرة مميزة في حركية الحداثية الشيعرية العربيية وقيد توصيل اليخ مرحلية جع

 في مماف الشعراء العالمين.

عر شيمر عطاء درويي الشعري عند بع  النقاد بمراحل عدييدةو ففيي المرحلية االوليخ كيان الشياعر متميثال 

ة الثانية   و وتتمثل المرحل1960ر وفي هذه المرحلة صدر ديوان عمافير بال اجنحة غيره من الشعراء ال با

  و وفيهييا يظهيير للعيييان اتسيياع مخييزون درويييي ميين المقييروءات الشييعريةو 1964بييديوان أورا  الزيتييون 

عد ة وابتويالحظ شعر درويي في هذه المرحلة قد اتم بالنضج وركن للتطورو فهو يبدو أكثر رقة وأقل مباشر

ول فيه للشياعر عين الخطابية والميوت الميااب المرتفيع ومنيأهم قميائده فيي هيذه المرحلية قمييدته التيي يقي

 :فيها

 سجل أنا عربي

 ورقم بطاقتي امسون ألف

 وأطفالي ثمانية

 وتاسعهم سيأتي بعد صيف

 1فهل تغضب ؟
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  وفيها أارج درويي الخ النور أربعة دواوينو هي عاشق 1970  الخ 1966والمرحلة الثالثة تمتد من عا  

ميين فلسييطينو آايير الليييل و العمييافير تمييوت فييي الجليييل و حبيبتييي تيينه  ميين نومهيياو وتعتبيير هييذه المرحليية 

وتمييزا عين المراحيل  األايرة من شعر درويي داال األرض المحتلةو وتد المرحلة الرابعية هيي أكثير غنيخ

و تلي  صيورتها و وهيذا انتحيار العاشيق 7احبي : محاولية رقيم األاره ويمثل هذه المرحلة دييوان احبي  اوال 

والمرحلة الخامسة هي مرحلة الغنائية الملحمية اذ ابتدات بديوان أعرا و وامتيدت حتيخ دييوان لمياذا تركيت 

و أغنية ... هي أغنيية وصيل الشياعر انعطافية مهمية ال الحمان وحيدا و وتخللها ديوانا حمار لمدائح البحر 

علخ المستوه الفلسطيني بل علخ مستوه العربيي ومنيه اليخ مسيتوه العيالمي وفيي هيذه المرحلية نالحيظ فيي 

شعر درويي اللجيوء اليخ القميائد الطويلية ذات البنياء الشيعري المسيرحي والمرحلية السادسية يمثلهيا ديوانيه 

وفي الفترة التي فتر فيها حما  محمود دروييي شياعر غنائييا ميع اهتميا  باللغية لماذا تركت الحمان وحيدا 

والشيي ل مييع البعييد الفلسييفي ويالحييظ أن الشيياعر فييي هييذه المرحليية يهييتم بقميييدة النثيير ايمانييا منييه بضييرورة 

 1التعايي بين كل أش ال التعبير األدبي والشعري.
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 درويي:في شعر محمود الرمز  -2

 المرأة الرمز :

استغل الشعراء هيذا الجينس اللطييف بوصيف معياد للتجليي االلهيي منفميلين بيذل  عين الواقيع متميلين بعيالم 

الخيالو ولقد وظف هؤالء الشعراء المرأة كرمز لمعادن و دالالت مختلفةو فالمرأة عندهم تخيرج عين داللتهيا 

والمنتهيي االلهية....وغيرها( فميثال طنو الحرية و الهيدفو الحسية لت ون الرمز األشمل لمعاني مختلفة ) كالو

اشييتغل الشييعراء المييوفيين هييذا ال ييائن الجميييل بوصييف معييادال لتجلييي االلهييي و منفمييلين بييذل  عيين الواقييع 

 1متملين بالعالم الالمرئي و فالمرأة عندهم تحيل علخ األبدي الذي ين شف من االلها ويتجلخ في شفافيتها . 

ه و لمرأة الرمز يقتضي الحديث عن شاعر له الفضل ال بير في توظيف هذه الميورة فيي شيعروالحديث عن ا

 وهو الذي كان له محل دراستنا في هذا البحث وال يزال.

حيث يعود محمود درويي من اهم الشيعراء وظفيوا الرميز فيي أشيعارهم فيأعطخ ليه بعيدا داللييا ولونيا جمالييا 

غير الذي ألفناه عند الشعراء اآلارين و اذ استعمل انواعا عديدة من الرموز كالرمز الذاتي الذي اعتميد علييه 

بية الشيعرية ألنيه رميز جدييد غيير يأايذ دالاللتيه مين السييا  والتجرأدرويي في تش يل صيوره وهيذا الرميز 

  2بع  القرائن التي تحل عليه أ اصالحي و ينبغي له 

 

ت يستند محميود دروييي فيي وضيع رميوزه عليخ معيالم الطبيعية الفلسيطينية التيي انطبعيت فيي وجدانيه فتشي ل

وغيرهييا و  .بالنسييبة اليييه المييادة االولييية والرصيييد الييذي يسييتمد منييه رمييوزه كييالتراب والزيتييون والبرتقييال ...

عيية ته االجتماإضافة الخ ما يستمده من ثقافته الخاصة كاالستعمال الفني لأللوانن وهنا  ما استوحاه من عالق

 كرمز األ  والحبيبة والطفلة والمرأة.... وغيرها .

وظف محمود درويي المرأة كرمز لمعاني الوطن واألرض في قمائده كثيرة فامتزجت فيهيا الميرأة بيالوطن 

دفع أ رجاء عيد أ الخ التأكيد عليخ أن ظياهرة ظياهرة امتيزاج الحيب بيالوطن قيد اكتمليت معالمهيا عنيد و مما 

الشيياعر الفلسييطيني محمييود درويييي حيييث أ يتوحييد الطرفيياء الحييب والييوطن فييي واحييد ليمييبح الحييديث عيين 

  3المحبوبة هو الحديث عن الوطن أ

ن الميراة وإن تعددت األسماء من رتيا إلخ مرايا اليخ اديجية فيان فلسيطين تظيل معشيوقة النهائيية فيال فير  بيي

لمراة وفلسطين عند محمود دروييو فهما متشابهان ف ل منهما أمر وفي رحيم كيل منهميا يتحقيق الوجيود و فيا

ي شييعره أيضييا تخييرج عيين فييي شييعر درويييي ليسييت المييرأة العادييية بييل هييي المييرأة بحجييم الييوطنو والمييرأة فيي

ا دالالتهييا الحسييية لت ييون الرمييز االشييمل ل ييل المعيياني و كمييا أن مفهييو  األرض عنييد درويييي ليييس تاريخيي

العيرب  وجغرافيا بل ينطوي علخ دالالت مختلفة شأنه شأن المرأةن وبهذا فهيو يختليف عميا جياء بيه الشيعراء

 تلة تدال عمق معادلة الوجود. قديما وحديثا فالمرأةعند درويي وعند الشعراء االرض المح
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 المرأة الحبيبة:

ن وظف محميود دروييي الميرأة كرميز للحبيبية فيي عيدة قميائد ليه ونحين ااترنيا عليخ سيبيل المثيال أبييات مي

 قميدة أ أحب  أوال أحب أ لمحمود درويي حيث يقول :

 حب  كو ل كحب كأ

 كذاب كتر  خلفي عناوين قابل  للضياع

 وكنتظر العائدين

 ل كحب  حين كحب 

 كريد  حين كقول كنا ل كريد  

  1كعني  كو ل كعني "

مود درويي في هذه األبيات يتغزل الشاعر بحبيبته و ولقد استعمل لغة الحب لما تحمله من رقة ونعومةو ومح

و ال حبي  أيبني أبياته علخ المزج بين الشيء وضيده ليبيرر قيمية هيذا الحيب اليذي ي نيه لحبيبتيهو فهيو يقيولأ أ

ة التييي أحبيي أ  أ ال أحبيي  حييين أحبيي أ و أ أريييد  حييين أقييول أنييا ال أريييد أ فهييو يحبهييا كمييا يريييد وبالطريقيي

 ي يغنيي بهيايريدها هو ن كما أنه في هذه األبيات يبين أنه يغني لحبيبته بطريقة ااصة تختلف عن الطير  التي

 الشعراء.
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جذريا حيث أنه يستعمل لغة ااصة ال يفهمها إال هو وحبيبتهو فاللغة التي اآلارون فهو يختلف عنهم ااتالف 

يستعملها درويي هنا ال يم ن للقارئ فهمهيا ن فالمتاميل فيي هيذه األبييات ال يم نيه ان يفهيم الحيب اليذي ي نيه 

القيارئ درويي لحبيبته النه اكثر من استعمال األضدادن هذه األضداد التي قد تشيير نوعيا مين االلتبيا  ليده 

 العادي.

ويم ن القول أن محمود درويي في هذه القميدة لم يشير فقط الخ الرمز الحبيبة بل أشيار أيضيا اليخ اليوطنو 

تعمد درويي ذل و حيث يتيداال الغيزل وحيب اليوطن ضيمن حيوار يجعيل مين الشياعر يسياهم فيي اليق ولقد 

 قامو  لغوي يدر  فيه حبه لوطنه و يستمده من لغة الحب.

اكتفينا نحن بهذا المقطع من القميدة ألن محمود درويي بنخ كل القميدة علخ المزج بين الشيء وضده ولقد 

 ليبرر قيمة الحب الذي ي نه لحبيبتهو والحب الذي ي نه لبلده

 

ذهنية الشعب وذهنية العدو وبسبب االرتباط اليومي بالميراع والنضيال وهيذا ميا سينراه اثير تحليلنيا لقمييدته 

وهيي مين أبيرز القميائد محميود دروييي و بيل  1966عنوان الخ أ أمي أ والقميدة نشرها سينة التي حملت 

هي من أكثر القمائد العربية التي تناولت عالقة االبن بامهو فقد ترددت علخ االلسنن وغناها المغنونو وذلي  

 السبابها وساللتها و وكذل  لما تحفل به من معاني الوفاء لأل  الخ درجة التفاني.

فما اال  هيل اال  ورغم أن القميدة تبدو سهلة التناول إال أن هنا  معاني عمقة تنطلق من كلماتها ودالالتها و 

 الحقيقيةو ا  هي االرض ؟ وهل العودة من عودة درويي وهو في لي ون بين اهله.

لحقيقيية تبقيخ هييي تفاعيل األلفياظ فيي القمييدةو ان تلتقيي فيي منيا، واحييد وأن تقيرأ فيي تأوييل متياح ل ين اال  ا

األقوه واالوصل و ويبقخ معنيخ عودتيه اليخ أحضيانها هيو المعنيخ اليذي يقنيعو ولييس أدل عليخ ذلي  مين أنيه 

 يبحث عما يسعده منهو وأنه يعشق عمرهو وال يريد الموت حرصا علخ رضاها .

ل العودة اليها ينطلق محمود درويي في قميدته من ف رة عامة وهي الحنين لال  الوطن ) فلسطين ( مع االم

 و حي يتجلخ في االبيات االولخ من القميدة نوعا من الرمز وهو :
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 المرأة الوطن ) فلسطين(: -أ

حييث يشيير  مبتدئا بالطفولة منتهييا بيالهر  يسير الشاعر في النص ممورا مراحل حياتهو وهي مراحل حياة كل فلسطين  

يييزةو الشيياعر الييخ نعميية الييوطن وايراتييه فيييذكر ابييز وقهييوة وطنييهو فالشيياعر يقييول بييأن ابييز وطنييه ذا ن هيية ااصيية ومتم

حيدد ويستطيع ان ستشعرهاوحده دون سواءو كما يقول بيان ابيز وطنيه ذا ن هية ااصية ومتمييزةو يسيتطيع أن يستشيعرها 

شاعر الخ أن  ال سيس ن في مذاقه وال ينساه فيبقخ يبحث عنه دائما و اضافةول أن من يتناول هذا الخبز دون سواهو عما يق

ر  وهيي يفضل القهوة عن باقي المشروبات باعتباره شربها شيائع فيي وطنيه ) فلسيطين( كميا تعتبير أيضيا مين مظياهر ال ي

ه نفيه واحضيانو اليبالد وصيفاته والسيعادة بيالعيي فيي كتشعر االنسان باالستقرار والهيدوءو فالشياعر يرييد االشيارة اليخ جي

 فنجده يقول:

 " كحن إلى خبز كمي

 وقهوٌ كمي

 1ولمس  كمي"
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 المرأة األ  الدقيقة:   

 يقول :ينتقل الشاعر بعدها إلخ مرحلة لل بر وتخطي للطفولة حيث يذكر شدة تعلقه بالحياة ااصة إلخ جانب أمه ف

 الطفول " وتابر في 

 يوما على صدر كمي

 وكعشق عمري ألني

 إذا مت

 1كخجل من دمع كمي"

الشاعر في بداية هذه األبيات يقو  بتعظيم اليو  الذي ترعرع علخ صدر أمه وهذا ما نجيده فيي عبيارة أ يوميا عليخ صيدر 

لحيية فيي أذهيان كيل فهو يحن إلخ صدر أمه فمحمود درويي في هذه األبيات يحاول تجسييد ورسيم تلي  الميورة ا 2أميأ 

 ابنو فهي صورة أ  تضم ابنها إلخ صدرها لتغمره بالحنان والدفء.
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 1لم ينتقل الشاعر بعدها إلخ عبارات أاره وهي أ وأعشق عمري آلنيأ إذا مت أاجل من دمع أمي أ

الميوت  ل ونه يخشيخالشاعر في هذه العبارات يوحي إلخ أن شديد التمس  بالحياةن فهو يعشق عمرهو ل ن ال 

عيد وفاتيه وإنما يخشخ نزول دموع أمه و وهذا يوحي لنا أيضا أن الشاعر شيديدي التعليق بأميه و النيه حتيخ وب

 يحس بالفراو الذي سيتركه في نفسها ل ونه أكثر شخص يحس بآالمه و أحزانه.

ز االنسيان العزييومحمود درويي اعتمد علخ أسلوب الشيرط ل يي يقيرب الميورة أكثير حييث شيبه دميع األ  ب

 الذي له م انة عظيمة وقدسية الخ درجة الخجل منه فما أروع من تموير.

الو ألمومية واايكما أنه قد ي ون المشهد مؤثراو اذا تأملنا وقفة األ  علخ قبر ابنهياو فتاايذها حينئيذ عاطفية ا

تيه و ليخ احتميال موالحب والمودة البنهاو ااصية حينميا تسيمع صيوت مين يغنيي بشيعر ابنهيا اليذي يشيير فييه ا

ه ن اليذي قاليوإلخ اجله من دموع أمه النه ال يتم ن من آداء واجبه كامال نحوهياو فيغلبهيا التيأثر حيين نيره أ

ن عطييه الحنياابنها يتحقق في أرض الواقع فاأل  هنا ال تستطيع أن تظهر كينونتها لتضم ابنها الخ صيدرهاو وت

 الذي بحاجة اليهو فالموت قد سرقه منها.

ي التي يسيتح البيتين االايرين نجد الشاعر يوظف المرأة كرمز للوطنو اذ يجعلها ) فلسطين( بمثابة اال  وفي

 منها إذا مات دون أن يحررها ويتركها في اليد المهاينة.
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يء شيب يل يرجع الشاعر في بقية االبيات وي مل حديثه عن أمه فلسطينو فهو يقيد  نفسيه وميا يملي  ويضيحي 

 ليقدمه لفلسطين ليساعدها علخ البقاء حيث نجده يقول:

 " خديني إذا عدت يوما

 وشاحا لهد ب 

 ومطي عظامي بعشب

 1تعتمد من طهر كعب  "

 عائره.شفي ون الشاعر بذل  قد عمد و فأصبح ايذانا بداوله في الدينو أو بالتزامه بعد أن تاركا لبع  

و وهنيا  و حيث يطلب منها أن تشد وثاقه اليها ويقميد هنيا أرض فلسيطينوينتقل الشاعر بعدها الخ طلب آار 

 سا من كال نجد تمويرا بارعا لشاعرن فقد عبر عن شدة ارتباطه الشديد بأمه ) فلسطين( و وشد الوثائق مقتب

وقييد  وربطييه حتيخ ال يفلييت ميينهم  العيرب و فهييم كييانوا يسيتخدمون هييذا التعبييير فيي شييد وثييائق األسيير وإح ييا 

 و ثييم تعار الشيياعر هييذا اللفييظ أ شييدي وثياقيأ يقمييد بهيياو اجعلينييي مرتبطييا بي  ملتمييقا بيي و ال أبتعييد عنيياسي

 ييل نوبهيا واستعار أداة الربط التي ستشد بها أمه وثاقهو وجعل هذه األداة املة من شيعرها و أو ايطيا مين ذ

او ليخ الرميز فيي مزروعاتهيثوبهياو وهنيا يتجه اليخ هيذه األرض وهيو شيعرها واييوط وفي اشارة الخ ميا يشيد

ض و وتهيد ونباتها وعشبها وايرها...الخ. وكأن ايوط ربطه باال  المرموز بها الخ االرض تنتجهيا هيذه األر

 ابناءها بها فنجده يقول:

 "وشدي وياقي

 بخصل  شعر

 بخيط يلوح في ذيل يوب "

 

ظ يير عينهم لفيار الذين اسيتعار لتعبيطالب الشاعر بعدها أمه بأن ترد له شبابه ونضارته وعالقته بأنطده المغ

ن الطفولةو فهو وان كان قد هير  جسيما وعميرا إال انيه تعييي فيي جسيمه روه وتابية ونفيس طميوح تدفعيه أل

ألميل بيأن يعود الخ جيل الطفولة ويشتر  معهمو ولقد استعار لهم أيضا لفظ العميافيرو فهيو يقيوي فيي نفسيه ا

صلة الخ لعمافيرو فيطر  بذل  باب العودةو ويسل  الطريق المويعود مع هذا السرب من أصدقائه النجو  وا

الغييي الييذي ينتظييره فيييه أمييه فلسييطينو فمييا أروعييه ميين تعبييير حيييث صييور لنييا العييودة للييوطن بعييودة سييرب 

 العمافير الخ العي.

 

 فيقول محمود درويي: 

 " حرمت، فردي نجوز الطفول 

 حتى اشاركصغار العصافير

 در  الجوع

 1لعش انتظار  "

ر وهذا تبدو الرمزية واضيحة فيي الينصو وقيارئ الينص يميل اليخ الرمزيية ب يل سيهولةو فعنيدما مقيرأ أوااي

 العبارات حتخ اشار  لعي انتظار و معرفة الرمز تمبح حينئذ سهلة و وأن األ  هس الوطن فلسطين.
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ه بالفعل المضيارع) وعموما يتحد، الشاعر في هذه القميدة عن حنينه الخ أمه ) وطنه( و فهو يستهل قميدت

أحن ( حيث التجدد واالستمرار بهذا الحنين المتواصل اليذي يعايشيه ويتعيايي معيه فيي دااليهو وميا أروع أن 

ي ون هذا الحنين األعظم من في وجود له ) األ ( وإلخ ابزها الذي ال مثيل لهو حييث ليه طعيم اياو ايالف 

ة النييار والييداانو ويضيييف الييخ الخبييز قهييوة أمييه الخبييز فييي الوقييت الحييالي يفقييد ن هيية البلييد والييوطن ورائحيي

 الممزوجة.

 

الخاصة التي يبحث عنها في كل م ان يذهب إلييه و ويعييد بعرقها وكدها في طحنها وصناعتها لي سب الن هة 

إليه ذكره ايامه الماضيةو أما عن ااتياره الخبز فهو إنما جاء ليعبر عن قوا  الحياة وأساسهاو والقهوة ليشعر 

وء واالستقرارالذين كان يغيشهو ويشعر به مع أمه و فالقهوة رمز لهداءة البال واالستقرارو فهو يحن إلخ بالهد

لمسيية أمييه ومييا فيهييا ميين حنييان وعطييف ال يحسييه اال فييي لمسييتها و لمييا فيهييا ميين سييريان متييدفق ميين المشيياعر 

 الرقيقة.

حيين حينميا ت بير شييئا فشييئا عليخ ميدر وما أروع أن يجعل الشاعر طفولته تتجسد أمامه وتتراده له فيي كيل 

أمه و وكأن تخطخ طفولته لت بر علخ صدرها ولقد ابدع درويي حينما قال :أ وت بر فب الطفولةأ حيث شيبه 

الطفولة باالنسان والشجرة التي تنمو وت برو ف ل كلمات الشاعر وعباراته تحميل حنانيا وعطفيا وحبيا ال مثييل 

عرهو فهو لم يقل أحيب عميري إنميا عبير عين قيمية هيذا الحيب اليذي يميل له حينما نره الشاعر وهو عاشق ل

الخ درجة العشق الروحي لعمرهو فهو يريد البقاء والحياة من أجل أمهو وحتخ ال تتحمر علييه إذا ميات قبلهيا 

  أو تنزل دمعة منها... وكلها مشاعر متفردة في نوعهاو أراد أن يعبر عنها في قميدته أ إلخ أمي أ

 

عليخ  وكررهيا ونحين نعييب ونأايذ 3بعنا كلمات القميدة لوجدنا أن للشاعر أكثر مين ذكير كلمية أ أمييولو تت

من ي رر و ل ن الشاعر هنا موفق فيي العيادة ل ونيه يرييد استحضيار صيورة اآل  أميا  ناظرييةو وكيذل  للتليذذ 

مين أجيل أن ي يون فيي بذكر لفظها و وفي بقية األبيات األايرهو فالشياعر يميف اسيتعداده المطليق للتضيحية 

أحضانها ) الوطن( و فهو يريد منها أن تغطيه بعشب األرض الذي ارتوه من عرقها ودمائهاو ونحن نعلم أن 

المييرأة الفلسييطينية كانييت تحمييل يييدا بيييد مييع زوجهييا فييي اآلرض لييذا يقييول فييي عبييارة بعشييب تعمييد ميين طهيير 

 ظمة األ .أي من ماء غسل قدمي  وهذا يدل علخ قداسة األرض وع 1كعب أ

وفي األبيات اآلايرة يطلب من أمه أن تيرد إلييه نجيو  الطفولية فهيو يحين إليخ صيباه اليذي ال يسيتطيع نسييانه 

 رغم هر  سنه وتدهور حاله.
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 خاتم :

 محميود درويييقمييدتي دراسية ظياهرة الرميز العربيي المعاصير مين ايالل سعينا في هذا البحيث إليخ       

والمميادر التيي و زولرميراز طريقية توظيفيه اأإليخ أمييأ و أ أحبي  أو ال أحبي أ وحاولنيا إبي الموسومتين بـ:

 النتائج التالية :تمثله الترا،و وقد أسفر بحثنا عن  والتي تدل علخ حسنمنها اها استق

  .التعبير عن أحاسيسهبشاعر لأن الرمز وسيلة من وسائل التعبير التي تسمح ل -

والداللية  إياهيال يل شياعر طريقتيه فيي اسيتخدامه إذ  والرموز بأنواعها المختلفية المعاصريناستخدا  الشعراء  -

  .التي يرغب في تحميلها

 يعتبر محمود درويي من رواد هذا الفن بحيث له م انة بارزة داال اريطة الشعراء المحدثين. -

و انطالقييا ميين شخميييته وتفييردهاط رمييوز ااصيية بييه تعبيير عيين نباعتمييد الشيياعر علييخ قدراتييه الذاتييية فييي اسييت -

 ها بدالالت متعددة في وليدة السيا  الشعري الذي وردت فيه.ثمرل لمات العادية التي يستااستخدامه 

يسيها كميا ليخ ت ديحياء دون اللجيوء إإللوفتح مجيال أوسيع  ولتقويم الداللة ؛اعتمد درويي علخ استخدا  الرمز -

 ا بالتلميح دون التمريح بها.و فقد ي تفي أحيان هو شائع عند بع  الشعراء

 أ الوطنأ بمورة كبيرة.  بـص الرمز عند محمود درويي ا -

أملنيا كبييرا اأ كيان نموذجيا محمود درويييفي الشعر العربي المعاصر:  الرمز  أ وفي اتا  هذا البحث      

و وفيي العربييةالشيعرية  في تحقيق نتائج تع س بميد  م انية هيذا الشياعر ودوره المتمييز فيي إثيراء السياحة

  .في مستقبل األيا  بحول هللاأعمال أاره تخمص لدراسة جديدة انفتاح آفا  
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 ملحق: 

 لخ أمي:إ

 أحن إلخ ابز أمي

 وقهوة أمي

 ولمسة أمي

 وت بر في الطفولة

 يوما علخ صدر أمي

 وأشق عمري ألمي

 إذا مت

 أاجل من دمع أمي

 فديني إذا عدت يوما

 وشاحا لهد ب 

 عضامي بعشب وغطي

 تعمد من ظهر طبع 

 وشدي وثاقي

 بخما شعر

 بخيط يلوح في ذيل ثوب 

 عساني أصير إلها

 الها أصير

 !إذا ما لمست قرارة قلب  

 رجعتُ  إذا ما ضعينيو

 وقودا بتنور نار 

 وحبل غسيل علخ سطح دار 

 ألني فقدت الوقوف
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 بدون صالة نار 

 هرمت و فردي نجو  الطفولة

 حتخ أشار 

 العمافيرصغار 

 درب الجوع

 !لعي انتظار 
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 إلخ أمي :دالالت اآللفاظ من القميدة 

 شدة التعلق :أحن 

 حلمه باالنتمار وهو العودة الخ األ  :أحن إلخ ابز أمي

 ايرات األ  و البالد ) فلسطين( :ابزو قهوة

 في مرابع الوطن وساحاته :علخ صدر

 بالحياةالتمس  : أعشق عمري 

 التمميم علخ ادمة الوطن والتضحية من أجله :اذا مت أاجل 

 تمني العودةو واالرتماء في أحضان الوطن األ   :اديني اذا عدت

 استعداد التضحية :غطي عظامي

 طهر كعب : قداسة الوطن

 رايات الوطن أو العلم :ايطو املة و ذيل ثوب 

 أعيد إلخ روح  األلتما  :رده نجو  الطفولة 

 الشباب الناشء والجيل المقاو  المتحر . :غار العمافيرص

  أرض  وقرا  ومدن : درب الرجوع

 

 أحب  أو ال أحب     

 أحب  أو ال أحب     

 ذهب وأتر  الفي عناوين قابلة للضياعأ

 وأنتظر العائدين

 ال أحب  حين أحب 

 أغني  أو ال أغني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 
 

 قائم  المصادر والمراجع:

 ال ريم برواية ورش عن نافع. القرآن 

 .الشعر العربيفي ابراهيم رمانيو الغموض  -

 . و لبنان.بيروترو صاددار  ولسان العرب وبن منظورا -

 ابن منظورو لسان العرب. -

أبو علي نبيلو الفر  بين األسطورة و الخرافة و التاريخ و مجلية كليية األدبو جامعية حليوانو العيدد الخيامس  -

1999. 

 و دار الجيل.بيروت د.ت .2بن فار  ابن زكريا و معجم مقاييس اللغة الج ابوحسن احمد ا -

 .1992عمان. االردن  2إحسان عبا و اتجاهات الشعر العربي المعاصر ودار الشرو  للنشر والتوزيع .ط -

 احمد فتوح احمدو الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر . -

 .1981و 04جلة فمولو العدد أحمد كمال زكيو التفسير األسطوري للشعر الحديثو م -

 .2002. منشورات اإلاتالفوالجزائر 1احمد يوسف و يتم النصو الجينالوجي الضائعة و ط -

 ادريس بوذيبةو أحزان العشب وال لمات. -

 .154أدونيس.زمن الشعر .دار العودة.بيروت ط -

 3/1962إليا  أبو شب ةو الديوان )أفاعي الفردو ( دار الحضارة ط -

 .2/2004والديوانو دار المعرفة .بيروت طامرئ القيس  -

 إيليا الحاويو الرمز والسريالية في الشعر العربي و الغربي. -

 .2/1986.دار ال تاب اللبناني.بيروت.ط5إيليا الحاويو في النقد واالدبو ج -

 .2.1983ايليا الحاويوالرمزية و السيريالية في الشعر الغربي و العربي دار الثقافة.بيروت ط -

 .1997ركةو المنهجية اللسانية في تحليل الخطاب األدبيو نقال عن مجلة الف ر العربيو بيروت بسا  ب -

بن مهدي زين العابدين و أترجمة الرموز الدينيةأ ميذكرة لنييل شيهادة الماجسيتير فيي الترجميةو جامعية أحميد  -

 .2016 /2015سنة  1بن بلةو وهران 

فلسيطينية المعاصيرةأو رسيالة ماجسيتير الجامعية اإلسيالمية جميل ابراهيم أحمد كيالبو أالرميز فيي القمية ال -

 .2004 /2005بغزة  11

 .2004 1ازعل الماجديو العقل الشعريو ال تاب االول دار الشؤون الثقافية العامةوبغداد.العرا  ط. -

 .بيروت.2اليل احمد اليلو مضمون األسطورة في الف ر العربي و دار الطليعة للطباعة والنشرط -

 1/1991الموسخو الحداثة في حركة الشعر العربي المعاصرو دمشق مطبعة الجمهورية طاليل  -

 ه.175الخليل بن احمد الفراهدي كتاب العين تح مهدي المخزومي و ابراهيم السمرائي دار م تبة الهالل  -

 .1.ط1990الخوري لطفيو معجم االساطير.دار الشؤون الثقافية العامة .بغداد. -

 .1/2009سطورة في شعر أدونيس.طرجاء أبو عليو األ -

 رجاء عنيدو لغة الشعراء قراءة في الشعر العربي الحديث. -

 رجاء عيدو لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر . -

 لغة الشعر قراءة في الشعر العربي المعاصر. دار المعارف.د.ط.د.ت و رجاءعيد -

 طبيعي .رشيدة اغبالو الرمز الشعري لده محمود درويي .الرمز ال -

 الزمخشري اسا  البالغةو دار الف ر . -

 .1995. جامعة مؤتة 1سامح الرواشدةو القناع في الشعر العربي الحديث و دراسة في النظرية والتطبيق ط -
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سييعيدي بييوعال و توظيييف الشييعر األسييطورة فييي ضييوء الدراسييات العربييية المعاصييرةو مييذكرة لنيييل شييهادة  -

 .1432.1433/2012.2011السانيا وهران الماجيستر في االدب العربيو جامعة 

سيلمخ الخضييراء الجيوسييي و االتجاهيياتو الحركييات فييي الشيعر العربييي الحييديث .ترعبييد الواحييد لؤلييؤة.مركز  -

 .2001.1دراسات .ط

 .1982سليمان جوادي و قمائد للحزن وااره للحزن أيضاو الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر . -

 .1982ن و ااره للحزن ايضا و الشركة الوطنية للنشر و التوزيع  الجزائر سليمان جواديو قمائد الحز -

 .1971.القاهرة 2ش ري عيادو البطل في األدب واألساطير دار المعرفة ط -

 1998النا  في بالدي . دار العودة . بيروت . 2. 1صالح عبد  المبورو الديوان    -

 .1995القاهرة. 1واإلجتماعية.ط صالح فضلو شفرات النصو الدراسات والبحو، اإلنسانية -

 .1978 1عاطف جودة نمروالرمز الشعري عند الموفية. دار األندلس بيروت.دار ال ندي بيروت ط -

 عبد الحميد هيمةو البنيات األسلوبية في الشعر الجزائريو شعراء الشباب نموذجا. -

 .2002عبد الرحمن محمد قعودواإلبها  في شعر الحداثةو عالم المعرفة.ال ويت  -

 .1984دارالرائد العربي .بيروت.2عبد الرضاعليو االسطورة في شعر السياب.ط -

 .1977عبد العالي رزاقيو الحب في درجة المفر.الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .الجزائر . -

 عبد العزيز عتيقو علم البيانو دار النهضة العربيةو بيروت. -

 .لقراءة القميدة الجزائرية المعاصرةمدال و ويلو الرنية والتأعبد القادر فيدوح -

 1982عبد هللا الركيبيواألورا  في الشعر العربي المعاصر و الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.الجزائر. -

 .1982عبد هللا حماديو تحزب العشق ياليلخو دار البعث.الجزائر. -

اطروحيية  1987-1962عثمييان حشييالفو الرمييز و المييورة فييي الشييعر العربييي المعاصييرو بأقطييار المغييرب  -

 .1992مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الجزائر 

 عثمان حشالفو الرمزوالداللة في شعرالمغرب العربي المعاصر. -

 .1994.دار الفاربي.تونس1عجبنة محمدوموسوعة أساطير العرب وداللتهاو ط -

 والتوزيع .عدنان حسين قاسمو اإلبداع وممادره الثقافية عند أدونيسو الدار العربية للنشر  -

 .1993. 1عز الدين مناصرة و حار  النص الشعري شهادات في التجربة الشعريةو دار كتاب .بيروت ط -

 1998.سطيف.الجزائر .1عز الدين ميهوبيو الرباعياتو دار األصالة لإلنتاج اإلعالمي و الفني .ط -

 ية(الشعر العربي المعاصر )قضاياه و ظوامر الفنية و المعنو وعزالدين إسماعيل -

 علي الجار و البالغة الواضحةو دار المعارفو ممر. -

 علي عشري زايدو استدعاء الشخميات التراثية.  -

 .2عمر الدسوقي و المسرحيةو دار الف ر العربي.القاهرة ط  -

  1991ه/1411. 1غالي ش ريو شعرنا الحديث الخ اين دار الشرو  ط -

 .284رفة.عددفارو  او رشيدو أديب األسطورة عند العرب وعالم المع -

 .1/2004فاطمة داودو التموف االسالمي مفهومه وأصوله حوليات الترا،.ع -

 فتحي عبد هللاو الديوان. -

 فتحي عبد هللاو الهوه الغفران و زهران للنشر و التوزيع و االردن دطو دت. -

 .  1991. 141. 1الفيروز أباديو القامو  المحيطو دار احياء التراب العربي.بيروت.لبنان ط. -

كاملي بلحاجوأثر الترا، الشعبي في تش يل القميدة العربية المعاصيرة قيراءة فيي الم ونيات واالصيول اتحياد  -

 .2004ال تاب العرب.دمشق.
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 1999ماجد قاروطو المعذب في الشعر العربي الحديثو منشورات اتحاد ال تاب العرب  -

و 1لم فيي الميحراء مجلية الف يرو عيدد محمد الحافظ ابن احمدو المحاضر جامعات األدب والثقافة ومعاهد الع -

 . 1977نوفمبر 

 محمد المديق معوشو ممطلح )الشعر(في مقدمات دواوين عبد الرحمن ش ري .    -

 محمد العبد حمودو الحداثة في الشعر العربي المعاصر.الشركة العلمية لل تاب. -

 3/1977محمد الفيتوريو ديوان دار العودة بيروت ط -

 . 1993. 5دار العودة . بيروت ط  1984ح البحر محمد دروييو حمار لمدائ -

 .1991.بغداد.1محمد شاهينو مختارات نقدية من األدب المغربي الحديث دار الشؤون الثقافية .ط -

 محمد علي الن ديو الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث. -

 محمد غنيمي هاللو األدب المقارن . -

الدينييية و األسييطورية فييي شييعر محمييود دروييييو مجليية جامعيية محمييد فييؤاد السييلطانو الرمييوز التاريخييية و  -

 .2010األقمخ )سلسلة العلو  االنسانية( المجلد الرابع عشرو العدد االول و يناير 

 .2006.بيروت.2محمد ناصروالشعر الجزائري اتجاهاته وحمائمه الفنية و دار الغرب االسالمي.ط -

 .2006.بيروت.2وامائمه الفنيةو دار الغرب االسالمي.طمحمد ناصروالشعر الجزائري الحديث اتجاهاته  -

 .1981.بيروت.2محمد ناصفو المورة األدبية.دار االندلس.ط -

 . 1محمود درويي : أعرا  . المجلد -

 . 2محمود درويي :هي أغنية ....هي أغنية . المجلد  -

 . 1. /1994. 14محمود درويي و ديوان حبيبي تنه  من نومها . دار العودة . بيروت ط -

  .محمود دروييو األعمال ال املة -

 محمود دروييو ديوان محمود درويي. -

 .1996. 2محمود دروييو لماذا تركت الحمان وحيداو رياض الريس .لندن/بيروت.ط -

 196مختار علي ابوغاليو المدينة في الشعر العربي المعاصر و عالما المعرفة ع  -

 .1977ماي  8الف ر العدد ممطفخ الحبيب بحريو الوجه اآلار للمأساةو مجلة  -

 .1/1985منيف موسخو محمد الفيتوري الحس والوطنية والحب و دار الف ر اللبناني .ط -

 ناصر لحويشيو لحظة و شعاع . منشورات إبداعو د. ت .  -

نييزار عيييون السييرد نظريييات االسييطورةو مقييال فييي مجليية عييالم الف يير المجلييس الييوطني للثقافييةو دواة ال ويييت  -

 1.2.عدد 24مج

 سيمة بو صالح: تجلي في الشعر العربي المعاصر.ن -

.الجزائير 1نسيمة بوصالحو تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر و إصدارات رابطية إبيداع الثقافيية .ط -

2003. 

 1رابطيية اإلبييداعات الثقافييية ط  نسيييمة بوصييالحو تجلييي الرمييز فييي الشييعر الجزائييري المعاصر.اصييدارات -

  .2003الجزائر 

 .1992.المركز الثقافيو بيروت.لبنان 2دواش اليات القراءة والتأ ويل.طنمر أبوزي -

هاني نمر هللاو البروج الرمزيةو دراسة في رموز السيياب الشخميية والخاصيةو عيالم ال تيب الحديثة.اربيد.   -

 .2006. 1االردن.ط 

.بيييروت. الييدار 1الييولي محمييدو المييورة الشييعرية فييي الخطيياب البالغييي والنقييديوالمركز الثقييافي العربييي.ط -

 .1990البيضاء.
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 ياسين أيوبيو مذاهب األدب . -

 ينظرو رياض محمود جابر قاسمو القرآن ال ريم و الشعر دراسة موضوعية . -

 .1995يوسف وغليسيو أوجاع صفمافة في مواسم اإلعمار.ابداع. -
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