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 و خامت أنبيائه و رسله صفوة خلقه و بركاته على احلمد هلل رب العاملني و صالة اهلل و سالمه و رمحته 

و صحابته أمجعني و رمحة اهلل و مغفرته للتابعني و تابعيهم بإحسان و آله الطاهرين،  سيدنا حممد

 .إىل يوم الدين

 مقبوال، و سعينا مرضيا صحيحا هذا عمالاللهم يا ويل املؤمنني، و متويل الصاحلني، اجعل عملنا 

 .و عمل مبا فيه انفع به اهلل من أخذ به  مشكورا

 .و صلى اهلل على سيدنا حممد و آله و صحبه و سلم تسليما

فإن من باب الشكر أن يكون أوله إىل اهلل سبحانه و تعاىل الذي أعانين على إجناز هذه 

 .املذكرة

على  اجــحال حمراأل  ألستاذ املشرفا  كما أتقدم خبالص االحرتام والشكر اجلزيل إىل

 .القيمة اليت أفادين هبا طيلة إجناز هذا البحث ةاملساعد

كما ال أنسى أن نتقدم جبزيل الشكر إىل الشموع اليت احرتقت تنري دروب العلم واملعرفة، 

 .إىل من صنعوا الرجال وربوا األجيال

 .أساتذتنا الكرام عرب كل األطــوار إىل كل



 

 

 

هدي تحية عطرة كعطر الياسمين أقطفها من بستان الحب و الوفاء أ 

ألرد له ربع  وأعانني ٬وأعظم شخص والدي أطال هللا في عمره ألقدمها إلى أعز

  .دمت وسام على صدري٬وكرم ما قدمه لي بسخاء

إلى من سهرت من أجلي الليالي وتحملت ٬إلى من جعلتني زهرة في بستانها   

أمي العزيزة ....إلى رمز الحنان٬إلى عيناي التي أرى بهما٬الوحدة وآهاتهشبح 

 .دمت أمال أعيش من أجله

 .إلى أخي سفيان و أختي فاطمة الزهراء        

إنسان على قلبي زوجي عبد العزيز الذي قاسمني أفراحي     إلى أعز و أخلص    

 .و أحزاني وساندني في كل خطواتي و بعث في نفسي روح الجد و األمل

و عمال المدرسة العليا لإلعالم  و اللغات و الفنونعمال كلية اآلداب  إلى كل   

 .اآللي

  .و كل رفقاء الدرب الدراسي إلى زميالتي جنات،خضرة،هجيرة      

إلى جميع أساتذة قسم اللغة العربية بكلية اآلداب و اللغات و الفنون جامعة   

 .سيدي بلعباس

 .التقيت بهم في مشوار الحياة ولو بابتسامة صادقةلى من عرفتهم وإ     

 .ونطق لسانه باسمي إلى كل من أحب  
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التجارب اإلبداعية اجلديدة بتقنيات حداثية جتاوزت هبا التجارب اإلبداعية التقليدية،  عرفت
شاعر بن يرم  لت ببرز امااها و ي  امات تمم  لجعلت من الغموض و اإللتباس و تعدد املدلوال

مويبته يف خدمة قضايا عصره، فهو يركز على تصور جديد للكون و اإلنمان و اجملتمع و يو تصور 
وليد ثورة العامل احلديث على مجيع بصعدته املتباينة اجتماعيا و نفميا و إيديولوجيا، بي بّن الشعر مل 

اليت حييايا الشاعر بل يو كالم فين يعد ذلك الكالم املعرب عن الواقع و اعتباره صورة عكاسة للحياة 
و يممو بشعره إىل بعايل القمم ن الشاعر يتخطى احلدود املعهودة،مجيل تظهر فنيته و مجاليته يف ب

 .فيشكل سهاما خيرتق هبا جدار الصمت، فيفت  طرقا عديدة بو ينشئ كيفيات جديدة لقول الشعر

ث و املعاصر بال و ي  امة الرمز فلقد و لعل ببرز يذه الكيفيات اليت وسم هبا الشعر احلدي
الشعرية ملا يكمبه اتفق بغلب الدارسني على بن الرمز من بيم العناصر اليت تمهم يف تشكيل الصورة 

و داللية تتجلى من خالله رؤية الشاعر اخلاصة اجتاه الوجود، و يكذا يغدو الرمز  من ببعاد فنية
من صفات اإلبداع الشعري، فقد بوىل الشعراء له  عنصرا ياما يف خطابات الشعر املعاصر و صفة

ايتماما كبريا بعد بن وجدوا يف الرمز بداة تعبريية مناسبة متنحه احلرية و متكنه من التعبري عن ذاته و 
 .عن جتربته الشعرية

الشعراء اللغة الشعرية دالالت و إحياءات رمزية جتعل من بعماهلم األدبية حتمل ببعادا فنية من  
الية راقية إذ يعد الرمز الوسيلة الناجحة إىل حتقيق الغايات الفنية اجلمالية و إىل إدراك مامل ميكن و مج

إدراكه و ال التعبري عنه بغريه و السيما إذا اختذ مع وسائل بخرى يف المياق الشعري ألن الرمز ابن 
 .المياق و يو امة النص

املعاصرين فقد تعددت اجملاالت  لدى الشعراءشغل التوظيف الرمزي حيزا كبريا يف النص الشعري 
بصب  استخراج الرمز منها ممكنا مما يضيف للعمل الشعري ثراء يف إبداع الصورة الشعرية فهو ماثل يف و 

 .اخلرفات و األساطري و احلكايات و النكات و كل املأثور الشعيب



 :مقدمة
 

 
 ب

شعرية من شأنه بن يغين جلأ الشعراء املعاصرون إىل استخدام الرمز و تضمينه يف نصوصهم ال
قصائديم فيجعلها حمملة بإشارات و دالالت خمتلفة، فالرمز امة مالزمة للنص األديب بصفة عامة و 
للنص الشعري بصفة خاصة، فاخلطاب األديب عموما خطاب رمزي يف اإلعتبار األول، فهو رمزي يف 

النامية بي بنه جهد تعبري حيشد بالدالالت الرمزية اليت  حمصلته النهائيةو رمزي يف حلقاته اجلزئية
ل التعبري اجلمايل، و يو يف تتفاوت حيوية وافرة من شاعر إىل آخر، و يعد الرمز شكال من بشكا

 .حموال إىل ش ء آخر مبقتضى التشاكل اجملازيصور الش ء  حقيقته

لنظر فيه و تقنياته عنصرا فنيا الفتا لاجته الشعر العريب املعاصر إىل توظيف الرمز الذي بصب      
به الشعراء عن جتارهبم و بفكاريم و مشاعريم بطريقة غري مباشرة و جعلوا منه منفذا  احلداثية عرب

للتعبري عن التجربة الشعرية لديهم فهو مين  للشاعر بداة مفعمة باإلحياء و الداللة تمتطيع بن تنصهر 
الداليل يعكس فيه الشاعر رؤاه  و يمميها بالتعدد و اإلنفتاحيف القصيدة فيكمبها برقى األساليب 

ة تتي  للشاعر التعبري عن نفمه بفكاره عندئد يغذو الرمز بعدا مجاليا و يف الوقت نفمه حرية مطلقو 
 .ما خيتلج يف صدره من بحاسيس و قيم إنمانيةو 

يفرغون فيه مشاعريم و يكذا غدا الرمز الرائد األول لدى الشعراء املعاصرين و شكال جديدا  
قالبا معربا عن موقف فكري بو سياس  بو اجتماع  و يذا ما بحاول تبيانه من توظيف الرمز يف 
الشعر العريب املعاصر الذي عد وسيلة جديدة و تقنية حديثة يف األداء الشعري بكمبت القصيدة بنية 

 .داللية و فنية

تضمني الواض  للرموز و الذي بصب  تقنية شك ذلك الو املتأمل يف الشعر املعاصر جيد بال 
 .يوظفها الشاعر يف الكثري من املواقف فيمنحها فضاء شعريا واسعا سخيا باإلحياءات و الدالالت

إليها  يعد الرمز بيم الظواير الفنية يف الشعر املعاصر و وسيلة من وسائل التعبري اليت إلتفت
و التأثري  و القدرة على التوصيلالشعراء فايتموا بتوظيفه و إغنائه خدمة لغايااهم يف بلوغ االتقان الفين 
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تبع ذلك إيتمام الدارسني هبذه الوسيلة،فبحثوا يف بصل الرمز و سبل توظيفه، و قد زاد ميل الشعراء و 
لتصري  يف وطن حيكمه على ا إىل تلك الرموز فضال عن احلاجات الفنية، غياب القدرة

و الذي يعد من  يؤالء الشعراء جند خليل حاوي ووجويها من بني االستبدادومنظومته، بكل تفرعااها
 .و بكثريم استخداما لظايرة الرمز يف شعره رواد الشعر العريب املعاصر

كن تبدو إمكانية البحث يف الظواير و القضايا اخلاصة باألدب املعاصر عملية سهلة املنال ل
وبة حتديديا يف إطاريا مبجرد حصر ظايرة ما، لدراستها تواجه الباحث صعوبة االختيار بوال، مث صع

 .كذا الفين بيضا، و عليه اخرتت ظايرة ختتص بالشعر املعاصر املتمثلة يف الرمزالزماين و 

خصائص على  كامننصبا  مل يكن اختياري هلذا املوضوع وليد الصدفة بو وليد زمن قصري و إمنا
الشعر العريب املعاصر اليت متيزه عن الشعر القدمي، و لعل بمهها و ببرزيا ظايرة الرمز اليت شغلت حيزا  

ذجا هلذه الدراسة كونه ذيب ءات احلديثة فاخرتت خليل حاوي منو كبريا من الكتابات الشعرية و القرا
تعذر التعبري عنه  اللتعبري عم إىل توظيف الرمز توظيفا فنيا ناجحا يدف يمعى إليه الشاعر املعاصر

 .بأسلوب مباشر

؟ كيف وظف الشعراء مايية الرمز: من يذا املنطلق حاولت طرح مجلة من التماؤالت منها
استمقى صوره  من بين مباذا متيز شعره؟من يو خليل حاوي؟ن الرمز يف قصائديم؟ و العرب املعاصر 

 رمز يف شعره؟                                                                                              كيف وظف ال  جتربته الشعرية؟و 

ي خليل حاو  –الرمز و داللته يف القصيدة العربية املعاصرة " تناولت الرسالة اليت وامت بـ
املعاصر، و قد بشرت فيه إىل فف  املدخل بدرجت نبذة عن الشعر ، مدخالو ثالثة فصول "-منوذجا

 .للشعر املعاصر نشأة القصيدة املعاصرة و تعرضت إىل بيم مميزااها و ظوايريا الفنية

يف الشعر املعاصر حيث بشرت و الرمزية لرمز ا احلديث عن فيه بما الفصل األول فقد خصصت
، كما ذكرت فيه مكونات الرمز اليت تضم بالغيا و التعريف اصطالحا وإىل تعريف الرمز لغة فيه 
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الصورة الرمزية و بيم  األسطورة ووظيفتها يف الشعر املعاصر و الصورة مبا فيها الصورة البيانية و
و بدرجت احلديث يف يذا الفصل عن الرمزية يف الشعر املعاصر مبا إضافة إىل الطقوس،خصائصها و 

ضا عن املدرسة الرمزية العربية و عيوهبا، و حتدث بيالعامة فيها املدرسة الرمزية الغربيةو بم خصائصها 
 .بيم خصائصها العامةو بغراضهاو 

الرمز  بما الفصل الثاين فخصصته للحديث عن توظيف الرمز عند الشعراء العرب املعاصرين مبافيه
رمزية ، و بيضا رمزية الليل و الظالم و الدجى ، والطبيع  ملا حيويه على رمزية املطر و الري 

للرمز التارخي  و بيم رموز الشخصيات األدبية و اإلسالمية، و رموز الشخصيات  متوظيفهو .القمر
الشخصيات اليت وظفها الشعراء فتحدث فيه عن بمه الرمز األسطوريإضافة إىل الثورية التارخيية، 

بم الرموز اليت  املعاصرينمن شخصية المندبادو شخصية سيزيف ـإضافة إىل استعماهلم للرمز الصويف و
 .من رمز اخلمرة و رمز املربةمثلها الشعر العريب املعاصر 

حيث كان فيه احلديث عن لبناء الفين للرمز يف شعر خليل حاوي عن ا فكان ثالثبما الفصل ال 
.، و عن الرمز و عالقته بالصورة الشعرية، و يف البناء الرمزي للقصيدةالتجربة الشعرية و عالقتها بالرمز  

.ج اليت توصلت إليها يف يذا البحثفتمثلت يف النتائ اخلامتة بما  
له        موضوع البحث، و املنهج املناسب يف حبث  يذا واجهت بعض الصعوبات منها حتديد

بقدم جزيل ويف األخري .و لكن بفضل اهلل جتاوزاها و حاولت قدر املمتطاع عرضه يف صورة جديدة
على املماعدة القيمة اليت بفادين هبا طيلة إجناز  األحمر الحاجلألستاذ املشرف  الشكر و اإلحرتام
وبمتىن بن بكون قد بسهمت ولو بقدر قليل يف ه برجو بن بكون قد وفقت يف إجناز يذا البحث و 

 ،وقد التمس العذر إن قصرت يف ذلك  اليت يمتحقها،إعطاء يذا املوضوع القيمة األدبية واجلمالية 
 . لنقص من طبائع البشرفألن ا

 .وبسأل اهلل التوفيق والمداد وما توفيق  إال اهلل
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 :نشأة القصيدة المعاصرة -1

لروح احلضارة اليت مشلت جوانب احلياة املختلفة و إنه املوقف  فنيةصياغةشعر املعاصر يعد ال
الذي ينبغي أن تتحدد أبعاده أمام املد احلضاري املتنوع فافتقار بعض الشعر إىل هذه اخلصيصة 
خيرجه من دائرة الشعر، و جيرده من دعامة أساسية من دعامات بنائه املتطور على الصعيدين الفين 

الذي تتحدد من ( املضمون) ه يفقد عنصرا هاما من عناصره الفنية و هوو االجتماعي، مبعىن أن
 .1خالله رؤى الشاعر و يربز موقفه الذي مينحه القيمة احلقيقية

ليس اجملدد يف الشعر من عرف الطائرة، و الصاروخ و كتب عنهما فهذه يف احلقيقة حماولة عصرية  
ساذجة، فالشاعر قد يكون جمددا حىت عندما يتحدث عن الناقة و اجلمل فليس املهم بالنسبة 

العصر، و هذا هو العنصر ( روح) و لكن املهم هو فهمالعصر،( شواهد) لتجديد هو مالحظةل
رف جهده لتفهم روح ضمن بقاء هذه العصرية، إذ ينبغي على كل شاعرو فنان أن يصالذي ي

عصره و التعبري عنه و عندما يتطور الزمن و يصبح للعصر اجلديد مكونات جديدة يظل املبدأ 
 .قائما و صاحلا

، و (شظايا و رماد) أما عن نشأة القصيدة املعاصرة، فنازك املالئكة قررت يف مقدمة ديواهنا
الذي  أهنا هي أو  من ابتكر هذا الشعر احلديث 1691سنة ( اآلداب)  مقا  نشرته يف جملةيف

يتحرر من القالب العروضي املسبق، ومن القوايف القائمة على روي واحد يتكرر من مطلع 
هي أو  قصيدة من هذا الشعر و كانت قد ( الكولريا) القصيدة إىل آخر بيت فيها، و أن قصيدة

                                                                 

.156م،ص1691/ه1،11،1بريوت،طمؤسسة الرسالة،ديث و املعاصر يف الشعر العري،حركة النقد احلابراهيم احلاوي، 1 
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ببريوت قبل أن تنشر مرة ثانية يف ( العروبة) رها يف جملةو نش 1617أكتوبر  17نظمتها يف 
 .1الديوان

للشاعر العراقي بدر شاكر ( أزهار ذابلة)يف النصف الثاين من الشهر نفسه ظهر ديوان
صدر  -1616أي عام  -، و بعد ذلك بسنتني"هل كان حبا" السياب، و تضمن قصيدة بعنوان

ليضيف إىل حماولتها األوىل عددا من القصائد اليت يطرد فيها هذا ( رمادشظايا و ) ديوان نازك
ليضم هو اآلخر " لعبد الوهاب البيايت" (و شياطنيمالئكة) و بعده بعام صدرالنسق اجلديد،

و مل خيل هذا ( املساء األخري") شاد  طاقة"قصائد معفاة من القالب العروضيالتقليدي،تالهديوان
يف السنة ( أساطري) و نشر ديوان السيابمن ربقة الوزن القائم على البحر،من قصائد حترر فيها 

خفقة )يكتب قصائد ديوانه األو "بلنداحليدري"و يف الظروف نفسها كان الشاعر ،165ذاهتا 
 .2(الكولريا) من هذا الذي يشبه قصيدة ، و قد ضمنه قصائد(طني

والت فراح الشعراء جلهم إن مل نقل  انفتح باب الشعر املعاصر على مصراعيه بعد هذه احملا
أمحد عبد املعطي :) كلهم حياولون نظم قصائدهم على هذا املنوا ،فتألق عدد من الشعراء منهم

 .و غريهم دوى طوقان و معني بسيسوحجازي،صالح عبد الصبور،أدونيس، خليل حاوي، ف

 

 

 

 

                                                                 
م،ص 2،،1/ه1،1111التوزيع،عمان،طو  يث،دار املسرية للطباعةو النشرمدخل لدراسة الشعر العري احلدإبراهيم خليل،1

199. 
.،17، صاملرجع نفسه 2 
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 :الشعر العربي المعاصر هضةن أسباب -2

و عي هؤالء الشعراء جبال  اخلطوة اليت اختذوها فأتبعوها خطوات أخرى تعمق الشعور بقيمة _  
 .هذا التجديد و أنه مل يقتصر على الوزن أو اجلرس املوسيقي

رافق هذه احملاوالت تنظري نقدي يدعم هذا التوجه دعما قويا مستندا إىل ثقافة أدبية _ 
 .اهيم النقد احلديثجديدة متأثرة باألدب الغري  و مبف

ظهور جمالت أدبية تتبىن هذا اللون من الشعر، فتنشر النماذج اجليدة منه و ما يكتب _  
( اآلداب) عنه من مقاالت، و من جمالت اليت كان هلا دور يف تثبيت حركة احلداثة يف الشعر جملة

ن هاتني اجمللتني ، و مثة جملتان أقل أثر م1657( شعر) ، و جملة1651اليت بدأت الصدور عام 
 (.مواقف)و( حوار) و مها

وجود مطابع و دور نشر ترعى هذا النتاج اجلديد، مقابل دور النشر اليت يقتصر نشاطها _ 
    (دار اآلداب)يف جماالت الشعر القدمي و احملافظ، ومن دور النشر اليت أسهمت يف دعم احلركة

 .اإلعالم ببغدادو إىل حد ما وزارة الثقافة و (دار العودة)و تلتها

تنظيم املهرجانات الشعرية يف مناسبات متعددة، و فيها بدأ الشعر اجلديد هذا يفرض _  
 .وجوده إىل جانب الشعر العمودي

    يضاف إىل ما سبق شيء آخر و هو ظهور عدد من املنظرين يف جماالت اآلداب عامة 
يف الذوق السائد، و جعلته يتقبل هذا و الشعر خاصة ممن ألفوا أو كتبوا كتبا أثرت تأثريا جيدا 

جربا إبراهيم جربا، توفيق صايغ، يوسف اخلا ، علي أمحد : الشعر و من هؤالء
املالئكة،خالد  س،نازكعبا حممدالنويهي،إحسان،عز الدين إمساعيل،رجاء النقاش،(أدونيس)سعيد
 .حركة احلداثة و أعما  هؤالء ساعدت دومنا ريب على توجيه الظروف توجيها خيدم،....سعيد
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مهم و هو التحوالت االجتماعية  و يف ضوء هذه العوامل اليت تتضافر مع عامل آخر
ليس يف الشعر فقط و إمنا يف  جعلته مهيأ لتقبل األفكار اجلديدةافية اليت مشلت اجملتمع العربيو الثقو 

 .احليوي، نقو  يف ضوء هذا كله ترسخت القصيدة املعاصرة وخمتلف وجوه النشاط
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 :الشعر العربي المعاصرمميزات  -3

التجربة اجلمالية للشعر املعاصر، و هي التجربة املاثلة يف حركة التجديد األخرية تعد _   
بعامة و يف هذا الصدد نقو  بإجياز أن الفلسفة اجلمالية هلذا الشعر ختتلف اختالفا جوهريا عن 

صميم طبيعة العمل الفين، و ليست مبادئ خارجية الفلسفة القدمية و ذلك يف اهنا تنبع من 
ما يتعلق بالشكل  ، سواء يف ذلكاته اخلاصةمفروضة فالشعر املعاصر يضع لنفسه مجالي

 .حتقيقه هلذه اجلماليات يتأثر كل التأثر حبساسية العصر و ذوقه و نبضه هو يفو واملضمون

املتفرج الذي يصف ما يشاهد  ارتباط الشاعر املعاصر بأحداث عصره و قضاياه الرتباط_  
و ينفعل مبا يصف و إمنا هو يعيش تلك األحداث و هو صاحب تلك القضايا، و شعرنا القدمي 
يتجه إىل تسجيل املشاهد و املشاعر و ليس امتدادا وراءها أما الشعر اجلديد فمحاولة الستكناه 

 .احلياة ال جمرد االنفعا  هبا

انبها و تنعكس يف الشعر املعاصر، فالشاعر املعاصر تتكامل ثقافة العصر يف شىت جو _  
 .حبق البد أن يكون مثقفا بأوسع معاين الثقافة

كل الشعر قدميه و حديثه تعبري عن خربة شعورية لكن الشعر املعاصر مشاركة يف _  
 .1اخلربات اجلماعية، و بلورة هلا يف أي اجتاه كانت هذه املشاعر

االجتماعية، م لعصرنا يف مستوياته الثقافية و ارتباط الشعر املعاصر باالطار احلضاري العا_  
و السياسية املختلفة، و هو هذا االرتباط ليس جديدا و ليس بدعا فقد كان الشعر دائما معربا 
ه عن روح اإلطار احلضاري املتميز يف كل عصر، و من مث يعد كل الشعر عصريا بالقياس إىل عصر 

 .و عصرية شعرنا نابعة من هذه احلقيقة

                                                                 

.12ص،1691، 2دار العودة،بريوت،ط،قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية عز الدين امساعيل، الشعر العري املعاصر  1 
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 :الظواهر الفنية للشعر المعاصر -1

إن الشعر يف التصور احلديث هو لغة التجربة الالحمدودة و الكثافة و التعقيد و الغموض، 
الذي يتحرك يف حدود االستعارة  األسطورة و الرمز، ومن مث يتضح الفرق بني الشعر القدمي

 .1الذي يتحرك يف التجربة املغايرة و املتعددةالتشبيه و الشعر احلديث و 

استطاع الشعراء املعاصرون خال  جتربة الشعر اجلديدة أن يصنعوا للشعر العري مصطلحا 
جديدا ينبض بروح العصر و إن كانت اللغة املركبة منه جديدة و غريبة على األمساع، فمن خال  

 ة جديدة و موسيقى ختتلف عما كانت عليهاستخدام الشعراء للغموض و األسطورة و الرمز و لغ
الطاقة التعبريية الفذة اليت تتمتع هبا لغة هذا الشعر، و فيمايلي سنعرض لكل  من قبل، تظهر لنا

 :هذه القضايا بنوع من التفصيل

  :الغموض -1

بخاصة يف أروع مناذجه بالغموض، و هناك حقيقة عامة تقو  الشعر اجلديديف معظمهيتسم
و هي حقيقة ينبغي اعادة النظر فيها خباصة .ممكنا فإن الغموض عجز" الوضوح" أنه إذا كان

و لكنها على كل حا  تسند موقف أولئك الذين يرفضون الشعر  عندما نتحدث عن الشعر،
فهم يقولون عندئد أن هناك قدرا هائال من الشعر الذي .اجلديد ملا يغلب عليه من طابع الغموض

ادر على أن يهزنا و يثرينا، فالعدو  إذن عن البساطة و الوضوح إىل يتسم بالوضوح و البساطة، ق
 .الغموض ال ميثل ضرورة فنية و شعرية على اإلطالق

ليس كل الشعر الذي يهزنا بسيطا و سهال، و إمنا هناك كذلك من الشعر ما يثرينا و إن  
خاصية مشرتكة بني كان غامضا، فالغموض إذن ليس خاصية ينفرذ هبا الشعر اجلديد، و إمنا هو 

القدمي و اجلديد على السواء، و كل ما يف األمر هو أن الغموض قد صار ظاهرة واضحة يف الشعر 
                                                                 

.11، صقضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية الشعر العري املعاصرعز الدين امساعيل،  1 
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فال ميكن أن تكون كذلك جمرد رغبة من الشعراء يف ارضاء ذواهتم عن .اجلديد تدعونا إىل التأمل
كما كان املتنيب   طريق اغاظة متلقى الشعر بوضعه يف اطار من الطالسم اليت تعي على الفهم

يصنع، فيبيت ملء جفونه ناعم البا  و يرتك الناس ساهرين جيادلون و خيتصمون فيما قا  من 
 1.رخيصا ال عالقة له بالشعر نفسهشعر، فمازا  هذا العمد إىل االغراب شيئا 

و هنا ينبغي أن نبدأ بشيء من التحديد الالزم ملعىن الغموض يف الشعر، فرمبا ارتبط 
بطبيعة الشعر ذاهتا حىت ميكن القو  يف بعض األحيان أن الشعر هو الغموض،فشيوع الغموض 

قد حاو  التخلص من كل صفة ظاهرة الغموض يف الشعر اجلديد دليال على أن هذا الشعر 
 .و االقرتاب من طبيعة الشعر األصليةليست شعرية، 

إىل الغموض فكلما تقدمنا من خال  استقرائنا للشعر العري نالحظ أنه يتحرك من الوضوح 
يف الزمن تزداد كثافة الغموض يف النص الشعري إىل حد يبلغ اإلهبام،و مل خيل الشعر العري القدمي 
من الغموض، و إمنا كان قليال أمام نسبة الوضوح فيه و بتفتح الشعر احلديث على ضروب كثرية 

 .2ب مناالمن الغموض املكثف يبدو غموض الشعر القدمي أشد وضوحا و أقر 

تعرض رواد الشعر العري احلديث لظاهرة الغموض يف القصيدة احلديثة و عدوا ذلك من 
و ألن لغته إبداعية تتجاوز الراهن، و تقو  املستقبل،طبيعة الشعر ألنه رؤيا تكشف اجملهو  و 

 .خترتق العادي لتقو  ما ال تستطيع اللغة العادية قوله

لبساطة، و أن الشعر البسيط الذي يهزنا هو عميق، إن الغموض يف الشعر ليس نقيضا ل
و هذه البساطة العميقة اليت  ألن البساطة الساذجة يف الشعر ال ميكن ان هتزنا من أعماقنا،

تصادفنا لدى بعض الشعراء ال جتعلنا حبيث نرفض الشعر الغامض بل هي أحرى أن تعطفنا إليه، 
ومن مث ميكننا القو   .املساس جبوهر الشعر األصيلألن البساطة العميقة و الغموض كالمها شديد 

                                                                 

.199، ص قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية عز الدين امساعيل، الشعر العري املعاصر 1 
.،6، ص م1661 ابراهيم رماين، الغموض يف الشعر العري  احلديث، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر  2 
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أن القدر األكرب من الشعر القدمي يغلب عليه طابع الوضوح و السهولة، ألنه يستخدم لغة حمددة 
األبعاد، منطقية ال مييزها عن لغة النثر اال ما فيها من ارتباط باألوزان العروضية، إهنا حقا تعرف 

 .صورة جامدة يندر فيها االبتكار و األصالةاالستعارة و اجملاز و لكن يف 

يغلب عليه طابع الغموض فألن الشاعر قد عاد يدرك بوعي كاف إذا كان الشعر اجلديد 
طبيعة عمله، و هي أن يقو  الشعر أوال و أن خيرتع يف سبيل ذلك كل صورة و كل لفظة تقضي 

رغم أنه غامض ، بل  -ر اجلديدهبا ضرورة أنه يقو  الشعر، و هذا معناه أننا نستقبل يف الشع
 .شعرا متيزه األصالة، أو لنقل يف بساطة شعرا حقيقيا -بسبب أنه غامض

 -مع الزمن -و هبذا الطراز من الشعر ميكن أن تغىن اللغة و تزداد ثراء من جهة، كما ميكن
أننا بقينا نرفض هذا الشعر لغموضه ملل حتركنا من  فلو.تكوين حاسة شعرية صادقة لدى القارئ

مكاننا خطوة، و أفضل من هذا أن حناو  االقرتاب من هذا الشعر، و أن نروض أنفسنا على 
 .استقباله بكل ما فيه من غموض، ألنه بغري ذلك مل يكن ليكون شعرا

 :األسطورة -2

يدي شعراء بارزين حتدوا دخلت األسطورة الشعر العري احلديث من أوسع أبوابه و على أ
عامل الرهبة يف استغالهلا و توظيفها فأصبحوا مثال ملن جاء من بعدهم و يعد استغال  األسطورة 
يف الشعر العري احلديث من أجرأ املواقف،ألن يف ذلك استعادة ألحداث مرت و استخدامها يف 

ورية أو ما نسميه املنهج و هذه الطريقة األسط" ،التعبري عن أوضاع اإلنسان العري املعاصر
اليت جتعل للشعر طابعا مميزا يف باب املعارف  اإلنسانية، و مييزه عن الفلسفة و عن  األسطوري هي

 .1"العلوم التجريبية و جيعله شعرا

                                                                 

.155،ص (قضايا و ظواهر الفنية و املعنوية) ،الشعر العري املعاصرعز الدين امساعيل 1 
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اقتحم الشاعر عامل األسطورة من أبواهبا املختلفة، املتعددة فمنهم من جلأ إىل خلق أساطري 
دعى األساطري القدمية كاملصرية اجلديدة، كما أن هناك من استمعاصرة تناسب التجربة 

 .....البابليةو 

إذن فاللجوء إىل األسطورة يف األدب، ليس ضربا من التقليد و احملاكاة آلداب أخرى كما 
يظن البعض، و إمنا هو حبث عن عامل جديد غري العامل الذي يعيشه الشاعر و يكتوي مبنغصاته، 

من طبيعته األوىل، يالئم فيه بني جتسيد البدائي لتأمله و طموح اإلنسان  عامل يعيده إىل شيء
احلديث يف إعادة خلق عامله، فأخذ الشاعر املعاصر يبحث عن هذا العامل فيما سلف من 

متثل لألديب أيا كان عصره النموذج األو  الذي ميتلئ بكل " العصور، فوجد األسطورة اليت
 ".يئةسانية يف طفولتها الرب أساليب السحر و املشاعر اإلن

األسطورة يف العمل األدي فإهنا تعطيه ذلك البعد اجلمايل الذييخرج بالرموز  عندما نوظف
فتظهر يف النفس، األسطورية من داللتها املعرفية الضيقة لتلك املساحات الوجدانية الغائرة

ملعاين الدقيقة اليت رافقتها يف املعاين الدقيقة لتلك األسطورة، حىت تتبادر للذهن تلك او  األبعاد
 .نشأهتا األوىل

 :اللغة -3

، هي أو  شيء إن اللغة هي الظاهرة األوىل يف كل عمل فين يستخدم الكلمة أداة للتعبري
يصادفنا و هي النافذة اليت من خالهلا نطل، و من خالهلا نبتسم، هي املفتاح الذهيب الصغري 

السيما الشعر قدميه  الذي ينقلنا إىل شىت اآلفاق،الذي يفتح كل األبواب و اجلناح الناعم 
حديثه، إال أن اللغة يف الشعر احلديث ختتلف عما كانت عليه سابقا فشعر التجربة احلديثة و 

يتعامل مع اللغة تعامال خاصا و جديدا،حيث أن الشعراء املعاصرين أدركوا أن الكشف عن 
ة جديدة، فمن غري املنطقي أن تعرب اللغة اجلوانب يف احلياة يستتبع بالضرورة الكشف عن لغ
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أن لكل جتربة لغتها، و أن التجربة اجلديدة ليست إال لغة  -القدمية عن جتربة جديدة،و لقد أيقنوا
جديدة، أو منهجا جديدا يف التعامل مع اللغة، و من هنا متيزت لغة الشعر املعاصر عامة عن لغة 

 .1الشعر التقليدية

اصر عن لغة الشعر القدمي، بل الغريب أال تتميز عنها، و لو أننا نظرنا تتميز لغة الشعر املع
نظرة واقعية حمددة إىل تطور اللغة مع تطور احلياة و اختالف التجربة أيقنا من سالمة منطق 

 .الشاعر املعاصر يف حبثه الدائب عن اللغة اجلديدة

الدالالت املتنوعة، ليست ألهنا   اللغة الشعرية لغة إحيائية حتفل كثريا بالكلمات الثرية ذات
كلمات خاصة تصلح ألن تكون شعرية، فليس مثة كلمات شعرية و أخرى غري شعرية يف طبيعتها 
املعجمية، و إمنا تكتسب هذه الصفة من خال  استخدام املبدع هلا استخداما خاصا يضفي عليها 

ي، و تعمد إىل جتاوز االشاري مجاال و يسميها بالشعرية فلغة الشعر تبتعد عن االستخدام النمط
العامل اخلارجي صورهتا العيانية، و من العامل الداخلي بعدها االنفعايل " إىل االنفعايل لتأخذ من 

 2"املختلط حيث ختتلط فيه عوامل األحالم و الواقع و الالواقع

املقصود بقرب لغة الشعر من لغة الناس هنا، كلمات الناس اليت جتري على ألسنتهم يف  ليس
ألن الشعر العري كان حيمل  و إمنا املقصود هو روح اللغة كما يتمثل يف كلماهتم" احلياة اليومية 

 ".يف كل عصر صورة للغة الناس و احلياة

لفظ صويت له داللة و معىن و إمنا مل يعد الشاعر املعاصر حيس بالكلمة على أهنا جمرد 
صارت الكلمات جتسيما حيا للوجود، و من مث احتدت اللغة و الوجود يف منظور الشاعر، أو 

 .ايل هلبينهما ضرورة البد صار هذا االحتاد

                                                                 

.172عز الدين امساعيل، الشعر العري املعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية، ص   1 
دة، ، دار الكتاب اجلديد املتح(السياب، و نازك، و البيايت) حممد علي  الكندي، الرمز و القناع يف الشعر العري احلديث 

. 51م، ص 2،،1، 1/بريوت، ط 2 
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نتج عن هذا اإلحساس بضرورة اإلحتاد بني اللغة و الوجود أن متيزت لغة الشعر املعاصر يف 
، بل كادت تتميز لغة كل قصيدة مبيزة التفرد، مبعىن أن ة كل شاعر على حدةه، كما متيزت لغجممل

الضرورة اليت حيس هبا و يقررها الشاعر املعاصر، و من ضرورة االلتحام بني اللغة و التجربة، و هي
 .لغتها اخلاصة أي كل جتربة جزئية هلذا الوجود، شأهنا أن جتعل لكل جزئية من جزئيات الوجود

  عرللوجود أو للتجربة، و مل يعد الش( ترمجة) الشاعر املعاصر وسيلة يف تصور لغةالمل تعد 
ترمجانا " األفكار، كما كان يقا  يف تعميم للمشاعر و( ترمجانا) كما كان التصور من قبل

 .1"هو الوجود و هو التجربة، و هو احلياة" و إمنا صار الشعر بالنسبة للشاعر و لنا ،"للحياة

عاصر إذن لغة تتجسم يف الوجود و تتحد به، و العربة بالنماذج الشعرية الرديئة لغة الشعر امل
أو غري الناضجة اليت قد تصادفنا يف بعض قصائد هذا الشعر، فالقدرة على خلق مثل هذه اللغة 

 .تتفاوت بني الشعراء و ال يتكون للشاعر مصطلحه الشعري إال بعد كثري من املعاناة و املثابرة

لشعراء املعاصرون خال  جتربة الشعر اجلديدة، و عرب ما يقرب من عقدين من استطاع ا
الزمان، أن يصنعوا للشعر العري مصطلحا جديدا ينبض بروح العصر و إن كانت اللغة املركبة منه 

 .جديدة و غريبة على األمساع

 :الموسيقى -4

بذاته، فتعكس هذه احلالة حبالة شعورية معينة لشاعر إن القصيدة بنية إيقاعية خاصة، ترتبط 
ال يف صورهتا املهوشة اليت كانت عليها من قبل يف نفس الشاعر، بل يف صورة جديدة منسقة 
تنسيقا خاصا هبا من شأنه أن يساعد اآلخرين على االلتقاء هبا و تنسيق مشاعر املهوشة وفقا 

 .لنسقها

                                                                 

. 179ص ،(اه و ظواهره الفنية و املعنويةقضاي) عز الدين امساعيل، الشعر العري املعاصر  1 
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ة، و هذا األساس مغاير التشكيل اجلديدة ملوسيقى القصيدهذا هو األساس اجلمايل لفكرة
كان النص الشعري القدمي يقوم على وحدة البيت، و على " متاما لألساس اجلمايل القدمي، حيث 

املعىن املوقوف بالوزن و القافية، و هو من هذا التحديد ذو بنية تامة، أما البيت يف النص الشعري 
اريا تتأسس عليه القصيدة، باجلديد فهو دا  ضمن بناء النص ككل، و ليس حمورا أو شكال غج

 ".إمنا مكون من كونات النص هو معيار البناء يف الرؤية احلداثية، و ليس البيتو 

الشعر املعاصر الوزن و القافية، لكن أباح لنفسه أن يدخل تعديال جوهريا عليها  مل يبلغ    
ليحقق هبما من نفسه و ذبذبات مشاعره بشكل معني ثابت للبيت ذي شطرين و ذي التفعيالت 
املتساوية العدد و املتوازنة يف هذين الشطرين، كذلك مل يعد يتقيد يف هناية األبيات بالروي املتكرر 

 .نوع على نظام ثابتأو امل

إن السطر الشعري يف القصيدة اجلديدة سواء طا  أم قصر مازا  خاضعا للتنسيق اجلزئي 
تفعيالت يف كل سطر فغري حمدود، لألصوات و احلركات، و املتمثل يف التفعيلة، أما عدد هذه ال

الذي تكلفه غري خاضع لنظام معني ثابت، باإلضافة إىل عنصر التنسيق الصويت اجملرد الصرف و 
إليقاع الناشئ عن تساو احلركات العروضية، هناك خاصية موسيقية جوهرية هي ذلك ا التفعيلة

السكنات مع احلالة الشعورية لدى الشاعر،أما مىت ينتهي السطر الشعري يف القصيدة اجلديدة و 
فشيء ال ميكن ألحد حتديده سوى الشاعر نفسه، و ذلك وفقا لنوع الدفعات و التموجات 

 .املوسيقية اليت متوج هبا نفسه يف حالته الشعورية املعينة

برزت يف الشعر املعاصر مشكلة القافية، حيث أنه ال ميكن للشاعر االستغناء عنها، لكنه 
الشاعر املعاصر بد  القافية  يستطيع أن يستغين عن الروي املتكرر يف هناية السطور، لقد اعتمد

حررة اليت ال ترتبط بسابقتها إال ارتباط انسجام دون اشرتاك ملزم يف القدمية على نوع من القافية املت
حرف الروي، و بذلك صارت النهاية اليت تنتهي عندما الدفعة املوسيقية اجلزئية يف السطر الشعري 

 .و من هنا كانت صعوبة القافية يف الشعر املعاصر، كانت قيمتها الفنية كذلك هي القافية،
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 :الرمز -5

و يف علم دراستها يف فروع شىت من املعرفة،إن طبيعة الرمز طبيعة غنية و مثرية، تتفرق 
 .الديانات و األنثروبولوجي و علم النفس و علم االجتماع و علم اللغة نفسه

إن من واجب الشاعر املعاصر حني يستخدم رمزا جديدا أن خيلق السياق اخلاص الذي 
الرياضي أو  رمز منفصال عن السياق كان ذلك نوعا من الرمزيناسب الرمز، ألنه إذا استخدم ال

الرمز اللغوي األويل، و كذلك األمر بالنسبة للرموز القدمية،البد لبث احليوية فيها من ورودها يف 
خباصة من ) سياق رمزي، و يف هذه املناسبة يصح لنا أن نالحظ أن بعض الشعراء املعاصرين

مز، فيستخدمون الرمز الذي استخدمه غريهم من الشعراء خيطئون فهم مغزى الر ( الناشئني
استخداما هزيال،ألهنم خيفقون يف أن خيلقوا له السياق الرمزي املناسب، فضال عن عدم االرتباط 

 .احليوي يف شعرهم بني الرمز و التجربة

من سياق  -نوعا من االختالف -فالواقع أن الرمز إذا كان له مغزى فإن هذا املغزى خيتلف
إىل آخر، ألن الرمز من حيث هو وسيلة لتحقيق أعلى القيم يف الشعر، هو أشد حساسية بالنسبة 

فالقوة يف أي استخدام خاص للرمز .للسياق الذي يرد فيه من أي نوع من أنواع الصورة أو الكلمة
 .1ال تعتمد على الرمز نفسه مبقدار ما تعتمد على السياق

الشعري يضفي عليه طابعا شعريا، مبعىن أنه يكون أداة لنقل ن استخدام الرمز يف السياق إ    
املشاعر املصاحبة للموقف و حتديد أبعاده النفسية، و يف هذا الضوء ينبغي تفهم الرمز يف السياق 

أي يف ضوء العملية الشعورية اليت تتخذ الرمز أداة وواجهة هلا، أما النظر إىل الرمز يف الشعري،
قيدة أو ألفكار بعينها فإن هذا النظر خيطئ معىن الرمز الفين و رمزية الشعر بوصفه مقابال لع

الشعر امجاال، فالرمز املقابل لعقيدة أو فكرة خيضع لعملية جتريد عقلي ختتلف متاما عن العملية 

                                                                 

. ،،1عز الدين امساعيل، الشعر العري املعاصر قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية،ص   1 
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و هلذا فإن علماء األنثروبولوجيا يستخدمون . النفسية اليت تصحب استكشاف الرمز و استخدامه
 .emblem، هي كلمة symbolأخرى غري كلمة هلذا النوع كلمة

مثال استخداما رمزيا فال معىن لقولنا " البحر" فعندما نقو  أن الشاعر قد استخدم كلمة 
عندئد أن البحر هنا يرمز إىل اخلوف أو الرهبة مثال، ما مل تتدبر هذا املعىن يف السياق الشعري 

ليس رمزا أبديا و مطلقا للخوف أو الرهبة، و لكنه يكون كذلك عندما يشحن  فالبحر.نفسه
و مادام شعور . تثري يف نفسي مشاعر اخلوف أو الرهبةتس الشاعر صورة البحر مبشاعر خاصة

اخلوف و الرهبة يرتبط يف نفسى بتجارب هلا وزهنا فإننا مننح احلق يف أن نطلق على صورة البحر 
ني معىن الرمز،ألهنا استخدمت فيه رمزيا سليما، و أن نصف كلمة البحر بأهنا يف هذا السياق املع

 1...رمز، ألهنا كانت البؤرة اليت تولد من خالهلا يف نفسى شعور اخلوف أو الرهبة

يف  من وسائل التعبري اليت التفت إليها الشعراء بتوظيفه و إغنائه خدمة لغاياهتم يعد الرمز
طبيعة الرمز طبيعة غنية " ألن  قدرة على التوصيل و التأثري و ذلكبلوغ اإلتقان الفين و ال

، فهو تعميق للمعىن الشعري و مصدر لإلدهاش و التأثري و جتسيد جلماليات ....."مثريةو 
التشكيل الشعري، و إذا وظف الرمز بشكل مجايل منسجم و اتساق فكري دقيق مقنع فإنه يسهم 

 .دالالهتا،و شدة تأثريها يف املتلقي يف االرتقاء بشعرية القصيدة و عمق

 

 

                                                                 

.1،1ص ، قضاياه و ظواهره الفنية و املعنوية  عز الدين امساعيل، الشعر العري املعاصر 1 



 

 

 في الشعر العربي المعاصر الرمز و الرمزية: الفصل األول

 ماهية الرمز

املفهوم اللغوي -أ   
ي صطالحالااملفهوم -ب  
بالغة الرمز  -ج  

 مكونات الرمز
 األسطورة

 خصائص األسطورة
 وظيفة األسطورة

 الصورة
 الصورة الرمزية و الصورة البيانية

 خصائص الصورة الرمزية
 الرمزية
العربية و مظاهرها يف الشعر العريب الرمزية  

 مظاهر الرمزية العربية
ربيةغاملدرسة الرمزية ال  

الرمزية الغربية خصائص  
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ــة الرمـــماهي  :زـــ

 أ- المفهوم اللغوي: 

أن الرمز :" جاء يف لسان العرب إلبن منظور فقد" رمز" حوى املعجم العريب معاين متنوعة للفظة 
مفهوم اللفظ، من غري إبانة بصوت تصويت خفي باللسان كاهلمس ويكون بتحريك الشفتني بكالم غري 

 .1"وإمنا هو إشارة بالشفتني
 -رََمززززَ : و الرمززز يف الل ززة كززش مززا أشززرت إلنززل ظ ززا يشززان بلفزززظ بزز أ  شززيء أشززرت إلنززل بنززد أو بعززني فتقززو 

االنسان على فهم وقنش الرمز جماز نوعا ما يسعف 2.رَْمزًا، والرَّْمُز والتزَّْرِمنُز يف الل ة يعين احلزم والتح رك -يَزْرُمزُ 
 .املثا  باإلشارة إلنل و متثنلل و متويهل يف آن واحد

الصززززوت الفززززي و يكزززون الرمززززز اإل ززززاء :"حيزززدخل اللنززززش يف العزززني معززززذ الرمززززز أكثزززر إ  يكززززون باللسزززان
 .3"باحلاجب بال كالم ومثلل اهلمس

لمززز بزززالفم و الرمزززز و خيصززا الزرشزززرأ يف ألزززا  الشالغززة فنجعزززش ال مزززز بالنززد و اهلمزززز بزززالعني و ال 
ّ ززززازة بعننها،ل مزززززازة بفمهزززززا، رمَّازة اجشنها،و " باحلززززاجشني و الشزززززفتني كلمزززززل رمززززززا :قززززا جاريززززة غم زززززازة بنزززززدها 

 .4"حاجشنلو  بشفتنل
 
 

                                                                 
 .653، خلار صاخلر، بريوت، ص 5باب الزاأ، فصش الراء، م( ز.م.ر)ابن منظور ، لسان العرب، ماخلة ينظر،1
 .653املصدر نفسل، ص ينظر،2
مهدأ املخزومي، ابراهنم السامرائي، خلار مكتشة اهلال ، . أبو عشد الرمحن اللنش بن أمحد الفراهندأ، كتاب العني، تحينظر، 3

 .633، ص هز035: 011
 .150ص شرأ، الا  الشالغة، خلار الفكر،ينظر،الزر4
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عز وجزش يف قولزل ال زيأ ال يكزاخل يفهزم و لزك مزا قصزدهيرى بعضهم أن أصش الرمز هو الصزوت الفزي  
ٍَزززَة أَيَّزززاُم ِإالَّ رَْمززززَا َوا ُْكزززْر رَبَّزززَك َكثِزززريًا َوَلززززشجْح ﴿قَزززاَ  َربج اجعَزززْش ِ  :تعزززاى آيَزززْة قَزززاَ  آَيَزتُزززَك أاَل ُتَكلجزززَم النَّزززاَ  ٍَاَل

 .1بِالَعِشي َواإِلْبَكار﴾
فحزني منزز زكريززا علنزل السزالم مززن الكزالم كززان قزاخلرا علزى  كززر ا  ا الزتثذ الرمزز والكززالم املزراخل مززن 

 . باللسان ال اإلعالم مبا يف النفساآلية إمنا هو النطق 
الزراءو املزنم و الززاأ أصزو  تزد  "اآلراء و يزيكر رأيزا آخزر عنزدما يشزري إى أن هزي  ابن فار  عنيشتعد 

 .2"يقا  كتنشة رمازة متوج من نواحنها ،على احلركة و االضطراب
االضطراب لعش هي  احلركة و كة و اإلضطرابو بش هو احلر ، ابن فار  لنس اإلشارة و اإل اءفالرمز عند 

جمهور متولط "فحرف الراء اليأ هو ، يف جير الكلمة إمنا جاءتل من صفات احلروف اليت يتكون منها
كما يرى عشا  حسن   يعطي لكثري من املصاخلر اليت تشدأ بل معاين احلركة و اإلضطراب" الشدة و الرخاوة

لعريب قد جعش حرف الراء يف مقدمة بعضها بت مش معاين هي  املصاخلر و مشتقاهتا يالحظ أن ا:"إ 
أما حرف املنم فهو جمهور متولط الشدة  3"اليت يشدأ احلدث هبا للكشف عن واقعة التحرك و اإلضطراب

أما انفراج الشفتني أٍناء خروج صوت املنم فهو  ثش االحداث اليت :"يقو  عنل عشا  حسن، و الرخاوة
هو إ ا لفظ بشيء من الشدةأوحىشاإلضطراب ."رخولزاأ فهو جمهور و أما ا،"يتم فنها التولز و اإلمتداخل

 .4"فهو يوحي بالشعثرة و اإلنزالق،أما إ ا لفظ رففا بعض الشيء ،و التحرك و اإلهتزاز
 

:" يقزو  اززهزرأ،غلشت الداللة احلركنة يف املعجم على الداللة الصوتنة لكثرة التخدام احلركزة الرامززة 
و العززدو  عززن الكززالم الشززني ، فالززتخدام الرمززز كزز خلاة إيصزالنة.5"احلركززة و التحزرك:لل ززةالرمزز و الممنززز يف ا

                                                                 
 .10: لورة آ  عمران اآلية 1
 .14، خلار اجلنش، بريوت، خلت ص 1أمحد بن فار  بن زكريا، معجم مقاينس الل ة، جينظر،أبو احلسني 2
 .73ص 1111خلمشق  ،منشورات احتاخل الكتاب العرب ،خصائا احلروف العربنة و معاننها،ينظر،عشالحسن3
 .015-35ص ،املرجعنفسلينظر،4
 ..151ص 3ج،0465كتشة االلكندرية اهلنئة العامة مل،تح رشند عشد الرمحن العشندأ،هتييشالل ة،ينظر،اززهرأ5
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ز فنمزا يريزد هنزل عزن كافزة النززا  فنلجز  إى الرمز،مزز حيجزم عزن اإلفصزاج للجمنزز لسزشب مزاايرجزز إى أن الر 
 .اإلفضاء بل إى بعضهمو 

يتخلا النتاج اإلبداعي من املشاشرة و ي  ال اية غاية ازخلباء يف توينفهم للرمز اليأ عن هريقل تقارهب
 .يكون مناها ملستويات عديدة من الت ويش و التفسري

أو  ،يعززوخل أصززش كلمززة الرمزززز و معنززا  إى عصززور قد ززة جزززدا فهززي عنززد النونززان تزززد  علززى قطعززة فخزززار
مشزتقة مززن فعززش يونززاين  Symboleعالمززة حسززن الضزنافة و كلمززة الرمززز ،خززف تقززدم إى الزائززر ال ريزب

 .1اأأ اشماك شنئا يف جمرى واحد و توحندّ ،Jeter ensembleمش معذ الرمي املشمكحي
تلقززززي حنززززل عجزززززت الل ززززة املكتسززززب لززززلطتل علززززى كززززش مززززن املشززززد  و ا ،يعززززد الرمززززز ياهرةبالغنةحديثززززة

و كزززش شززاعر حزززديل يتخززي الرمزززز ولززنلة خيتصزززر هبزززا  ،ب لفايهززا ادزززدخلة عززن التعشزززري عززن العزززا  و اإلنسززان
 .لسششش إى غايتل ب يسر اتصالصنغ الكالمنة 

الكشزززف و الشزززمولنة و تزززنح ازززو اإلي ززا  و اإللتشطان،كززان الشزززعر احلززديل تربزززة  ات هشنعزززة خاصززة
 .2التعقند و التعدخل و الالواقعنة،و االنفعالنة و الكثافة و ال موض،دخلامل امرة و الالحتو 

الرمز :"جند إحسان عشا  يعرفل بقولل،حظي الرمز يف النقد العريب احلديل باهتمام كشري من لدن النقاخل
ا الشعرأ ب بسط معاننل هو خلاللة على ما وراء املعذ الظاهرأ مز إعتماخل املعذ الظاهرأ مقصوخلا أيضزا أمز

الفكزرة رة أو حكايزة بننهزا و بزني موهوب مصطفاوأ فالرمز عند  تعشري غري مشاشر عن فكزرة بوالزطة الزتعا
امللحمزي و ال نزائي و يف ت اإللزتعارات و القصزا ازلزطورأ و املنالشة و هكيا يكمزن الرمزز يف التشزشنها

 .3امل لاة و القصة و يف أبطاهلا
كمززا " و لززنس الرمززز إالوجهززا مقنعززا مززن وجززو  التعشززري بالصززورة:"بقولززلالرمززز ز الززدين اعاعنززش عززيعزرف  

فننش زززي تفهزززم الرمزززز يف ،أخلاة لنقزززش املشززاعر املصزززاحشة للموقزززف اجلديززد و حتديزززد أبعزززاخل  النفسززنة:"يعرفززل ب نزززل
                                                                 

لشنان ،بريوت  ،املؤلسة اجلامعنة للدرالات و النشر و التوزيز 0ط 1ج،مياهب ازخلب معا  و انعكالات الرمزية،يالني ازيويب 1
 .517ص 0471،

 .136ص ،ال موض يف الشعر العريب احلديل،ابراهنم رماين 2
 .067م، ص0470كة الوهننة للنشر و التوزيز، موهوب مصطفاوأ، الرمزية عند الشحمأ، الشر  3
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مززززن  االرمز ألزززلوبفززز. 1"السزززناق الشزززعرأ أأ يف ضزززوء العملنزززة الشززززعورية الزززيت يتخزززي الرمزززز أخلاة وواجهززززة هلزززا
 .املعذ و ال احلقنقة وجها لوجل نب التعشري ال يقابشألال

وإن كانززت تشززتمش علززى  ،يشزدوا ظززا تقززدم أن الرمزز يف العربنززة كززان رهزن ادسززو  وامللمززو    يتجزاوز 
و  يسززتعمش كولزنلة زخلاء معزذ مززراخل التعشزري عنزل بطريقززة ،أهزم مزا يف معززذ الرمزز كمزا فهمززل العصزر احلزديل

رمزيزززززة اأززززاز ب لوانزززززل الشناننزززززة املعروفزززززة كالتشزززززشنل "عزززززن اإلفصززززاج واإلبانزززززة، فشزززززاعت يلفهززززا ال مزززززوض  تلزززززف
 . وااللتعارة والكناية اليت    سها ال موض إال  قلنال، ويف مواهن حمدوخلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 .045ص،يا  و يواهر  الفننة و املعنويةالشعر العريب املعاصر قضا،ينظر،عز الدين اعاعنش1
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 :المفهوم االصطالحي -ب
مصززطلحات كهززي   و نززاخلرا مززا جنزد،صززطلحات ازخلبنزة الشززعرية النظريزةإن مصزطلح الرمززز ك زري  مززن امل

إ  جنزد أن الرمززز هزو عالمزة تعتززل ظثلزة لشزيء آخززر و خلالزة علنزل ففززي معنزا  هزو مززا ،حتديزد لزل تعريززف واحزد
أخفى من الكالم إ  يسزتعمش املزتكلم الرمزز إ  أراخل أخفزاء أمزر مزا عزن كافزة النزا  فنضزز للكلمزة الزيت يريزد 

 .1ناءإخفاءها إعا من أعاء احلنوان أو الطنور أو لائر ازش
واقززززز انفعززززا  شززززديد نسزززرة لانسززززان يف التعشززززري عززززن عتشززززار الرمززززز الولززززنلة الوحنززززدة امل هزززب يونززززغ إى ا

 2.الرموز ولنلة لولوج القلب الششرأ فتتخي،التعقند
والرمز الل وأ نفسل رمزا اصطالحي تشزري فنزل الكلمزة إى :"قائالالرمز عز الدين إعاعنش بدور  يعرف جند

موضززو  معززني إشززارة مشاشززرة، كمززا تشززري الكلمززة إى الشززيء الززيأ أشززري إلنززل هبززي  الكلمززة ولكززن خلون أن 
وامتززززاج الزززيت تكزززون بزززني الرمزززز الشزززعرأ وموضزززوعل بزززني الرمزززز " عالقزززة تزززداخش"تكزززون هنزززاك عالقزززة حنويزززة 

 .3" واملرموز إلنل
 .وإخلخاهلا يف الوينفة اإلحيائنة لتواصشإخراج الل ة من وينفتها ازوى ل  لك أن الرمز يقوم ألا  على

الرمزز هنزا اإلحيزاء أأ التعشزري غزري املشاشزر عزن النزواحي :"هيا ما أشزار إلنزل غننمزي هزال  يف تعريفزل للرمزز
رمز هزو الصزلة بززني الزيات وازشزناء  نززل فززال ،النفسزنة املسزتمرة الززيت ال تقزوم علزى أخلائهززا الل زة يف خلالالهتزا

″تتولد املشاعر عن هريق اإلٍارة النفسنة العن هريق التسمنة والتصريح
4. 

عن  لزك باإلحيزاء زن الل زة الشسزنطة  ،ترمجزة  اتنزة لقرحيزة اإلنسزان ومزا  تزنزل الزنفس ال زائرةفالرمز  فتعزل 
 .غري قاخلرة على إمتام الفكرة

                                                                 
 .11ص ،1100 0بريوت ط ،مكتشة لشنان،معجم املصطلحات النقد العريب القدمي،أمحد مطلوب1
 .011ص0471 ،كانون الثاين يناير  1ط0434، 0لشنان طبريوت ،جشور عشد النور، املعجم ازخليب، خلار املاليني2
 .040ص  ،عز الدين إعاعنش، الشعر العريب املعاصر قضايا  ويواهر  الفننة واملعنوية3
 .147، ص 6حممد غننمي هال ، ازخلب املقارن، خلار العوخلة، بريوت، ط4
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يظهززر "الرمزز مزن املصزطلحات الزيت حظنزت باهتمزام كشزري لتشزعب اأزاالت الزيت يعمزش فنهزا فهزويعتل 
كمزا أن لزل ،يف الرياضنات و يف نظرية املعرفة يف علم الدالالت و علم اإلشزارات ،كمصطلح يف املنطق

نلزززززة و الفنززززون اجلم ،أحززززد مرخلفززززات العقنزززززدة و الطقززززو ( الرمزززززز)أيضززززا تارخيززززا هزززززويال يف عززززوا  الالهززززوت
وكزززان هلزززا تزززاري  هويزززش  ،جزززاءت مزززن الل زززة النوناننزززة( رمزززز) فكلمزززة  ،لالمتزززداخل جزززير  التزززارخيي."الشزززعرو 

 .ل كافة أمر تكتنفل صعوبة كشريةوخللنش  لك مافنل من اتسا  مبا جيعش وصف مالحم ،معقد
نظزرا و ،لنهاحتدٍت الفلسفة قد ا وحديثا عن الرمز منطلقة يف حتديدها لل من املرتكزات اليت تقوم ع 

ٍزة مسزتويات ف رلزطو قسزم الرمزز ،آلخرلتشعب املياهب الفلسفنة تشاينت خلاللة الرمزز مزن فنلسزوف إى ٍال
العالقة الرمزية  وهو اليأ يتجل بوالطة، (theoreticalsymbol)الرمز النظرأ أو املنطقي:رئنسنة

الرمززززز الشزززززعرأ  و ،أ يعززززين الفعززززشوهزززززو الززززي، (praticalsymbol)الرمززززز العلمززززيو ، إى املعرفززززة
و ،و الززيأ يعزين حالززة باهننزة معقززدة مزن أحززوا  الززنفس(poéticalaetheticsymbol)اجلمزا أو 

 .1موقفا أو وجداننا
و هززيا ،    رلزطو أن هزي  احلززدوخل تزد  علزى وجززوخل واقعزي حمسزو  ملززا ينزدرج حتتهزا مززن أفزراخليفمض

و الرمزز ازخالقززي و  ،الصززورية الالصزةراجزز إى املنطزق الززيأ ال يعزدو أن تكزون تصززننفا رمزيزا للمعرفزة 
 .العملي يعين باملشاخلئ و القواعد اليت تنظم السلوك

فهززو يسزتعمش الرمزز و غايتززل ،رأى جنتنزل أن الرمزز أخلاة تسزتهش مززن الطشنعزة للتعشزري عززن مشزاعر  اتنزة
الروحنززززة  ز التعشزززري يف الوقززززت نفسزززل عززززن تاربزززل هززززوو يشززززشز غريزتزززل اجلمالنززززة مزززز ،الفننزززةأن  تزززز حالززززتل 

 .2الالصة
لزززنا هزززي  الر يزززا إى حزززد مزززا مزززز ر يززة خلارلزززي ازخلب الزززيين يزززرون أن العزززا  الزززارجي يف ا تتوافززق

ز ر يزة جمزرخلا خلون التلمزنح إى خلالالتزل املختلفزة الزيت تتفزق مزال الشاعر تنزاو اإلبداعي لنس موضوعا يتناولل 

                                                                 
 .04ص ،م0437 0ط،بريوت،ر الكندأخلا ،بريوت،خلار ازندلس،( الرمز الشعرأ عند الصوفنة ) عاهف جوخلة نصر 1
 .75ص،القاهرة،خلار النهضة،الرمزية يف ازخلب العريب،خلرويش اجلندأ 2
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هزززو شزززيء حمسزززو  خيتزززار :"الرمزززز بقولززل أمامورينزززل فنحزززدخل.الشززاعر فثمزززة تزززداخش بزززني الززيات و املوضزززو 
 .1املعموخليةواللنونة و الشفافنة و التطهري و للداللة على إحدى صفاتل املسنطرة كاملنا  فهي رمز اإلنقناخل

نقزززد "إن أو  مززن تكلززم عزززن الرمززز بززاملعذ االصزززطالحي هززو قدامززة بزززن جعفززر فقززد وضزززز يف كتابززل 
 .اها علمنال ويا ا اتل و تنحى بعد  لك اتبابا خاصا بالرمز ففسر  يف أو  ازمر تفسريا " الشعر

علزى  فنطلزق،ى حد كشري يف نقش مفهوم الرمز مبعنا  احلسي الل وأ إى مصطلح أخليبينجح قدامة إ
أن يكززون اللفزظ القلنززش مشزتمال علزى معززاين كثزرية باتززا  :"أشزارة و هزي مبعززذ الرمزز علززى اإلجيزاز فنقزو 

 .2"إلنها و دة تد  علنها
و اإلشززارة الدالزززة علززى الرمزززز تكززون لزززريعة و غزززري مشاشززرة حنزززل أحززا ال تفصزززح عززن املزززراخل إفصزززاحا 

يقزة الداللزة اللفظنزة أأ  سزب مزا تزد  علنزل ازلفزا  زن اإلفصاج املشاشر عاخلة ما يكزون إال بطر ،مشاشرا
و خلاللتهززا غززري املشاشززرة  ،هامنمعاننهزا الل ويززة الوضززعنة يف حززني اإلشزارة فهززي خفنززة نظززرا لقصزرها و لززرعت

 .شطشنعتها أقش وضوحا من الداللة ازوى غري أحا تعطي املعذ القوأهنو 
الرمز هزو كزش :"مز يف مشنلة حمكمة بلن ةيلخا صاحب معجم مصطلحات ازخلب حماوال حتديد الر 

و إمنززا باإلحيزاء أو بوجززوخل عالقززة عرضززنة أو  ،مزا حيززش حمززش شزيء يف الداللززة علنززل ال بطريززق املطابقزة التامززة
مثال اليت تشزري متعارف علنها و عاخلة يكون الرمز هبيا املعذ شنئا ملمولا حيش حمش اأرخل كرموز الرياضنة 

فزالرمز عنزدهم يتمنززز ،تفزق علمززاء الل زة ادزدٍون علزى التمننزز بززني الرمزز و اإلشزارةو قزد ا،إى أعزداء  هننزة
و تقززوم العوامززش النفسززنة بززال شززك بززدور مهززم يف حتديززد خلاللتززل ،بصزالحنتل لالززتعما  يف أغززراض رتلفززة 

حسزززب اتاهززات النزززا  ازززو ،فالصززلنب مزززثال هززو رمزززز املسزززنحنة قززد يزززوحي بانفعزززاالت و تزز ويالت رتلفزززة
 .3سنحنة نفسهاامل

                                                                 
 .071ص 0473 0لشنان ط ،خلار الفكر اللشناين للكتاب ،(ازصو  و الفرو ) صورة الشعرية الفننة ال،صشحنالشستاين1
 .41ص ،خلت 0ط،لشنان ،بريوت،خلار الكتب العلمنة،خفاجيتح و تعلنق عشد املنعم  ،نقد الشعر ،ينظر،قدامة بن جعفر2
مؤلسة احلديثة ،ر اإلنساينألاهري و رموز و فولكلور يف الفك،يف نقدالفكر ازلطورأ الرمز ،أمحد خليب شعشو 3

 64.67ص ،م1113 0لشنان ط،طرابلسللكتاب
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فقزززد  ،الرمززز يف الشزززعر احلززديل تلززك الظزززاهرة الززيت الززتولت علزززى ٍنايززا القصززندة العربنزززة احلديثززةيعززد 
فهززو لزحر يويفززل كززش  شزاعر بطريقتززل الاصززة  ،حزرص الشززعراء علزى أن يكززون يف أشززعارهم هزيا السززحر

املززاخلة ولكن هززا لنسززت املزززاخلة أأ مززن خززال   ،يعززل  عززن العززا  الززداخلي مززن خززال  العززا  الززارجي"حززني 
ا هي املاخلة الروحاننة إن جاز التعشري ينش ي أن يكون الفنان قد الزتنشطها  ،احلسنة والالعقلنةوال العلمنة وإمن 

 .1"ووجل إى أحشائها وأقام يف قلشها بعد أن فض  غالفها الارجي الز ائف
ة، وهززو مزززا أضززفى هزززابز اجلديززة والروعزززة الرمززز مزززن أبززرز الظزززواهر الززيت تعتمزززدها التجربززة احلديثززز تززليع

كشزف عزن املعززذ الشزاهن وامل ززى العمنزق وإحيزاء خصززب   ،تكثنزف الواقززز ال حتلنزش لزل:"واجلمزا   لزك أن زل
 ."قاخلر علىالشل املتواصش والتفجري املستمر والت ويش املتعدخل ال يتحدخل وال يتحجر

ل زة الشزعر هزي ل زة اإلشزارة يف حزني " قنمة الرمز ازخليب من خلاخلل ولنس مزن خارجزل  لزك أن  تنشثق 
 .2"فالشعر هو مبعذ ما جعش الل ة تقو  ما   تتعلم أن تقولل ،أن الل ة العاخلية هي ل ة اإليضاج

حتدث توخلوروف و بزري  و روالن بزارت و غر زا  و غزريهم عزن الرمزز أمزا تزوخلوروف فقزد مزنح الرمزز 
أمزا بزري  ،للكلمة مدلوال آخر غزري معناهزا املعجمزيمدلوال شامال يتضمن كش أشكا  اأاز  نل يكون 

عالمة تشري إى املوضو  اليأ تعل عنل عزل عزرف غالشزا مزا يقزمن بازفكزار العامزة الزيت "فنعرف الرمز ب نل
 .تدفز إى ربط الرمز مبوضوعل

 و هزززو لززززنس عامزززا يف  اتزززل و حسزززب و إمنززززا.....أأ أنززززل العالمزززة العرفنزززة،فزززالرمز إ ن منزززط أو عزززرف 
 .ليأ يشري إلنل يتمنز بطشنعة عامةاملوضو  ا
: ربززززة و املت زززايرة يف آن واحززززد و هززززيكلمززززة رمزززز ضززززمن للسززززلة مزززن املصززززطلحات املتقا  بززززارت يزززدرج

شززمك فنززل كزززش الززيأ تالعنصززر "يؤكززد علززى أن و  ،(Allégorie)و اأززاز الصززورأ ،العالمززة و القرينززة
 .1"قة بني هرفنيهي  املصطلحات أحا حتنش مجنعا بالضرورة على عال

                                                                 
 .01، ص 0476، 1، بريوت، طإيلنا احلاوأ، الرمزية والسريالنة يف الشعر ال ريب والعريب، خلار الثقافة 1
 .013-015، ص 0430، 6أخلوننس علي أمحد لعند، مقدمة يف الشعر العريب، خلار العوخلة، بريوت، لشنان، ط2
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غر زززا  أن الرمززززز لزززنس عالمززززة،فهو يتمنزززز عنهززززا بكونزززل يززززدخش يف نظزززام مززززن  وبززززري   يزززرى كززززش مزززن
 .املشاكلة زنل يرتشط عاخلة بسناق اجتماعي ٍقايف

إن الرمز فن التعشري عن ازفكار :"يلز لنا خاصنة أخرى من خصائا الرمز يف قولل" بو  فرلني"جند 
وال بتعريفهزززا مززن خزززال  مقارنزززات أو تشززشنهات مفتوحزززة أو واضزززحة  ،مشاشزززرةو العواهززف لزززنس بوصززفها 

و لكززن بزاقماج مززا هزي هززي  ازفكزار و العواهزف باعززاخلة خلقهزا يف  هززن القزارئ مززن  ،بصزورة حمسولزة
 . 2"خال  التخدام الرموز

إى خلزززق  الرمزيززة احيززاء  أضززعاف مززا يفهززم مززن كلماتززل و يف ال الززب تسززعى والرمززز مززن إ انززل يفهززم 
و احياء بتلك احلالة يف غموض و إهبام يصعب أن الش عقلنا تفاصزنش املعزاين الزيت  ،حالة نفسنة خاصة

الل زة ازلالززنة عززن الرمزز هززي اإلحيززاء و نقزش واقززز ازشززناء و بزيلك تكززون مهمززة  ،عنهززا القصززندة تعزل
 .3الارجنة و الداخلنة من نفس أأ نفس

ٍزش و ال يقزف عنزد حزدوخل املشزابلالرمز يف إحياء  على ال يعتمد  بزش ينشزل مزن خزال  بننزة  ،مشزدأ التما
، .تززدفز بزززاملتلقي إلعززاخلة خلزززق تززرابط فكزززرأ يتجززاوز حزززد اإللتقززاط املشاشزززر ل شزززناء ،العالقززات الشاهننزززة

خلراك حقائقززززززل اإلتزززززا  الرمزززززززأ شزززززعر يتصززززززش  صزززززائا الززززززنفس اإلنسزززززاننة و يصززززززعب للعقزززززش الززززززواعي إف
 .ولنقى و اجلما  املثا املو هو شعر ،التفصنلنة

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                     
 ،م،0473امل رب  ،الدار الشنضاء،خلار قرهشة للطشاعة و النشر،خلط ،تر حممد الشكرأ،مشاخلئ يف علم ازخللة ،والنشارتينظر،ر 1

 .31-30ص
 .041ص ،خل ط خل ت،خلار املعارف  ،شعر قراءة يف الشعر العريب املعاصر ل ة ال ،رجاء عند 2

 .111ص ،م،0477خل ط  ،بريوت،خلار النهضة العربنة  ،القدمي و اجلديد يف الشعر العريب احلديل  ،واصف أبو الششاب3
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 :بالغة الرمز_ج 
 ينز  الرمز من لدن الشالغنني االهتمام نفسل اليأ نالتزل أقسزام الشالغزة ازخزرى فقزد اتفقزت كلمزة   

شززززززارة إى قريزززززب علززززززى لززززززشنش اإل: الشالغنزززززني مززززززز أصزززززحاب املعززززززاجم علزززززى إخلراج املعززززززذ الل ززززززوأ وهزززززو
فزان ....تتفزاوت إى تعزريض و تلزويح و رمزز و إ زاءو إشزارةالكنايزة " ( ه313ت )قااللسزكاكي.الفنزة

 ، قريب منك على لشنش الفنةزن الرمز هو أن تشري إى،كان فنها نو  خفاء فاملنالب أن تسمى رمزا
 :قا  الشاعر

 1اهَ مُ الَ كَ   اكَ نَ أ هُ دِ شْ تزُ  نْ أَ  رْيِ غَ  نْ ا             مِ هَ لِ عْ بزَ  نْ مِ  ةَ افَ رََ   َ إِ  تْ مزَ رَ 
فجعززش الرمززز أو اإلشززارة مززن خلون متننززز بننهمززا مززن أخلوات الشنززان المزززس ( ه155ت )اجلززاحظ أمززا

و مجنز أصناف الدالالت على املعزاين ، مقصورة معدوخلة و حمصلة حمدوخلةو أعاء املعين:"....فهو يقو 
ط ا أوهلمزززا اللفزززظ ا اإلشزززارة ا العقزززد ا الزززز: مزززن لفزززظ و غزززري لفزززظ تسزززة أشزززناء ال تنقصززززو ال تزيزززد

ولزوال اإلشزارة   يتفزاهم النزا  ....ف مزا اإلشزارة فشالنزدو بزالرأ  و بزالعني و احلاجزب و املنكزب...احلزا 
 : عر يف خلالالت اإلشارةوقد قا  الشا....و جلهلوا هيا الشاب الشتة ،معذ خاص الاص

 2مْ لَ كَ تتَ   ْ  وَ ورة  عُ يْ مَ ةً شارَ ا          إِ لهَ هْ أَ ةَ نَ فْ خِ نِ نْ العَ  فِ طرَ بِ  تْ شارَ أَ 
كالمزل فنمززا يريزد هنزل عزن النززا    هزو مزا أخفززى مزن الكزالم و إمنزا يسززتعمش املزتكلم الرمزز يفالرمزز  إن

لزززائر أجنزززا   أو،اء الطنوروالزززوحشفنجعزززش للكلمزززة أو للحزززرف إعزززا مزززن أعزززاإلفضززاء بزززل إى بعضزززهم و 
 لززك قززوال مفهومزززا فنكززون ،حرفززا مززن حززروف املعجززم و يطلززز عززن  لززك املوضززز مززن يريززد إفهامززل رمززز أو 

ّزززاو قززززد أتززززى يف بننه املتفلسزززفني مززززن الرمززززوز شززززيء   الكتزززب ازقززززدمني و احلكمززززاء ومزززا مرمززززوزا عززززن غري

                                                                 
 .035ص 5ج،م0446/ه0101 6،ط  ،بريوت ،خلار اجلنش ،اإليضاج يف علوم الشالغة ،القزويين  1

 .35م ص1115 ، 6ط ،بريوت،خلار نوبلس ،الشنان و التشنني،ظ حاجلا 2
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جيعززززززش خلاللزززززززة الرمززززززز حمصزززززززورة يف حززززززد معلزززززززوم بززززززني الرامزززززززز و املرمززززززوز إلنزززززززل فتكززززززون خلاللتزززززززل  ،حنززززززلكثري
 .1فجعش الرمز من أنوا  اإلشارات( ه153ت )أما ابن رشنق،مقصورة على معذ فرض علنل،حمدوخلة

فز ٍشتوا معنزا  الل ززوأ ا  ،تزابز خلارلزو الشالغزة يف العصززر احلزديل مزا انتهززى إلنزل السزكاكي و مزن تابعززل
أن تشززري إى : الرمزز ل زة" و السززناق(اللزوازم)فهزو قسزم مززن أقسزام الكنايزة باعتشززار الولزائط،صزطالحياإل

هزو الزيأ قلزت ولزائطل مزز خفزاء يف اللزوازم بزال : وإصزطالحا،قريب منك خفنة ينحزو شزفة أو حاجزب
كنايزة   ز اللحزمنزتو ازو مك،ايزة عزن بالخلتزل و بالهتزلاو فزالن عزريض القفزا أو عزريض الولزاخلة كن،تعريض

 .2....."و او غلنظ الكشد عن القسوة،و متنالب ازعضاء كناية عن  كائل،عن شجاعتل
الرمز مصطلحا أخلبنا حديثا  يظهر هيا التعريف إشارة إى أّنة السناق يف بنان خلاللة

إن الرمز هو اليأ  ثش شنئا آخر مبقتضى عالقة :" بقولل( لورغون ) حنل عرفل ،مستقشالفجعله
ن الرمز إى و بعد أن يؤكد على عالقة املشاهبة و لنس على عالقة اأاورة يف عملل اإلنتقا  ممتشاهبة 
 كننا القو  إن يوجد رمز عندما يعمش املدلو  املعنارأ للكلمة كدا  ملدلو  ٍان :"يقو ،املرموزإلنل

 .3"هو الشيء املرموز إلنل
ملززدلو  مززن حنزل عززدم اإلكتفزاء با ،اأازيزةالرمززز عزن الززط الرئنسزي الززيأ لزلكتل الصززور   خيزرج 

ٍززان هزو ال ايززة يف التعشزري أو مززن جهزة وجززوخل ازولز و بالتززا  اإلنتقزا  مززن هزيا املززدلو  ازو  إى مزدلو  
نزق  ،شزاهبة أو جمزاورةقزا  لزواء كانزت عالقزة معالقة تقند هزيا اإلنت ومهمزا يكزن فزان الرمزز لزل ارتشزاط ٍو

صزور بكنززان ل يسزتقش عزن تلزك اللياتززل  صزائا متنزز  عزن غزري  و تعلزز بالصزور الشناننزة كمزا أنزل حيزتفظ
 .خاص

أكثززر ازقزدمني خلقززة يف حتديززد أّنززة اآلخلاء املززوحى بززرغم ( ه130ت ) يعزد عشززد القززاهر اجلرجززاين 
نظزرا إى جممززش ازخلاء احلاصزش هبززي   ،مجعزل بززني الكنايزة و التعززريض و الرمزز و اإلشززارة يف نسزق واحززد

                                                                 
 ، 0ط ،بريوت ، 0ج ،املعرفةخلار ،تح حممد قرقزان  ،الشعر و آخلابلالعمدة يف حمالن ،ينظر،ابن رشنق القريواين 1

 .510ام0477
 .174م ص0444/ه،011 0ط ،بريوت ،املكتشة العصرية ،جواهر الشالغة يف املعاين و الشنان و الشديز ،أمحد اهلامشي  2
 .076ص ،(ازصو  و الفرو ) الصورة الشعرية يف الكتابة الفننة ،صشحي الشستاين 3
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إنززك ال تززرى :" فقززا  يف كتابززل خلالئزش اإلعجززاز ،ينززتع عنزل فززاهتم بززاملعذ و هززو غايتهزا ازلزالنب و مززا
وجزززدت لعشزززارة أكثزززر مززززن  ،نوعزززا مزززن أنزززوا  العلزززوم إال و إ ا ت ملزززت كزززالم ازولزززني الزززيين علمزززوا النزززا 

ل فانزك إ ا قزرأت مزا قالز ،و ازمر يف الفصاحة بالصور من هيا ،اإلشارة و التصريح أغلب من التلويح
إى ال رض من وجل ال يفطزن لزل  او إحياء االعلماء فنل وجدت جلل أو كلل رمزا ووحنا و كناية و تعريض

 .1"إال من غل ش الفكر و أخلق النظر
اإلتا  ازخليب املعاصزززر الرمزززز بصزززورة عامزززة و يقلزززش مزززن الصزززور كالتششنهواإللزززتعارة بصزززفة أن يعتمزززد

فززالرمز مسززتويات يستصززا  منهززا لززواء  ،أولززز الززدالالتالرمزز أكثززر فاعلنززة و قززدرة علززى التعشززري عززن 
فالكنايزززة :" أكانززت مشاشزززرة أم غززري مشاشزززرة و هززيا جززززء مززن اهتمزززام الشالغززة احلديثزززة بالكنايززة بزززالرمز

و نقصززززد بزززيلك تعززززويض اأزززاورة املخصززززا الزززيأ صززززار تواضزززعنا نتنجززززة لتززززواٍر  ،الرمزيزززة أكثززززر أّنزززة
و لززنس  ،ا لزيلك كثززريا مززا نتحززدث عزن عملنززة الرمززز و حسززبالزتعمالل فنالعملنززات التواصززلنة و تشعزز

و  ،غزري السزناق الل زوأزنل يقتضي معرفة الوقائز التداولنة اليت تنتمي إى لناق ،فك لننل أمرا يسريا
لتززل مزن الشنئززة واضزعات الديننززة التارخينزة و اإلجتماعنززة و السنالزنة و غريهزا فززالرمز ي خزي خلاليزرتشط بامل

 .االيت ينتمي إلنه
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
خلار الكتاب العريب  ،ح خلاالتنجيت ،خلالئش اإلعجاز،ينظر،اإلمام عشد القاهر اجلرجاين بن عشد الرمحان بن حممد اجلرجاين 1
 .66ص ،م 0445 ،بريوت،
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 : مكونات الرمز
 :  األسطورة -(1

يف "  historia"ويف النوناننزة( رياالزتو ) tstoriyaقنزش إن الكلمزة معربزة عزن أصزش إغريقزي وهزي 
نون مززن الززروم قشززش اإللزززالم التاري ،وقدأخززيهااجلاهلعلززى كتززب ازلززاهري و  ت عنززدهموأهلقالالتنننززة،
تزاري  وقصزا،وظا يثشزت  لززك وجزوخل رقنزق مزن الززروم يف  ها بزنفس املعزذ املزيكور أأ يف معززذوالزتعملو 

 .مكة، كانوايتكلمون بل تهم وحيتفظون بكتشهم املقدلة واملدونة 
أو ( عشززززتار)لزززم اآلهلززززة العراقنزززة مشزززتقة مززززن ا" ألززززطورة"خززززر جديزززد مفززززاخل  أن كلمزززة آهنزززاك رأأ 

( ألززاهري)و (لززطارأ)فكانزت .نززو  مزن احلكايززات املقدلززةالززيت حتولززت حكاياهتزا إى ألززا  ل(لزتارأ)
 1( .ألطورة )و

لشزيء كالكتززاب والشزجر وغززري  مجعزل ألززطر الصزف مززن ا:فالسززطرم مبعزان رتلفةججزاءت يف املعززا
الط والكتابة وااللزاهري ازحاخليزل النظزام هلزا مجزز ( سطرال)مجز مجعل ألاهري و ( والطار)ولطور

ا ولطرا تسطريا ألف و  2.بازلاهري  علننا أتانا( لطر)ألطار وألطري بكسّر
وعلى  لك فزان ( منت)Mythوهي يف االجنلنزية ( ... منتو )mythosازلطورة يف النوناننة 

جنلنزيزة اال( مزاوت)وهنا نالحظ القرابزة بزني هزاتني الكلمتزني " ... املعذ يف الل تني هو الشيء املنطوق
 وهو القو  املصاحب للعشاخلة. ...فمعذ ازلطورة إ ن الكالم املنطوق، أو القو  ....  فم اليت تعين

فهززي إٍشزات للجانزب الكالمززي يف العشزاخلة ، قشزش أن تصززشح هزي نفسزها حكايززة ... 3والطقزو  الديننزة 
 4.حو  هي  الطقو  أو منشثقة من هي  الطقو  

                                                                 

.166م،ص1111 0خلار الشؤون الثقافنة العامة، ب داخل ، العراق ط( لكتاب ازو ا)خزعش املاجدأ، العقش الشعرأ  1 
.34ص 1ج. م0440ه،0،0101الفريوز أباخلأ القامو  ادنط ، خلار أحناء الماب العريب ،بريوت،لشنان ط 2 

.07ص. 1114 0رجاء أبو علي، ازلطورة يف شعر اخلوننس،ط  3 
.11، ص 171فاروق خو رششد ،أخليب ازلطورة عند العرب ، عا  املعرفة ، عدخل   4 
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عز الدين إعاعنش يف أن مصدر ال موض أو االختالف اليأ   كر املصطلح إى تطور خلال   تعرض
فهززي تعزززين يف ازصزززش  mythosازوى للفظزززة شززتقاقنة اكتشززف كلمزززة ازلززطورة يعزززوخل إى الداللزززة اال

فهي املقابزش لكززش الوجزوخل وهبززا الزتطا  اإلنسززان أن ،الكلمزة الزيت كززان يهورهزا معجزززة يف حنزاة اإلنسززان
إى Eposإى  mythosيعززرف نفسزززل ويكشزززف العزززا  د تطزززور الززتخدام االنسزززان هلزززيا اللفزززظ مزززن 

Logos  قصزة تطززور الزتخدام الل ززة  اهتزا ، أأ التطززور مزن الكلمززة الزيت تعززين تفكزري اإلنسززان الرمزززأ
ة الزززيت تعزززين تركنشزززة مزززن ازحزززداث تسزززت رق زمنزززا إى   عزززن أقزززدم صزززورة مزززن صزززور وعنزززل إى الكلمزززري وتعشززز

فاالختالف يف خلاللزة اللفززظ عزل الزمزان يتمثززش انتقزا  املززدلو   تعززين هزرازا مزن القززنم العقلنزة،الكلمزة الزيت
علزى املسزرحنة وهزي جمموعززة Mythosعزن التعشزري الرمززأ ل لزاهري الرافنزة إى إهززالق أرلزطو كلمزة 

نززدما يف العصزر احلززديل ع"ألززطورة "إى الزتعما  كلمززة  ادة وممابطززة ازحزداث الززيت تكززون بننزة موحزز
 .1تتكلم عن ألطورة النازية

،ويؤكد مسز لة ألالزنة فنمزا يتعلزق بزالرمز إ  يقزو  العنصر املشزمكب حا يظهر تعريف أبرامز ل لطورة 
ة  ازلطورة قصة واحدة يف منثولوجنا"  2"ال نؤمنشل و كن القو  أأ خليننظام من القصا املورٍو

نهززا بوصززفها رمززوزا هلزززا خلالالت فالززيأ يززؤمن  قنقززة وواقعنززة شززخوص ازلزززطورة وأحززداٍها ال ينظززر إل
شزدى يف يززواهر يف مجنززز عقزو  اأتمزز املعزين، وتوكززش معتقزد هزو مزا انعكزس . ، بزش بوصزفها معتقزداأخزر

موضززوعي ال يرقززى النزززل  مززا الشخصززنات وازحززداث الززيت نززؤمن هبزززا فقززد كززان هلززا وجززوخلأ.اجتماعنززة كثززرية
الشززك،هي لنسززت قصصززا الشخصززنات وازحززداث يف ازلززطورة ، هززي شخصززنات وأحززداث قصصززنة 

 .،وهبي  الصنصة وحدها  كن أن تتخي رموزا أخلبنة
و حقنقززة شزززخوص ازلزززطورة  وأحزززداٍها زخليب ال وجزززوخل لزززل خززارج ازخلب، اإل زززان بواقعنزززة أفززالرمز ا

ن كزان هنززاك حنل كززانوا يعزدون آهلزة، إبننهم،وام الزيين نشز ت أصزالزقززكمزا هزو احلزا  يف الشنئزات أو ا)

                                                                 

.111-116الشعر العريب املعاصر قضايا  ويواهر  الفننة املعنوية ص–عز الدين إعاعنش   1 
07، ص 0،1113هاين نصر ا ،اللوجالرمزية،خلرالة يف رموز السناب الشخصنة و الاصة،عا  الكتب احلديثة،إربد،ازرخلن،ط 2

 



 الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر:                                       الفصل األول

 

31 
 

ولزنس أأ هفزش ، بززش "إال رمبزا عنزد ازهفزا  -ى اإلهزالقلزنس وار ا وال قائمزا علز(شزيء مزن هزيا القشنزش
 1" . الطفش اليأ يعد خنالة واقعا

حظ أن ل تهم توينف ازلطورة ، حنل يل دلعش هيا ما يفسر التخدام الشعراء لل ة الطفولنة عن
ازلطورة بوصفها حقنقة تكاخل تصشح ل ة هفولنة حمضة زحم عند هيا املفصش ينظرون إى 

، أو هم مضطرون، مثلنا ،ش ن ازهفا (الل ةز و ننة هي حتقنق االنسجام بني الرمزغراض ف)واقعة
ازلطورية أو مز وجوخل  ل ايات االندماج يف أجواء احلكاية لتنحنة إخلراكهم الواعي جانشا،

 .ا عن اداكمة العقلنة الواعنة للقصندة،وتصور جمرياهتا بعند
غززري خلالالتززل )رمززا لززل خلالالت  ،  كززن أن تتخززيقصززة فننززة تتضزمن حكايززة زلززطورة خنلزا إى أن ا

فسززر ازلززطورة أو جوهرهززا ، كمززا يززرى كلززوخل لنفززي شززموا  ال يكمززن يف ( احلرفنزة كمززا هززي يف ازصززش
 2.منا يكمن يف احلكاية اليت حتكنهاهريقة السرخل ،وال يف المكنب النحوأ ، وإ ازللوب ، وال يف

صرها  ومعطناهتا الفننة ازخرى الوالعة ة عند حكايتها بش مشش عنا يقف التوينف الفين ل لطور     
وهناك أبطاهلا ، وما يدور بننهم من صرا  حىت أخلق التفاصنش اليت أصشحت شدرات جندها هنا : الثراء 

 هززب الشزززاعر "يف بننززة القصزززندة إضززافة إى إهارهزززا العززام ،وهشنعتهزززا الدرامنززة ول تهزززا الشدائنززة ، وهكزززيا 
 .3"يشحل عن ازلطورة ويعتمدها أىن وجدها وا ي من كش  لك رموزا -يف توق حمموم –احلديل 

يسزتعري تفاصزنش  ا اخزيتششنهات فزاترة يف أو  عهزد ، ، ونس  ازحداث يفالتتجاوز تعداخل ازعاء
وحني اضزطر إى مزيزد "مكان أبطا  ازلاهري ويقنم أبطالل املشاركني  ازلطورة لنضعها يف ابننة رموز ،

مزن التنويززز  هززب إى خلززق ازقنعززة  متلشسززا الرمززز  اتزل،يف خطززوة مشكززرة  كززن القززو  أحززا حماولززة للززق 

                                                                 

يولنو ، لشتمل ،  0.1،عدخل 11مقا  يف جملة عا  الفكر األس الوهين للثقافة ،خلولة الكويت مع /نزازعنونالسرخل نظريات ازلطورة 
.101.106ص 0445أكتوبر ،خليسمل  1 

.01،ص0471بريوت  1خلنش امحد خلنش ، مضمون ازلطورة يف الفكر العريب ، خلار الطلنعة للطشاعة والنشر ط 2 
014-017، ص 0441عمان ازرخلن  1إحسان عشا  اتاهات الشعر العريب املعاصر ، خلار الشروق للنشر والتوزيز ، ط 3
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الولائط ازلالنة اليت حياو  هبا الشاعر  أحد1"فالقنا  يعد منطا من أمناط خلق ازلطورة "ازلطورة 
 .خالل يف ششكة الرمز،وإخل املعاصر اقتناص الواقز

حني ا زي مزن ازلزطورة إهاراالبننتهالفننزة الزيت اشزتقها مزن الشاعر العريب املعاصر خطوة أخزر تقدم  
ازلزززطورة صزززا   صززمنم تربتزززل ادلنزززة أو الاصزززة ، عززاخلة وعنزززدما أعجزززز  اننززز   بززالوارق الزززيت تتضزززمنها

ل أمكنتزززززل وأعزززززا   ،وشزززززظايا اشزززززجانتفاصززززنلل مزززززن ّومزززززل وأوجاعزززززل وأحالمزززززل،حنل بزززززدأت تظهززززر فنهزززززا 
 حنزززلازوى الززيت أعقشزززت انطززالق حركزززة الشززعر احلزززر السزززنوات وهواجسززل املروعزززة كززان  لزززك يف عشززر 

شهدت التخداما منطنا ل لطورة فشفعش التقننم النقدأ و التقومي اليا  شهد التخدام الرموز والصزور 
ن الشاعر العريب املعاصر اللم نفسل للحداٍة ،مستعني مبا وفرتل لل ازلاهري تدرجا وتقدما ملمولا وزو 

يدرك أن أخلباء العا  من حولزل  بدأ"شر على النتاج ازخليب العلمي ولائش االتصا  ونتنجة الهالعل املشا
بضزرورة توجزل ازخليزب إى  يناخلونواخزيوا.قد تاوزا منطقة ازلطورة القد ة ، ومزا ينشثزق عنهزا مزن الرمزوز

 .الاص لنخلق منل ألطورتلعامله
ن ازلززطورة حىت قنززش إافززمض أحززا اقمنزت هبززا،مزن املسززائش املتصززلة بازلزطورة تلززك الطقززو  الزيت 

اجلززء القزو  املصزاحب "أو " ال تعدو أن تكون شزكش الكلمزات املرتشطزة بطقزو  معننزة على التحديد "
  أو التخلززي ال يريززد أصززحابل نشززيإلعطززاء تليززر لطقززس قززدمي "وجوخلهززا كلززل إمنززا هززو  2"للطقزو  الشدائنززة

 ".عنل
ّزا ازلطورة والطقزو  أمزران ال ينفصزالن ،احزدّا يتضزمن ازخزر ، "ييهب اخلموند لنش إى أن  و

شكالن رمزيان لصفات النظام االجتماعي تعل عنل ازلطورة بالل ة يف الوقت اليأ تعل عنل الطقزو  
 .3باحلركة ادسولة

                                                                 

.03، ص 0445جامعة مؤتة  0لامح الرواشدة،القنا  يف الشعر العريب احلديل ،خلرالة يف النظرية والتطشنق ط 1 
.73، 75ص  0430،القاهرة 1طخلار املعرفة ( الشطش يف ازخلب وازلاهري)شكرأ عناخل  2 

.71ص 0440،ب داخل 0حممد شاهني  رتاران نقدية من ازخلب العريب احلديل خلار الشؤون الثقافنة ،ط 3 
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ازلززززطورة وحزززدها،بش مززززن هقولززززها أيضزززا فززززالطقو  لنسززززت " حكايززززة"ن الزززدالالت ال تنشززززز مزززن إ
 . ازلطورة إال هباحركات أو أفعاال تلقائنة،وإمنا هي أفعا  مقصوخلة وخلالة،ال يكتمش معذ

الطقززو  للسززلة مززن ازفعززا  ادززدخلة املرتشززة املتتابعززة بطريقززة ٍابتززة صززفة الثشززات هززي  تنسززحب تعزد 
ن تكزررت هزي  السلسززة خيتلزف وعلزى التتززابز فزال ينقطزز فززا علزى ازفعزا  فزال تت ززري ، وعلزى المتنزب فززال

 .ي رموزاهلا خلالالت  كن أن تتخ من ازفعا  نظر إلنها على أحا هقو 
االنموبولوجنني إى الطقو  على احا رموز هلا خلالالت ابعد من كوحا جمرخل شعائر خليننة أو نظر 

لشحثة أو للسلة من ازفعا  تؤخلأ يف يروف اجتماعنة معننة أو للوكا  ا منط معني يقز باملصاخلفة ا
من الرموز ش ن ازلطورة يف ا رحشا وحقال ظرع  خليب منداناالطقو  توفر لن كم الضرورة أو بيلك فا

د اقتشسوا من ، وهو ما تنشل إلنل ازخلباء والشعراء والنقاخل وإ ا كان بعض الشعراء ق" احلكائي"جانشها 
يف أبننة رموزهم كما هي أو معدلة قلنال أو كثريا فان بعضهم  الطقو  مقاهز أو شيرات أخلخلوها

أن النظرة  اهتا اليت لس هقولا خاصة زلطورتل،ولنس هيا فنما يشدو صعشا أو غريشا ال لنما أ
 1.ت ري ازلطورة ومفهومها   تعد ترى أن الشاعر  اجة إى القنام ب فعا  هقولنة حقنقنة  واكشت

على أن ننة اإلنسا ثقافةخلارت يف نطاق اللوجنة االجتماعنة والنفسنة اليت بو خللت الدرالات االنمو 
الوحدة بنقش ازلطورة كانت القالم املشمك ازعظم جلمنز ألوان اللق الوجداننة اليت امتازت 

على رحاهبا  جماهلا وازغننة والقصندة امتزجتوالل ة اجتمعا معا يف  تكاملة اجليرية املتفرخلة فالشعرامل
مجنعا اندجمت وتوحدت يف عا   والواقز املتصور والفكر واملاخلة، واإلحسا  والعمش واملتقابالت

ألطورأ ال يشري إى غري  بقدرما حيكى  اتل،ويعين نفسل ويظهر  لك بوضوج يف الل ة اليت بدأت 
بداية صورية ال تنحش فنها اللفظة إى صوت يشري إى موضو ،أأ ال تنحش إى ولنلة وحممو  وإمنا 

 2.جوهر الداللة الشعورية وازلطورية تلتقي فنها الكلمة  ديها لقاء الداخش والارج لتحمش 

                                                                 

 1 15هاين نصر ا ،اللوج الرمزية، خلرالة يف رموز السناب الشخصنة و الاصة ، ص
113-113نعنم النايف ص 2 



 الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر:                                       الفصل األول

 

34 
 

إن مصطلح ازلطورة هو ادشب ازٍري يف النقد ازخليب احلديل ك ري  من املصطلحات الششنهة 
الدين، )املعارف اإلنساننة اليت متلك تارخيها الطويش وأمناهها وضروهبا وتستعملها مناخلين عدة من 

وتقمب منها اقمابات ...( تحلنش النفسي ، الفنون الشعيب،علماالجتما  ،علم اإلنسان علم الازخلب
معا مانعا مثال جند رلامني اشىت  ات مساحة والعة من املعاين يصعب معها حتديد خلاللتل حتديدا ج

وشعراء يشحثون عن ألاهري ونسمز عن ألطورة التقدم والد قراهنة ونسمز عن عوخلة ازلطورة إى 
 .ازخلب العاملي
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 :األسطورة خصائص

، فهي هتب ز على السواءيثل،ويف حناة اأتموحدة وينفة هامة يف حناة الفرخل قد هل لطور  –0     
نان عن هريق جمتمعل يف احلناة معناها وتعطنها قنمتها حني تضز أمام السلوك منو جا لامنا يشارك الف

 .حقنقة حنة

، وتوجد بني أشناء كثرية ، وإ ا كان مثة من  تتمنز ازلطورة ب حا تظهر يف شكلها النهائي –1     
اإلحسا  الشامش باحلناة حدة فاحا تضمنها معا لتقدم وحدة فرق بني وحدة الشعور وبني الشعور بالو 

 .اختالف جوانشها على

،اليا  بلة مثش الطشنعي وما فوق الطشنعيتعمش ازلطورة من خال  العديد من العوامش املتقا –6     
فازلطورة فكر وشيء ....الشعورأ والالشعورأ ،نفسي واملاخلأ الفرخلأ واالجتماعيال واملوضوعي

 .تصورا ولنست ظكنا يتضمن حقنقةيتضمن 

تربة حدلنة أو ر ية بولاهتها حاو  اإلنسان أن يفهم معاين الوجوخل املتناقضة،  ازلطورة –1
ولعش اقرب بديش لصفتها هي  أن نقو  .ويكشف هشنعة العالقات وازشناء من حولل ويزخلاخل معرفة هبا

النومنة  أحا النشوءة بالداللة اإلغريقنة للكلمة فكلتاّا ولنلة للمعرفة وان كانت الثاننة  تا بازحداث
عنصر الصدق أو فعش االعتقاخل ، وهبي   انلكوننة، فهما معا تتضمنايف حننتختا ازوى بالظواهر 

 .أو تسلنة الداللة فان ازلطورة لنست متعة أو فرارا

مبا أن الشاعر فنان ولنس فنلسوفا باملعذ العلمي للمصطلح فان أخلواتل غري أخلوات الفنلسوف رغم 
التسا الت والقضايا، وإ ا كانت ولاهة الثاين الكلمة اددوخلة اجللية فان ولاهة اشماكها يف مجلة من 

ازو  لنست اللفظة التقريرية وال حىت الشكش الشالغي القدمي اليأ يعجر ويتخلف عن محش 
ربة الوجوخل والتعشري املشكالت وازهروحات أن ولاهتل هي ازلطورة فهي الشكش القاخلر على محش ت

 .(تنمتل)عن 
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من جهة وعنصر تكثنف الواقز من جهة أخرى ، ورة على إخلراك العنصر الدرامي تقوم ازلط –5
ة يف فنل ازحداث املتسلسلتشطان بالشناء احللمي اليأ تتحولير ( والتكثنف دراماال)وهيان العنصران 

كما   حننها املكان والزمان إى للسة غري متجانسة أو غري منسقة من املدركات ترصد مثلما تظهر يف
 .لو أحا ت ريات ال معقولة

ا أو خرافةالشعر ولند ازلطورة اليت   يكن ازقدمون ينظرو  وصفها ، بش بن إلنها باعتشارها ّو
إحدى احلقائق احلدلنة اليت يروها بعني خناهلم على أن هيا املفهوم يتعرض للت ري يف القرنني السابز 

ازلطورة حقنقنة حدلنة بش تصشح رواية أو قصة خنالنة غري عشر والثامن عشرا وفنهما ال تعوخل 
" مرلونأ"و " كولرخلج"نني اجلرمان وكنحقنقنة منالوجهتني التارخينة والعلمنة ، وعلى أيدأ الرومانت

-حقنقة من نو  خاص أو معاخلال للحقنقة و  تعد -كالشعر  –غدت ازلطورة من جديد " ننتشل"و
رخل نقنضل للصدق التارخيي أو العلمي بش أضحت مكمال هلما، ومن ا جم –مثلما كانت عند لابقنهم 

 1. اقمبت من مفهومها القدمي يف الطور ازو  من أهوار الششرية 

ازلطورة إ ن انعكا  لالشعور اجلمعي، وهي هبيا االعتشار مصدر مشرو  الفنان و اصة بعد أن 
ح فكان على الشعر أن ينصرف عنل إى احلناة كما ه ت آلنة احلناة املعاصرة على الفكر املنطقي الواض

ازلاهري اليت   تعد أوهاما يهرب إلنها اإلنسان فرارا من حقائق ا اإلنسان القدمي يف ألاهري  تلك مثله
 .الواقز القالنة 

والت الال للداللة الرمزية يف ازلطورة ، جنح بعض شعرائنا إى التخدمها يف بناء القصندة 
ا وأحنانا كانت ازلطورة بالنسشة هلم أخلاة فننة ضمن عديد من ولائش ازخلاء الشعرأ ، وحنناملعاصرة، 

خر كانت تتجاوز هيا الدور املتواضز إى حنل تصشح منهجا يف إخلراك الواقز ونسنجا حنا يتخلش آ
ية هو القصندة، وألالا يرتكز علنل الشاعر يف فنل بعامة ولعش ابرز شاعر عريب عنىشازلطورة الرمز 

 .الشاعر العراقي بدر شاكر السناب
                                                                 

.177، ص0433 ،6، طملعاصر ، خلار املعارف ، مصرمد فتوج امحد، الرمز والرمزية يف الشعر احم 1 
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 أوالّا كانت ازلطورة تعشريا عن:  كن القو  ب ن الرمز ازلطورأ عند السناب قد مر مبرحلتني  
هلشل املرض الطويش وال ربة واحلرمان و إ ا  كانت تعشريا عن أ   ا  أ: واقز قومي وحضارأ ويف ٍاننتهما

منز  "و "املعشد ال ريق : ني ا أمننا للمرحلة ازوى فان خليوانل الالحقرصد "أنشوخلة املطر" كان خليوانل 
يعكسان مالمح املرحلة الثاننة ، وفنها تتحو  ازلطورة من هنكش حمدخل القسنمات إى " نانازق

 اتنا نشنجا " السناب"أصداء مشهمة تشف عنها القصندة وال تشوج صراحة، حنل أصشحت قصندة 
 1.و نش عن الرمز إى التصريح  ملشاشري الب الضذ بالشل ا

، وقد " متوز"اب الرئنسة يف تلك املرحلة هي ازلطورة الشابلنة اليت حتكى قصة اإللل نوألطورة الس
صرعل خنزير برأ،وهو  وت مرة يف كش عام ، هابطا إى العا  السفلي املظلم،وامل زى من وراء هي  

،وهو ناة ال تنشثق إال من خال  الفداءوان احلاليأ ال يتم إال من خال  التضحنة ازلطورة هو الشعل 
نشز املشمك بني م زى جند  وراء معظم ازلاهري اليت ازخلهرت يف حضن احلضارات الزراعنة القد ة،فامل

يتها إيقا  موت الفصو  وبعثها وما رمز  يف إيقا  الطشنعة ازلاليحسب ما قرر هي  القصا يكمن
نش ة احلناة باإلضافة إى ما فنها من معذ اجيايب قوامل اإل ان بان االنتصار ملتنوعة إال حماولة لتفسري ا

متوز "من معظم ألاهري  واليت تعتل قصندتل " السناب"احلناة وتلك هي الداللة الرمزية اليت التنشطها
 2.من ابرز منا جها " جنكور

" متوز"فان  -فنما قشش الثورة-لتعالة الوهن العراقي الكشري هي  القرية الص رية رمزا " جنكور"كانت
 كن أن نستشفل من خال  هي  وهو ما اإلنسان العراقي إمجاال ، لنس إال رمزا للشاعر خاصة و 

 :ازبنات

 أيدِ  قُ شُ يَ  رُ زيِ نْ الْ  ابَ نَ 

                                                                 

لعندأ بوعالم، توينف الشعر ل لطورة يف ضوء الدرالات العربنة املعاصرة، ميكرة مقدمة لننش شهاخلة املاجستري يف ازخلب   
.66، ص 1101 -1100، 0166 -ه0161العريب،جامعةالساننا وهران،  1 

.140املعاصر، ص ، الرمز والرمزية يف الشعرأمحد حممد فتوج 2 
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 أشدِ  كَ إَى ا  ظَ لِ  وصُ  ُ يزَ وَ 

 سابُ نْ يزَ  فقُ تدَ ي يَ مِ خلَ وَ 

 امحَ قُ  أوْ  قَ ائِ قَ شَ   دُ يَ   ْ 

 الحَ مُ  نْ كِ لَ 

 ابَ ٍوَ أَ  قُ  فُ وَ ....  تارُ شْ عَ 

 ابَ عشَ  أَ ناِ  خَ  فُ رِ تَ وَ 

 ِق كاللْ   فقُ خيَْ  شَ عَ نزَ  منْ 

 1ابُ نسَ يَ  بِ لَ احلَ قِ اللْ كَ 

متوز يف يلمة قل  املوحش ، وه ة الض ط السنالي واالجتماعي ما كان يعاننل هنا من الشاعر يعاين 
لطورة النزير اليأ صر  يوحي هبيا التماٍش يستعند كثريا من أخلوات ازنل لكي ومن الواضح كيلك أ

 ". متوز

ل عن مواقف  تشكش الطاب الشعرأ إ  أحا تعلالنة اليتأضحت ازلطورة النوم إحدى العناصر از
عمش عالقة الرمز بازلطورة هي متكاملة يف عملنة بناء اللنها الشاعر وهيا ما يشني لنا أن بعاخل يهدف إوأ

ازخليب فازلطورة عشارة عن فكرة هلا معاين متداخلة مركشة وحتلنلها يؤخلأ إى خلاللة معننة أما الرمز فهو 
مفرخلة حتمش إحياء و لنس شرها أن  عشارة عن أللوب بسنط ينهع غالشا الوصف ، ومعظم الرموز تكون

                                                                 

.115بدر شاكر السناب، الديوان، ص   1 



 الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر:                                       الفصل األول

 

39 
 

قارئ على إمكاننة ت ويش النا، هلا خلاللة،ومن هنا يلز أن الل ة الرمزية خلور هام يف مساعدة التكون 
 1نقة إال تعشري عن باهن املؤو والت ويش ال حيتمش الط  أبدا بش هو مصنب خلائما زنل ال يكون يف احلق

أخلى التخدام الشاعر احلديل واملعاصر ل لطورة رمزا ، ومنهجا، إى أن تصشح القصندة الشعرية  
جلاهزة اليت تعنش يف واقز شري من تلك ازشناء اقصندة هويلة،  ات بناء خلرامي يشتمش على حشد ك

النفسي وتتمز، ويؤلف بننها  لك اللق الفين اجلديد لنخرج منها عمال شعريا ضخما ، فنجد الشاعر 
، فلم يعرفها فنها ان ازلطورة كمعذ وكمنهع ، بناء للق عا  تسنطر علنل الشحنات العاهفنة الشعورية 

وخلنش حاوأ ويولف الا  " اخلوننس"المسننات من هيا القرن ، وبظهور جنش ر العريب إال بعد عاالش
ازلطورة أصشحت اللحظة احلضارية ":وبدر شاكر  السشاب وصالج عشد الصشور ،  نل يقو  اجلنولي
لنها لنعلوا عن قحط احلناة إ وا، فعمدمنالشة يف أوالط المسننات اللتعما  شعراء العرب ل لطورة 

 2"العربنة 

تتشاخل  فنها الشخصنات ازلطورة على يد الشاعر احلديل من هور االلتعارة اليت  انتقلت
ننة تدفز إى خر، هو توينفها خلاخش بننة القصندة مز ضرورة فوازحداث تشاخلال حمدوخلا الداللة إى هور آ

ا من جديد مبا الشاعر إى تفتنت إهار ازلطورة ويعند صناغته قد يلج ، ويف تلك احلالة التخدامها
 .3يتفق وواقز تربتل الشعرية

الرمزية إمنا لنا أن معظم العناصر يستخدمها الشعراء املعاصرون تشني من متابعة الرموز القد ة اليت 
ية وابرز هي  الرموز ازلطور ( أو خلخلوا على مر الزمن عا  ازلطورة )ألطورينييرتشط بالقدمي بشخوص 

نم يننا  والضر وعوأبنش وقابنلوهاوعشموت وأيوب  السندباخل ولنزيف ومتوزواكثرها خلورانا هي شخوص 
                                                                 

م  0437،بريوت ، 0عاهف جوخلة نصر، الرمز الشعرأ عند الصوفنة ، خلار ازندلس ، خلار الكندأ للطشاعة والنشر ، ط
.64،11ص 1 

السعند الورقي، ل ة الشعر العريب احلديل مقوماهتا الفننة وهاقتها اإلبداعنة، خلار املعرفة اجلامعنة، خل ط  
.   016،011،ص1115 2 

.603ص حممد فتوج، الرمز والرمزية يف الشعر العريب،  3 
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والسريين ولقراط وغريها من الشخوص ازلطوريني ( وان كان اعا جلماعة )وعشلة وشهريار وهرقش والتتار
 1.اإلغريقنني وغري االغريقني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

.111ص عز الدين إعاعنش ، الشعر العريب املعاصر ،  1 
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 :وظيفة االسطورة 

 ي فش الشاحثون وينفة ازلطورة وخلورها الفعا  يف عا  اإلنسان الداخلي والارجي وقد متثلت   
 :التالنة الوينفة تشعا ملا تقدم من نش هتا يف النقاط 

تقوية وتلير املعتقدات واملمارلات الثقافنة  ات الطابز الديين باملعذ الوالز هلي  الكلمة أكثر ظا  – 0
 ".تفسري وشرج للطشنعة ويواهرها  هي

 .لفعالنات اإلنساننة  ات الداللةالنة لكش الطقو  ولكش االكشف عن النما ج املث – 1

التعشري تفي  اجتل إى توهند كنانل الروحي من بازلطورة التطا  اإلنسان القدمي خلق صور  – 6
ل التطا  أن جيسم معرفتل بالعاملني الارجي والتقرار  االجتماعي ، وبوالطة غريزة صنز الرمز املركشة فن

 .والداخلي وخلتل فنهما تسمنا حسنا 

واجلانب اآلخر اليأ يقابش  ائم والتمرار وجوخل  ،تعمش ازلطورة على توهند الواقز الق– 1
باالنفتاج على املستقشش وتصور أشكا  بديلة  كن أن  بعد، أأ احللم مبا   يوجد اإليديولوجيوجهها

 .معناها القريبل لاهري باإلضافة إى ائم وتشني احتما  وجوخل معذ بعند ب عما هو واقز قتنو 

 خلواء ضد الزمن ا لنش ة الكون وبالتا تمر لى بننة تزامننة لكوحا تكرارا مسازلطورة عتنطوأ  – 5
 .مثلما يفعش التاري  يف الرواية واملوت، فدورها يتمثش يف التكرار كما تفعش املولنقى أكثر ظا يتمثش 

تحدث عل الل ة الرمزية اليت تتعطي صورة عن خلين عاملي يقز وراء النما ج الالصة ل خليان املعروفة   - 3
 ا  إى اإل ان الفطرأ السلنم ، رضاءو ل لطورة، الن ازلطورة لنست هي الدين إمنا هي الرغشة يف الوص

ي على روحل لوال ولدا لفقر  املعنوأ اليأ كاخل أن يقض نسان امللحة يف الشحل عن ضالتل ،اإلملنو  
 ".إرلا  املرلش
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، جتماعيوتنش  يف ولط إتمز ال مز الفرخل مز اأزلطورة االوينفة االجتماعنة اليت تتضمنها  تتعامش -3
وازمناط  ش اجلماعي وهلا ت ٍري نفسي فعا  ينشثق من ال رائزروج التكوين االجتماعي وحمور الفع ليا تعد

 .طنة خلاخش الالوعي اجلمعي لانسانالشدائنة املستش

ن وينفتها بنائنة إ  صح بش إ،ا بسنطاإن وينفة ازلطورة لنست تفسري الر يا الشعرية تفسريا جمازي
مزجها بعصرنا وأجوائل ات املختلفة و توحند العصور وازماكن والثقافالتعشري فهي من جهة تعمش على 

قافاتل وتلك غاية ال ، باعتشارها صورة شعرية جهة أخرى تؤخلأ وينفتها العضوية يف القصندة،ا من ٍو
يقف عند خلاللتها اجلزئنة ، ويف هي  احلالة قد يكتفي    الشاعر روج ازلطورة ، و حتقق إال إ ا التشف

 .بالتلمنح إلنها أو تلخنصها كما قد يعند صناغتها من جديد

ا وجعلها جزءا من بناء ق أحنانا أخر فنالتعاهبفا التعاريا ، ويو السنابازلطورة التخدامالتخدم 
تؤخلأ ازلطورة  يف شعر  غرضا ٍالثا هو تلخنا التجربة الشعرية " املعشد ال ريق"القصندة ومني خليوانل 

بالتقطاب ازلطورة ونفي جزئناهتا وتفصنالهتا الثانوية مز اإلبقاء على الشاعل الرئنسي فنها أو ال اية 
الشاعر من ازلطورة ، بش لقد يتخطى الشاعر  بوصفهما أهم ما يعذmotive امنة وراءها الك

ندة الثراٍي صدى تنشض بل القص،  نل تصشح ازلطورة اوالرمز إى التفكري بازلطورة  ازلطورة امللخصة
 1.خلون أن تفصح أو تشني 

مني  لك  بازلاهري صلة قد ة ترجز إى العصر اجلاهلي  اتل حنل احتوى عر العريبإن صلة الش
رات ازلطورية كاإلشارة إى حكاية زرقاء النمامة ازلطورية وألطورة اهلامة أو اشالعصر على بعض اإل

 2.الصدى 

اين ، عب من الشعوب ، ملاهلا من منزلة وصلة بالفكر والدين والسلوك اإلنستقتصر ازلاهري على ش  
فقد احتفظت لنا عديد املصنفات من إللالم أو بعد  ، عن هي  القاعدةو  يشد العرب لواء قشش يهور ا

                                                                 

610 611العريب املعاصر، ص  حممد فتوج، الرمز و الرمزية يف الشعر 1 
034علي عشرأ زايد، التدعاء الشخصنات الثراٍنة ،ص  2 
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ل وهنئة ازرض اء وكتب التاري  وازخلب ب لاهري تصف خلق الكون وترتنشالتفالري وقصا ازنشن
 .والسماء

و  يشق منها إال شيرات زلاهري يف الشعر العريب القدمي قد فقدت، يعتقد أكثر الشاحثني أن ا
ور كايات وبعض القصا الرافنة وقصا احلناحل  الرموز متثلت يف وإ اءات ورموز وهي وانات كالناقة ٍو

 .س والكواكب واملطر والصبوالظواهر الكوننة كاآلهلة والقمر والشم الوحش

، وبشار بن برخل يف   ازلاهري يف الشعر كما عند جرير وألطورة الروج الت ش الشعراء والكتاب هي
ين التخدموا ازلطورةأبو  ومن أحسن الشعراء القدماء الينيلنالتخدامل زلطورة هاروت وماروت الشاب

 :متام الطائي وأبو العالء املعرأ يف رلالة ال فران، وقد انشد أبو متام يف قولل يف االفشني قائد املعتصم

 ونَ قارُ  ا والَ نَ  الدنزْ يِف  انَ امَ هَ            والَ  نُ عوْ فرْ  نا َ  ا قدْ مَ  ا نا َ مَ 

 1ونَ يدُ فرِ ت أَ وأنْ  نيْ املِ بالعَ         لِ واتِ  لطْ يِف  اكِ الضحَّ كَ   كانَ   بشْ 

يف " عشتاروت"أو" عشتار"و" متوز"ان الفضش يف التخدام ازلاهري فقد التعملت ألطورة ل ان جلك
يف خلمعة وابتسامة عام  ءاالروائنة لقاالكتابات اإلبداعنةزو  مرة عندما كتب جلان قطعتل ازخلبنة 

 .م0401

م ا التعملها 0416يف مسرحنة نثرية نشرت عام ( رم  ات العماخلآ)أو  من قدم ازلطورة العربنة 
ء العربنة يف أبو ماضي ألطورة العنقاوالتعمش ( رمهرق إ)يف قصندتل ( نب عريضةنس)م0415عام 

وفنها  ( املعلوف لشفنق)م يهرت عشقر0463ويف عام ، م0413قصندتل اليت نشرها يف اجلداو  عام 

                                                                 

.111،  110م ، ص 1،0434، خلار العوخلة ، بريوت ط( خلرالة حضارية مقارنة)   زكي، ازلاهري اينظر، امحد كم  1 
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إلغريقنة، ويف عام ازلاهريا( علي حمموخل هل)م التعمش 0411العربنة ، ويف عام كثري من ازلاهري 
 . 1(خلوننس عشتاروت وأ)اين حشنب ٍابت قصندتلم نشر اللشن 0417

ا الفعا  يف حتريك الفكر ريه ٍري الفننة واجلمالنة كما وعوا توعى الشعراء املعاصرون قنمة ازلاه
وا النظر عن أهم ما تتضمنل من قنمة إبداعنة تتماشى وروج العصر وتولنز أبعاخل النا  ، ا   ي ض

( الشداية املطلقة)إى  اجلديد و ما تشملل من قوى خارقة تشد النفس اإلنساننة
 . 2بالسرور والفرجاإلنسانالنهاوإحسالل ال امض اوها مبا تشتمش علنل من الشعور وحاجة

ها ال موض واإلغراق يف الياتنة ويهرت القصندة املعاصرة وهي تشق قصندة املعاصرة يلفبقنت صور ال
املطلة  ازحالم اليت وصفت ب حا املنافي هريقها إلى عماق النفس من خال  ل ة الرموز وازلاهريو

 .3باإلنسان على عوا  الشداية واللوخل

قاخل يصنفوحا إلى قسام اغلشها ال يستند ظا جعش الن ٍهاابطاهلا، وتشاينت أحدأتعدخلت ازلاهريوتنو  
قد يهرت يف فمة علمي صحنح و موحد يف الوقت  اتل، فاتضح أن مجنز أنوا  ازلاهري  إلى لا 

 .الدرالات الكثرية اليت خصصت هلا مت خرة جدا نتنجة

فالسندباخل  ريب يف حكاياتل ازخلبنة الشعشنة لعلسندباخل وهو شخصنة عرفها الماث النقف قلنال عند ا
ة ال خيرج منها إال ف ، ويتعرض يف رحالتل ملواقف شاقنفسل تاجر جيوب بسفننتل الشلدان  ثا عن الطرائ

على املستوى اجلمعي  بعد عناء وم امرة هي  الشخصنة عاخلية وغري عاخلية يف الوقت نفسل ، عاخلية
اخلية على املستوى الفرخلأ ،زننا لشنش كشف اأهو ، وهي غري ع يف لانسان إمجاال هي قصة امل امرة

                                                                 

 0،1110لؤة ، مركز خلرالات،طللمى الضراء اجلنولي، االتاهات،احلركات يف الشعر العريب احلديل، ترعشد الواحد لؤ 
341ص 1 

.013ازلطورة يف شعر أخلوننس،ص رجاء أبو علي،  2 
ر 6 احتاخل الكتاب العرب ، خلمشق ( قراءة يف املكونات وازصو )الثرات الشعيب يف تشكنش القصندة العربنة املعاصرة كاملي بلحاج ، ٍأ

17،ص  1111،   
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 تلخا فنل التجربة اإلنساننة ناخلرا ، وكونل عاخلأ وغري عاخلأ يف الوقت نفسل هو اليأألفنا الفرخل اليأ ت
 1.ض النظر عن حكاياتل القد ة ،شخصنة رمزية أو رمزا جعلل ب 

االلتخدام الشعرأ لل، ف عما يشوق ملعرفةكان متطلعا   العريب املعاصر فقد أما السندباخل يف ازخلب
تعشري عن الرغشة يف احلديل جيد أحنانا يف كش منهما مالقاة ازخطار والمحنب مبواجهة اأهو  وال

ولوج و وأن السناب يف أخلبنا املعاصر يعتل رمزا لللر الواقز ورتابة احلناة االجتماعنة يشداالنعتاق من أ
حاوأ يف خليوانل امرات صنعا حلناة أفضش وخالصا من الفقر واأاعة كما يقو  خلنش فناملخاهر وامل 

 " :الناأ والريح"

 لُ تَ ا كنزْ ومَ  شزْ  السَ حالِ  رَ 

 ارةِ التجَ  وَ انِ محَ الرَ عمةِ نِ  نْ مِ 

 انَ نطَ و الشَ ولَ ال ُ عتْ صرَ  مَ يوْ 

 يسمِ جِ  عنْ  انُ كفَ ازَ  قتْ انشَ  مَ يوْ 

 ةِ ارَ امل َ  قُ الشَّ  جَ الَ وَ 

 ةً  عاخلَ عيِن ونَ وُ رْ ا يزَ مَ  يتْ وِ رُ 

 ارةَ العشَ  ا للُ عنَ ا تَ مَ  تْ تمَ كَ 

 ةً لفَ ي خَ ضِ ي وأمْ ضِ أمْ  ز ْ أَ  و ْ 

 2لُ أعنشُ أ والَ عندِ  لُ حس  أَ 

                                                                 

. 116عز الدين اعاعنش، الشعر العريب املعاصر ص   1 
.114. 117م، ص0434،  1ينظر، خلنش حاوأ ، الديوان ، خلار العوخلة بريوت ، ط 2 
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حيسل عند  وال يعنل والدائرة الثاننة لتوضح لنا هشنعة املشكلة السندباخلية اليت  شيء عنالشاعر يشحل 
أنوا  املخاهر يف لشنش الكشف عن منعتل من االلتقرار وهناءة العنش فنقتحم خلوخة الشحار معمضا لشىت 

 1.لك الشيء اليأ حيسل عند  وال يعنل  

ق على لنزيف وأيوب ومتوز ولائر الشعرأ ينطشالتخدامها  ما ينطشق على شخصنة السندباخل يف إن
كان شخوصا أو عناصر   و ينطشق كيلك على الرموز احلديثة لواء منها ما   الشخصنات الرمزية ، بشهي

،جعلت من نمة يف نفس الوقتحضارية وإنساننةعظتارخينة و  بعاخلا ٍقافنة وأ تضمنت ازلطورةماخلية
ب معرفة وافنة تقوم على فهم العالقات بني زحا تتطلا،الصعب تفسريها تفسريا خلقنق

الشاعر املعاصر فالتخدمها رمزا ملوقفل من  داعي لدىلطورة النا  الفين واالب،وأٍارتازواإلنسانازشناء
 . ،ي ري بل واقعة االجتماعي السنالي بش والثقايف أيضا احلناة

بعاخلها ها ويستوعب مجنز ألأن حينا يف خلاخ يتحثم على الشاعر املعاصر لكي يستخدم ازلطورة
وخلالالهتا التارخينة وصورها الفننة ، ورمبا احتاج أن يفككها إى عناصر ورموز، حىت خيلق منها ماخلتل 

عملل ازخليب وتربتل الفننة اجلديدة  اجلديدة ويركب من صورها اجلزئنة صور مركشة أو عدة صور متازجت يف
 2. تكون عضوا واحدا يف القصندة ل

إى املسالك الثالٍة اليت التخدمها الشاعر املعاصر فناملوروث ازلطورأ ( عشرأ زايد)الدكتور ل نش
ريقنة وبابلنة وفنننقنة ، أما املسلك الثاين ألاهري اغ ر إىاع،وأوهلا التدعاء الشخصنات الماٍنة بلجوء الش

( إرم)صدر الديين كمدينة ازخرى كامل فهو التمداخل بعض املالمح ازلطورية من املصاخلر الماٍنة
كالسندباخل   بطا  حيملون مالمح ألطوريةر الفولكلورأ ك جوج ، واملصدو م  جوجازلطورية وقصة ي 

أ يزن،يتمثش املسلك الثالل يف حماولة إضفاء مالمح ألطورية على بعض وعالء الدين ولنف بن  

                                                                 

.031م ،ص 0441،  0يولف حالوأ ازلطورة يف الشعر املعاصر ، خلار اآلخلاب بريوت ط 1 
.017ازلطورة يف شعر اخلوننس ص  رجاء أبو علي، 2 
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اليت التمدها  (مهنار)نة ون شخصنات ألطورية كشخصالشخصنات الماٍنة غري ازلطورية ، لتك
 1( .صقر قريش)رمحن الداخش اخلوننس من املورث ازخليب وشخصنة عشد ال

 :التخدامل ل لطورة ٍالث هرائق  للك اخلوننس يف

 .ة  رفنتها وخلون ت نري يف بننتهانقش ازلطور  – 0

 .حمورة مبا يتفق وأغراض الشاعر  التخدام ازلطورة – 1

 2(املنتافنزيقنا)وراء الطشنعةبعا  ما  ياهتا الارقة الظواهر الطشنعنةج يف حكا،متز جديدةابتدا  ألطورة-6

تني ظا طور أل رابعا هو تداخش ألطورةب لطورةأخرى، أوأللوبا   ازلالنب  كن أن نضنف إى هي
ى تعدخل أعاء غريشة متوالنة خلون جدوى إى الس م وامللش، وإ ،وأللمهااعلنها مجاال خاصا حنن أضفى

 .ى تزاحم هد  ازلاهري حننا آخروحاجة إ

 كريات حننما  ر هنفل  ا يتداعى من؟وما وكنف ولدخلق اخلوننس قصة"موج"حتكي لنا قصندة
الشدء املقد  أو الزمان  نتشدأ احلكاية من ألاهريازولني أأ من الزمن الالحمدوخل،الالزمن أو زم؟وخنالل

ا ماهو همز عناصر الكون ازربعة فانفطرت عن شجرة لا  من ا بدرة احلب املقدمة اليت تركشتإحازصلي،
ر  يف مزاج وتضخمت عن إلل عطر الكون ب رجياحلكمة والقوة وازصالة والعقش و اب لشفاء ورمحة،

 .بداعوأعظم نواعهااإلجسد  ال امض لنكشف عن أرو  خلرجات اللق والتكوين و 

 نيَ ولِ ازَ  اهريِ  ألَ يِف 

 لَ لَ ت َ ل فَ لَّ وَ أ تزَ و اليج ، أَ  بج باحلُ   للَ أ تَ اليج  نسْ أخلونِ  إنَّ 

 نلُ ومِ عرِ  الشج يِف  لقَ خَ 
                                                                 

.073-076علي عشرأ زايد، التدعاء الشخصنات الثراٍنة، ص 1 
.055ني قالم ،االبدا  ومصاخلر  الثاقافنة عند اخلوننس ، الدار العربنة للنشر والتوزيز ص عدنان حس 2 
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 واهلواءِ وءِ الضَّ معَ  دَ لِ وُ 

 هرِ الزَّ  وَ  شبِ والعُ  اتِ شَ والنَّ املاءِ عَ مَ 

 1القِ الَ  اءِ أشنَ  نْ مِ  ةُ الشقنَ وَ 

وعدم ،شعر تكديس الرموز ازلطورية القد ة يف من أكثر الشعراء املعاصرين ولعاب يولف الا  يعد
 .توفري اأا  احلنوأ الالزم هلا يف القصندة

قد شارها جمرخل واجهة تعكس عمق ٍقافة الشاعر ومشوهلا إن اإلفراط يف التخدام ازلطورة شعريا واعت
ت ٍر الرشند حمش االحتياء املطلق، ومن هي  املزالق ل هلا لوحش الن شعرا نا أحرياء بالتنشأخل اى مزالق فننة كا

،ومن املزالق ما يتعلق جبوهر التجربة العصرية اليت ت فنها ازلطورة يتعلق بالشنئة الشعرية اليت تستنش ما
نم الروحنة ، خلفز حتملها ازلطورة، فنمو النزعة املاخلية يف احلضارة ال ربنة، وافتقارهاإى منو ظاٍش يف الق

هي  اءبعقملداللة الرمزية يف ازلطورة لالحيز على اد إى المكننو النوتوبااتبعض الشعراء ازوروبني نعين بالي
مراحلل الزمننة قد ا وحديثا ، اث احلضارأ على اختالف الم ، واإلشعار املتلقي بوحدة احلضارة وجفافها

 2.   يت ري منل إال الشكش إ 

 

 

 

 

 
                                                                 

.31، ص 1115، / 1اخلوننس أو  اجلسد آخر الشحر،خلار الساقي بريوت لشنان ، طينظر، 1 
.604-607حمموخل فتوج، الرمز و الرمزية يف الشعر العريب املعاصر، ص 2 
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 :الصورة -1

حصلنا " غزالة" و  فا ا قلناهل ازيف صمنم الرمز باعتشارها ازصش املاخلأ املدرك لوجتكمن الصورة 
الصورة املنتجة يف العقش بولاهة الل ة :" على صورة لل زالة يف العقش، و هيا هو التعريف ازخليب للصورة

ت احلسنة اليت تشري كلماهتا و عشاراهتا إما إى خلات  كن أن تنتع مدركات ماخلية أو إى اإلنطشاعا
لصورة لنست رمزا، و ال ت يو كيلك إال إ ا جاءت يف لناق و هي املاخلة الام للرمز لكن هي  ا".نفسها

، احلنوان "ال زالة" التناخلا إى ترابطات معننة،  نل تعين شنئا أكل من ال زالة، أو شنئا آخر غري
 .1املعروف

شنئني  ولز إحسان عشا  املصطلح لنشمش مجنز ازشكا  اأازية وولعها آخرون و عدوها مجعا بني
 .2منتمني إى جمالنني متشاعدين قلنال أو كثريا

تشقى الصورة  ات ت ٍري موضعي يف السناق و لرعان ما تيوب يف نسنجل بفعش تالحق الصورة 
املختلفة ازنوا  كالوصف املشاشر للمناير و ازشناء و الصور التجريدية و الصور اليهننة  الف الرمز 

، فمهما كانت الصورة و 3"لتقال  مكني جيعلل السند ازعلى يف القصندةاليأ يتمتز بوحدة  اتنة، و ا
قنمة منتهنة و لنست  -كش صورة  -أيا كان نوعها فان أٍرها يشقى حمدوخلا،  لك أن قنمة الصورة الشعرية

 .قنمة أبدية أو ٍابتة

شكا  الارجنة اليت تكمن يف املستوى الدال  و هو اليأ يتفاعش مز ازالرمز   كن حتديد مستويات
هو خطاب الر يا حنل يتم تاوز تفاعال جمازيا فنعتمد الشنان باملفهوم القدمي، و املستوى االلطورأ 

، ويكفي متابعة الصورة وهي يتحرك احللم خلون ان تكون لل حدوخل  احلس والعقش فنتحرك الطاب كما
                                                                 

.01صخلرالة يف رموز السناب الشخصنة و الاصة،هاين نصر ا ، اللوج الرمزية  1 
،ص 0441، بريوت، الدار الشنضاء، 0الو  حممد، الصورة الشعرية يف الطاب الشالغي و النقدأ، املركز الثقايف العريب، ط 

034. 2 
.053، ص0470، بريوت، 1مصطفى ناصف، الصورة ازخلبنة، خلار ازندلس، ط  3 
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كون أمام بناء نا املستوى اللتعارة يف هيارنة أو التششنل واتنمو وتتطور خلون االعتماخل على املوازنة واملق
كما اليقوم على املقاربات والتششنهات ، بناء   كان،ا  ممهتقدمي أأ مسو   ل وأ اليقوم على التعلنش أو

يعصف بكش مالمح الواقز ، أو املعقولنة بناء ينمو منداخش الل ة نفسها فتنفجر املعاين عن هريق اجلمز 
الت ال حدوخل لف وانسجام ووحد  حموال إياهاإى رموز حتمش خلالاملتناقضني يف تآتشاعدين بش حىت بني امل

ل ة تتعدى خلق  صاحشل بوالطة التشكنالت الرمزية إمكانات، يستشصر فنل هلا فهي مناجاة ل خلاء الل وأ
 .وتتجاوز الل ة نفسها 

 أدِ جسَ  اتِ ا رفَ يَ هَ 

 أسدِ ات جَ فَ رَ  شُ  كُ يِن عُ وجِ يُ 

 أ يدِ يِف  وخلُ السُ اتْ سجنَ فْ نزَ الشزَ رتْ زهَ أَ 

 قنزُ الصَّ وَ مُ الَ والظَّ قمُ العُ 

 و ُ يُ اجلُ  مدخلُ تَ تَ لْ فزَ 

 حوخلِ الل   ي ِ هَ  اءَ ورَ  إنَّ 

 1وخلُ ا يعُ لنَ  طارِ لى قِ ا عَ افرً سَ مُ 

ا القصندة  الالمنطق إ اليأ حيرك القصندة هو ا املقطز عن قانون العلة واملنطق فيشتعد الفنتورأ يف هي
واملكان حنل خيضز لقانون الزمان الوالر ى اليت يراها املشد  ، وك ن القصندة حلمر كتلة من املشاع

ورة القراءات و تلف الت ويالتوهكيا تصشح الص تتمز املتناقضات ومن تتعدخلمكنة و تتداخش اززمنة واز
 .2" تعشريا عما هو موجوخل " احلديثة 

                                                                 

.117ص  0434،  6الفنتورأ، خلار العوخلة، بريوت، ط  خليوان –ينظر، حممد الفنتورأ   1 
. 011حممد العشد محوخل، احلداٍة يف الشعر العريب املعاصر، الشركة العلمنة للكتاب،ص  2 
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ا هو موجوخل الصورة الفوتوغرافنة العاكسة مليف نا حممد العشد ال شك أحا تعين " صورة"إن كلمة 
بناء ل وأ أو هي هبيا الطرج الناقلة حرفنا ملاترا  العني بدونزياخلة أو نقصان أما الصورة التعشري فهي صناغة 

عن الر يا، أو احللم املتحرك اليأ يشعم ازشناء ويتالعب بالعناصر  االتعشرياملوحيحبنت الصناغة اللفظنة إ
اليأ يعند  الكها وانسجامها الظاهرأ ا يضنئها باشعاعاتل الاصة مسقطا علنها النا مت لنفقدها كش

املماٍالت تؤخي من يو  نمكسورة ب ٍواب فاخرة هويلة اليا املعانتركنشها غري م لوف وال عاخلأ فا 
 .الارجنة

النقش املشاشر و طت التشكنلي قد تاوزت الكالمي ا املقام أن الصورة يف هي تدر اإلشارة ههنا إى
عملنة المكنب إى نو  من الكشف جيب أنت   بكامش العفوية والتلقائنة اليت حتتكم إى منطق لل ارتشاط 

 .بالتجربة واملعاناة بعندا عن كش اعتشاهنة حتو  العمش ازخليب إى نو  من ازحجنة واالن الق

لارجي تتضامن فنما عات اليت يثريها العا  ان النز  كن للشاعر أن يستخدم ألفايا بعننها إال زال 
و لك ابت اء تنظنم التجربة املعل عنها بل ة غري م لوفة  ،بننها للق هي  الصورة خلون غريها يف وعنل

مرا كش هاقات الرموز مبرجعناهتا املختلفة ،الداللنة واجلمالنة والنفسنة للتعشري بالقصندة الر يا ، وهكيا مستث
 .1"عالقة اجلزء بالكش"ن الصورة اليت تكون مز الرمز إى تقننة عالنة يرتفز هبا ش رمز يستحنش ال

الصورة   يعد خلورها يقتصر على توضنح املعاين أو زياخلة املعرفة إمنا "امجز النقاخل احلدٍنون على أن 
" وهي فدورها كشف خشايا النفس اأهولة ال املزيد من معرفة املعروف،" وينفتها الكشف عن النفس

تساعد املشد  يف لل أغوار نفسل ، وتتشز مشاعر  ال امضة، وإحسالاتل الفنة اليت تكونت إٍر 
احتكاكات وتفاعالت متعدخلة مز تارب ومدركات حسنة تنتسب إى العا  الارجي ، فنتمكن املشد  

ي بش بطريقة عن هريق الصورة من إعاخلة تشكنش تلك املدركات لنس كما هي علنل يف العا  الارج

                                                                 

.011حممد فتوج امحد الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر ص 1 
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تتداخش فنها املكونات الداخلنة و الارجنة وتنصهر عناصرها يف بوتقة اإلبدا   نل ال يعوخل الفصش بننها 
 ".1ظكنا وال حيتفظ أأ جزء منها  صائصل وصفاتل ازصلنة

يد من المكنب والتجر  تلوعنة كش منهما بقدر ماهو يف خلرجيشدوا أن الفارق بني الرمز والصورة لنس يف ن
  الصورة مبفرخلها قاصرة ولكن هي ،يقز حتت احلوا  ال إى معذ الرمز وحدتل ازوى صورة حسنة تشري

أأ هريقة التعشري اليت أ يعطنها معناها الرمزأ إمنا هو ازللوب كلل الي عة الرمز اجلوهرية ،و:عن اإلحياء 
 قرب إىالصورة بالرمز هي  الناحنة أومحلتها معناها الرمزأ ،ومن ا فان عالقة   الصورة التخدمت هي

الصورة الشسنطة بالشناء الصورأ املركب اليأ تنشز قنمتل اإلحيائنة من عالقة اجلزء بالكش ،أوهي عالقة 
 .اإليقا  وازللوب معا

والرمز وما يوحى  ،بني الصورة ومامتثلل analogyالتشابل من الرمز والصورة على نو  من كشتمد  تع
التجريد ولكن بننما تظش الصورة على قدر من الكثافة احلسنة يشلغ الرمز خلرجة عالنة من الياتنة و  بل،

ومن " بالنتائعيء املاخلأ إالالشوبني  مستقلة  د  اهتا، ولنس من عالقة بننل ،هشنعة منقطعة"يصشح معها 
، وإمنا لكاتب خالللعلى ما بثل ا–قف فقط ا كان ما حيصش علنل القارئ من الرمز غري متو أجش هي

لنوت، يف وعنل بل ، فالرمز يقز كما يقرر إو sensitivityعلى حسالنة املتلقي –يتوقف يف املقام ازو 
ز بالنسشة ا الرما لنست بالضرورة من نو  صلتل باآلخر إ املسافة بني املؤلف والقارئ ، ولكن صلتل ب حدّ

ا وضعان رتلفان ،ولكنل بالنسشة للمتلقي منللشاعر حماولة للتعشري  .2شز إحياء، ّو

متثلل وما متثلل  إى حد ما فنما الصورة بوصفها شكال حسنا تستنفي ن قنمةكيلك  كن القو  ب 
، ومن د كانت قنمتل يف شكلل يقشش التحديدنفسل زنل يوحي مبا ال  حمدوخل بطشنعتل أما الرمز فال  ثش إال

 . واملرموز وجهان لشيء واحد وكالّا يعين الشعار بنسشة متساويةمثلما هي يف إحيائل ،أو قش إن الرمز 

                                                                 

.67ص ،حممد علي كندأ، الرمز و القنا  يف الشعر العريب احلديل  1 
011ص ،064،ص  الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر ،محدحممد فتوج ا 2 



 الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر:                                       الفصل األول

 

53 
 

ا التفاوت يف خلرجيت الرمزأ معا، يكاخل  حي هي بعض شعراء العصر باملدرلة التصويرية والشعر ت ٍر
ا عن حدّا رمبا كان يف الوقت نفسل حديثورة والرمز إى حد أن احلديل عن أاإلحياء والتجريد بني الص

علنل عند رواخل النظرية اء كما غدا الرمز اقش تريدا عما كان يا التطور غدت الصورة أكثر احياآلخر ويف ه
 .الرمزية 

ت ٍريا و اصة يف شعرنا بصفة خاصة يف تفكري شاعرين من أبرز الشعراء اددٍني وأعظمهم   هي دواتش
ركب عاهفي وعقلي يف حلظة ملر مظه"ن الصورة فريى أ" أما باوند".النوتو " ازرا باوند" املعاصر ونعين 

ش من الشاعر والقارئ مدفوعا اللل عن كمعاخلال لفظنا لل  اتنتل والتق" النوت"يراها  من الزمن على حني
فنانا عندما يتوقف على  لكي يصشح إى  لك بنظريتل يف التقال  العمش الفين وأن اإلنسان يتهن 

حمور القنمة الفننة  نالنست عواهف يستقى منها شعر  ،إ ل أحا ماخلة صة إال من حنل الاشعواهفاالهتمام
 ".هبا تلك العواهف ونعل هبا عنها  منا ادور هو الطريقة اليت ننسق،وإ

،يطلعنا الشاعر من خاللل على جوهر العالقة اليت تربط بننل وبني العا  املوضوعي فالرمز مثش الصورة 
الوصو  إى االنسجام والتوازن ر والتفاعش والت ٍر املتشاخل  يقصد ،وهي عالقة يطشعها التٍوأو احلناة من حولل

أن يصشح الواقز صورة  قشش:"حدهم قائال وهليا عل أ ،من املصاحلة بني اليات واملوضو  حتقنق قدرأو 
فين يف القصندة  جيب أن  ر عل ن نضنف إلنل لكي يتشكش الرمز الجيب أن  ر عل الفنان و كننا أ

 1.الصورة 

ن ناحنة ،وهي ملموضوعيتريد ل فهي من ناحنة ،رمز من الوجهة النفسنة  ات وجهنيإن عملنة ال
د  حنل قرر أن الرمز يعتمد يف يهور  على احل" ياتع"لك ماكان يشري إلنل أخرى تسند لليا  ولعش  

                                                                 

عثمان حشالف ،الرمز والداللة يف شعر امل رب العريب املعاصري فمة االلتقال  منشورات التشني اجلاحظنة للسلة الدرالات اجلزائر  
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اإلنساننةوباإللقاط حيدخل ر املشمك يف إى الوتشاحلد  يصش الفنان من جهة،واإللقاط من جهة أخر 
 1.  يف شيء خارجنة هو الرمز امشهد  وخيرجل من نفسل واضعا إي

ن يكون رمزا شريطة أن تنصهر حل زوعلنل فان كش ما تاوبت معل بصرية الشاعر من عناصر الواقز صا
 نل  لطل هبان تسقط علنل مشاعرها وأحالنسها و وأ وضو  يف ضرب من الر يا أو الكشف،اليات بامل

 .تصشح اليات موضوعنة،ويصشح املوضو   اتنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

.614ص  الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر، حممد فتوج ،  1 



 الرمز و الرمزية في الشعر العربي المعاصر:                                       الفصل األول

 

55 
 

 :الصورة الرمزية والصورة البيانية

عند  فالرمز نق وملعرفة الفرق بننهما وبني نل أو التعارة أو كناية أو جمازما تششالصورة الشناننة اأازية إ
 .الشناننةة الرمزية ولنس الصورة ا الصور كش فن من الفنون ملعرفة ملا 

ا يعين أن صورة التششنل تتكون خر وهيالطرفني مثش اآل ن أحدء أخلعاتمثنش أأ إالتششنل ل ة يعين ال
وأفكار   ،لدمتل وإيصا  عاهفة الكاتب او كش عناصرها ت     إنألا  الصورة بش " املششل اليأ هومن

ناصر عنا وحياو  تصوير  بالنا  و نفعش بل خلاخلأأ يشاركل موقفل اليأ ا خر يفهم ويت ٍرعنل لنجعش اآل
 ."العشارة لنجعلل خارجا غرييا

الطرف ازقرباى اإلخلراك واحلس زنل أما املششل بل فهو ،الصورة ازخلبنة ومنحاها وغايتها يعد املششل حمور
اليت هي إبراز  مستعننا بازخلاة ي   لدمة املششل و  مناإ لإن املششل ب" ش أمام النا  بصورة حسنة واضحة ث

خل اتا  الصورة التششنهنة ركن حيدوولنلة عقد املقارنة بننهما ا وجل الششل وهو   التششنلالواصلة بني هريف
 .ويشني غايتها 

املمدوخل فنما  نل يشقى على اجلسرجيمز بنم هرفني حمسولني إ"د املعاصر إى التششنل على أنل النقينظر 
 .1لك ابتعاخل عن العا بني ازشناء فهو لي

شل واملششل بل  ا  بني  ات الشاعر واملوضو  فهو إ  يفرق بني املشن يف شعر التششنل انفصيعين أوهيا
شكاال ال معاين أو ويائف، باعتشارها أ ينظر إلىازشناء"يتوحد معل زنل  ك منا يفصش  اتل عن العا  وال

ى شاعر التششنل ومتتلكل، جوخلها علهو إ ا ال  تلكها ال يتوحد معها، وال يقشض علنها، هي اليت تفرض و 
 ."اك ملحقا بالعا  ، ال لندا للا الشاعر حننديصشح هي

                                                                 

.0437،051،خلار العوخلة ، بريوت طاخلوننس ، زمن الشعر  1 
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تفصش بني املششل واملششل بل وتقوم على و لة تشعد بني ازشناء فالتششنل عند الرمزيني إمنا هو صناعة متشي
زنل يقتشس جزءا من  "هو قاصرلك فولي ،اإلفماض واجلزئنة، يوهم باحلقنقة ويتششل هبا وال حيملها

هتا على ما ال قشش لل بنقلها هي بيا احلقنقة إى احلوا  والفهم لكنل يدين ،عن جزء آخر  اٍللاحلقنقة
 1.تنطوأ علنل من لشس وغموض 

منا يريد توضنح اأهو  باملعروف إ لب ، فالشاعر عندما ي  دئي من الشنان اليأ يعين التوضنحالتششنل عن
  النظرة التششنهنة لنفهمها  يستوعب الرلالة بشكش خلقنق فنلج  إى هيالى على املتلقي أك ن املشد  خيشو 

حنل أراخل لشحانل  2﴾ا ِ شَ اجلِ كَ   جُ وْ  مَ يِف  مْ أ هبِِ رِ تَْ  يَ هِ وَ ﴿لك قولل تعاى يف لورة هوخل مثا  على  وك
وج الطوفان ولكنل يشاهد من املشهورة ، فالقارئ   ن يوضح قوة املوج وعلو  يف حاخلٍة الطوفاوتعاى أ
فريبط قوة املوج وعلو  باجلشا  اليت يراها يف بلد  لتكون خر، ا  واليت  تلف علوا من بلد آليرى اجلش

جاء أحنانا  نباملعروف وإشنل اليأ يوضح اأهو  صش يف التشا هو ازهي. الصورة واضحة تشني قدرة ا 
 .3﴾نيِ اهِ نَ الشَ  و ُ  ُ رُ  لُ نَّ َ ا كَ هَ عُ لْ هَ للتخنش كما يف قولل يف لورة الصافات ﴿

النا  يعتقدون يششل بر و  الشناهني اليت هي بر و  الشناهني اليت هي أيضاجمهولة غري أن الطلز يششل 
 يف الشناهني حاية القشح و التشويل يف الصورة و السرية أ  تقش ويعتقدونوالسرية، أيضا جمهولة يف الصورة 

 .4﴾مي  رِ كَ   ك  لَ مَ  الَ ا إِ يَ هَ  نَ ﴿إِ ولف علنل السالم خلخش علنهم يالنسوة ملا 

اب التششنل ال ا من بأن هيلقشح مقرون بالشناهني ، واحلاصش ، وبالتا  افاحلسن مقرون باملالئكة
 .لنار هو ر و  الشناهنيفنالوهم وا ازشناء أقشح ك نل قنش إنبادسو  بش املتخنش  

                                                                 

.005ص و ال ريب، إيلنا حاوأ، الرمزية والسريالنة يف الشعر العريب  1 
6-11لورة هوخل اآلية  2 

. 35لورة الصافات اآلية  3 
. 60لورة يولف اآلية  4 
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،فهو فال جند املقارنة بني أجزاء ة بني أهرافهالبالصورة أو املقا أجزاءد املقارنة بني جن أما يف الرمز فال
أأ شيء  هتا ال تنتمي إىئمة بياالصورة أو املقابلة بني أهرافها ،فهو يكشف يف الظاهرة عن حقنقة قا

ض من عقا  علنا اليت يدركها الشاعر حني ينتفال اليروة" يقننها إنل خر وال تستمد منل وجوخلها أو آ
ن   واملقارنة التششنهنة ويقدر لل أوا  واملقارنة التششنهنة ويقدر لل إن حسن ينتقض من عقا  احلوااحل

 . 1"م عننل الشاهننة ب  يعاين احلقائق ازوى

ها منل، وقد عرفها الشالغنون ب حا تششنل بلنغ حيف يعد التششنل أصش االلتعارة فهي تستمد وجوخل
ولكن احليف لفظي  ،حكم التششنل،صحنح أن أحد هرفنها حييفأحد هرفنل وليلك ينطشق علنها 

ر شفاف غري أن حد هريف التششنل بستاجمرخل تقننة لفظنة يويفها الشاعر، خيفي من خالهلا أ ،هوالغري
 .تاروراء الس حدّاالصورة تظهر شنئني وإن كان أ

منهما على التمثش  ها كالش يف الوينفة اليت يس يكمنمز إمنا ني االلتعارة والر ب إن الفرق ازلالي
ن ندعو  بلفظ صورة ففي الشناء الرمزأ  كن أ ،وهياالشائز للكلمة املستعملةهين اليأ يطابق املدلو  الي

، وعلى العكس من  لك الشتة ،نها املقولةيكون إخلراك الصورة ضروريا لفهم املعلومة املنطقنة اليت تتضم
ا الولنط يف حني يتوجب فهم الصورة الرمزية فهما عقالننا جوخل هيو  ،ا  املعلومة وفهمها يف االلتعارةانتق

ضمون اإلعالمي ن املارة يف الشناء العقالين للمقولة  لك زلكي يتم تفسري املرللة ال تدخش الصورة االلتع
لك بالتعرض للرمز اليييكرتل و كن إيضاج   2"  ازخرية يستخرج خلون اللجوء إى التمثش العقالين هلي

 :هوقان لشخصنة هند وبنت املتنيب فدوى

 3دُ لَ ازَ  لُ قُ انِ عَ تزُ  تْ امَ قَ  الً جُ رَ  الَ وَ      ُ وَ اَْ  رُ حْ ى الشَ شَ مَ  ي َمنْ لِ شْ قزَ  رَ أَ  مْ لَ فزَ 

                                                                 

.003ايلنا احلاوأ، الرمزية والسريالنة يف الشعر العريب املعاصر، ص 1 
.161م، ص 0443جملة الفكر العريب، بريوت  نقال عن اللساننة يف حتلنش الطاب االخليب،بسام بركة ،املنهجنة  2 

.066املتنيب،الديوان،خلار صاخلر، بريوت، ص 3 
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رة عطاءاتل الرجش الكرمي بالشحر لكث نل ششل لنف الدولة،تنيب على قوة مجالل ال يزيد على أفشنت امل
،املستعار لل وهو لنف الدولة الرجش إنسان حنل حيف املتنيب املششلا فالصورة واضحة ال خيتلف حوهل

الفعش املستعار منهو اللفظ املستعار هو املعطاء اليأ ال تنقطز عطايا  ،وصرج بالشحر وهو املششل بل 
املستعار منل لعالقة املشاهبة بننهما إ  كلمنهما عطاءاتل ال اليأ جيمز بني املششل واملششل بل أو  (مشي)
 .جش إنشاء االلتعارة التصرحينة من أنفدت

تعدا  و عوا بل اللفظ اليأ نقش من معنا  ازصلي و :  أما اأاز هو مشتق من جاز الشيء جيوز 
و هو يف اصطالج فقهاء الل ة لفظ مستعمش يف غري ما وضز لل لعالقة مز  غري ش لند  على معذ التعم

اأازأ و قد  القة هي  هي املنالشة بني املعذ احلقنقي و املعذقرينةمانعة من إراخلة املعذ الوضعي و الع
الشالغني اأاز املرلش و اأاز عند  هاالتششنل و االلتعارة و قد يكون غريها فننتععننتجتكون املشاهبة فن

حسنة بصفة  ا بل خيرج املعذ متصف، إلنها الطشنعة إليضاج املعذحسن الولائش الشناننة اليت هتدأ إمن أ
 .تكاخل تعرضل على عنان السامز

هو التوضنح و  امنإن اهلدف من اأاز إ ،ة يف هيا النا كلمات تشعد اأاز عن الالوضوجالصورة اأازي
يف  ينفي"ال يقابش واقعا بآخر و ال يستعري منل بش  خر بعكس الرمز اليأالشنان و التقرير و مقابلة واقز بآ
قلب املاخلة الصماء أرواج احلقائق الكامنة فنها و هو يتم يف حالة من  ضمري  و يف نوايا  و يطلز من

 .1"اإليضاحنة  قشش للعقش بارتناخلها يف ألالنشل التخطف و اليهولو الر يا يف أصقا  ال

النو  الثالل من الشنان هو الكناية اليت هي مصدر الكين او الكنو و معنا  السما و ترك التصريح 
ملقصوخل وراء لفظ أو عشارة أو تركنب يقولون كننت كيا بكيا عن كيا إ ا تركت التصريح لم ا:فالكناية ل ة

                                                                 

.011ايلنا احلاوأ،الرمزية والسريالنة يف الشعر العريب املعاصر، ص  1 
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لفظ أهلق و أريدبتالزم معنا  مز جواز إراخلة  لك املعذ و يوضحوحا أكثر "بل و إما اصطالحا فهي 
 1."حقنقة و جمازا من غري والطة ال على جهة التصريح : فنقولون اللفظ الدا  على معننني رتلفني

و هي كااللتعارة مصحوبة بدلنلها في الكناية احلسن و الشهاء على املعذ كما أحا تعطي احلقنقةتض
ففي .2"هلاالقدرة على تسنم املعاين و إخراجها صورا حمسولة تزخر باحلناة و احلركة و تشهر العنون منظرا 

 .3﴾اهَ وشِ رُ ى عُ لَ عَ  ة  يَ اوِ خَ  يَ هِ  ا وَ نهَ فِ  قَ فَ نزْ ﴿فََ ْصَشَح يُزَقِلُب َكَفْنِل َعَلى َما أَ  قولل تعاى من لورة الكهف

و هي كناية عن احلزن و الندم و هيا أمر معنوأ تدخلت فنل جند الكناية يف قولل ﴿ يُزَقِلُب َكَفْنِل ﴾ 
 أصاب اجلنة اليت كانت يعتزا م  الكناية فجسمتل و أيهرتل للعنان يف صورة رجش اعما  اليهو  من هو 

 ".هبا فوقف يقلب كفنل ندما و حزنا على أملل املنهار أمام عنننل 

هي الصورة الشناننة و هي ت   لتوضح و تسد بش و حتو  املعنوأ إى مشهد عنين حمسو   هي 
فالصورة اأازية إمنا هي صورة بالغنة هلا عنصر خلال  تكمن أّنتها يف أحا قاخلرة على التقرير و توصنش 

 .املعذ

 

 

 

 

 

                                                                 

.015علي اجلارم،الشالغة الواضحة، خلار املعارف، مصر، ص  1 
111، ص 0475الشنان،خلار النهضة العربنة، بريوت،  علمعشد العزيز عتنق، 2 

.  لورة الكهف 11اآلية   3 
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 :خصائص الصورة الرمزية

وحدة مظلمة "سالنة ،بش تركتها تتجاوب و يف احل تقف عند تلك احلواجز الصفنقة بني جماالت  
ٍر ،فماخلام املقصوخل يف العمش الشعرأ أن ينقش أ"بوخللري"على حد تعشري " كاللنش و كالضوءعمنقة، رحنشة  

ما خيلعل على دى احلوا  ن من الطشنعي إن يستعري الشاعر من جما  إحفا التجربة من نفس إى نفس،
سنة أخرى،إ ا كان يف هي  االلتعارة ما يعني على اإلحياء مبا يستعصى على التعشري الدال  معطنات ح

نها ولائش اإلخلراك على من خلقائق النفس و ألرارها الكامنة، فالنفس اإلنساننة يف جوهرها وحدة ترتد إل
 .هي وحدة تلتقي بوحدة الوجوخلتعدخلها، و 

شكاهلا و لرمزية يف تركنب الصورة الشعرية حنل تعدخلت أهي  الولنلة اأفاخل شعرنا احلديل من 
تفاوتت يف خلرجاهتا من التجريد بتفاوت ٍقافات الشعراء و مدى ت ٍري كش منهم بازلس العامة للميهب، 

يصنف فنها الشاعر  و ت نب عن صور عدة جزئنة،قد ترخل يف صورة" برمزية التعشري" أعاهافهي بالنسشة ملن 
 .ة إى حالة أخر اضافة مشاشرة ال تتم عن تعقند الر ية الشعرية أو مشوهلاموضو  حال

إن أهم ما جيمز بني الصورة و الرمز و ازلطورة هو التوتر و التوافق يف آن معا، اليات املشدعة بكش 
و الدائم، الاص و العام، إن ، املؤقت   املوضوعي بكش للشناتل اددوخل و املطلقخصوصناهتا و العا

وخل املوجننة اليت تقصد إلنها و هي إل اء التناقض عشريية الثالٍة تكمن يف ال اية الففعالنة هي  الولائش  الت
و متثنلل و احتوائل بعد  لك يف ما ششل بل عن هريق التشارة هيا التناقض بني اإلنسان و العا  ادنط 

 1.الصرا  ا املصاحلة 

ن يكشف خشايا دفها الكشف ا حتقنق املصاحلة، والفنان اليأ حياو  أن الصورة الفننة هبيا هقد تكو  
اصلو تديد رموز فننة متكنل من إحداث هيا التو بن يتولش بالعا  ادنط بل يضطر إى أنفسل يف عالقتها 

                                                                 

15،13عثمان حشالف،الرمز والداللة يف شعر امل رب العريب املعاصر،ص  1 
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ازلشاب، فنلج  ٍر لسشب من نسجام اليأ يتعرض إى انقطا  و تو ، بقصد حتقنق االالصلة بازشناء 
 .لشاعر يف فنل إى الرمز جمدخلاا
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 :الرمزية العربية و مظاهرها في الشعر العربي

و املفكر العريب ، الشاعر جلان ة بشدايتها جللان خلنشية العربنة مبفهومها املعاصر مدينالرمز  تعتل
،أما النا  "و الرمزيةالرومانتنكنة : "ني يف ل ة الضاخلمؤلس مدرلت-ا يرى مارون عشوخلاملهاجر، فهو فنم

ية مستقنمة   تفقد فنها ماضي قد نش ت رمز  أبو ششكة فنقرر انل من خال  أخلب جلان و نعنمة و أيب
اءها فتلهو باملساحنق كاملرأة الفارغة، هيا على حني يرى عدنان اليهيب أن جلان كان يف الل ة حن

التمهيب من جهة كما انل كان بروحاننة كتاباتل و إحياءات رلومل الرمزية أو  احلقنقة أو مششر بفكرة 
 1.مششر بامليهب الرمزأ باليات

 :برمزية جلان إى ياهرتني رئنسنتني ت علنها هي  املقررة كن إرجا  ازلس الفننة اليت بنن

اخل على كثري من التعابري ل هؤالء الدرالون يف أخلب جلان من شفافنة ازللوب و االعتمما ملس: الأو 
خر هي  التعابري اليت تقوم آ إى...املستحدٍة كاليات اأنحة ، و حقش القلب، و مراشف ازرواج 

باملنظور عن و التكننة ،حمسو  بادسو  و التعارة املاخل للمعنوأعلى التششنل الالألالا
 .العكسالالمنظورأو 

وارية و القصصنة املوضوعات و احلركة احلصا الرمزين متخيا إى احلوار و قجنوج جلان أحنانا: ٍاننا
آهلةازرض، ،املواكب: برز كتب جلان و هو ما ملسل هؤالء الدارلون يف أرموزا زفكار  و مشاعر  ، 

جلان قد ابتد  بعض الرموز الرئنسنة اليت كثر ترخلخلها على أن حديقة النشنو هم ال ينسون يف هيا املقام 
هي ٍورة ،و العزم و العظمة و احلنني و رج هبا عن حدوخلها الداللنة امل لوفة كالشحر شكش خيقلمل ب

 .       اجلسدية و العقلنة، فهي جللان عنوان احلرية املطلقة عناصر فوق قوى اإلنسان

                                                                 

33م، ص 0411مارون عشوخل، جدخل و قدماء خلار الثقافة، بريوت لنة   1 
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و اليت صاغتها يف قالب " باملواكب"مالل الشعرية، عني مطولتل املسماة منو جا من ابرز اعو لنستمد 
  لنس ن حلناة ال اب، إلواقعنة، و هو من ناحنة أخرى تزي،هو من ناحنة تصوير حلناة اأتمز ا حوارأ

 1.هشفنها يف حناة املدننة من أبا

 :ال اب يف حلناةمجااليقو  جلان يف إحدى مقطوعات هي  املطولة، مصورا 

 الُقُصورْ َهْش حَتََدَث ال َاُب َمثْزَلى                َمْنزالً خُلوَن 

َتتَشَزَعْت الَسَواِقي                      َو َتَسلََقْت الُصُخززورْ   فَز

زززورْ  زززز  َهْش حَتََمَمْت بِِعْطُر                 َو تَزْنَشَفْت ِبنُز

 يِف ُكُؤوِ  ِمْن أٍَِري َو َشرَِبْت الَفْجُر تُْرَا

 َفنَاِت العزِزنَززْب َهْش َجَلَسْت الَعْصُر َمثْزَلى             بَزنْيَ جَ 

ززززْب   َو الَعنَاقِنُد َتَدَلْت                        ُكثْزرَيَاَت اليََّهزززز

 فَِهَي لِْلَصاخَلى ُعنُوِن                   َوِلَمْن َجاَ  الطَزعَززامْ 

ززززَدامْ 
َ
 َو ِهي َشْهُد، َو ِهَي ِعْطُر              َو ِلَمْن َشاَء امل

 2ْت الَعْنُش لَْناًل               َو تَزَلَحَفْت الَفزززززززضْ َهْش فَزَرشَ 

ءالرمش، مبا فنل من خفة و لتجاء الشاعر إى وزن قصري و جمز مولنقى أٍريية لششها إ هي  ازبناتتاز مت
على  فالشاعر يعتمد يف تكوين بعض صور  تتواءم مز شفافنة التعشري و اللوحات الطشنعنة املتتابعة،

و هو -و يتحو  النور-و هو موضو  حالة الشر -ترالش معطنات احلوا   نل يتحو  العطر

                                                                 

073-075و الرمزية يف الشعر املعاصر، ص  حمموخل فتوج،الرمز  1 
11ص . 0451بريوت ،مكتشة صاخلر، لنش جلان، املواكبجلان خ 2 
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و هو من  -إى نطاق حالة أخرى هي حالة اللمس، كما يتحو  الفجر-موضو  حالة ازبصار
عو إى نطاق حالة اليوق، و من ا ال يتحرج الشاعر أن يد. نل أضواء  موضو  حلالة ازبصارح

را،  كم أن هي  املدركات مجنعا تنشعل من مام بالعطر و التنشف بالنور و شرب المر تإى االلتح
 .جما  واحد هو جما  احلسالنة، و يف هيا ما ييكرنا بنظرية العالقات الرمزية

رغشة التفسري، وجوخل ، فطر على حب الشحل، و من ا تولدت عند  ال شك يف أناإلنسان مني 
و خيامر نفسل، و كانت التجارب و املواقف اليت  ر بش تفسري كش ما حينط بل احلناة، تفسري الكون و 

هبا يف حناتل، تدعو  إلىاخلراك كنهها، و تسمنة ازشناء ب عائها، فقد أصشحت التجارب ازوى تسمى 
ة رموزا،و الثاننة تسمى معاين، و االنتقا  من الرمز إى املعذ يسمى اإلشارة الرمزية، و هي  اإلشار 

 1.تتطلب صلة خاصة حنل الرمز و املعذ

د  كر الدكتور خلرويش   ، فقأ و لار على بعض خطاالشعر العريب املعاصر من امليهب الرمز  التفاخل
زخلب العريب حاو  شد عند شاعرين من شعراء ااجلندأ ب ن الدعوة الرمزية و مشاخلئها جندها أقوأ و أ

و . لشاعران ّا بشر فار  و لعند عقشاإلنتاج معا، هيان اني ال ريشني يف املشاخلئ و أن يقلد الرمزي
العمنقة، و اجلندأ معا، و بلوة اتاهاهتا لواء الرمزية يف محالة القائدش يف محش كان لل الفضهيا ازخري  

 .ا  يف احلناة اللشناننة ازخلبنةو هشز مدرلة كاملة بل ة املع

تدوين اللوامز و حلس من ادسو  و إبراز املضمر و التنشاط ما وراء ا"ن الرمزية أ" بشر فار "يرى
للعا  احلقنقي اليأ نضطرب  هاننا، هلبالشواخلة باّا  العا  املتنالق املتواضز علنل املختلف بكد أ 

الوجدان املشرق و  عنا بواهنل و تعجزنا مشاخلئل عا و رضننا أو   نرضى، تدهشنا يواهر  و تر فنل،
و اإلضافات التائهة  املت هب للتحرك إى ما جيرأ بننها من العالقات ال ريشةاجلماخل النشاط الكامن و 

                                                                 

075، ص 0431، مكتشة ازجنلو املصرية،ج،م، ،1االصو  الفننة ل خلب،ط-عشد احلمند يونس 1 
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النخنش و منعطفات الروج و مثاين املاخلة، يشمك يف كشفها اإلحسا  الدفني و اإلخلراك الصريف، فن
 1".املنسرج

منوها إى ما ال تنتمي إلنل  ن الرمزية و املعاصر أراء و أحكام خاهئة بش شاعت يف الشعر العريب
كانت رمزية بشر فار  نظرية زنل   يكن من الشعراء اليين خلرت هلم   و قدشعر بشر فار ، ها يفرأو و 

و وضز هلا مقدمة  ني احلناة و املوت، و لقد كتب مسرحنةالر يا الشعرية عن خلاء ناشب يف وجداحم ب
، و يف تلك املسرحنة خطفات رمزية ، إال "الطرقمفرق : "يف ماهنة الشعر الرمزأ، و املسرحنة تدعي

نل وضز قصائد رمزية تعمد فنها نة كانت تقشض علنل من الارج ا أن النظرية الواعا ال تستقنم زأح
 :وللازوزان اأزوءة و املوزعة توزيعا خاصا و منها ق

 ززززززيمعِ تمْ عْ ا عِ أمَ 

  زمِ النَّ  يزُ ا صرِ وتً صَ 

 يعِ ضلُ أَ  ظلُ لفِ تَ 

زززمِ اهلِ  عاتُ نخلِ مُ  ززز  مز

 زززززاهفَ  درِ ز صَ ضلُ أَ 

ززمِ ما عَ  وَ  ززز زززز ززز  لزززز

االشفَ  لنعِ  خَ إَى  ززز  زززز

ززززدمِ النَّ  منَ  ززز زززز  2ززززز

                                                                 

54،ص0451-بريوت-اجلامعة االمريكنة-معا  الرمزية يف الشعر الصويف العريب -نور للمان 1 
.050،051إيلنا احلاوأ، الرمزية و السريالنة يف الشعر ال ريب و العريب، ص  2 
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الن منة  اهتا معطلة يف هي  ازشطر و كيلك فان نسغ التجربة حاف من الداخش ، فهو ال جند أن  
و إن كانت الرمزية يوحي و ال يقنز يف اآلن معا، و تعمد ال موض لنس من ازلالنب اليت تتعمدها 

لرمزية ا اٍر املدرلة ان الشعراء املعاصرين اقتفو ، و احلاصش أتعمد إلنها عل التجربة لتنقش غموضها
راء كشار شعراء الرمزية و منظريها يف ال رب، و كان كش يف الفن و الشعر متطابقة مز آ "هم فكانت أرا  

 .1"ن يشدعوا شعرا عربنا يتطابق مز شعر كشار هيا امليهب يف ال ربهم أّ

يف  هش على الشعر اللشناين لعند عقش و فنت القوم، بصورة املستطرفة و توغللأ 0463يف حوا  عام 
اإليقا  ،و كانت قصائد  أششل بثورة يف زمنها إن لعندا لنس رمزيا قط و إن كانت تطنف بشعر  

 :لرمزية، و  لك ل لشاب التالنة بعض الصور ا

احل الشعورية بالتموت عن العقش إن الرمزية حركة روحنة صوفنة تستشطن العا  و تالمس أشش:  أوال
تربة لعند  هننة عقلنة، تعتو و تتجل يف لوك املعاين و متض ها احلس  واملنطق أو املاخلة، و كانت و 

كشها من عتو  اليهين اج االفماضات ازخرى هلا و لقد أخلر وتولندها  و تعقندها و مد أبعاخلهاو التخر 
 .شال ات اليت تويف إى حد التهورأبعاخلا من امل

ننةم ة من رحي تربة إبداعنة خارجالتجربة الرمزية ه: ثانيا  .ازخلب العمنق على امرأة ٍو

متام، فشعر  هو خلين الشعراء إلنل هو أبو ا يكون بتجربة الشديز العشالي و أإن تربة لعند أششهم:ثالثا
ن عقلل املتمرخل و القاخلر على التجريد، هو اليأ يتوال  و يفملل و ينشي  كحثالة شعر خناعي مبعذ أ

 :موات، يقو 

ُّ مَ  رَ زاهِ ا ازَ لنَ ش َ   انَ ا 

 فشَ الطِ  وتُ منُ  ى أوْ حَ وت الض  منَُ 

                                                                 

.017ص م ،0440، 0حممد العشد محوخل، احلداٍة يف الشعر العريب املعاصر، الشركة العاملنة للكتاب، ط 1 
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 لُ لَ شكْ  خل الَ الورْ  لةَ نا عِ لَ 

 شِ  مهْ   يِف رُ ما كَ  ما العمرُ فَ 

يب متام املتعايش على الصحو و املطر يف قصندة الربنز أ ايش بازفكار صنوا لشعريعد هيا الشعر املتع
ال شكلل ضرب من التعشري اليهين و و على اللنش والنهار يف قصندة عمورية،أو لنس يف قولل علة الورخل 

 .بالسمة الرمزيةاليت يريد بعض النقاخل أن يسمها  الفكرأ بش الفلسفي ادض، ولنمض يف القصندة

عر لعند عقش يف بعض القصائد إال أنل ي رقها يف ن املالمح الرمزية ال تنير يف شمهما يكن فا 
و تضنز يف زمحة التشابنل و الكنايات و  رتناخلات الرومانسنة فننصش لوحااإلنفعاالت و خضم اإل

 .ت التفسرييةااللتعارا

و على  إى مثش هي  القضايا الفننة فكان رأيل مبثابة رخل قاهز على لعند عقش" صالج لشكي"تفطن 
فما أحقرها هي  املولنقى املتمتمة :" ولئك اليين ألرفوا يف حصر الشعر بالعنصر املولنقي فقا  أ

ا نناهبا نطقإى جانب تلك اليت تضنق السانفو  بسط وما أفقرها تر  على مطاولة أحلرف و اليت العلى ا
 ".محتا  للشعراءنت مولنقى ازبنات هي الشعر فوا ر إ ا كا

ة لالنال يعتمد  هو وحد  كدعامة أنل همش عنصر املولنقى يف الشعر غري أن صالج لشكي ال يإ
الكتابة التقلندية الفكرة و العاهفة  و النا  و االللوب على الا  عناصر مفرخلة يقوم علنها الشعر 

ن الشعر بالعنصر املولنقي فقط،  لك ألرفوا يف حصر ا اليين أمراعنا شروط الكتابة العربنة منتقد
فهو من  "عشارة عن التجاوب بني الشاعر و عاملل و الشعر هو االحسا  هبيا التجاوب الشعر عنده

 .لك فعش لعند عقشجش  أجش  لك مجا ، و من أ

لتعشري لتوهند ا ا كانت الرمزية عند لعند عقش قد ويفت مز احتفايل فنها بصفاء السشك و مجالنة ا
تويف يف ازصش من أجش ولوج أجواء أيب ريشة الضنقة و املفتعلة، فهي عند عمر  قلنمنةأواصر اإل

للوبل شاعر ب صالتل العربنة و أة هابز العمق مز احتفا  العطاء تربتل االبداعنفننة جديدة قصد إ
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احششت الرمزية باعتشارها تارب نفسنة عمنقة "شة يبور و عن ش فل باالتا  الرمزأ يقو  أاملشرق، العربن
، و اقرب الشعراء الرمزيني اى نفسل اولئك اليين كانت غايتهم "تسمح للقارئ ان حيقق قدراتل الفننة

خلجاربو، و شار  بوخللري اليين وقف منها عمر ابو ريشة شة إلالنة صرف كما هي احلا  بالنسالشعرية مج
وخللري الليان صرفت وبٍنان ّا بو و أحب الشعراء اى إ: " حب كشري و اعجاب شديد فقا موقف 

ا، فهما اششل بلولب صور يف حالساعات الطوا  يف مطالعة ا انوت رلام كنفما حركتل وجدتل صورا ٍاّر
إى أفق فال تشعر مبلش و ال  تها و يف كش منهما رمز ينقلب من أفقجديدة  تلف كش صورة عن اخ

 .س بتعبحت

ترتدأ مرات أٍواب رمزية أخرى شفافة  ر  العديدة و ٍشات برنالنةشعاو تشقى لعمر أيب ريشة عل أ
فقد أوتى صاحشها من "ف و حسل املرهف خنوط أصالتل العمنقة و  وقل املم  مشرقة فنها الكثري من

احلب و  لشها إى صور رمزية يفوج منها شيابراعة التصوير ماجعلل يشي  املرئنات و يق وقوة النا  
احلنني ،فك منا الطشنعة عند  صور متحركة أو رمز لحرأ يروأ أحالمهالعيبة، فهو ال يرى يف 

لفرج و احلزن و الرغشة و ازمش ما جيد يف نفسل من ا ازشناءإال نفسل، و ال جيد يف حناة ازكواناال
و لكن بشفتنل ال بشفيت غري   ،عرف نضارة احلناة، و  اق حالوهتاالقلق و الشك و الشؤ  لقد و 
شعور  و عاهفتل ال بعقلل، الطشنعة ب لرها رمز ملا يشعر بو شقائها  ك مصري الششرية و عرف بؤللأخلر و 

 .1"عما يف نفسل من اآلما  و ازحالم بل، و هي صور حمسولة للتعشري

ا القامولنة عاجزة عن  إيضاج حلم هتمعاين ازلفا  و مدلوال لرمز عندئد، تعشري فوق الل ة ،إ فا
،و غري قاخلر  على إجياخل اللون اليأ يرلم بل الشاعر لوحتل ، عند  لك  يلج  إى الرمز زنل الشاعر

الرمز ولنلة نو  من الرضي على خطابل ، و هكيا يصشح الوحند اليأ جيد توازنل النفسي و يشعر ب
د حقنقة الشعر اليت تشعد  عن ، ا ولنلة للتحلنق إى عوا  فننة مجالنة إنساننة تؤكارضائنة للمشد  أوال

 . رية ٍانناالنث
                                                                 

630عن كتاب لامي الكنا  ازخلب العريب املعاصر يف لوريا ص  177ص 1ج16/األد)صلنب جملة اأمز العلمي مجنش 1 
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يتهم يف شكش متميهب على شكش مجلة من ازخلباء الرمزيني و أن تظهر رمز  هي  العوامش خلقت
، إالأحم التطاعوا أن يصلوا بشعرهم إى مستوى رفنز و كان على رألهم هؤالء "ولنايأ"و"رمنةاالم"

لواء  ألتخدام الرمز االن هناك نوعني ألالنني من و يف الشعر املعاصر جند أ" جلان خلنش."مجنعا 
يثة أو ما تصش بالرموز القد ة أو احلد"حنل املاهنة أو من حنل هشنعة التصوير الشعرأ ، أوهلما من

 .1"إلنساننةأو قد يكون مزيع بني نوعني أوأكثراالشعشنة أوازلاهري العربنة أو 

كاملستوى الفين باملوضوعنة و الدرامنة و فن "اث بصفة خاصة لنليب حاجات عديدةجند بروز الم 
على و ننة و تواصال مز الثقافة اإلنسا ناء الماث و ت ٍرا بالشعر ال ريبالماث على املستوى الثقايف باح

املستوى القومي باالرتداء إى اجليور ضد ال زو ازجنيب و على املستوى النفسي و اهلروب من غربة 
 ."احلاضر إى عا  أفضش و على املستوى السنالي بتجنب القهر و االضطهاخل

شارة بالند أوالرأ  من متام اإلن حسن ، و اإلفصاج زالرمزاإلشارةأو يد  الرمز يف كالم العرب على 
 .2عن الكالم و تستقش هي بالداللةحسن الشنان ، كما يقو  اجلاحظ ، أو تنوب 

حركة هي جزء من العملنة كانت تشكش و الشعر إى حالتل ازصفى،كانت غاية الرمزية الشلو  ب
احلديل، و قد ارتشطتشالرومانسنة اليت متنز الفكر عاين الشنئة املنسوبة يف النفس،يف اكتشاف امل الشاملة

الشعراء اليين ف."فتحت هلا الطريق اليت رهست بالرمزيةلكنها متت ، و قدأاليت كانت قد تراجعت 
عقش، و بدر شاكر السناب ،صالج من بننهم بشر فار ،لعند شهد هلم التاري  يف هيا االتا  نيكر

 .و غريهم ورالصش دعش

 

 

                                                                 

113فايز الداية، مجالنات ازللوب، خلار الفكر املعاصر ، بريوت ص   1 
10،11خلرويش اجلندأ،الرمزية يف ازخلب العريب،خلار النهضة ، مصر، القاهرة ص  2 
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 : مظاهر الرمزية العربية

 :ما يلي إمجا  خصائصها فن كن 

 :الوحدة العضوية:أوال

تظهر السمة ازوى اليت تتمنز هبا ازعمااللرمزية يف الشعر العريب املعاصر يف اإلحلاج الشديد على 
ن تكون نسنجا أ كولورخلج وتعين أن تنمو القصندة من خلاخلها،أأ"الييدعىالنهامشدأ الوحدة العضوية،

فعال يهرت أن يكتمش الشناء الفين و  تؤخلأ فنل كش خلنة إى اليت تلنها إى امتنامنا، منوا عضويا هشنعن
 .املفهوم يف الشعر الرمزأ العريبالوحدة العضوية هبيا 

 :حد  القارئ يفسر النظر الشعرأ:ثانيا

،ي ري نظام الكالم و القنمة الشعرية لنست معطاة يف الكلمات ر انفعا  بالقلوب و العقو الشع
ر ن الرمزأ زمن هنا تركوا للقارئ احلد  و هو عملنة نفسنة يف تفسري الن م ا املشاشرة و لرمزية تٍؤ

تجدخل،  نل خياهب أجناال ،و هبيا  تلك النا الشعرأ القدرة على الشل املاالقتصاخل يف الت نري
 .و من هنا شدخل الرمز على القراءة يف اآلٍارازخلبنة لنشل املتجدخل للنا الشعرأمتعدخلة،

 :العمق و التعقند املعنوأ: اثالث

ر  املولنقي اليأ تفس و اإلهبام، ج شعر عظنم و هيا ما يسشب ال موضإى العمق ب نة إنتا  هتدف
فاق املعاين و إبعاخلها على او يشري إى ٍنايا ازلفا  و المكنب إ  توحي ب الشعرية املتناغمة يف 

 .نوعة نكسب الشعر تفسريات متعدخلةخلالالت مت
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 :هندلة الصورة و غزارهتا:خامسا

احلسي و املعنوأ يف الشعر الرمزأ و لكنها ت   مشهمة و غامضة يف : هاة بفرعنتكثر الصورة الشعري
تكسب الشعر أكثرازحنان و هندلة الصور عندهم عملنة ألالنة يف العمش الفين زحا يف رأيهم 

 .1"يف النفو إحيائنة بعندة الصدى 

جمو  القصندة أو من الوشائع اليت ترتشط مبتتولد من  بش من مجالنة ازجزاءقصندة فننة ال تتولدال 
هكيا أصشح للقصندة معذ خيتلف باختالف و القصندة،خلورها يف اإلضاءة أأ من موقعهما يف جسد 

لفة ملعان رت الرمز مجز ريها يف  هن القارئ و مبا أنناهتا الت ويالت املختلفة اليت تثالقارئ و تتقشش أب
ساّة املإى   دعو ظا يزخلب الرمزأ يفرض على القارئ قراءة واعنة و يدعو  إى كشف املعاين الفنة فا

ن حيافظ هويال على لحر  بننما ازٍر الرمزأ احلقنقي جيب أيف فكرة املؤلف و إى مالقاتل يف تفكري  
 .2و لر  و تعدخليتل معاننل

توينف اى التخدام قوا  اإلخلراكنة و إلنساين و تدفز القارئ إى الفهم اهي  هي الرمزية اليت ترتكز عل
دالالت و املعاين اليت تعجز عن تشلن ها الل ة املتداولة و املتعارف علنها و الروج الحوالل للوصو  إى 

بني القارئ و النا من اجلو امل لوف و اأا  احلسي الرتنب و التحرر من ازغال  اليت تقف حائال 
 . حدوخل النظرة املسطحة و تعلل يتتشز الدالالت من زاوية واحدة فقطت لر  بنيو 

يف  لنست رهننةجوخلة القصندة اإلنساننة ف ضواء كاشفة على جوانب من التجربةأ الرموز تلتقي
رة و إمنا هي رهننة كيلك مبا للرموز من قدرة  تعش املضون خلاال و  تلقائنة حنةعشاراهتا من بساهة مٍؤ

، و لعش من 3خلاللة املضمون لنست مبعز  من ال موض الثرأ اليأ تصحشل هزات عاهفنة متنوعة
ننة الراقنة شعور  بسياجة التعشري العاخلأ و ازلشاب اليت خلفعت بالشاعر إى الشحل عن الولائش الف

                                                                 

.131،136االششاعنة الرومانسنة، الواقعنة، الرمزية،ص خلرالة املدار  ازخلبنة يف الشعر العريب املعاصر، مدخش إى نسنب نشاوأ، 1 
01، ص 0/70هنريزغنب، منشورات عويدان بريوت باريس، طازخلب الرمزأ تر  أ بريأ،ر هن  2 

033ص  0470، بريوت، 1خلار ازندلس، ط،مصطفى ناصف، الصورة االخلبنة 3 
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لى ت نري وينفة الل ة الوضعنة قصور الل ة املشاشرة هليا السشب وجدنا الشعر الرمزأ يقوم ألالا ع
باجياخل عالقات ل وية جديدة تشري إى مواضنز   تعهدها من قشش ، و هيا يؤخلأ إى ت نري مقام 

 1.الكلمات ، و جمرى الصناغات امل لوفة بالنسشة للملكات اإلنساننة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

. 10ص  0471مؤلسة نوفش بريوت لشنان  0عشد احلمند جندة،االتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر ط  1 
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 :المدرسة الرمزية الغربية

ن املاخليات هي املصدر الوحند أ املاخلية يف أوروبا اليت رأتال شك أن الثورة العلمنة و الصناعنة 
خنقهم ديهم فراغا روحنا قاتال أدت لمة كشرية يف نفو  ازخلباء حنل أوجللحقائق قد أحدٍت صد

لهم كش مجنش كانوا فط نات املاخلة أربكهم و جعلهم يعنشون ال ربة خلاخش أوهاحم بش قتش يف خلاخ
كهنوية يت نش ت من لنطرت خليانة نصراننة  ض املظاهر السلشنة ازخرى اليفناإى هيا بعحيشونل، و إ اأ

ن جيدوا بديال ين يرفضون ما يفرض علنهم، ال بد أن ازخلباء اليرفة ، على عقو  النا  و قلوهبم فاحم
 كانت إى فلسفة أخرى جديدة و اليت واللماخلة و أتشا  املاخلة ، فلج  يعلون من خاللل عن رفضهم

وحي اليأ كان يعاين منل ر ألالنب التمرخل على اأتمز اليأ عجز عن مشء  لك الفرا  ال أللوبا من
 .اإلنسان

و كون الرمزية يؤرخ هلا  م و هي السنة اليت تويف فنها فكتورهنقو0775لنةإى يرجز تاري  الرمزية 
و خنالل من بنئتل إى بروحل "هيا يعين أحا جاءت بعد الرومانسنة اليت تطلب من الفرخل الفرار بعد موتل 

 .لنمار  حلمل بنئات حيلم هبا أو إى ماض 

كان نتنجة لعوامش عدة ، منها و  أواخر القرن التالز عشر  يف فرلا يفامليهب الرمزأ  اشتهر
نشز كش هي  العوامش من فرنسا، و ازخليب و الفين و الثقايف، و   تاالجتماعي و االقتصاخلأ، و منها 

قد تضافرت هي  العوامش مجنعا على إجياخل احلركة ازخلبنة اليت ،و  رجي و الداخليإمنا كان منها الا
 .نزعت نزعة صوفنة

عما  للميهب الرومانسي و قد تلى يف أ ن الرمزية ميهب يهر يف بدايتل كرخل فعشيرى النقاخل أ
ازمريكي إخلجار  و ت ٍربازخليب" زهور الشر"زخليب الفرنسي اليأ اشتهر بقصة ،ا(م0731)بوخللري
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د و بعشارة أخلق من من التعقنأحدّا مقدار ما " عمش أخليب، اليأ كان مؤمنا بشنئني يف كش 1الن بوأ
من الروج اإلحيائي،أأ شيء ششنل مبجرى فكرأ حتت ازرض المرئي و ال ر قدر ما خالمكنب،و اآل

 ."2حمدوخل

، ا يقصد هبما الصناعة،أو احلرفنةن بو إمنيالحظ أن التعقند أو المكنب  امليكورين يف نا اخلجار أال
ائي أو القدرة على الصناغة املختلفة  و بناء السناق اجلديد املختلف عما هو موجوخل أما الروج اإلحي

 .فتعين االبتعاخل عن املشاشرة

ال أنل لقضايا العلمنة و الرياضنة، إبا ااما مكثفمل  إخلجار أالن بو أخلبنة حصنة و إمنا أ تكن ٍقافة ا    
 نل عاجز عن اقتحام ألوار النفس الشاهننة و الولوج إىمز  لك وقف من العقش موقفا رفضنا و أحسش 

ن القصندة احلق  ينش ي أن حتمش كانت رخليفة زقاصنصل، فنزعم أ  عاخلها،فمعظم قصائد أعماقها و أب
ى االجواء و احلنثنات اللجوء إش إى وجدان القارئ خلون صمن  اهتا املعاين و الصور احلرية أن تدعها ت

 .الارجنة

فكرة اليت خلعا إلنهاالرومانسنون   يرفضها الرمزيون بش متسكوا هبا هم أيضا، فكان رفضهم الن إ   
منوا أن احلناة راخلعة و ليلك آللماخلة اليت ه ت على احلناة،و رفضهم للمظاهر اليت غالشا ما تكون 

 .لرار اليت هي روج الواقز و جوهر ياهرا و باهنا و أحم حماهون باز

إن احلناة عندهم لنست مظهرا ماخليا حمسولا فقط فهناك اجلوهر اليأ هو روج الشيء و هو ازهم 
 .الرمز عندهم و ال لشنش ملعرفة ألرار هي  الروج املتخفنة يف أعماق الظاهر إال

لكش شيء أخلواهتم من خلش  لك،فلتشطنوا شاملخفنات كشريا فالتشطنوا ازشناء بش اكان إ احمف
دلو  خارجي ينقش الصورة الظاهرة الناهقة و اليت غالشا ما تنقش حقائق جزئنةو نصفنة، عندّمدلوالمن

                                                                 

فايز علي، الرمزية و الرومانسنة يف الشعر العريب، خلرالة ل بعاخل ازلطورية و الدالالت يف العريب مني اجلاهلنة العصر احلديل 
13، ص1116 1 

034الشحرأ ، ص موهوب مصطفاوأ،الرمزية عند  2 
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و إى تاوز هيا الواقز الناقا إى املدلو  ،و ليلك جل و أحا زائفةو موهومة ال هائش من خلوحا
 لك أن تكون هي  مشهمة، و هشنعي بعد الداخلي اليأ يوغش يف أعماق النفس راعني صورا 

صف و اإلهلام رافضني أن يكون الشعر  ن الولنلة املعتمدة يف الكتابة هي اإلحياء والصورة غامضة، ز
وج إى تاوز ادسو  و الواقعي للولوج يف أوإنشاءأوت مال و ال خطابا شعريا، بش هم

زا ملدلو  بعند و بالتا  فاللفظ جيب أن رمنكون كيلك فالكلمة جيب أن تكون حتىو ،م امرةاأهو 
 .دث من جر  يؤخلأ إى متعة و ليةيوضز يف مكانل مبا حي

هي  الصور ال  كن أنت   خلون ت مش كشري يف الكون و نظرة عمنقة للموجوخلات بش هي نتنجة تدريب 
دة ألوان كن الشاعر منهم من مشاهشاق على  لك ال  كن التوصش إلنهاال بعد هو  معاناة ظا م

، زنل يعتقد أن هناك عالقة اتصا  كشرية بني احلوا  اليت على تنوعها  حوا  النفسنة اليت ال لون هلال
 .تششل املرالالت الكائنة بني عاملي الشاهن و الظاهر

إى  نل املاخلة اليت حتجب عنل النفا االإ ا لقط من عنن لكإن املشد  يف رأيهم ال يتمكن من ر ية
و هو يت ل لفي روج املاخلة هي  و اإلشراق حيناها الشاعر الرمزأ ي حالة من العلو جوهر الشيء و ه

يف يقو  رامشو "احلقنقة، فعندما  احلالة اليت تششل إى حد كشري حالة الصويف عندما حيش يف  ات
ا  فهيا اللون ،فال ناب يف الطشنعة ال يكون اخضر و بالت 1"ضشاب بعد الطهر الفاتر و ازخضر

مكسرة احلواجز املاخلية لنس نتنجة ر ية عنننة بش ر يا نفسنة خنالنة، تاوزت املرئي إى الالمرئن
 .احلوا  و الرتب املنطقنة متخطنة عا 

االلتشراقالروحي ملا وراء املاخلة و احلناة و املوت، احا حالة بزية حركة خلاخلنة هلا اتصا  شديد الرم تعد
الفعلنة اليت تييب الظاهر يف املضمر احا حالة التعايش اليت تسكن فنها املاخلة و احلوا  من الروحاننة 

ة غري مالزمة هلا و معهما العقش يف عا  ال نشات النفسنة ررجة صورا تعل عن خلالالت اخرى جديد
عوخلة اى حالة من براءة الروج اليت "حا بيلك مضة عن العقش و بقنة احلوا ، و ك ايف واقز احلس غ

                                                                 

001اوأ ،الرمزية و السريالنة يف الشعر العريب و ال ريب،ص ح ايلنا 1 
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احلالة اليت عل عنها ة لنعوخل االنسان اى لة من التحرر الضمني الشديد الوه متثش االشناء او حا
 ."فالهون حنل كان هو و احلقنقة  اتا واحدةأ

هشنعنة   هو حالة نفسنة"لوف فال بد ان يكون غامضا و ال موض امنا إن هيا التعشري شكلل غري م 
و مة بياهتا تنطق منها و تقفش إلنها و   تشي  أكانت مني الشدء حنل كانت النفس االوى مفع

 .ترهتن لضرورات العا  الارجي و قرائن االيضاج و الوضوج

صنق بالتجربة الفننة القائمة يف ما الوضوج فهو فر  مت ري ال موض لإن ال موض بعدئد أصش ٍابت أ
ينسها غري معلنة و ال معروفة او مق ة الصماء اليت تكون مظاهرهاالاحلششل بأعماق النفس و هي أ

يشكش افكارا خنالنة قشش ان يشكش افكارا عامة بش هو يدرك االشناء "نسان كما يقو  فنكو فاإل
 ".اخلراكا مشوها قشش ان يصش اى مرحلة التفكري يف هي  االشناء تفكريا منظما

م على التجربة حكأأ صلي امنا هو وصف الحق ال لابق أفنكو  اليت  كرها" مشو "لفظة 
ورة و ليلك فال موض ناء تشكش الصمنظور عقلي منطقي ال قشش الوضز أأ أٍ ن وضعت منبعد أ

مالزمة   ا كان الوضوج صفةلوف و إلنثرية اليت هي صفة الظاهر و امل ى بل بعندا عن اصفة شعرية تن 
كلت و التهلكت، تآل ة اليت زامنت الشفوية اليت اآلخر ل للشفوية فان ال موض نتنجة االلتعما 

رية اليت هي االلتعما  املشاشر للمفرخلات يعطي نوعا من النثاجلاهزة إ  الشاعر يرتاج للمعاين  خلما عاو 
ب و الفضاءات ن حيلق بعندا يف عوا  القلطق و الظاهر يف حنل يريد الشاعر أو املنل ة العقل

و القدرة على االلتشطان  ال من  لك ولائش الر يا باهنها احلقنقة اليت ال يراها إيف الالمرئنة اليت  في
 . "احلقائق الكامنة و اهلاجعة فنل  فوجلت إى روج الواقز و ضمري  و أخرجت من رمحل"
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ين اجلديدة تكون هلا القدرة على ن  تار ل ة جديدة تشحن فنها الكلمات باملعاكان لزاما علنها أ  
ن  ليت حياو  الشاعر تركنشها و حىت إصوتنة جديدة تلخا ما تركب من االحسالات احداث إ

 .1"ين خلصناج فقهاء الل ة املتشد"و رفنة ،و الصكانت على حساب القواعد النحوية

ن الرمزين موضو  معني اشارة مشاشرة فااى  لفا  جمرخل رموز اصطالحنة تشري هبا الل ةو إ ا كانت از 
ى الدالالت خرى جديدة ال تقوم علننشئوا ل ة أشاشرة و حطموا الروابط علنها لقد رفضوا هي  امل

 .2"واعشا لياتل غري مهن  لتقشش فكر موروث"يأ جيعش الفكر لافقط و لكن على الرمز 

ن يشتق كلمات جديدة ،على حتويش الكلمات احلق يف نظرهم هو القاخلر و بدون أالشاعر الرمزأ 
ل يفرغها من معناها نا معاين اخرى جديدة و ك التقلندأ املتعارف علنل فنعطنهاجلارية عن معناها 

كما فعش " جبمالنة القشح"ها باملعذ الشاعرأ، و ليلك وجدنا الشعراء الرمزيني يهتمون الشارعي لنم 
روائح االحسالات املنشعثة من  بوخللري و رامشو اليأ ش ش بلون الكلمة و ايقاعاهتا الداخلنة و

ز القنام بل، ماال رمنل اليأ أجهد نفسل يف أن حيمش الل ة ما   تستطلوانا و روائح رتلفة و لفا  أاز
فالشاعر ال ٍري  و بالتا  صف الشيء، و نقش الواقز بش على ت حنل خلعا اى شعر ال يقوم على و 

 .أمام الشيء واصفا أو راويا بش موحنا و مندجما فنل يقف

و املدلو  ع،املدلو  الارجي اليأ ينقش الصورة الناهقة للواقالرمزيني مدلولنيحيمش العمش ازخليب عند 
 ات املدلو  الشعند و  عماق هي  الصورة باعتماخل الكلمة للرمزالداخلي اليأ حياو  أن يكشف عن أ

كتشفوا ا  "حمو الولوج يف م ارة اأهو  حىت زعموا أ ،الصورة املنتافنزيقنة  اهلائمة يف ازجواء ال نشنة
مزأ القدرة على عمق معاناتل و النظرة اجلديدة للشاعر الر  أعطت3"رضانعكالات السماء على از

،و إ ا هو يضز خرينالنفسنة اليت ال لون هلا عند اآل حوا يشاهد ألوانا ل  غوار  اتل فا ا هولل أ

                                                                 

030،031موهوب مصطفاوأ، الرمزية عند الشحثرأ، ص  1 
ٍة يف الشعر العريب املعاصر بناحا و مظاهرها الشركة العاملنة للكتاب، ص   11حممد العشد محوخل احلدا 2 
06هزأ بري ،االخلب الرمزأ،ص  3 
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ا قاخلرا على تربط بننهالنوط اليت املي الداخش و الارج ناير إى وا  و بني عاملرالالت بني احل
املاخلة عن عنننل، و هو   يصش اى ما وصش النل اال بعد نو  من  التعشري عنها بعدما ألقط عا 

يتهدم بل جدار العقش و احلوا  و املاخلة، عن عا  ال نب النفسي ،و من "اليوبان العقلي اليأ 
يت خلاللة أخرى غري مالزمة هلا ا  خال  تلك االصقا  و عل تلك الر يا تطلز املظاهر املاخلية و قد

 .1"واقز احلسييف 

 تمز،كان التمرخل على اأبتل ال ربنة نتنجة اهلروب من الواقز اى ال نكان امليهب الرمزأ يف نش 
لصدمة وا ،نسان بسشب السنطرة الكهنوتنةلفرا  الروحي اليأ يعاين منل اإلا أن   اليأ   يستطنز 

ن املظاهر وحدها ال نة و الصناعة املاخلية يف نفو  ازفراخل فنتقن املشد  ألماليت أحدٍتها الثورة الع
 .تعكس كش احلقنقة

من قشش، حاولت  بعاخل   تتنسر للمو بقدرة الفنان يف التعشري و اإلي ا  اى أالرمز حماولة فننة للس كان
لقدرهتم على ،و املاخلة يف الروج، على نسب تتشاين بني الشعراء وفقا أن تشاهد الروج يف املاخلة

 .لنفستوى العاخلأ و ازخلراك الفليات الكلى اليت تتخطى هبا اإلبداعنة املالتشفاف الكثافة و إ

ششل الكامش نانا بالرمز و شح هبا و تلم أحللرمزية إ  كانت قصائد  ت نل مهدو مجلة القو  يف بوخللري أ
عن الرمزية اآلية املولنقنة و قصائد بوخللري حافلة باإليقا   املولنقي من الداخش و من  و ظا أٍر

 .الارج و تكاخل ال  لو قصندة من اإليقا  العمنق اليأ حيتضنها و ي مرها بال نب و اليهولو التمويل

ريأ، فاللنستلمها من بعد  تلمني  بو  راية الرمزية ( 0471ت )منة مالر ىو بعد وفاة بوخللريتلق
زشناء و صورة تتصاعد من ازحالم اليت ت ريهاو ت ييها، و هي ت مش ا "فالرمزية يف عرف ما الرمنة 

                                                                 

017احلاوأ الرمزية و السريالنة يف الشعر العريب املعاصر ، ص  ايلنا 1 
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بوالطة اإلحياء و هيا هو يف نظر ما ال رمنة شفاف من الوهم و ال رابة تصور ازشناء حتت لم 
 1."،أعجوبة الرمز بعننل

ازخلبنة التعملت الرمزية مستقلة يف مطلز القرن مبراحش و أهوار كثرية فمن الناحنة الرمزية مرت 
، اعل الرمزية و املنثولوجنة لدى "يريك كروزر فريد"ر  العا  ازملاين التالز عشر ،عنوانا لكتاب أصد

معارفهم الديننة العلنا إى  لنا القدامى قد نقلواشعوب القد ة و فنل ييكر املؤلف أن كهنة آال
 2".ازيةطشقات الشعشنة بطريقة جمال

الرمزية حركة أفاخلت من الرومانسنة االتا  الداخلي الشعورأ و منحتل القدرة على إعاخلة خلق تعد 
لكاللنكنة امتناعها عن اهلييان ازللوب و من ا املاخلة و من اللنالنة اجلمالنة التعشريية و صفاء أخلمي

   السريالنة يف حننها و حتو  ت اب و يصهر يف ضمري التجربة و لسوفهتداء بالعقش بعد أن يياإلو 
التجربة الرمزية إى نو  من اهللسنة و اهلييان متاما كما يف احللم اعتقاخلا منها أن النفس تعل عن 

 .ثر ظا تعل عنها يف حالة الصحوحقنقتها يف حالة النوم أك

 

 

 

 

 

 

                                                                 

54نور للمان، معا  الرمزية يف الشعر الصويف العريب، ص   1 
4-7مياهب ازخلب، ص  –يالني ازيويب   2 
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 :خصائص الرمزية الغربية

 :انتقاء الواقز و التحرأ عن الروج يف القلب أو فنما خلونل: أوال

نل قنا  يسمها زائفا يف الداللة على احلقنقة و أرأ و املنطقي لت الرمزية الواقز املاخلأ و النثاعت
 يوهم هبا و خياخل  اإلنسان النومي القاصر اليأ يرتضي ما تشيلل احلوا ، و يف هيا السشنش كانتو 

 .1رفنة متعلقة بالسالرمزية حركة صو 

نل القديس اليأ قام مبعجزة االتصا  بال نب و اعر الرمزأ الكشري هو الصويف بش إإن الش
التخراج حقائقل، و هي  الصوفنة لنست الصوفنة الصالة و تالوة  املزامريو التهجد بش أحا نو  

نو  من الدرالة الروحنة  هي.ب العمنق للرموز اليت حتتضنهانمن التحدأ يف قلب املاخلة و التقص
 او وعندئي ي د.للماخلة، و تفكنك أهرها و متزيق حجشها،  نل حيش الشاعر فنها و يتحدى هبا

 .قاخلرا على أن يشاهد الروج يف املاخلة، و املاخلة يف الروج، و ك نل يقنم أو يتجو  يف عا  واحد

 :ازلفا  املشعة املوحنة: ثانيا

اليت " بازلفا  املشعة املوحنة"ا الرمزيون يف أشعارهم ما يسمونل من الولائش الفننة اليت يويفه
اليأ يوحي يف موقعل مثال " ال روب"تعتل يف قراءهتا عن أجواء النفس أي جواء نفسنة رحنشة كلفظ 

و الشعور ب ن شنئا يزو  و اإلحسا  دامي و ازلوان ال اربة اهلاربة،يف مصر  الشمس ال
 .2"باالنقشاض و ما إلنها

الضوء الشاكي و الشمس مرة ":تشاعدة رغشة يف اإلحياء كقوهلمبتقريب الصفات امل يولز الرمزيون
 ."املياق و كش تعشري منها يف موضعل مشز روحي ب لواناإلحياءات النفسنة 

                                                                 

014إيلنا احلاوأ، الرمزية و السريالنة يف الشعر ال ريب و العريب،ص   1 
603حممد غننمي هال  ،ازخلب املقارن، ص   2 
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 : الرمز: ثالثا

صة و حفش هبا االتا  الرمزأ بصفة عامة ،و الشعراء  ا أهم خاصة حتسها الرمزية و اتسمت هبا 
 .خر يقابش هيا ازخري واقعا بواقز آحنل ال" الرمز"أال و هي 

ال و هي مشهمة و احلقنقة الواضحة هي همة باهبامها،و لنس حقنقة عمنقة أاحلقنقة املش الرمز ينقش
لقوط من احلقنقة ال امضة الكلنة و النهائنة و اليت تتلف على  اهتا بازقنعة و ال تتنسر زخلوات 

 .اإلفهامالفهم و 

الرمزية حالة علنا من اإلشراق و اإللتشراق الفين، تتم يف حلظات خارقة يتمكن علها تعد 
 .الشاعر من احللو  يف قلب  احلقنقة  اهتا و نقلها يف إرهاب حسي مشتكر

 :الكلنة و الشمو  و اجلمالنة: رابعا

منها و إن ينهكوها إحاكا، بعد مرا عن التجربة يف أقصى حدوخلها، و أإن هدف الرمز بني التعشري
و أنن توا على حاية مطافها، فهم ال يقشلون باملقطوعة اأزوءة اليت تنقش حالة جزئنة أو شنئا يسريا 

ة  بنقش احلالة يف كلنتها ؤمنون أن الرمزية هي وحدها الكفنلظا  كن أن يعل عنل من التجربة، بش ي
1و مشولنتها النهائنةازخرية 

. 

و اإلبال  و هليا كانت غايتها مجالنة صرفة، أحا  قصى غاية الشالغة،هي حماولة اإلخلراك ن الرمزيةإ
 ن احلقنقة الفننة هي ازعى و ازكمشك اية بياهتا و بالنسشة إلنها فا  تتخي احلقنقة

 :الصورة الشعرية و اإليقا  املولنقي:خامسا

، جيدخلون بعض معاملها لنمكوا ازخرى من مشاخلئ امليهب الرمزأ كيلك اللجوءإى الصورة الشعرية
 ٍنايا كتاباهتم إيقاعا تسنح يف جو من ال موض اليأ ال يصش إى ازل از كما جند يف

                                                                 

011إيلنا احلاوأ، الرمزية و السريالنة يف الشعر ال ريب و العريب، ص   1 
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ا ... شيءكش علنك باملولنقى قشش  "...فن الشعر"عنواحا  يقو  فرلني يف قصندة لل،مولنقنا
 ق من الروج عابرا او عاتل ينطلنجمنحا حىت لنحس أباملولنقى أيضا و خلائما، و لكن شعرك 

 1".أخرى

 :نظرية املرالالت: سادسا

و من لعقش اإلنساين من العا  املاخليهي  النظرية ازبعاخل احلسنة، و املعاين اليت أوفىالنها اترفض 
و إقامة احلناة النومنة لقوم اكتفوا من الوجوخل  أخلاة نفعنة للتعامش الارجن العا  النفسي، و تد أحا

 .2بيلل هلم يف العرف املاخلأ، و يف ل ة املقاخلير و ازحجام و املقاينسمبا 

، و رمبا ات إى مواضنز  و ازصشا  الارجنةعر جارية على ازشكا  و ازلوان لنة الش إن
النة اليت كانت فكرة أو و القشح احلسنني و املاخليني، فالشاعر يتوى أمر الورخلة، و الورخلة املثاجلما  

 ".العطرروحا قشش أن ترتدأ قنا  اللون، الشكش، و حالة أو 

شدوامة العواهف أما كانت تتلهى  كانت الرمزية حركةظضة خلامنة غالشا أعمق من الرومنسنة  اهتا زحا
الرمزيون الكشار و  اصة بوخللري وخلأ نرفا  كان يصرعهم رعب العا  صرعا و يقض مضجعهم قضا 

 .الفعلننيحىت الن   و املوت أو االنتحار 

  تكن الرمزية إال لونا من ألوان الرومانتنكنة، كان للرومانتنكنة ازملاننة و اإلجنلنزية أٍر لنس بالقلنش 
يف نش ة الرمزية يف فرنسا فقد كان الرومانتكنون يتحدٍون عن احلب ،الرحنش و السنالة، أما الرمزيون 

 .كشوفهم على نواحي الفكر و النا فقد توغلوا يف تربتهم خلاخش حقش الفن وحد  و قصروا  
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 :  نلرمز عند الشعراء العرب المعاصريتوظيف ا -(أ

ه اآللية من لك عما حتمله هذ ععراا اعمعارر ممرا رررياا   ر بات استخدام الشعراء احملدثني للرمز يف
رظفت على الوجه  ا إىل افس اعملتقي إ عظيمة رجتعله قرابإىل مستواات مبعاد داللية رفنية ترقى بالشعر 

 .لصحيح بعيدا عن اإلغراق رالتعتيما

ىل ما متلكه تلك األعياء من ملوان رظالل عياء اعماداة ال ي ترمز إلياا مر إوا إىل األفالشعراء مل التفت
عوياة  ات مبعاد احيائية ا تعكسه تلك األعياء يف افس اعمتلقى من حاالت عريرائح   رإمنا سعوا إىل م

 1" إال رجاا مقنعا من رجوه التعبري بالصوية"هوامر لك ألن الرمز 

فااه استخدم كلمات  ات داللة يمزاة  ....القمر الراح فالشاعر عندما استخدم كلمات مثل البحر
ة التأثري استخدامه هلا لنا اكون له قو كاات بعض هذه الدالالت مشرتكة بني معظم الناس  ر لكن ريمبا 

 .ت مر األبعاد القدمية هلذا الرمزالعالقا الشعري ما مل حيسن الشاعر استغالل

ز   رال ميكن الكشف عن الوظيفة ال ي اؤدااا الرمز يف السياق األديب بالسؤال عن حاجة استعمال الرم
استكشف القايئ ن يف مسات الرمز افسه مبا حيمله من قدية على اإلحياء مكعك من جزءا من اإلجابة ا

التعبري الغري مباعر عن النواحي النفسية اعمسترتة ال ي ه اإلحياء مي من خالهلا معىن خفيا خلفه   فالرمز معنا
غنائه داللة النص حني اعمل رما ميتلكه من فعل مؤثر يف إ ية ال تقوى على مدائاا اللغة يف دالالهتا الورع

ان ال ي حيل فياا الرمز حمل األعياء   كما من الرمز اساهم يف تالؤم يف جماله الفين الصحيح فالفن مكثر اعمياد
 .مجزاء العمل األديب رترابطاا   رجيعله قاديا على إثاية اافعال القايئ 

ل   فالعمية رسياسية راجتماعيةافقإن الرمز رسيلة فنية رمضمواية اعمد األدباء إلياا السباب فنية   رث
  رقد ن قضية فنهالبد للمبدع من موقف اجتماعي م   إ كري مر اجتماعياإلبداعي ال اصدي من فراغ ف

 تعددت مسباب استعمال الرمز فاعمبدع حيتاج إىل رسيلة تنقده من اخلضوع إىل بؤس الواقع 
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سد مظاهر ال ي جيب ررعاا يف رياغة فنية جت احملدرد  فكان الرمز األداة ال ي تستطيع احتمال احلاجات
 .رمعماقاا  التجربة الشعوياة

نائه كذلك إىل تكراي الرمز الواحد الغالرمز رتوظيفه   فإهنا تدعو  رمادامت احلاجة قائمة الكتشاف 
رمنحه مزادا من القدية على التأثري بإعطائه دالالت جدادة   مث اإلكثاي من الرموز سواء يف العمل الواحد 

 .فام يف معمال الشاعر جمتمعه 
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 : الطبيعيالرمز  -1

داللية  م الرمز الطبيعي مبا حيمله من جدةمثة ظاهرة طبيعية اتفق حوهلا الشعر اعمعارر   رهي استخدا
ألاه عادة تعبريا عن راقع اعيشه الشاعر ررسيلة اادف إلياا لتصوار مشاعره النفسية   كاات الطبيعة رال 

ذ من اعمظاهر الطبيعية زالت مصدي اهلام الشعراء رالفنااني رمنبعام الذي ال جيف  فالشاعر اعمعارر اخت
عر إىل آخر   ريف مفاوماا من قصد إىل تام النفسية رال ي ختتلف من عاعن مشاعرهم رحال يموزا تعرب

 .1خرآ

مر اتجاهلاا   رالشاعر فنان اعيش حياته يف الطبيعية ال استطيع من انسلخ عناا  إن اإلاسان جزء من
العامة  ر من خالل  ته رعواطفاوخلجاتهيلخد مناا ليمنح احلياة روية مالئمة عمخ  اأهذه الطبيعة

هتا على خلق عامل مالئم رداها رمقدي لكلمة فلقة بينه ربني الطبيعة   الكلمات استطيع الفنان من اقيم عال
 ."2ن الكلمة بالديجة األرىل متنح الشيء الوجودإ"للشاعر   فاي من األمهية حبيث 

اصال مفكايهم ال ي خره إلثمرة من قبل الشعراء إ  هي مسهنا مستيعة مبفرداهتا رمدلوالهتا ال عك مفالطب
الطبيعة دائما   رهو ال اأيت من العبث  بيعة يف  اهتا بل الرمز الذي تؤداهمل ارادرا الطا من ارادرهنا   هذ

ل ميكن من اكون حقيقيا مي حبا عرإمنا خيلق من خالله عملية التفاعل بني  اته رالطبيعة   هدا التفا
طبيعة   ليعرب من خالهلا عما ن اكون تعبرياا   مي اراد الشاعر احلالة الرمزاة التعبرياة لل اهتا  مر مللطبيعة ر 

 .مفكاي رقيم اراد توريلاا للناسجيول يف مكنوااته من 

  راعمل على يؤاة الشاعر اخلارة جتاه الوجود اربزمهم عنارر التصوار الرمزي  اشكل الرمز الطبيعي 
اعمعاين  كناهطان التجايب احلياتية   رمينحه القدية على استاا   كما ااه ميكن الشاعر من استبختصيب

 من اخلصورية رالتفرد   رالشاعر إ  استمد يموزه من ا اضفي على إبداعه اوعا اسكناها عميقا   مم
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وجات تضج باالحياءات ت رمتعاعاعلياا من  اته ما جيعلاا تنبت إعفه راصبغ الطبيعة خيلع علياا عواط
مة رمخرى يف هذا اجملال   فرق بني كلة القرابة اعمعىن مكثفة رحمملة بالدالالت رال فتصبح الكلمات الشفاف

األرلح من  رال تكون هناك كلمة هياستخداما يمزاا   "ن كل مفردات اللغة هلا من تستخدم يف الشعر أل
لك على استكشاف الشاعر للعالقات احلسية ال ي تربط الشيء بغريه غريها لكي تكون يمزا إ  اعمعول يف  

 .1" من األعياء 

ه رإمنا اراها امتدادا لكيااه تتغذى من طبيعة على مهنا عيء مادي منفصل عنإىل الفالشاعر ال انظر 
يف جتربته   زاادة على ما تضيفه األبعاد النفسية على الرمز من خصورية العب السياق ماضا دريا مساسيا 

ا بأاه ختطاه حني قلن للرمز الطبيعي رقد الابالغ   إ اا الفام   لقد استوعب حممود ديراش هذء احيائيتهإ كا
عه ها يف سياقاهتا   ركأهنا خرجت لتوها من قاموس جداد هو رااابحث لنفسه يموزا تبدرا حني اقرم ياح

قد آلتإىل يموز بني اداه  ر من الرموز األثرية  ن مفردات اللغة كلاارهي عدادة ال حصر هلا حىت ابدر ركأ
  احلمام  احلراق اعمطر  الزمن الراحاحللمااة رالناااة الشعر دب  الرتاب   الزاتون   الربتقال   الجند األيضلداه 

الشعراة حىت غدت مساسا لصوي    البحر   الرمل  الفراعة  رقد تكريت يف اصورهالقمر  الليل   احلجر  
  ر قد مكسباا تكرايها داخل "الصوي عناقيد"من قبل  "مانداويمان فرا"مايمنة عكلت رويا يمزاة   مساها 

 2باستمراي جتدد الشعراة ر اعموقف مفاهيم خارة تتجدد ة من النصوصجمموع

رعما كان عدد الرموز اعمستخلصة من ععر حممود ديراش كبريا فقد اقتصراا على الرمز اعمايمن مناا 
مخصبته   ي الداللة اعمتحددة داخل السياقات اعمختلفة ر خصورا  لك الذي داخل اعمنت الشعري رخارة

 .جتايبه احلداثة   مثل البحر رالفراعة رالقمر 
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 : رمزية البحر-أ

  رهو من العنارر الطبيعية ال ي ريدت بكثرة وية توحي بالقوة رالعظمة رالغموضاثري البحر يف الغالب ر
 .يف الكتابات اإلبداعية اعمعاررة 

جنده حيتل مساحات مامة يف متنه الشعري    سياقات  إ تبعاللرمز البحر ستعمال حممود ديراش لامتيز 
اياة رحيضر يمزا اابضا باحلياة   حيث كاات للبحر يف بدااات حممود الشعراة االستعخيرتق مجلة من الصوية 

لطبيعة فلسطني كما هو الشأن يف دالالت البسيطة   كان اقدم بورفه معطى ميثل احد مهم اعمكواات اعمميزة 
 :  "ليةمغنية إىل الراح الشما"هذا اعمقطع من قصيدة 

 يل  حِ  الر  ين سر  رك  

 عيدِ الب   رِ البح   قة  ي   ز  تيِن امس   رتق  

 1ةِ عيد  الب   ضِ األي   رة  خض  ر  

سي حيث استعمل لغااات تلوانية حمضى مل خيرج اياة بعده احله الصوية االستعذالبحر يف همل اتجارز 
األبيات ماة داللة إحيائية لكن يف اعمراحل الالحقة من جتربة اعمباعر   رمل مينحه ريرده يف هده فياا عن مدلوله 

اشاد  ازء جغرايف مربح مؤيخلى البحر عن دالالته األرلية   فبعد من كان اعتا جلديراش الشعراة اتخ
 .ح عاهدا على الفواجعمحداثا ررقائع ادرهنا يف رثيقة ختتزن بنص التاياخ رإاقاعه اعمتحرك  لقد مرب

 اِت اا  البد  ر  اا حب   

 ود  ع  ا     من  إىل  

 حر  ا الب  ا  ما   
 
 حارر  اعم

 ي  ا ررو  ي  باا   اس   بني   
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 دري  ت   ض  األي  ي  ا هِ ه  

 يت  مت   ث  حي   من   ن  اآل ود  تع   ا ال     عما

 ا البحر  هذ   د  نقِ ا   ن  آمٍه 

 رح  ة الب  ساع   ت  دق  

ر  ى البح  تراخ  
1 

تنتشر بني ثنااا القصيدة للداللة على الشعب ال ي ( حبر)ة صوية على بنية التكراي تكرايا لفظتتكئ ال
ا ذن الرحيل هلركأ" دقت ساعة البحر"ل تاية مخرى رللداللة على الرحي( مااا البحر احملارر)الفلسطيين تاية 

ميق كما زاد يف تع   ق فكرة الرحيليف ريغة منادى ردلك لتعم( البحر)ر منه   كما جاء الشعب قدي ال مف
لك للمناداة على ععب قراب من الوجدان داء افيد القراب رالبعيد معا   ر ه حبرف اه الداللة   اقرتااهذ

  رمربح احلصاي اعمؤدي إىل التشرد راعموتيف سياقات توحى ب( البحر)بعيد عن األيض   لقد متى لفظ 
 .عااش فيه األزمنة راألمكنة مجيعامورعا تت

بل رايت  (تراخي البحر)بالضعف رالتخا ل ا السياقدة بالقوة رالعظمة يف هذروية البحرعاتوحى 
 :" ازل على البحر"ديراش يف قصيدة  عالمة على اعموت اقول

 ة  صري  ا الق  تن  اي  زا   ت  طال  

ِ س   ن  مِ  ا مات  فين   ر  البح   ر    .2ا فين   ر  ح  الب   مات  ....... نتني 

اهلجرات اعمتكرية كل عظمة رقوة رخلود راتساع ركل رفة اجيابية كان اتصف هبا البحر ماتت بعد 
ية احلياة يف اعموت بني طياته فاو ماضا حيمل بذات   رلكن البحر ران كان حيمل راالاتقال من عتات إىل عت

 " .ميوت: اكتب الراري"محشائه   اقول ديراش 
                                                                 

. 18ص  5994  1داي العودة  بريرت  ط 5911حممود ديراش حصاي عمدائح البحر  1 
.847  ص 8هي مغنية   اجمللد ........هي مغنية : مود ديراش حم 2 
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 جاجِ ا الز  ى هذ  عل   جه   ر  ِل  س  لي  

 يدِ ا جس  اا  ظالش  

 رِ  البح  يِف  م  ي اائِ رافِ رخ  

 1راج ز   ر  رالبح  

ه الصوية االستعاياة دالالهتا القرابة رتتحوالن إىل يمز مينحاا مبعادا تتجارز لفظتا البحر راخلراف يف هذ
إ ن اتعااش لتقى جادا  هنيا مضاعفا ليديك كنااا   يف هذه الصوية   مكثر كثافة رإحياءات تتطلب من اعم

 .ن مع عنصري التشبيه راالستعاية  اتفاعال" البحر"ريمز " اخلراف"  يمز  يمزان

لواه ماضا   رلكن  جلزء جغرايف معني   رإمنا استقى ديراش على روية البحر باعتبايه اعتا اقتصر مل 
ا اللون من عرف عن هذإمنا محله دالالت جدادة   بل رمناقضة متاما عما ليس هبدف التلوان رالتنواع فقط   ر 

 " .الزعرتممحد " حياء باالطمئنان راهلدرء   اقول ديراش يف قصيدة إ

 ِق األزي  بِ  رِق احملر   محد  م   م  س  ر  ت   لِ  نني  اغ  تِ تأ   مل  

 قِ الضي   فيحِ ا الص   هذ   يِف ين كو  ال د  مح  و مه  

 امل  احل   ق  مزِ اعمت  

 ية  ارِ الرر   ة  سجي  نف   الب  اِل تق  الرب  رار  الر   و  ره  

 ماسِ ة ح  ري  ظاِ  ع  ال  دِ اا  و  ره  

 2اة  رِ م ح   او  يِف 

 
                                                                 

.894ص    هي مغنية........هي مغنية : مود ديراش حم 1 
.551  ص 5معراس   اجمللد –حممود ديراش  2 
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ا للدم رإمنا حتولت كل مظاهر الطبيعة يف ر يف مععاي حممود ديراش   رحده يمز  اعد اللون األمحمل    
داء رحتول البحر من خالل لواه يمز من يموز يموز التضحية رالف فلسطني من تراب ربنفسج ربرتقال إىل

  كلاا  رالررحي ال ي اواجااا الشعب الفلسطيين رهو اوحي يف هدا اعمقطع بفلسطني العذاب اجلسدي
 .ررق   رمييمات الصفيح الضيقة بدماا السائل رحلماا احمل

صغي على عخصية عماله من دالالت دانية ريرحية لي( ص)ا اعمقطع اسم النيب يف هذ استدعي الشاعر
الصفيح  ا اعمقطعذمحد الكوين يف همهو ) مسحة مسطوياة   جتعله منفردا بصفات خايقة  اعمقاتل الفلسطيين

ن الصفيح إىل مقاتل محد ابن تل الزعرت   اتحول من إاسان عادي اقطن مييما مفأ( الضيق اعمتمزق احلامل
احلياة من  ل يرحه يف الطبيعة لتبعث فياادي اإلاسااية بدمه   فتحتغري عادي حيلم مبستقبل مفضل راف

 .ااي حترق االحتاللإىل جداد   هو متوز جداد خيتلط دمه  مبختلف تراب األيض ر اتحول 

 : رمزية المطر والريح –ب 

الذي رمنه ععراؤاا داللة االيتواء من ظمأ احلياة   راعمطر ميد " اعمطر"الشاعر اعمعارر يمز  ىاستدع
يف الواقع   تعبري عن ممل  مزر يف اعمطر كتوظرالتفاؤل   فق  رابعث فيه األمل الكائن احلي باحلياة رالرز 

م هبا رهو تغين باعمبادئ ال ي اؤمن هبا الفرد راراد من التز الماضا هو  لاإلاسان الذي ال اتحقق إال بالعم
 تنتمي إىل "اعمطر"علق بالقلب من جراحات رمتاعب رلفظه ما ن فيه تنفيس عمصدي الراحة النفسية أل

جتارز الدالالت اجلاهزة يف ا ادل على قدية التصرف عند الشعراء   ر  دالالت كثرية  رهذمحلاا الدالل
كان موفقا يف توظيفاا   رعحناا بدالالت عدة     إ " مطر"ل عاكر السياب يف قصيدته   كما فعاللغة

 .راعمطر اكثر رريدة يف الشعر راستعماله فيه حيقق يراقا رمجاال

إىل داللة  اإليراء قصد اخلصب رالنماءازااح عن داللة اعمطر  اعمتمثلة يف الحارل بعض الشعراء ا
 :اارر لوحيشي وان رتضيع معه كل االجتاهات اقول الطوفان الذي اعصف باألعياء رباألل

 ار  تدِ اعمس  غم  ا الن  ا  ما   
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 رباِت والعِ وك  رالش   وق  الش   ررن  ارِ حي  

  ل  رت ِ تا ا  د  تحِ م   ا اآلن  عن  م  ى د  ي  م  
 
 اءراعم

 اري  تطِ ا مس  ي  ااِ ا ق  ر  مط  

 ة  ر  قط  ......ة  ر  قط  

 ات  طر  ق  

 ونِ الل  بِ  ط  لِ خيت  ر  

 نو  ل  ال ك  بِ ت  ر  ا   

 االان بك  ت  ر  ا   

 1ات  سم  الن   ش  عِ رت  ت  

الرمز الذي حيمل   ا البناء التقابلي للصويتني جيعل النص اتحرك رمن ثنائية رداة حمويها اعمطرهذ
الصوية   رتتطوي لتبلغ قمة التعايض بني اعموت  ن اكون   رماهو كائن رتنموالتغيري بل خيل بني ما انبغي م

خد داللة اخلصوص محيااا لى كثري من الرموز اخلارة ال ي تأف عرهكذا ممكن عمتتبع الرمز من اق 2"راحلياة
تقاطع يف الطبيعة النفسية   رالتوجه المزاة ترجع مساسا إىل الر ه التقاطعات موم مرة مخرى   فاذرداللة اهل

 . الررحي بني اعمبدعني

                                                                 

51-9اارر لوحيشي حلظة ر ععاع منشويات إبداع دت ص 1 
.551  ص8114  اجلزائر 5اسيمة بورالح  جتلي الرمز يف الشعر اجلزائري اعمعارر  إردايات يابطة إبداع الثقافية  ط   2 



 الرمز في الشعر العربي المعاصر                                                   :الفصل الثاني
 

93 
 

رمن يموز الطبيعة ال ي رظفاا الشاعر اجلزائري اوجد اللون مهم ماواعاا يف الشعر اعمعارر   رحتدادا 
ععره  حيث ايتبطت  بكثافة عند الغمايي  مشكال مسةالتميز يف الذي حيضر" االخضر"اللون  

 .1يميائيةاإلخضراي يف خطابه الشعري برؤاته للعامل يف تعالقبالعرفااية من خالل تعبريهس

الذي ميكن اعتبايه ثاين " الراح" إرافة  إىل يموز مخرى عكلت حضويا يف الشعر العريب إمجاال كرمز 
القدم فحمله    ر الراح عامل طبيعي مام  ايتبط باإلاسان منذ"اللون" يمز استقطب الشعر اجلزائري بعد 

ترتبط كلاا بالراح كمؤثر طبيعي من عأاه من اغري ر اادم   لك من عملية اهلدم تعد  دالالت متعددة
اوسف "  اقرن إحدى مصاحبات التغيري  ر ععراؤاا يف توظيفام للراح مل خيرجوا عن هذا اعمفاوم ر الداللة

اوع من احلركية الدالة على رراع ما  هذا يف اصوره بني الراح ر الصفصاف ياميا إىل جتسيد " ر غليسي
الصراع ال البث من اضطرم حىت خيبو عدا يف النص الذي سنقف عنده ر هو حداث الراح ر الصفصاف 

 :الذي اوحد فيه الشاعر بني الصفصافة ر اعمرمة فيقول

 افق  شن  م  ك  ب  محِ  م  ك    الت  قا ر ق  ف  ن   ا           ع  ا  اح  ت  ى جي  و  ر اهل   ت  ول  ت   بست  ع  

 اافق  ي خ  مِ  ظال  ى يِف بق  ي  يفِ الط  ا             ك  م  كر  م   نام  يب ا   قل  اك يِف او  ف  

 2قاءِ ىل اللِ إِ  اءِ ق   الل  إىل   اءِ ق  ىل الل  إِ                   ف  ين د  ص  ت  مااِ الز   ا ياح  م  ن  لكِ 

هو الذي اذكي جذريه الصراع  ر حيول العالقة بني الذات ر اعموروع إىل طوي " الراح" هذه اعمعايض
محاطت بررح " ياح السموم" اإلافصال  ر الراح عند عزالدان مياويب غدت ثقال  ففي قصيدته جند من 

فعالت اإلبادة الررحية م الشاعر فأحالتاا قفرا  خرابا اعيش فيه البوم ر كأاه اومىء إىل من الرااح إحدى
 :هي مدعاة للتشاؤم ر النفوي  كما البوم مدعاة للتشاؤم يف اعمخيال اجلماعي للعرب

 يمومِ هبِ  ال  ثقِ ي م  حدِ ان ر  ري  حِ             ست  آا   ةِ جاي   كاحلِ ِل حو   اس  الن  

                                                                 

.845  ص 8118  منشويات اإلختالف  اجلزائر 5الضائعة ط ممحد اوسف  اتم النص  اجلينالوجي  1 
. 51 ص 5991اوسف ر غليسي  مرجاع رفصافة يف مواسم اإلعصاي  إبداع   2 
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 ومِ مس   ااحِ  يِ يِف  ت  تاه   الررح   ا       ر  تا  ي رم  فِ رت  ساف   ة  صيد   الق  حىت  

 يومِ جن   لك  ك تِ دع   ول  ول  ت   ت  مض  ا            ر  رجا  رب  بِ  ت  تعلق   اء   السم  حىت  

 1ومِ ب   ب  رائِ خ   ه  ن  سكِ ت   ي ر  بكِ ا            ه  اا  حز  م   دت  وح  ت  اب  رِ ت الغ  رر  

اشري إىل من حضوي الراح يف الشعر اجلزائري اعمعارر مل ارد حموياا لنصوره  بل يمزا ثااواا لكنه مام يف 
إثراء داللة النص ر اذكر هنا من الرمز عموما انطوي يف جوفه على داللة التغيري  الذي الاتم إال باحلركة  ر 

 .من األعكالال ي ال تنجح بدريها إال بفعل عملية هدم كلي مر جزئي بشكل 

راجلدار باعمالحظ كذلك يف ععر اعمغرب األقصى هو ايتباط يموز الثوية برموز الطبيعة الغاربة مر الثائرة 
رقصيدته األخرى " حباي رميالد عارفة" كما يف قصيدة عبد السالم الزاتوين " العارفة"رخبارة يمز 

" حباي رميالدي عارفة "يدة ففي قص" محالم عارفة "رقصيدة عبد الكرمي الطبال " خراف بال عارفة
 ا اعمعىن مضغوطا يف الصوية احلسية ال ي تضم يموز الثوية اعمأمولة رغضب الطبيعة اعمخيف ممثال يفجند هذ

ا اعمخاض العسري هو اإلاسان العوارف رغريها رقطب الرحى يف هذالرااح   مظاهرها اعمختلفة اعمساء الظالم
 :بطبيعة احلال 

م قيادها للعارفة اهلوجاء له الرغبة فتسحيث جعل الطبيعة افساا تشايكه هذررع الشاعر رالعنوااان من 
درن مقارمة مهنا لون من اعمخاض العسري جتد فيه الطبيعة راإلاسان فررة التغيري رالتجداد راعميالد راعد 

مااسيا عرفه ععراء غناء جتربته اخلارة اجتاها ير بيعة بقصد إاستمداد الشاعر يموزه بكثافة من معجم الط
 .اعمغرب العريب

 

 

                                                                 

.81  ص 5991  سطيف  اجلزائر  5عزالدان مياويب  الرباعيات  داي مرالة لإلاتاج اإلعالمي ر الفين  ط 1 
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 :ل و الظالم و الدجىرمزية اللي -(ج

مرل " الظالم" ل ر الدجى ملفاظ تلتقي عند مدلول راحد فقط جاء يف لسان العرب الظالم ر الليإن 
: عدادة الظلمة  ر مظلم الليل: متيته ظالما مي ليال ر ليلة ظلمة  ر ظلماء: الليل ر إن كان مقمرا اقال

ر العرب تقول ....ال اديي من مان اؤيت به: رممر مظلم....عداد الشر: اسود ر ليلة ظلماء  ر بوم مظلم
لليوم الذي تلقى فيه عدة بوم مظلم  حىت إهنم ليقولون اوم  ر كواكب مي اعتدت ظلمته حىت راي  

 .1"كالليل

: ظالم ر سواد  ر النااي: لليلرد النااي ر ا:" مما الليل فقد  كره اخلليل بن ممحد الفراهيدي قائال
 مما ابن منظوي فيقول بعد ما ابني من الليل هو 2يليل إ ا مظلمر الليل....النوي ر الضياء انار مي اضيء

طوالة عدادة رعبة  ر مما الدجى فمعناها ال خيتلف كثريا عناما حيث جاء :ر ليلة ليالء ر ليلى" الظالم 
 ر من ال ترى جنما ر ال قمرا  ر هكذا جند من الليل إمنا هو ظالم  الدجى سواد الليل مع غيم: يف الصحاح

 .قد انوب عن اآلخر ر اأخذ معناه ر الظالم هو الليل   ر الدجى هو سواد الليل ر بالتال فكل لفظ

ن الظالم ر الليل ر الدجى لوحة إفراقيا األمس عندما كاات تئن حتت راالت التخلف يسم الفيتويمي
حتت سيطرة الرجل األبيض  فاذه األلفاظ كاات تعرب عن اهلموم ر األحزان ال ي تلم بالشاعر  ر اإلحتالل  

طوالة عدادة رعبة  كما جاء يف لسان العرب  ر اعمتصفح : عداد الشر ر ليلة ر ليالء ر ليلى: وم مظلمفي
احلارل من راران ر لليل ر ليل مسود متأل الدللشعر العريب جيد بعض التعابري مثل ليلة ظلماء ر دجى ا

يف جماياة الليل ر التأقلم مع معطياته إ  عد زمن للتأمل ر الشعوي باخليبة  ر هو " الشاعر العريب مخفق

                                                                 

. 517ابن منظوي  لسان العرب  ص  1 
.554ص كتاب العني اخلليل بن ممحد الفراهيدي    2 
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تضيف ر األيراح الشرارة ر إحساس ترمجته اخلرافات الشعبية اإلاسااية القائلة بكون الليل موطن الشياطني 
 .1"من من مات ليال مضى إىل اجلحيم

ر الظلم ر الغربة ر القار  ميثل اعمتاعب  لليل يف الشعر العريب يمز للشر  يمز الفرقةاصل إىل من ا
لك كان ال بد من االستعااة بالناي من اجل راعمآسي راعمعاااة ألن العدر اتسرت حتت ظالمه ليتمكن   رلذ

 .اه ر تنري سوادهدة ال ي تبدد دجحيث مجعاا يف ثنائية متالزمة  ألهنا الوحيالتقليل من سيطرة الظالم 

قصائد الفيتويي رقد تكريت يف الكلمة األخرية ال ي استعملت يف معىن الليل  هي الظلمة مر الظالم 
 " كررماا" مناا قصيدة 

 ياة  ح   ات  رو  م   لمايت ك  

 مات  الكلِ  ت  مو  ف  رِ تع   ال  

 اي  راق  إف   يةِ ثو   ن  ا مِ يا  فِ 

 ات  سم  الق   يجنِ ب ز  ع  ع  

 هِ ي  ين   ع   ن  مِ ةِ لم  ض الظ  ف  ا   

 ات  م  ل  الظ   لء  مِ  ج  ه  تو  ر  

 ري  د  ت   مس  الش   اإ   ف  

 س  م  الش   د  تلِ ر  

 2اات  رِ احل   د  تلِ ر  

                                                                 

معة محراس حممد  التشكيل الرمزي يف ععر حممد الفيتويي  يسالة لنيل عاادة اعماجستري يف الشعر العريب اعمعارر ر إعكالية توظيف الرتاث جا
.11  ص 8119-8111جيالل ليابس بسيدي بلعباس   1 

.411ص  5977/ 4طحممد الفيتويي داوان داي العودة بريرت  2 
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سوغات مر التعليل   كما ال اقوم ه القصيدة بناء مغاارا ال اقوم على تقدمي اعماشيد الفيتويي يف هذ
ية راعمعاين ركل مالمح اعمعقولعلى التشبياات   فيه تتحرك اللغة كما اتحرك احللم   اعصف باعمألوف 

رويهتا من درن اعتماد على استعاية األعياء من اخلايج   فاي تنمو من افساا رتفجر  القاموسية ابين
النفسية على  القايئ رإسقاطاتهبتعدد معاتياا من داخلاا لتحول إىل يموز حمملة بدالالت عىت تتعدد 

 ت  مو   ف  رِ تع   ال   –ياة  ح   ات  رو   م  لمايت ك  ): يف قولهدة كمااخلطاب   إ  على الرغم من تكراي اللفظة الواح
 د  تلِ ر  ....ري  د  ت   مس  ا الش  إ   ف  )رقوله (  ات  م  ل  الظ   لء  مِ  ج  ه  تو  ر    هِ ي  ين   ع   ن  مِ  ةِ لم  الظ   ض  ف  ا   :)رقوله ( مات  الكلِ 
 .فاي مل تعد جمرد ملفاظا حتمل معاين تستخرج من القواميس ( سم  الش  

هو خرق ( االحنراف)تشكال دالليا جدادا راازااحا للغة "ه النصوص اجلملة الشعراة يف هذمتثل 
للقواعد رخررج على اعمألوف آر هو احتيال من اعمبدع على اللغة النثراة لتكون تعبريا غري عادي عن عامل 

 1."خر ليقول عيئا ال ميكننا قوله بشكل آعادي   مر هو اللغة ال ي ابدعاا الشاعر 

 ."جل عيون احلراةم"ن اتغري معناه كما يف قصيدة من استمر لفظ الظالم درن م

 د  ق  و  ت   ت   ة  م  الظل  ف   ب  ت  اك  

 د  س  ج  ت  ت   ة  م  الكلِ ف   ب  ت  اك  

 تد  مت  ر  ...  تد  مت   اد  ا  م  ر  

 ار  ب   ق   ر  عمِ ت  مس  ل  لِ  ر  ف  حت   

 ار  س  جِ لمةِ الظ   ق   فو  بيِن ت  

 2ىر  ا الكب   ي  اق  فرِ إِ  ه  عرب  ت  

                                                                 

.99 ص 5995  5خليل اعموسى  احلداثة يف حركة الشعر العريب اعمعارر دمشق مطبعة اجلماوياة ط 1 
451حممد الفيتويي  الداوان ص  2 
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  عما كاات ممالااحرتاق الظلمة لن تكون اتيجة إال الضياء رالنوي رالكلمة اجملسدة هي احلراة ال ي طإن 
  ليل االستعماي رتنفس ربح احلراة ءاللحقيقة ال ي فررت افساا   رهي إهنرلعل يف األمر بالكتابة تقرار 

 .بامتداد األاادي البااية للجسر إل متر عليه إفراقيا

ا الليل يمزا للعبوداة رالرق   رالضعف راهلوان يف معظم قصائد الفيتويي   بل ظلت يمزا ظلت الظلمة كم
ا اللفظ جسد من خالله الرمز افسه   كان هذى الذي ال حتسد عليه   رمراف إلياما الدجلتاياخ اسود 

 " مغاين إفراقيا"بايزا بشكل رايخ يف داوان 

 ن  ح  اعمِ  غم  ي  ......ه  رف  ع  ا ما مخ  ا  

 ىالدج   ان  ف  ك  م   ت  زق   م  يِن ا  إِ 

 ىه  الو  اا  دي  ج   ت  دم   ه  يِن ا  إِ 

 اياه  ضِ ن  مِ  ت  را  ع   ضِ ي  م  كلِ ي يِف ا مخِ ا  

 1اجاه  د  بِ  ت  ط  تغ  ر  

فالدجى اعمقصود هو افسه الليل رهو افسه الظالم يف القصائد األخرى   رهو يمز ماري إفراقيا ال ي 
 .استبعدت رااتاكت حرمتاا

هو ليل إفراقيا احلية اعميتة   مر احلية كاعميتة  رالدجى عالن عن الرفض  إإن الكفن سرتة اعموتى   رمتزاقه  
اعيش من هم درن البشر الذان تعررا من الضياء رتغطو بالدجى الذان عاعوا عبيدا يف خدمة   تعيش كما 

 " البعث اإلفراقي"كما يف قصيدة    خراآل

 يظِ يقِ ا است  ي  راق  إف  

 د  سو  األ   كِ م  ل  ح   ن  ي مِ ظِ قِ ي  ت   س  ا
                                                                 

.71حممد الفيتويي  الداوان   ص  1 
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 يمِ أ  تس   مل  م   ت  ا من  م  طال   قد  

 السيدِ  دم  ي قِ لِ مت   مل  م

  اط   قد  
 ىج  الد   ت  حت   ت  ي  لق  ت  ا اس  عم

 . 1ادِ اجمل   كِ  كوخِ يِف ....... ة  اد  جم   

  رالنوماده الشاعر فاحللم األسود ناسق عناررها يف خدمة معىن ار ت روية تاالحظ من اعمقطع ابين
  رالكوخ اجملاد   ملوان جاءت خلدمة مشاد االستلقاء حتت الستفاام اإلاكايي الذي اؤكد السأم راعمللرا

 .الدجى الذي ميثل ظالم إفراقيا عرب العصوي 

اكاد خيلو داوان عاعر  اكن الفيتويي رحيدا يف توظيف الليل رالظالم رالدجى يف ععره   فال مل
 ". رالة "بو عبكة اقول يف قصيدته س مدا إليامعارر من هذه األلفاظ فا

 ايِن نادِ ا ت  لي  الع   ك  ت  ى مشيئ  تر  

 ؟نيِ اكِ الرب   ك   تل  يِف  ايِ ن  ال رةِ ثر  بِ 

 اقةِ رب  ي بِ لمِ ي ح  نتاِ ا   ل  ه   باه  ي  

 ؟.... الطنيِ يِف  ني  و الطِ ب  خي  ر    ايبِ ل  ال ن  مِ 

 اب  اِ لت  م   يلِ  الل  ا يِف احف  ى ز  مي   ل  ره  

 2؟....نيِ اطِ ي الشي  دِ ا   م  يِف  خطِ الس   ةِ ر  م  ِب 

وم اراد الشاعر من مخطاء اراد من اصحباا مه ر من انايه ليل رظالم الفيتويي يمز هلوان ععب   اراد
كة عذاب من اوع اتخلص مناا ففي  كرها حبث عن فجر جداد   تطاري للذات   مما ليل رظلمة ميب عب

                                                                 

.55ص اعمصدي افسه  1 
.91 ص 5958  4  داي احلضاية  ط(مفاعي الفردرس)إلياس مبو عبكة الداوان  2 
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 من رياع احللم شاعر اعيش يف حالةرمتكن التشاؤم من النفس إ  لينة   عذاب ااجم عن عدم الطمأاآخر
ن اهلل ال اصغي غري ماه يف قراية افسه مؤمن با"ر ارغبفي من خياطب اهلل لعله حيظى بقسط من الراحة    

 ." 1إىل جنواه رخطابه

 : بعد موت متوز" باغنية يف عار آ"الم كما يف قصيدة من قاموس الليل رالظالسياب اغرف 

 داء  و  اف س  سع  إِ  ة  ال  اق  اء  لم  الظ  

 اء  س  اِ  طيع  ق   ل  اللي   ن  أ  رك  

 سود  ات  باء  وع  حل  ك  

 باء  خ   ل  اللي  

 ماء  رالظل  رد  د  مس   اي  هن   ل  اللي  

 2"ىعم  ا م  ا  ق  ائِ ى س  موت  الة  اق  

سب حا مدلوله اتعدد راتنوع راألمل  رإ  هو مشحون باألسىل السياب عامل الظلماء رالليل فإ ا ادخ
راقالة " اقاله إسعاف سوداء" فالظلماءضاء اوحي باحلزن رالشقاء رالتعاسة   احلالة النفسية للشاعر إهنما ف

ا سوداء وت حىت إ ا ررفت بأهناإلسعاف حتمل اعمررى راجلرحة راعموتى روهتا مفزع ألاه حيمل مخباي اعم
اإلسعاف تثري اخلوف   رتنقل اهللكى    فكما من اقالة ائقاا معمى كان هو اعموت راهلالك ال حمالةرس

ن افسية الشاعر  ستايا إلاقاع اجلرمية   الظلماء رالليل اظارامتا القاهنغل لو ستكذلك الظلماء ختيف را
يرح السياب القااطة يف يرح الليل رخلفت يموز الوحشة اعمعادلة للفاجعة يف اقني  حلت" احلزانة حيث 

 .ليفي االفرتاريعلى الورف التأاحلسي رليس قائما  افسي هو اقني الشؤم الذاأبدع مؤداه

                                                                 

.511  ص 5999جد قايرط  اعمعذب يف الشعر العريب احلداث  منشويات احتاد الكتاب العرب ما 1 
899 ص  595ميتاي علي ابو غال  اعمدانة يف الشعر العريب اعمعارر عاعماعمعرفة ع  2 
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مل بعد يحيل متوز الذي هو يمز اخلصب راحلياة   فليس بعد الشؤم الناجم عن غياب متوز رال م اهذ
 .اخلصب إال القفز

خرإىل استخدام الليل يف قصائده حيث كان اصف لنا جتربته بالليل هو اآل هب رالح عبد الصبوي 
 معمق من لليل الذي اعيشه فاو ااا روية رارحة طمري ر كرى رداع األردقاء   فأعالذي انفضه بال ر

ختتلف  زهنا النابع من جتربة تتسم حب" يحلة يف الليل" ة ال ي تسبق روء الفجر   فقصيدتهالظلمة العابر 
بل هي مقصوية على اوع احلزن فحسب كيفيا عن جمموع جتايبه يف بقية قصائد الداوان  فاي ليست جتربة 

 .1متتد إىل اوعية اعمغامرة اجلمالية ماضا

 مري  ر   ال   بِ ضيِن ف  ن   ي ا   اقِ ا ردِ ا   ل  اللي  

 ري  ي الصغِ اعِ  فر  يِف  ون  الظن   لق  طِ را  

 ادِ السو  بِ  اد  ؤ  الف   ل  ق  ن   ا   ر  

 دادِ احلِ  رِ  حب  يِف  ياعِ الض   ة  حل  يِ ر  

 الغرابِ ة  ن  حِم  م  ال  الظ  ر    اق  الطرِ ز  فِ اق   اء  ل اعمس  قبِ ا   ني  فحِ 

 رِ السم   جملس   ض    ف   فاِق الر  لة  ث   ب  اا  

 2دِ غ   ي مساء  لتقِ ا  –" اقن  رت  راف  " –"  قاءِ  الل  إىل  "

يحلة يف " سب ه القصيدة قيمة يااداة   هي الشمول رتكتلعل السمة األرىل ال ي تضفي على هذ
ليس    فالليل الذي افتح به الشاعر قصيدتهة من مجاع العناررالشمولية يف جزئياهتا الصغرية هذه الصف" الليل

الليل  ين الذي اقاسي منه اعمررى   رال هواحملبني   رال هو الليل اعمض بهو الليل الررمااسي الذي اعذ

                                                                 

.889م ص 5995-ه5155  5غال عكري ععراا احلداث إىل مان داي الشررق ط 1 
.17ص   5991 الناس يف بالدي   داي العودة   بريرت  8-5الداوان م رالح عبد الصبوي 2 
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رالليل " عامل"ئية من الليل األكرب   فاو ليل لوان جز ه رغريها مهذ.....اجلنسي الذي تتوق إليه الكثريرن 
 .مشول ال اقبل التجزئة" و عذاب اعمصري رالغربة راعموت   هو مدلول عند رالح عبد الصبوي ه

لقاء رهو ال ا ارادف اإلحساس بالناااة ال ي اعلنا تعبري الوداع إىلالسااد إمن فعذاب الليل ال ارادف
 .ارادف الغربة يف العامل

 ري  ل الصغِ زِ عمن    ِي داق  ا ر  ا   عود  م  

 ام   ان  يِن جف   ع  تد   مل   ونِ ي الظن  راعِ  فِ ريِف 

 عون  ظلِ ا   اون  ائِ اق ت  الطرِ  ضِ  عر  يِف  ازال  م  

 ون  السك   امةِ  در  يِف  داح  تن   م  هتِ وار  م ثة  ال  ث  

 كون  اب   م  هن  أ  ك  

 1" اءِ  الشت  اء يِف النس  ك    يلِ ا مج ِ اي   الد  يِف  يء  ع  ال  

يف  لبالصغرية كالنساء ال جتي فاعمسرات ه األبيات إىل يمز للضياع عند عبد الصبو يف هذاتحول الليل 
اصوي لنا إحساس باحلزن ألجل السراعة الزرال بال ردى   فاو هنا احكات القصرية الض سوىالناااة 

يمز  ماعية فاو إحساس كياين ركوين معا هوحلساب العاطفة الشخصية مر االجت إحساسا انتفي معه كل جتزء
  .العالقة بني الوجود راعموجود بني الذات رالعامل

اتولد من  غوي رل  رهو انبثق مساسا من السياق الي حيبط بالصوية رارتفع بدالالهتافالرمز الفين اللغو 
 .اا ربتكاملاا مثل هذا اعمعىنسقبتنا مرية بني الصوي اجلزئية ال ي تثمل العالقات احلميمجم

راحلزن فإ ا هو ليل من الوارح من اجلمع بني الليل رالبحر راهلموم يف روية راحدة انجو عنه اخلوف 
ليل ثقيل حبيث إن جنومه رثرااته تبدر راقفة ال تتحرك سي تسيطر فيه اهلموم راالبتالءات طوال باعمقياس النف

                                                                 

11رالح عبد الصبوي  الداوان ص  1 
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مبدا  إاه ليل ادعوا إىل اليأس ر األمل إاه ليل بائس ال اوجد فيه بصيص ألي خالص رلو جاء الصباح فال 
 :1يساقول امرئ الق ممل لناااة مأساته مر مهومه

 يلِ بت  ي  لِ  ومِ م  اهل   اعِ أاو  لي بِ ع  رهل  د  س   ىخ  مي   رِ البح   جِ و  كم    يل  رل  

 لكلِ بك   رااء   از  اعج   ف  يدِ رم         هِ لبِ ص  بِ يا متضِ م  ه لِ ل   لت  فق  

 2لِ مث  أبِ  ك  من   اح  ا األرب  رم   حِ صب  بِ      جل  م إال   ال  الطوِ  يل  ل  ا الاا  م مال  

حياة  اعمقطوعة هي روية حقيقية عمعاااة الشاعر النفسية رهي روية مخرى منه روية الليل يف هذ 
 .الشاعر البائسة ال ي اسيطر علياا األمل رالوحدة رالقار

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

  مطررحة مقدمة لنيل عاادة دكتوياه اجلزائر 5917-5958الصوية يف الشعر العريب اعمعارر بأقطاي اعمغرب الرمز ر   عثمان حشالف
.575 ص م5998 1

 

19-11  ص8/8111امرئ القيس  الداوان  داي اعمعرفة  بريرت ط 2 
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 :رمزية القمر

مداة تؤدي عدة مغراض يف ععر الغزل فقد كان القمر هو اتخذرا من القمر  عوداا الشعراء العرب من
عكواهم  راخلل الويف يف ليال الوحدة  ابتواه حماسن احملبوبة   رالصدي الرحب الذي اعمشبه به اعمثال يف ررف

ااتقل من جمرد يمز طبيعي إىل يمز  ان ميتلفا يف مغراره راستعماال إ رالسااد رلكن القمر يف ععر ديراش ك
 " :خائف من القمر"اوحي بدالالت عدة اقول ديراش يف قصيدة 

 ر  ى القم   مت  ئييِن بِ خ  

 ! ر  ا حج  ن  آت   ر  مِ  ت  ي  ل

 ر  افِ س  ى م  س  م  أجا  ر  

 1رِ ف  ى س  ا عل  داا  ا  ر  

بينما  ا السياق على احلقيقةزان آخران   مها اعمرااا راحلجر لعل األرل ادل يف هذاتقاطع القمر مع يم
قطع يف ا اعمريا يف ععر ديراش   رقد جاء يف هذادل الثاين على الصمود رالثباث   رمها يمزان كثريا ما تك

حد مع عناررها يض رالتو اء برغبة الشاعر يف االحتاد باألحيلإل( ليت)داة التمينريغة تشبيه بليغ مقرتن بأ
ء به يف قالري راإلة القتالعه من اجلذسبب حمارالت اعمستعمر اعمتكري بىل سراب لكي ال تتحول حقيقته إ

ة ال ي كاات كال من معكال احلقيقة اعمخيفصبح عالرمزان لي اعمنايف   استمد القمر إ ا داللته من هذان
الشتات رالسفر إىل    غدفااكشفت  رهي حقيقة ال تكذب   إن القمر هو الغد الذي ال مفرمنهمتواياة 

  احلقيقة الوحيدة ال ي ميتلكوهنا ن السفر هواألبدي   رمن قدي سكان تلك األيض هو السفر اجملاول   ركأ
متى خبئيين )ية راحلارر ه االستعاية اعمكنلوجه اساري ماضا احلقيقة يف هذرا (رجه ممسى مسافر)يف اعماري 

ي منه باإلعاية ن ديراش ال اكتفرإ ا كان القمر مصدي إععاع راوي فإ( رادااا على السفر)راعمستقبل ( القمر

                                                                 

.515يعيدة اغبال  الرمز الشعري لدى حممود ديراش  ص 1 
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قصيدة يه دالالت جدادة   اقول ديراش يف فخر اكتسب إمنا استعمله يف سياق آ  ر جىداعماداة يف ليل ال
 " :حلن غجري"

 ارح  ر   ايع  ع    

 ت  ن  ربِ 

 مر  الق   ل  ع  ش  ت   جت  ر  خ  

 ة  يد  بعِ  الدِ ربِ 

ر  ث   م  ال  بِ د  ربال  
1 

لعطف رتبدر قصرية تربط بيناا مدرات ا إن مرل ما اسرتعي ااتباهنا يف هذا اعمقطع هو ريرد مجل خرباة
  رلكن سرعان ما اطالعنا الرمز  ررف معنين الشاعر اكتفي بررد حالة معينة مر يف ظاهرها بسيطة   ركأ

ليكشف عن اعمعىن ( ل القمرربنت خرجت تشع)ه االستعاية اعمكنية من رسط هدا اعمقطع   ملفعا يف هذ
صبح بورلة توجه مسايه   علة   رارسل بإععاعاته يف مررال النص  فيتلك البساطة اعمفت اخلامد خلف

العالقة التخييلية ال ي تتحقق ه االستعاية اعمكنية تستوقفنا طبيعة رتدعواا إىل التأمل يف مبعاده   ففي هذ
 عتعال اىل القمر ال ي ترمز اىل اعتعال من اوع خاص   اعتعال اتعدى اخلري اعمكاين الضيق إىل كلبإسناد اإل

قراب عايي قد جتارز مدلولة اله الصوية  ات الطابع االستاألمكنة ال ي اطاهلا روء القمر إن القمر يف هذ
رمزي هنا حييل على كل ما انري النفس راشرع ال ديب ماداا رمعنواا من حممولهليتحول إىل يمز لكل ما انري ال

 . مبواباألمل راعيد الثقة يف اعمستقبل راحللم بالنصر الذاأربح ابدر مستحيال

يراش يف   اقول دبعيدةتتطوي داللة القمر فيصبح معدال لأليض ال ي حتولت إىل جمرد حلم ر كرى
 " .البئر"قصيدة 

 ةِ دمي  الق   رِ ئ  الببِ رِ م  ا أِل  م  ائِ ا غ  وم  ا   تاي  اخ  
                                                                 

.517 ص 5995  8بريرت  ط/حممود ديراش  عما ا تركت احلصان رحيدا  يااض الراس  لندن 1 
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  ن  ع   ارت  ا ف  مب  ي   اء  مس   ت  أل  ت  ا ام  يمب  
 
 ن   رع  عىن  اعم

 اا  مائِ  من   نة  ف  ح   رب  ع  أ   س  ياعِ الر  ولة  ث  مم  

 اقون  ا الب  ا ماا  الم  س  ا  يا  الِ حو   ىوت  لم  ول لِ رمق  

 الطيون  فع  ي  م ! اعةِ ر  الف   ماءِ  يِف  ئرِ البِ  ل  حو  

 1الن  ع  ل  ! ري  الصغِ  ر  ج  ا احل  اا  ا م  م  سال  :رِ حج  ن  ع  

تشكل عاعما لميتلف معكال الطبيعة من بئر رحجر رماء رطيوي رفراعات   تنبعث من الذاكرة حتضر 
ا واه رسط هذاه عامل احللم اجلميل الذي مل اعد للشاعر سيله  إرتفار هكل دقائقيال بكل معيائه ربمج

ن اقتحمه من العنوان م ا النص   رمن خالله على داللة القمر ايتأاناهذ اعمنفى رلتسليط الضوءعلى /الغياب
: ااطالقا من العنوان التال  ربؤية إععاعية تضيء جنباته  رعتبة مرلىلولوجه سيا يف مي اصساطرفا م باعتبايه 

جزءا من  ها االسم اتجارز دالالته األرلية باعتباي استشف من هذ (ه البئرحمذرف تقداره هذ خرب عمبتدم)البئر
توي على مياه جوفية   لريمز إىل ميض فلسطني كلاا   فتسري بذلك عحناته الداللية يف عموم األيض   حي

يف إحدى االستعايات  النص تومض  فإهنا يف مر عابر سبيل بة مبائاا لكل ظمآنالنص رإ ا كاات البئر جال
رمقول :) اياة رالتشبياية رالرمزاة األخرى يف النصيف عالقات جتا ب مع الصوي االستع  رتدخل الرمزاة 

ياق اوحي باحلياة ا السفاعماء يف هذ( بئر يف ماء الفراعةحول ال ماااالباقونسالما:للموتى حوالياا
سجن البدن مر  جلسد منمما الفراعة فتوحي باالاطالق رالتحري   رهي هنا يمبا توحي بتحرار اراالستمراياة 

 بات راالستمراياة راجلملة االستعاياة كلاا ترمزالدالة على البقاء رالث( الباقون)ا قرااها بلفظة ترمز إىل اخللود إ 
ا بأيراحام ال ي دراوا افتلمانما حلوا رايحتإلىأااأليض ليست جمرد تراب   رإمنا هي هواة حيملاا الفلسطينيون 

                                                                 

.59ص حممود ديراش  عما ا تركت احلصان رحيدا  1 
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رهي تعين : مل اقل قرب رإمنا قال حول) ه البئر  رال مستوطن هلا إال حول هذيضأله اال بد هلا إال هذ
 . 1(اإلحاطة رالشمول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

.511يعيدة اغبال  الرمز لدى حممود ديراش  ص  1 
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 : الرمز التاريخي-/2

لك اعود إىل عل    رلعرف يف اعمشرق العريب بشكل الفت إن توظيف الرموز التايخيية يف ععراا العريب
راستعادة مجماد  لناضةمل العريب   راحملارالت الفاعلة لععوب العااالاكسايات رخيبة األمل ال ي منيت هبا 

راالاتداب األريريب بعد سقوط الدرلة العثمااية   العرب إ  يزحت معظم البلدان العربية حتت االستعماي
يع رماحلقه من حمارالت جادة بغية مسخ تايخياا رهواتاا راستالب مدخراهتا الثقافية راعماداة   باإلرافةإىل ز 

معادرا بالقضية ن الكيان اإلسرائيلي يف جسم األمةالذي عكل رعيا قوميا موحدا لدى ععراءاا الذا
ن الشاعر خيتاي فإ رالدفاع عن الشرف اعمسلوب  جل استنااض الشعوبراستخدموا القدس كرمز رقناع من م

 ."انقلاا إىل اعمتلقي ن كاي رالقضااا راهلموم ال ي اراد مطبيعة األف قمن عخصيات التاياخ ما اواف

 : رموز الشخصيات األدبيةواإلسالمية-أ

ايات التايخيية ال ي عاإل بذكر-حداثام عن الرمز عادة رنؤ اعمعارر ابد العريب إن كثريا من دايسي الشعر
فيستعريها من   ت   مر من اعميثولوجيا العاعميةممته رمن تايخياا احلافل بالبطوالالشاعر من تراث  ااانتقي

دالالت  السياق لكحيا مر تلميحا لفظ مر معىن  رحيملاا يف  ي رادخلاا يف ععره تصر سياقاا يف اعمار
الرمز التايخيي   مخرى  رمواقف معاررة   تضاف إىل ثراء الداللة األرلية يف الرتاث  فيشفجدادة   رمعاين

حاررةرمزلية   حبسب طاقة الشاعر التعبرياة ة راسععن غااات بعيدة   راعرب عن جتربة إاسااية-عندئذ–
رمن سياق التجربة الكلية المته هذه التجربة ال ي هي إععاع دائم بالنسبة رقديته البيااية على رار يموزه 

ر مر ااه مل استوعب ابة هدا الرمز التايخيي يف التجربة اخلارة للشاعإليه   مما إ ا عجز فنه الشعري عن إ 
السطح   جافيا ارفضه السياق   ريمبا  علىافيا امسا اابيا يف مكااه ط–حينئد–ظل ا الرمز اذجتربة ممته فإن ه

اعمغرب العريب رقد حارل كثري من ععراء  .ن متداا باعمعىن راإلحياءالشاعر إ اقف هناك حاجزا مينع جترب
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م يف الرتكيز راجلودة غراض فنية رحضاياة كثرية على تفارت بينااعمعارران توظيف هذا الرمز التايخيي أل
 . 1رالتنوع راإلفادة من يموز التاياخ العريب

ه اعميزة الفنية   رهي توظيف الرموز التايخيية  رال ي السبعينات ربعدها هذعرف الشعر اجلزائري اعمعارر يف فرتة
ة   اخ اإلاساايثر بايز يف تاي بية   رممساء الشخصيات ال ي كان مالشعلرموز الدانية ر الرتاثية رالسري تضم ا

ا استدعاء الرتاث الداين من قصص عظيمة يف التاياخ   رلكن غلب علياراألماكن ال ي اقرتات بأحداث 
شعراة طابعا من احليواة األابياء رالشخصيات ال ي ريد  كرها يف القران الكرمي ال ي مرفت على الصوية ال

اإلسالمي رالعريب بشكل  الذي اعتمد على الرتاثا التوجه عند ععراء االجتاه احملافظ راألرالة  رعرف هذ
"   هذا حسب يمي اارر حممد وى الفين اعمطلوباعمست ترق إىلمل ادة ال ي مكثف  يغم بعض احملارالت اجل

ر األسطوية ر هو  ا االستخدام تطويا ملحوظا يف الصوية الشعراة   رالسيما استخدامام للرمزرقد سجلوا هبذ
  بل ال ع األعمالقبل غري إن استخدامام للرمز مل اكن اارجا رال قواا يف مجيمل اكن معررف من  ممر

ن مغلبية هؤالء الشعراء مل اتعدرا يف الغالب الرمز اللغوي بطراقة مظنين مبالغا إن قلت ماه قلما كان موقفا أل
 .2مسطحة

إعطاء اعمفايقة بني  قصد  صيات رمواقف من التاياخ اإلسالمياي عخحضباستاتجلى الرمز التايخيي ماضا
 :جوادييف اص لسليمان   مس رااتصاياته راليوم رااكساياتهاأل

 ربِ الع   الءِ هؤ   ن  مِ  رت  ري  ب   ان  ادِ رِ ا ت  ا   رم  

 ىمض   ح  رال  

 د  الِ و خ  مب  ر   الد  خ  ىض  رم  

 ِب رطر   لِ حف  ر   سِ ا  م  ة  يل  ل   ان  ادِ رِ ت   هل  

                                                                 

. 51ة يف ععر اعمغرب العريب اعمعارر  ص عثمان حشالف  الرمز رالدالل 1 
.195 ص  8115  بريرت  18حممد اارر  الشعر اجلزائري احلداث اجتاهاته ر خصائصه الفنية  داي الغرب االسالمي  ط 2 
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 رس  حل  اال  تق  واس  ايق  ى ط  مض  

 ت  عاد   لِ الور   لة  لي   فال  

 1"لس  د  األا   ت  عاد   ال  ر  

ضيف فئاهتا تصنيف اعزل  عر اجلزائري اعمعارر اديك رعوبة تال عك من اعمتفحص للرموز التايخيية يف الش
ر كل فئة على حدة الرموز السياسية مناا عن الدانية   راألخرية عن االجتماعية   رهكذا   فالفصل بيناا مم

ة يفاا يف فئستحالته   عما هلا من تداخل كبري  رتعااق عداد  حيول درن تصنبا ليف غااة الصعوبة   إن مل اق
عيا مر ق مساقا اجتمادرن مخرى   فمناا ما هو داين سيق مساقا سياسيا رالعكس  رمناا ما هو داين سي

 .  رهكذا اجتماعي ريغ يف سياق داين

  الستحضاي يف ععر حممود ديراشرا عمليات االستدعاء يب رافر منحظيت الشخصيات التايخيية بنص
حيثاختد عنه خلفية للموقف الشعويي الذي اعرب  عخصيات قدمية رمحداث تايخيية جعلاااتكأعلى الذي 

ة عموقفه ريماه يف عتارت به من دالالت عرب التاياخ   يموزا مفسر امن رفات الشخصيات راألحداث رما 
 .2الواقع اعمعيش

  األابياء رالرسل عليم السالم  تكري ريردها يف قصائده   ممساءه الشخصيات اإلسالمية ال يمن هذ
ظاويها فيه  سياسي الفلسطني رالعريب ال ي عز راعمتنيب ررالح الدان عما فياا من مشاهبة الصوية للواقع ال

فضال  موروعيا عما ععر به     رتشكل معادالاعمعارر را ملحا افتقد إلىأمثاهلا يف راقعنارمربح استدعاؤها مم
مربحت يمزا الشارة إ   ه الشخصيات للمتلقي العريب عما هلا من الذاوع رعن ماه ال جيد عنتا رهو اقدم هذ

 .مشرتكا بني مبناءالرتاث رالدان رالفين الواحد 

                                                                 

.551 ص  5918سليمان جوادي  قصائد احلزن ر مخرى للحزن ماضا  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  اجلزائر    1 
818 815  ص 5999ابيل  الفرق بني األسطوية ر اخلرافة ر التاياخ  جملة كلية اآلداب  جامعة حلوان  العدد اخلامس مبوعلي  2 
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ه خالل هذ ه الشخصيات هي يف احلقيقة حمارلة لقراءة راقعنا العريب   لنعرف منفاستدعاء مثل هذ
اري يف حاررها رما ميكن استلاامه من جتايب اعم اباألمةمر راحلارر مقداي اخللل الذيقاياة بني اعماري اعم

العرريب القومي رالقرمطي الثائر   ررالح الدان  راعمتنيب ...  كيف العمشاكله اعمشاهبة عمشاكل األجدادحلوال 
اإلاسان العريب يف هذا ه الشخصيات حاررة على الدرام تصر على الصليبني   فأربحت مثل هذالذي اا

 . 1العريب راإلسالمي باالاتصاي يف زمن كان حال األمة ال ابشر بالنصر لك مهنا ترتبط يف الوجدان 

اشري  تنيب ليتوحد هبا رجيعلاا قناعة إ ود ديراش يف ععره عخصية اعممالرموز التايخيية ال ي رظفاا حم من
ديراش إىل عخصية اعمتنيب  ات اهلواة الشعراة اعمعررفة عرب  إىل رلوج" يب إىل مصريحلة اعمتن"عنوان قصيدة 

 .لتطويات يف ميتلف اعممالك ماداكاحقائق مستمدة من حياة الشاعر الكبري   رهي ثابتة يف تايخيية احلافل ب

ة ل إىل مبتغاه من احلياة رالعظمو رحتول درن الور همزمة فرداة تتعلق مبدى حتقيق طموحاعمتنيب  ال اعاين
توى الشعوي العام سماحلقيقية على  مةز   رإمنا اعاين األالشعرخر هو من حقق الفرادة على مستوى آ بعد

ال م قواماا إىل ممالك مسست   رتفتتأة اهلزمية راهندام جمدها التليدبقضاااممته ال ي اراها تتساقط حتت رط
رهي من بيت العنكبوت   حيث اعمكر رخيااة احلكام راحنطاط حال األمةإىل الديك اعمدل مما مفسح اجملال 

اه قناع  على ممماماألعداءلتنفيد مؤمتراهتم فقد ارى إىل داللة الصراع الذايت يف معماق اعمتنيب بورفه عخصية 
لتمزق رالسقوط الذي تعاايه األمة  معاين اردي إىل اجلماعي ربالتال اكشف عن كل فرراع معمق اتعدى ال

اه تعبري عن على ايتباطه هبموم فرداة خارة  بل إبدااة القصيدة ال ادل  رلذلك فإن ما ابوح به القناع منذ
 :ط بشخصية اعمتنيب  اقول الشاعرالكيان احلضايي لألمة   ران اابثقت من اعمأزق اخلاص اعمرتبقضااا متس 

 ات  عاد   يلِ لنِ لِ 

 ل   ياحِ ين  رإِ 

 ين  مِ اء  مس  األ   ق  رِ تس   دِ  بال  ا يِف اع  ي سرِ شِ م  م
                                                                 

  اجمللد (سلسلة العلوم االاسااية) جملة جامعة األقصى -الرموز التايخيية ر الدانية ر األسطوياة يف ععر حممود ديراش -حممد فؤاد السلطان
.اقال عن األارتايت.18  ص 8151رل  اناار الرابع عشر  العدد األ 1 
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 اِق ر  العِ  ىل  إِ ود  مع    ال  ين  إِ ر   بِ حل  ن  مِ  ت  ئ  جِ  د  فق  

 يقِ ال  م   ال  ف   ال  م  الش    ط  ق  س  

 ر  مص   ر  ...ي سِ اف   ىل   إِ يِن ب  ح  س  ا   بِ ي  الد   ر  غي   

 يلِ اِ  الص  إىل   ت  فع  د  اا   كم  

 .1ااا  س  ر  ا رف   س  ر  ف    د  مجِ  م  فل  

ماله تاية ه اجلد تاية   مر جياض حساده آيحلة مغامرة ابحث فياا عن جمد  ايت   فيبتسم لليست القضية 
 ااعمخذرلة يف مرج مصاهبا   إاه ععوي ب خر حيارل فياا رعي  اهتاحملطمةخرى   رإمنا هي يحلة جمد من اوع آم

اا مرة مخرى   إال العودة إىل الذات الكتشاف لضياع رالوحدة راالهنياي اتملكه راسيطر عليه فال جيد ممامه
ن روت اعمتنيب حيمل اربة األمل رالرجاء يف خالص األمة رختطياا باآلخران  رلذلك فإ رخصورا يف عالقاهتا

 . مصر معقد اآلمال رحمط األاظايحملنتاا مر حمناا باللجوءإىل

  ركريها ( ين ياحلللنيل عادات   رإ) قصيدته على لسان اعمتنيب هبذه العباية الشعراة الشاعر دي ر
هبا ماضا   رهي توحي بأهنا روت آخر غري روت الشخصية   رهذا ما  مكثر من مرة  رختم القصيدة

 .اع اعمتنيب ملتقى مروات اإلاسان الثائر على مرراع القار رالذل رالرتدينقاتحقق يف 

  حبيث ال تتنافر مع معاعماا رإمنا اسعى إىل خلقاا من جدادلو جالشخصية لي الشاعر ال استدعي
عن منو جا للبطل اتخطى زمااه راعرب    بل ارادها تصاب كذلك بالسكون راجلمود فيهمعطيات التاياخ   رال

احلضايي اعمتااري   راعمأزق حالة إاسااية تتماثل يف عصران متباانني   رلكن ما جيمعاما هو تشابه الورع 
ا اشري إىل من اختياي الشاعر الوجودي الفظيع   رلعل هناك تشابه بني عخصية الشاعر رعخصية اعمتنيب مب

 .2ه الشخصية ليس مصادفة رإمنا عن رعي تامهلذ

                                                                 

. 517ص  5991 5داي العودة بريرت ط 8حممود ديراش الداوان مج 1 
.17الرموز التايخيية ر الدانية ر االسطوياة يف ععر حممود ديراش  ص  -حممود فؤاد السلطان  2 
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شكل حلظات إىل مصر يف ظررف متشاهبة   رلكن يحيلاما ا مكل من ديراش راعمتنيب موطناغادي  
طموحه الشخصي القومي   ركالمها له    ركالمهاتأثري قوىمسة مثرت يف حياهتما رمستقبلاما محااة ري مص

ن رهي قضية االغرتاب عن آل إليه الشاعراألمة   رما إليه ا لتاهلم اجلماعي العام   مسكون مبا آعغول ب
 :عن الوطن قل بصوت الشاعر اعمنفي ثقطع اعما اعمالوطن رإن اختلفت الظررف  فلنستمع إىل هذ

 ادة  دِ  اجل  يت يد  صِ  ق  يِن رط  

 ااا  اهلد  ك  ع  ز  و  ت   رال  ىد  ا مي  يم  ى فِ مي  

 اباا  الس   س  رتِ ف   ت   ب  الس  ربِ  حر  ا يِف اا  ب  ى الس  ي  رم  

 لِ الزِ  ز  ريِف .... ويِ كاف  صِر  مِ يِف 

 ات  عاد   يلِ لنِ لِ 

" ل   ياحِ ين  إِ ر 
1 

فرقائما بني عدة مما جيعل التناقض حادا   رالتنا اعمستبداتبدد حلم اعمتنيب الشاعر بسبب قار الواقع 
ء عن تصوار الصراع ما بني األمةرمعدائاا حبيث تكشف عن فسر احلالة القصوى للمأساة  رتنبمتناقضات ت

 .حالة الثوية رالتمرد على راقع متخلف راعت فيه األمة رفقدت جمدها 

عماهلم عما لك الشخصيات من العاد القدمي يف مان رظفوا تذال ينيفلسطينالديراش من مكثر الشعراء اعترب 
ون الشاسع راالختالف التام ام يف اعمنفى   رعلى الرغم من البمحسوا به من تشابه بني جتربة اعمنفى ربني جتربت

   5911ثر اكبة لسطينية احلداثة ال ي متخضت على إالف دي القدمي   رالتجربةبني مسوغات التاياخ الياو 
 ريف مقدمتام نينيلك مل مينع الشعراء الفلسطيمرقاع العامل على اد الياود   فإن   د الفلسطينني يفرتشرا

  اتجلى فيه دريا الشاعر هبضم ثقافة العدر ن تراث الياود رايتياد دري ثقايفديراش من االستفادة م

                                                                 

.551حممود دراش  الداوان  ص   1 
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  رتصوار عمق عد اإلاساينفا فنيا اقوم على الب  رتوظيفاا توظيعاهبا من مصادي اعمعرفة اعمختلفةراستي
 .مأساةاإلاسان الفلسطيين رمعاااته

ض فلسطني مبا ي  على متلام كل الرتاثالفلسطيينسبعدا جدادا حني ا تأخذ الرموز الياوداة عند ديراش 
ه األيض فيتنارل ديراش يموزا تتعلق بتاياخ الياود ليكساا سيحي باعتبايه اتاج هذراعم فيه الرتاث الياودي

 :اقول فياا ( حبكالسابعة عشرة من داوان محبك مرال م)  كما جاء يف مقطوعتهفلسطيينبعدا 

 ل  باب  ال  ا مطف  ا  

 ل  سِ ال  الس  اليد  ا مو  ا  

 ااب  قرِ  سِ  القد  إىل   ودرن  ع  ست   

 رن  رب  ا تك  اب  رقرِ 

 ياعمارِ  ةِ ر   اكِ  ن  مِ  ح  القم   درن  صِ ا حت  اب  رقرِ 

 ل  ابِ سن   مع  الد   ح  صبِ ا ا  راب  رق  

 ل  باب  ال  طف  اا م   آهٍ 

 ااب  قرِ  سِ القد   ىل  إِ  ن  ر ودتع  س  

 رن  كرب  ا ت  راب  رق  

 *اا  للوِ ه  

اا  للوِ ه  
1 

                                                                 

111حممود دراش  الداوان  ص  1 
.لفظ ريد يف التوياة اشيد مجاعي مر جوقة ارتدد رداه يف هنااة الفقرة خامتة األرحاح(: هللواا*)  
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اعميالد ربني تشراد  الياود رتشردهم إبان السيب البابلي يف القرن السادس قبل مياهي عاعراا بني سيب
هي بني عودة اعمسيح إىل ميام   ربعد  لك  5911رحام عن داايهم من قبل الصااانة سنة الفلسطني راز 

رهي حمرية من يجس  -مبشيئة اهلل–( هللواا)القدس ربني عودة مطفال فلسطني إىل القدس رهم ارددرن 
 . يف الوطنفرح راالستقراي الصاااية بفضل سواعد مطفال احلجاية  رحينذاك تتحول الدموع إىل سنابل يمز ال

حيث استخدم يمز ( ص)إلسالمي رما اتعلق حبياة حممد تلام ديراش بعض يموزه من الرتاث الداين ااس 
توظيف عاعت دالالت اخرى يف  ااتصايه مرعذابه   راىل جواي هذه الداللة عامال لإلاسان العريب   سواء يف

لك التمرد على الظلم رمحل لواء النضال يف سبيل احلق راخلري اإلاساين حيث    من  ( ص)عخصية الرسول 
بعض رفاهتا هذا  سبواألافسامنراقناعا م ن من التعبري بشخصية الرسول مراختا هاكان الشعراء اتحرجو 

العنان يف تأرال  خبالف عخصية اعمسيح عليه السالم إزاءها مهنم مكثر حراة  ر من مث مطلقوا ألافسام
يلجأ فسقطوا كل اآلالم ال ي اتحملاا اإلاسان اعمعارر تحاهلا ألافسام فعلى ملمح الصلب ممالحماا راا

  ملفاظه ااملتراس  معكال القرآنلك من إىل غري  ...... ا الرتاثمجزاء من هذ إىل اقتطاع جزء مرديراش 
 .رمعاايه رقصصه ال ي اعج هبا الشعر العريب اعمعارر 

من خالل إعايات يمزاة من خالل  -ن الكرميال ي اافرد هبا القرآ( ص)ية حممد رظف ديراش عخص
رعد فأ)تاية مخرى  كما يف هنااة النص ين رتوظيف النص القرآ ل حممد الدية تاية توظيف اسم الشايد الطف
ل إىل اهلدف الوطين رالسياسي رهو الصمود و ليسوع يف الورا يمزا إلرراي ليجسد (إىل سدية اعمنتاي اا حممد

اقول (حممد)لك يف قصيدة بعنوانالسيما من الظامل هو افسه رهم الياود ر راي رالثوية على الظلم راإلر
 :فياا

 

 د  م  حم  

 اف  ا خائِ ر  ائِ ط   دهِ الِ ر   نِ ض   ح  يِف  عش  ش  ع  ا   
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 اييب ي  ينِ مح  م    ماءِ الس   يمِ حِ ج   ن  مِ 

 ياحِ جن   ن  إِ قِ  فو  ىل  إِ  انِ ري  الط   ن  مِ 

 د  سو  م   ء  و  الض   ر   احِ ى الر  ل  ع   ري  رغِ 

 1د  م  حم  

ة ال ي القاها فك ليصوي مدى اعمعااااإل "دثة اإلسالمي يف حا برباعة عاعراا اعمعاودة اوظف الرتاث
 رمن   راعمتمثلة يف البحر راعموج رالغرق الذي ارمز به للرحيل من ااحية رللعدر الصايويناإلاسان الفلسطيين

 :  اقول اقفون رياءه من ااحية مخرى

 اق  غرِ اإلِ  رق  غ  م ي قد  الذِ  حرِ ى الب  عل   اك  عب   ف  ملِ 

 ان  رم  ا الر  ن  ق   غرِ ا   كي  

 ان  دي  اجل   هي   اء  ض  بي  

  هي   قاء  زي  
 
 ة  وج  اعم

 جة  البا   ي  هِ  داء  سو  

 2ة  ائش  الط   ماء  الد   آة  مر   ة  كر  رالفِ 

تبقى الثقافةابقى األدب   ابقى الشعر عاهدا على الوطن على اعمنفى على منفى الوطن رعلى رطن النفي   
ية رالدانية خالل غباي القوافل راستدعاء الشخصيات الرتاثية التايخي رعلى النفي من الوطن   راىل الوطن من

رعائشة   ررالح ( ص)رحممد    رعيسى رمرميهابيل رقابيل راوح  راعقوب راوسف: اعمرتبطة بالوطن مثل
 .  رغريهم الدان

                                                                 

. 111  داي العودة   بيوت   ص5  مج 1الداوان   ط -حممود ديراش 1 
511 صاعمصدي افسه 2 
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تكثيف احلالة ا اعمنحى يف احتضااه الرموز التايخيية الغرض شعر العريب اعمعارر بتواس انحو هذكان ال
رجتسيد يغبته يف التحري من قيود االستعماي احلداث )الشعوياة رالتعبري عن معاااة اإلاسان العريب بعامة 

لى م عمكاات على مستوى اعمغرب الكبري مل إىل حتقيق رحدته اعمنشودة   سواء و بأعكاله اعمختلفة   رالور
  ماضاإىل بعث يموز التوارل مبنابع راؤاا بتواسمستوى العامل العريب اإلسالمي  رمن مجل  لك اسعى عع

اا  رخما للقيم الررحية اعمشرتكة  حىت إ ا مماط الشاعر عن راثناالذي ما ازال ميز رالعزة راعمتعة يف تالوحدة 
حية  اارعة   تنبض بالقوة رالتوثر  رحترص على  ثام بتشكيله الفين هلا   بدت تلك الرموز التايخييةللبعضاا ا

ر مصطفى ر يف قصيدة الشاعة راخلضوع رالتخلف جند قبسا من هذا التوث رالثوية على راقع اعماااريالتغي
  الرمز يف إعاية ال ي اوظف فياا عخصية النيب اوسف" للمأساة  خرالوجه اآل :" احلبيب حبري اعمسماة

 :من تفعيلة احملدث  فيقول فياا األمر  بني الشاعر رجمتمعه رارحة إىل عالقة التضاد ال ي تكون مرل

 ك  ات  رب  ع   ف  فك  ك    وسف  ا ا  ا  

 كِ اتِ آه   متِ ر   يفِ  رب  اع   ر  

 ة  ميق  ع   ر  البئ   ف  

 ت  ل  حت  اي   لة  القافِ  ر  

 يلِ الل   ردِ مخد   وا يفِ ل  س  اا   وب  عق  وا ا  ايمح  م  وة  خ  األ  

 1ةِ رب  الغ   رِ بئ   ا يفِ يد  رحِ  وك  ترك  

  القافلة  ن السياق يف الرتاث اوسف  البئرقرائبالرغم من كون الرمز هنا مازال اتحرك رمن 
معاين الغربة    وحة رغطا غري قليل علىلاإلرافية داخل المانا االحظ يف التفاريل  إال......اعقوبخوة األ

ه احلشودات رهذ...( كفكف عرباتك  اعرب يف رمت آهاتك البئر عميقة  مخدر الليل  ):الوحشة اإلافراد
اعمتأزمة يف برمزه   فاو اعرب عن مشاعره  يف جمرى اعمعاررة   رتفيد فنيا من الشاعر احتد احلسية حتفر كلاا

                                                                 

89  81  ص 5977ماي  1مصطفى احلبيب حبري  الوجه اآلخر للمأساة  جملة الفكر احلدد  1 
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ستوى التجراد لتشري إىل كل اعمنفيني فصايت الداللة اعمعنواة ترتفع يف الرمز إىل م" اوسف"روية اآلخر 
 .ه احلالاعمقاويان الذان اعااون مثل هذ

يفاا يف اص معارر اادف باألساس إىل معاجلة قضااا تتعلق توظر إن استدعاء بعض الشخصيات األدبية 
صيات مثل اعمتنيب رعنرتة بن اامن رظف عخ  إ  جند كثريا من ععراءباحلرف رالكلمة راألدب بشكل عام

رغريهم من الرموز القامات األدبية ال ي كاات هلا ( اخل .....اخلنساء رمبو فراس احلمداين    امرئ ملقيسعداد
يخيية احلقيقية ال ي كاات رية احلركة األدبية يف العصر الذي عاعته مصبغني علياا الداللة التابصمة يف رري 

  رتشحن بداللة مغاارة متاما تفرغ من حمتواها الرمزي التايخيي  رمحيااا تستدعي الشخصية األدبية ر تكتفاا
ن لى ماه من اعملحوظ مع" اليوم  راعمد إلياا الشاعر قصد تعراة الواقع األدبيوإجراء مقاياة بني البايحة 

  هي تلك ال ي ايتبطت بقضااا معينةن عظم من اهتمام ععراءاا اعمعارراالشخصيات ال ي حظيت بالقدي األ
 1"رمربحت يف الرتاث يمز لتلك القضااا رعناران علياا 

اعثر عليه يف اعمدراة إال بعض الشخصيات ال ي رظفاا الشاعر  ا النوع من الشخصيات الاكادإن هذ
  باهته البث راإلحياء   فنجد هي قليلة جدا   رمتفارتة الداللة  ر ت دعته الستحضراها يف اصهيف مناسبا

يب رال ي ارفعاا للشاعر عز الدان مياو " األخضر فلوس "مثال يف داوان عوعمة احلب عوعمة الناي قصرية بعنوان 
اؤسس لرمزاة تايخيية  ه الشخصية الشعراة ال اناض كيه الشاعر األخضر فلوس   فتوظيف هذ رداقإىل

 :طر ررجداايات عاعر اجتاه رداقه إ  اقول  رإمنا هي خواحتمل داللة احلضوي رالغياب

 عرِ الش   ض  بع   سد  تو  ي ت  لِ مث   ك  ت  ي  ال  ا  " 

 ك  وت  قا   ب  ر  ش  رت  
 
 ره  اعم

 رهي اجل  ادِ  الو  يِف  ر  كسِ رت  

                                                                 

541علي عشري زااد  استدعاء الشخصيات الرتاثية   ص  1 
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 1" ول  بت   ر   قاء  ك عن  ي  صد  كن  س  رت  

ن اكون م ال اعدر إ " حمنة الطاهر حيياري"ت عنوان خر لشخصية مدبية معاررة يف قصيدة حتجند توظيف آ
المس  دال اكا الذي الزمه الفراش معارا   إ النص مواساة الشاعر األداب الطاهر حيياري يف مرره 

هبا عن داللة  اعرب ا من خالل مرض عخصية حيياري  كياعر مسس يمز عالمة توحي من الشمر  ماإحالة
 .موت اعمثقف يف رمت

ض الشخصيات اعمعاررة قد جنح يف رناعة بعض الرموز ميكن من يب يف توظيفه لبعياو رمنه استنتج ممن
  رمل افلح حسب متنوعة حسب استدعاءها يف القصيدة  رتكتسب دالالت تشكل بؤيا يمزاة يف النص

  مكتفيا ليةالرالد لي باإلحيائيةرظفاا يف مدراته إىل يموز تكون حبيف حتوال بعض الشخصيات ال ي  ييما
 مدراة عخصية زليخة السعودي خصيات األدبية ال ي اطالعنا هبا مياويب يفبتقنية التعبري عنااماضا من الش

 :جاة اعمالك الغائب منا"تحت عنوان بنص

 اه  ت  مخ  

 ابِ الرت   ت  ا اب  ا  

 ة  اي  ب  ا الن  يدت   ا قصِ را  

 انِ اعمك   لء  مِ  جت  ه  و  ت   ت  ق   رت  اح   ني  حِ 

 ةِ داالن  طنِ الو   ق  ائِ حد  

 اسِ ري  األ   ةِ قم   ن يفِ أل  أل   رت  

  مِ  احلل  يِف 
 
 زِ طرِ اعم

 1اة  دِ ب  م  
                                                                 

.15  ص8118عز الدان مياويب   عوعمة احلب عوعمة الناي رالياا كاليغوال ارسم غرايكا الرااس   داي مرالة   اجلزائر   1 



 الرمز في الشعر العربي المعاصر                                                   :الفصل الثاني
 

120 
 

كلمات يقيقة تتالءم من معجمه الشعري   لالمس تلك اإلاسااية اعمتدفقة من الشاعر رهو جيد 
فراد داللة على الرباط الذي جيمع بني م( مختاه)ة ب   حيث ابدممياويب اعمقطع بنداء الفقيدرمدى القصيدة

من جيعل من زليخة بؤية راستطاع الشاعر   اليوممجعام مرياسباألمسفكذلك جيمعام  الوطن الواحد  إ 
جيال بتضحياهتا األ هنيا اليوم يف  اكرةفزليخة الغائبة جسداا هي حاررة   يمزاة عاملة استغرقت اصه  

عماهلا ال ي قامت هبا مثناء حياهتا   رمن ااحية بناء الرمز مربح حاررا يف كل سطوي النص   كما متتد رم
كة رالفاعلية على اعمستوى اللغوي  لف بشكل متشابك اعتمد على احلر له إىل كل الصوي اجلزئية ال ي تتآظال

 .كري   مشكلة الداللة العامة للنصالف رالتأسيس

بن عودة   مشكال هبا اصه الذي  اها مياويب يف قصيدته  عخصية خب يالرموز ماضا ال ي استدع من
 :اقول ث فيه عن التوابيت راعموت رااتشاي الفتنة   إ اتحد

 ب  احل   ن  ع   اب  رِ غ  "

يلِ ال  ق   ه  ل  ث   ا مِ اقف   ر  ين ر  ص  ب  م    

 ....يرِ م  ع   اعيدِ  جت   يِف  ن   رط  ب ِي ر  غ  

 ... بيِن عِ ت  ا   انةِ اعمدِ  اف  رِ ا خ  ذ  ره  

 ؟يتِ ابِ التو   هِ ذِ ه   كل  ن  م  لِ ف  

 2" ِي خب  " ش  عِ ا ا  نا  ي  ب   ل  ه  

ااتشاي ظاهرة اإليهاب يف فاغتيال الكاتب خب ي بن عودة كان زمن   رمن سياق تايخيي حمدد النص انديج
راحد من   ي األبرااء رخب  رال ي ياح رحيتاا الكثري من الكتاب راألدباء ا يف التسعينات  رخصوراجلزائر

                                                                                                                                                                                                     

 1 87عز الدان مياويب  عوعمة احلب عوعمة الناي   ص 
18عز الدان مياويب   عوعمة احلب عوعمة الناي  ص  2 
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تأيت على األخضر راليابس   جل تبيان من الفتنة عندما متر فإهنامن م حضره الشاعر هنااستر  تعلمةالعائلة اعم
 .  راألمي رهكذااعمتعلم

تعكس تنوع ثقافته رمدى ال ي تحي عبد اهلل بالشخصيات األدبية للشاعر ف" اهلوى رالغفران"حيفل داوان 
لشعري بشخصيات مدبية كان هلا احلضوي البايز يف بعض   فقد رسم معجمه الشعراةخصوبة جتربته ا

ثر اعمصادي فمن الطبيعي من اكون اعمويث األديب هو م "الشعراة  ةزاادة األثر الدالل يف الصوي قصائده ل
خصيات ن بني الشكون عخصيات الشعراء معي من تالرتاثيةرمقرهبا يف افوس ععرائنا اعمعارران رمن الطبي

عناا الشعراة رمايست التعبري  هي ال ي عاات التجربة هناررجداهنم أل بنفوس الشعراء األدبية هي األليق
كسباا قدية خارة على التعبري عن جتربة الشاعر يف كل الذي م ركاات هي رمري عصرها رروته األمر

  .1عصر

عاررة  ففي ااهاعم  فأعطاها بعدا دالليا لتجسيد يؤ  يف استحضاي يمز الشخصيات"فتحي عبد اهلل "اوع 
عرب من لي" فتحي عبد اهلل"ض الشخصيات األدبية رظفاا الشاعرتتجلى لنا بع" حبطفولة "قصيدة 

مكون من   ه احلكااة رال ي راغاا رمن يمز مديبخالهلا عن قصة حب فاعلة رمن انقل لنا هذ
ااه الشعراة اوعا من اإلبداع ي على يؤ ف الشعر العريب ليضوالرتاثي يفا األدبيعخصيات تراثية هلا رزهن

 :اجلمال فيقول

 ويِ ج  ف   ف  اص  ر   ة  و  س  ق   ه  ف  ص  ا    اِ م  ال  م   اكِ و  ي ه  فِ م  و   الق  ميِن ال  

 ار  رِ ع   ق  ايِ م   بِ  احل  يِف  تِ ا  وا    م  ال  ق   لِ ز  غ  الت    ق   ح  وين م  ر  ح  

 ريِ سِ ف  ا الت   ا  قِ ن  ع   ن  ي مِ دِ جي    س  ي  ل   اي  ا   ةِ اا  ع  الو   ر   مِ ا  وا الف  ئ  طِ خ  م  

 2ريِ بِ ك  الت  ر   يلِ لِ ا  الت    اىل  ع  ت   ي    ر  ائِ م  دِ وا بِ ب  ال  ط  فِ ي  ا الس  ر ر  ا  ع  م  

                                                                 

541علي عشري زااد  استدعاء الشخصيات الثراثية يف الشعر العريب اعمعارر  ص  1 
.71فتحي عبد اهلل اهلوى رالغفران  زهران للنشر رالتوزاع   األيدن   دط  دت  ص 2 
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  "اعمالال" اعرف بأيب ليلى الذي" الزار"ر" عمر بن هند"كل من عخصية " فتحي عبد اهلل"رظف  
 الصراع   باعمطابقة بنيلصوية الشعراة اوعا من لغة الرمزا اعمشاويان يف األدب اجلاهلي لكي اضفي على

–ب الفاعلة خصيتني رالصراع الذي حدث له يف هذه القصة قصة احلا الشالتايخيي الذي عادته كلت
يف هذه القصيدة عخصية تراثية مدبية مال ر هو جرار  مر الشاعرثثري كما استأفيكسباا اوعا من اإلحياءرالت

 :ه الدان حرموه مناا ظلما فيقولراع القائم بينه ربني مهل حبيبتالص ليجسد من خالله

 ار  رِ ج   ه  ل  ق  ا    ا مل   م   م  ياِ فِ  ت  ل      ق   ين  ي أِل  فاهِ عِ  ن  مِ  ف  ر  ر احل  ي  اد  ر  

ري  قِ ي ح  رِ اظِ  ا  يِف  ءٍ ي  ع   ل     ك  ىن  ع  م   ك  د  ع  ب   ودِ ج  و  ل  لِ  د  ع  ا    مل   
1 

الذي ااتابه فيه القمه استحضره الشاعر ليربز  لك احلقد راألسى ي بلغ فجرار هنا يمز للاجاء رالذ
 .من فراق احلبيب

ا النوع من الشخصيات لدليل قاطع اربز من خالهلا الشاعر ااتمائه إىل مويرثه إن استحضاي هذ
ملحمة اخليبة "قف على قصيدة    فشكل مناا يمزا فنيا للتعبري عن مواقفه التعبرياة   فحني ااألديب

اإلحساس باستدعائه عخصية اعن هذندم جند الشاعر قد ااتابه ععوي اخليبة رالندم   رقد عرب رال
خيتايرن من "ريه من الشعراء اعمعارران األدبية اعمخضرمة   فالشاعر كغ اخلنساء الشاعرة العربية

 التجايب  هم اعمعاررة   فيستخدمه يف اقل هذمع مبعاد جتايهب الرتاثية ما اتجارب النما جواألروات
 :فيقول

 ؟ ايِ ا   الد  يِف  ر  فق   م  يِن ل  أ  س  ت  ر         ولِ ه      يِف  ر  ظ  ن  ت    اء  س  ن  ى اخل  ي  م  

 ؟ ايِ ف  القِ ر   ولِ ا   الس  يِف  يع  ز  ت   و  ينِ ب  ت  ي  رهِ  دِ اعِ و  الس   ن  ى ما  تر  

 2؟ايِ خ  ت   اف   يِف  د  اعِ و  ا الس  يا  مِ ن  ت   رِ ي  م   رنِ د   ن  مِ  ة  م  ا م  ي  حت   م  

                                                                 

79ص الداوان  فتحي عبد اهلل 1 
.11ص   الداوان فتحي عبد اهلل 2 
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هول عما يمته من من زمناا الغابر رهي يف حالة   تدن اخلنساء عالنا الشاعر يف هذه األبيات ركأاصوي 
فتحي "ا جند الشاعر م  رعلى غراي هذئاز ة رال ي تكاثفت علياا احملن راهلساد رمخول يف األمة العربيفحالة 

ه الداللة زان ليسلط روء هذاري   الباكي احلك اجلااب اعمأسقد استلام من عخصية اخلنساء  ا" عبد اهلل
رتساقط مدهنا الرتاثية راحدة تلو   تضافرت علياا احملن راالاكسايات الرمزاة على راقع األمة العربية ال ي

ة   األخرى فشخصية اخلنساء ال ي ايتبطت يف الوعي اجلمال باعمأساة راحلزن   كاات يمزا للفاجعة راعمأسا
اه معمت به اعمآسي من كل النواحي إ الذي  من خالله الوطن اعمفجوع استحضرها الشاعر يف قالب ارثي

 .الواقع الفلسطيين

–اعمعلقات  امرئ القيس رهو عاعر عريب معررف  رمن ععراء هب حممود ديراش يف توظيف عخصية 
حيث احتفظ ديراش بكل مالمح " اوميات جرح فلسطيين"لك يف إحدى قصائد داوااه اعموسوم له ر  ايمز 
ه اعمقابلة عخصية هو اخلارة ليصل عن طراق هذ الرتاثية رررع يف مقابلاا مالمح" رئ القيس ام" شاعر ال

يف امرئ القيس  رمنو ج فايقة بني منو ج الشاعر اعمرتف اعمرفه ممثال إىل تعميق اإلحساس لدى اعمتلقي باعم
ابخس امرئ القيس قديه   درن من لككل  –ديراش  –كافح ممثال يف الشاعر  اتهالشاعر الكادح اعم

واجز الضخمة ال ي مند بدااة القصيدة اعلمنا باافصاله من امرئ القيس رباحل كشاعر عظيم  ر الشاعر
 :ه احلواجز رالفوايق لن استطيع من اتابع راحبه يف ديبه حيث اقول تفصل بيناما رماه اتيجة لكل هذ

 اِل يم  و  ااِ خ  د   ق  ف  ا م  ن  ين   ب  

 يت ر  اكِ ذ  قت  ه  ي  م  وي  ص  ع  ر  

 ال  ب  جِ ر  ... اي  حِب  ر  ....  ان  غ  أ  ين  اِ ال  م  ر  

 1ال  ع   ت   ايِن ادِ ن  ت   ر  

                                                                 

.847لشعر العريب اعمعارر  صري زااد   استدعاء الشخصيات  الثراثية يف اشعلي ع 1 
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المح عخصيته اخلارة رمبعاد حياته  مقابلة مبالمح رمبعاد حياة يف عرض م بعد  لك ابدم الشاعر  
العيش القرار رالرفاهية ر ه اعمالمح ال ي تبدر راعمفايقة فياا بني االثنني هي حياة الرتف امرئ القيس  مرل هذ

مق ه اعمفايقة بدريها تععاااة ال ي اعيشاا هو رطبقته رهذال ي كان اعيشاا سلفه يف مقابل حياة الكدح راعم
 .ديته على السري يف ديب سلفه  رهي عدم قلنتيجة ال ي ررل إلياا الشاعر منذ البدءه ااإلحساس هبذ

يف اعمستقبل البعيد يموزا تراثية   فاو ابدع يموزه  تصبحر ال ي سبدع حممود ديراش يموزا ععراة م 
لك يف قصائده مثل قصيدة حداث راألبطال احلارران  راظار  الشعراة األسطوياة اخلارة به من خالل األ

  فسرحان كان يمز اا من إعايات إىل مسطوية العنقاءلك عما في  ر "ن اشرب القاوة يف الكافيتريااسرحا" 
مما فيما   سباين مسطوية كذلكرهو عاعر إ" لويكا"جعل من  اهم امكعريب يف فلسطني  ن يموز التحدي الم

الهلا عن جتربة لشعوياة خارة هبم  رمن بني هذه خيص يموز األماكن راحلوارر يموزا ععراة عربرا من خ
 .موظفة يف ععره بكثرة  األماكن األادلس هذه األخرية ال ي جندها

رظف فياا عخصية " اام يف سالم" رالح عبد الصبوي الرموز التايخيية   فعندما كتب قصيدته  استخدم  
 :على يمال غزة  5911سقراط كرمز ليعرب عن مقتل رداقه الطياي الذي استشاد عام 

 ال  ف  تِ اح   رن  د   اع  دِ الو  ك  لِ     ات  م  ر  

 فقِ الش   ن  مِ  ابة  ح  ا س  م  الس  اِ  رج  يِف  ان  رك  

 مِ د  ل  ث   مِ اء  ر  مح  

 1ولِ ق  احل   ة  واي  ى ا   اعمد  يِف ر   ط  يِف  ان  رك  

لك من الشاعر اكتفي باستدعاء التاياخ األسطويي القدمي    الرمز التايخيي كل مقوماته من استمد  
درايس مر مبدع ر م السياب عندما اعتمد على الرمز العشتاييصية مسطوياة مثلما فعل بدي عاكر عخ

 1.الصقر عندما اعتمد على يمز 
                                                                 

.17 15ص  الداوان   رالح عبد الصبوي  1 
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ال ي انتقياا  حداث الكثري من دياسي الشعر العريب اعمعارر عن الرمز بذكراإلعايات التايخيية ر إن 
 اعماريقاا يف اها من سيسعتري ولوجيا العاعمية فيبالبطوالت مراعميثتراثأمته رمن تايخياااحلافل الشاعر من 

 .لية يف الرتاثرراء الداللة األمر مواقف معاررة تضاف إىل تدالالت جدادة رمعاين مخرى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : رمز الشخصيات الثورية التاريخية-/ب

صواراة هبدف إبراز   لتوليد اوع اعمفايقة التكان التاياخ منبع استلاام الجأ إليه الشعراء اعمعارررن 
   بني يرعة اعماري رتألقه رازدهايه ربني ظالم احلارر رفساده رتدهويهالتناقض احلاد

                                                                                                                                                                                                     

.  511 ص 5995  اوفمرب  4حممد لطفي اليوسفي  يف بنية الشعر العريب اعمعارر  سرتاس  للنشر   تواس ط   1 
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استطاع  الشاعر العريب يف استدعائه للشخصية الثراثيةمن استبصر دالالت معاررة رهو يف حتاريه  
ارر راعماري من ميد جسرا زمنيا اتالقى عليه احل–اعاا ليتمكن يف استيطان فين يهيفمعاا مر تلبسه قن

 1اان للازمية راالاكسايات جركالمها ر 

ا ارتبط معاا من محداث مامة رمواقف الشاعر اعمعارر  عمارة لدى كان للرموز التايخيية ممهية خ 
توظيف الشخصية الرتاثية يف الشعر –إن"اه يف الواقع اعمعيشي   جعلاا خلفية عموقفه الشعويي ريممعاودة 
ليحمل بعدا من مبعاد جتربة الشاعر اعمعارر  مي مهنا تصبح رسيلة تعبري  اعين استخداماا تعبريا  –اعمعارر 
 2".ااه اعمعاررة عن يؤ –مر اعرب هبا –رب من خالهلا  اد الشاعر اعرإحياء يف

ة بني مكثر من حزان ممام سقوط القدس   رقد مجع يف قصيدة الواحد" فتحي عبد اهلل"جند الشاعر  
صيات ه الشخاجلماعية بني الواقع الرتاثي هلذ النوع   إلبراز اوع اعمفايقة عخصية من عخصيات هذا

 .أمرهم يف الواقع احلارر ل إليا  ربني ما م رمارياا اعمتألق

ففي قصيدة اظرة راع اصوي الشاعر حال مدانة القدس من مسخ لعواملاا االسالمية الضايبة  
 :بدريها عمق التاياخ من طرف الصااانة االسرائليني فيقول

 اِل ح  س  عِ ت  ت    ر  ين د  عِ ب  ت    ب  ي  الد   ر        ةٍ ر  س  ح   ة  ر  ظ  ا   سِ د  الق   و  حن   ت  اظر  ر  

 الِ قف  األك    ياتِ اسِ د  الس   ق  ي  ز       ا    ا  ل  حم    ل  ح   اص  الع   ن  اب   ايق  ي  ب   ر  

 3الِ    ي  األ   ر   اتِ ي  اسِ د  الس   س  جن              ه  نام  م   ض  قم   د  ق   ة  يد  وعب  مب  ر  

 :ن اقول إىل م

 ال  ق  م   ري ِ ا خِب  ن  ت   مي  زِ ه   ت  رف  ر           ل ِي م ِ ر  ة  ال   ك  عييِن لِ  دت  ب  ر  

                                                                 

.415قراءة يف الشعر العريب اعمعارر   صلغة الشعر   دييجاء ع  1 
54اعمرجع افسه ص 2 

5فتحي عبد اهلل   الداوان  ص   3 
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 حالِ الرِت   ىن  ا را  ق   ر  ع  م   اليد  ر         ا  ا  ا  ج  ر   ة  ب  آالك  لت  ع   د  رق   ت  قال  

 1اِل ج  يِ  اه  ب  ا عِ ا ا  وه  م  ت  ع  ي   ر   ة  اع  ت  ل  م   ة  و  س  نِ ك    ايِ ا  وا الد  ك  اب  

ررجاا الية رابال قد رمن فياا عخصيات كاات مكثر مثماه  من خالل هذه القصيدةجند الشاعر  
لك بني احلارر راعماري بني ما   مقاياا  " مبوعبيد اجلراح"ر" عمر بن العاص"خينا   كشخصية مضيئا لتاي 

ا العصر من جمد ر ااتصاي رما آل إليه اعمآل يف هذ" دة اجلراحبوعبيم"ر " العاصعمر بن "حلفه كل من 
 . اعمعاش

م به علي عشري زااد يف تصنيفه   اذهب إىل ما قاستحضاي رداللته الرمزاةا اإلرلفام هذ 
للشخصيات التايخيية ال ي استخدماا الشاعر اعمعارر ر بالضبط يف تقسيمه الثالث راعمتمثل يف استحضاي 

سواء مبا حققوه من ااتصايات رفتوح مر مبا ميسلوه من لتايخينا اعمضيءان ميثلون الوجه اخللفاء راألمراء الذ"
عاعراا يف الغالب استخدمه بطراقة  نالنوع األخري من الشخصيات كاا عائم العدل رالدميقراطية  رهذد

 . االستحياء العكسي

بني منا ليحدث تلك اعمفايقةيف استحضايه هلذه الشخصيات التايخيية إ" فتحي عبد اهلل" فالشاعر 
 . رولهمتبدم الفساد اسري يف  عصر كان له جمدا رااتصايات   رعصر حاررا

لياا اوع من صوية يمزاة طبع ع  حيث استدعاه الشاعر ب"الدان األاويب رالح "جند عخصية  
 :اقول الشاعر " ررخة الشيخ"االستحياء راالاكساي  ففي قصيدة 

 وح  ل  ا    ماءِ  الس  ا يِف از  رِ ا غ  لم  عِ      ا    خيا  ايِ  ت  يِف  انِ الد   ح  ا رال  د  رب  

 يح  بِ ق   اةِ ز  الغ   ل  ي ظِ فِ ش  ي  الع  ا    ف  اهِب  ت  ع  ى م  ل  وا ع  وت  م   م  ك  ا ل  ب  ت   

 ف   ! م  ك  ا ل  ب  ت   
 
 يح  بِ     ودِ ق  احل   ني  ابِ ر  اتِ او  ى   ع  ل  ى ع  ص  ق  األ   د  سجِ اعم

                                                                 

.اعمصدي افسه  الصفحة افساا 1 
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 1جراح  اق  رالربِ  ر  ق  ا  ق  الت    ف  كي  م  ك  ل  بنس   ر   م  ك  بِ  ر  خي    فال    واموت  

اد رالنضال من زمنه البعيد الغابر  ه القصيدة رالح الدان األاويب يمز اجلاالشاعر يف هذاستدعي  
ليقف معه رميعن النظر  بنظرة ملؤها األسى راإلحتقاي هلذه األمة العربية ال ي ايتضت بالذل راهلوان  ركأاه 

  اين عندما اختاي هذه الشخصية التايخيية مر تلك ألتوحد معااإ: "كما قال عبد الوهاب البيايت : اقول
  بإعطائاا اوعا من اا قدية على ختطي الزمن التايخييمنحت هي عنه   رمن مل من معرب عما عرب ر اإمنا مح

 2."اعمعاررة 

ني فجالت خباطره بيياها رالح الدان يف حرربه مع الصلرقف الشاعر على إحدى القالع ال ي بن 
دان حواي مع رالح ال"يف قصيدة ا احلواي مع البطل رالح الدان األاويب  كراات العز  رطلع علينا هبذ

 :  فيقول األاويب

 ؟ دِ احل   ال  و   رطِ ىن  الض   رك  ر  خ  مم  رد  الت  الك  م   انِ الد   ح  ال  ر  

 عد  ت  ا ال  وع  م  د   ت  يف      د  رق        ى    ام  ت  رالي   ل  األيامِ  اك  نادِ ت  

 د  بِ ت  س  ر م  ا عد  ا  س  ا  د  ا           ى ل  تك   ن  ئِ ت   ااي  الد   اك  نادِ ت  

 3د  ح   ضِ ي   األ  يِف  هِ ريِ ر  ش  ا لِ ا   رم  نيا  اكِ س   م  لِ ظ  ا  ا ر  ابا  ن  ا   ر  

 ماام النخوة العربية ال ي رسم هبا تايخيه  مناداا ىلإىل رالح الدان رإ" فتحي عبد اهلل" الشاعر حىن  
 .هتلتاب رتتأجح بني جواحني ر االاتقام ال ي ر مستنجدا به ليشفي هذه الرغبة اعملتابة يغبة التأ

ترتبط بالواقع احلال ايتباطا  ان رظفوا الشخصيات التايخيية رجعلوهاالشعراء الذ من" فتحي عبد اهلل" 
 . اية خنوهتم العربيةرثيقا  استحضرها الشاعر من مجل استنااض عزمية قومه راستث

                                                                 

.17فتحي عبد اهلل   الداوان   ص 1 
.55علي عشري زااد  استدعاء الشخصيات الرتاثية  ص 2 

.91فتحي عبد اهلل   الداوان   ص  3 
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يات رال ي كاات عالم رالشخصقد اتكأ على جمموعة من األ" ااة العمرحك"يف قصيدة جند الشاعر  
  رهلا ردى عميق يف التاياخ اادف من ريائاا جعل القايئ   اشعر باعمفايقة بني هلا مواقف معررفة

 :ماري منقضي رحارر قائم   فيقول 

 اكيا  ب  ت    هرِ الد   يونِ ع   اتِ عح  ر  ش  م  هتِ ر  ر  ث    د  ع  ب    ال      ب  العر   د  ا  ش  ي  س  

 ااتيا  ه  ز  تِ ى خي   عل  ىن  اعمث    رال   اينغ  وِ بِ اء  وز  اجل   رل  ا ر  ر م  مر  ع  ف   

 ايا  قِ شا را  اا  رِ يث  ف   اايِ الد  وا بل  ي  مِ ي حل  فِ رلِ ى البرت  م  ما ي   ق  رطايِ 

 1اغيا  ب  ي  الجِ د   اإليِف  ريِ اخِ البو  و  حن   ا    م  هب  دي   ه  جال  يِ  ت  رف  ما ع   عد  رس  

" هلا ثقلاا التايخيي رالداين  يالني   بني عخصياتكأن اضعنا يف روية مبيف هذه األبياتمىب الشاعر  
العراق  بطل فتح" اينياعمثىن بن حايثة الشب" ر   فاتح األادلس" طايق بن زااد" ر " ربن العاص كعمر 

رال ي معرب علياا الشاعر يف تة معركة مؤ " جعفر بن ميب طالب" بطل القادسية  ر " سعد بن ميب رقاص"ر
ر النضال ر بني قادة معاررة عخصيات  مفعمة بررح البسالة بني العرباعمعاررة  قصيدته ربني قادة هامش

 .ايس  ربني قادة رحوا بالنفس رالنفيس ربني قادة ريعوا الوطن باهلوى رالتدمولعة حبب الثوية رمجع اعمال

محداث  نيني الذان استلامواكغريه من الشعراء اعمعارران رالفلسطي" فتحي عبد اهلل"فالشاعر   
ال ي  راسيجا إبداعيا   مندجما يف عبكة العالقات الدالليةسقا بنائيا اصياته رجعلوا مناا التاياخ رعخ

ه اإلحاالت مر التنارات التايخيية إىل كوهنا القرطاجيين مسباب هذحازم "انتجاا النص الشعري رارجع 
 .ارلة مر إرراب مر إرافةإحالة تذكرة مر حماكاة   مر مف

قصيدة من قصائدهم  تماما كبريا من قبل الشعراء اعمعارران حبيث التكاد ختلولقيت الررافد التايخيية اه
ا اجملال باستعمال تقنيات التضمني قد مفاض يف هذ" فتحي عبد اهلل"عر ني الرتاثية فالشامن تلك اعمضام

 الشعري   فاو كغريه ملكال يمزاا داخل إبداعه ليكسب العمل مرالة رعراالقتباس من الرتاث العريب 
                                                                 

. 95ص فتحي عبد اهلل   الداوان  1 
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حيث اختاي مناا بعد من مسلوهبا السردي لتايخيية   بل جتارزها إىل ماهو محدرد اعمدراات ااقف عند 
 1ةتناغم مع جتايبه اعمعارر رخلقاا من جداد بشكل ارياغتاا مناطق مشعة رمضيئة تنبض باحليواة رمعاد

  استعبد القاية رمبناءهابيض الذي ان حايبوا االستعماي األالفيتويي عن الزعماء األفايقة الذابحث 
" إفراقيا عاعق من " الثاين ه ثبت يف داوااراق ال ي يمساا لنفسيه حيث مابحث عنام ليسري معام على الط

يل اعمثال ال احلصر لو يف الكواغو على سبري يف بلداهنا   ريف القاية كلاا  م كر ن كبيموزا ثوياة كان هلا عأ
الكواغو اعمقدام   قارم االستعماي البلجيكي ر  باتراس لومومبا بطل ررما يف غااا ربن بلة يف اجلزائكرا

رحظي بشعبية راسعة حيث قاد مظاهرات رمواجاات رد االستعماي  5911رمسس احلركة الوطنية عام 
البلجيكي مدت إىل اعتقاله   مث قتله رالتخلص من جثته حبمض الكرباتيك   حيث جعل الفيتويي من 

ا ر بطلاا األسطويي الذي مغتيل على مادي اخلواة  رلكن هذ  وفايساا األرلالذهبي إفراقيا با سيفوملوم
بل اراه الشمس اجلدادة ال ي  الثوية ال ي قادها ال القاية تاياخ البطل سيعيش مبدا يف رمري التاياخ   تاياخ

 2.على بالده  تشرق

ة ت راسعاا العنوان فضاءيحمل هذف" لومومبا رالشمس رالقتلة"اسمي الشاعر قصيدته بعنوان  
فاو السيف الذهيب الذي اقاتل  مومبا الغضوب اعممتلئ حقدا ررغينةمالو تتقاطع معااياا فيما بيناا   فأ

سيف ال اازم جه الظلمة الظلم حىت بعد مقتله   سيف حتمله قوى خفية   عادلة تسااد احلق رتقف يف ر 
 : حامله مبدا   سيف اتقاطر بدم اجلالدان

 مِ الد  بِ  ر  قط  ا   ف  سي   ت   ما  يِب  قل  يِف 

 ةِ ين  غِ ا رر  د  حق  ب  ب  تص  ا  

 اومب  وم  ا ل  ا ا  ضب  غ   ف  رج  ا  

                                                                 

.91  ص 5994   5  داي كتاب  بريرت ط(التجربة الشعراة عاادات يف )عز الدان مناررة   حايس النص الشعري  1 
571  ص5/5911نية راحلب   داي الفكر البناين ططى  حممد الفيتويي عاعر احلس رالو منيف موس 2 
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 يِب ه  ي الذ  الدِ بِ ف  ا سي   ا  
 
 ونِ دف   اعم

 1انِ دِ ال  اجل   قابِ يِ  ق  فو   لت  اعمص  

 :مسطوياا بد من اكون  هو افسه  مسطوياا فال امل سيفرمن حي

 بةِ ر الره  ذ  ايس  الف   ان  ك  

 يض  الف   تِ و  ر الص     

 هِ مِ ى جن   عل   تانِ القِ ع  اه  ن  عي   

 2هِ مِ ى كلِ عل   انِ ت  ق  بط  م   اه  ت  ف  ع  

 :مرحت مشس مخرى"غري الشمس ال ي " مشس"راده الشاعر من اكون الومومبا سيف  هيب مسطويي  

 مِس الش   يكِ اتِ ا  ت   مات    د    فلق  س  مش   ل  ك  

 3ان  دِ اِ ط  اعمض   ونِ عي   ء  ل  مِ  ع  طِ ت  س  ت   ت  اعاد  م  

ناا ال ميكن الكشف عناا إال ية مسكوت عاعمعرفة متتد مسافة دالل" الشمس"ر  النكرة" مشس"ربني  
بورفه جمموعة لغوي يف النص إىل البنية العميقة ال ي اسجلاا النسيج البعد إعمال الذهن بغية الورول 

روي تباان  على احلقيقة ر التلميح على التصراح  ر اعمعاين الرمزاة فياا من الصوي اعمتناقلة اطغى فياا اجملاز
عياء حمسوسة تستعصي على احلقيقة   رلكناا قد تعكس عيئا من ظالهلا   فاعمعاين الرمزاة ظالل مويفة أل

   الشمس ال ي تكشفس احلراة ال ي تقف يف رجه الظالمن اكون مشالتعبري الصراح   فاو اراد من بطله م
 .مز للقوة رالتحدي رالنضال راحلراةثائرة   اعمتمردة  الشمس ال ي تر م اعمعتدان الشمس اللظ

                                                                 

411  ص 5979/ 4حممد الفيتويي  الداوان   داي العودة   بريرت ط   1 
417صاعمصدي افسه  2 

415صحممد الفيتويي  الداوان  3 
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ال انسى الفيتويي ثوية اجلزائر ال ي كاات يف يماه افراقية   راكفيه من تكون على ايض القاية كغريها من 
تزاز فاي ي رفخر راعاقول كلمته فياا بإكبا" راقيا   فتكت حراتاا بثمن باهظ فااهوثويات مشال إف

ان بنو هرم اكرب من السجون رالقيود هؤالء الذان كااوا قه الذاريف  رخياطب بن بلة مساس الثويات اإلفراقية
احلراة فوق ايض اجلزائر   ريفعوا على الكفاح فوق قمة جبل ألرياس يف جااد راضال مراران طوال 

 . 1"السنوات 

 اخِ ايِ الت   باب   ق  ر  ط  ت   م  اك  ماادِ    ر   ني  نسِ ع  ب   س  

 اةِ حرِ ا لل  م   هر  بيِن ت  

 داءِ ا  الش   مِ عظ  بِ  يهِ نِ ب  ت   

  ةِ ياد  إِ بِ 
 
.ة  ي  حِ ر   يونِ ل  اعم

2 

ان كااوا يف الطائرة محد الستة الذ( امحد بن بلة)ارى ثوية اجلزائر من خالل احد يموزها التايخيني 
 :النضال يف اجلزائر   ربعد عملية قررنة جواة سجن مبطاهلا يموزا تجاة إىل تواساعم

 ال  يلِ بِ ن  ا ب   ا  

 انِ ج  الس   ن  مِ  ات  م   رب  ك  م نك   سج  يِف 

 يعرِ عِ  ن  مِ  رب  ك  م  

 انِ الطوف   ةِ م  د  دم   ع  م  تس   ي هل  رِ ا عع  ا  

 3ال  يلِ بِ ن  ب   خة  ر  ر   ع  م  س  ت   ل  ه  

                                                                 

.577ى   حممد الفيتويي عاعر احلس رالوطنية راحلب  صمينف موس 1 
.411حممد الفيتويي الداوان  ص  2 

. 451حممد الفيتويي  الداوان   ص 3 
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دائما عن األفايقة اعمنارلني اعمدافعني عن ععوهبم الواقفني يف مواجاة الرجل األبيض  افتش الفيتويي
الذي اكتم مافاسام ر اسخر من مشاعرهم ر جيد يف اجلزائر بن بلة كما رجد يف غريها زعماء آخران ر 

رفضه لقوى بن بلة إمنا هو يمز اجلزائر الذي هو يف السجن مكرب من السجان مكرب بدفاعه عن حقه مكرب ب
 .تكسرت على رخرته جرائم اعمعتدانالظالم بن بلة يمز البطل اعمنارل اإلفراقي الذي 

ر ما كان للفيتويي لينسي مبطال السودان الذان قدموا دماءهم يف سبيل حياة بالدهم من هؤالء جند 
ها هو الشاادة ر ة ر الفداء ر البحث عن الذي رنع منه يمز التضحي" السلطان تاج الدان"البطل الشعيب 

 :ارسم يف لوحات متتالية بطلة فيبدم التعراف به

 س  ايِ ا ف  ا  

 ض  ا ااق  ا م     إِ  قرِ الص   ل  مث  

 اتِ رف   الش  اِل ع   ك  ت  بي  

 1ود  تس   ال  ...وب  خت   ال   ك  ااي  

ر  بهايس بذلك األمر إ ا كان عاعما إن فالاا لف: اقال " هو العامل باألمر يف هذه األبيات الفايساظار 
طائر من "لعل فايس الفيتويي فايس باعمعنيني قائد اجليش ر العاعمبشؤرن احلرب بل هو الصقر ر الصقر

لناي مدلول بل  ر عرف عال اايه ال ختبو ر ا  فنحن ممام بطل له مكااته بني جنوده.اجلوايح حداد البصر
ل الشرفات كما من الناي قد ترمز الناي ترمز للكرم الذي اتناسب مع البيت العا انفتح على التأرال  إ 

لشراسة يف اعمعركة لتتناسب مع الفايس الذي انقض كالصقر على عدره ر هبذا اعمشاد ابدم الشاعر يف 
 .تشكيل الرمز 

هم على ظاوي اارحا داعيا جنوده إىل اإلستعدادر انتقل بعد  لك إىل لوحة اظار فياا السلطان قائدا 
ر   ى هلا ممهيتاا يف تشكيل الرمز ر هي قوة التحمل ر الصرب لدى القائداخليل ر اظار اعمشاد لبنة مخر 

                                                                 

.411  ص اعمصدي افسه 1 
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االستعداد لكل النتائج ر ماه ال اااب اعموت الذي سيحصد ميراجا كثرية ر ال اتواىن ر ال ارتاخى ألاه 
 :بطل ادافع عن حقه ر ال اامه من ميوت يف سبيل حقه بل اعموت على احلق خري من احلياة مع الذل

 ان  ع  ئِ ال  ط   ود  اق   ان  لط  الس   ان  ك  

 ...ايِ الكف   و  حن  

 الن   ول  اق   ان  لط  ى الس  مض   ر  

 انِ الد   حر  ب  لِ ر  

 ايِن خو  ا إِ ا   ةِ د  الش   ن  ا زم  هذ  

 انِ حز  األ   ن  ا زم  هذ  

 1ان  مِ  ري  ثِ ك    وت  يم  س  

ال اااب اعموت ر ال اسمع عمن خيوفه باألعداء ر سالح   اربز الشاعر مرة مخرى يمزه عال اهلمة
ر من سالحك اا تاج الدان   "ن احلراة ماما طالت لن هتزم مدفعإ"  ر ال عمن اقول لهاألعداء 

ر ألاه من حيايب العدر مبا عنده من عدة   كيف اكون بطال إ ا كان اااب اعموت إن مامتهر   "مسكني"
 :بطل التفت إىل من حيذيه

 انِ الد   تاج  ت  فِ ل  ت    داء  سو   فة  ارِ كع    ر  

 انِ الد   تاج   ت  لفِ ت   ان  ايِ ب  اجل   طِ خ   س  يِف 

 ...ل  زِ ال  ز   ا ر  ود  يع   تاه  ف  ش  ت  اا   ك  

 اهللِ  د  ا عب  ي ا  فِ ي  ض  ن  تك   مل   لو   لك  ا  ا ر  ا  

                                                                 

.419حممد الفيتويي  الداوان  ص  - 1 
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 1...ت  ا قل  م   اي  ع  

ر كل يمي غري احلرب إمنا هو جنب ألن الذي ادفع تاج   البطل مطلوب منه من حيايب هذه مامتهف
الذي اراد مخذ ميره ر استعباد احلرب اعين اإلستسالم للعدر  ر عدم  الدان إىل  لك إميااه بالقضية

 :ااتثرت جثت األعداء هنا ر هناك ر هجم جند السلطان ر ااتصر ر اهناي قائد الظالم ر مجفل ر.ععبه

 حون  ر مطر   ك  اؤ  عد  ى م  ل  ت   ق   

 يك  م  ى قد  لد  

 2ك  ا  د  ا   بني    دامِ ر خِ  ولون  غل  رى م  ر مس  

النصر لتاج الدان قتلى األعداء باعمئات ر األسرى مألر الساحات ر قائدهم ملقى يف الطرقات ر كان 
ر مازالت مثل الطاحواة جتري خلف جملنواة ر الراح احلبلى اعملعواة  الشمس ا" غري من.البطل اعمغواي

تاج الدان ر اسقط تاج الدان ر مل تسقط يااته ر اسقط البطل ر مل اسقط الرمز حايب  خيامك اا
 .البطل حىت اعموت ر استمر الرمز اصنع التاياخ بعد اعموت

يمز األرياس الذي اشغل حيزا كبريا يف   يف الشعر اجلزائري اعمعارر ار من الرموز األكثر متثال ر توظيف 
فقد تغىن الناس بالثوية ر ببال األرياس ال ي ااطلقت   اعمنت الشعري اجلزائري ر ليس  لك بالشيء الغراب

  مناا الثوية فحق للشعراء إ ا من اكواوا السباقني لإلعادة باألرياس معقل الثوية ر من اتغنوا مبآثره ر مجماده
ري عن خارة ر مهنم مكثر الناس إحساسا ر مكثرهم قدية على التعب  عظمتهو بشموخا  بكرباائه ر رموده

ر إن تباانت اعمواقف ر اختلفت الرؤى من عاعر إىل آخر ر على العموم فإانا اقول   ر األحاسيساعمشاعر 
من معماق  تضاياس الواقع الثويي الذي ميتد  إن األرياس عند الشاعر اجلزائري يائحة الرتاب مرالة الوطن

                                                                 

.454حممد الفيتويي  الداوان ص  1 
.455 ص اعمصدي افسه 2 
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له  ر اتحرك يف الزمان  من خالل رعي الشاعر األرياس يف اعمكاناتحرك يف   اجلرح إىل آهات القصيدة
 1.لذاته من رعي الشاعر

تظار روية األرياس عند عبد اهلل محادي غامضة حزانة اكتنفاا جو من الصمت ر الكآبة ر ميكن من 
 :تشكل على الرتتيب اعمستواات الداللية لرمز األرياسر ال ي   حندد مالمح الصوية من النقاط التالية

 يمز الغضب ر الرفض ر الثوية -
 األرياس يمز الشرف ر األرالة ر الرجولة -
 .يمز اهلواة الوطنية -

 ":مرياس بذاكريتمازال اكرب " قول الشاعر يف قصيدةا

 ق  حمرت   م  اليو   اكِ ا ده  ما    رياس  م  

 سِب ر الن   كِ عين   من   قِ ر العش  ر سافِ 

 ركِ اطِ خو   ت  غام   إن   م  ي اليو  حِ ست  ت   هل  

 ؟بِ احلط   كِ د  ى زا  ق  ر مع   ابِ رب   ت  حت  

"ب  طحِ تص   ي حني  وِ تط   افة  اعمس   إن   عب  ما ت   درن   ر  ر محب  ...حرِ الب   اس  ي  مر  )...( 
2 

عادااها صوية مقلوبة إن رح التعبري حبيث ال جند تلك اعمعاين ال ي روية األرياس يف هذا النصتبدر 
 .عند الشعراء حينما اذكررن األرياس ر اربطواه بالثوية ر اعمواجاة ر التحدي

كما اهتم هبا    ارتبط يمز األرياس يف جتايب مخرى بفلسفة احللم ال ي اهتم هبا الشعراء اعمعارررن
إال مهنم ( hader)ر خارة على اد الكاتبو الفيلسوف األعماين  الررمااسيون يف البدااة ر منحوها قيمة كربى

                                                                 

.551 ص 5918للحزن ماضا  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  اجلزائر  سليمان جوادي  قصائد للحزن ر مخرى  1 
.51  ص5918عبد اهلل يكييب  األرياس يف الشعر العريب اعمعارر  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  اجلزائر   2 
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  ظلوا اتحركون على اد سطوح الظاهرة درن األعماق ال ي بلغاا الرمزاون الذان استفادرا من ثراث الررمااسية
ذكر الشعر العريب اعمعارر عن الرمز ب ر اظراات فرراد يف معاجلة احللميبدر من حداث الكثري من دايسي

ممته ر من تايخياا احلافل بالبطوالت مر اعميثولوجيا العاعمية  اإلعايات التايخيية ر ال ي انتقياا الشاعر من تراث
حيملاا يف  لك السياق مر تلميحاا لفظ مر معىن ر ادخلاا يف ععره تصرحيا اعماري ر فيستعريها من سياقاا 

 .1مر مواقف معاررة تضاف إىل تراء الداللة األرلية يف الرتاث  دالالت جدادة ر معاين مخرى

 

 

 

 

 

 

 :األسطوريالرمز 

  اعد الرمز األسطويي األكثر عيوعا يف األدب العريب احلداث ر اعمعارر إ  حييل على دالالت متنوعة
فبعضاا من احلضايات اليواااية ر بعضاا من احلضايات البابليةر   اقتبساا الشاعر العريب من مكثر من ابع

ر جند ماضا "سربررس"ر"مدرايس"ر"سيزاف"فنجد يف ععراا توظيف   مخرى من الرتاث العريب القدمي
" زيقاء اليمامة"ر " بن الوليد خالد"ر"امرئالقيس"ر"عنرتة"رجند"آمون"ر" العنقاء" ر"متوز"ر "عشتاي"
 .ر غريهم" احلسني بن علي يري اهلل عنه"ر

                                                                 

.51عثمان حشالف  الرمز ر الداللة يف ععر اعمغرب العريب اعمعارر  ص  1 
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إن تعامل الشاعر اعمعارر مع األسطوية برموزها ر عخصياهتا ر محداثااخيضع للمعااري العامة ال ي 
بدم مساسي هو عالقة الرمز   ر  لك استنادا إىل مهلا استخدام الرموز غري األسطوياة يف الشعرخيضع 

فالتجربة الشعراة مبا هلا من خصورية يف كل " بالسياق الشعري الوايد فيه ر رررية ايتباطه بتجربة الشاعر
طفة مر فكرة ععوياة ه من عاعمل ععري هي ال ي تستدعي الرمز القدمي لكي جتد فيه التفراغ الكلي عما حتمل

ر هي ال ي تضفي على اللفظة طابعا يمزاا بأن تركز فياا عحنتاا العاطفية    لك عندما اكون الرمز قدميار 
 1."مر الفكراة الشعوياة

ر هي إمجاال حكااة مقدسة  ات مضمون   لألسطوية سلطة عظيمة على عقول الناس ر افوسام
 .عميق اشف عن معان  ات رلة بالكون ر الوجود ر حياة اإلاسان

  قد تكون األسطوية عواا يف إبراز احملتوى اخلفي لواقعة ما ر الكشف عما فياا من يعب ر غموض 
ليست حجرا ملقى  فاألسطوية" فاألسطوية ليس قمعا لإلجتماعي بل استشاية له ر إراءة جايفة عمخبآته 

ر ما راجاه من رغوط طاحنة   رررعه اخلاص  بل هي ر منذ اشأهتا حنني ارتبط باإلاسان  يف الراح
حفراات الفكر ال ي حتكي لنا عن طراق اإلستعايةر "ر هي تعين ".هي بالتال جتسيد خلصائصه النفسيةر 

ر كذلك عن حمارالت اإلاسان   حضايتنااحلضايات ال ي سبقت ثقافتاا ر الثقافات ر   قصة  اجملاز ر الرمز
 .2"حلل ميتلف اعمشكالت اإلاسااية

إ  تعد مصديا خصبا من مصادي حضاية   استنادا إىل هذا فإن القيمة الثقافية لألسطوية كبرية 
ر معرفة مواقفاا من القضااا اجلوهراة   الشعوب قدميا ر حداثا ر حتليل يؤاتاا للكون ر اجملتمع ر اإلاسان

عغلتاا ر ما تزال تشغلاا ر األساطري يف راقع ممرها ظواهر ثقافية يف مي جمتمع من اجملتمعات فاي  ال ي

                                                                 

.579ر العريب اعمعارر قضاااه ر ظواهره الفنية  صعز الدان امساعيل  الشع 1 
.1 ص 5 ط 5991اخلويي لطفي  معجم األساطري  داي الشؤرن الثقافية العامة  بغداد   2 
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بل هلا ايتباط بالواقع ر احلقيقة يف األغلب األعم ر   ر هي ليست جمرد رهم  اتاج اخليال البشري اخلالف
 1"تتبوم اعمنزلة الالئقة هبا

تراثا إاساايا بالغ األمهية توجاام الفين بورفاا غلب الشعراء رالظاهرة األسطوياة متأرلة يف معمال م تظل
 .يف الشعر العريب اعمعارر

مال ا ر   طرة ر سذاجة ر فكر بدائيرر يف األسطوية بكل ما جتسده من فرجد الشاعر العريب اعمعا
ملجأ ر مرآة تعكس إهلامه ر تصوياته الذاتية ر حراية رجدااه اجتاه هذا الواقع العريب الذي كثرت فيه 

اخلذالن فاذه األموي مدت إىل ترعرع عالقة محيمية بني ر عاع فيه اإلحنطاط ر يرح اإلهنزاميةر   التناقضات
 .هذا الشعرالشعر اعمعارر ر األسطوية حىت غدت هذه األسطوية تشكل يرح 

ر تطوار رسائل   مبا افيد إغناء التجربة الشعراة  لعل توظيف الرمز األسطويي يف ععراا العريب اعمعارر
نا انظمون قصائدهم ر هم على اظار بوروح إال حني عرع بعض ععرائاألداء الفين يف الشعر خارة مل 

ر كذا   ر ما مفاده هذا الشعر األرييب من األسطوية مساسا  ديجة من الوعي هبذا اعمذهب الرمزي يف الغراب
سواءا مكان  لك من خالل ما  إعمامام بعض رسائله ر غاااته ال ي مفاض يف عرحاا مساتذة هذا الفن

ر من اإلحياء ر اإلمياء ال ي تتطلب هندسة متقنة هلذا من الرموز اللغواة ر األسطوياة م رمنوه قصائدهم
 .الفن

ر " حممد اارر" ر مرل من معاد هبا على ما اذكر   ر اجلزائري باألسطوية يف رقت مبكرإحتفى الشع
فإن حممد احلاج النارر قد استقبل داوان " ا يف ععراا احلداث ماإىل رجوب النظر إلياا ر استخدا دعا

ر لفت اظر األدباء اجلزائراني إىل ما حيتوي عليه هذا   استقباال طيبا( عبقرا اثين عشر اشيدا)عفيق معلوق
طلقة من احنالل التزمت الداوان من عنااة باألسطوية ال ي اعدها من مبرز مظاهر الناضة العلمية اعمتحرية اعم

 .2األيستقراطية الفكراةالداين ر 

                                                                 

م 5991 9داي الفاييب  تواس  ص 5ط (5 9) عجينة حممد  موسوعة مساطري العرب ر داللتاا   1 
.171 ص 8115  بريرت  8ئصه الفنية  داي الغرب اإلسالمي  طحممد اارر  الشعر اجلزائري احلداث اجتاهاته ر خصا 2 
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وية يف جتربة مدباء اعمشرق ألسطاتبىن لنا من موقف حممد احلاج اارر ماه ال خيلو من اابااي إجتاه  اوع ا
ر هذا بالنظر عما حيفل به تايخيام من تنوع يف التجايب اإلاسااية إثر   باخلصوص يف العراق ر الشامر 

تعاقب احلضايات ر الدرل ر األداان ال ي محيلت حوهلا الكثري من األساطري ر اخلرافات ال ي رنعت 
 .مييلتام

عبد  :زائري زمن السبعينات على اد بعض الشباب ممثالبرز توظيف الرمز األسطويي يف الشعر اجل
استطاع بعضام من ارتفع باألسطوية إىل خلق   ر غريهم  ر محالم مستغامني  ر ممحد محدي  العال يزاقي

ر إمنا  ال اسري يف اجتاه راحد"اجلو الديامي الذي اقوم على توفر عنصري التقابل ر الصراع ألن البناء الديامي 
ر من التناقضات ر   ر من كل ظاهر استخفي رياءه باطن  ا يف اإلعتباي من كل فكرة تقابلاا فكرةاأخذ دائم

 1"إن كاات سلبية يف  اهتا فإن تبادل احلركة بيناا خيلق الشيء الواجب

 ر األسطويي  ر يف روء هذه اعمقدمات حيق لنا من اتأمل يموز الشعر اعمعارر القدمي مناا ر اجلداد
حبق ر مل الفتنا   األسطويي لنديكمدى توفيق الشاعر مر اخفاقه يف استخداماا استخداما ععرااغري مناا ر 

 .إىل دياسة هذا اعموروع إال كثرة استخدام الشعراء اعمعارران للرمز ر األسطوية حىت مربح  لك ظاهرة عامة

تلف عن طبيعة الرموز الشعراة مل انل هذا النوع من الرموز حظا رافرا يف جتربة عز الدان مياويب غري ماه خي
لكون األسطويي استدعيه الشاعر من الذاكرة اعميثولوجية القدمية بأبعادها   األخرى ال ي رظفاا الشاعر

جزئية كاات مم كلية ر ارتتب على  لك من مي قصوي لدى القايئ يف استحضاي تلك األبعاد   اعمتنوعة
ر اعتماد الشاعر على   كثري من القراء إىل ررفه بالغموضمما دعا بال  سيقلل من فامه للنص الذي اقرمه

فسريا حمارلة منه لتفسري ما استصعب فامه على اإلاسان من ظواهر كواية ت"األساطري  كإطاي يمزي دال 
 .2ر يرحيةاقوم على مفاهيم مخالقيىة

                                                                 

.879عز الدان امساعيل  الشعر العريب اعمعارر  ص 1 
.558  ص  8114 اجلزائر   5اسيمة بورالح  جتلي الرمز يف الشعر اجلزائري اعمعارر إردايات يابطة إبداع الثقافية  ط 2 

.ل اإلحرتاقالقدمية عند اآلعوياني ر اليواانمن افسه من خالالعنقاء هو الطائر الذي انبثق *   
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و رغريا من حيزا رل فال غرابة من جندها حتتل  سيطرت على معظم الشعر العريبإن فكرة اعموت ر اإلابعات
الثقافة القدمية ررجد رالته يف مسطوية ب راحلياة يف اخلص فراح ابحث عن يموز اصوص عزالدان مياويب 

 *.العنقاء

 :اقول الشاعر 

 ماا آتِ "

 اِت مار   يف الس  ويت رر  

 احلرِ  ابِ لرت  ين لِ مغ  

 ايِت ي رآا  راحِ ف  أِل 

 اق  ا العن   لم  مث   ع  راطل  

 1" واتِ مر   رن  ا د  اد  يم  

راعلن عودته من جداد يف   ليتحدى اعموت بل ليولد منه  اءقنطائر العهذه الصوية مع  اتماهى الشاعر يف
فاألسطوية التحمت  ناء رطنه برحى بررحه من مجل من ابعث رطنه  راظل  حيا يف متويته إىل الشايد الذى 

ر إ ا اقتصر األمر على   بسد القصيدة مما اتيح للملتقي من استشعر اعماري يف احلارر ر احلارر يف اعماري
  جمرد التشابه بني محداث األسطوية رعنارر احلدث اعمعارر فإن الشاعر اكون قد بعد عن جتربته الشعراة

 .دة  اكتشافاا رخلقاا فنيامبقداي بعده عن التمثل الصحيح لألسطوية  ر إعا

 : اقول الشاعر

 نِ الوط   س  مش  

 نِ  زم  يِف  تِ اعمو   من   ون  ع  الطالِ  هم  
                                                                 

.55  ص5911  داي مرالة  سطيف  اجلزائر  5عز الدان مياويب  الشمس ر اجلالد  غنائية الشايد حممد العريب بن مايدي  ط 1 
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 رة  مج   له  عك  

 رة  مخ   اه  لو  

 م  ك  ثل  مِ ة  عامِي  ر  ائِ ى اجلز  ق  ستب   

 نتِ الفِ  ف  ما   م  يغ  

 1طن  ا الو  ين  فِ  ر  كب   ي  ر س  

إىل طبيعة القافية ال ي تسم هنااة كل سطر إ   اتعني علينا يف حتليل هذه األسطر الشعراة مرال اإلعاية
ن كلمة راحدة   مع مالحظة ميف ثالثة كلمات" التاء" يف ستة كلمات ر" النون"  إثنني تتوزع على روتني

رىل اعمنتاى بصوت النون اسق الصويت يف األسطر الثالثة األر مخرى بصوت اعميم إن التن  ااتات بصوت العني
ر قد    مماثلة روتية األمر الذي مفضى إىل تولد سياق مسلويب على اعمستوى الصويتمعطى جرسا موسيقيا ر 

كان مياويب موفقا يف إختيايه هلذان القافينت عما فياما إحياءات جتلب النظر ر تعمل على توسيع عبكة 
مما  د بيتنيغلب بعد كل بيت اليه مر بعر استنتج ماضا من تغيري القافية كان يف األ  الدالالت يف القصيدة

 .حاالت التغيري األخرى فاي قليلة

 :الشخصيات األسطورية التي وظفت كثيرا لدى الشعراء المعاصرين

ي هبا فأقبل عليه استمد من انابيعه السخية مدرات اثر   رجد الشاعر اعمعارر يف ثراتنا العريب غىن ر تنوع
ريف افس الوقت اوفر هلا مغين الوسائل الفنية ة  جتربته الشعراة اعمعاررة مبا اضفيه علياا مشول ركلية رمرال

فأديك جيدا قيمة هذا ة ر ترمجتاا راقلاا إىل اآلخران  للطاقات اإلحيائية رمكثرها قدية على جتسد هذه التجرب
 .ازخر به من يموز متنوعةالرتاتلما

                                                                 

.77-75 ص  5997عز الدان مياويب  اللعنة ر الغفران  مطبعة هومة  اجلزائر   1 



 الرمز في الشعر العربي المعاصر                                                   :الفصل الثاني
 

143 
 

العنارر الرمزاة إمنا ارتبط  رمن متابعة الرموز القدمية ال ي استخدماا الشعراء اعمعارررن اتبني لنا من معظم
رمبرز هذه الرموز األسطوياة رمكثرها دريااا هي عخوص السندباد رسيزاف   بالقدمي بشخوص مسطوياني

 .رمتوز رعشرترت رغريها من الشخوص األسطوياني

سطوية القدمية يف جمملاا من جند الشعراء محيااا استلامون األ إىل جااب ظاوي الشخوص األسطوياني 
كاستلاام مسطوية مرداب ر ميب اهلول مر قصة ابيلوب ر مرليس مر    هي تعبري قدمي  ر مغزى معنيحيث 

فالعنارر الرمزاة ال ي استخدماا الشاعر اعمعارر بعد   ليلة اهلجرة( ص)حكااة اوم اإلمام على فراش الرسول 
 األسطوية مر القصة القدمية معظماا مرتبط يف  من استكشف هلا بعدا افسيا خارا يف راقع جتربته الشعوياة

اعمواقف إمنا تستدعياا التجربة الشعوياة الراهنة لكي تضفي مر ر هذه الشخوص   بالشخوص مر باعمواقف
  فالتجربة إمنا تتعامل مع هذه الشخوص ر اعمواقف تعامال ععراا على مستوى الرمز  علياا ممهية خارة

 . 1تلك اخلارة اعمميزة للرمز الفين  من مغزى فتستغل فياا خارة االمتالء باعمغزى مر بأكثر

 

 

 

 : شخصية السندباد( 1

بطابعاا اعمعررف ر قد ظفرت  باهتمام معظم الشعراء اعمعارران إن مل " سندباد"لعل قصة ر عخصية 
فكم فجر   اقل كلام ر اكفي من تفتح مي داوان جداد حىت تواجاك هذه الشخصية يف قصيدة مر مكثر

رجوهه  لذلك تعددت  سندبادالالشعراء من دالالت حىت تصوي كل عاعر يف رقت من األرقات ماه هو 
لتحيي الواقع اخلاص بكل عاعر هذه الشخصية ال ي عرفاا الرتات العريب يف احلكااات الشعبية جيد من 

ر اتعرض يف يحالته عمواقف عاقة ال خيرج   السندباد هو تاجر جيوب بسفينته البلدان حبثا عن الطرائف"
                                                                 

818 814ص    اعمعارر عز الدان امساعيل  الشعر العريب 1 
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عاداة على اعمستوى  هي  وقت افسههذه الشخصية عاداة ر غري عاداة يف ال  مناا إال بعد عناء ر مغامرة
هي غري عاداة   ر مجاال هي قصة اعمغامرة يف سبيل الكشف اجملاولألن قصة اإلاسااية إ  معي لإلاساناجل

ر كون السندباد عاداا   ااديا  على اعمستوى الفردي ألانا ملفنا الفرد الذي تتخلص فيه التجربة اإلاسااية
ر عخصية يمزاة م -ن حكاااته القدميةبغض النظر ع –الذي جعله غري عادي يف الوقت افسه ر هو ر 

 .ر تفاعله معاادي معىن استكشاف الشاعر اعمعارر هلذه الشخصيةر على هذا األساس انبغي من اق1يمزا

ابدر من قصة السندباد البحري قد استاوت الشعراء اجلزائراني حيث متثلوها يف جتايهبم ر هذا ياجع إىل 
ر البحث عن  ر حب اعمغامرة  رحب التجوال اعمستمر لسندباد اعمعررف باإلغرتاب الدائمطبيعة عخصية ا

اآلمن  أهنم رجدرا يف هذه الشخصية اعمال ر ك  فراحو ابنون علياا قصائدهم اجلداد اعمثري ر يفض الواقع
الءر ر لعل مسطوية السندباد يمز اإلكتشاف ر البحث عن عوامل اإلمت"للورول إىل حتقيق الذات 

ة يؤاا البعث اعمنتظر لواقع هش مهلمت الشعراء بورفاا اعمعادل اعموروعي إلعراقات يؤاوا  قد اخلصوبة
 .2"متآكلر 

 

 

البيايت ر فقد عرف ععر السياب ر   ذه األسطوية إىل التأثر باعمشايقةهلتوظيف الشاعر اجلزائري  اعود
ر   ميزات الشعر العريب يف  لك الوقت رالح عبد الصبوي ر غريهم هذه الظاهرة حىت مرحت ميزة من

للجزائر سندبادا دائم  فنجد مثال الشاعر عبد العال يزاقي حيوله عشقه.منام ااتقلت إىل ععرائنا اعمعارران
 :سفر من مجل العثوي عن احلبيبة ر ال ي هي اجلزائر ال ي ارادها درما  مساارة العصراحلركة ر ال

 يامسِ ي بِ فِ هتت   ي من  بغِ ان   ال  

                                                                 

.814ص  اعمرجع السابق  عز الدان امساعيل 1 
. 554ص   مدخل لقراءة القصيدة اجلزائراة اعمعاررة  الرؤاة ر ال تأرال  عبد القادي فيدرح 2 
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 يارِ للم   تاح  ار   د  تع    مل  ليِب فق  

 ميةِ القدِ  اااتِ احلك   من   بت  تعِ 

 رىل   األ  ل ِي يح   كِ ب  كاحن  

 1باد  ندِ س  الت  كن  

سندباد مغامرا عصراا الفأربح   مرفى الشاعر اجلزائري على عخصية السندباد مالمح معاررة 
 .مل الغائبةرحية ر النفسية إلقتناص حلظات األيحلته يف حباي اعمعاااة الر 

للسياب خري مثال اورح لنا كيف " يحل النااي"يمز السندبادمعظم الشعراء فقصيدة  استاوى
 .استخدم الرمز استخداما ععراا ااجحا

فاو اصادفنا بطراقة مباعرة مر غري مباعرة  إن السندباد هو الرمز الوحيد الذي اظار يف هذه القصيدة
ر مدل ما اكون   الشعويي للقصيدة ر به ارتبط سياق القصيدة إمجاالفيه اتبلوي احملوي   يف كل جزء مناا

مي مل اقحمه على  على جناح الشاعر يف استخدام هذا الرمز استخداما ععراا ماه مل اتعامل معه من اخلايج
بل مرفى   مكتفيا بأبعاده الذاتية مر مبا ميكن من اكون له من مغزى لدى اآلخران  السياق الشعري اقحاما

 2.ليه من موقفه الشعويي ر من جتربته اخلارةع

بل هو يف كل ما   ر هو يف الوقت افسه مل حيمل عليه من عنده مكثر مما اطيق مر مما تتسع له دائرته
ر قد تكون بعض هذه اعمعطيات كامنة يف الرمز غري   مرفاه على هذا الرمز مازال مرتبطا مبعطياته الشعوياة 

ر من مث حدث   ي استطيع من خالل موقفه الشعويي اخلاص من اكشفاار الشاعر هو الذ  مكشوفة
فإ ا الرمز اعطي التجربة ما اأخذه مناا ر لننظر يف   التالحم بني جتربة الشاعرر الرمز الذي استخدمه

 :ر ابدم الشاعر قصيدته بقوله  القصيدة لنتبني مصداق   لك

                                                                 

.51  ص5977  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  اجلزائر  احلب يف ديجة الصفر  عبد العال يزاقي 1 
817 811ص  الشعر العريب اعمعارر قضاااه ر ظواهره الفنية  امساعيلعز الدان  2 



 الرمز في الشعر العربي المعاصر                                                   :الفصل الثاني
 

146 
 

 اي  النا   ل  يح  

 ه  الت  ب      ت  طفأ  اا   ه  ها ما  

 اايِ  رن  د   جِ ه  تو   قِ ف  ى م  عل  

 ان  رِ ظِ نت  ت   تِ س  رجل  

 فايِ الس   ن  مِ  اد  ب  دِ ن  سِ  دة  عو  

 ائكِ ري   من   رخ  اص   حر  رالب  

 1ودِ ر الرع   ارفِ بالعو  

ر لكنه ترك رياءه (يحل النااي) طال ممدها من سفراته خرج لسفرةقد يف هذه األسطر  جند السندباد
لكن األمل يف عودته هذه اعمرة   فرحالت السندباد ماما طال ممدها تنتاي دائما بعودته  قلبا انتظر عودته

ر ( الرعودبالعوارف ر البحر اصرح )اؤكد هذا من   (ها ماه ااطفأت  بالته)قذ مخذ اذبل مع مضى الزمن
  السندباد الشجاع اهلمام قد راي يف قبضته اعمقدري  يف يحلته إال السفني ر الشراع السندباد ال ميلك

الليل ر   فالنااي الصراح قد يحل  لرؤاةر البد ماه فقد القدية على ا  رليس بيده اآلن من اعود مر ال اعود
ر من   ىل العصىمن الذلول إ اولاد إ ن من مظلمة اعمعررف إىل اجمللقد خرج السندب  اعمظلم قد مقدم

 ...الوجود إىل الضياع ر العدم

إن   مر يمى افسه فيه ر لكن ال غرابة يف من اكون فاكذا يآه الشاعر  مل اكن هكذا السندباد القدمي 
ر لكناا يحلة يف   يحلته ليست يحلة كشف ر مغامرة اعود بعدها بالطرف الفرادة كما كان عأن السندباد

 :ة ال عودة مناايحل  عامل الضباب ر اجملاول

 عود  ن ا  هو ل  

                                                                 

بدي عاكر السياب  الداوان   1 
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 ايِ البح   ة  آهل   ه  رت  أس  ا  أا   بِ  ت  م  ا علِ مر م  

 ايِ ر احمل   مِ الد   من   يِ  جز  يِف اء  سود   ةِ لع  يف ق  

 اعود   لن   هو  

 اي  ا  الن   ل  يح  

 1ود  اع   لن   هو    ىحلِ رت  فل  

ي اإلاتظاي مل اعدله مرب  ر اعودى لن ر الزمن الذي مض  هي يحلة اعموت إهنا يحلة مقطوع بعدم يجوعه مناا
 .مر منه جدرى

درن من تفقد األمل يف   عودة زرجاا اعمغامررتن بالزرجة ال ي حترتق ااتظاي ررارح من يمز السندباد مق
  جتهعودته يغم ما تقوله به كل الدالئل اعماداة امنا انفتح على يمزمسطويي آخر هو يمز مرليس ر بنيلوب زر 

ر ماما تقدم هبا   زل ر الزمن ميضي ر لكناا مل تفقد األمل يف عودة مرليستغفبنيلوب ظلت تنقض ما 
رهي يغم  .فإهنا قد علقت حياهتا علياا مر هي خيط من األمل يف عودته  السن ر فقدت زهرهتا اضايهتا

 2.كل ما ممل هبا من ريق ر تعررت له يف الوقت افسه من إغراء ظلت متعلقة بذلك اخليط الواهي

قد مجع بني مغزاه الشعويي العامو اعمغزى الشعويي اخلاص الذي السندباد يف هذه القصيدة د يمز جن
ر التجربة اخلارة بذلك قد مفادت من  لك اعمغزى العام مبقداي   ارتبط ايتباطا رثيقا بتجربة الشاعر اخلارة

و من مهم ما مييز الرمز ر يف هذا اتمثل التعااق الصادق بني احلقيقي ر غري احلقيقي ر ه  ما مرافت إليه
ر قد متثل يف من الشاعر استطاع من اشعراا بأاه إمنا اعرب عن معياء راقعية يف جماله الشعويي يف  الشعري

 .حني كان ابين يف الوقت افسه روية خيالية عمشاعره

                                                                 

 1بدي عاكر السياب  الداوان 
. 851ص  الشعر العريب اعمعارر قضاااه ر ظواهره الفنية  عز الدان امساعيل 2 
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 عاع استعمال يمز السندباد عند كل عاعر حيث التمس فيه القوة الوحيدة القادية على متثل احللم
 1.ر لعل مسطوية السندباد يمز لإلكتشاف ر البحث عن عوامل اإلمتالء ر اخلصوبة  العريب

 هب رالح عبد الصبوي إىل توظيف يمز السندباد يف قصائده فمثال جنده اذكره يف عدة مواريع يف 
السندباد  ر جنده اوظف مر البحايةكرحالته ا ماه اذكر محد مميزات السندباد  كم" يحلة يف الليل " قصيدته

 :ر يحلة الضياع يف حبر احلداد رمن  لك قوله  "يحلة يف الليل"يف قصيدته 

 باد  ندِ السِ  عاد   اعمساءِ  رِ يف آخِ 

 ة  فين  ي الس  سِ لري  

 دمِ الن   لس  ج  مامن  الند   قد  اع   باحِ الص   ر يفِ 

 مِ العد   رِ يف حب   ياعِ الض   ااة  وا حك  مع  س  لي  

 2اقِ الطرِ  رِ اطِ مي   عن   يقِ فِ لر  لِ  كِ ال حت  : اد  ب  ندِ الس  

الشاعر من خالل توظيفه للسندباد عن عدة اعمعاااة ر اآلالم ال ي اكابدها يف آخر اعمساء إ  ماه عرب 
فشخصية السندباد قدمت مدلوال إحيائيا لتصوي   يف مثناء حلظات إبداعية تستجيب له الكلمات ر األلفاظ

 .بذلك جتربة الشاعر اعمعارر

ر يغم من هذه األسطوية   ل ي متثلت يمز السندباد ر يحالته اعمليئة باعمتاعب ر اعمغامراتإن القصائد ا
فإانا  جند مغلب النما ج تصب يف اجتاه راحد اوحي برفض الواقع   قد تتخذ مبعادا متنوعة من عاعر آلخر

مل يف ميالد جداد ر خيصب احلياة باأل  ر الثوية ر البحث عن اابعات جداد اربي مراية اليأس  اعمتصلب
فاو ال اقحمه على السياق الشعري بل   ر من هنا افام كيف اتعامل الشاعر مع الرمز األسطويي  منتظر

ر اعمغزى  ر البسه ثياب العصر ر بذلك جيمع السندباد بني مغزاه الشعويي العام  اضفي عليه من  اته
                                                                 

.557ص  عمعاررةمدخل لقراءة القصيدة اجلزائراة ا  الرؤاة ر التأرال عبد القادي فيدرح 1 
.55-51ص  5991  بريرت  داي العودة  الناس يف بالدي8-5الداوان م  رالح عبد الصبوي 2 
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ر هذه التجربة مل تكتف باإلستعاية من   خلارةالذي ارتبط ايتباطا رثيقا بتجربة الشاعر ا  الشعويي اخلاص
الشاعر روية للتعااق بني الرمز ر هبذا الشكل اقدم   بل مرافت علياا معان جدادة  التجربة العامة

ر النتيجة تكون اكتساب األسطوية مضامني   (الومهي) ر غري احلقيقي( الواقعي)احلقيقي بني  التجربةر 
ر اضفي عليه دما جدادا اعكس النظرة   اثري العمل األديب" ر  لك  من عأاه من  جدادة ر عصراة

 .1" اإلاسااية للحياة بكل تناقضاهتا احلادة

 

 

 

 

 

 

 : شخصية سيزيف( 2

يمس األساطري ال ي متثلاا الشعراء يف تأيت مسطوية سيزاف حامل الصخرة يمز اعمعاااة األبداة على 
 .ر لكل عاعر استخدامه اخلاص هلذه األسطوية  اصورام

ر الضياع ر احلرمااو هو  بسيزاف إىل راقع الشعوب اعمضطادة اخلارعة للقار عبد العال يزاقيارمز 
 :اتماعى مع ما تصويه األسطوية اليواااية حيث اقول

 افِ الز   ة  آهل   مت  حك  

                                                                 

.88ص  5911  بريرت  داي الرائد العريب 8ط  األسطوية يف ععر السياب  عبد الررا علي 1 
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 اف  سيزِ  رة  رخ   ل  محِ م   من  

 اه  كر    ا مر  ع  طو   ل  ممحِ  من  

 1.....ىف  من    ة  عري  تأ  

إاه   مأساة إاسان القرن العشران الذي اعاين من القار ر اإلستالب ه األبياتشاعر يف هذالجيسد  
عن غده عن   فاو ابحث عن طراقه  مثل سيزاف كلما رعد على معلى تدحرج مع رخرته إىل مسفل

 .2اعطيه احلق يف احلياة ر تنفس احلراةاعمخرج الذي 

اطمح إىل حتقيق هذا اعمستوى يف ععره مل استطيع بلوغ الغااة على الرغم من  نوي الدان رمودكاا
ر   ر خطط هلا بناء يمزاا حمكما  3م5958ال ي اظماا عام " مأساة سيزاف"كما يف قصيدة    حمارلته اجلادة

 :الرمز" سيزاف"عن مسطوية ر الشعبية فيقول رمناا عددا من اإلعايات األسطوياة 

 اه  نتا   م  حىت   رِ العم   كل    ر  العم   من   ت  ك  مدي   ا قد  ما  

 يف  ى سخِ ض  مح  ث  عب  

 ...الناسِ  أس  ب  ت  بين  ر ت  

 اةِ ي احلي  ي هذِ فِ الناسِ  كل  

 اف  يزِ سِ يرح   م  فياِ 

 ك  طِ ص  ي ت  الذِ  ءِ ب  العِ  محل  

 

                                                                 

.91ص  احلب يف ديجة الصفر  عبد العال يزاقي 1 
.585 ص  5918  اجلزائر  الشركة الوطنية للنشر ر التوزاع  العريب اعمعارراألرياس يف الشعر   عبد اهلل يكييب 2 

.81 ص  5959  الداي التواسية للنشر  تواس  يحلة يف عبري  اوي الدان رمود 3 
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 1جالِ الر   الِ مرر   رةِ  اكِ  من  

من الوارح من توظيف الرمز األسطويي هنا اشوبه تعثر كبريا إما بسبب جال الشاعر الغرض األرلي 
توكيد ر تقواة سياق اعمعىن الذي اوجد خايج الرمز راا ما ازال اتطلب الرمز لغااة الر إما من عاع  لألسطوية

ر خلق اوع من م  فري الشعوير حتراك اخليال ر حتيف اظره ر ال اأيت به ألغراض تتصل بالكشفو اإلحياء 
بتعبري الشاعر الذي جعلاا عنوان قصيدته تنطوي على ثنائية حمببة " مأساة سيزاف"الوعي اعمضاعف ألن

ر فيه   فالعامل حيتوي على الرعب كما حيتوي على اجلمال  كما قال محدهم" التناقضات العظيمة"تتمثل يف 
ر حب احلياة ر النفوي مناا مها احلالتان البايزتان   يف الوقت  اتهاألهوال إىل جااب الررائع فاو فاتن ر مفزع 

 .للنفس البشراة

 لك البطل األسطويي الصامد الذي ال " سيزاف"تلك إ ن بعض اعمعاين اخلالدة اعمتضمنة يف مسطوية 
معاي  ر قد  الرمز ماضا جبل اخلالص ر احلراة ر السعادة األبداة" اجلبل" اكف عن دفع رخرته حنو قمة 

 :الشاعر بالتقرار يف هنااة قصيدته إىل كثري مما فاته تصواره قائال

 يالذِ  اف  زِ سي نِ  الكو  ا يِف ن  كل  

 واه  ا قِ اا  اي  د  باء  مع   كت  مهن  

 ائال  اه  ر  رخ   ع  ف  ا اد  ن  كل  

راه  يِ لء  مِ  ه  فع  ا اد  ن  كل  
2 

ر تللك مسألة هلا   اجلاحظلكن الشعر اسج ر تفواق ر رناعة ر خبس من التصوار كما اقول 
 .ر ليس بالعلم النظري عالقة باعموهبة الفنية

                                                                 

.81ص   يحلة يف عبري  وي الدان رمودا  1 
.الصفحة افساا اعمرجع افسه 2 
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ر حيصر مغزاه يف إطاي ريق  فإ ا  إن التعامل مع الرمز ر حتواله إىل مقولة عقلية إمنا جيمد الرمز افسه
اتخذ مناا الناقد مسس   مدرات ررسائل فكراة حمددة -حتقيقا للموروعية -رح للنقد من التمس لنفسه 

عرتف بالقوالب الفكراة احملددة رال ا  فإن الشعر افسه جيايف هذا اعمناج  للنظر يف الشعرر تصنيفه
 1.ر خبارة عندما اتعامل مع الرمز  اجلامدةر 

مر بني الفرداو اجلمعي ر حني اقسم مدرايس هذا   الرمز السياق الشعري بني اخلاص ر العامجيمع 
 :القسم

 اعماءِ  ق  فو   تب  مك   من   ت  مقسم  

 اف  سيزِ  مع  ل  ممح   من   ت  م  مقس  

 ماء  الص   ته  ر  رخ  

 اف  سيزِ  مع  ل  مظ   من   ت  سم  مق  
 رايِ لشِ لِ  ى ر  حم  لل   ضع  مخ  
 2ةِ ار  الضرِ  اجرِ  احمل  يِف  ث  محب  

ر اكون بذلك قد فرغنا من   "هذا سيزافي :" ال حيق من اعلق الفتة على مدرايس مر على ععره تقول
 .مدرايس رمن ععره

هذا ما انبغي للشاعر ر الشعر ر سيزاف يف   هنا مع سيزاف الرمز ال سيزاف اعمقولة مدرايس اتعامل
ر لكنه يف الوقت   بالنسبة لتجربة الشاعر –مر فرداا  -عيئا خارا هذا السياق الشعري اعين بالتأكيد 

ء من اسمى ر ليس من الصدق يف عي  خياطب رمريا إاساايا مجعيا –عأن كل يمز ععري  –افسه 
يف " حنن " الشاعر بالسيزافية مر التقوقع يف الذات ر اجرتاي اهلموم الشخصية الصرف ال ي ال تعين ال  

                                                                 

.811ص  الشعر العريب اعمعارر  عز الدان امساعيل - 1 
.557ص   ألدرايس"  مغاين ماياي الدمشقي" من داوان   "اإلله اعميت" من قصيدة " إىل سيزاف"مقطع  - 2 
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من تقول عيئا من هذا فإانا عندئد ال اكون قد قلنا عيئا عن –عيء بل ماه إ ا جاز لنا لغرض التصنيف 
 .فضال عن الرمز  الشعر افسه

بل هي عملية معقدة ألهنا قضية فنية قبل كل   إن توظيف األسطوية ليس باألمر اهلني مر السال 
ر حىت اوظف مي عاعر األسطوية عليه من اكون مشبع بثقافات  احلضايات السابقة ر مطلع   عيء

 .على مويرثاا األديب
اله اات اعمشاعر تتحول يف خيحيث ك  إ ن فالرمز األسطويي اعيد اإلاسان إىل حالة البداءة البدااية

بالرمز األسطويي فاي تنزع من الذاتية اعمفرطة إىل اوع من اعموروعية ال ي إىل روي ر حني تتحد التجربة 
 1.تشتمل على حراية الذاتية

 
 
 
 
 
 
 

 :الرمز الصوفي
استقى مناا ر الذي  اعترب الرتاث الصويف من مهم اعمصادي الرتاثية ال ي رجل إلياا الشاعر اعمعارر

منا جو موروعات ر روي مدبية عرب من خالهلا عن مبعاد جتربته فكان بذلك اعملجأ ر اعمال  الذي معطى 
االجتاه إىل الرمز الصويف ممرا غرابا يف عصراا مثله كمثل اإلجتاه إىل  فيه للعمل األديب بعدا مجاليا ابدر

ألن مهم رفة متيز   ا استعماهلا يف الشعر اعمعاررر مها من الرموز الشائعة جد  األسطوية ر اخلرافة ماضا
يف حني ميثل التصوف   عصراا احلداث هي ازعته العلمية العقلية  ات الصبغة اعماداة ر الطبيعة التجرابية

                                                                 

.  51ص  5915 8ط  بريرت  داي الكتاب اللبناين 1ج  يف النقد ر األدب  إاليا احلاري - 1 
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مي ماه   ر موقف كلي من الكون ر احلياة  ر اعرب عن ازعة مثالية يف اإلاسان  تياي الشطح ر األحالم
 1.اعرب عن راقع احللم

سعت الصوفية للداللة على معااياا الررحية ر عوامل النويااية اخلارة إىل استعمال الورف ر الغزل  
ر قد ارجع  لك إىل عجز الصوفيني يف طوال األزمان عن إجياد لغة للحب   احلسيني ر اخلمرة احلسية

إال بعد من تكون و احلب اإلهلي ال اغزر القلوب اإلهلي تستقل عن لغة احلب احلسي كل اإلستقالل
ي ر معه من عامل اعمادة مدراته فيمضي الشاعر إىل العامل الررح  قدااطبعت علياا آثاي اللغة احلسية

 .2مخيلته ال ي هي عدته يف تصوار عاعمه اجلدادر 
–ظاهراا  -د الصويف ر هو اتحدث مثال عن احلب اإلهلي ابسط عددا من ممساء احملبوباتجنلذلك  

ر سبب  لك قد تكون إظااي   إلظااي اهليام ر ملوااه ر الصبابة ر العشق للذات العلياال لشيء إال 
فأين للمطلق من   الذي اتفرد بكل مرراف التميز من خالل لغة حمدردة  حريته ال ي ال تفايقه إزاء  حمبوبه

 .بل من  اك اعمطلق  حييط به احملدرد العاجز الذي حىت رجوده ال استمد من  اته
بة الصوفية جتربة للورول إىل اعمطلق ر لغتاا تشاد حتوالت يمزاة يف ععرها كما من الرمز اعد الكتا

لإلجتاه حنو معماق مكثر اتساعا ر استخدام الرمز الصويف ر األسطويي اعد عكالن   حتوال دالليا ماضا
ن العودة إىل على ياي ادرايس ر العودة إىل الكتابة الصوفية اوع م البحث عن معىن مكثر اقينيةر 

إىل ما اتجارز الفرد إىل  اكرة اإلاسااية ر مساطريها إىل اعماري بورفاا اوع من   الالععوي اجلمعي
 3.الالرعي

فقد كان رالده محد    اكد الفيتويي يف مقدمة الداوان على معااشة التجربة الصوفية من قبل من اولد
بل عرف الشعر من خالل معرفته ....اعرف الشعرمث مايساا طفال ر ربيا بل ر قبل من   كباي يجاالهتا

ر اختزن اعمشاد   احلياة مي عيء من فالصوفية عند الفيتويي راقع عاعه ر هو ال ازال طفال ال اديك  هبا

                                                                 

.11ص   الرمز ر الداللة يف ععر اعمغرب العريب اعمعارر  عثمان حشالف  1 
ص   د ت  لبنان  ريدا  اعمكتبة العصراة للطباعة ر النشر  دط 9ج  التصوف اإلسالمي يف األدب ر األخالق  زكي مبايك -

571. 2 
.91ص  5991 اجلزائر 5ط  مطبعة هومة  ععراء السياب منو جا البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري اعمعارر عبد احلميد هيمة 3 
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إ  الصوية ال ي  ر مرت األاام ر كان البد للمدسوس من اظار متأثرا بثقافة الشخصية اجلدادة يف معماقه
دث هلا بعض التغيري الناجم عن الثقافة ال ي عكلت تفكريه ر لذلك بني يف علقت بذاكرته البد من حي

ليس موقف ر  رمديك راع اعمقدمة الداوان من روفية الشاعر مر عاعراة الصويف موقف إاساين إجيايب
إاه الصويف الثويي   الديراش اعمنجذب إىل جمموعة من األفكاي اعمشوعة ر األحاسيس التجراداة العمياء

 1.لصويف التقليدي اعمتاالك اعمازرممبدا  لك ارليس 
ر هذا اعين ان الصوفية عنده ليست جمموعة من الطقوس ر األرياد ال ي اقوم هبا اعمربد درن من اديك 

توحي بنوع  ال ي ررف هبا الصويف" ثويي " ر لعل كلمة  إمنا الصوفية عنده موقف حيوي مناا مي عيء
  رلكن مي رويف  رويف اعم كماتدل على عدم القبول بكل عيء من اإلاقطاع عما هو سائدر مألوف

 .ال السا ج الذي ختتلط يف  هنه األموي إاه الواعي الذي اديك األموي
إاه اسرتسال  مخالق كرمية ظارت يف زمان كرمي من يجل كرمي مع قوم كرام" رى الصوفية من التصوفت

 .2"النفس مع اهلل على ما اراد
إن ما ميكن مالحظته يف هذا النص من الكرم حموي عملية التصوف ابتداءا من األخالق ر مرريا بالزمن ر 

ر الرابط يف كل  لك عالقة اإلاسان باهلل ر مدى  اعمراد ر ااتااء باجلماعة ال ي اتعامل معاا اعمراد
هي ال ي مفرزت " فعيل "ال ي هي ربغة مبالغة من " كرمي " ر لعل تكثيف كلمة  اسرتساهلا مع اهلل

 ". اشر مقام ر اتصال بدرام"ر هو ااضا  مصطلح الكرامة عندهم
ر هذا التعراف ابني اعمراحل ر اعمراتب ال ي مير علياا مساي اعمتصوف يف احلصول على هذه األخالق 

ما اتحقق به اعمراد من الصفات " ر اعمقام هو  "اعمقام"حيث اظار يف هذا النص مصطلح  ةالكرمي
فالصغاي فاعمكررهات اعمكتسبة بالراارة ر العبادة كمقام اخلوف من اهلل الذي حيصل برتك الكبائر 

مي مكااته يف " مقام اإلاسان فيما اقام فيه من عبادات:" ر هو على حد تعبري حممد عباسة "فالشبه

                                                                 

. 41 ص  داوانال  حممد الفيتويي 1 
11ص  5951 مصر داي الكتب احلداثة تح د عبد احلليم حممود ر د طه عبد الباقي سرري مبو اصر السراج الطوسي اللمعانظر  2 
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منه حىت ياح كباي ر قد دخل على التصوف مفاهيم ليست  الطراقة الصوفية ر ما اأتيه من يمحة من اإلله
 :اعمتصوفة اصححون مسايه كما فعل مبو اصر السراج متحدثا عن التصوف

 احِ صي  ا بِ د  اج  ا ر تو  ف  ش  تق   ا      ر  ف  كل  ر ت   ة  حيل   ف  و  التص   ست  لي  
 زاحِ مب   ااة  دع   ر   ة  اال  ر ج        الة  ط  ر بِ  بة  كذ    وف  التص   س  لي  
 1حِ صال  بِ  اية  ر طا   ة  ناع  ر ق            وة  ر فت   رءة  ر مر   ة  عف  بل  

مر تربار ما اتامام به من ال اعرف  النفي يف اص السراج على تصحيح ما هو سائد فاسدادل 
فاو .......و تقشف ر رياح هائمنيمحواهلم إ  عاع عند الكثري من الناس من التصوف حيل ر تكلف

مثل العفة ر  داب اإلسالمية ال ي تصلح النفساآلر  اؤكد على من التصوف إمنا هو مجلة من األخالق 
ر ممناء اهلل يف األيض اررن بنوي  فالصوفية هبذا اعمفاوم هم مهل الباطن الطاايةر  ةالقناعاعمررءة ر الفتوة ر 

 .اهلل
فمن يمي اؤكد على الثياب الصوفية إىل آخر ارى " الصوفية" تعددت آياء الباحثني يف مرل كلمة 

إىل الصفاء ر طااية  إىل التبصر يف الشؤرن الدانية الذان عرفوا بالتأمل ر حمبة اهلل مهنم من مهل الصفة
 اإلاقطاع إىل رالثابث من األقوال كلاا مهنا تلتقي يف إىل اإلعراق ر حمبة احلكمة اإلهلية الظاهر ر الباطن

التصوف " كيد على من ر بعيدا عن هذه التعرافات الكثرية ميكن التأ التأمل ر احلكمةاهلل مع التقشف ر 
ر طراقة معينة يف السلوك اتخذمها اإلاسان لتحقيق كماله األخالقي ر عرفااه باحلقيقة ر  فلسفة حياة

البد من  فبحثا عن السعادة الررحية النامجة عن معرفة احلقيقة الناجتة عن الكمال اخللقي "الررحيةسعادته 
تأملي يف اخللق يف احلياة يف  تصوف ماهو إال ازرع  ايتألن ال اعتماد التصوف مناجا ر طراقة يف احلياة

مركزا اهتمامه بشكل خاص على  الكون باعتماد اخليال ر التجربة الذاتية للمتصوف ر  رقه الفردي
 .النفس ر رفاهتا

                                                                 

.45ص   مجع اعمستشرق الفراسي لواس ماسينيون  الداوان احلالج 1 
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إجتاه جداد اعرب عن العاطفة الدانية يف رفاهتا ر اقائاا ر هو اجلااب الررحي الذي "إن التصوف 
نطق الرؤاا ر اإلعراق ر احملبة اكشف اإلاسان فيه البعد اعمتعال ليتحول إىل إاسان كامل اعتمد على م

 .1"فاو حيارل لكشف حكمة اهلل يف احلياة ر متتع القلب ر الررح بلذة اعمشاهدة
اعد الشاعر حممد مصطفى الغمايي محد اعماتمني هبذا اإلجتاه الرمزي الصويف باجلزائر ر تكاد درارانه 

رهي غربة روفية بال ياب ر قد اظار هذا اإلجتاه  "مسراي الغربة"منذ داوااه األرل  ة تنطلق بذلكالكثري 
مسافر يف " "بني قيس رليلى" "ثوية اإلميان:" من مثل الصويف اإلسالمي جليا يف عناران قصائده ماضا

وفنا عند إحدى هذه وقر لعل في ر حنوها....سفر يف مسافة الشوق "ثويةروفية" "معاهدمحبايب" "الشوق
القصائد حنللاا ر اديساا ما انري السبل ممام القايئ إلكتشاف طبيعة هذا الرمز الصويف يف ععر الغمايي 

 .2ر رلته برموز التصوف العريب القدمي
طراقة الادماج الفكرة ر اخلاطرة بالغزارة يف معكال .....الشعر:"يف كتابه( إليزابتدير) ترى الباحثة 

إن كل من مر حبالة تصوف اعلم من هناك يموزا  :"يمزاة ر تنقل عن الشاعر اإلارلندي هبذا الصدد قوله
 ر كأن هذا الشاعر ارى يف جتلي  اكرةك اإلاسان معناها يف سنني عدادة كربى تطفو يف العقل قد الادي 

" الالرعي اجلماعي"الكون ر هي فكرة ميكن من تناظرها فكرة الفرد الفنان ما جيعلاا تصري جزءا من  اكرة 
عند اعمتصوفني " رحدة الوجود" مر" رحدة الشاود"  كما مهنا تؤدي بالتقراب إىل معىن"اواغ"عند العامل 

 .3اعمركبة يف ععراا العريب اعمعاررفنيةالرمزي الصويف من الرموز ال اعمسلمني ر هو ما اسوغ لنا هذا اإلجتاه

 :أهم الرموز الصوفية التي مثلها الشعر العربي المعاصر
 :رمز الخمرة -1

ر إن التعامل مع الشعر الصويف حيمل يف طياته مياطرة إ ا مل اكن اعرف مبداات التجربة الصوفية
للفظ إىل اعمعاين اعماريائية يف معماق ا ال ي ال تكتفي بالظاهر بل تغوص حنسن التعامل مع اللغة الصوفية

                                                                 

51ص 8111/ 5ع التصوف اإلسالمي مفاومه ر مروله حوليات الرتاث فاطمة دارد - 1 
مطررحة مقدمة لنيل عاادة دكتوياه  5917-5958الصوية يف الشعر العريب اعمعارر بأقطاي اعمغرب الرمز ر   حشالفعثمان 
.815ص م 5998  اجلزائر 2 

.51عثمان حشالف  الرمز ر الداللة يف ععر اعمغرب العريب اعمعارر  ص 3 
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اعمعجمي لتكتسب معاين مخرى كل هذا عن لغواة ر تفرغ اللفظة من معناها تنكشف احلجب الحيث 
تقتلعنا من رحل "طراق التأرال ر هبذا اصبح النص األديب مفقا مفتوحا لتعدد القراءات فاخلمرة مثال 

تعلمنا من اعمرئي رجه الالمرئي ر من اعملموس تفتح لغري  األعياء العاداة ر تقذف بنا فيما رياءها ر
اعملموس فما اراه ر حنسه ليس إال عتبة عما ال اراه ر ال حنسه ر جتتاز بنا هذه العتبة حيث تزرل الفوارل ر 

 .1اصبح الباطن ر الظاهر راحدا
اة الضيقة إىل دائرة اعماد منح ععراء الصوفية اعمعجم اخلمري دالالت جدادة خرجت باخلمر من دائرته

ر السكر عند اعمتصوفة هو غريه السكر .راإلحياءربح ادل على معاين احلب ر الفناءالصويف فأالرمز 
 اعمتعايف عليه فاو ااتشاء الصويف مبشاهدة اجلمال ر مطالعة جتليه يف األعيان إاه دهشة ر اهنياي ر حرية

ر مطالعة جتلياته أ عن مشاهدة اجلمال اعمطلق إ  انشوهيجان رقد ايتبط السكر عندهم بالشطح ر ررهل
الوله ركلاا ظواهر اطيش معاا العقل ر وبا بالدهش ر الغبطة ر اهليمان ر يف األعيان ر ماه ليبدر مصح

 .2انطمس اويه بقوة الوايد اعمسكر
بصدق جاءت جتايب بعض ععراءاا اجلزائراني مليئة بفيوراتصوفية البعض منام متثل التجربة الصوفية 

اعد ر   حياكي التياي من مجل اعمتعة الفنيةلبعض اآلخر الوجود  ر ااعكس اظرته للحياة ر  فين يفيع 
 ععره توظيفا رادقا  إ  جنده يف هذا اعمقطع يفالرمز الصويف  امصطفى الغمايي محد الشعراء الذان رظفو 

عطشه إىل الفناء يف حضن اطلق العنان لشطحاته ليعرب عن رجده بلغة مبامة ر ملفاظ غرابة تربز 
 :األلوهية فيقول

 بة  معش   فِ احلر   ااي  .........نِ احلز  س  ا فايِ ا  
 ايِن ي احل  دِ ى رج  مح  ر  ك  ا البِ ره  رمخ  
 ان  ت   رب   غ   اءِ لم  يف ظ   د  الغ   ق  شرِ سي  
 انِ ز  مح   حامِ  مي  يِف  س  اليأ   ر  قب   ر ا  

                                                                 

.815 ص5998 بريرت لبنان  اعمركز الثقايف العريب8اصر حامد مبوزاد إعكاليات القراءة ر التأرال ط 1 
.415 ص5914 بريرت 4عاطف جودة اصر الرمز الشعري عند الصوفية داي األادلس  ط - 2 
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 1يلدِ خ   من   اءِ مح  الس   لة  ي مق  شِ نت  ر ت  
ل إىل اعمطلق إىل احملبة اخلمرة يف هذه اعمقطوعة معادل موروعي للتجربة الصوفية ال ي هتدف للورو  
 .اإلهلية

من " بالد عنقيط"كاات بيئة الشعر اعموياتاين مبا عاع فياا من حمارر العلم ر األدب ر مبا ريثه 
العامل اإلسالمي مثناء احلكم  افائس الثقافة العربية اإلسالمية يف الوقت الذي عم فيه اجلمود محناء

العثماين  كاات هذه البيئة إ ن مرعحة مكثر من غريها لتحقيق هذا التوارل  ر لعل الناضة احلقيقية 
ألحياء الشعر العريب مل تبدم من اعمشرق كما ساد اإلعتقاد بل بدمت من بالد عنقيط حسبما  هب اإلله 

 .2اوا مكثر عاوة ألسباب اعالميةحممد احلافظ ابن ممحد ر لكن ععراء اعمشرق كا

إن الدايس هلذا الشعر اعموياتاين اعمعارر  ال اعدم من جيد قصائد كاملة اظمت على مساس هذا التياي 
الرمزي الصويف ر هي ال ميكن من تفام فاما سليما إال بتحليل معجماا اللغوي ر الكشف عما فيه من 

اإلهلية ر التجلي ر السكر الصويف ررحدة الشاود مر الوجود ر محي  مصطلحات مثل اخلمرة
 .3ر غريها ر  لك بتأراله يف إطاي الرمز الصويف فتكون القصيدة كلاا حينئد جتربة  رقية يمزاة.....النشوة

كاات اخلمرة ر ما اتبعاا من حال السكر من الرموز الصوفية الشائعة يف مععايهم كما يف هذه  
 :يث اذكر الشاعر حال اإلحتاد ر الفناءاألبيات ح

 نِ ال  اخلِ  وةِ ا لنش  ي  مح   ن  رمس  كؤ    رفِ احلر   بني   ت  داي   مث  

 دانِ األب   د  عد  ا ت  من  سئِ  قد          اال  ق   ر   يلِ لِ ر اخل   اخللِ  ر  سك  

 اين ع  عش  ا الش  ويه  ا   ن  مِ  ء  جز   ي  ر هِ       سومِ  ج  يِف  ت  رق  تف   يرح   ن  حن  

                                                                 

.515 ص5918مصطفى حممد الغمايي  قصائد جماهدة الشركة اجلزائراة للنشر ر التوزاع  1 
 اوفمرب 8 عدد"الفكر" جملة  جامعات األدب ر الثقافة ر معاهد العلم يف الصحراء" احملارر"حممد احلافظ بن ممحد 

.51 ص5977 2 
.15عثمان حشالف  الرمز ر الداللة يف ععر اعمغرب العريب اعمعارر ص - 3 
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 1يانِ س  ر الن   انِ اس  اإلِ  يِ طو  ق  فو        اءِ  فض  ا يِف امه  يرح   ت  واي  فت  

بوروح إىل ما كان اعتقده الصوفية من من احملبة اإلهلية هي قوام العامل  هذه التلوحيات ر اعمواجدتشري 
ر مركز الدائرة ر لباب الوجود ر خطاب كنا فيكون ر هي حمبة مزلية قدمية منزهة عن العلل  جمردة عن 

رد الزمان ر اعمكان ر هي ال ي بواسطتاا ظارت األعياء ر جتلت احلقائق ر معرقت الكائنات ر هي حد
اخلمر اعمعتقة يف مرطاف األزل عربتاا األيراح اجملردة فااتشت ر طربت ر سكرت قبل من خيلق 

 . ه النعوت الصوفية اعمخصورة جداإىل آخر هذ....العامل

 :رمز المرأة -2

اعمبدعني  كل تعترب اعمرمة بشكل عام محد مهم منابع اإلبداع اخلالدة فنجدها مصدي إهلام ررحي لدى  
ات ار كعاعرا قد هام بامرمةا كوايا كبريا إ  انذي ان ال جتد الشعر بشكل خاص استغرقت اعمرمة فيه حيز ر 

اإلستقالل معادال موروعيا حلب عد ابع إحساسه ر فيوره فاعمرمة يف الشعر اجلزائري اختذها الشعراء ب
الوله باحلبيبة ر الذربان فياا ر التعبد يف حمراهبا هو األمر افسه  نالنماء رألر ألهنا متثل اخلصوبةالوطن

 .بالنسبة لأليض ر الوطن

عاايه الصوفية من محوال ر على ما اكما حتول اخلمر إىل يمز عرفاين   التجربة الصوفية اعمرمة يفحتولت 
نية رهو ارتدد يف هذه التجايب ال بصويته اعماداة احملسوسة ر لكنه اتحول إىل يمز له دالالت مواجد باط

 .2عىت

اعمتتبع للشعر اجلزائري اعمعارر جيد منا ج عدة متثل فياا يمزاة اعمرمة ال ي جتمع بني احلب اإلهلي ر 
مويرثة سواء مكاات من احلب البشري مي التعبري عن العشق الررحي يف روي ماداة ر مساليب غزلية 

 :الغزل العفيف مر الصراح اقول عبد اهلل محادي

                                                                 

.548 ص5918عاطف جودة اصر ععرعمربنالفايض دياسة يف فن الشعر الصويف  بريرت  األادلس   1 
.548عاطف جودة اصر الرمز الشعري عند الصوفية ص 2 
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 يارِ اعمد   بيع  الر   ت  ما   ييب ر  حبِ 

 مود  ا اخل  اه  عر  س  اف   اسِ عر  أل  

 اتِ ني   األغ  يِف  محِ ى الر  عل   اسك  مت  

 دردِ الس   ر  عب   ضِ الفي   مع   ر  ر ساف   

 الل  الظ   ناك  ر ه   ق  ر حل   رب  ر قر  

 1اودِ الن   ساطِ يف بِ  ة  ف  ر  رف   م  

كيف حتول العشق إىل رحدة روفية تأملية انشد فياا الشاعر احملب   من خالل درال هذا النصارى 
الطمأاينة ر هذا احلب الطافح ليس لغرض مادي غرازي حىت ر إن ابدر كذلك إال من الشاعر يف حقيقة 

راح عيئا من احلسية ر الشاوااية ر األمر اأخذ من اوعي الغزل الصرحيو العفيف فيأخذ من الغزل الص
استعري من الغزل العذيي لغته اعمفعمة بالعفة ر الطار ر اعمعاااة الررمااسية ي  ر التغين مبظاهر اجلمال اعماد

 .ال ي تدري حول اهلجرة ر متين الورال ر حنو  لك

من السجن األيري ر ايتياد عامل عفاف مليء بالتجليات  إن التغين باحلب اإلهلي ر حمارلة اإلاعتاق
جاته للذات العلواة مثلما تغنت من قبل راو إليه الصويف  ر لذلك تكثر مناالنويااية اخلالصة هو غااة ما ا

 ر كأن مقصى ممااياا من اكشف اخلالق هلا احلجب كي تراه ر هذا ما المسه عند "يابعة العدراة"
 :عر يابعة العدراةبو ابة مضمنا عإدياس

ِ ح   بكِ محِ   بني 

 .....ىاهلو   حب  

 ىكر  ى ر س  حو  ص  ك  ا  أل   ب  رح  
                                                                 

.811 ص5918عبد اهلل محادي حتزب العشق االيلى داي البعث  اجلزائر  1 
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 رن  طر  سي  ا ا  ي ر م  ائِ شو  اا  وا  ر ا  

 اين  الِ ا لي  نين  مف  

 
 
 اق  عو  األ   فن  ت  ر عم

 ر  ا العم  ين  مفنِ 

 رل  ا األ  اا  صب  ات  ا مرق  دا  بد  

 1د  بد  ر مل ت  

اعمرمة يف هذا النص عن مفاوماا اعمعجمي ر استحالت إىل يمز مثال رويف ر يرح عليا  ختلت
استحيل من ابلغاا مي إاسان ماما مريت من قوة ر قدية خصورار من الطراق إلياا ليست سوى معواق 

ه من كل يف الورال كما الفراق  ر هو بذلك جيسد لنا مأساة اإلاسان اعمعارر احملارر باعمادة ال ي مفرغت
ما من عأاه من اربطه بعامل الررح  ر بذا استعاي الشاعر يمز اعمرمة جاعال مناا ملجأ ر حصنا انفث من 
خالهلا حرائقه عساه جيد رالته ر هو اهلائم يف ختوم الدايا إ  مل جيد مستقره فاو عاعر مراد الزال ابحث 

" ما معوقين إليك"  ر هذا ما المسه من قولهعلى باب الرجاء ارتقى يف منازل العرفااية ر ديجات الصوفية
 .سة السر األكرب عند ختوم السماءر يف هذا تلواح يمزي إىل عدم متكن الشاعر من الورول إىل مالم

تغىن الشعراء باعمرمة بكل مررافاا اعمعنواة ر احلسية فأطلقوا علياا العداد من األرراف مفصلني يف  
رمن حيث اإلتساع ر الضيق ر لذلك رجداا بعض ععراء الصوفية من  ماواع العيون ر ملواهنا ر حجماا 

استعاي من األاثى عينياا ر محاهلما إىل عامل يرحاين ابث فياما السالك إىل اهلل مهومه  ر جيد فياما ماسه 
ر مال ه هربا من رعاب احلياة كتعواض منه عن الفردرس اعمفقود الذي انشده الصويف يف رعوده حنو 

 ":تأمالت روفية يف عمق عينيك"لذلك اقول اوسف رغليسي يف قصيدة  العلو  ر

 جعِ ر الو   نِ لحز  لِ  ة  مقرب   ناكِ عي  
                                                                 

.49إدياس بو ابة محزان العشب ر الكلمات ص 1 
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 ف ر اآله   األ  فيِن ا   نيكِ عي   قِ  عم  يِف 

 ه  رت  ير   ي اهلل  رمِ ا   كِ ني  عي   مقِ يف ع  

 ه  ال  لي   م  ه   س  قي   ن  دف  ا   ر مث  

 ارب  طِ ار  ر   كِ ني   عي  يِف  حر  الب   ون  تل  

اه  س  ما  حرِ الب   س  ما   نيكِ عي   رِ يف حب  
1 

يف هذه األبيات ر تتمدد دالالت الصوية اعماداة فإ ا اجلامد اهلامد حيا ر الساكن متحركا  اتسع الرمز
ر اجلامد الصلد لينا يخوا اتفجر منه اعماء يمز احلياة ر اخلصب ر النماء رتستوقفنا العيون يف هذا النص 

ر ال ي نا على اعمعاين الررحية اعمختزاةيزة  ر هي تنفتح على دالالت عميقة حتيلباعتبايمها السمة األاثواة اعمم
هي ؤرل الرمز إىل طبيعته األساسية ر تتخذ منحى تصاعداا من الداللة اعماداة إىل اعمعاين الررحية ر هكذا ا

ن اتعلق االتأليف بني اخلاص ر العام بني السماري ر األيري بني اعمادي ر الررحي  رالشاعر إ ا ك
ة ممثال يف العيون فإاه جيعلاا ر سيطا مجاليا للورول إىل اجلمال اعمطلق ر يف  لك باجلااب اعمادي يف اعمرم

 .2داللة قواة على فقدان الشاعر اإليتواء من اعمرمة باعمفاوم الصويف

من اعمعررف عن ععراء التصوف اإلسالمي قدميا مهنم كااوا استعريرن ممساء الشعراء العذياني العرب ر 
عشق اإلهلي للتعبري عن م راقام ممساء معشوقاهتم كليلي ر بثينة ر عزة ر اضمنوهنا قصائدهم يف ال

يف مععايهم ر ما ايتبط هبا مواجدمهاخلارة كما اتعقبون األماكن ال ي ايتادها هؤالء العذياون مر  كررها ر 
  فجعل الصوفية من تلك 3من مواعيد احلب العفيف العنيف الشراف الذي تذكيه الرغبة ر اصده اإلسالم

األمساء يموزا ألحواهلم ر مقاماهتم ال ي تدق عن الورف  اعربرن من خالهلا عن حقيقة علواة كلية 
 :الفايضباهرة جتل عن الذكر ر التصراح ر الورف كما قال ابن 

                                                                 

.11 ص5991اوسف رغليسي مرجاع رفصافة يف مواسم اإلعصاي إبداع  1 
.517-515عبد احلميد هيمة البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري ععراء الشباب منو جا ص 2 

.19-11ف  الرمز ر الداللة يف ععر اعمغرب العريب اعمعارر صعثمان حشال 3 
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 ةِ زان   رفِ خ  ز  لِ  يال  مِ  هِ يدِ يِ تق  بِ  ل  تق  ال  ر  ال  اجلم   ِق بإطال   ح  ر رر  

 يحةِ ملِ  كل    ن  حس   ل  ه ب  ايل  مع  ا  اهل  مج   ن  مِ  ة  ن  حس   يح  لِ م   ل  فك  

 زةِ عِ  ري  كثِ   ى مر  ل  لي    ونِ جن  كم     عاعقٍ  كل    بل    هام  يِن لب   س  ا قي  هب  

 1زت  عِ  ةِ عز  ى بِ ع  تد   اة  رمرِ نة  ثي  ى ب  ر   ر مخ  ىن  لب    ةِ ي مر  ففِ 

اجته هذا النوع من الشعر اجتاها يمزاا يف معاجلة الظواهر الكواية ر يف التعبري عن التجربة الررحية ال ي 
ميايساا العايفون من مهل التصوف  ففي يمي الصويف من ظواهر األعياء ااعكاسات لبواطناا ر مقنعة 

سوى ال ي اغذااا الذرق ر البصر رمن الشعراء الصوفية الذان ااصب جلواهرها ر ال خترتق تلك األقنعة 
 :اهتمامام هبذا الرمز ميب العباس بن سال بن عطاء مرل فاحتي بواكري الغزل الصويف حيث قال

 يلِ قب   حد  ى م  ا اهلو  ي م  ديِ ا   ك  ي  ى   ر عم  اهلو   ا من  ن  غص   احلبِ  هلِ أل   ست  غر  

 يلِ احمل   مرِ الث   ا من   مر  ِل  قب  ع  م   ر  ة  و  رب    ع  ان  ا ر م  اا  ص  مغ   يق  ر  فأ  

ل  ر  األ   ك   لِ  من   ان  ك    وه  ب  ا اس  إ   امه   هو   ني  قِ العاعِ  يعِ مجِ  ل  ر ك  
2 

هذه الشعر الصويف يف معكال متنوعة  ر الشاعر يف هذه اعمقطوعة يمز اعمرمة الذي مرحى جوهر 
 .اعمرمة ال ي مربحت يمز اجلمال ر الصفاء ر النقاءاألبيات تتلبس بشعر الغزل العذيي ر تكمن عند 

فال غرابة من اتحدث الشعراء عن الغيب  ر الدان مهم منبع لإلهلام الغين فالشعر رسيلة لتطاري اجملتمع
لذي مراله ر من اوظفوا ملفاظ روفية مر عخصيات استعملوها كأقنعة ر إن مل تكن بالقدي اعمام ا ر اعميتافيزاقيا

 .ذا اعمويرثالشعراء هل

                                                                 

.557عاطف جودة اصر دياسة يف فن الشعر الصويف ص 1 
.551 صاعمرجع افسه
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 :رمزية خليل حاوي -(1

إن ما مييز شعر خليل حاوي الرمزي عن اشعار الرمزيني اآلخرين هو أنه كان يضع حسابا جملتمعه 
جلديل مابني و التواصل اعن طريق الرموز الرتاثية الشعبيةوواقعه فيشركهما معه بالتجربة الشعرية 

نابعة من إحساس ثوري قومي يرفض الواقع الفاسد هادفا  و اليت كانت ماضي األمة و حاضرها
رسم خليل حاوي فإىل استبداله بواقع مثايل عكس الرمز األوريب الذي كان يهرب من واقعه 

يلحق باحلدث  الشاعر لنفسه خطا منذ البداية فتارة سبق احلدث السياسي فيوحي و ينذر،و طورا
 .يفرح أو ينطوي على نفسه يسائلها املصري من جديدفيصور اإلنعكاسات و 

يتجاذبان و ال و تضم يف قلبها صورتني أبدين قصيدة نقع عليها يف أي ديوان من شعره إ ما من
و ة هي الراجحة على اآلالم املضنيةيقويانفي أحشائه و أعماق روحه،و إن كانت التجربة الصوري

 1.احلسرات

لنأخذ مثال هنر الرماد و الناي و الريح،بيادر اجلوع فاملتأمل هلا يدرك أهنا حتمل صورتني بذاهتا، 
و الناي ناي األحزان و اهلموم  و الرماد ميثل رمز املوتزدواجية فالنهر ميثل رمز احلياة،ا
اجلوع و هنا  اإلستسالمو الشكوى،و ريح النقض و الثورة، البيادر بيادر اخلصب و احلصاد وقفارو 

 .و احلرية و البطولةيشري حتما إىل اجلوع الروحي جوع الكرامة

الشاعر رمزيا جبسده ويقدمه هبا ، يضحي اإلجيابية الصافيةمن القصائد النادرة "اجلسر"قصيدة تعد 
من احلاضر العريب املتخلف، اىل مستقبل عريب مشرق وهبى  جسرا لألجليال العربية الطالعة لتعربه

مته العربية، متاما  كالسيد املسيح، رمز ا رمزا للفداء والتضحية من أجل أيصبح الشاعر نفسه من
 :الفداء النموذج

 افاق  خج  حج ب   الص  يفج  ر  س  اجلج  ون  عربر ي  

                                                                 

.19ص ،1،11،1،ج 1دار الثقافة،بريوت،طإيليا احلاوي،خليل حاوي يف سطور من سريته و شعره،  1 
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 طيد  ا و  سر  جج  م  هلر  ت  تد  ي ام  عج ضلر أ  

 رقج الش   عج نق  ست  مر  ن  مج  رقج الش   وفج ن كهر مج 

 يدج دج اجل   رقج  الش  إىل  

 1يد  ا وطج ر  جس   م  هلر  ت  تد  ي ام  عج لر أض  

أقرب نتفبمقطع شعري من قصيدة اجلسر رمزا إىل حضوره و حضور الشعر يف مسرية النضال اليت كا
 .من اليأس منها إىل األمل

تعد قصيدته البحار و الدرويش أوىل قصائده من هذه اجملموعة األوىل، و من خالهلا دخل إىل  
 -ضمري األجيال العربية،يصحبهم معه يف رحلة استكشافية جيوب اآلفاق الداخلية قبل اخلارجية

باحثا عن احلقيقة اخلالصة اليت الشك فيها و ال إلتباس، و يأخذ من الدرويش رمز  -أي البحار
احلضاري،فيقنع من صحب الوجود،و و لإلنسان العريب الذي يرزخ حتت خذر النسك اإلجتماعي

 .هذا واقع عريب إجتماعي مازالت تعيشه مجاعات عربية كثرية

 رج البح   ارر  دو  عان   أن   عد  ب  

 يقج رج الط   اتج عتم  ر  ي عب   اجج املد  وءر و الض  

 هولج اجمل   عنج  شقر ن  ي   ولج هر ى اجمل  ومد  

 يقج مج  تج مو   ن  ع  

 2يقج غرج ل  ا لج رق  زج ان  كف  األ   رر شر ين  

 : إىل أن يقول
                                                                 

.131خليل حاوي،الديوان، ص - 1 
.11ص املصدر نفسه، 2 
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 راهر العر  يشج راوج ا الد  هد  زر  عفهر يس   لو   آه  

 1يقج عتج  يش  روج د   ل  حو  

، ويعين احلضارة العربية الىت تعتمد على اإلميان "الشرق"إىل مايسميه الشاعر الدرويش  يرمز       
فالبحار حيمل الكثري من مالمح السندباد و لكن خليل اكتف بالغيبيات وإمهال التجربة البشرية

حيث اكتملت مالمح هذه ( الناي و الريح) هبذه املالمح السندبادية إىل أن جاء ديوانه الثاين 
السندباد يف رحلته ) و( وجوه السندباد) الشخصية، و تبلورت مساهتا و نلمح هذا جليا يف قصيديت

 (.الثانية

هو حب املدلول العام لشخصية السندباد و يستعري ( وجوه السندباد ) دة يف قصيجند الشاعر 
رحلته يف  املغامرة و التجوال و يسقط هذا املدلول العام على جتربته اخلاصة املثمثلة يف مغامراهتو

الوجود للبحث عن ذاته و بذلك يصبح هذا الرمز العام لشخصية السندباد يلقي بظالله اإلحيائية 
 :يقول على كل األبعاد املعاصرة لتجربة الشاعر

 يجهج  و  يفج بةر ر  الغر  ضر ت   ل  

 اه  عينج بج  سم   ر  يلج  و  

 ر  ي   ا تغ  ى م  ر  ط  

 يهج رتج يع   ال   رحج  مط  يفج  ن  آم  

 يهج ج  ى و  رت  ا اع  م  

 هج لي  ع   ت  ي جار  ذج ال  

 1فيهج الس   رج م  العر  غةر م  د  
                                                                 

. 13، صخليل حاوي، الديوان 1 
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خليل حاوي يف هذه القصيدة باإلضافة إىل املدلول العام لشخصية السندباد املمثل يف يستعري 
 :املغامرة و اإلرتياد جند بعض املالمح الرتاثية لشخصية السندباد و املتمثلة يف رحالته السبع

 هر ت  نز  ما ك   بعر  الس  يتج حال  ر  

 ارةج ج  ت  الو   انج ح  الر   مةج نع   من  

 انر يط  الش   و  ولر الغر  ت  ع  صر   م  يو  

 يسمج جج  ن  ع   فانر األك   ت  ق  ش  ان   م  يو  

 ارةج  املغ  يفج  قر الش   ح  وال  

 2ة  اد   ع  عين  ون  ور ا ير  م   تر وي  ر  

كانت شخصية السندباد مبا حتمله من طاقات إحيائية ضخمة من أبرز الشخصيات اليت رافقت   
الشاعر طوال مرحلة تعترب من أغىن مراحل تطوره الشعري، فقد عرب من خالهلا عن خمتلف جتاربه 
الروحية و الفكرية و الوجدانية و اإلجتماعية و القومية، فاستخدام خليل حاوي هلذه الشخصية  

 . 3من أنضج مناذج استخدام الشخصية الرتاثية يف شعرنا العريب على اإلطالق كان

من اجملموعة األوىل نقع على حشد كبري من الرموز " جوف احلوت"إذا انتقلنا إىل قصيدته يف  
 :إذ يقول" التعبري الرمزي" الرهيفة الشفافة و هذا ما يبني لنا اتباع خليل يف شعره أحيانا 

  وءر الض   رر ضج ت   حي  مىت   و  
ر
 قيتر امل

 وتر و مير 

                                                                                                                                                                                                     

.221الديوان، هنر الرماد، ص خليل حاوي ، 1 
.259،صاملصدر نفسه 2 

.255علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الرتاثية،ص 3 
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 اءج وه  ش   قج ا خر  بقاي   عن  

 وتج ير ي و الب ر اهج املق  اتر اي  نف   اعن  

 يتج الكرب ج  رج ه   مص  يفج  رت  حش  

 ىم  احلر  عج ق  ستن    مر يفج 

 1وتج حر  فج ي جو  فج رست  

يكون مستنقع احلمى إن ل يكن شكال يستبطن حالة نفسية و كيف تكون  فكيف
احلشرات سحبا، و هل هي ترى بأم العني بأهنا سحبا؟ إمنا هي حقيقتها تسمع و الترى فقد رأى 

 .د الرمزيالشاعر احلشرجية سحابة و رأى لوهنا األصفر و هي من مالمح التجسي

،فهاتني األسطورتني 2ف أسطورتني متوز و العنقاءيوظ" بعد اجلليد" جند الشاعر يف قصيدة 
 :مها أفضل جتسيد ملبدأ اإلنبعاث بعد املوت إذ يقول

 يدج صج احل   وزر ، متر در البع   هج إلل  لج 

 يد  بج ت    أن  ب  أ  ت   اء  ر  خض   وةر شه  

ان  ي   إل   رب ج الق   ىل  ي إج رج س  ي   هج ضج ب  ن    نير نج و ح  
3 

                                                                 

.91خليل حاوي ، املصدر السابق، ص  1 
يف حبسه بعد أن عاش يف الصحراء العربية مخسة أو ستة قرون أحرق نفسه يف كومة من  ،هوطائروحيد(عنقاء) اسطورة الفنيق 

نذير عظمة، مدخل إىل الشعر / احلطب و هنض من  الرماد بشباب متجدد ليعيش دورة أخرى فيهزم و حيرتق من جديد
.191،ص،،11العريب احلديث، النادي األديب الثقايف،جدة 2 

.121خليل حاوي، الديوان،ص 3 



ــث ـــل الثالـ ــاء:             الفص ـــي للرمــز في شعــر خليـــل حــاوي البن الفن  

 

172 
 

يف توظيفه لتموز رمز اخلصب و النماء، يدعو إىل التجديد و النهضة لألمة العربية  فخليل
عاث األمة للتجديد و احلياة فهو من خالل هذا الرمز حيلم بانب رمز رمز العنقاء هي األخرى و

 :العربية من موهتا يقول

 اهر رب   يكن   إن  

 اين  ميتج الج  وق  ي عرر يج حي   ال  

 نار   اءر ق  العن    در تلج  ارج ن   ر  غي   

 افين   املوتج  ادج م  ر   ى من  ذ  غ  تت   

 1ارج  قر  يفج 

كانت األسطورة عند خليل من أبرز الظواهر الفنية اليت تعرب عن جتربته الشعرية من خالل ما   
 .حتمله من رموز خمتلفة

تضمن ديوانه األول جمموعة ثانية هي قصائد الناي و الريح اليت تضم صوتني كذلك صوت الريح 
ذه رمزا لتقلب احلال فمن كراريسه و صومعته و عواطفه التقليدية ينفض نفسه ليجدها يف الذي اخت

 .دفعات من احلضارة التليدة

أما صوت الناي فكان رمزا للحزن املشرقي املنبعث من ضمري الشاعر اجلماعي حلالة الفراغ و 
 .ةدغدغات األمل الضبايب اليت تظهر من حني إىل حني يف مساء األرض العربي

مث تطالعنا قصيدته السندباد يف رحلته الثامنة اليت كان الباعث هلا اإلشراقية و الرمز الشعري الفين 
املصري عام أال و هو وحدة القطرين السوري و  و هو احلدث القومي الكبري يف تاريخ األمة العربية

 1.م،115

                                                                 

.129، صليل حاوي، الديوان خ 1 
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 يلج سج ي اغت  ارج د   مرآةر 

  كج مهج  من  
 
 ارج الغب   و  ودج قر ع  امل

 ةج يئ  الربج  ةج لو  احلر ي بج لج تفج و اح  

 بحج  الص  ا يفج ه  ن   كأ  

 يوعج ضلر  من   ت  شق  

 حارج البج  قج نب  زج  من   ث  ت  نب  

اه  تج ك  ي ضح  فج لج ال  الش   رر ك  ما ع  
2 

احللوة الربيئة هي رمز الوحدة العربية اليت ولدت من ضلوعه ومن زنابق البحار نبتث مث إىل احلمر و 
الرعب و اخلطيئة ينتقل و كلها معاين متكاملة متتالية ال ميكن العبث هبا، و يعود من جديد 

كداس ليدخل مدار الفرح األكرب و اإلحتفال املهيب ألنه عاد من رحلته و عيناه ممرغتان بأ
 البلورات 

و هي قصيدة رمزية أخرى إذ يرمز من خالهلا إىل حالة الرباءة األوىل " جنية الشاطئ"تأيت قصيدة 
 :املتمثلة يف غجرية تدفعها براكني احليوية املتفجرة يف داخلها  إىل احلياة إذ يقول

  تحر يف   حني   لج ي   الل  يفج 
ر
 انر رج  امل

 مرج الق   ءج  ضو  يفج 

 ايض  ي البج لج دائج ج   نر لو   لر نح  ي  

                                                                                                                                                                                                     

.52إيليا احلاوي، خليل حاوي سطور من سريته و شعره، ص 1 
.53خليل حاوي ، الديوان،ص 2 
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 رر ف  احلر  هر ي عن  محج ت  يجهج و  و  

 عر خل  أ  ين  ي حج لج ج  الت   يد  عج 

 ةج تيق  الع   رقج اخل   رة  شج  

 1ريق الط  يفج  زجر أه  روحر و أ  

خليل عبقرية شعرية استطاع من خالهلا أن ينفذ إىل اجلذور العميقة للقضايا القومية ميتلك 
أساطري و حكايات شعبية، أعاد إبداعها رموز شعرية يف و املصريية من خالل استغالل الرتاث من 

لغة جمازية يضبطها اإليقاع املكثف،ضمت الذايت و العام و احلسي و الكلي يف وحدة شعرية 
 .متكاملة

 -1195بيادر اجلوع ( 1191الناي و الريح -1151هنر الرماد ) فدواوينه اخلمسة
معها رؤية موحدة، و إن انطوت على مضامني تنظمها و جت( من جحيم الكوميديا -الرعد اجلريح

عاش حاوي أزمة احلضارة اإلنسانية يف جتلياهتا " هنر الرماد" فمنذ بدايات ديوانه األول  ،متنوعة
فالبحار رمز اإلنسان الغريب " البحار و الدرويش" الشرقية و الغربية حيث جتسدت يف صورة 

املعاصر الذي جردته احلضارة املادية من إنسانيته فأحبرت للبحث عن ذاته و عن حقيقة الوجودية 
 .لضائعة، و الدرويش رمز اإلنسان الشرقي و املنغمس يف الغيبات و غري الفاعل يف التاريخا

قع احلضاري املعاش يف لبنات خاصة كما نلمح أنه تتجلى فيه االو " هنر الرماد" قصائد تعكس 
ن فبعد صورة احلز " بعد اجلليد" ثنائية اهلدم و البناء و العقم و اخلصب و هذا ما جنده يف قصيدة 

بعد " و اليأس و األل املسيطرة على القصائد األوىل من هذا الديوان تظهر يف مقطع القصيدة 
صور البعث املوحية بالنشوة و اإلنطالق جمسدة يف رموز مستمدة من أساطري اخلصب " اجلليد

 .القدمية

                                                                 

.319خليل حاوي، الديوان، ص 1 
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 يدج صج احل   س  ا ش  ، ي  وزر ا متر ي   تج أن  

 األرضج  وقج عرر ا، جن ر ن  جن  

 اان  ده   ا و  هاه  ، د  مج عق   من  

 زاينج ى احل  ت  املو   ءر فج أد  

 يدج بج الع   ميدج ال  و اجل  

 يدج لج اجل   اءج ر  صح   ر  عب   

 1يدج صج احل   س  ا ش  ، ي  وزر ا متر ي   تج أن  

النماء، يأمل ورية القدمية الدالة على اخلصب و جند الشاعر هنا من خالل توظيفه هلذه الرموز األسط
 .و تنهض من سباهتا العميقو يتوق يف أن يبعث األمة العربية 

و إحيائها بعد موهتا، و أما يف اجلزء الثاين من القصيدة، فهناك توقع لقدوم متوز إلخصاب األرض 
:" التجددو تكثر هنا رموز احلياة و . حلياةالثقافة العربية امليتة و إعادهتا إىل ا/من مت إحياء احلضارة

 ":النار" و"،"الربيع"،"الدم" ،"البذار"،"الغيث" ،"الشمس

 ضج ر  األ   ةر هو  ش   ظلت   ف  كي  

 يدج لج اجل   باقج أط   ت  ي حت  وج تد  

  ثج لغي  ، لج مسج لش  لج  وةر شه  
ر
 غينج امل

 نج و و در  قبر يفج  لةج لغج ، لج يج احل   ارج بذ  لل  

 يدج احلصج  وزر ، متر لج البع   لهج لإلج 
                                                                 

.121خليل حاوي،هنر الرماد، الديوان، ص 1 
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 يد  تبج   أن  ب  تأ   راء  خض   وةر شه  

 ان  ، إلي    القرب ج ي إىل  رج يس   هج نبضج  نير و حنج 

 1الين  ع   س  تقج  ال   رضج األ   ني  ا حنج ي  

يتجسد يف قني بانبعاث حضاري عريب و هذا ماتصل الرؤية و التجربة بالشاعر إىل ما يشبه الي
يعيد لإلنسان ندالع ثورة تزيح مظاهر التخلف، و فهو يؤمن حبتمية ا" الناي و الريح" ديوانه الثاين 

العريب دور من التاريخ بالناي مبا ينطوي عليه من موسيقى حزينة تثري الشوق واحلنني، و يرمز إىل 
حياة رتيبة منسجمة مع التقاليد التالية و الواقع البارد، ال حتركها رغبة يف التغيري و ال تتطلع إىل 

 1159نظمت بني عامي " و الريحالناي " اإلنطالق و احلرية و الريح هي ريح الثورة و قصائد 
، و قد كانت القومية العربية آنذاك يف أوجها أمم مجال عبد الناصر قناة السويس و طرد ،115و

 .2اإلجنليز باإلضافة إىل الوحدة بني مصر و سوريا

شاعر "من رؤيا اإلنبعاث احلضاري لقب " الناي و الريح"استحق حاوي ملا جتسدته قصائد 
 .3و أصبح مرادفا المسه منذ صدور الديوان" اإلنبعاث األول

و لكن سرعان ما أدرك خيبة هذا اإلنبعاث و كأن هذه النهضة كانت ومها، و كان هذا اإلنبعاث 
، فهو يف هذا الديوان يعرب عن خيبة "بيادر اجلوع"املزعوم مشوها، و هذا ما جسده يف ديوانه 

حيث كانت " الناي و الريح"ها يف قصائد أمله، فبعد روح اإلنبعاث على النهضة اليت شاهدنا
الوحدة بني مصر و سوريا قد بشرت بوحدة عربية شاملة تلمس فيها الشاعر بذور انبعاث 

سامات حزمية و صراع على السلطة وشيك، و لكنه ما لبث أن اإلنفصال و ما حلقه من انق
خفاق اإلنسان على إمرار اإلحنطاط الذي هو دليل اهنيارات سياسية،حبيث تأكد خلليل استو 

                                                                 

.121، صخليل حاوي،املصدر السابق 1 
.139إيليا احلاوي، خليل حاوي يف سطور من سريته و شعره،ص  2 

.19، ص م11،3/،11/1العودة، بريوت، مقال ريتا عوض من ديوان خليل حاوي، دارينظر، 3 
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تعبريا شعريا " بيادر اجلوع" العريب على األمة  العربية، فهذه املأساة األليمة عرب عنها يف ديوانه 
 .رائعا

فهي نفي ملبدأ اإلنبعاث " م1192لعازر " تبلغ التجربة الشعرية خبليل ذروهتا خاصة يف قصيدة 
 .بعاث كاذب و مشوهنالذي طاملا حلم به و بشر به إذ هو ا بعد املوت،هذااإلنبعاث

، و كاهنا تنبأت هبزمية العرب 1قصيدة اهلزمية قبل اهلزميةب" لعازر" قصيدة التجربة  مسيت
، حيث يرى أن كل إنسان عريب هو مسؤول عن هذه اهلزمية، و بذلك  1191أمام الصهاينة سنة 

فالرعد هو رعد الثورة و لكنه رعد " الرعد اجلريح" د كانت قضية اإلنسان العريب هي مور قصائ
اليت استلهمها من الرتاث " األم احلزينة" جريح باهلزائم العربية،و هذا ما يتضح لنا جليا يف قصيدة 

 .املسيحي، حيث كانت العذراء مرمي هي األم احلزينة اليت عانت آالم موت ابنها

بأن هناك بطل عريب خيلص هذه األمم من موهتا، و  يؤمن" الرعد اجلريح" يف ديوانه كان خليل 
قد تغلب إميان خليل بانبعاث احلضارة العربية من موهتا بني مد و جزر إىل ان كانت مأساة احلرب 

 .الغايل هاإلسرائيلي على بلداللبنانية و كارثة الغزو 

و لعلها أهم قصائده يف " جحيم الكوميديا"هذه املرحلة من جتربة الشاعر، عرب عنها يف ديوانه 
،حيث يعود خليل إىل تلك الفرتة املضطربة من التاريخ العريب يف عصر "شجرة الدر" هذا الديوان

ه هذا املماليك اليت كثر فيها الفساد األخالقي و السياسي، و الصراع على السلطة، فما يعرب عن
، من اهنيار أخالقي و احنطاط سياسي يف عصرها ترمجته احلرب األهلية "شجرة الدر" الرمز 
 . اللبنانية

رسالة و " الرعد اجلريح"  الذي بدا يف جاءت شجرة الدر عند خليل لتؤكد أن اليقني اإلنبعايت
عن نفسها يف الغفران من صاحل إىل مثود ل يكن انبعاث خالص فقد شابته شكوك و ظنون عربت 

                                                                 

.21مقال ريتا عوض من ديوان خليل حاوي ، صينظر، 1 
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و شجرة الدر هي جارية اخلليفة اليت تآمر عليها زوجها اململوك فطعنته بسكني و " شجرة الدر"
فتعاين " اجلرميةء يف جو مليء بالنفاق و الفساد و شيعته إىل مثواه االخري بأغان احلزن و آيات الرثا

زوجته إىل حالة ى بعازر و شجرة الدر برودة العزلة و جحيم الصراع الالجمدي و تنتهي مثلما انته
 :يقول الشاعر املوت يف احلياة

 ط  
 
 ينج عي  دت  ا عو  امل

 دج حل   مةج ى ظل  عل  

 اءر ر  ح   رةر در 

 1يدج بع  ي و  لج قب   رر اتج ف   ادر رم   تدر مي  

رؤية الشاعر حبيث و احنطاط  سياسي كانت إن ما عربت عنه شجرة الدر من اهنيار أخالقي 
 .إميان قومي و انبعاث بعد مأساة احلرب األهلية اللبنانيةتزعزع ما تبقى يف ضمريه من 

إن قضية توظيف الرموز و تنوعها شكلت ظاهرة خاصة يف شعر خليل،كما أهنا متيزت خبصوصية 
باللغة إىل عودة بالشعر إىل صفاته األوىل و  "التعامل معها فخليل يرى يف هذا املنهج األسطوري 

 .2حيويتها

ا عن املعاناة و القلق و اليأس الذي عاشه الشاعر فمن خالهلا جسد مجيع كانت هذه الرموز تعبري 
 .  رؤاه سواء كانت رأي انكسارية لألمة العربية

 

 
                                                                 

. 959خليل حاوي، من جحيم الكوميديا،الديوان،ص  - 1 
عكنون،املؤسسة العربية للدراسات و آمنة بلعلى،أثر الرمز يف نسبة القصيدة العربية املعاصرة،الدار املطبوعات اجلامعية بن 

11،ص19/1115م،1،11،3النشر،ط 2 
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 :الرمز الجزئي/ 1

ى مكان و ال يعين أن تنوب كلمة أخر  ئهايسهم يف بنا و الال يستغرق القصيدة كلها، 
أسلوب فين تكتسب فيه الكلمة املفردة قيمة رمزية من خالل  بل هوتكون بديلة عنها،  أوأخرى،

خلقها هتا لكثري من املعاين الدفينة، و تفاعلها مع ما ترمز إليه فيؤدي ذلك إىل إحيائها و استشار 
 .1ملوقف رمزي يتضافر مع بقية عناصر القصيدة لبنائها بناءا مكتمال

 :يقول خليل حاوي

 قج الرب   من   وفانر  طر يينج يف ع   ت  عد  

 ةج اهق  الش   الج ب  اجلج  دج رع   ن  ومج 

 اله  أج   ن   مج اليتج  ارج الن  بج  تر عد  

 ةج اعق  ص  ا لل  ي  ي عارج رج صد  رضت  ع  

 يسج م  أر و   ارر  الن  يتج اكر  ذ   فت  جر  

 مادج الر   رر يا هن   ي فيك  سج أم   كل  

 ، و حبج وبج أي   رر  سف  ايتج صلو  

 زادج شهر   من   خامتجر ى ل  لي    عر دم  

 ادج ر الرم  يا هن   فيك  

 2ارج الن  بج  مات   من  يمت  و لج 

                                                                 

.،11م، ص1،11،1عدنان حسني قاسم،التصويرالشعري،املنشاة الشعبية للنشر و التوزيع و اإلعالن، ليبيا، ط 1 
111خليل حاوي،الرعد اجلريح،ص 2 
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نرى هنا الكثري من الرموز اجلزئية اليت تتفاعل مع بعضها و تسهم يف بناء القصيدة  
ليت سارق النار رمز تقدم العلوم و الفنون هذه النار ا -برومثيوس -ككل،نرى الشاعر يتحدد مع

 .و تقضي على كل أمسهجترف ذاكرة الشاعر 

جند إشارة رمزية إىل أيوب و صربه و إىل ليلى يف حبها، و إىل شهرزاد كل هذه الرموز من الالفعل  
ما يف الواقع من ختاذل  و السلبية اليت تتقبل القدر و الواقع بصورة سلبية، وال تعرف الثورة على كل

 .ال يبايل مبن حترقه النارو ضعف، و 

 ميج القدج  هج يتج  بب   حىت  بايلج ال ير 

 قةر خانج  اتر ي  كر  ذج  من   ا فيهج م  و 

 يهج بج ي أل  مج نت  ت   لةر اذج خ  ت  ا مر اي  ق  و ب   

 أيبج  مارر أط   يهج فج 

هر ازر ك  عر 
1 

اج دائما إىل عكاكيز هذا األب إىل جيل ال يستطيع أن يسري بقوته الذاتية و إمنا حيتيرمز 
إىل قوى خارجية تسانده، و ال يعرف الثورة على واقعه الفاسد و البيت يرمز إىل  حيتاجيتوكأ عليها

إن الذي يضيء ليس الشمس، و ليس صورة "وطنه الذي يستمد ضوءه من خفاش مذهب 
اخلفاش الذهب رمز إلميان عجوز ، فالناس لتفاهتهم فذهب  من للشمس ، وإمنا اإلضاءة تأيت 

 2"نعون بضوئه املزيفتيق

 :هنا نرى كيف تتعانق الرموز اجلزئية يف خلق موقف رمزي يقول و من

                                                                 

.151خليل حاوي، املصدر السابق، ص 1 
.111م، ص11،1، 1النضال للطباعة و النشر و التوزيع، طخليل حاوي، رسائل احلب و احلياة، دار  2 
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 ىدم  مر  وال  مشلر  رر العم   جنر  أ  

 ؟يبج الصلج  بءر ا عج ه  هدر  وبج  درر يفج 

 انر إمي   ى، دون  و  جد   دون  

 يبج قرج  ردوسج بفج 

 رن  عم  
 
نال يهج مج د  تر ت   ا عاد  م   تر ي  ا امل  وبج ذ 

 1وبج ن  ير و ال

متنامية لتساهم يف خلق موقف رمزي، و هذه الرموز ترتاوح ما بني  موز اجلزئية يف حركةر تتعانق ال
فمن الرتاث ينتزع الشاعر رمز  .رموز ينتزعها الشاعر من الرتاث أو من الطبيعة او من الواقع

الصليب، و هو رمز ديين ميتلك رصيدا كبريا من اإلشعاع،كما أن رمز الفردوس ينتمي للحقل 
ه اإلشارة إىل أهل الكهف حينما ذهبوا إىل كهفهم و لبثوا فيه نفسه، و العمر امليت نشتم من

ثالمثائة سنني و ازدادوا تسعا، و تتأكد هذه الداللة حينما منضي خطوة أبعد يف القراءة فنجد 
 .التصريح بكلمة الكهف نفسها

جند الشاعر يرمز بالوحش و بالثعلب لفئات من اجملتمع استطاعت خبستها أن تكسب الواقع  
حلها، و يرمز بالطواغيت الكبار ألصحاب السلطة الفاسدين الذين ينادمون الدجالني و لصا

 .املرابني

 ى الوحشج لد   هر ارهن   ا لو  ن  ما علي   

 يبج املرج  وقج  الس  يفج  لبر ى الثع  أو لد  

 ومر ا املنهر فن  ا جو  ن  و مأل  
                                                                 

. 19خليل حاوي، الديوان،ص  1 
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 ارج ض  الن   جج وه   ن  مج 

 ارر الكب   يتر اغج ا الطو  ن  نادم   مث  

 1ىارج العذ   وعج جر  من  ر  م  ا اخل  رن  تص  فاع  

هناك النضار رمز املادة اليت تعيد ترتيب الواقع وفق أسس من الفساد، مث رمز اخلمر املعتصر من  
يف أحضان  جوع العذاري مبا توحي به من لذة هبيمية ال متتلك أساسا شرعيا،و إمنا ترمتي العذاري

من يدفع ليسد جوعهن، مث نصل إىل رمز الدب القطب املنطمس الكهف، و األعمى اجلدار رمزا 
ينهض ببث ز داللة قوية ملن يتخلى متاما عن ضمريه و مبادئه، و يعيش بال حرارة تعيد إبداع 

 2.الكون

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

.19صالديوان، خليل حاوي، 1 
.93،صعايدي علي مجعة،شعر خليل حاوي 2 
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 :الرمز الكلي/ 2

 1192ندباد يف رحلته الثامنة، و لعازرالس يظهر الرمز الكلي يف قصائد مثل وجوه السندباد، و
" د املوت، فقد ورد يف اإلجنيل و لعازر هذا هو الذي أحياه املسيح عليه السالم بع...غريهاو 
ذهبت مرمي أخت لعازر إىل حيث كان الناصري و قالت له لو كنت هنا ملا مات أخي، فقال هلا و 

ها بعد ثالثة أيام من موته، و أصبح دليال و حتققت املعجزة فعال، فقام أخو مإن أخاك سوف يقو 
 1.على قدرة السيد املسيح على بعث املوتى

اختارها الشاعر عمدا ألهنا متثل اإلنبعاث بعد املوت أي هي مرادفة لألساطري النموذجية الكربى 
، و الشاعر يسقط على هذه األسطورة الوضع (أدونيس و متوز و أوزيس) اليت متثلها أسطورة 

الذي يتقمص فيه الشاعر، و إذا كان الرمز قد اتسع ( لعازر) ر على مستوى الذات الفردي املعاص
 .2"للموت فإمنا هو رمز األمة النائمة

يقوم الشاعر بتحوير هذا الرمز، فيبدو لعازر خليل حاوي راضيا مبوته، بل يطلب من احلفار أن 
يسمع صلوات احلب اليت يتلوها الناصري يشك يف قدرهتا  وحينما.يعمق احلفرة لقاع ال قرار له

 .على بعثه من قربه ألن املوت أصبح شيئا أساسيا يف كيانه

حينما تنجح هذه الصالة يف بعثه جسديا،تفشل يف بعثه روحيا،فالبعث ل يكن كامال، فقد قام 
قيامته املشوهة، فقد عاد  لعازر ميتا من قربه، و نرى زوجته لعازر بعد أسابيع من بعثة الثاين من

 .و لكن املوت مازال رابضا يف أعماقهزوجها،

 يهج ن  ي عي   فج كان  

                                                                 

.93،صعايدي علي مجعة،شعر خليل حاوي 1 
، طد" الرمزية -الواقعية -الرومانسية اإلتباعية"نسيب نشاوي، مدخل إىل دراسة املدارس األدبية يف الشعر العريب املعاصر،

.111، ص11،1 2 
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 وجر مير  ي و  وج  يد  يينج الطج  ةج فر  احلر  لر لي  

 لوجر ا الث  يه  عطج تر راءج صح   ر  عب   

 افيه   شت  ا فت  ث  عب  

 يهج وج   ، و عن  يتج ى صو  صد   عن  

 1يمرج  و عر ينج و عي  

ن سدى، فقد أصبح اليت كان يتميز هبا معها تذهب اآلو الرحة غريب عنها متاما، زوجهايبدو     
 .يعاملها بقسوة ألن القيم اليت كان يتمتع هبا قد ماتت، و بعث حيوانا متوحشا

 يجر هج ى و ير غج ر  في    وعر اجلر  هر عر يلس  مر  

 بهج  در  ا يفج ف   عل  يينج تقج ل  ي   

 ةر يب  ى غرج ث  أن   

 عر ب  ي، يش  عج ى وج  ه  ش  يت  

هر وبر نر  ي   يبج رعج  ن  مج 
2 

حتاول هذه الزوجة أن تزيف الواقع لكنها ال تفلح، فتبدو جلارهتا فرحة بعودة زوجها، لكن فجيعتها 
 .بانبعاثه ال تلبث أن تظهر، و يسيطر الشر على العال، و ينهزم اخلضر أمام التنني

قة املوت و حقيقة احلياة، يستمر الصراع بني لعازر و زوجته،بني وجهي الذات الواحدة،بني حقي
بني التبلد و احليوية، بني اجلفاف و اخلصب، بني حياة ماتت فيها القيم و حياة تعيد إبداع 
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الكون و تبين فيه احلياة، و بعد سنوات من الصراع بني اخلري و الشر و بني القيم اإلجيابية اليت 
 .يةبالرتاجعواإلهنزامجتسدهاالزوجة،والنواحيالسلبيةالتيريمزإليهالعازرتبدأاحليو 

و هنا تتمىن زوجة لعازر املوت، و تطلبه بإحلاح و تصاب باهنيار تام، يبدو العال هلما و كأنه 
مفروش بأقمار السواد، و خييل إليها أهنا ماتت حتت عجالت القطار، و لكنها ليست متأكدة 

 .من موهتا، فاحلياة و املوت بالنسبة هلا سواء

ءى هلا الناصري الذي بعث زوجها، فال ختاف منه و تعلن كفرها به،ألنه ل يف هذه الغيبوبة يرتا
يستطع أن يعيد احلياة كاملة لزوجها، و يبدو املسيح عاجزا عن فهم آالم البشر و رغباهتم ألنه إله 

يتحول ا، ألنه ال يعرف الشهوة أصال، و ب هلت مرمي اجملدلية إغواءه فلم يستجقمري،و قدميا حاول
يستمريء تعذيبها بلذة اجلالد،  تنني يعصر اللذة من جسمها الطري بال رحة، و زوجها إىل

 .1يتحول إىل مارد يكتسب سطوته من وجود السفري األجنب الذي حيركه بشهوة خلدمة أغراضهو 

تظهر لنا صورة االمر البرتويل الذي يطلع من جيب السفري األجنب، و يصبح حفيدا مشوها  
ألجداده العرب الذين كانوا يدافعون عن قضيتهم حبماس شديد يف مقابل هذا األمري الذي يصدأ 

 .سيفه

شر و هنا تبدو معاناهتا بال هناية، و دموعها لن تغين شيئا إلله قمري ال يعرف شيئا عن معاناة الب
تسلم نفسها يف غربة نومها لغريب بربري ممتلىء باخلصوبة و احليوية، لكن ذلك ال يغين عن زوجة 

من ورطتها،وبذا ترتاجع اخلصوبة لعازر شيئا، من هنا نراها تشتهي طعم املوت الذي ينقذها 
 .احليوية اليت متثلها الزوجة أمام عوامل املوت و الفناء اليت ميثلها الزوجو 
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 فهيجة لعازر اليت ترمز للحياة، أو لألرض العربية اليت تعودت على فرساهنا العرب األشداء، فزو 
ترفض وجود مثل هذا النموذج عليها و تتمىن أن تغيب يف بياض صامت األمواج، أفضل من أن 

 .الزوج اخلايل من الفعل و التأثريتساير مثل هذا 
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 :عند خليل حاويمنابع الرمز 

يستمد رموزه أحيانا من الطبيعة إذا نظرنا إىل منابع الرمز عند الشاعر خليل حاوي فإننا جنده  
 .من الواقع و من الرتاث و من الالشعورو 

 :الطبيعة  -(1

اخلالق  الطبيعة كتاب مفتوح حيتضن بريق اإلبداعات و القرائح، و هي لوحة فنية رائعة من صنع
الرتياح، و هي ذلك السر العجيب مفعمة باحلب و ا الوهاب، بل هي قصيدة زاهية األلوان

العبقري الذي حيمل مسفونيات ترتمن باخللق و اإلبداع، تلحنها الرؤى و تغنيها األعني، وتستمعها و 
تهم الشعورية األذان فتميل إليها القلوب و الوجدان، و منها راح الشاعر يعرب و يستلهم رموز جترب

و هيامه يف غابات العذراء، فالطبيعة هي ذلك األساس اآليل املرتبط مبا حتمله النفس البشرية من 
آالم و أحالم و آمال فيكون تعبري الشاعر من العمران ليتخذ من الغاب مالذا له و مفرا من قسوة 

جها من مشاعر و أحاسيس اجملتمع، و جيعل من رموز الطبيعة أساسا لنفسيته و للتعبري عما خيتل
 .ترمز إىل الوجدان تارة و إىل القسوة العمياء تارة أخرى

كانت الطبيعة منذ القدم و ستظل مصدر إهلام الشعراء و الفنانني و املنبع الذي يغرتقون منه دون 
طبيعية  أن جيف أو ينصب، الشيء الذي جعل عدة قصائد و أشعار تضم يف طياهتا مناظر، رموز

ها يف حقب زمنية خمتلفة و لعل خليل حاوي من الشعراء الذين اهتموا و أحسنوا توظيف مث توظيف
 .1الطبيعة يف قضايا شعرهم حيث ارتفع هذا التوظيف إىل مستوى الرمز يف تعبريهم

إن عقل الشاعر يف " يعد رمز الريح من أبرز الرموز اليت استدها الشاعر من الطبيعة إذ 
ة نافذة إىل قلب احلقيقة، فيقرأ الطبيعة رمزا الشيء وراءها، و لشيء يوفق إىل نظر ......حلظات

، و لعل اقوى حتقق هلذا الرمز جنده يف ديوان الشاعر "داخل الطبيعة ال ينكشف بالشكل العادي
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و المينع ذلك من وروده يف دواوين الشاعر األخرى، لكنه ال يرد مبثل  -الناي و الريح -الثاين
 .هذا الديوان العمق الذي ورد فيه

لعل الشاعر كان مدركا لذلك فجعل عنوانه الناي و الريح، و هذا الديوان يتكون من أربعة 
السندباد يف رحلته  -وجوه السندباد –الناي و الريح يف صومعة كيمربدج  -عند البصارة -قصائد

رمزا لقوى الثورة و التمرد على واقع  الثامنة تبدو الريح يف قصيدة الناي و الريح يف صومعة كيمربدج
 .ىل كون فاسدإادرة على إعادة البكارة و الطهر تعيس، و هي ريح قوية ق

 ذج الفوال   رر ادج مب   وعر جر  يحج لرج لج 

 جر  ا حت  م   سحر مت  

 يقة  عتج  اجاتج ي  سج  من  

 1هج علي   ت  ا كان  م   ودر و يعر 

ينهض التقدمي و التأخري بدور بارز يف إظهار داللة التخصيص للريح جوع، و الشاعر يضيق اجلوع 
إىل مبارد الفوالذ، مبا توحي به التهام هذه املبارد ملا حتجر من السياحات العتيقة مازجا بني ماهو 

لفوالذ مبارد، و الشاعر جيعل ل(.الفوالذ) ماهو من طبيعة اجلمادو ( جوع) من طبيعة الكائن احلي
و ليس مربدا واحدا موحيا بكثرة هذه الريح، كما تدل أيضا هذه الكلمة على احلدة، و إضافتها 

 2﴾يد  دج ش   س  أ  ب   يهج فج  يد  دج ا احل  ن  ل  ز  ن   أ  ﴿و  :و عنفواهنا،و يستدعي قوله تعاىلإىل الفوالذ يوحي بصالبتها 
 .إهنا سرعان ما متسحهو على الرغم من صعوبة ما تواجهه هذه الريح و حتجره ف

بالسهولة تغلب هذه الريح، فكلمة متسح توحييف السطر الثاين بدور مهم يف إظهار ينهض التضاد 
الكاملة، و اإلزالة بسرعة كبرية و كلمة حتجر توحي بالتصلب، لكن الغلبة تكون لكلمة متسح، و 
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إمعانا يف إظهار قوة هذه الريح نرى الشاعر يستخدم اجلمع يف كلمة سياجات و يصفها بأهنا 
 .عتيقة رامزا هبا لعوامل التخلف و التحجر يف حياتنا

التحجر اجات العتيقة رمز عوامل التخلف و هذا الصراع بني الريح رمز الثورة و التغيري، و بني السي
ر الرابع إىل انتصار الريح، و قدرهتا الكبرية على العودة بأرضنا يف حياتنا سرعان ما ينتهي يف السط

 .و ما فيها إىل البكارة األوىل

 يقةج اخللج  ءج  بد  يفج  اءر مر  الس   ةر ب  الرت  

 يتهج ة تش  مر   ولج ا أل  كر  بر 

 1دج ع  لر  الر ، لي  مسج الش   نج ض  حبج 

يف إظهار داللة البكارة  و يقدم عليه ما كانت عليه إمعانا –الرتبة  –الشاعر يؤخر الفاعل 
املسيطرة على تفكريه، و الشاعر يصف الرتبة بأهنا مسراء ل يدنسها شيء، إذ ينهض اللون األمسر 

 .هنا بداللة الفتوة و احليوية و اخلصوبة

و من مت رأينا الشاعر يتبعها مباشرة بقوله يف بدء اخلليقة مبا توحي به كلمة بدء اخلليقة من بكارة 
 .2ة اليت رجعت بفضل الريح إىل طهارهتا األوىل و حيويتهاهلذه الرتب

 –حيمل داللة تأكيدية خاصة هلذه الرتبة، و من احلقل نفسه " بكرا " و من هنا فإن جمىء كلمة 
تأيت ألول مرة تشتهي حبضن الشمس مازجا بني ماهو من طبيعة الكائن احلي، و  –حقل البكارة 

بإبراز  -الذي يدل على التجدد و اإلستمرار –قوله تشتهي  ما هو من طبيعة الكائن اجلامد يف
 .داللة اخلصوبة األوىل و احليوية الدافقة
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تظهر العالقة احلميمية بني الرتبة السمراء و الشمس اليت حتضنها، كما تظهر العالقة احلميمية 
مري بروقه نها يف نفس الوقت تستأيضا بني هذه الرتبة، و بني ليل الرعد الذي يوجعنا، و لك

الشاعر يضيف كلمة ليل إىل الرعد مبا توحي به من شدة و عنفوان لكن هذه الرتبة من القوة و 
 .حبيث تتحمل ذلك، بل و تستمر به مبا توحي به كلمة تستمري من استعذاب هلذا الليل و رعده

السندباد يف تراجع هذا الرمز يف قصيدة وجوه السندباد، و لكنه ما يلبث ان يظهر يف قصيدة 
 .رحلته الثامنة فتصبح أداة من أدوات التطهري القاسية اليت تزيل الشوائب عن اجلسد

 ينج عي  اءر ض  البي   وبةر يبر الغ   ت  لق  أغ  

 ونر حر املص  در س  اجل   ت  ترك  

 احج ر  اجلج بج  ونر جر املع   و  

 1ياحج الر   و   جج مو  لل  

كيمربدج فنرى الرواق الذي أبصره ضعفها على عكس قصيدة الناي و الريح يف صومعة   يبدو
 .الشاعر السندباد، و حاول أن يبشر به تصمد أعمدته بوجه الريح

 رر خض  أ   واقر ا رج وه  لر يع  و و  مر تن   دةر مج أع  

 2لوجج الث   و   الريحج  هج وج  بج  بر صل  

 .ترمز الريح لقوى الشر اليت حتاول أن تقوض حلم الشاعر الكبري يف البعث العريب املنشود 
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 :الواقع -(2

هذا الرمز ترسب يف فع كما جاء يف قصيدة عند البصارة،من الواق هيستمد الشاعر رموز 
البشر  اعماق اإلنسان فمنذ العصر اجلاهلي نطالع كيف كان يذهب الناس إىل مثل هذا النوع من

 : يقول خليل حاويليطلعوهم على الغيب الدفني

 ي  احل  ارةج بص   من   تر ك  ضحج 

 قج ر  فت   مر  من   تر د  ا؟ عر اذ  و م  

 وقج الربر  و   اءج صد  األ   و   لج م  الر   جج و  ي مبج غلج ير 

 1ننيج العي   وشر مشر 

باحلرية الشديدة و عقليته الواعية ال متلك أن تنقذه من حى اخلوف و من غدة الشاعر هنا يشعر 
اجملهول، فيلجأ إىل من هم أدن ثقافة منه كي يتكئ عليهم يف معرفة غده، و كي يبثوا نوعا من 

لكن النتيجة تأيت على عكس ما يتوقع، فيزيده اجلن الذي حل يف .الطمأنينة يف قلبه املضطرب
و جنها اللعني، بل و يسخر منها غري أن الشعر يفجؤنا بثورته على هذه البصارة البصارة رهقا 

يف نفسه الشجاعة، بل و يشعر بقوة كبرية فاعلة تتملكه، فيواجه اليأس الذي صبته البصارة .منهو 
 .يرى طريقة واضحة

 يق  ى الطرج  أر  إين  

 وقج رر الب ر  و   اءج صد  األ   سج ر  أخ   من  

 نونج الظ   و  ةر م  العت   ق  ر  أح   من  

 ون  تكر  و لن   ت  ا كان  م   لر قب   ا من  ه  ن   أ  ك  
                                                                 

.111خليل حاوي، الديوان، ص  1 



ــث ـــل الثالـ ــاء:             الفص ـــي للرمــز في شعــر خليـــل حــاوي البن الفن  

 

192 
 

 ي  احل  ارةج بص   ن  مج  كر ح  أض  

ج لج  رر ساخج  ن  جج  ق  ا لف  وم    1عني 

مستقبله كما يريد هو، ال   ونابعة من أعماقه جديرة ان ختطالشاعر أن حرية اإلنسان يرى 
 .كما يريد أي شيء آخر، فحياة اإلنسان مشروع يديره كيفما شاء

 :التراث -(3

أحيانا رموزه من الرتاث مبعناه الواسع، و منه الرتاث الديين اليهودي فيكتب عن يستمدالشاعر 
سدوم ثالث قصائد األوىل بعنوان سدوم، و الثانية عودة إىل سدوم ضمن جمموعته هنر الرماد، مث 

 .سدوم للمرة الثالثةيعود هلذا الرمز يف ديوانه األخري من جحيم الكوميديا، فيكتب قصيدته يف 

و إن أشرقت الشمس على األرض دخل لوط إىل صوغر فأمطر الرب على " ورد يف العهد القدمي 
سدوم و عمورة كربيتا و نارا من عند الرب من السماء، و قلب تلك املدن وكل الدائرة و مجيع 

 ".سكان املوت ونبات األرض، و نظرت أمرأته من ورائه فصارت عمود ملح

الشاعر هذا الرمز من التوراة و يرمز به إىل واقع األمة العربية التعيس فريى مظاهر إحنطاط   يستمد 
 .إبادهتا أيضاال إىل حرقها و إبادهتا كاملة، و كبرية على أرضها، هذه املظاهر الفاسدة ال سبيل إ

 ارج الن   ةر ن  ا مج ن  ت   عرب  

 اري  ا فقج ر  ا قب   هل   ا هو  ن  عرب  

 الن   ا كان  م   حج ارج مط   ا إىل  ن  ت   لف  و ت  

 ىكر  ذج  ، و  ارر مسج  ، و  تر بي  
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 اور  صخر  تر م  ا ص  ن  لع  ا أض  ذ  إج ف  

 1ا  ر  ح  ص  .......اقج اآلف   ميتر  اغر ر  و ف   

يف هنر  الرماد  –و يف قصيدة عودة إىل سدوم " بدت الرؤية التشاؤمية واضحة يف هذه القصيدة 
 .2"ما يفتح باب الرجاء لبزوغ جيل جديد متحرر من كوابيس الضعف و العجز و اإلخنزال –

نرى انفراج األزمة إىل حد ما، و تكون النار احملرقة و براكني اجلحيم اليت أحرقت القرية عوامل 
 .تطهري، يتولد من بعدها البعث العريب املنشود

 :يقول يف قصيدة عودة إىل سدوم

 ايلج ف   ألط  حبج  من   ولدر ى ير أتر  

 حياةج  لل  بج وحر 

 ولج ى الغر عل   قر الرب   قر شج ت  مي   سر فارج 

  ودر تعر  ا هل  ، ماذ  نيج ى التنج عل  
ر
 ؟اتر ز  عجج امل

 رسج الفر بج  صرج ي  الق   ب  ي ضر  وج بد  

 اةر ف  ي حر اصرج ن   فلر وطج 

 3وابر ا، سح  وم  رر بج  حش  وا الو  ضر رو  

الشاعر بعثا عربيا كبريا، يعيد للعرب مكانتها األوىل و يعيد ألرضهم ألقها، و يرجو أن يولد ينتظر 
من خالل أنقاضهم احملرتقة فرسان خملصون يف قامة اخلضر عليه السالم و قامة سيدنا ممد ذلك 

                                                                 

.3،خليل حاوي، الديوان، ص 1 
.3،1ص ،،،11ضوء املنهج الواقعي،، مكتبة املعارف،بريوت، د ط،حسني مروة، دراسات نقدية يف  2 

.،12خليل حاوي، الديوان، ص 3 
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عيسى،و قامة أتباعهم احلفاة األشداء ا مقتل، و قامة سيدنرس و الروم يف البدوي الذي أصاب الف
الذين استطاعوا أن يذلوا أعناق الطغاة مجيعا، لكن ما يكاد الشاعر ميين نفسه بذلك، و يفرح 

 .حىت أن ذلك من الصعوبة مبكان، بل إنه أشبه مبعجزة

ة الشاعر التشاؤمية ديوانه جحيم الكوميديا تبلغ رؤي يف قصيدته الثالثة يف سدوم للمرة الثالثة من 
 .ذروهتا، و يرى الفناء عاما شامال، و ليس هناك من بصيص الي بعث منشود

 :يقول

 ! ابر الرت   قر رتج حي  

 ! رر ج  احل   قر رتج حي  

 1! حابر الس   قر رت ج حي  

أحيانا أخرى رموزه من الرتاث الديين املسيحي، ففي قصيدة األم احلزينة،يرمز  يستمد الشاعر
الشاعر هبا إىل األرض العربية،و إذا كانت  األم احلزينة، و هي مرمي أم املسيح عليه السالم قد 

 .شيعت ابنها املسيح فإن األرض العربية ل تشيع مسيحا واحدا، بل شيعت ألف مسيح و مسيح

رموزه من الرتاث الديين اإلسالمي، فنرى الشاعر يف قصيدة الرعد اجلريح أيضا ر يستمد الشاع
رمزا للبطولة العربية يف أمسى صورها،و اليت يتمىن الشاعر أن تتحقق يف عصرنا ( ص)يتخذ من النب

 .الراهن

دائم وهو رمز كأكثر الرموز الدينية،" يستمد الشاعر رموزه من الرتاث األسطوري، وهنا يظهر متوز
اإلميان و املوت،و هو اإلنسان األوىل للحياة و اخلوف و املعىن آن اخلطورة ألنه مستقى من جتربة 

                                                                 

.51خليل حاوي،من جحيم الكوميديا، ص  1 
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الرمز الذي ال يطبق على اإلنسان مصاريع اليأس و الظلمة، بل يفتح له يف آخر رواق العذاب و 
 .1" األل باب النجاة

 للشاعر،بل نيسندباد يف قصيدتني كبريتو أحيانا يستمد الشاعر رموزه من الرتاث الشعب،فيظهر ال
 .إن مالمه تبدو يف قصيدة مبكرة هي قصيدة البحار و الدرويش

هاتان القصيدتان مها وجوه السندباد، و السندباد يف رحلته الثامن يف القصيدة االوىل يكون 
ة ذات السندباد رمزا للشاعر اجلواب الذي ينسج وجهه من شىت الوجوه، و يقوم مبغامرات كبري 

طابع عصري، ختتلف عن مغامرات السندباد يف أحداثها، و لكنها تتفق معها يف الغاية الكامنة 
 .فيها

يف هذه القصيدة نوعا من التجاوب بني شخصية السندباد و أودسيوس، فمن املشهور عن 
ا تيأس زوجته من عودته، بل ظلت منتظرة و اشتهرت حبيلته ل أودسيوس أنه حينما ضل يف البحر

إذ كانت تتعلل هلم بأهنا جيب أن تتم " الذكية يف رد اخلطاب الكثريين الذين كانوا يطرقون باهبا ،
ولكنها كانت تنقض ليال ما تنسجه  Laertesأوال عمل كفين لواد أدسيوس، و هو اليرتس

خليل حاوي  الشاعر السندبادف، و ل ترد مثل هذه القصة يف مغامرات السندباد السبع، 2"هنارا
بط بني شخصية السندباد و شخصية فري ه يصطنع حبيبة منتظرة له و لعودته يف قصيدت

هبت إىل أن شخصية أوليس ذاث اليت تناولت شخصية السندباد أن معظم األحب حيثأودسيوس
يف أوديسة هومريوس كانت أحد مصادر شخصية السندباد، و كان املستشرق النمسوي فون هامر 

 .3"ىل هذا الرأي مث تابعه كل من عرض هلذا املوضوعأول من ذهب إ

                                                                 

.،3م، ص1115،مارس 1جربا ابراهيم جربا،النار و اجلوهر، دراسات يف الشعر،دار القدس،بريوت،ط 1 
.11ممد غنيمي هالل، النقد االديب احلديث،ص 2 

.111عشري زايد،استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب احلديث، صعلي  3 
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يف قصيدة السندباد يف رحلته الثامنة يكون السندباد رمزا للشاعر الذي حياول أن يكون ضمري  
 .عصره، و حياول أن حيقق نظرة آباء الرومانتيكية للشاعر باعتباره نبيا

 :شعورالال -(4

ان ، فإن احلياة غري الواعية هي اجلسم الكبري تظهر لإلنسلواعية هي القمة اليت إذا كانت احلياة ا
وجد  -موند فرويدغخصوصا سي –قدم الدراسات النفسية املتخفي الذي يقبع حتتها، و نتيجة لت

الشعراء مصدرا غنيا لشعرهم يتمثل يف الالوعي، فامتاحوا منه بشكل مدروس و عرفوا مىت يكونون 
 .واعني واعني يف شعرهم، و مىت يكونون غري

إن الشاعر " و يف هذا الصدد يقول ت س إليوت يف مقالته املشهورة التقاليد و املوهبة الفردية
السيء يكون عادة غري واع يف املوضع الذي جيب عليه أن يكون واعيا، وواعيا يف املوضع الذي 

 ".جيب عليه أن يكون غري واع

ورا كبريا مثل السريالية، و من قبلها و احلقيقة أن هناك مدارس شعرية ذائعة أعطت لالوعي د
 .1الرمزية و ل يكن الشاعر خليل حاوي بعيدا عن التأثر هبذه املدارس

 :ففي قصيدة وجوه السندباد جند نفس الشاعر تتوالد و خيرج منها رفيقا له

 (ووهر سر ) بج  در  يفج  هر ي مع  شج أم   تر كن  

 ان  ك  م    ال  يفج  هر د  ح  و   شج مي  و  هر  و  

 يهج وج   من   قر أعت  هر وجه  

  س  لي   ن  كج ول  
 ىم  احلر  رر أث   يهج فج

 مانج الز   فرير و حت   
                                                                 

11شعر خليل حاوي،ص  عايدي علي مجعة، 1 
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 1مانج أ  تو   ن  أ  ي بج كج حي   هر هر وج  

هذا الرفيق املستمد من الالشعور ميارس على الشاعر من الفعل فيسوقه للجسر و يغريه بإلقاء 
يف غيبوبة يرى فيها األشياء، و قد احنلت إىل ضباب و  نفسه يف املاء،مث يذهب الشاعر السندباد

خييل إليه أن رحم األرض أفضل من ظهرها،و تظهر رغبته احلارة يف اإلنسحاب من هذا العال 
 .املوبوء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البناء الفني للرمز في شعر خليل حاوي

 :التجربة الشعرية و عالقتها بالرمز -(1

                                                                 

.212خليل حاوي، الديوان،ص - 1 
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ان مها التجربة الشعرية اخلاصة أن يدخل يف تقديرنا بعدان أساسييف تدبرنا للرمز الشعري ينبغي 
السياق اخلاص،فالتجربة الشعرية مبا هلا من خصوصية يف كل عمل شعري هي اليت تستدعي الرمز و 

القدمي لكي جتد فيه التفريغ الكلي ملا حتمل من عاطفة أو فكرة شعورية، و ذلك عندما يكون 
اليت تضفي على اللفظة طابعا رمزيا بأن تركز فيها شحنتها العاطفية الرمز املستخدم قدميا، و هي 

 .1أو الفكرية الشعورية، و عندما يكون الرمز املستخدم جديدا

و مهما تكن الرموز اليت يستخدمها الشاعر ضاربة جبذورها يف التاريخ و مرتبطة عرب هذا التاريخ 
فغنها حني يستخدمها الشاعر ( على الدوامأي بوصفها رموزا حية ) بالتجارب األساسية النمطية

املعاصر البد أن تكون مرتبطة باحلاضر بالتجربة احلالية، و أن تكون قوهتا التعبريية نابعة منها، 
فالقيمة كامنة يف حلظة التجربة ذاهتا و ليست راجعة ال إىل صفة الدميومة اليت هلذه الرموز وال إىل 

 .2قدمها

اإلرتباط بالتجربة الشعورية اليت يعانيها  الشاعر و اليت متنح األشياء  إن الرمز الشعري مرتبط كل
هي أي شيء آخر، إال بالنسبة للنفس و مغزى خالصا، و ليس هناك شيء ماهو يف ذاته أهم من 

هي اليت  –كلما قلنا   –يف بؤرة التجربة، فعندئد تتفاوت أمهية األشياء و قيمتها ذلك ان التجربة 
ية خاصة و عند استخدام اللغة يف الشعر استخداما رمزيا ال تكون هناك كلمة متنح االشياء أمه

هي أصلح من غريها لكي تكون رمزا، إذا املعول يف ذلك على استكشاف الشاعر للعالقات احلية 
 .اليت تربط لشيء بغريه من األشياء

و الكونية اليت يصدرها الصورة الكاملة النفسية أ" يعرف ممد غنيمي هالل التجربة الشعرية بأهنا
و هي مجاع .3"الشاعر حني يفكر يف أمر من األمور تفكريا ينم عن عمق شعوره و احساسه

للنفسيو الكوين يف صياغة متالحة األجزاء انصهار للذايت و املوضوعي للفكر و الشعور 
                                                                 

.111مساعيل، الشعر العريب املعاصر،ص اعز الدين  1 
.211املرجع نفسه، ص 2 

.211ممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث،ص  3 
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الدقيقة يف  للمحسوس و املتخيل و هي األداة الشاملة اليت تلم اإلنسان و العال عرب تفاصيلها
 .صورة شعرية تعود إىل معاناة داخلية ال تفلح يف تأليفها يغري الرؤية

اخليال  غبة يف التغيري و يزيد من ثرائهافهي جتربة عميقة إنسانية، تعميق الوعي الذي يغذي الر 
 الكاشفالنافذ إىل البواطن و الذي حيوهلا عرب ثقافة واسعة إىل عوامل كربى، وحىت يستطيع الشاعر

أن يصوغ رموز قصيدته جيب أن ينطلق من ذاته فتوظيف الرمز توظيفا سليما و مناسبا يف سياقه 
اخلاص، فعلى الشاعر أن ينطلق من أبعاد شخصية، أي احلالة النفسية و العاطفية اليت تغري الداللة 

اليت لشاعر و الشعورية اليت يعانيها ا اللغوية و لذلك فالرمز الشعري مرتبط كل اإلرتباط بالتجربة
 .متنح األشياء مغزى خاص

عندما يكون الشعر جزءا من الذات ينبع منها و يتصل بوجدان الشاعر ليغدو إنفعاال قائما يف  
 .1فتجربته هي جتربة الرفض الشامل لإلستقرار و لتعفن احلضارة و احلياة العربية....قلب التجربة

جربة احلضارية الكربى اليت ل يلتفت فيها إىل خليل حاوي يفجر الرموز الوثنية من خالل التكان 
الواقع الواقعي كما يف جتربة السياب الذي جعل بغداد صنو الكون، و بويب صنو هنر احلياة و 
التاريخ و جتربة هذا الشاعر حضارية ووجودية مبعىن أهنا تعرب عن احلضارة كفعل إنتقاذ لإلنسان من 

 .2مال عبث الوجود و غبائهقصوره و عاهاته و كمربر لوجوده و احت

فهو أن البحار هو اجلوابة املتقمص بالسندباد، " البحار و الدرويش" قصيدته األوىل ندرك يف 
أما تفض بالنسبة إليه لغزو الوجود، و السندباد الداخلي الذي يتحرى عن حقيقة يركن إليها، و 

عند بابه تنتهي كل الطرق الدرويشي فإنه الصويف القصيد الذي قبع يف مكانه من ألف ألف و 
فالبحار هو السندباد الداخلي تفتقت أسطورته املدهشة القدمية ل يعد تبع أسفار جمانية بل أنه  ،

غدا املبحر يف خضم نفسه و حبر احلياة و الضمري و أما الدرويش فهو الشرقي الذي أفىن من 

                                                                 

.13،ص1111، 1احلداثة يف الشعر العريب املعاصر، دمشق، مطبعة اجلمهورية، طخليل مرمسي،  1 
.1،9إيليا حاوي، الرمزية و السريالية و الشعر الغريب و العريب،ص 2 
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احلضارة و من التكنية و شاهد باطل األشياء، كان البحر رمزا للتوحد مع الذات و اإلنقطاع عن 
املدينة تظلله بشبح السأم عند  فأصبحتالعال اخلارجي و العودة إىل التفرد يف سبيل فهم الوجود، 

 :األصيل

 اءج حر  الص   مج سأ   نيج يقج  من  

 هيبج الر   ش  الوح   ك  ا ذلج عن   در طرج ير  ن  م  

 يبج املغج  فج كه    من   فر ح  ز  ا ي   دم  عن  

 1ةج ق  األزج  ر  ا عب   ن  قج ت  ا مر وامجج  

الصورة اليت متثل هبا السأم العديل احلسي و جعلت القارئ يراه بأم عينه متقنا يف األرقة أو  أدت
الشوارع، و هو يتخذ مالمح األشباح الدميمة و إمنا املشهد حسي ابتدع له الشاعر عديله النفسي 

لسوداء اليت ال من أهاب املالمح احلسية اخلارجية تلك هي الرمزية، إال أهنا ليست الرمزية املدمهة ا
قبل لنا بالتعرف على املالمح و القرائن يف متنها و ال وعي الشاعر البحار يفتح عليه يف املدينة و 

ذات م او نوعا من العداوة بني ذاته و يستحيل عليه النوم، إال أن الشاعر البحار كان يعاين اإلنفصا
الليل عليه حى الالوعي و جتتاحه  احلياة و الكون، و كانت ترتد عليه الرؤى اجلحيمية، تفجر يف

به، و كان يف ذلك نوع من العقاب ملن خيرج عن ارادهتا و االستكانة هلان كانت احلياة تعاقبه 
 :بالرعب الليلي

 يذج ال   وسج ابر ك    ي و  ومج ن   ن  آم مج 

 هج يمج جحج  ي و  وجهج بج  عبر الر   ضر فر ن   ي   

 ىاع  تد  ي   ارر جد   ي ظلر عج دج خمر 

                                                                 

.221خليل حاوي، الديوان، ص  1 
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ارر د  ي اجلج صدرج ى عل   ارر ه  مث ين   
1 

رتتفع االشياء عرب النوم جاذبية العقل و ف، إىل حالته و االمتناع عن االستسالم يعيد االنسان
الواقع اليت تركز األحوال يف مفاهيمها و أقدارها و قيمها و تنفض يف حالة من التشويش الذي 

الصبح و أن يكف عنه و هنا يتمىن البحار الشاعر أن يرتد إليه .يتحول يف الليل إىل كوابيس
 :جحيم الليل، لكنه يدرك يف يأسه أن الليل و النهار متساويان،كالمها مماثل لآلخر

 ارر تع  ي املس  هج وج  حر ا صب   ي  يلج  رد  

 هج وج   أير ، ال  يلج  د  رر 

 2؟ارر الفر   ف  ي كي   دمج ي يفج يمج حج و ج  

افرتسته يف أزقة املدينة و فمشكلة البحار حلها معه على غوارب األمواج و جررها و صباهبا يف 
الليل،و ها أنه خياف الصبح ألن الصبح يستعبده و يرهتنه للطواغيت الكبار الذين يتصرفون بالعال 
و يبدو الفرد من دوهنم و كانه ال وجود له، رقم من األرقام و كأنه عاجز عن أي فعل يف 

االرقام اعر ضائع يف خصم اجللبة و شالوجود،اهنم هم الذين يسريون الوجود بأقواهلم و أفعاهلم و ال
 :و الوجوه الفاقدة اهلوية و الفعل و احلضور

 ارر الكب   اغيتج لطو  لج  در عب  بحج  الص  ا يفج و أن  

 بحج الص   من   آه  ،ه  تافج ء  شي   بحج  الص  ا يفج و أن  

 !3 هارج الن  وتج رر ب   و ج  

                                                                 

.312،صخليل حاوي،الديوان 1 
. 59صاملصدر نفسه، 2 

.51، صخليل حاوي، الديوان 3 
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أحسن بضمري النهار و تلك هي جتربة صادقة و فعلية كان الشاعر يصلي عربها الواقع و الغيب  
النهار هو بالنسبة إىل  و ل يتعرف عليها اإلنسان عرب الزمنو  و أطلع منه أحواال ل نفطن إليها،

لقد سيري و اإلنسان الواقعي هو هنار العمل و الكدح و الضوء، و بالنسبة إىل الشاعر فإنه هنار الت
مثل لنا الشاعر روح الليل و النهار من الداخل و جعلنا نشاهد عرب الصورة اإلبداعية ما ينطوي 

تبت عليه أن حيمل عمره، كما حيمل عليه ضمريها، و هنا يتساءل الشاعر إذا كانت احلتمية قد ك
الصليب الالجمدي و خيطر له أن يستسلم يف املدينة، كما استسلم يف البحار و أن يتلبس الواقع و 
يتكيف بالنسبة إليه فيغذو طاعما و كاسيا و متاال و ممالئا للبحار، و هو رمز الكسب املادي و 

 :1اليقني الغب الذي ال يتحرى عما وراء األشياء

يغذو فطلب خالص اجلميع و حياول أن يقنع ذاته باخلالص الفردي ، إىل البحار يف املدينة  يسعى
يغنم املغامن من حلم األطفال و جوع حيث إنسانا يوميا و ليس مطلقا و أن يسري مسار اآلخرين 

و كالدب العذارى البائسات، و أن يكف عن املعاناة الوجودية الكلية، فيدر له النوم املنهوم و يغف
 :فيقول  يف كهفه املنطمس األعمى اجلدارالقطب

 ىذارج الع   جوعج  من  مر  ا اخل  رن  اعتص  ف  

 ار  صغ   الج أطف   م  ا حل  ن  م  ته  و ال  

 بج قط   دب   فو  ا غ  ن  و  و غف  

 2دارج ى اجلج م  ،أع  سر طمج ن  مر هر هف  ك  

                                                                 

.111لسريالية يف الشعر الغريب و العريب، صإيليا حاوي، الرمزية و ا  1 
. ،22خليل حاوي، الديوان،ص  2 
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حق و إمنا خرق و  اإلنفعالتلك جتربة إلتزامية، ألفت بني الذاتية و الكلية و املوضوعية و ليس يف 
هي معاناة تنهل كالصالة و فيها شاهدنا رموز الوحش و الثعلب ، و كأن الشاعر يرتاد األشياء 

 .1من الداخلو اخلارج و شعره يشف و يضيء و ال يستسلم قط للتقرير

 نوبر الذ   ميهج د  تر ت   ا عاد  ت م  ا امليج مرن  عر 

 يوبر الن   و  

 حشج الو  ى ه لد  ار رهن   ا لو  لين  ماع  

  وقج  الس  يفج  علبج ى الث  لد  أو  
 
 2يبج رج امل

وفق البحار إىل شيء من ذلك يف حلظة، إال أن ذاته القدمية اهنمرت عليه و عطلت فيه فعل احلياة 
اليومية،إنه مقتول من الداخل، رث فيه حسه، كما يقول الشاعر و احنلت أعصابه إىل مثل خيوط 

 .منخ القربالعنكبوت و استحال منزله إىل مثل 

 اواه  ا سج ي   دن   يلج  كان  اهر أتر  

 ري  ضج م ن   يو  يلج  كان  

 ير  القرج  ب  و احلر  ان  و اإلمي   م  احلل   تر ف  و عر  

ج لب   ق   نضج بج   لنيج   ندر و ز   ني 

 3يرج احلرج  ءر دف   هر مسر ى يه  و صد  

                                                                 

.111،112إيليا حاوي، الرمزية و السريالية يف الشعر الغريب و العريب ،ص 1 
. ،22خليل حاوي، الديوان،ص 2 

.19خليل حاوي، الديوان ، ص  3 
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اخنلعت الرموز يف هذه األبيات و منها الصليب فوق السرير و الزندان و اهلمس ، و هبا تثري 
املادة عن يقينها الواقعي و اختذت أبعادا أخرى يف الرمز الداخلي و احلي الذي حتتضنه من صلتها 

 .و النثال القتيل بني يدي الواقع بفعل احلياة و املوت و احلرية و التيسري و الواقع

 لخفافيش، و السجن هو حتما هناليبدو البحار و قد سكن سجنا و كان منذ حني يقطن كهفا 
سجن الكون و سجن الواقع و سجن املادة، و خييل إليه أنه سيطلق من سجنه، إال أنه ال يرمي 

 .فلم يعد لديه من القوة و الفعل ما يواجه هبما احلياة، السجن أحرى به و أيسر

البوم و اخلفافيش  و فيها تنهمر الرموز اهنمارا من ترد يف هذا السياق قصيدة سدوم الرائعة
 .و الرباكني اء و عواميد امللحالسحب احلمر و 

 مث  صاح ت  بو مةر هاج ت  خف افجيش  

 دج ا األرفرقج اكف هر ا

 وم  ا و مسر ملح   ا و  تي  ربج ا و كج مجر   ت  طر  أم  

 يمج حج اجل   ني  رباكج لر ي   ى الس  و جر  

 ااه  عر  ية  القر   ق  أحر  

ار  ى و م  ل  ى القت   طو  
1 

نعشا هي اليت خلقت املرأة بال عنوان و و سدوم هي البلدة اليت آل إليها إنسان احلضارة، إهنا 
للسكارى، ال قبل له باإلرحتال عنها و القيام فيها غادرها فتلفت إليها بالظن فتحول إىل عمود 

 .و امللح رمز العقم و املوتمن امللح، 

                                                                 

.2،-1،، صاملصدر نفسه 1 
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معولة من من خالل جتربة أخرى غري صياحة و  لمن الرموز الرتاثية اليت فتقها خلي سدوم كانت  
 الداخل و من الضمري و من اللهفة و من احلنني و ليس حسب من خالل الشهوة الواقعية املعولة،

الذات العليا، و ي و احلاضر، بني الذات السلفية و اإلنسان املتمزق بني الواقع و املثال، بني املاضف
قة له على الرضا هبا عن احللم الكبري الذي يراوده، وبعد أن القبل له بالتحرر من السفلية و ال طا

للعنة، تلك كانت املرحلة السلبية املرحلة خرج منها عاد إليها بالظنو اللهفة فتحجر باإلمث و ا
 .السوداء

ل يعثر البحار السندباد على يقني يركز إليه ال يف البحر و اآلفاق و ال يف املنزل و ال اخلمارة و  
إن ضاع ا فعل قائم بذاهتا و ان الفرد و املعرفة و احلضارة، و لكنه اآلن يتبني له أن احلياة هلال يف 

و هي من أعماق قرب اجلليد بعثث و انطلقت و كان املوت  خضم الزمن، إال أن احلياة تقيميف
اة عجز عن وأدها،وهنا حين عرب اجلليد إىل صرير الباب و قبو الغالل و اخلمرة و هي رموز للحي

رب اجلليد إىل البعل،و احلياة املتوازنة بفعل اخلصب،و حين ع.الفعلية و الوثنية و اإلنسانية يف آن معا
 .و صرير الباب من الرموز اجلزئية ز الكربى فيما كانت اخلمرة و األقبيةرمو هو من ال

متوز و املسيح، و لقد  .القرب إنه البعل و املسيح يف آن معا إله اخلصب الرتبة العاقر و ينقض يفض
" كانت العبادة القدمية تعيد لتموز املنبعث من املوت يف الربيع و كذلك النصارى يف عيد الفصح 

، إنه إله احلصيد القدمي و إله البعث املسيحي اجلديد، األول يبعث األرض و الثاين "يا فصحا جميد
 :يقول الشاعر و الروحيبعث احلياة 

 يدج احلصج  س  ،يا ش   وز  ، يا متر بج اخلص   ا إله  ي  

 بج الصل   ياء  وج أق   اال  ي رج  طج  تع  اليتج  ضر األر   ك  بار  

 يد  يبج  ال   ال  نس  

 يدج بج األ   هرج لد  لج  ض  ر  األ   ون  ثر يرج 
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 تيد  الع   سلر الن   ك  ار  ب  

 1يدج احلصج  س  ،يا ش   وز  ، يا متر بج اخلص   ا إله  ي  

التجربة إجيابية فعلية و البحار ينهض مع األمم الناهضة، ينسى الكهف و السجنو اخلمارة تغذو 
و الدرويش و حى الطني اليت متثلت له يف احلضارات و رفض الغيب املأفونو يعيد للبعث من ذاته 

 الة و كأن البحار عاد إىلو تنتهي القصيدة مبثل الصبيعة يف الكنج و األردن و النيل ومن الط
 .و يقينهإمياهن

بعد أن أقام البحار يف البحر و املدينة و املقهى و املنزل و مع املرأة اليت بال عنوان نراه ميضي مع 
تعفن و أكله الطحلب،بل أنه اجملوس مرة أخرى و لكن ال يأيت إىل الشرق، إىل الدرويش الذي 

ي يهدي إىل مسيح اليقني يف أوروبا، إنه حبر شطر احلضارة، طلب النجم الذ يفىل الغرب إميضي 
الشرق فلم يفلح الشرقيون عقموا املسيح و صادروه و انتفعوا به، و لقد هرب املسيح من دوهنم 
وولد من جديد يف أوروبا، ل يعثر عليه يف الفكر الباربيسي و ال يف فاتيكان روما، فالنجم غطى 

املضاربات التجارية، ب الفحم و لندن أضاع النجم يف ضباشهوة الكهان يف عيد املساخر، و يف 
ففي أوربا ل جيد جنم اهلداية، فالبحار و صحبه وفدوا من بريوت أو من الشرق، ألن بريوت ال 
متثل ذاهتا هنا حيث ارتدوا األقنعة و النفاق، و ل يعرفوا أن الوجه هو احلقيقة و أن القناع هو 

و يصيح .بالعفة و نفوسهم آسنة كاملستنقعارج يتظاهرون انوا مقنعني من الداخلو اخلالرذيلة، ك
 :صائح

 يه  كرج   باءج حر   لدج جج  ن  مج خت  سل  

 وه  وجر س  نلب   ل   و  لع  خن   ل   نر حن  

 ان  ولد   ساةر مأ   وتج رر بي    ن  مج  نر حن  

                                                                 

.،1خليل حاوي،الديوان،ص 1 
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 ه  ار  تع  مس  ولج وعقر  وه  جر بور 

 اي  بغ  وقج  الس  يفج  ةر كر  الفج  در تولج 

 ه  كار  الب  قج  لف  يفج  رر ي العم  تقضج  مث  

 1ه  ار  تع  املس  وه  ي الوجر وا هذج عر إخل  

نه الشرقي الذي افتقد ذاته و ارتدى وجوه اآلخرين يقتبس أفكارهم و ينفق عمره يف التمويه عن إ
 .االسرتقاق و العبودية لآلخرين

احتملت مال تقم له يف دنيا الواقع و األعراف، فكانت الرموز مثة قائمة بلطف و دون ادعاء   
سدوم، و هو عازم أن يزيل األصنام عاد و يف عينه طوفان من الربقو من  الشاعر يعود إىل وطنهف

صدره بعد أن عاد من جبل التغرب و الوحدةو كأنه موسى  الرعد و من النار اليت توهجت يف
اجنرفت ذاكرته األخرية، صلوات أيوب الذي فلوح الوصايا،  و بل، حيمل اآليات الذي عاد من اجل

 .و خامت شهرزاد السحرييتصرب و ال يفعل فعال، و دمع ليلى البائسة 

اإلنسان حتول معه إىل أداة سلبية  وأسطورة الصرب و التحمل  يمثلأيوبف.فعليةرموز هذه النت كا
متارس أفعال الوجود و يتقبل لعنات القدر و نعمه، و ليلى البائسة الدهرية يف الشرق، و هي ال 

هو رمز الوهن و اإلستسالم و اهلزمية، و خامت شهرزاد هو أيضا رمزا آخر لإلتكالية الشرقية و كان 
جنيا يبعث من الغيب و ينقذ اإلنسان من ورطتهو الشاعر يريد أن يكون اإلنسان هو منقذ 

 .2نفسه

                                                                 

.113املصدر السابق، صخليل حاوي ،  1 
.211،212إيليا حاوي، الرمزية و السريالية يف الشعر الغريب و العريب،ص 2 
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اإلنسان ينقذ و انربى للعال باهلدم، حترر البحار أخريا من سويدائه و من متضعه اهلموم و اليأس و 
يقول  نه بدا كالفندق و البيت املخربإكيف بدا له الشرق حني عاد إليه   ذاته بذاته بفعل احلرية

 :يف ذلك

  تج لبي  ، لج قج ندر لفر لج  ارر الن   لت  ح  
ر
 بج خر  امل

 هر كازر ،عر ر أيبج ار أطم   يهج فج 

 1بج ه  مذ   فاشر خر  تر البي   يضيءر  و  

و الفندق و البيت املخرب و األطمار و العكاز و اخلفاش املذهب، هذه كلها من الرموز اخلفرة 
للتدليل على التفاهة و العبودية و العقم فاضت من نفس الشاعر بفيضها، و ل يستعريها من 

ألخرى، ااآلخرين و ل يرتدد عليها و ينهكها بالتكرار و املراجعة، و ابنه الشرق هذه إهنا مثل ليلى 
تبيع جسدها لزوج من أمراء اخلليج، الذي تكتظ جيوبه باألموال تلك متتهن الدعارة بوجه آخر 

الدعارة األخرى و األعمق و يف ذلك البيت املخرب وجد الشاعر أن مثة أيضا قوادا آخر، و كما 
 :يقول تبيع املرأة جسدها لألمري الداعر فكذلك الشاعر يبيع الكلمة

 ييبج جج من   سلر ن  ي    م  هر رر شاعج  ل  يز   ل  

 ريج غج ص   ينارج دج  ف  خل  يبج جلج 

 رير تعج س  ى، ي  ه  تش  و، ي  هر يز   مث  

 هج ائج ع  أم   يفج  رر أ  الف   يرج رج لص  

 2ريج مج الض   قر ال  م  عج  تر ي صو  ريج ضمج  ن  مج 

                                                                 

.151،151خليل حاوي، الديوان، ص 1 
.151،152ص  الديوان،،خليل حاوي 2 
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فة و قد بيعت إىل فالشاعر هو اآلخر يتظاهر باحلرية و الفتوة و البطولة كما تتظاهر املرأة بالع
و هنا يدرك الشاعر أن النار و الرماد البد هلما من اإلتيان على هؤالء كلهم و على املايل،األمري 

اإلطمار و العكاز الرامز إىل الفشل و التوكل على اآلخرين و العجز عن الفعل و ليتحول هؤالء  
 .كلهم إىل رماد

و البصارة مبا كانت ، "عند البصارة" قصيدة تبدو القصيدة األوىل يف جمموعة الناي و الريح هي 
مستفادة من الساحرات يف مقدمة مسرحية مكبث لشكسبري و رمز البصارة هو رمز شعب يف 

عن ختاذل العقل و عجزه أمام الغد و القدر، و قد انتهكته  ولبنان و البالد العربية، و هو ينم
اليت حتمل  ةد اللفظة املفردالرؤيا القدمية يف العقمو احلرية،إ ال أن الرمز ال يقف يف هذه اجملموعة عن

أبعادا متعددة و داخلية و إمنا هو الرمز املتولد من املشاهدة احلسية األخرى اليت احتوهتا النفس مث 
أهنا أطلقتها من جديد، و الرمز الرؤيا املتسلسلة عرب أبيات بل مقطع و مقاطع، كان امتدادا من 

رير صالرمز األول يف الزهد و اخلمرة و فيما كان  الرمز املنفرذ اللفظي األصيل، و هو مركب و معقد
 :يقول1فراديا، معزوال و منها يف البصارةإالباب و الشمس و ما إىل ذلك 

 قج رت  مف   من   تر د  عر 

 وقج الربر  و   اءج صد  األ   و   ملج الر   جج و  ي مبج غلج ير 

ج العي   وشر مشر   نني 

 اه  نج عي  ي لج كج ما حت   مر حج ر  أست   

 احيتج  ر  يفج  يبج الغ   وطر خطر 

 يقج حج الس   هج ئج ا ضو  اي  ا نو  ي م  رج عم  مر و جن  

                                                                 

.211،215إيليا حاوي، الرمزية و السريالية يف الشعر الغريب و العريب، ص 1 
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 1ارج الن   انر س  ا لج و م  

، أي (يغلي مبوج الرمل و األصداء و الربوق) فاملفرتق هو رمز طبيعي ملاضي الشاعر و حاضره
زوبعة من الشك تعبث عربها رمال الضياع و الالاستقرار و أصداء اللبس و الذهول و بروق 

تتخطفهو تكاد ال تشخص أمامه حىت تزول، هلذا جنده يقرع جدار الغد بإحلاح دون احلقائق اليت 
 2.أن يرى حرجا من أن ينحدر إىل الرجم و التبصري

هي فلذات قد ال تويف إىل حالة الرمز و إن كانت تتوق إليها و رمبا متالك الرمز املركب ذاته يف 
 :قول الشاعر

 يتج تم   ع  يفج  اء  ض  ا بي  عص   وءر ض  

 يتج ه  جب    عن   حر س  مي  

 اه  ب ر عصج  ت  اليتج  وكج الش   ةر بع  زو  

 3وقج رر الب ر  و   اءر صد  األ  

مالمح هذه الصورة يف سياق رمزي متثلت يف العصا البيضاء اليت متسح زوبعة الشوك و الربوق تأيت 
رمد يف أذنيه :" و األصداء، و األفكار و احلواس و العقل و الواقع تتالحم مثة و مثل ذلك قوله

غال أن الرمز األعمق يتجلى يف الشمس اليت بال ضوء، و  " صوت الرب، شروسه تصدأ يف وحدته
هنا شس منطفئة عمياء و األجنم احملمرة اليت يغزهلا اجلنون، و كيف جتسد اجلنون يف الشمس كأ

السوداء و النجوم احملمرة، ذاك ما يهتدي إليه الشاعر هبديه و من تلمسه الروح القابعة يف نوايا 
 .األشياء

                                                                 

.111خليل حاوي، الديوان، ص  1 
.111، ص5،11،9، ج2احلاوي، يف النقد و األدب، دار الكتاب اللبناين، بريوت، طإيليا   2 

.1،1، صخليل حاوي، الديوان، 3 
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كما يبلغ " 1192عام  لعازر" ته يف قصيدةذروة مأسا" بيادر اجلوع" ديوانه الثالثيف يبلغ حاوي 
ذروة أدائه الشعري، لغة و تصويرا و إيقاعا و بناءا للتعبري عن رداءة واقعه البائس، و اليأس من 
واقعه الردئ، و هو ميهد هلا بنص نثري طويل ميثل عتبة شديدة األمهية إلضاءة التجربة وولوج 

 " أبنائها ، حيث يقول السطر األول منه 

 ارر ي  ي اهنج رج د  ص   ت  ن  كر 

 ال  ض  النج  لج ه  ت   س   مر يفج 

 ات  ار  ي  اهن   يج  جج ض   ت  و  د  غ  ف   

هر لر احج ر  م   ت  ل  او  ط  ت   ني  حج 
1 

يه أن يعيده بعد عملية بعثه العال على ما هو عليه، فأخذ خياطب احلفار و يطلب إلوجد الشاعر 
لتموت  و أن يلف جسمه بالكلس و يصفر من الكربيت و الفحم احلجري، وإىل قرب ال قرار له،

 :شرايني احلياة يف جسده إىل األبد

 ارر ف  ا ح  ي   رج ف  احلر  قر م  عر 

 ار  ر  ق    ال   اعج ق  ا لج ه  قر عم  

 سج م  الش   ارج مد   لف  ي خ  متج ر  ي   

 مادج ر   ن  مج  ال  لي  

 مة  ا جن  قاي  ب  و  

  ف  خل   ونة  مدفر 
 
 ارج د  امل

                                                                 

.311خليل حاوي، الديوان، ص 1 
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 ىم  احلر  ةج ام  دو   ن  مج  حر شج ر  ى ي ر صد  ال  

 1ارج الن   بج وال  در  ن  و مج 

من خالل هذا املفتتح طبيعة اإلجتاه السلب الذي تتجه إليه التجربة، فقد عان لعازر من نفهم 
انبعاثه من املوت، حني اصطدم بواقع أو حياة فيها من املآسي ما يفوق مأساة املوت فرأى يف 

 :يقول ال جديد فيه، و ال أمل يرجتي منهاملوت خالصا من واقع 

 ان  ك  و  لر قب    ن  مج  ا كان  م   ل  يز   ل  

 ان  ا ك  م   ل  يز   ل  

 انر غو  ى أف  لو  ي يت  سج أ  ر   ق  فو   قر بر  

 لر الغو   هر عربر ت   شارعر 

 2ةج م  ت  املع   وفج هر الكر  انج ع  وقط  

يف التجربة واعدة باخلصب، تتطلع إىل كمال وجودي موهوم يتحقق من خالل  كانت زوج لعازر
اللقاء املنتظر مع زوجها الذي جاء دوره سلبيا ضد توقعها بعد طول انتظار، فلم يستطع أن 

يف إخصاب األرض، و بعث احلياة يف األرض املتصحرة اليت تعاين فجيعة ( متوز) ينهض بدور 
رجاء يف بعث جديد، فيعود يف هناية التجربة من حيث بدأ ليغلق املأساة و غياب أي نبض لل

 :الدائرة على مشهد الفجيعة

 يتج ر   حف  ي يفج وج ط  ان  

 ه  يق  ى عتج ع  أف   

                                                                 

.113، صخليل حاوي، الديوان 1 
.311، ص املصدر نفسه 2 
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 انر ص  م  القر  جر سر تن  

 وبج ير الن   جج وه   ن  ، و مج يتج رب ج الكج  رةج أجن ج  ن  مج 

 هج تج ر  ف  حر  ن  مج عاد   يبج بج حل  

 1ايب  ا كئج ت  ميج 

حييا بشهوة ( لعازر) املعجزة أوال، و رغم رفضه املعجزة بعد ذلك، يدع  رغم جلوء حاوي إىل
املوت، و بصقيع املوت، و يدع أرضنا تعاين فجيعة املأساة دون رجاء، و كأن حاوي قد نفض 

أنه قد ختلى عن دوره كشاعر يديه من أمته، و جتاهل عناصرها احليوية املستوطنة يف جيناهتا، و ك
 .مقاوم

 هذه التجربة و غريها هو ضمري أمته، و هو املرآة اهلائلة اليت تتجلى عليها ظالل خليل حاوي يف 
م، أي بعد مخسة أعوام من صدور رواييت 1191اآليت هلذه األمة، الذي جتسد يف هزمية عام 

 .م1192لعازر عام )، و جتربة حاويكنفاينو   جنيب مفوظ

مزا أسطوريا ليعرب عن جتربته الشعرية فهو يسقط خليل خاوي ذاته على شخصية تارخيية اختذها ر 
و انتشر فيها الفساد، و ترتبط يف حياة ال تسودها قيم و عدالة، يرى أن املوت أفضل من العيش

جتربة الشاعر بتجربة املدينة حبيث هي رمز للمكان الذي تتجسد فيه كل تناقضات احلياة املعاصرة 
دا بألف عاهة و عاهة فهي العذاب اإلجتماعي و القهر حبيث حتمل املدينة العربية رمزا عربيا موجو 

العقادي، و هي الفزع الغامض، الكابوس املبهم الذي ال ينكشف إال عرب مالمسات كثيفة 
 .مهمة

عن هذه التجربة عن طريق امرأة " بيادر اجلوع" من ديوانه " جنية الشاطئ" خليل يف قصيدته يعرب 
الرباري اخلصب و الرحيل و احلرية و قد حولتها ظروف  غجرية مسراء كانت صورة عن احلقول و

                                                                 

.391خليل حاوي،املصدر السابق، ص 1 
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العيش يف املدينة إىل عجوزة شطاء و قد كانت الغجرية خري رمز للحيوية املندفعة و لشجرة تفاحة 
احلياة، تفاحة الوعر اخلصب و يسبغ الشاعر على الغجرية أوصافا رحبة مهمة ترمز إىل األرض يف 

 :بقوله ائمةدد حيويتها و يف بكارهتا الدجت

 اءر ر  مس   ية  صبج  رر خي   تج كن  

رر ا مث   ه  در قج ع  ي   
1 

تسري عليها و  ولشجرة، فيمتحنها بالنار و شريعة الكاهن املوسوي حارس تلك اهذه املرأةب تلقي
الذي حيول احليوية إىل كربيت و نار جمرمة  الكاهن رمز الذات و احلضارة معا يف حال اإلحتقان

أهنا جلنون فظنت أن حكمة صدق و عدل، و فرمى الغجرية باإلمث و الشر إىل حيث أصيبت با
 .بالفعل جنية و روح شريرة، و كان يف جنوهنا براءة موجعة

و اإلستقرار و اجلمود بل جندها تتطور " عند البصارة" جتربة خليل حاوي يف قصيدة ال تعرف 
تتكيف بتأثري القلق النفسي الذي جيتاح حياته و ليست احلاالت النفسية اليت تعرب عنها القصيدة 
سوى مراحل للتجربة اليت يعانيها، فالشاعر يف هذه القصيدة يستطلع جنوم الغد بعد أن اخنذل 

تعج  عقله و يئس من احلاضر و عند التأمل الدقيق يف القصيدة من بدايتها إىل هنايتها جندها
بالرموز الطبيعية بل إن كل لفظة خترج عن داللتها املعهودة جندها مشحونة بدالالت تعرب عن 

 .جتربة الشاعر و عن رؤياه

وفق خليل حاوي يف الربط بني الرمز و جتربته الشعرية أي نواحيه النفسية و حالته البسيكولوجية 
 .توفيق ساهم يف بناء القصيدة بناءا فنيا راقيا

 

 
                                                                 

.213خليل حاوي، الديوان،ص 1 
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 :بالصورة الرمز عالقة-(2

كانت الصورة الشعرية عند العرب القدامى تبىن أساسا على التشبيه و اإلستعارة و الكناية كأنواع   
إضافيا و قدمي كانت عنصرا خارجيا زخرفيا و بالغية تؤدي مهمة اإلثبات و التوضيح، فالصورة يف ال

 .تركيبا مباشرا غري قادر على إثارة العواطف
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نظرا للتحول الذي طرأ على عمودية القصيدة القدمية و حتوهلا إىل ما يسمى بالشعر احلر أو شعر 
التفعيلة الذي يستغىن فيه على نظام الشطرين،و حدث فيه تغيري على مستوى اللغة الشعرية و 

ة األوزان و املوسيقى، فكان من الطبيعي أن يرفض النقاد و الشعراء املعاصرين الصورة الشعري
القدمية حبيث أصبحت يف الشعر العريب املعاصر، أو احلالة النفسية هي اليت تشكل الصورة فبعد 

( غري مرئي) أصبحت يف الشعر املعاصر معطى داخلي ( مرئي) أن كانت الصورة معطى خارجي
 .شعوري ووجداين تتشكل وفق رؤية الشاعر و تصوراته

مركب معقد من عناصر كثرية من اخليال و الفكر  الصورة معطى:" و يف ذلك يقول ابراهيم رماين
،و هي الوحدة األساسية اليت متزج بني املكاين و الزماين، و يعرف عزالدين 1"و املوسيقى و اللغة

امساعيل الصورة على أهنا جمموعة من التوقيعات اليت قد تشمل على مثل هذه الصورة املكانية إىل 
 يف جمملها عن حركة حتقق و مناء نفسي جتعل من جانب الصور احلسية األخرى،و هي تعرب

لتكامل بني الشاعر القصيدة يف جمملها صورة واحدة من طراز خاص، يتحقق فيها نوع من ا
 .2احلياةو 

فهي تشكل شكال من أشكال التعبري الفين الذي له مدلوله يف بناء القصيدة من خالل ارتباط 
و بذلك ل تعد الصورة يف الشعر العريب املعاصر ذاك . عراحملسوسات املكانية باحلالة النفسية للشا

الرتكيب الذي يوضح املعىن كأمنا هو زائد عليه و إمنا أصبحت البنية املسؤولة عن متاسك جزئيات 
 .السياق الشعري، و عن اإلنسجام يف كيان التجربة

                                                                 

.251الغموض يف الشعر العريب احلديث،ص ابراهيم رماين، ينظر، 1 
.319عز الدين امساعيل، الشعر العريب املعاصر،ص ينظر، 2 
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يعين ان الشاعر املعاصر  ذلك التسجيل الفوتوغرايف للطبيعة أو ماكاة هلا و ذلك ال الصورة ل تعد
ال يتفاعل من خالل أحاسييه يف الطبيعة، و لكن ال ينقلها كما هي بل خيضعها لتشكيله نابعة 

 .1من أعماق ذاته فتأيت صورة لفكرته هو و ليس صورة لذاهتا

لعبت الصورة الشعرية دورا مهما يف الشعر العريب املعاصر إذ ل تعد تنحصر يف البالغة القدمية، و 
إمنا أصبحت حتتوي على رموز و أساطري و إحياءات و إمياءات كما لعب اخليال دورا هاما يف 
تشكيل الصورة الشعرية، باخليال الواسع يستطيع به الشاعر أن يؤلف صوره و إحساساته املختلفة 

 . اليت ختتزهنا نفسه

اعر و حلالته تنزع الصورة من العال اخلارجي لتخضع خضوعا كليا لإليقاع الداخلي للش
صورة االشياء فال ميكن عن السيكولوجية، و الصورة الشعرية رمز مصدره الالشعور و الرمز يعرب 

احلقيقي و الغري احلقيقي، و تصبح : ضبطه و إدراكه ألنه جيمع بني صفتني مرتبطني تشكالنه مها
صورة الشعرية باحلقيقة الصورة بكل ما ميكن متثله قائما يف املكان، و على هذا ميتزج الرمز يف ال

حىت أننا ال نعرف يف كثري من األحيان ما هو رمز و ما هو حقيقة فاملسألة ال تتم بغري 
معاير،فاختيار الرمز يف تشكيل الصورة الشعرية ال ينفصل عادة من أفكار القصيدة، فالرمز يرتبط 

من الكثافة احلسية ممزوجة  جوهريا بالسياق الذي يرد فيه، و الصورة الشعرية تظل مافظة على فكر
 .بعواطف تظل مصاحبة له

الصورة الشعرية عند خليل حاوي فهي تستمد أصوهلا من عناصر احلس و يف الوقت نفسه تنوعت
 .تستمد رموزها من عال التصوف و منطلق الرؤيا

ؤيوي تنطلق اللغة الرمزية يف شعر حاوي حتديدا من املعطيات احلسية للمادة، إال أن السياق الر 
 املفتوحةرجاعاهتا الداللية السيمولوجية و الرمزي الديناميكي، جيعلها تتخطى مراجعها احلسية إىل ا

 :يقول يف ذلك
                                                                 

.31، ص 11،1، 3علي الطبل، الصورة يف الشعر العريب، دار األندلس للطباعة و النشر و التوزيع، ط 1 
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 اهر رب   ن  يكر  إن  

 اين  تج املي   وق  ي عرر يج حي   ال  

 ارر ن   قاءر العن   در لج ت   نارج  ر  غي   

 اين  فج  تج املو   ادج رم   ى من  ذ  غ  تت   

 ارج  قر  يفج 

 1ارج الن   يمج حج ج   ن   مج اينج ع  ت ر فل  

بكالم آخر عن املميزات الذاتية ل  النار و  ميزات سياقية خمتلفةرمز النار املتواثر يف شعرمهكتسب ي
تكتسب أبعادا رمزية ديناميكية، هي أبعاد القوة الكونية اخلالقة للعال اجلديد عرب رماد التجدد و 

،أي يكون هلا "النفض"و" البعث" و " التوليد"و " ياءاإلح"االحرتاق، فيكون ل  النار رمزيا فعل 
فعل كلي قادر، و هو فعل ينجلي يف آثاره الداللية انبعاثية و نشورية ذات أبعاد حضارية و قومية، 

" النار" إخل، ليكتسب رمز ....البعلجيا إىل العنقاء و ملكا و سدوم و سيمولو " النار" حيث ترجع 
 :أبعادا أسطورية

هلا من اسم يف املميز الذايت إىل فعل مؤسطر يف املميز السياقي، و كأهنا تضطلع تبدو النار بعد حتو 
من هنا مة اخلالقة اإلهلية التكوينية، و بالوظيفة الرمزية للفعل الشعري أي ما يقرتب من وظيفة الكل

عددة اليت تعين ضم صور مت" التكثيفية" تنبثق داللتها الضمنية املقدسة، يتميز رمز النار باخلاصية 
ثرائه ت، وهو ما يكشف عن حيوية الرمز و يف صورة رؤيوية واحدة متعددة األبعاد و الدالال

 .الداليل املفتوح

                                                                 

.129، صخليل حاوي، الديوان 1 
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مستوى معىن املعىن، أي على مستوى البنية الرمزية هي الصورة اإلهلية الكلية القادرة  علىفالنار 
وكلها " احلياة" و "النفض" و " ثالبع" و تقوم بفعل " حتي عروق امليتني" اخلالقة و املكونة اليت 

دالالت نشورية و انبعاثية و يتفرع عن صورهتا اإلحيائية هذه صورة أخرى مكثفة و مدموجة فيها 
اليت تتجدد من رمادها و تبعث حية من جديد، و من هنا فإذا ما حفرنا يف " العنقاء" هي صورة 

النارية " امللكارتية"  ننا جند تكثيف الصورةالصور االرجاعية اليت يثريها رمز النار و يستدعيها، فإ
الذي هو أحد " متوز" للبعل، حيث تتحول صورة البعل النارية دالليا إىل الصورة اإلخصابية لرمز 

 ".البعل" استبداالت 

إن رمز النار الديناميكي املعقد و املتعدد الطبقات الداللية، يتعني على مستوى األرجاء إىل 
لشاعر، و لكن بوصفه شاعرا نبيا مجاعيا أو رائيا، يتكلم بلغة الرموز األصلية التجربة الشخصية ل

اليت رمزت إىل حركة احلزب السوري " الزوبعة" هذا التعيني جيد نفسه بصورة معقدة يف جتربة 
أو أناشيده كما كان " هنر الرماد" القومي االجتماعي، الذي اخنرط فيه حاوي و كتب قصائد 

للنار هي " امللكارتية" صورة عنه على حد تعبريه، فال" املفجع املوجع" ن االنفصالحيب أن يعرب إبا
بإشاراهتا الروحية " الزوبعة"  مبعناها العميق االنقاليب، فتكون" الزوبعة" الصورة احلدسية العليا ل 

يف شعر " النار"اإلرادية يف ذوات املكافحني حبد ذاهتا أحد الرموز الضمنية اليت حييل إليها رمز و 
 .1حاوي، و هو ما يكسب رمز النار ثراءه الداليل اخلصب و املفتوح

" حتوال دالليا يتميز باجتياف التجربة" عودة سدوم" و" سدوم"يأخذ رمز النار يف قصيديت 
القومية " الزوبعة" بإسقاط قيميف العهد القدمي،و جتتبيها يف اللحظة املعاصرة، و ذلك " السدومية
املعاصرة الرمز بقدر ما يؤسطر الرمز الزوبعة، و يكسبها أبعادا كلية، " الزوبعة" تحني عليها ف

فالصورة السدومية اليت جيتافها الشاعر و ميتصها هي صورة الزوبعة الكونية، النارية و الكربيتية 
 .القادرة، اليت ال تبقى ماحقة كل شيء و مولة إياه إىل رماد

                                                                 

.131ص إيليا احلاوي،خليل حاوي يف سطور من سريته و شعره،  1 
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" يف صورة " النهر"من اخلصب و االنبعاث و التجدد اليت يرمز هلا ب  ذا الرماد تنبثق مكاو من ه
املتضادة مابني صوريت املرات و االنبعاث و اجلدد كأن السدومية املهلكة هي جتربة " هنر الرماد

ذات القدمية و مقها و ترميدها انبعاثية، و كأن التجربة انبعاث الذات ال يتحقق إال بتدمري ال
" و ليس هنا كلمة بل رمز متواثر يف شعر حاوي، حيضر يف "البيت املخرب"   إحراق النار لو 

امسني " الرواق"و " الدار " حتت صورة حتول الرمز عرب األمساء، فتكون  " السندباد يف رحلته الثامنة
من أمساء ذلك الرمز الذي يشري إىل الذات، ميجد حاوي إبادة الذات القدمية، ذات نسل السبايا 

 .يان الضئالو اخلص

 ارج بالن   مات   من  ت  ليمر ف  

 .....انج الطوف  و بج 

 1ومج سدر  لر ا نس  ي   يك  كج اب   ن  ل  

البحار " يف قصيدة " الدرويش"  الشاعر هنا ذلك البوذي الذي وجد يف اسملن يعود 
، فهو ليس بوذيا حيبه يطعم الطحلب و القمل شرايينه و قلبه،بل رسول ملكايت يدمر، "الدرويشو 

" األرض"  يرمدها، فيحن الشاعر إىل انبعاثو " سدوم" و قد تقمص ذاك الرب العهد القدمي 
 .من جديد بواسطة بعلها اإلهلي القدمي

 ...م  متر  إن  ضر األر   ت  و متر  لن  

 مي  دج ي ق  اهلج  لر ا بع  هل  

 مج العق   ليلج  رر مب    يهج إل   ت  حن  املا  ط  

 ة  اهل  ى و  ث  أن   

                                                                 

.152خليل حاوي، الديوان،ص   1 
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 ااه  و  ورج  لر ع  ا الب   ه  ن   فصر 

 1ةج اآلهل   الج الرج  بج  ت  ص  فغ  

اآلليات الرمزية الديناميكية الصورتني األسطورتني، للقوة الكونية اإلهلية  هذه الصورة الرؤيوية متتص
يف طبقة أوىل " البعل" و اليت حتضر هنا عرب أحد استبداالهتا الذي هو " السماء" املذكرة املمثلة ب   

د املدمر يف طبقة ثانية، لتتواصل الطبقتان مع طبقة ثالثة هي طبقة رب العه" البعل امللكاريت" و
يف الصورة اخلفية أو الغائبة " عشتار" أي " األرض" القدمي، و للقوة الكونية اإلهلية املؤنثة املمثلة ب 

لألرض األنثى الواهلة اليت حتن إىل ماء  املضمنة و املكثفة يف آن واحد، البعل هنا هو الزوج الكوين
" ة إىل أنسنة ت سيمولوجيزوجها الكوين عرب ليل العقم، فيفض مبا تثريه إشارة يفض من إشارا

 .2"الرجل اآلهلة" و جعلها ذات بكارة األرض و يرويها لتغض ب "األرض

حتضر هنا عالقات التضاد مابني السمر الطوال و اخلصيان الضئال، الرجال اآلهلة و نسل السبايا 
" نسل سدوم، حيث ميجد حاوي النسل القادر، العمالق الطويل الفالذي الذي أحرق الرائي 

ذي تصلي الرؤيا له، يف صورة البطل القادر برمتها من أجل بعثه، فريى هذا النسل ال" سدومة
 .املنتظر الفارس الذي ميتشق الربق على الغول و التنني

مثلت األسطورة أعلى صور الرمز الذي جعل اللغة تكتسب فضاء شاسع من اإلحياءات باحتوائها 
فهي إحدى منجزات الروح اإلنسانية اليت ال ميكن فصلها جمموعة من األمناط التصويرية املعقدة، 

عن الرمز، فهما يف تداخلهما يشبهان العملة الواحدة اليت ال ميكن فصل وجهيها عن بعضهما 
 .البعض ألهنما نتاج خيايل واحد

رمز لذات الشاعر أو األمة العربية، و أن رحلته ل تكن سوى رحلة داخلية شخصية السندباد متثل 
عماق الذات لكن خليل يف تصويره هلذه الرحلة جنده قد استعار بعضاملالمح الرتاثية لشخصية يف أ

                                                                 

.153،ص خليل حاوي، الديوان 1 
.135إيليا احلاوي، خليل حاوي يف سطور من سريته و شعره،ص  2 
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ممثلة يف  اإلرتيادالشخصية و الذي هو حب املغامرة و السندباد باإلضافة إىل املدلول العام هلذه 
رحالته السبع و ما كنزه فيها من نعمة الرحان و التجارة، مث جناحه يف التغلب على الغول يف 
الرحلة الثالثة مث دفنه حيا مع زوجته امليتة حسب تقاليد البلد الذي تزوج منه يف الرحلة الرابعة و 

كره يف الرحلة اخلامسة جناته عن طريق شق يف الكهف الذي دفن فيه، مث قتله للشيطان بعد أن أس
اليت ( داره القدمية) و كل هذه املالمح تراثية للسندباد حياول الشاعر أن جيسد من خالهلا ماضيه

 .1و يتخلص من رواسبهالته الثامنة ليطهر ذاته من أثرهايقوم برح

 هر تر ز  ا كن   وم   عر ب   الس  يتج ال  ح  ر  

 ةج جار  والت  انج ح  الر   مةج نع   من  

 طانر الشي   و  ولر الغر  ت  ع  ر  ص   يومر 

 يسمج جج  ن  ع   انر األكف   ت  ق  انش   يوم  

 2ةر ار  املغ   قر الش   الح  و  

هذه الصور اعتمادا كليا على املالمح الرتاثية للسندباد البحري املعروف يف ألف ليلة و اعتمدت 
متوياهتا البالية ليلة، و هي جتسيد رؤية رمزية للشاعر حنو تصوره هلذه الدار اليت ينوي إخالئها من 

الرثة، فالصورة احلديثة أصبحت مضمارا معرفيا معقدا تتداخل فيه الثقافات القدمية من أساطري و 
موروث شعب حبيث تصبح القصيدة بنية كلية ذات وحدة عضوية، و هذا ما يسمى بالبناء 

 .الدامي

ه خليل حاوي، و ذلك من و إذا حاولنا أن نقرتب من اآلراء يف البناء الفين للرمز الذي جاء ب
 .، حيث يقول الشاعر يف تقدميه هلذه القصيدة"البحار و الدرويش" خالل قصيدته 

                                                                 

.251علي عشري زايد،استدعاء الشخصيات الرتاثية، ص  1 
.251خليل حاوي، الديوان، ص 2 
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 ولج هر يف اجمل   يسج بولج  مع   طوف  

 وحهج ى برر ضح   تج فاور ع  و م  

 فةر رج ي املع  تدج يف  

 مج العل   من   سج  اليأ  ى إىل  ه  انت    مث  

 1يكلج هسج مع   لهر  كرر نن   رج ا العص   هذ  يفج 

 مت فقد انطلق يف مغامرة جديدة باجتاه الشرق، مهد التصوف و من

 رج البح   ارر  دو  عان   أن   عد  ب  

 يقج رج الط   اتج عتم  ر  ي عب   اجج املد  وءر و الض  

 هولج اجمل   عنج  شقر ن  ي   ولج هر ى اجمل  ومد  

 

 2يقج مج  تج مو   ن  ع  

السعي الدائم للمجهول و  فالبحار يف هذه القصيدة هو رمز للمغامرة املتجددة احلية و اإلرتياد
و  –زمن الشاعر  –الدائب احملموم يف سبيل الكشف و يعين أيضا يف هذه القصيدة زمنه هذا 

يعيش معه و يعيش يف صراع معه، يدرك فيه البحار أنه مهزوم و مشكلته يف أنه يرى و يعي ما 
املوات الذي حيول يراه، و هي طبيعة املكان و لكنه  يبحث عن بقية من اخلصب يف هذا النهر 

فيه املاء إىل رماد و هناك يلتقي بالدرويش الذي يرمز به إىل ما يف الشرق من عراقه و يف نفس 
 .الوقت من ثبات و عزوف عن املغامرة و خوف من خوض اجملهول فهو املقابل الرمزي للبحار

                                                                 

.11،صخليل حاوي، الديوان 1 
.11،ص خليل حاوي،الديوان 2 
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عن هذه األفكار متخذا يف ذلك رموزا طبيعة ألبسه حلةو سياقا  به يعربالشاعر متزقا حضاريا يعاني
خاصني تظهر من خالهلما صورا فنية تظهر اخليال الواسع للشاعر فاختذ من الزرقة رمز للحالة 

 .السيئة و للشؤم

أما الكهف هو رمز اخلراب، فالدرويش يعيش كأهل الكهف يف زمن غري زمنه، و إذا كان البحار 
واف ألنه طاف العال حبثا عن املعرفة املطلقة و اليقني، فإن الدرويش قد داخ من قد داخ من الط

الطواف حول نفسه،فخرج بذلك علم الزمان و اكتفى بالعيش ضمن أحالم ومهية و رضى بواقعه 
 .املريض، مث يتخذ لذلك خليل من املسوسات الطبيعية رموزا لقصيدته

ة يف صورة مدفقة للحياة و باملعاناة احلية، يقدم لنا هنا فبعد أن قدم لنا البحار يف مطلع القصيد
الدرويش، و لقد توقع على ذاته داخل صدقة القيم الثابتة اليت بلغ يقينه هلا درجة اجلمود، متما 
هلذه الصدقة من رياح التجديد اليت تعصف باخلارج، و مهما تضطرب به احلياة حول من عرامة 

 .1وجيشان ال يهد أهلما أواز

 ات  و ب  لج ح   الو  يفج  هر ال  رج   ست  شرج 

 ات  املو   ضر األر   هر جر ضر ا تن  م   صر ت  ا مي  ن  اكج س  

 2فيق  ت  س  ي   ن  ل   هج حسج  ن  ع   ب  غائج 

فنمو الطفيليات و انتشار الصحالب و اللبالب الصفيق، كلها رموز تدل على تعفن الوضعية 
احلالة و فسادها، فقد استلهم شاعرنا صورة الرمز من احملسوسات يف الطبيعة  العربية و على تذهور

الطفيليات، األرض، املوات، النبات، الغريق، ) و كلها تدور يف نسق واحد حىت األلفاظ املستعملة
ا تراكيب ساعدت على اسك النسيج الفين للقصيدة، و كلهفكلها قوايف سامهت يف مت(احلريق

                                                                 

. 211علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات الثراتية، ص 1 
.13خليل حاوي، الديوان،ص 2 
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عرية،اختارها الشاعر من قاموسه الشعري، و لكل شاعر عامله اخلاص الذي تشكيل الصورة الش
 .يبعده عن دنيا الناس و يستمد منه صور شعره و رموزه

و طورت ناء القصيدة بناءا حديثا متماسكااختذت الصورة الشعرية عند شاعرنا و سامهت يف ب
 .اإلبداع الشعري تطورا واضحا

مه لشخصية السندباد اليت هي الشخصية الرئيسية و توظيفها فخليل حاوي باإلضافة إىل استلها
يف القصيدة حبيث حترك كل رموز القصيدة، فإنه حشد هذه القصيدة حبيث حترك كل رموز 

 :القصيدة، فإنه حشد هذه القصيدة مبجموعة من الصور املستقاة من الرموز األسطورية يف قوله

 ىى ير  وس  مر 

 ررج الش   اعق  ص   نار   ميلر إز  

 خرج  الص  يفج  فرر حي  

 ر  العش   هج ا ربج اي  وص  

 ومج در ى س  عل   حر و املل   يتر ربج الكج  و   تر ف  الز  

 علج ب   كلج ي هي  فج ن  اهج و ك  

 ومج ا و بر ر  اجج ا ف  وان  عر  أف   يبج ير  

 ه  دار   الغ  يفج  بج اخلص   رر سج  ضر ت  يف  

 1ىكار  السر  للر يه  

                                                                 

.291، صخليل حاوي، الديوان 1 
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و الرموز الدينية فمن الصور نالحظ من خالل هذه املقاطع هذا احلشد للصور األسطورية 
ملعاصي حتت ستار الورع و التقى األسطورية جند صورة الكاهن البعلي الذي يقرتف شىت أنواع ا

ملحا، ا الرب و ميطرها زفتا و كربيتا و سدوم هي بلدة الشهوات تغرق يف املوبقات، فيغضب عليهو 
 .و موسى حيفر على الصخر وصايا ربه العشر

ور املركبة يف مجلته الصورة الكلية املتمثلة يف احلالة اليت هي عليها هذا احلشد للصشكل  
دار السندباد القدمية فهي تعج بالفساد و الفسق كما جند من أمثلة الصور اليت اعتمد يف تشكيلها 

 :على التشبيه قوله

 يسلج ت  ي اغ  دارج  آةر مر  

 ه  ار  العب  و   ودج قر املع   كج مهج  من  

 يئةج الرب ج  وةج احلل  ي بج تفلج و اح  

 حج ب   الص  ا يفج ه  ن   كأ  

 1ي وعج لر ضر  ن  مج  قت  ش  

أن يغسل الوطن من مفاسده بالتمسك بقيم العروبة، و قد الشاعرمن خالل هذه األبيات  يريد
رمز إليها باحللوة الربيئة، فهو يستمد طاقته من املقاربة بني العروبة و حواء، فالشاعر حيرص على 

شقت " إبراز وجه الشبه بينهما، و هو اشتقاقهما من الضلوع مستقيدا مما جاء يف اإلجنيل، فجملة
 . جعله معادال موضوعيا ملا يدعو إليه من التمسك بقيم العروبةمن ضلوعي حتيل إىل زمن ديين

من متوياهتا الرثة بني التجربة و التجربة اليت حصلت ( ذاته) الشاعر يف تطهريه لداره القدميةيوحد
 :يف قوله( ص)للرسول

                                                                 

.2،1، ص املصدر نفسه 1 



ــث ـــل الثالـ ــاء:             الفص ـــي للرمــز في شعــر خليـــل حــاوي البن الفن  

 

227 
 

 الريب   كر مال   ي أن  عج أد  لن  

 ار  ا اخض  ر  ا و مج  ر  بك   رةر ى مخ  ق  أل  

 قيعج الص  بج  ول  لر ي املغ  دج جس   يفج 

 مج د   ي من  وقج ى عرر صف  

 ومج مر و الس  الغازج بج  نر قج مت  

 حر ي مس  رج صد   وحج لر  عن  

 1ومج الرسر  و   اتج مغ  الد  

من الذنوب و املعتقدات البالية الصور عن معاناته رغبته يف التطهري  هذه من خاللعرب خليل 
 .النهوض بركب احلضارة العربيةو 

 احر و الري   جر املو   و حف  رر البح  لهر لع  

 يعر قج و الص   ضاءر البي   ةر وب  بر ا الغي  ه  لعل  

 رضج األ   وقج عرر ي لج وقج ا عرر شد  

 2ارع  ض د  األبي   نر الكف   كان  

فاللون األبيض هنا رمز بني األوربيني، يدل على الطهر املالئكي اليت تتجرد فيه النفس من أدران 
 ينتقل السندباد إىل جو احلقيقة، حيث يتحققالعال، فلقد أراد الشاعر من خالل هذا اللون أن 

يف جزيرة من جزر الصقيع، حيث ل يبدأ واقع بعد و حيث تقف احلقائق العارية كالطيور املبتلة 

                                                                 

.211، صخليل حاوي، الديوان 1 
. 2،1خليل حاوي، الديوان، ص  2 
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منتظرة مطلع الشمس و ابتداء احلياة، و فجأة يتحرك السندباد ألن مالك األرض قد اختاره 
 و شفتيه جتف حبق و ميتد حولهيعيها، فقلبه يدقفهو حيسها و ال للنبوة، فيتهيأ ليستقبل بشارته، 

الصمت فيتسعري من الرواية الذهبية تصويرها بكيفية نزول الوحي على النب صلى اهلل عليه وسلم، 
 :حيث يأيت جربيل املالك املوكل بالوحي

 ؟ةج شار  ى الب  ى عل  أقو   ال   ف  كي  

 تر م  الص   ، طال  انج ر  شه  

 1؟ةر بار   العج ينج فر سع   ت  ، مىت  يتج شف   ت  ف  ج  

شمس لعيين ليف هذا إفصاح تام على أن الشاعر يصور بعثا عربيا جديدا، و تأيت الساعة الرؤيا كا 
 :السندباد

 اتج خن  ، مد  وج   مرر ينج عي  لر حتت   

 يب  خصج  لج بع   ضر بع   لهج و إج 

 ارج و ن  مج فح   ارر جب  هر ضر بع  

 ارج ي و د  ارج د   ل  مث  دارج  ونج ملير 

 رومج الكر  ونج غصر  فالج أط  و بج هر تز  

 2بيعج الر   رر ، مج   ونج يتر و الز  

                                                                 

.291املصدر نفسه،ص   1 
.292خليل حاوي، ص  2 
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هذه الرؤيا دنيانا اجلديدة اليت نراها يف ضمري الغيب ممولة على الغصون اخلضراء و املداخن، فيها 
مليون دار مثل دار السندباد، و الكرم و الزيتون رمز لإلشراف و السالم و هي تعبري عن واقع 

 .م املقدسةيعيشه ماليني العرب على شواطئ أهناره

 يتفج ح  أ    أن  يلج  ان  ما ك  

 ون  لر سج غت  ت   م  أركر  ل   لو   سج م  الش  بج 

 ات  الفر   و   نج در  األر  و يفج  يلج  الن  يفج  حر الصب  

 1ةج يئ  اخلطج  ةج غ  دم   ن  مج 

 :ي السندباد يف آخر القصيدة نتائج الرحلة فيجد أنه ضيع رأس املال و لكنضح

 ة  ار  بش   هج  فمج ا يفج ر  شاعج  كم  ي  إل   تر عد  

 ولر قر ا ي   م   ولر يقر 

 لج ص  الف   مج  رحج ا يفج م   سر حتر  ةج ر  ط  فج بج 

 

 2ولج صر  الفر يفج  در ول  ير  أن   ل  قب   اهر تر  

فتجربة الشاعر ليست إال رمزا لتاريخ اإلنسان و حضارته، فعرب رحلة السندباد عاد إلينا بكنز ال 
فالسندباد هنا مر مبرحلة من مراحل سرية شبيه له بني الكنوز اليت اقتنصها يف رحالته السبع، 

 .الشاعر، حيث ختوف من دهاليز ذاته إىل أن عاين إشراقه االنبعاث و من مث اليقني

                                                                 

. 299املصدر نفسه،ص  1 
. 291الديوان،ص خليل حاوي،  2 
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الصور احلامية اليت تعتمد على الرمز و هي تنبع من الالشعور الفردي و حتتاج  وظف خليل حاوي
 :عددة و من أمثلة ذلك قولهإىل تفكيك و تأويل و قراءة معمقة و هي قابلة للقراءات املت

 قيعج الص   رج جزر  ن  مج ئج اطج  ش  يفج 

 يع  الصرج  ى املبنجر ا ير  ى فيم  أر  تر ن  كر 

 ار  و  ب ر  ح  مالج  س  كلج   اءر ر  صح  

 مارج الث  و بج  رج ه  الز   و   جج الثل  بج  رجر مت  

 ت  م  ط   حت  ي اليتج ارج د  

 اه  اضج أنف   من   ضر ه  ن   ت   

 1ابر خش  األ   لجر ت  خت  

الرمز هنا مستمد من واقع احللم الليلي حيث تتحرر :" يعلق إيليا احلاوي على هذه األبيات بقوله
 .2..."عرب احللم الليلي تتحول كل اختالجه يف النفس إىل ظاهرة مشهدية....الروح حتررا كامل

و مللحموز العقم و املوت تبدو يف ااألبيات على جزر الصقيع، و الصقيع رمز املوت و ر تقع هذه 
الكلس، فالصحراء هنا هي صحراء داخلية، فنجد الثلج و الزهر و الثمار تنمو يف هذه الصحراء 

 .الداخلية

هذه الرموز مستمدة من أعماق احلرية اليت يهبها احللم للروح، ومن خالل هذا النسيج كانت 
كال دراميا، الصورة تتشابك متالحقة مشكلة بناء كليا جعلت الشاعر يوقف يف إعطاء قصيدته ش

 .يته الكونية و تتماشى مع جتربتهفالصورة الشعرية عنده تعرب عن رؤ 

                                                                 

.212املصدر نفسه،ص 1 
.111إيليا احلاوي، خليل حاوي يف سطور من سريته و شعره، ص ينظر، 2 
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 :البناء الرمزي للقصيدة -(3

القصيدة الرمزية خباصية الدقة و اإلتقان،إذ تتجمع الصور الفرعية الغزيرة مع بعضها مؤلفة يف تتميز 
استعجال  ئالوحدة العضوية هلذا البناء ال متكن القار ،فالنهاية بناءا فنيا شاخما فيه تتكامل و تتوحد

هناية القصيدة او القفز عن مقاطها و لذلك يضطر الدارس لشعره إىل اإلستشهاد بقصيدة كاملة 
قافة موسوعية حوت أبعد الفلسفة و الشاعر هنا طافح بالنظرات اإلنسانية العميقة النابعة من ث
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عث جيل متمرد على كوابيس الضعف يف ماول لتحقيق األمل بب األدب و الرتيخ و اإلجتماعو 
 .العجز و التخاذلو 

در هذه املعاناة اضطالع القاهبم شعره يضطلع فمها كبريا من مهوم عصرنا احلضاري  الشاعر حيمل
التجربة الشعرية واحدة من أعمق التجارب العربية جتسيدا  تصبحأاجملهز بأوفر وسائل النجاح، ف

 .1هلموم اإلنسان يف بالده و تارخيه

يضم لب القصيدة و معناه، مجع بني الذي وحدانية الرمز رمزية على هتالقصيديف بناء الشاعر اعتمد 
عض جتاربه ، فالشاعر يعرب عن برمز على أنه جمرد وسيلة للتعبريلل، ول ينظر  جزئياتهطياته كل 

اخلاصة مما ال عالقة له بشيء مطلق خارج هذه اخلصوصية و مع هذا قد يصبح الشعر بالنسبة 
 .2للقارئ تعبريا عن موقف عام، و قد يصبح تعبريا عن بعض جتاربه الذاتية

بناء القصيدة الرمزية عند خليل حاوي من خالل لغته و رؤيته و رموزه و إحياءاته حبيث ينبع 
تتكاثف يف هذا املنهاج املعاين و تتداخل الرموز عن طريق جتميع الصور و رفع صوت اجلرس 

، ففي األخري تتجمع الصور "و عند البصارة"،"لعازر" النغمي يف أجزاء أثريية سحرية كقصيدة 
ارة و اجلن طرفا منه تتكاثف الرموز و تعلو املوسيقى يف حوار داخلي تسوف فيه البصالفرعية و 

اعر من بريوت إىل كمربدج و يرتاءى لنا بدء جين البصارة مستخدما بعض الرموز شقبيل سفر ال
 :الطبيعية اليت توحي إىل أشياء قد تتعدى الطبيعة نفسها

 ومة  مر مس  ةر ر   شج  ينج اتر              اح  متس   ر  غي    اينج تر   أال  

 ؟ين  ا حزج رج  مه        ون  نر اجلر  لر عزج ل ي  ي  مجج  تر صم  

 ني  سنج  من   تر ا كن  مم   عسر ا     ان  ت  ا صامج ف  كه    اءج حر   الص  يفج  اك  أر  

                                                                 

.12غايل شكري، شعرنا احلديث إىل أين،ص  1 
.311ممد أحد فتوح، الرمز و الرمزية يف الشعر املعاصر، ص 2 
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 يجج اهلزج بج متج الص   وف  هر ي كر عرج ى   ير ا و صد  ت  صو   معر س  ت   اال  

 1سالشم   ةر ر  ي حر يدج ورج  ءر ى مل  تر   ؟     أال  وجر صنر  لت  و  ا حت  ه  ران ر ا جد  من   كأ  

، فأقبل عليه يستمد من ينابيعه السخية أدوات اوجد الشاعر املعاصر يف تراثنا العريب غىن و تنوع
يثري هبا جتربته الشعرية املعاصرة مبا يضفيه عليها من شول و كليةو أصالة، ويف نفس الوقت يوفر 

ترمجتها و نقلها ها قدرة على جتسيد هذه التجربة و و أكثر هلا أغىن الوسائل الفنية للطاقات اإلحيائية 
   السندبادشخصية  :إىل اآلخرين،فأدرك جيدا قيمة هذا الرتاث ملا يزخر به من رموز متنوعة أمهها

و لعل قصة السندباد بطابعها املعروف، ظفرت باهتمام معظم الشعراء املعاصرين إن ل نقل كلهم، 
ديدحىت تواجهنا هذه الشخصية يف قصيدة أو أكثر، فكم فجر و يكفي أن نفتح أي ديوان ج

الشعراء فيها من دالالت حىت تصور كل شاعر يف وقت من األوقات أنه هو السندباد، لذلك 
 .تعددت وجوهه لتحي الواقع اخلاص بكل شاعر

وب هذه الشخصية اليت عرفها الرتاث العريب يف احلكايات الشعبية جيد أن السندباد هو تاجر جت
سفينته البلدان حلثا عن الطرائف، و خالل رحالته املتسلسلة يتعرض ملواقف صعبة ال خيرج منها 
إال بعد عناء و مغامرة، و قد اكتسب طابع األسطورة ألهنا شخصية عادية و غري عادية يف الوقت 

، و غري نفسه، فهي عادية ألهنا قصة اإلنسانية اليت تسعى دوما للمغامرة يف سبيل كشف اجملهول
 .فيه التجربة اإلنسانية مفقود إىل حد ما عادية ألن اإلنسان الذي جتتمع

شخصية السندباد حيث يقوم بسياحة جديدة يف قصيدة بهذه الشخصية وظفها الشاعر تقمص 
و هي من منظور الشاعر الرحلة اليت ل يقم هبا " السندباد يف رحلته الثامنة" طويلة يسميها 

اليت كان البد أن يقوم هبا لو أنه كان حيا بيننا، و قد أحياه الشاعر بكل أبعاده  السندباد قدميا، و
 .النفسية القدمية لكي يضيف إليه من أبعاد العصر ما ل يتح له من قبل

                                                                 

.192،193خليل حاوي، الديوان،ص 1 
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مراحل تطوره الشعري، اليت رافقت خليل حاوي طوال  من أبرز الشخصيات تعترب هذه الشخصية
 .القوميةكرية و الوجدانية و اإلجتماعية و به الروحية و الففقد عرب من خالهلا عن خمتلف جتار 

يف قصيدته السندباد يف رحلته الثامنة هو رمز أسطوري كانت وظيفته بنائية فمن  السندباد فرمز
ن و أجوائه و ثقافاته،و من جهة يجهة وجد بني العصور و األماكن و الثقافات و مزجها بعصر 

باعتبارها صورة شعرية و باعتباره بناء متكامل بني جزئياهتا إذ ال أدى وظيفته العضوية يف القصيدة 
ميكن أن تتعرض يف دراستنا جلزء من القصيدة فقط أو حبذف بعض أبياهتا، ألن القصيدة بأكملها 
حتمل يف بنائها رمز السندباد فهو متعلق بذات القصيدة يف متامها فيكرر ذكره، أو ذكر ما يتعلق 

 .1به يف كل األبيات

ساحة شاسعة موزعة على سندباد لتمتد عرب مال و يتحرك معها القصيدة يف هذا احملور تتحرك
 .كل منها يرتبط بسابقة و يؤدي إىل الحقهعشر مقاطع،

احنل هذا الرمز القدمي إىل واقعة إنسانية عامة ذات مغزى رمزي يعرب الشاعر من خالله عن رحلة 
من رحالته،و الشاعر حيدد لنا منذ بداية القصيدة مالمح هذه الدار القدمية اليت هتدف إىل 

ه و هو يعمل إخالئها من متوياهتا البالية الرثة، انتظار املقدم و الغد اجلديد حيسه و ال يعيه و كأن
على إخالء هذه الدار و جتديدها حيس حنوها بنوع من الوفاء العاطفي، فقد صحبته هذه الذات 
القدمية يف كل جتاربه و مغامراته السابقة و كانت نعم الصاحب و لكنه مع هذا الشعور بالوفاء 

 .حيس بضرورة تغيريها، حىت تستطيع أن تعزي ذلك الوافذ املنتظر

 يمع   ت  غرب  ت  ر  حب   أي اليتج ارج د  

 دارج  ر  خي   تر ن  و كر 

 حارج البج  خةج دو   يفج 

                                                                 

.219الثراتية، صعلي عشري زايد، استدعاء الشخصيات  1 
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 يارج الدج  بةج و غر  

 ةج ين   املدج يفج  لج و اللي  

 ينةج زج ه احل  اؤر ر  صح   ينج تصر مت  

 ارج ب  ا الغر ه  تج ب  ى عت  و عل  مر ن   ي   يتج رف  و غر 

رارر ي الف  تغج ب  فأ  
1 

 من أوصاف أهنا تعج بالفسقحلرية و الضياع دار يتضح اشعور بتنبعث القصيدة من شعور مزدوج،
و لعل أول ما بعاث و التخلص من الفساد و الشر،الفجور و شعور بالرغبة يف التطهري و اإلنو 

احملور األول متثله :ورين رئيسني خمتلفني يف اإلجتاه مىلهذا اجملال هو انقسام القصيدة إ يالحظ يف
 .والثاين متثله داره اجلديدةدار السندباد قدمية

رحلته فالربغم من أنه حاول أن يبتعد عن ذاته القدمية يف رحالته السبع حيث لشاعر ايواصل 
 .انتصر على الغول و الشيطان و دفن و بعث و توهم أنه انفتحت له نافذة من مغارة الكون

فهي حتوي السموم و الشرور ما يكفي هلجرها و  –كما يتضح من أوصافها   –أما الدار القدمية 
 :اإلبتعاد عنها

 واقر رج   الدارج يفج  ان  و ك  

 ومج الرسر  هر انر ر  جد   ت  ع  رص  

 ىر  ى ي   وس  مر 

 ررج الش   اعقر ص   نار   يل  زمج إج 
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 رج خ   الص  يفج  رر فر حي  

 رر العش   هج ا ربج اي  وص  

 ومج ى سدر عل   ملحر و الج  يتر رب ج و الكج  تر ف  الز  

 1ارج د  ى جج ا عل  هذ  

يتضح من هذه أن الدار كانت مليئة بأنواع اخلطايا و الفجور، فالوصايا العشر تنتهك و خترق 
حدودها، سدوم تغرق يف شىت أنواع املوبقات يغضب عليها الرب و ميطرها زفتا و كربيتاو ملحا، 

كب أما على اجلدار الثاين فهناك صورة لكاهن يف هيكل البعل يريب أفغوانا فاجرا و بوما، و يرت
 :يف قوله لعذار حتت ستار الورع و التقىاملعاصي و يفتك سر اخلصب يف ا

 ل  بع   كلج في هي  اهنر و ك  

 وم  ا و بر ر  ا فاجج وان  عر  أف   يبج ير  

 ه  ار  د   الغ  يفج  بج ص  اخل   رر سج  ضر ت  يف  

 ىكار  الس   لر لج ه  ي ر 

ارر إط   ر  آخ   ارج ى جد  عل  : هج لج  قو  إىل  
2 

املعري الذي حقد على املرأة بوصفها بؤرة الشر و اآلثام، فنادى بقطع أما اجلدار الثالث فنرى فيه 
الشر كما دمية، و هي دار تدل على الفساد و النسل البشري، تلك هي مواصفات السندباد الق

 3.ترمسه صورجدراهنا اليت علقت على رواقها

 يرج ا املع  هذ  
                                                                 

.852خليل حاوي، الديوان، ص
1
 

. 852خليل حاوي،المصدرالسابق،ص  
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 هج ي  ن   عي    ف  خل  

 حيقج الس   ةج ليز   ده  و يفج 

 ل  سج ت  تغ   ل   ة  رأ  ام   د  كي  اهر ي  دن   

 طيقر اير ا و م  ه  ي   ساق    مر تر ش  ا، ي  ه  دمج  من  

 يقج حج الر  ي بج لج املط   سج الدن   يجج ي خلج شطج 

 هج وتج رغ   ن  مج  ينج هذ  الن  ةر ير  وج تك  

 1باه  اجلج  نر وس  و س  

خليل حاوي شخصية أبو العالء املعري ووظفها حبيث جند معري خليل يف هذه استحضر 
 .احلياة فنادى بقطع النسل البشريالقصيدة حاقدا على املرأة و على 

ور م و الشر أشلاالسموم و يشرب من  أيام طفولته يرضع من تلك يف هذه الدارقضى السندباد
مدمنا عليها منغمسا يف وحوهلا و رذائلها، حىت سرت يف عروقه و انطبعت يف صدره، و أصبح 

 :يقول متفننا يف أساليب اخلداع و املكر و النفاق

 واقج الر   اك   ذ  يفج  تر و  بل  

 مومر الس   و   اتر الغاز   هج  دمج يفج  ت  جر   ال  طف  

 سومر الر   رهج ي صد  فج ت  بع  ط  و ان  

 اقر ت  العج  ابر الصح   و   هج في  تج و ك  

 1فاقج الن  بج  هر مر ي طع  لج ، حنر م  ؤ  الل  فهر نر  
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املقطع الثالث من عفوته فنراه يشد أزره و يصمم على مغادرة رفاق السوء و يستفيق السندباد يف 
التخلص من شرهم فيلجأ إىل داره ينظفها و يطهرها من صدى أشباحهم و يغوص يف اعماق 

 .ذاته ليزيل عنها فجورها لعله يرقى إىل مصاف األنبياء و املتطهرين

 واقج الر   ك  ذا تر خ  سل  

 تاق  العر  ابج ح  لص  لج  يق  ى عتج و  مأ   هر يتر خلج 

 م  هر احر ي أشب  رج صد   ن  ي مج دارج رت  طه  

 هارج الن   و  يلج  الل  يفج 

 يجرج ن  خ  ي،سج نف  لج غر  من  

ر ينج لي    ةج شيق  الر   ةج احلي   ، و لني 

ار  تظ  ى ان  ل  ع   تر ش  عج 
2 

خمتنقة بالصمت و الغبار كأهنا صحراء كلس ماحل بوار، ألن على الرغم من كل هذا ظلت الدار 
ما كان ينتظره السندباد ل يأت بعد، و النبوة مطلب عسري ال يتحقق مبجرد تطهري الدار،و إن  
كان خطوة البد منها، كما أن العثور على البديل أمر يف غاية الصعوبة يف زمن كثر فيه الشر و 

نية و مكانته، وأصبح اإلنبعاث أمرا يتطلب التضحيات اجلسام، الفساد و فقد فيه اإلنسان إنسا
 :3الصبح و اإلمطاررفع السندباد يديه إىل السماء يشكو الضيف و يطلب صحو 

 ، ريبج مطارج اإلج  و   بحج الص   صحو   بت  طل  
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 يدارج  ت  ر  تك  ا اع  ماذ  فلج 

 ارج ب  الغر  و   متج الص  بج  ت  ق  ن   ا اخت   ملاذ  

 وار  بر  احلر م   سر لج ك    اءر ر  صح  

 1ت  تق  ي ال  ارج ي د  فج أن  و ك  

ل يستسلم السندباد، ألن بواعث التغيري و التجديد كانت تدفعه إىل األمام و تلح عليه، و أيقن 
أن البعث احلقيقي يقتضي اهلدم الكلي للدار، فراح يقوض السقف و حيطم اجلدران و يرمي هبا 

 .للموج األسود و الرياح

 دارر ى اجلج طو  و ان   فر ى السق  طو  ف ان  كي  

 يقةر العتج  ةر تل  املب   قةج ر  كاخل  

  راعر و كالش  
ر
 يرمتج امل

 ةج حيق  الس   ةج تم  الع   ارج ى حبج عل  

 يهج فج حي   ودج الس   ياحر الر   حف  

 هر كر علج ي   ودر أس   جر و مو  

 2ياحج لرج لج  يهج مج ير  

فيما يشبه املنام يرى أن يدخل السندباد يف بداية املقطع الرابع يف حالة من الغيبوبة املفاجئة، و 
 :داره قد تغري حاهلا من صحراء كلس ماحل بوار إىل جنة متوج بالثلج و الزهر و الثمار
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 وار  بر  ماحلر  سر كلج   راءر صح  

 مارج الث  بج  و   هرج و الز   لجج بالث   رجر مت  

 مت  ط   حت  ي اليتج دارج 

 اه  اضج أنف   من   ضر ه  تن   

 ابر خش  األ   جر تلج خت  

 1بيعج  الر  يفج  راءر خض   يهج ي فج يج و حتر  مر ت  تل  

جمرد حلم من أحالم السندباد اليت كانت تراوده  فهي تتحقق هذه الرؤيا بعد يف عال الواقع،ل     
أثناء معاناته و رغبته يف التطهري، فالدار مازالت على ما كانت عليه معتمة املسالك، تعز على 
الرتميم، و السندباد اآلن يف حاجة إىل أن يسلخ عن نفسه ذلك الزيف الذي ورثه و تشرب مسومه 

 :يقول ه و تنظيف داره من جديدو هو طفل صغري، فهو مصمم على حترير نفس

 ية  ثانج  ة  ي مر  ارج ت د  رغ  أف  

 وع  و جر بر طيج ي  طرج  رج ى مج  ا عل  أحي  

 ورر ي طير ضائج أع   ن  كأ  

 ارر بح  ت  عرب  

ظار  تج ى ان  ي عل  دج وح  
2 
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يأيت املقطع اخلامس ليكشف مقاما آخر من مقامات الرحلة، و يتحقق بعض حلم السندباد، و 
 :الطمأنينةو إذا بصوت امرأة طاهرة تناديه و تقبل عليه خبطوات تزرع اإلخضرار 

 ينةج املدج  ةج  ساح  يفج 

 اطاه  خر ت  ان   ك

 يجج اهلزج بج يئر ا جيج رق  و  ز 

 ليجج  اخل  يفج  اجج مو  األ   حج مر   من  

 مسر الش   رر كسج ا تر طاه  خر ت  كان   

 اللر الظ   يهج سقج تر ،ورج ى البلر عل  

 1ةر كين  و الس   رر اخلض  

 :اب السنني العجاف و يطري قائالتعم الفرحة نفس السندباد، ينسى معها عذ

 يدج اعج ي و س  دمج  ءر ل  مج 

 ولر صر الفر  هج و بج هر ا تز  م   يبر أط  

 ولج احلقر  و   بوعج ن  و الي   مج  الكر  يفج 

 ول  يقر  لن   رر عم  أل  

 2ني  سنج  من   ت  يا لي  
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يف هذا املقطع طيف هذه احلبيبة اليت لعلها ذاته اجلديدة النقية أو لعلها احلياة خيايل السندباد 
هلا مالمح ذلك امليالد  اجلديدة اليت ينشدها الشاعر لنفسه و لقومه أو لعلها فعال مبوبة و اقعية

الواقع هذا الشاعر ميتزج العام باخلاص و الطاهر الذي شل ذات الشاعر بكل جوانبها، ففي رؤيا 
 .1بالرمز امتزاجا فنيا رائعا

يف املقطع التاسع يتجسد هذا املنتظر يف بعث حضاري و روحي شامل للشاعر و أمته يف شىت 
م واقعه القدمي إىل ذاته القدمية إىل واقع آخر جديد جوانب حياهتا و ينبثق من كل ما كان يفع

 .ببالغ النصاعة و الشموخ

 اتج خن  ، مد  وج   مرر عيينج تلر حت  

 يب  خصج  لج بع   ضج بع   لهج و إج 

 ارج و ن  مج فح   ارر جب  هر بعضر 

 ارر ي و د  دارج  ل  مث  رج دا   ون  ملير 

 رومج الكر  ونج غصر  الج طف  و بأ  تزهر 

 يعج بج ر الر  ، مج  ونج يتر و الز  

 2قيعج  الص  ايلج لي   غب  

هذا البعث ، و إمنا كان مثة هذه املعاناة الطويلة و هذه التضحيات املتوالية من ل يكن جمانيا 
، "ريب"و لكن رؤيا الشاعر توشج يف ختامها بنوع من النار و الدخان األحر " الشاعر و أمنه 

كامال فمازال هناك التماسيح و ملاذا شاع يف الرؤيا دخان أحر و نار؟فالبعث رغم شوله ل يكن  
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األهنر املوحلة، ومن مث فقد ظلت مبة الشاعر كما يقول، وقفا على األخضر و النامي يف أرضنا و 
 .1لعل صفاء الرؤيا سوف يكتمل حني تبيد مظاهر اإلحنطاط يف حياتنا فتفيض على أرضنا بأسرها

ضرار فيها أطفال كالرباعم أضحت دار السندباد و غريها من الدور متوج باخلصب و اإلخ
يتفتحون، و مروج و مدخنات داللة على احلركة اإلنتاج و دور اإلنسان الفاعل يف احلياة، إذ ل 
يعد السندباد ذلك الشخص الذي عرفناه يف مطلع القصيدة، لقد تغريت شخصيته بعد أن غاص 

 .يف أعماق ذاته فطهرها من الزيف و الشوائب

رحلته تلك حبساب الربح و اخلسارة فريى أنه قد خسر ذاته القدمية، ممثلة بم يف اخلتايقوم السندباد 
 .2فيما مجعه من كنوز يف رحالته السبع السابقة و لكنه عاد إىل أمته حيمل بشارة البعث

 ةج جار  الت   و  املالج  س  رأ   عتر ضي  

 ة  ار  بش   هج  فمج ا يفج ر  شاعج  م  كر إلي   تر د  عر 

 ولر قر ا ي   م   ولر يقر 

 لج ص  الف   مج حج  ر  ا يفج م   سر حتر  ةج طر  فج بج 

 3ولج صر  الفر يفج  در ول  ير  أن   ل  قب   اهر تر  

بناء واقع ثانية قادرة على تغيري األفكارو  هبذا التحول أو الوالدة اجلديدة شخصيةاكتسب السندباد 
تناقضاهتا و بىن دارا ، و قضى على مفاسدها و (القدمية  رمز احلضارة) جديد،بعد أن هدم داره 

، و قد الحظنا كيف أنه وصل إىل ذلك بعد معاناة  (رمز احلضارة اجلديدة أو املنتظرة) جديدة
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ية للقصيدة، حيث كان يف كل مرة يعود بنا إىل نعنه املقاطع الثماكبرية و انتظار طويل، كشف 
 .يعيهاملشكلة نفسها، إىل الشيء الذي حيسه عنده و ال

إزاء عملية بسيطة يستبدل فيها صوتا مباشرا عند اختياره رمز السندبادكقناع هلالشاعر  يكن ل 
اء صوت جديد متميز يعتمد بصوت آخر غري مباشر على سبيل الكناية، بل حنن يف احلقيقة إز 

 .1على درجة تفاعل كال الصوتني على السواء –دته متيزه جب

رمز لألمة العربية، فبعد أن كان غارقا يف فالسندباد يف هذه القصيدة هو الشاعر، و هو أيضا 
مستنقع حضارته اآلسن، كما صوته القصيدة نراه اآلن قد ولد من جديد و عاد حيمل معه بشارة 

 .ميالد حضارة جديدة، تبىن على سواء اإلنسان الفاعل يف هذا الوجود

ضارة على أهنا فعل هي اليت ساقته إىل اإلميان باحل" قد تكون املعاناة اليت مر هبا خليل حاوي
تقدم، و أن إله التقدم هو إله لإلنسان احلقيقي، كما آمن به مفكرو القرن الثامن عشر يف 

، ومن مث فاإلنسان وحده قادر على كسر احلواجز و جتاوز الصعاب لتقرير مصريه و بناء 2"فرنسا
به يف بعض جوانبه حضارته، فهو احملور الذي يبدأ منه كل شيء و ينتهي غليه، و هذا الطرح يش

 3(.اإلنسان األعلى) حول فكرته  1111_1،11طرح الفيلسوف األملاين فريدرشنيتشه 

فاإلنسان العريب املعاصر يف نظر حاوي ال قيمة له يف ذاته، و ال مكان له يف هذا العال، و كل ما 
 .بقي منه أنه وسيلة لبعث إنسان آخر من النوع األعلى على حد تعبري نتشه

بعث السندباد أول ماولة يقوم هبا الشاعر بوصفها رمزا لبعث اإلنسان، ألن هذا األخري ال كان   
 .يستطيع أن يفعل شيئا مال يبعث من جديد كما بعث السندباد
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هبذا كله فلقد كان سندباد خليل حاوي من انضج النماذج يف استخدام الشخصية الرتاثية عنوانا  
ألفكار يف جتربة الشاعر من خالل السندباد الذي اختذ به على مرحلته و جتسدت الصور يف ا

اختاذا داخليا ومن هنا يتضح أن الشاعر استطاع ان يستلهم احداث القصيدة و أطوارها املختلفة 
 .من خالل رمزا واحدا يف بناء القصيدة بناء نصبا متكامال

اإلستيطان بالوحول يف عال مليء إذ يعرب عن جتربة " هنر الرماد" يكتنف الغموض قصائد ديوانه 
" البحار و الدرويش" بطني ميت هنا، طني حار هناك يف الغرب طني بطني، ففي قصيدة 

الذي ضحى بنفسه " فاوست" يف اجملهول و مع " بوليس" يتحدث عن البحار الذي طوف مع 
العريق باحثا عن املعرفة ليفتدي املعرفة مث انتهى إىل اليأس مع العلم يف هذا العصر فأحبر إىل الشرق 

 :فلما رأى حاله كفر هبا قائال

 بات   النائج اينج  املو  يينج تغاوج  ي         لن  رج أد   تر  ما لس  ض إىل   أم  خلينج 

 وات  مر  نر  ي                      ا طج                 ى             بعضه  مم   ا طي      نر         ه  بعضر 

 املوات   نيج الطج  مع   متر  كم    ى         آه  احملم  ي طينج فج تر رق   أح   كم    آه  

 يقج فرج ا لل  ق  رز   ان  األكف   شرر ين               تج لم         و  حيج للرج  حرج  للب  يينج حلج 

 1ات  م   يهج ن   عي   يفج  وءر الض   اك  ذ   مات  يقج الطرج  اتر ار  من   هج ينج بع   ت  مات   حرر ب  مر 

و املالحظ هنا أن هذه العالقات اجملازية اليت قامت بني الكلمات الشعرية تشدد الشاعر يف 
حذف التعابري املوضحة لبعض االلتباسات و مكامن الغموض اختصر الشاعر عباراته و رمز إىل  

كل فكرة قائمة يف نفسه بكلمة واحدة، فاستنجد بألفاظ الطبيعة و أسقطها مباشرة على الواقع 
ساين، كما أن هناك الرمز الالمدود املصور إىل اليأس الذي انتهى إليه أثناء شكه بالثقافة االن

                                                                 

. 11-،1خليل حاوي، الديوان، ص  1 
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و حنن نفهم من رموزه أن العلوم العصرية ليست منجاة لإلنسانية بقدر ماهي أغطية " املعاصرة 
 .1"تكفن جفاف احلياة

رمز احلياة الطيبة " لصخرةا" جند أن شعر خليل حاوي يعج برموز طبيعية توحي أبعادا واقعية مثل 
الباقية، خيتار الشاعر الصخرة لريمز إىل الدميومة يف حياة طيبة يبقى خريها، و يتجمد فيها الزمن، 

طيع أن تتحكم نواميس احلياة فال حتاول أن تلقي على ت، إذا كانت تس"لعازر الناصري" ليقول
 .ب معجزة جديدة تنقذ البشريةالقبح الكوين ستارا أرجوانيا مجيال خيفي قبحه، بل املطلو 

فاحلياة عند حاوي هي ذلك الستار اجلميل الذي يرمز إىل أهبى األلوان و مينحها السعادة يف 
 :العيش و حب الدميومة و األمل

 يتمج ا حن  عن  و د  ةر ر  الصخ   ت  أنب  

 وارج ى الد  حر   من  خرج الص  بج 

 اي  مدج ر  ا س  ر  عم  ةج حظ  الل   رر مس  

 اقن  صج ب  ي ي   الذج  جج املو   در مج  

 2غولج  فج ر  جر  يفج 

تعاين فاجعة  هبشهوة املوت و يدع أرض" زر حيىيعا" ن خليل حاوي رغم جلوئه إىل املعجزة يدع ل  إ
يدعو إذا كان هذا هو البحث املرجتي فعلى حوافر اخليل أن تدوس الكتب و ف.املأساة دون رجاء

 :الشاعر إىل التدمري الشامل

 الر غ  أد   لج شال   إىل   ضر األر   ت  اع  ج  

                                                                 

.111نسيب نشاوي، املدارس األدبية يف الشعر املعاصر، ص   1 
.،31خليل حاوي، الديوان، ص  2 
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 ولج املغر  انر س  فر   انج رس  الفر  ن  مج 

 ارج  الن  يفج  عر رك  ي   لر ك  ي  ه  

 اان  دخ   لر ح  تن   اءج فر  الص   بر تر الكر  نر تئج 

 1ولج اخلير  اءاتج د  يف حج 

و هو يف هذا يطالبنا مبسح اخلصب ما يستحق االنبعاث السوي، هيف طبيعة وجود الشاعر ل جيد
مسح الذاكرة، مسح القطار ألنه ميثل احلركة، مسح اجلدران و  بعدة أشكال مثل مسح الدروب،

تتواىل الصور املوحية على هذا النوع بكل ما حتويه من إيقاع داخلي تتجاوب يف ثناياه أصداء 
 .2موسيقى املوت مع حياة الكون و نواميسه

حاوي كلها عدة أشكال، حبيث تكاد كلمات خليل أهنا تأخذ القصيدة هذه تبدو لنا الرموز يف 
تتحول إىل رموز، و تشري إىل حقيقة أو تومئ بفلسفة حىت غدا البناء الشعري لديه جمموعة كثيفة 
من الرموز، ختفي نظرات الشاعر الفلسفية إىل مهوم عصرنا احلضاري املغمور بالصراع بني خمتلف 

 .احلتميات الكونية و احلضارية

 
 

                                                                 

.335، ص نفسهاملصدر  1 
.331حسني مروة، دراسات نقدية يف ضوء املنهج الواقعي، ص  2 
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ن معمارية القصيدة العربية اجلديدة قد تطورت على أيدي شعرائها باكتشافهم ظواهر فنية إ   
مجالية جديدة يف شعرهم سامهت بشكل كبري يف حتديث الشعر املعاصر، كما أثرت يف بنية 

 .القصيدة شكال و مضمونا

و حىت باختالف املوضوعات ملعاصر باختالف الثقافة و الذوق،تعدد طرح الرمز يف الشعر العريب ا
و املضامني، و املغزى من استخدام الرموز استخداما كامال يف الشعر دليل على ثراء الرمز الشعري 

 .و قوته التعبريية، و هذا هو حال الرمز يف األدب املعاصر

 :لبحث يف النقاط اآلتيةو ميكن إمجال نتائج هذا ا

خليل حاوي يعد واحدا من شعراء جيل احلداثة الشعري األول الذي استطاع أن يثور  -
 .على األشكال الشعرية السائدة

الرمز قيمته إال من خالل البناء الكلي للقصيدة، فالكلمة مفردة ال تعين ال يكتسب  -
عضوا حيا يف جسم الرمز أو الوحدة سوى ما تدل عليه، ولكنها تعين الكثري مىت أصبحت 

 .القصيدة
اإلحياء والفارق بينه وبني الصورة ليس يف نوعية كل منهما بقدر ما هو يف بالرمز يعين  -

 . درجته من التجديد
جتربته الذاتية واالنسانية يف رمز من الرموز بطريقة إبداعية فيها  خليل حاوي خلص الشاعر -

 .مع هذه الرموز من خالل استحضارهاالتكثيف و الرتكيز والتفاعل 
مزج الشاعر بني الذات و املوضوع، وربط احلاضر باملاضي، وهذه هي صفات الشاعر  -
 .املعاصر

الشاعر خليل حاوي للشعر احلديث بنية فكرية تارخيية نفسية فنية و يتميز شعره خيلق -
 .توهجها بوحدة الرؤيا و انسجام البنية و متاسك األسلوب و صفاء الرموز و
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احتل الرمز مكانة مرموقة يف القصيدة العربية و ذلك ما للرمز بكافة أنواعه و مصادره   -
من أمهية كبرية لدى الشاعر املعاصر الذي راح يسقط ما يراه مبنظور رؤيته على هذا العامل بلغة 

أفكاره و رؤاه، هو األمر الرمز فوجد فيه األداة التعبريية املناسبة اليت تتيح له حرية التعبري عن 
نفسه الذي أدى بالشعراء بتبين الرمز و جعله الوسيلة األمثل يف التعبري عن التجربة الشعورية 

 .جها بلغة جديدة تتضمن رؤيا فنيةلديهم و إخرا
ببنية  نفسه الوقت من مسات القصيدة عند خليل حاوي كثافة الرموز، وارتباطها يف -

العمل األديب عنده، ففي القصيدة الواحدة نرى حشدًا هائاًل من الرموز اجلزئية اليت تتعانق، 
ومتضي يف تيار القصيدة العام، ومتثل خاليا حية يف بنية الرمز الكلي للقصيدة، ورمبا يرجع ذلك 

لبحار ونظرة يف قصائد مثل ا ،إىل اعتماد الشاعر بشكل جوهري يف قصائده على األسطورة
م، قصيدة الغفران من صاحل إىل مثود، آالم 2691والدرويش، السندباد يف رحلته الثامنة، لعازر 

 .إخل.... احلزينة، سدوم
داً للرمز فما تكاد ختلو قصيدة من قصائده من حش ءشعراالخليل حاوي من أكثر  يعد -

الطبيعية والرموز الواقعية والرموز شبكة من الرموز هذه الرموز ترتاوح بني الرموز الرتاثية والرموز 
الالشعورية وتكاد كل كلمة حتمل يف سياقها إشعاعًا رمزيًا وقدرة الشاعر على ابتكار الرموز كبرية 
وقد بلغت حداً كبرياً من الشهرة يف الشعر العريب احلديث نذكر منها على سبيل املثال رمز الريح 

سمراء، ورمز الناسك، كل هذه الرموز يف قصيدة ورمز الناي ورمز الطاووس، ورمز البدوية ال
 .واحدة هي قصيدة الناي والريح يف صومعة كمربدج

بلغ خليل احلاوي يف حتقيق الوحدة العضوية يف القصيدة حدًا كبرياً، فال نستطيع أن  -
لقد وصل . نقدم سطرًا أو نؤخره أو حنذفه، وكل شيء موضوع يف موضعه وفق هندسة حمكمة

يف قصائده إىل هذه الدرجة يف الوقت الذي رأينا فيه بعض رصفائه يقعون يف عيب خليل حاوي 
 .حشد الرموز الكثرية دون ضرورة فنية كبرية لذلك



    خاتمة
 

252 
 

من مالمح القصيدة عند خليل حاوي وهو جناحه يف االستفادة من أفكار عصره،  -
ملوضوعي ألفكاره ويف وتشبع قصيدته هبا دون أن تصاب باجلفاف وأنه يعمد إىل حتقيق املعادل ا

وأعتقد أن أفضل منازع الفكر اليت يفيد منها الشاعر هي املنازع "هذا الصدد يقول خليل حاوي 
اليت تشيع يف عصره، وتتجسد وتصبح واقعًا حياتيًا حيًا ينفي عن الفكر صفة التجريد وجيعله من 

 ".املسلمات البديهة
ربية جتسيدًا هلموم اإلنسان يف بالده جتربة خليل حاوي من أعمق التجارب الع تعترب -

 .وتارخيه وتراثه الشعري
يب احلديث تتضح مكانة خليل حاوي يف حركة الشعر احلر، بل ويف حركة الشعر العر  -

وتتميز القصيدة لديه هبندسة حمكمة كل شيء فيها موضوع يف موضعه، ورغم عمق ، عموماً 
كما رأينا متيز . اإلهبام الذي ينسف املعىن أو الداللةالقصيدة الواضح عنده، فإهنا ال تتسم بسمة 

القصيدة لديه بكثافة الرموز، وارتباطها يف نفس الوقت ببنية العمل عنده وللشاعر قدرة كبرية 
وقد ارتبطت بعض الرموز به مثل رمز البدوية السمراء والناي والريح والناسك، .على ابتكار الرموز

 .وجنية الشاطئ والبصارة إخل
يف األخري أمتىن أن أكون قد وفقت يف تقدمي دراسة موضوعية متكاملة لظاهرة الرمز يف الشعر  

حيث يعد العريب املعاصر حبيث تبنتها طائفة من الشعراء املعاصرين، وأثروا هبا جتربتهم الشعرية ،
وهذا من  خليل حاوي من الشخصيات الكاسرة للرتابة، اليت كان يعاين منها الشعر العريب املعاصر

كما أمتىن أيضا أن أكون قد وفقت يف إعطاء الشاعر حقه من العناية   خالل توظيفه للرموز،
 .ووفيت البحث حقه من الدراسة و التحليل

 .أرجو أن أكون قد وقفت ولو بدرجة قليلة يف اإلملام جبميع جوانب هذا املوضوع
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 :قائمة المصادر والمراجع

 رواية ورش ٬القرآن الكرمي

 المصادر: أوال

 ٬بريوت ٬ 1ج ٬دار املعرفة ٬تح حممد قرقزان  ٬العمدة يف حماسن الشعر و آدابه٬ابن رشيق القريواين  -1
 .1ط

دار  ٬تح داالتنجي ٬دالئل اإلعجاز٬عبد القاهر اجلرجاين بن عبد الرمحان بن حممد اجلرجاين  -2
 .م1991 ٬بريوت ٬الكتاب العريب 

 م2001 ٬ 3ط ٬بريوت٬دار نوبلس ٬البيان و التبيني٬اجلاحظ  -3
 .م٬1999  2خليل حاوي ٬ الديوان ٬ دار العودة بريوت ٬ ط -4
 .م1991 ٬بريوت ٬دارالعودة ٬س يف بالديالنا٬2 1م ٬الديوان٬صالح عبد الصبور -1
 .األردنالغفران٬ زهران للنشر والتوزيع٬اهلوى و  ديوانفتحي عبد اهلل٬ -6
 ٬بريوت٬ر الكتب العلميةدا٬تح و تعليق عبد املنعم خفاجي ٬نقد الشعر ٬قدامة بن جعفر -9

 .1ط٬لبنان
 .املتنيب٬الديوان٬دار صادر٬ بريوت -1
 .م٬1999  3دار العودة٬ بريوت٬ ط ديوان الفيتوري٬  –حممد الفيتوري  -9

 المراجع: اثاني

ابراهيم احلاوي٬ حركة النقد احلديث و املعاصر يف الشعر العريب٬ مؤسسة الرسالة٬  -1
 .م1914/ه1٬1404بريوت٬ط

و التوزيع  ديث٬دار املسرية للطباعة و النشرمدخل لدراسة الشعر العريب احلإبراهيم خليل٬ -2
 .م2003/ه٬1٬1424ط٬عمان 

ديوان املطبوعات اجلامعية بن عكنون  ٬الغموض يف الشعر العريب احلديث ٬ابراهيم رماين -3
 .م1991 ٬اجلزائر
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عمان  2إحسان عباس اجتاهات الشعر العريب املعاصر٬ دار الشروق للنشر والتوزيع ٬ ط -4
 .م1992األردن 

 .م٬1996 ٬1طدار الثقافة٬ بريوت٬ لبنان٬الشعر فن٬إحسان عباس -1
 1ط ٬بريوت ٬املكتبة العصرية ٬جواهر البالغة يف املعاين و البيان و البديع ٬ أمحد اهلامشي -6

 م1999/ه142٬
أساطري و رموز و فولكلور يف الفكر ٬يف نقد الفكر األسطوري الرمز ٬أمحد ديب شعبو -9

 .م2006 1لبنان ط٬مؤسسة احلديثة للكتاب طرابلس٬اإلنساين
٬ ٬2 دار العودة ٬ بريوت ط( ارنةدراسة حضارية مق) امحد كمال زكي٬ األساطري  -1

 .م1999
 .م1911٬بريوت٬دار النهضة٬واجتاهاته أصوله٬النقد األديب احلديث٬زكي أمحد كمال  -9

 .م1991 2٬ادونيس ٬ زمن الشعر ٬دار العودة ٬ بريوت ط -10
 .م٬1991 3لبنان٬ ط ٬بريوت ٬دارالعودة ٬مقدمة الشعر العريب٬أدونيس علي أمحد سعيد -11
ة القصيدة العربية املعاصرة٬الدار املطبوعات اجلامعية بن بنيلرمز يف آمنة بلعلى٬أثر ا -12

 .م٬1913 1عكنون٬املؤسسة العربية للدراسات و النشر٬ط
 .م٬1913 3ط ٬بريوت ٬٬ دار الكتاب اللبناين6ج ٬الشعر العريب املعاصر٬إيليا احلاوي  -13
٬ 2الثقافة٬ بريوت٬ ط إيليا احلاوي٬ الرمزية والسريالية يف الشعر الغريب والعريب٬ دار -14

 .م1913
٬ ٬1ج 1إيليا احلاوي٬خليل حاوي يف سطور من سريته و شعره٬دار الثقافة٬بريوت٬ط -11

 .م1914
 .م٬1916 2بريوت ط ٬دار الكتاب اللبناين 1ج٬يف النقد و األدب  ٬إيليا احلاوي -16
 ٬رسالن دار ٬بني أفق النقد األديب وأفق النظرية الشعرية٬الشعريةواحلداثة٬بشري تاوريرت -19

 .م٬2001 1ط ٬سوريا ٬دمشق
٬مارس 1جربا ابراهيم جربا٬النار و اجلوهر٬ دراسات يف الشعر٬دار القدس٬بريوت٬ط -11

 .م1991



256 
 

 .م1911حسني مروة٬ دراسات نقدية يف ضوء املنهج الواقعي٬٬ مكتبة املعارف٬بريوت٬ -19
العامة٬ بغداد ٬ دار الشؤون الثقافية ( الكتاب األول)خزعل املاجدي٬ العقل الشعري  -20

 .م2004 1العراق ط
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 ملخص

منوذجا حيث  -خليل حاوي-يعاجل هذا البحث موضوع الرمز و داللته يف القصيدة العربية املعاصرة 
املعاصر و وسيلة من وسائل التعبري اليت إلتفت إليها الشعراء العريب يعد الرمز من أهم الظواهر الفنية يف الشعر 

خدمة لغاياهتم يف بلوغ االتقان الفين و القدرة على التوصيل و التأثري ،فقد بدأنا حبثنا  و إغنائه فاهتموا بتوظيفه
فيه إىل نشأة القصيدة املعاصرة و أهم مميزاهتا و ظواهرها الفنية  و قد أشرنانبذة عن الشعر املعاصر، دراجهذا بإ

و خصائص املدرسة الرمزية  ات الرمزمن مكون و الرمزية يف الشعر املعاصر مث انتلقنا إىل احلديث عن الرمز
الغربية و العربية و بعدها حتدثنا عن توظيف الرمز عند الشعراء العرب املعاصرين مبا فيه الرمز الطبيعي و 

و أهم الشخصيات اليت وظفها الشعراء املعاصرين،فختمنا حبثنا هذا باحلديث عن البناء  األسطوري والتارخيي
و الرمز وعالقته بالصورة الشعرية،و عالقتها بالرمز، و  اوي وعن التجربة الشعريةالفين للرمز يف شعر خليل ح

 يف البناء الرمزي للقصيدة.

خليل حاوي -الرمزية-القصيدة المعاصرة-الداللة-الكلمات المفتاحية: الرمز  
Résumé 

Cette recherche traite du sujet du symbole et de son importance dans le poème arabe -
contemporaine Khalil Hawi-en tant que modèle ou le symbole est l’un des phénomènes 
artistiques les plus importants  de la poésie arabe contemporaine et un moyen 
d’expression que les poètes ont cherché à les employer et à les enrichir pour atteindre 
leurs objectifs techniques et la possibilité de se connecter et l’influence,nous avons 
commencé notre recherche en incluant un profil de la poésie contemporaine,Et nous 
avons parlé de l’émergence du poème contemporain et de ses caractéristiques les plus 
importantes et des phénomènes artistiques,puis nous nous sommes déplacés pour parler 
du symbole et du symbolisme dans la poésie contemporaine des composantes 
symboliques de l’école symbolique occidentale et arabe et avons parlé de l’emploi du 
symbole dans les poétes arabes contemporains,y compris le symbole naturel et légendaire 
et historique Et les personnages les plus importants employés par les poètes 
contemporains,nous avons conclu cette conversion en parlant de la construction 
artistique du symbole dans la poésie de Khali Hawi et de l’expérience de la poésie et de 
sa relation avec le symbole,le symbole et sa relation avec l’image poétique et dans la 
construction symbolique du poème. 
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