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*

**

***

الملخص
جلشمض رضء أسحسٓ مه ػىحطش ذىحء جلشؼشِّّٔ يجلمشتىض جألسحس للشحػش جلمؼحطش ٔؼتمذ ػلٕهٍ
جػتمحدجً السُحمٍ جلىرٕش فٓ جحشجء جلىض جلشؼشْ .ئن ػلٓ رؼفش جلؼالق مهه جلرهحسصٔه فهٓ
جلشؼش جلؼشذٓ جلمؼحطش يًَ جذه جلستٕىٕحت يمه أذشص شؼشجء َزج جلزٕل جشهتُش فهٓ شهؼشٌ
ذشؤٔتٍ جلمًػًػِّّٕ ئلٓ جلًجلغ جلؼشذٓ ،يجلحمٕمّ َٓ أنّ جلتًجشذ ذٕه شؼشٌ يذٕه جلًجلغ ًَ
جلزْ أحمل وحَل جلمظٕذِ ػىذ جلؼالق يجلمظٕذِ ػىذ جلؼالق تـغٓ ػلُٕح سجتحهّ جلتشهحؤ
يَزٌ جلظرغّ تىمُّ ػه جوُٕحسجت ٔالحظُح جلشحػش فٓ جلشحسع جلؼشذٓ ،يَزج جلًجلهغ جلمتهشدْ
ًَ جلزْ رؼل جلؼالق ٔشمّ وحس جلمشجحٓ يأذلغٍ حذَّ جلمأسحِٔ .تزٍ َزج جلرحج طًخ دسجسّ
لظٕذِ «وًجح ذحذلٓ» مه دًٔجن «أغىِّّٕ جلممحله جلؼحتؼّ» مهه مىظهًس تهأئلٓ؛ يجلرحهج
للمرغ ػلٓ أَذجفٍ جلمتًخحِ جػتمذ ػلهٓ جلمهىُذ جلًطهفٓ -جلتحلٕلهٓ يأخهز جلمظهٕذِ
ذحلفحض يجلممحسذّ جلتأئلِّّٕ مه ػترّ جلؼىًجن ئلٓ مته جلىض ،يمح تمخّغ ػه َزج جلرحج
ًَ أنَّ جلمظٕذِ سفغ للًجلغ جلؼشذٓ جلمتشدْ يجػتمذ فُٕح جلشحػش ػلٓ مفحسلّ جألديجس ومهح
جػتمذ ػلٓ جلتشجث ذًطفٍ مه جلشيجفذ جلُحمّ لشؼش جلؼالق لتزسٕذ جلًجلهغ جلؼشذهٓ يمهح
ئلٍٕ مه جلمًت يجلؼٕحع ييظّف جلتشىٕالت جلظهًسّٔ جلحسهّٕ لٕؼمِّهك ذُهح مأسهحِ جلًجلهغ
جلؼشذٓ.
الکلمات الذلیلیة :جلشؼش جلؼشجلٓ جلمؼحطش ،ػلٓ رؼفش جلؼالق ،جلمهشجءِ جلتأئلٕهّ ،لظهٕذِ
وًجح ذحذلٓ.

* أستحر فشع جللغّ جلؼشذّٕ ي دجذُح ذزحمؼّ ؿُشجن ،ؿُشجن ،جٔشجن.
** ؿحلد جلذوتًسجٌ فٓ فشع جللغّ جلؼشذّٕ ي دجذُح ذزحمؼّ ؿُشجن.
*** ؿحلرّ جلذوتًسجٌ فٓ فشع جللغّ جلؼشذّٕ ي دجذُح ذزحمؼّ فشدٔس لم.
جلىحتد جلمسإي  :حسٕه جلٕحسٓ

hsn_elyasi@ut.ac.ir
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المقذمة
فمذ أيلٓ جالتزحَحت جلىمذّٔ مح ذؼذ جلىمذ جستزحذّ للمحسب جَتمحمهحً ورٕهشجً ذحلمهحسب فهٓ
ػملِّّٕ جلتًجطل يجلحمٕمّ جلتٓ ال غرحس فُٕح َٓ أنَّ جلىض جلشؼشْ ٔرمٓ مزشد جوفؼح جدذهٓ
مىتً ئن لم تًجورٍ مخٕلّ تأئلّٕ رحدِ« .ئنَّ جلتأئل ؿشٔمّ للىشهف ػهه جلمخرهًء فهٓ
محيسجء جللغّ للًطً ئلٓ مؼىٓ ٔحتملٍ جلىض جلشؼشْ يًَ ػملّٕ مؼشفٕهّ لرهل أن ٔىهًن
ممحسسّ ومذّٔ ذحتّ يذُزج ٔىًن لٍ رذيْ تًجطلّٕ مهغ جلهىض مهح ٔهشْ رهحدجمش»(ػضٔهض
جلمذسس.)23: 5175،
وظشجً ألَمٕتٍ فٓ ػملّٕ جلتًجطل رحء جلتأئل وشدِ فؼل ػلٓ ذؼغ جالتزحَحت جلىمذٔهّ
يخحطّ جلشىالوّٕ جلتٓ تشوّض ػلٓ جلىض يجلزحود جلشىلٓ يلذ أخلٓ جلمىحن لسلـّ جلمحسب،
يرله ألنَّ جلفؼل جلتأئلٓ فٓ ػملِّّٕ جلمشجءِ ًَ جلزْ ٔىشهف ػهه ممحطهذ جلهىض ،ئهضٔ
جإلوتحد ألوٍَّ ٔشلٓ ذؼملّٕ جلمشجءِ ئلٓ مذجسد جلمؼحٔشّ جلحمٕمّ لفسٕفسهحء جلهىض يجلتمخهل
جلؼمٕك لمفحتىٍ(فًصّٔ.)1: 5113،
جلزمحلّٕ يمغحلٕغٍ جلتٓ تحً دين جلمرغ ػلٓ جلمؼهحوٓ يجلمؼحٔشهّ َىهح َهٓ حًجسٔهّ
جلتًجطل ذٕه جلىض يجلمحسب يَزٌ جلحًجسِّّٔ تأتٓ ذمشجءِ تأئلّٕ تخهشد جلهىض مهه أححدٔهّ
جلحؼًس ئلٓ جوفتحح جلمؼهحوٓ يجلهذالالت؛ فحلتأئهل َهً خـهحخ جلمهحسب ػىهذ ذهً سٔىهًس
جلتفىٕىٓ(سٔىًس ،)771: 5112،يَزج جلخـحخ جلتأئلٓ ًَ مح ٔسمً ذٍ جلىض يًَ مح ٔزؼل
جلمحسب مسحَمحً فٓ جوتحد جلمؼحوٓ يجلذالالت يفٓ جلحمٕمّ ئنَّ جلفؼل جلتأئلٓ ذًطفٍ خـهحخ
جلمحسب ًَ مح ٔمخِّغ ذىٕحت جلىض ئمذ جلممحطذ للمحسب جلتأئلٓ.
ئنَّ شؼش ػلٓ رؼفش جلؼالق ؿحفحّ ذحلشمًص جلمختلفّ يجلظًس جلشؼشّٔ جلمخظّرّ جلتٓ تأتٓ
مه جإلوحشجفحت يجإلوتُحوحت أي ؿشق جلتؼرٕش جلملتًّٔ جلتٓ تخلك فؼحءجت رمحلّٕ فٓ جلهىض
جلشؼشْ يتخلك وًػحً مه جلمشحوسّ ذٕه جلمتلمٓ يذٕه جلىض جلشؼشْ فهٓ مىـمهّ جلتلمهٓ.
رحء َزج جلرحج فٓ مححيلّ تأئلّٕ لذسجسّ شؼش ػلٓ رؼفش جلؼهالق مهه جلشهؼشجء جلرهحسصٔه
ػلٓ خشٔـّ جلشؼش جلؼشذٓ جلمؼحطش يمُح جلرحج ًَ جلمرغ ػلٓ جلمؼحوٓ ذؼذ ئصجحّ جلسهتحس
ػه يرًٌ جلشمًص يجلذالالت فٓ ػًء جلتأئلّٕ جلتٓ تسهُم فهٓ جسهتىـحق جلهىض جلشهؼشْ
يتمًٔلٍ.
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خلفیة البحث
وترت ذحًث وخٕشِ حً شؼش جلؼالق وخضُّ ذؼؼُح ذحلزوش .فمذ رمهغ جلهذوتًس أحمهذ
ػفٕفٓ مزمًػّ ممحالت وترت ػه شؼش جلؼالق فٓ وتحخ(ٔ ) 5172حمل ػىهًجن جلظهًت
يجلمختلف يًَ ٔتؼمه ممحلّ «لغّ للظهحًِ لغهّل للغهٕمِ» لـهشجد جلىرٕسهٓ يممحلهّ «ذىٕهّ
جلخـحخ جلمىتفٓ ذزجتٍ ال شٓء ٔحذث يال أحذٌ ٔزٓء ومًررحً» ذملم مؼٕه رؼفهش محمهذ
يممحلّ «لظٕذِ جلشخظّٕ فٓ شؼش جلحشخ» للذوتًس ػلٓ ػرحس ػلهًجن يممحلهّ «جلتحلٕهل
جللغًْ لمظٕذِ ػًدِ رلزحمش» ذملم ػرهذجلؼضٔض جلممهحل ؛ يوتهد محمهذ شهىشْ ممحلهّ
مؼىًوّ ذه«طحدمّل رذِل َزج جلشؼش» يممحلّ «لغّ ترتذب ذحلشٔ يتىتُهٓ ذهحلمـش» للهذوتًس
وحطش شرحوّ يوتد محمذ وحطش وتحذحً مؼىًوحً ذه«ػلٓ رؼفش جلؼالق سسً جلزمح يجلمخٕلّ»
يلم وزذ ذٕه جلرحًث جلتٓ وترت ػه شؼش جلؼالق ذظلّ ئلٓ مًػًع جلرحهج يَهزج جلرحهج
أي مححيلّ تأئلِّّٕ رحدِ لمظٕذِ «وًجح ذحذلٓ» يَٓ مه أشُش لظهحتذ جلؼهالق فهٓ دٔهًجن
«أغىّٕ جلممحله جلؼحتؼّ».
منهج البحث
فمذ جورىٓ َزج جلرحج ػلٓ جلمىُذ جلتأئلٓ جلزْ مهه مُحمُهح تمًٔهل جلهىض جلشهؼشْ
يئصجلّ جلحزد جلتٓ تمغ جستزحذّ لمتـلرحت جلحذجحّ جلشهؼشّٔ ذهٕه جلهىض جلشهؼشْ يذهٕه
جلمتلمٓ ،يرحء جلرحج يفك مح رحء ذٍ سيجد جلُشمًوًؿٕمّٕ خحطّ جمرشتً جٔىً يرحدجمٕش.
الرمز والتشکیل الصىری
ئنَّ جلشمض جلشؼشْ رضء ال ٔستُحن ذٍ فٓ جلتشىٕل جلشؼشْ جلمؼحطش يًَ ظحَشِ شهؼشّٔ
ٔؼىف جلشؼشجء جلمؼحطشين ئلٓ جستخذجمُح يجإلوخحس مىُح ،يًَ ٔذ ُّ أي مح ٔذ ُّ ػلهٓ وؼهذ
جلًػٓ جلشؼشْ يػمك جلخمحفّ لذْ جلشحػش يسؼّ جؿالػٍ مه جلمهًسيث ذأشهىحلٍ جلمختلفهّ.
«تؼذُّ لؼِّّٕ جلشمض جلشؼشْ يجحذِل مه جإلوزهحصجت جألسحسهّٕ جلمُمهّ فهٓ جلمظهٕذِ جلؼشذٕهّ
جلمؼحطشِ ،يذلغت مه جلمىحوّ جلفحتمّ جلحذَّ جلزْ لح ػىهٍ جلشهحػش ئوَّهٍ يجحهذ مهه جأللهحوٕم
جلخالحّ للشؼش جلمؼحطش»(جلحفهًظٓ .)522 : 5175،ئنَّ جلشمهض ػىظهش أسحسهٓ مهه ػىحطهش
جلشؼشّٔ ػىذ جلشحػش جلمؼحطش ٔتؼىّض ػلٍٕ ال للتزىّد ػه جلخـحذّٕ يجلمرحششِ فٓ جلتؼرٕش ذل
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لفحػلّٕ ديسٌ فٓ جلىض جلشؼشْ يديسٌ فٓ جحشجء جلىض جلشؼشْ داللٕهحً يجٔححتٕهحً .ئن جلشمهًص
ػىذ جمرشتً جٔىً جلتأئلٓ َٓ وحفزِ وـلُّ مىُح ػلٓ جلمؼحوٓ؛ ئوَّهٍ جؿهالق شهٓءخ خهش حهحالً
محلٍَّ أي ممخالً لٍ ػه ؿشٔك جإلٔححء مؼتمذجً جلتىخٕف جلشذٔذ ذؼٕهذجً ػهه جلتحذٔهذ ئمهى
جلىض ػممحً يجوفتحححً(ششت  .)91: 5175،ئمىه للشمهض أن ٔمهذِّ للمظهٕذِ ػًوهحً أسحسهٕحً
للتؼرٕش ػه مًػًػُح،ئر ئوٍَّ ٔمتله ؿحلّ َحتلّ لخذمّ جلفىهشِ أي جلمًػهًع جلشهؼشْ ومهح
تشٕش ئلٍٕ مًسًػّ ذشوستًن للشؼش يللشؼشِّّٔ(جلؼالق .)22: 5179،يجلظهًسِ جلشهؼشّٔ َهٓ
جلمزمًػّ مه جلؼىحطش جلمختلفّ جلتٓ تخلك جلححلّ جلشؼشّٔ فٓ جلىض جلشؼشْ جلمؼحطش يلٍ
حؼًسَح فٓ جلشحػش جلؼشذٓ جلمذٔم لىه تؼذدت أديجت جلتشىٕل جلظًسّٔ ي لٕحتُح فٓ جلشؼش
جلمؼحطش جلتٓ تخذ جلشؼشّٔ مه وححٕتٓ جلزمحلّٕ يجلتؼرٕشّٔ.
القراءة التأولیة
ئنَّ جلتأئل ًَ مشحوسّ جلىض جلشؼشْ يجالشترحن مؼٍ ذغّٕ جسهتىـحق جلهىض جلشهؼشْ
يجلىشف ػه مىىًوٍ يًَ ؿشٔك لإلذحوّ ػه جلمخرًء فٓ محيسجء جللغهّ للًطهً ئلهٓ مؼىهٓ
ٔحتملٍ جلىض ،يًَ ػملّٕ مؼشفّٕ لرل أن ٔىًن ممحسسّ ومذّٔ أي لغًّٔ ذحتّ؛ يذزج ٔىهًن
لٍ رذيْ تًجطلّٕ مغ جلىض ومح ٔشْ رحدجمش(ػضٔض جلمذجسس .)23: 5175،يئرج وحن جلىض
جلشؼشْ ٔمخِّل خـحخ جلمرذع أي جلشحػش ففؼل جلتأئل ٔمخل ومح ٔشْ جمرشتً جٔىهً خـهحخ
جلمحسب ٔشتىض ػلٓ جلشطٕذ جلمؼشفٓ للمحسب ٔتسل ذٍ جلمحسب لمًجرُّ جلىض جلشؼشْ ،يَهً
جلزْ ٔسمً ذٍ جلىض ئزؼل جلمحسب مسحَمحً فٓ ػملّٕ جلتشىٕل .يذتؼرٕش خش ٔمىىىهح أن
ومً ئنَّ جلشحػش ًَ مرذع جلىض جلشؼشْ يجلمحسب جلتأئلٓ ًَ مرذع جلمؼحوٓ ئر ئوَّهٍ ٔخهشد
جلمؼحوٓ مه دجتشِ جالوغالق ئلٓ جالوفتحح يجلخـحخ جلشؼشْ وحلض يغٕش وُهحتٓ يَهً خحػهغ
للتأئل يلزله ٔحتحد ئلٓ لحسب رحد ٔسذ حغشٌ ئىمل مح ومضَ مىٍ يَزج مهح أسجدٌ جلىحلهذ
جإلٔـحلٓ جمرشتً جٔىً فٓ وتحذٍ جلىض جلمفتًح(مًسٓ.)722: 5171،
ئرج وحن مشحلّ جلتشىٕل جلشؼشْ َٓ مشحلّ سلـّ جلمرذع جلشهحػش ػلهٓ يجلؼهٍ يػلهٓ
جللغّ مؼحً فمشحلّ جلتأئل تمخِّل سلـّ جلمحسب ػلٓ جلىض ٔخشد جلىض مه أححدّٔ جلحؼهًس
ئلٓ جالوفتحح يفٓ ػًء َزٌ جلحمٕمّ ٔتزٍ َزج جلرحج ئلهٓ دسجسهّ لظهٕذِ «وهًجح ذهحذلٓ»
لؼلٓ رؼفش جلؼالق لسرش أغًجسَح يئػحءِ مغحلٕغُح يمشرؼٕتُح جلمؼشفّٕ لخلك جلتفحػهل ذهٕه

شعرية الرمز والتشکیل الصوری فی شعر علی جعفر العالق؛ قراءة تأويلیة لقصیدة «وواح بابلی»02/

جلمحسب يذٕه َزج جلىض جلشؼشْ جلزْ تلفُُّح غالالت غمًع تمىغ مه جلحًجسّٔ ذٕه جلمهحسب
يجلىض جلشؼشْ.
قراءة فی قصیذة نىاح بابلی
عتبة العنىان
فمذ حظٓ جلؼىًجن ذحَتمح وخٕش فٓ جلذسس جلىمذْ جلزذٔذ يجلؼىًجن ًَ جلىض جلهشتٕس
ئأتٓ ذحلٓ جلممحؿغ تفسٕشجً يتمـٕـحً للؼىًجن يًَ ٔؼذُّ مه أَم مفحتٕ جلذخً ئلهٓ ػهحلم
جلمظٕذِ يسرش أغًجسَح يئوحسِ جألمحوه جلمظلمّ فُٕح يلم ٔخـة محمًد ػرهذجلًَحخ حٕىمهح
سمّٓ جلؼىهًجن حشٔهح جلهىض لتألمهٍ يتشهظٍٕ فهٓ جلهىض جلشهؼشْ(جلخلٕل.)772: 5175 ،
يالختضج دالالت جلىض ولُِّح فٓ وفسٍ يرله ألنَّ جلؼىًجن ٔؼمل وؼتحد َزًمٓ ٔتسلَّ ذهٍ
جلمحلل فٓ مشحوستٍ مغ تظحسٔس جلىض ئمذس ذٍ ذًطهفٍ خلفٕهّ مؼشَّفٕهّ للمحلهل فهٓ
جلتححمٍ ػحلم جلمظٕذِ أن ٔتفحػل مغ جلىض جلشؼشْ ،يًَ فٓ جلذسس جلتأئلٓ يػىذ جمرشتهً
جٔىً ًَ جلمفتحح جلتأئلٓ للىض ذًطفٍ مفتححح أسحسٕحً ٔتسلَّ ذٍ جلمحلل للًلًد ئلٓ أغهًجس
جلىض لظذ جستىـحلُح يتأئلُح(محمذ ؿٕد .)522: 5175،يال ٔمىه جلتفحػهل مهغ جلهىض
جلشؼشْ يجلمرغ ػلٓ جلمؼحوٓ يمح ٔحشص جلمرذع الٔظهحلٍ ئلهٓ جلمتلمهٓ مهه دين جلظفهش
ذحلؼىًجن جأل يَزج ًَ جلزْ حفش َزٌ جلمىحوّ للؼىًجن فٓ جلمذسسّ جلتأئلِّٕهّ؛ يأمهح ػىهًجن
لظٕذِ «وًجح ذحذلٓ» فٕىـلك مه سؤّٔ حؼحسّٔ يًَ ٔشترؾ ذحلحؼحسِ جلرحذلّٕ جلؼشٔمّ يجلشأي
جلحؼحسْ للؼشجق جلمذٔم.
تمخّل ذحذل جحذْ ألذ جلحؼحسجت جلرششّّٔ ئن لم تىه ألذمُح ػلٓ جالؿالق .ففهٓ َهزٌ
جلمىـمّ تشىّلت للمشِ جأليلٓ أطً جلحؼحسِ ذىلِّ مح تىـًْ ئلٍٕ مه وتحذّ يتؼلهم مذوٕهّ
يلًجوٕه ػمشجوّٕ(مزلّ جلخمحفّ ،جلؼذد  ،) 5172 :7711يَٓ مه أشُش مذن جلذوٕح جلمذٔمهّ
يأورشَح مسححًّ يغذت أسًجسَح يرثحوثُح جلمؼلّمّ يذًجذهّ ػشهتحس فُٕهح مهه ػزحتهد جلهذوٕح
جلسرؼّ جلمشًُسِ(محمذ ؿٕد )521: 5175،يَٓ جحتلَّ ػترّ ػىًجن لظٕذِ ػلهٓ رؼفهش
جلؼالق لتؼٕذوح ئلٓ جلحؼحسِ جلؼشجلّٕ جلتٓ جتسمت ذحلتزذ يجالستمشجسّٔ يجلفحػلّٕ يَزٌ َهٓ
أي سمض للمظٕذِ ٔتشأْ لىح فٓ لظٕذِ جلؼالق ،ئحمهل جلشطهٕذ جلحؼهحسْ جػتىهٓ ػلٕهٍ
جلشحػش لٕزسِّذ ػرش َزج جلشمض جلحؼحسْ جلزْ تتزهزس دالالتهٍ فهٓ يػهٓ جلمتلمهٓ ،جلؼهشجق
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جلمؼحطش جلزْ جلٓ جلؼؼف يجلشتت وتٕزّ سٕحسحن وظح ال ٔمٕم يصوحً للشؼد جلؼشجلٓ يال
لٕمّ ػرش ئػحفّ جلىًجح ئلُٕح للتؼرٕش ػه مؼحوٓ جلؼزجخ يجلمؼحوحِ.
ٓ يجرج مهح ححيلىهح تحلٕهل
ن ػىًجن جلمظٕذِ ٔتىًَّن تشوٕرٕ ًح مهه جسهمٕه :وهًجحٌا ذهحذل ٌ
ئ ّ
جلؼىًجن ػلٓ مستًْ جلرىّٕ جلتشوٕرّٕ فاوىح والحظ أنَّ جلشحػش لذ جذتذأ ػىًجن لظٕذتٍ ذخرش
مرتذؤٌ محزيف أي ٔمىه أن ٔىًن جلمحزيف فٓ ذىّٕ جلؼىًجن ًَ جلخرش ،يوًجحٌ ًَ جلمرتذأ
يال تزحيص جلشحػش جلظًجخ فٓ رؼل جلىًجح يًَ وىشِ مرتذأً؛ يرلهه ألن جالسهم جلىىهشِ فهٓ
جلؼىًجن لٍ مسًّؽ لإلذتذأ ذحلىىشِ يًَ جلًطف يجلحزف فٓ ذىِّٕهّ جلؼىهًجن مُمهح وهحن وًػهٍ
ٔلؼد ذذيس َح فٓ جلؼترّ جلؼىًجوّٕ« .فأَمّٕ جلحزف تىمه فٓ فت أفك جلمهشجءِ ئر ٔلؼهد
جلتأئل ديسجً مُمحً فٓ فٓ تمذٔش جلمحزيف يجلحزف ٔشحه رَه جلمتلمهٓ ئحشِّػهٍ ػلهٓ
جلرحج ػه جلتًرُحت جلذاللّٕ جلتٓ تىمه فهٓ تمهذٔش جلمحهزيف»(جلرسهتحوٓ.)92 :5172،
يمه وححّٕ جلتؼشٔف يجلتىىٕش فحلؼىًجن رحء ذظٕغّ جلىىشِ يجلتىىٕش ٔحمهل دالالت جالتسهحع
يجلشمًلِّّٕ يمح ٔىشف ػىٍ جلؼىًجن ئمرغ ػلٍٕ جلتلمٓ ػىذ جلظذج مهغ جلؼىهًجن جلمتىهًَّن
مه جلىًجح ،يمح ٔحملٍ مه جلذالالت يجإلٔححءجت ،فًُ جلتؼرٕش ػه جأللم يجلؼزجخ يجلمؼحوحِ فٓ
جلؼشجق جلحؼحسْ يمح ٔؼمِّك مه دالالت جلؼىًجن ػلٓ جلؼهزجخ يجلمؼحوهحِ َهً تىىٕهش جلؼىهًجن
فتىىٕش جلىًجح ذمح ٔحملٍ مه دالالت جالتسحع يجلشمًلّٕ ٔؼمِّك مه مأسحِ جلؼهشجق جلمؼحطهش
فٓ ظلِّ جلحشيخ جلتهٓ خحػهُح طهذج حسهٕه يجلتهٓ أوُىهت جلهرالد جلتظهحدٔحً يسٕحسهٕحً
يجرتمحػٕحً ،يأمح يظٕفّ جلىؼت فٓ ػترّ جلؼىًجن ًَ جلتخظٕض فىؼهت جلىىهشِ ٔؼمهل ػلهٓ
تخظٕظُح يتًخٓ ػلٓ رؼفش جلؼالق ذىؼت جلىىشِ يَٓ جلىًجح أن ٔخظض جلؼزجخ يجلمؼحوحِ
للؼشجق جلحؼحسْ ئؼرِّش ػه تززس جلؼزجخ يجلمؼحوحِ فهٓ أسع جلؼهشجق جلحؼهحسّٔ يَهزج َهً
يظٕفّ جلىؼت فٓ ػترّ جلؼىًجن.
شعرية الرمز والتشکیل الصىری
فمذ جسترؾ جلتشىٕل جلشمضْ فٓ وض مهح ذهحلتزلٓ يجإلٔحهحء يجإلػهحءِ جلذاللٕهّ يلهٕس
حؼًس أْ سمض للخفحء يجسذج جلستحس ػلٓ جلمؼحوٓ يخلك جلحزُد ذٕه جلىض يذٕه جلمتلمٓ،
فحلشمًص ػلٓ حذِّ تؼرٕش جٔىً وحفزِ وـلُّ مىُح ػلٓ جلمؼهحوٓ يَهٓ تحمهل يظٕفهّ جلتىخٕهف
يجإلٔححء فٓ جلىض جلشؼشْ يجلظًسِ جلشؼشّٔ تغشس جلحًّٕٔ فٓ يػٓ جلمتلمٓ ػىذ طهذجمٍ
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مغ جلىض يتضٔذ مه فحػلّٕ جلىض جلشؼشْ يتضٔذ مه جفتتحن لمحسب ئلٓ جلهىض ئر «ٔىـلهك
مه وًوُح تشىٕلل لغًٌّْ ٔشىِّلٍ خٕح خالق مؼتمذجً ػلٓ أوخهش جلفؼحلٕهحت ئحهحسِ فهٓ ذىهحء
مًجؿه جإلشؼحع جلزمحلٓ يجلذاللٓ فٓ جلىض»(جلرسهتحوٓ .)717 : 5171 ،فمهذ تؼىَّهض ػلهٓ
رؼفش جلؼالق فٓ لظٕذتٍ ػلٓ جلشمًص يجلظًس جلشؼشّٔ جالٔححتّٕ جلتٓ تحمك شؼشّٔ جلتؼرٕهش
لٕزسِّذ ذُح جلًجلغ جلؼشجلٓ جلمأصي جلتظحدٔحً يسٕحسهٕحً يجرتمحػٕهحً .فمهذ يظَّهف جلؼهالق فهٓ
جللًحّ جأليلٓ مه جلمظٕذِ جلشمض جألسـًسْ لٕؼرّش مه خال جلذالالت جلمتّسمّ ذٍ جلشمض ػه
جلًجلغ جلؼشجلٓ جلمتشدْ فٓ ظلِّ جلسلـّ جلذوتحتًسّٔ ئزسَّذ خفًت جلًجلغ جلؼشجلٓ:
مه ٔذ ُّ ٔذَّْ ػلٓ جلؼشدِ
وحسُ جلمشْ رَدٌ مًحلُ
يأوح أتلفتُّ؟
يذٕىٓ يذٕه جلمظٕذِ
لٕالن
(جلؼالق)95 : 5172 ،
فمذ يظّف ػلٓ رؼفش جلؼالق فٓ َزٌ جللًحّ جلذٔىًسٔهّ جلضمىحوٕهّ ،جلفؼهحء جالسهـًسْ
لٕؼرِّش ذٍ ػه تشرج جإلوسحن جلؼشجلٓ ذحلحٕحِ يسهؾ جلفؼهحء جلؼشجلهٓ جلمتهشدْ جلمهأصي  .ئنَّ
جلؼشد ًَ ػشرّ جلخلًد جلزلزحمشٓ يًَ سمض جلحٕحِ يجلخلًد ئؼرِّش ذهٍ جلشهحػش ػهه تهًق
جإلوسحن جلؼشجلٓ ئلٓ جلحٕحِ يسؾ سوهح جلمهًت يفؼهحء جلؼهٕحع ،يَهزج َهً مهح ٔهًحٓ ذهٍ
جاللتمحس جلمىرخك مه جإلستفُح  .فمذ وحن رلزحمش ٔزمغ ذٕه جإلوسحن يذٕه جٖلُهّ فهٓ
شخظٕتٍ يوحن أوىٕذي لٍ طذٔمحً حمٕمحً «يلشس جٖلُّ ذحلتخلض مىٍ ألوٍَّ وهحن مهه جلرشهش
يرلزحمش وحن ٔسشْ فٓ ػشيلٍ د جٖلُّ فٕرذأ جلمشع جلمىض مه جٖلُّ ذحطحذّ أوىٕهذي
فمحت»(جلىحٔذٌ .)523 : 5171،يذؼذ مًت أوىٕذي رحخ رلزحمش جٖفحق ذحخحً ػهه ػشهرّ
جلخلًد لٕؼـٓ ذُح لًمٍ سشَّ جلخلًد يجلتحًُّ مه ؿرمّ جلرشش ئلٓ ؿرمّ جٖلُّ يلهم ٔحظهل
ػلُٕح يسشلت جألفؼٓ ػشرّ جلخلًد .فمذ وحوت جلشحلّ جلزلزحمشّٕ فهٓ ذحخهٍ ػهه ػشهرّ
جلخلًد َٓ جلملحمّ جلؼشجلّٕ جلخحلذِ جلتٓ «تمخِّل تمخٕالً ذحسػحً لهزله جلظهشجع جألصلهّٓ ذهٕه
جلمًت يجلضيج يذٕه ئسدِ جإلوسحن جلممًُسِ فٓ تشرُّخُح ذحلرمحء يجلىٕىًوّ»(لهذجيْ: 5172 ،
 .)2جلفؼحء جلمتخّٕل جألسـًسْ فٓ جفتتححّٕ لظٕذِ ػلهٓ رؼفهش جلؼهالق ٔؼرِّهش ػهه تهًق
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جإلوسحن جلؼشجلٓ ئلٓ جلحٕحِ مه رُّ ئمخِّل مه رُّ أخهشْ جلظهشجع ذهٕه جلسهلـّ يذهٕه
جلمخمف .فحرج وحن رلزحمش فٓ جلظشجع مغ جٖلُّ فزلزحمش جلمؼحطش فٓ طشجع مغ جلسلـّ
جلذوتحتًسّٔ جلتٓ رشِّت جلؼشجق ئلٓ جلححلّ جلمأسهحئّ جلتهٓ ٔؼرِّهش ػىُهح جلشهحػش مهه خهال
تزسٕذ حؼًس جللٕل يًَ سمض جلسىًوِّّٕ يجلخفًت يجالوـفحء ذٕه جلشحػش يذٕه جلمظٕذِ ،يَٓ
ػىًجن جلفشح يجلرُزّ يجلظًسِ جلشؼشّٔ فٓ َزٌ جللًحّ جلشهؼشّٔ تتشهىل مهه تشهرٍٕ وهحس
جلمشْ سمض جلحمحّٔ يجلسىٕىّ ذحلزَد يًَ مًحل يمهه حؼهًس جللٕهل ذهٕه جلشهحػش يذهٕه
جلمظٕذِ فٓ طًستُح جلتزسٕمّٕ .فمذ شرٍَّ ػلٓ رؼفش جلؼالق وحس جلمهشْ ذحلهزَد جلمًحهل
لٕؼرِّش ػرش َزج جلتشرٍٕ ػه ػٕحع جلمٕم فٓ جلمزتمغ جلؼشجلٓ وزجن يفٓ جلظهًسِ جلشهؼشّٔ
جلتحلّٕ ذؼذ جلتشرٍٕ فمذ خظد جلشحػش جلظًسِ جلشؼشّٔ ذحإلٔححء يجلذاللّ يجلشؼشّٔ مه خال
جلمضد ذٕه جلمذسوحت جلحسّٕ يجلرظهشّٔ يجلسهمؼّٕ .فحللٕهل مهه مؼـٕهحت ححسهّ جلرظهش
يجلمظٕذِ تىتمٓ ئلهٓ ححسهّ جلسهمغ يجلشهحػش َٕىلٕهّ حسهّٕ يجلزمهغ ذهٕه جلمهذسوحت
جلمختلفّ ٔزؼل جلظًسِ جلشؼشّٔ تتذفَّك ذحإلٔححء يجلذاللّ ئضٔهذ مهه شهؼشّٔ جلظهًسِ فهٓ
تزسٕذ جلًجلغ جلؼشذٓ جلمأصي يلح جلشحػش فٓ جللًحّ جلتحلّٕ:
مىىسشل
ال سمحدُ ٔذَّْ
ٔؼٓءُ يال حزش جلملد ٔىذْ
أشكُّ ؿشٔمَٓ
وحلًحشِ
ذٕه وال ٍ
ػظٍٓ ي خشَ مضدَشٍ
وحلىًجذٕس
(جلؼالق)99-95: 5172،
فمذ جستخذ جلشحػش فٓ َزٌ جللًحّ ،جلشمض جألسـًسْ جلمتمخل فٓ لفظّ جلشمهحد لٕؼرِّهش
ػرش جوتفحتٍ ػه جوـفحء جلحٕحِ .ئن لفظّ جلشمحد تؼٕهذوح ئلهٓ جإلحتهشجق جلفٕىٕمهٓ ئؼرّهش ذُهح
جلشحػش ػه فىشِ جلرؼج يجالورؼحث يجوتفحء ئػحءِ جلشمحد تزسٕذ شؼشْ ػه ححلّ جلؼهشجق يمهح
ئلٍٕ مه جلخفًت يجلؼٕحع يجلمًت يشهؼشّٔ جلظهًسِ تتهأتٓ مهه حؼهًس جلشهحػش يسهؾ
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سوحمحت جلمًت يجلتخحر يًَ ٔشكُّ ؿشٔمٍ ئلٓ جلحٕحِ يجالورؼحث وهحلًحش ،ئؼرّهش جلشهحػش
ذُزج جلظًسِ ػه تًَذ جلذجخل ممحذل ػتمّ جلخحسد جلؼشجلٓ يمح ٔزلد ئلٓ جلذَشهّ ئحمهك
شؼشّٔ جلتؼرٕش فٓ جلظًسِ جلشؼشّٔ ًَ تزسٕم جلىال يتشهرٍٕ جلىهال جلمضدَهش ذحلىهحذًس
يذٕه جلىال جلؼظٓ يذٕه جلىال جلمضدَش وًع مه جلمفحسلّ جلتٓ تمخِّل فىشِ جلهشفغ يفىهشِ
جلشػًخ؛ فحلىال جلؼظٓ يًَ ٔتًوأ ػلٓ جلتزسٕم جلمحمك ذًطف جلىال ذحلؼظٓ يَهً مهه
طفحت جلمذسوحت جلحسّٕ ،تؼرٕش ػه فىشِ جلشفغ يلذ شرٍَّ جلشهحػش جلىهال جلمضدَهش يَهً
جلخـحخ جلححوم ػلٓ جلشحسع جلؼشجلٓ ذحلىهحذًس لٕؼرهش ذُهزج جلتشهرٍٕ ػمّهح ٔهتمخغ ػهه
جلشػًخ جلمتمخل فٓ جلىال جلمضدَش مه جلًحشّ يجلخًف يمح ٔزلد ئلٓ جلذَشّ فهٓ َهزج
جلظًسِ جلشؼشّٔ ًَ تًظٕف جالصدَحس للتؼرٕش ػه يػهًح جلىتهحتذ جلمتمخؼهّ ػهه جلشػهًخ
يجالستىحوّ يلح جلشحػش:
وتشرَّجُ ذحلشٔ ِ ،أػىٓ وؼلِّك
ذحلشٔ ِ أؿفحلىح
يلظحدوح
أُّْ شٓءخ ََٓ جلشٔ ُ
غٕش د ٍ ٔحذسٍ يلشْ مه تشجخ جلـفًلِّ؟
أُّْ ومٕهٍ
ًَ جلىً ُ
(جلؼالق)92 : 5172،
فمذ سوه جلشحػش فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ ػلٓ لغّ جلشمض للتؼرٕش ػه ػٕحع جلمسهتمرل
يػٕحع جلحٕحِ فٓ جلشحسع جلؼشذٓ وتٕزّ ػؼف جلحؼًس جلؼشذهٓ يخفهًت ئسجدِ جلممحيمهّ .ئنّ
جألؿفح َم ذزيس جلمستمرل يجلمظٕذِ فٓ َزج جلتشىٕل َٓ سمهض جلحٕهحِ جلـحفحهّ ذهأرًجء
جلفشح يجلرُزّ جلمتشػّ ذحلفحػلّٕ ،يجلشٔ َٓ سمض جلؼٕحع يػذمّٕ جلحؼًس يمهح ٔزؼهل َهزٌ
جلحٕحِ ػشػّ للؼٕحع ًَ جلذ جلٕحذس يًَ مؼحد شهؼشْ للهشٔ يلشٔىهّ مؼهمشِ للشهُحدِ
يجلفذجء يذز جلمُذ سخٕظّ فٓ سرٕل جلًؿه يجألسع ،يفهٓ يطهف جلهذ ذهحلٕرس تؼرٕهشل
شؼشْ ػه جوتفحء جلىضػّ ئلٓ جلشُحدِ يجلفذجء فٓ سرٕل جألسع يجلمؼّٕ يجلتشرُّج ذحلشٔ ًَ
جلتؼرٕش ػه سخً جلحؼًس يتزسٕذ طًسِ شؼشّٔ ػه جلغشق فٓ تخً جلتٍٕ يجلؼٕحع مه دين
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جإلوذفحػّ ئلٓ جلخالص يشؼشّٔ جلظًسِ فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ تتهأتٓ مهه جلزمهغ ذهٕه
جلـفل يجلمظٕذِ يَمح مؼلمتحن ػلٓ جلشٔ سمضجً للؼٕحع يجلؼذمّٕ فٓ طًستُح جإلدسجوّٕ جلتٓ
تضٔذ جإلٔححء جلشؼشْ للىض يلح جلشحػش فٓ جللًحّ جلتحلّٕ:
وؼلِّك للشٔ ِ رجوشًِ
َل تؼٓ جلشٔ ُ
حٕشَِ أشزحسوح
يػًٔلَ جلمٕحٌِ جلىسٕشِ؟
وترؼُح طًخَ ذحذلَ
أػشحّ مه حىٕهٍ يحرشٍ
مزجذ ُ تخؼشُّ
(جلؼالق)92: 5172،
يلذ تؼىّض جلشحػش فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ ػلٓ ذؼغ جلشمهًص جلمىحوٕهّ مخهل جلشهزشِ
يجلىُش لٕؼرِّش ذُح ػه مؼحوحِ جلمىحن يػزجذحتٍ تحت جلرـش جلسلـًْ يػؼف جلحؼًس جلؼشذٓ،
يللتؼرٕش ػه َزج جلمؼحوحِ؛ فمذ جػتمذ جلشحػش ػلٓ أوسىّ جلشمًص جلمىحوّٕ للتؼرٕش ػه جلمؼحوحِ
فٓ جلظًسِ جلزمحلّٕ .فحلزمحلّٕ تىمه فٓ تزسٕذ جألشزحس يَٓ تتحّٕش ممح ئلٍٕ جلمىحن
مه جالحرحؽ يجلتشدْ يفٓ حؼًس جلمٕهحٌ فهٓ َهزج جلتشهىٕل جلشهؼشْ يَهٓ ترىهٓ ػلهٓ
رمًدّٔ جلححػش يسىًوّٕ جلمىحن يجألشزحس تؼرٕش ػه ححلّ جلمىهحن يَهً ؿهحف ذحلخظهد
يجلىمحء يجلمٕحٌ َٓ ػىًجن جلحشوّ يذىحتُح يحٕشِ جألشزحس ،تزسٕذ شؼشْ ػه مؼحوحِ جلمىحن
يػزجذحتٍ حم لح جلشحػش:
رجذلٕهَ ولًّح للشٔ ِ
مه أِّْ ذثش تُرّٕهَ
أسمحءوح مـش مًحشٌ
أٔه ستمؼٕهَ
أػىٓ ئلٓ أٔه ومؼٓ
وأنَّ دمحً ذحذلٕحً
ٔؼٓءُ لىح خش جللٕلِ
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تله ؿًٕسُ تُدُّ مه جلىً ٔحذسًّ
(جلؼالق)92: 5172،
ئزسِّذ جلشحػش فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ جألوح جلؼشذٓ فٓ تلًٔحٍ أْ ئشحستٍ ئلٓ جلهشٔ
تؼرٕشجً ػه مؼحوٓ جلؼزض يجلشخً يفٓ يطف جلزذً تؼرٕش شؼشْ ػه جلحؼهًس جلؼشذهٓ جلهزْ
لٕست فٍٕ ئوذفحػّ ئلٓ جلخالص يجلحشّٔ ئزسِّذ جلشحػش جلذ جلرحذلٓ يًَ ٔؼٓء خش جللٕهل
للؼشخ جلححػش جلزٔه ٔؼٕشًن فٓ لرً جلظال يجلؼتمّ يفٓ يطف جلذ يًَ لشٔىهّ مؼهمشِ
للشُحدِ يجلفذجء ئلٓ ذحذل يًَ سمض حؼحسْ ،ئشحسِ ئلٓ أطحلّ جلممحيمّ يجلحؼًس فهٓ جألسع
جلؼشذِّّٕ ئزسِّذ جلشحػش فٓ وُحّٔ َزٌ جللًحّ جلشؼشّٔ جلـًٕس ،يَٓ تُدُّ مه جلىً يجلـٕهًس
سمض أذىحء جألمّ جلؼشذّٕ يَرًذُح مه جلىً تؼرٕش شؼشْ ػه فؼل جلىًُع يجالورؼحث يجللًحهّ
تتؼمَّه جلًػٓ جلممىه جلزْ ٔمًدوح ئلٓ جمىحوّٕ جلهضمه جلححػهش جلمسهحًق يتزهحيصٌ ئلهٓ
جلضمه جلؼحس ذحلفحػلّٕ يجلحؼًس؛ ئزسِّذ جلشحػش فٓ جللًحّ جلشؼشّٔ جألخهشْ ػهٕحع جلحٕهحِ
فٓ جألسع جلؼشذّٕ ػرش تًظٕف جلشجفذ جألسـًسْ لحتالً:
وحنَ سشخٌ مه جلـٕشِ ٔسمؾ
لشخ جلمظٕذِ
أفؼٓ تـحسدُ جألغىّٕ
فرمه ٔلًرُ جلمتٕلُ
ألٕس لىح غٕش جلسمف مه جلذ ِّ
ال َشٕم جلمشجٔح ٔلملمىٓ
ال جلذ تتشمّك مىٍ جلضَشِ
(جلؼالق)91 : 5172،
ئزسِّذ جلشحػش فٓ َزٌ جللًحّ جلشؼشّٔ ػٕحع جلحٕحِ فهٓ جألسع جلؼشذٕهّ ػرهش تًظٕهف
مزمًػّ مه جلشمًص جلتٓ لُح جلمشرؼّٕ جألسـًسّٔ .فحألفؼٓ َٓ جلتٓ أولت جلىرتّ جلممذسهّ
ذؼذ أن حظل ػلُٕح رلزحمش فٓ ذحخٍ ػه ػشرّ جلخلًد يجستحؼش جلشهحػش َهزج جلحهذث
جألسـًسْ لٕزسِّذ ذٍ ػٕحع جلحٕحِ فٓ جلشحسع جلؼشجلٓ ،ئمًدوح جلشهحػش فهٓ َهزج جلتشهىٕل
جلشؼشْ ئلٓ فؼل جلغذس يجلخٕحوّ ػرش تأؿٕشٌ ذتًظٕف جلحذث جلهذٔىٓ جلمتمخّهل فهٓ لتهل
لحذٕل ألخٍٕ ئزسِّذ ذٍ جلشحػش حمٕمّ ٔإمه ذُح يمفحدَهح أنَّ مهح رهشَّ جألسع جلؼشذٕهّ ئلهٓ
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جلؼٕحع يجلخشجخ ًَ فؼل جلخٕحوّ يجلغذس ئؼرِّش جلشحػش ذتزسٕذ حؼًس جلسمف يًَ مه جلهذ
ئلٓ ححلّ جلؼزجخ يجلمؼحوحِ جلتٓ تحذق جإلوسحن جلؼشجلٓ تحت جلرـش جلسهلـًْ يجلهذ فهٓ
وُحّٔ جلتشىٕل جلشؼشْ لٕس سمض جلؼزجخ يجلمؼحوحِ ذل ًَ سمض جلحؼًس يسمض جلشُحدِ ،يػذ
تشمك جلضَشِ مه جلذ يجلضَشِ سمض جلتًَذ يجلخظد يجالورؼحث تؼرٕش شؼشْ ػه جوتفحء فؼل
جلحؼًس يفؼل جلمًجرُّ فٓ جلشحسع جلؼشذٓ يتؼرٕش ػه جوتفحء فؼل جلخظهد يجلىمهحء يجلحٕهحِ
ذسرد جوتفحء جإلوذفحع طًخ جلمًجرُّ أي جوتفحء جلحؼًس جلؼشذٓ يلح :
وحنَ شتحء جألسٓ ٔـأ جلؼشدَ يجألغىٕحتِ
أَزج د جلمتىرة ٔضجحم أٔحمىح جلمشذىّ
يجسؾ تله أ رمشِ جلخٕل
يجللٕل وحتحّ أ سٔحح لظحتذٌ جلمُلىّ
(جلؼالق)91: 5172،
يجلشتحء فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ ًَ دج سهٕمٕحتٓ ػلهٓ مؼهحوٓ جلزمهًد يجلسهىًوّٕ
يجلمحًلّ يجألسٓ ًَ جلحضن يجلىمذ ،يجلحضن فهٓ جلشهؼش جلؼشذهٓ جلمؼحطهش سدٔهف للحؼهًس
يجلممحيمّ يسدٔف لالغتشجخ جالٔزحذٓ جلزْ ٔؼىٓ فؼل جلىًُع يحؼًس شهتحء جألسهٓ ػلهٓ
جلؼشد يًَ سمض جلحٕحِ يػلٓ جألغىٕحت ،يَٓ ػىًجن ػلهٓ حٕهحِ متّسهمّ ذهحلفشح يجلزهز ،
تؼرٕش شؼشْ سٕمٕحتٓ ػه ػمم جلحهضن يجألسهٓ ػلهٓ مهح لهت ئلٕهٍ جألسع جلؼشذٕهّ مهه
جإلحرحؽ يفمذجن جلحضن يجألسٓ جلزْ سدٔف للممحيمّ يجلحؼًس ًَ مح رشَّ جلحٕحِ ػىهذ ػلهٓ
رؼفش جلؼالق ئلٓ جلؼٕحع يجإلحرحؽ.
يمح ٔحمّك شؼشّٔ جلتؼرٕش فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ ًَ جلتزسهٕذ جألوسهىٓ للهذ يَهً
ٔضجحم أٔح جلؼشخ جلمشذىّ ئؼرِّش جلشحػش ذحؼًس د جلمتىرهٓ يَهً ٔهضجحم جألٔهح جلمشذىهّ
للؼشخ ػه مفحسلّ تحمّ ذٕه محػٓ جلؼشخ جلمتمخَّل فٓ شخظّٕ جلمتىرٓ يًَ مهحعٍ ؿهحف
ذؼرٕش جلفخش يجلؼضِ ،يذٕه جلحح يمح ئلٍٕ مه جلؼؼف يجلتمًلهغ «فهحلمتىرٓ َهً جلشهحػش
جلؼشذٓ جلزْ ٔمخّل مؼحوٓ جلفخش يجلؼضِ يشخظّٕ ؿمًحّ تسؼٓ ئلهٓ جلمزهذ يجلشفؼهّ،وحن
شذٔذ جالػتذجد ػلٓ ذىفسٍ يجإلٔمحن ذحمٍ ػلٓ صمحوٍ يوحن شحػشجً مضَهًجً طهلرحً حتهٓ فهٓ
ػاللتٍ ذحلسلـّ ،فمذ جشتشؽ ػلٓ سٕف جلذيلّ أال ٔىشذ شؼشٌ يجلفحً يأال ٔمرل جألسع ذهٕه
ٔذٍٔ وسحتش جلشؼشجء»(َال  .)32: 5171،يجستخذ شهحػشوح ػلهٓ رؼفهش جلؼهالق شخظهّٕ
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جلمتىرٓ فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ للتؼرٕش ػه ػٕحع جلىخًِ جلؼشذّٕ فٓ جلؼظش جلشجَه جلزْ
تتحست فٍٕ ولَّ مؼحوٓ جلرـًلّ يجلفخش يلح :
وىح ولًِّح للشٔ
أُّْ جلرالدِ أشذُّ خشجذحً
يأذُٓ مه ذالدْ
يأذُٓ أسٓ مه ذالدْ
ذالدْ ٔح أػزخ جلىحتحٕهَ
وترغ وُشٔهِ مىىسشٔهِ
ٔؼٕثحن حتٓ تخً جلخلٕمّ
ٔحمالن جلظذأ يجلشدْ يجلخلٕمّ
(جلؼالق)93 : 5172 ،
يجلىُشٔه فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ َمح درلّ يججلفشجت يجوىسحسَمح تؼرٕش شهؼشْ ػهه
جوتفحء جلحشوّ فٓ جلشحسع جلؼشجلٓ يرمًدٌ يجلىُشجن فٓ رج جلتشىٕل جلشؼشْ ٔحمالن جلظذأ
تؼرٕشجً ػه سىًوّٕ جلؼشجق يتُرّسٍ مه أرًجء جلمًت يجلؼٕحع ،يفٓ تترغ جلُهشٔه مهه لرهل
جلشحػش تؼرٕش شؼشْ جلـمًح ئلٓ تله جلفحػلّٕ يجلحشوّٕ جلتٓ غـَّت جلشحسع جلؼشجلٓ يجلتهٓ
صجلت ذفؼل جلؼذيجن جلخحسرٓ يلح جلشحػش فٓ جللًحّ جلتحلّٕ مؼرِّشجً ػه لتحمّ جلًجلغ جلؼشجلٓ:
تغشخُ جلشمسُ
مًَشًّ فٓ جلمظحتذ
ال شزشل
ٔتًسّذ أسيجحىح يال وؼحس
ٔزٓءُ ؿشٔحً مه جلرحشِ
مه ٔحشسُ محء جلمظٕذِ
(جلسحذك)21:
يجلشمس فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ سمض جلتًَذ يجإلششجق يجلمظهحتذ ػىهًجن ػلهٓ صمهه
تىسًٌ جلفحػلّٕ يأرًجء جلفشح يجلرُزّ يغشيخ جلشمس ذمح تحملُح جلشهمس مهه جلهذالالت
فٓ مخضين جلًػٓ جلزمحلٓ تؼرٕش شؼشٌّْ ػه لتحمهّ جلًجلهغ جلؼشجلهٓ ،يئوتفهحء جلشهزش سمهضجً
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للخظد يجلىمحء فٓ جلشحسع جلؼشجلٓ تؼرٕش شهؼشْ ػهه ػهٕحع جلحٕهحِ فهٓ جلؼهشجق يجوتفهحء
جلىؼحس تؼرٕش ػمح ئلٍٕ جلؼشجق مه جالػـشجخ يجالسترحن حم لح جلشحػش:
دفؼىح ئلٓ جلشٔ ِ أؿفحلىح يتمحتمىح
وم ترؼىح وزًمحً مه جلـٕه دجمًّٕ
وم سأٔىح جلمذْ مخمالً ذاوىسحسجتٍ
أفشجتحن مه فؼَّّ يػًٔل
أ َتحف جلـًٕس جلمتششّدِ
ٔمتذ ذٕه رٕل ي خش
(جلسحذك)21:
يجلظًسِ جلشؼشّٔ جلتٓ تتشأْ لىح فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ ًَ حؼًس جألؿفح ي جلتمحتم
ئذفؼُح جلؼشخ ئلٓ جلشٔ  ،يَٓ سمض جلتٍٕ يجلؼٕحع ئؼرِّش جلشحػش ذُزج جلتشىٕل جلشؼشْ ػمَّح
ٔؼٕش فٍٕ جلؼشخ مه تخً جلتٍٕ يجلؼٕحع ،أي ٔمىهه أن ٔىهًن جألؿفهح سمهض جلمسهتمرل
ئتًخٓ جلشحػش ذتزسٕذ حؼًس جألؿفح فٓ جلشٔ أي دفؼُح ئلُٕح أن ٔؼرِّش ػمّهح ٔهإي ئلٕهٍ
م ستمرل جلؼشخ مه جلتٍٕ يجلؼٕحع يجلشَّهتت وتٕزهّ ػهؼف جلؼهشخ يوتٕزهّ فؼهل جلتًجوهل
يجلخٕحوّ يلح جلشحػش فٓ جلممـغ جألخٕش مه جلمظٕذِ ػرش مح ٔسمٓ ذحإلستشرحع:
أُّْ شٕخًخّ تتؼمَّدُ أؿفحلىح
أُّْ لٕلٍ ٔشتِّت شمل جلٕىحذٕغ
ذحذل ٔح لمش جألذزذّٔ
حٕج جلؼُحٓ ححمل للتشجخ ذشحشتٍ
وٕف تىـفة جلشٔ ُ فٓ أفك ٔحذسٍ
وٕف ٔىىسش جلغٕم
(جلؼالق)21 : 5172،
ئزسِّذ جلشحػش ذخلك جلتشحول جلذاللٓ ذٕه غشيخ جلشمس فهٓ جللًحهّ جلسهحذمّ يذهٕه
حؼًس جلشٕخًخّ يجللٕل ػه سهىًوّٕ جلًجلهغ جلؼشجلهٓ يرمهًدٌ يلتحمهّ جلشهحسع جلؼشجلهٓ،
ئستخذ جلشحػش فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ لّٕ جالستشرحع فٓ تًظٕهف سمهض ذحذهل لخلهك
وًػحً مه جلتشحول ذٕه جلخحتمّ يجللًحّ جأليلٓ مه جلمظٕذِ أي ذٕه جلخحتمّ يػترهّ جلؼىهًجن
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يجستخذ جلشحػش سمض ذحذل ييطفٍ ذممش جألذزذّٔ تؼرٕشجً ػه جلشهمًخ جلحؼهحسْ لرحذهل حهم
يطف ػحٓ ذحذل ،يًَ ٔحمل ذشحشتٍ ئلٓ جلتشجخ تؼرٕشجً ػهه مؼهحوٓ جلمهًت يجلهضيج يمهح
ٔزلد جالوترحٌ فٓ َزج جلتشىٕل جلشؼشْ ًَ خشيد جلشٔ ػه دالالتٍ جلسحذمّ ،يجلشٔ وحوهت
فٓ جللًحّ جلسحذمّ سمضجً للتٍٕ يجلؼٕحع يوحوت جلشٔ مشًِ سمضج للخشجخ يجلهذمحس يفهٓ جللًحهّ
جألخٕشِ يظَّفتُح جلشحػش سمضجً للفحػلّٕ يجلحشوّٕ جلحؼحسّٔ يَزج ًَ حشوّٕ جلشمهض أي تشهظٓ
جلذاللّ يَٓ حمّ شؼشّٔ لشؼش ػلٓ رؼفش جلؼالق حج ٔىسد جلشمض دالالت مختلفّ حسهد
جلسٕحلحت جلشؼشّٔ جلمختلفّ مخلمح والحظ فٓ جلحؼًس جلحشوهٓ للهشٔ فهٓ لظهٕذِ «وهًجح
ذحذلٓ».
نتیجة البحث
ػلٓ رؼفش جلؼالق مه جلشؼشجء جلرهحسصٔه فهٓ جلشهؼش جلؼشذهٓ جلمؼحطهش يجلشهؼش جلؼشجلهٓ
خظًطحً يجلشهؼش ػىهذ جلؼهالق ٔحمهل ؿحذؼهٍ جلخهحص جلمتمٕهض ػهه غٕهشٌ مهه جلشهؼشجء
جلمؼحطشٔه ،يمح ٔمٕض لظٕذِ جلؼالق ًَ جلُم جإلوسحوٓ يجلًػٓ جلشؼشْ جلزْ ٔمًد فٍٕ يمهح
ٔلفت جالوترحٌ فٓ شؼش جلؼالق ًَ أنَّ جلشحػش حشٔض فٓ لظحتذٌ ػلٓ خلك جلمشحوسهّ ذهٕه
جلمتلمٓ يذٕه جلشؼش فٓ مىـمّ جلتلمٓ ذمح ٔخلك فٓ شؼشٌ مه جلفزًجت يفؼهحءجت جلغٕهحخ
جلتٓ تحىم ذىّٕ جلمظٕذِ ػىذ ػلٓ رؼفش جلؼالق يمه أَم جلخمحت جلمًػًػّٕ لشؼش جلؼهالق
ًَ حؼًس جلشمض يجلظًس جلشؼشّٔ جلتٓ تضٔذ مه جفتتحن جلمهحسب ئلهٓ جلهىض جلشهؼشْ مخلمهح
والحظ فٓ لظٕذِ «وًجح ذحذلٓ» مه دٔهًجن «أغىٕهّ جلممحلهه جلؼهحتؼّ» .خظًطهّٕ َهزٌ
جلمظٕذِ تىمه فٓ شهؼشّٔ َهزٌ جلمظهٕذِ جلمتأتٕهّ مهه حؼهًس جلشمهض يجلظهًس جلشهؼشّٔ
جلمخظَّرّ ذحإلوحشجفحت أي جلفزًجت جلتٓ تخلك جلمسحفّ جلزمحلّٕ ذٕه جلمظٕذِ يذٕه جلمتلمٓ
وحَٕه ػمّح تتمتّغ ذُح مه جلمفحسلحت جلتٓ تسُم فٓ ذىحء رمحلّٕ جلىض ،يمه أَهم جلخمهحت
جلشؼشّٔ لُزٌ جلمظٕذِ ًَ جلتشجسل ذٕه جلحًجس يمؼـٕحتٍ يجلتشجسل ذٕه جلحًجس مه أَهم
جلمشتىضجت جلسٕمٕحتّٕ فٓ َزٌ جلمظٕذِ ٔؼتمذ ػلُٕح جلشحػش للؼرٕش ػه جلًجلغ جلؼشجلهٓ فهٓ
طًسِ رمحلّٕ ٔخلك وًػحً مه جلمشحوسّ ذٕه جلىض جلشؼشْ يجلتلمٓ.
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المصادر والمراجع
جلرستحوٓ ،ذششْ ، 5172 .يحذة االتذاع وحىارية الفىًن ،ؽ ،7ػمحن :دجس فؼحءجت.
جلخلٕل ،سمٕش ، 5175 .عالقات الحضًس يالغیاب في شعرية الىص األدتي ،دمشك :دجس تمًص.
سٔىًس ،ذً  ، 5112 .نظرية التأيیل :الخطاب يفائض المعىي ،تشرمّ سؼٕذ جلغحومٓ ،ؽ ،5جلمغشخ :دجس
جلرٕؼحء.
ششت  ،ػظح  ، 5175 .الشعش يالىقذ يالسیشة :مقاربة لتجربة تششي الثستاوي اإلتدذاعي ،ذٕهشيت-
دمشك :ال وح.
جلؼالق ،ػلٓ رؼفش ، 5179 .الشعش يالتلقي ،ؽ ،7ػمحن :دجس فؼحءجت.
جلؼالق ،ػلٓ رؼفش ، 5172 .األعمال الشعرية الکاملة ،مذ  ،5ػمحن :دجس فؼحءجت.
جلىحٔذَِ ،حوٓ ، 5171 .میثًلًجیا الخرافة واألسطىرة في علم االجتماع ،ػمحن :دجس جلشّجّٔ.
محمِّذ ؿٕد جلحفًظٓ ،سٔم ، 5175 .شعرية الشمز تیه التشکیل والذاللةة :ػمه وتحخ خلٕل َٕحس،
ػمحن :دجس فؼحءجت.
َال  ،ػرذجلىحطش ، 5171 .الشعش العشتي المعاصش :اوشطاس الزات وفتنةة الةکاةرة ،ذٕهشيت :دجس جلؼلهم
يجالٔمحن.

المقاالت والرساالت
فًصّٔ ،دوذيلّ« ، 5113 .التأيیل يتعذد المعىي» ،مزلّ ولّٕ جٖدجخ يجلؼلهً جإلوسهحوّٕ يجالرتمحػٕهّ،
رحمؼّ ذسىشِ ،جلؼذد .2
لذجيْ ،خذٔزهّ« ، 5172 .الشعش الملحمي في العصش الحذیث :أحمذ محدش ومًرجدا» ،جلزضجتهش-
تلمسحن :رحمؼّ أذٓ ذىش ذلمحٔذ.
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