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 ــــــــانــــــرفــــــــر وعـــــــكــــش

 

اري مستـــــــــاس ـــــــرف إليـــــــاذ المشــى األستـــــــزيل إلــــــــكر الجـــــــأتقدم بالش
لــــــىهذه المدة وال ـــــه طــــــــيهاتــــوجـــــــبت ليــــــــــــخل عــــم يبـــذي لـــال ل ـــــــــك وا 

اذة ـــــــاألست رـــــص بالذكــــــها وأخــــــة وآدابـــــربيــــــغة العــــــم اللـــــــاتذة قســــــأس
 الح.ــــــــن صــــــــــــــوال بــــــــــــــــــــــــــــــاضلة نــــــــــالف

لـــــــى صـــديقـــــــاتي:  وغـــــــاليـــــــــة وآسيــــــــــــــا.ســـــــلوى ونظــــــيرة  وا 
لى كل من قدم لي يد المساعدة سواء من بعيد أو       قريب. وا 



 

 
 

 مــــقـــدمــــــــــــــــة
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 مقدمة:

ر ــالشاع ومخاطرة؛ ألنيعد البحث في الشعر العربي المعاصر أشبه بمجازفة 
ى ــــفاذ إلـــالنة بل بـي لم يعد يكتفي بمحاكاة العالم الخارجي في صورته المرئيــالعرب

لق لغة شعرية تقوم على االنزياح ــــخ وكــان سبيله إلى ذلـــك هو أغواره أعمـــاقه، وسبـــر
تعالت  لها، فقـــدمة ـــد الكلمات ترجـــتع للحياة، ولممة ـــد الشعر ترجـــم يعـــوالالمنطق فل

ة ـــــــاقة جماليـــاصرة بطــــدة المعــــــروح العصر وشحنت القصيـــــالكلمة على ذاتها ونبضت ب
 احرة.ـــــس

ر لإليحاء ــألنه وسيلة يعتمدها الشاع ،اللغة الشعريةوكان الرمز حامل لواء هذه 
ة ــالقارئ من المستوى المباشر إلى معاني ودالالت خفي والتصريح، فينقلدل المباشرة ـــب

 من وراء الكلمات كما يقوم باستكمال ما تعجز الكلمات العادية عن تبيانه. ـــتك

الرمز من الظواهر الفنية البارزة في الشعر العربي الحديث والمعاصر أثبت الشعراء و 
 هم ــفيجعلهم يصلون إلى هدف ه باللغة العادية،ــم تقلــدرتهم على تقويل اللغة مالـــن وراءه قـــم

ى غرار ـــوالشاعر الجزائري وعل الرمز إلى ذهن المتلقي. عن طريق اللمح والسرعة بمعبر
رة االستقالل فجاءت معظم ــتــــف فيرمز واستخدمه خاصة ــرف الــرب عـــالشعراء الع

لما عرفته من اضطرابات على الساحة االجتماعية  رحبا للرموز، فضاءالقصائد الجزائرية 
 نا وراءه.يفعكسوا من خالله رؤاهم متخف واالقتصادية وخاصة السياسية،

ان جديدة تنطلق من الواقع لتتجاوزه ــر بمعــة الشاعـــتجرب راءـــال في إثــدور فع زــللرمو 
 "ذه الظاهرة اخترت ديوانـــرب من هــوللتق .رـــم الشاعـــبإنشاء عالقات جديدة مرتبطة بعال

الذي جاء مرصعا بالرمز ما جعله يتسم  "حسين زيدان"الجزائري  للشاعر "اعتصام
ذا ـــي بأسلوب هـــلتطبيق هذه الدراسة إضافة إعجاب ان أرضية خصبةـــــد كـــوق وض،ـــبالغم

فيه دون سابق إنذار  وتتمطونب ـى القلـــلل إلـــــعرية التي تتســـــــاته الشـــــالشاعر في منظوم
وان ــــــز في ديـــرية الرمـــــــشع ذكرتي هي:ــي مــاإلشكالية التي حاولنا دراستها ومعالجتها ف أما



 ب
 

وز ــــــــــرية الرمــــــمس شعــــح هو تلــــوالهدف واض ،؟وانــــي الديـــــــــف وما أثر توظيفه ،"اعتصام"
 وان.ــديـــــذا الـــي هــت فـي وردـــــــالت

رنا تصميما لهذا البحث وفق هذه الخطة ـــــــروحة آثــــولإلجابة عن هذه اإلشكالية المط
 المنهجية المقسمة إلى:

 وفصلين مصدرين بمقدمة. مدخل،

 ومفهومها مفهومها لغة واصطالحا، وتناولنا فيه لمفهوم الشعرية،"" خصصنا المدخل
غة ــــــــــــل "وم الرمزـــــــــــمفه "انـــــــإضافة إلى تبي ،والمحدثينالقدامى  وعند العربعند الغرب 
وعالقة  ،وتكوين الرمز المة،والفرق بين الرمز الع ة الرمز وسماته،وبنيـــــ واصطالحـا
 وز.ـــــــــــــواع الرمــــــــــوأن ورة،ــــــــــــــــــــالرمز بالص

فيه باستخراج  اهتممنا "شعرية الرمز"ان موسوما بـ:ــذي كـــا الفصل األول الـــأم
 وداللتها كما يلي: وتلمس شعريتها الرموز

 ي.ــــــــعـــــشعرية الرمز الطبي-

 ي.ــــــــــــــدينــــــشعرية الرمز ال-

 ي.ــخـــاريـــــشعرية الرمز الت-

 وري.ـــشعرية الرمز األسط-

 ي.ــــــوفـــــشعرية الرمز الص-

من خالل بناء قصائد  شعرية الرمز" الذي كان موسوما بـ:الثاني أما الفصل 
وجمالية، ان بطاقة شعرية مدى مساهمة الرمز في إثراء الديو  لتبيان ما وذلك "الديوان
داثية ـــــــــــوالح التقليدية عريةـــــــــالش للشــــــاعر، والصــــــــــورغوي ـــــــجم اللـــه المعـــــفي فتناولنـــا

 افة إلى اإليقاع.ــــــــــإض



 ج
 

 احتوت حوصلة نهائية لمجمل النتائج المتحصل وهكذا أنهينا الفصلين وختمناهما بخاتمة،
 .عليها

ا ـــــــــألننا تتبعنا مفهوم الشعرية قديم التاريخي، منهجين: المنهجوقد اعتمدنا في بحثنا على 
 األسلوبية، إلبـــــــرازوالمنهج األسلوبي الذي يعتمد فيه الباحث على دراسة الظاهرة  وحديثا،

 جمالية الرموز.

 ها:ــــوكان أهم ،عـــــة من المصادر والمراجـــوكأي باحث استعنا بقائم

 ."ةـــــــن خليفــــــــــري بــــــمش" ة لـ:ــــــــــعرية العربيــــــــــــــــــــــاب الشــــــــــــــــــــــــــكت-

 ."محمد فتوح أحمد" لـ: كتاب الرمز والرمزية في الشعر العربي المعاصر-

 ."بوصالح نسيمة" كتاب تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر لـ:-

 ."حــــــــــــــــــــة راجـــــــــــــسامي" ة لـ:ــــــــــــــــــــات الحداثــــــــــــــــاب تجليـــــــــــــــــــــــــــــكت-

وقد واجهتنا بعض الصعوبات التي اعترت مسارنا في هذا البحث تعود باألساس 
ه ــــيتطلب منا عند دراست بالغموض، فكانإلى طبيعة النص الشعري المعاصر المتسم 

اد نقبض ـــفال نك التي تتسم باالنفتاح واالنغالق ،راءة الواعية لتحليله ولفك شيفراتهــــالق
 إشكال في الحقيقة هو صراع الوقت. اآلخر، وأصعبالخيط  تى ينفلت مناــــبخيط ح

كانت  ثـــام هذا البحــأن رغبتنا في إتم واجهتنا، إالوعلى الرغم من الصعوبات التي 
 أخـــــــرىهادات ـــــــام اجتـــــوحا أمــمفت ، و كأي عمل إنساني يبقى هذا البحثحافزا إلنجازه

 ة .ـــعارضــــمت ووجهـــــــات

 لما يحبهجل ونسأله أن يوفقنا  و إال أن نحمد اهلل عز ال يسعناوفي األخير 
إلى مشرفي  واالمتنان كما أتقدم بالشكر ،كما نسأله التوفيق لنا ولكل طلبة العلم ويرضاه،

 وأرجو أن أكون عند حسن ظنه. على دعمه وتوجيهه، "مستاري إلياس"األستاذ الفاضل 



   

 ضبط المصطلحات ـــــــل:ـــــــــمـــدخ    

 / مفهوم الشعريـــة.1     

 /مفهـــــوم الرمــــز.2    
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 الشعرية: . مفهوم/1

والقبض على جمالياته،  بيظهرت العديد من النظريات األدبية لتبحث في العمل األد
هذه النظريات نجد "الشعرية"، وقد اتجهت كثير من الدراسات العربية والغربية  ومن بين

، ورغم ذلك ما تزال غامضة ومتعددة، وهذا ما يدفعنا للبحث في ماهيتها نحو الشعرية
 للبحث في ماهيتها.

 : الشعرية لغة .1.1

في تعريف الشعر ورد في لسان العرب الشعرية مصدر صناعي من الشعر وقد 
 َشَعَر به وَشُعر يشُعُر ِشعًرا كله: َعِلم. »مادة "شعر":

الشاعر، وهو االسم وسمي والشعر: منظوم القول، ويقال: شعر 
أي *﴾٩٠١ َوَما يُۡشِعُرُكۡم أَنََّهآ إَِذا َجآَءۡت ََل يُۡؤِمنُونَ ﴿ التنزيل.وفي 1«طنتهلفر بشاع

 وما يدريكم.

الكالم الموزون المقفى والشعر  »كما يعّرف صاحب المعجم الوسيط الشعر بأنه:
 المنثور: كالم بليغ مسجوع يجري على منهج الشعر في التخييل دون الوزن.

 .2«هوالشاعر قائل الشعر )ج( شعراء، وما شعرت به: ما فطنت له وما عِلمت

وما يالحظ أن مادة )شعرا( في المعاجم العربية تدل على العلم والفطنة وتطلق على 
 بالوزن والقافية.الكالم المخصوص 

  

                                                 

، 1991، (د.ط)، دار صادر، بيروت، لبنان، 1ابن منظور )أبو الفضل جمال الدين بن مكرم(: لسان العرب، مج 1
 .7712ص 

 [.109سورة األنعام، اآلية ]*
 .282، ص 7002، 2القاهرة، مصر، طولية، الدالمعجم الوسيط، مكتبة الشروق  شوقي ضيف، 2
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 صطالحا:ا. الشعرية 1.1

كتابه "فن رسطو هو أول من تناول في أمصطلح الشعرية قديم حديث، ولعل  إن
مرتبطة بالفن الشعري ومرتبطة بجماليات العمل  Poétiqueفكلمة الشعر" مفهوم الشعرية 

فالشعر  ،ildkunstB1، وتظهر هذه الشعرية  من خالل الصورة الفنية sthetikAالشعري
أن ويبين الشاعر وسواه،  فن ومحاكاة، ويتضح ذلك من خالل تفريقه بينعنده صنعة و 

الشاعر يجب أن يكون صانع حكايات وخرافات أكثر منه ن إ» :الشاعر فنان خالق بقوله
،يرى أرسطو أن 2«فضل المحاكاة، وهو إنما يحاكي أفعاالنه شاعر بصانع أشعار، أل

يكون، وهذا ما أسماه بالمستحيل الممكن، وكأن أرسطو أراد  أنيحاكي ما يمكن  الشاعر
مالية بشرط أن يقنع ستوعب الحياة عن طريق الكتابة الجأن يقول البد للعقل البشري أن ي

 اآلخرين ليس كحقيقة، ولكن كانسجام جمالي وفني عن طريق الخيال.

على اللفظة  الشعرية مصدر صناعي ُوضع للداللة»ويعّرفها "أحمد مطلوب" بقوله 
، وينحصر معناها في إتجاهين فن Poeticأو اللفظة األنجليزية  Poétiqueالفرنسية 

رسطو في أن أ، وهو بذلك يوافق 3«الشعر وأصوله والطاقة المتفجرة في الكالم المتميز
الشعرية تدل على فن الشعرية، أي ما يصنع شاعرية الشعر التي تميزه وتجعله يؤثر في 

 القراء.

يتضمن محاولة البحث عن نظام »مشري بن خليفة" فيرى أن مصطلح الشعرية أما "
 .4«يحاول العقل استنباطه من أجل الكشف عن قوانين الخطاب االدبي

                                                 

، 7010، 1ربد، األردن، طدراسات في النقد العربي القديم(، دار جرير، إ) الشعريةة، مفاهيم في بسمحمود درا ينظر: 1
 .11ص 

 .78ص ، 1911 (د.ط،)ن بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، طاليس، فن الشعر، تر: عبد الرحم أرسطو 2
 .157، ص 7007، (د.ط) العراق،جمع العلمي، بغداد، المصطلح النقدي، منشورات الم، في أحمد مطلوب 3
بداالتها النصية، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  4 ، (د.ط)مشري بن خليفة، الشعرية العربية مرجعياتها وا 

 .11، ص 7010
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كل من الشعر والنثر، وبذلك تكون الشعرية علم يبحث في قوانين اإلبداع األدبي في 
 ا في جنس أدبي محدد.دون اختصاصه

  وحديثا:مفهوم الشعرية قديما  .1

 الشعرية عند الغرب:1.1

اهتم النقاد الغربيون بالشعرية وحاولوا تحديد ما هيتها، والمعظم نظر للغة على أنها أداة 
تشكيل؛ ألن اللغة هي المادة التي يتشكل منها العمل األدبي، ومن بينهم 

"TZ.VETAN-TODOROV تودوروف" الذي يرى أن الشعرية موجودة في كل" "
الشعرية ال تسعى إلى تسمية المعنى، بل معرفة القوانين العامة التي »بقوله: الخطابات 

 .1«تنظم والدة كل عمل

أي البحث في أدبية الخطاب األدبي واستنطاق القوانين والخصائص المجردة لكل عمل 
 أدبي.

" أراد أن يصبغ شعريته بصبغة علمية، وهذا واضح Cohen Jeanين" "هأما "جون كو 
 تضايف بين الشعرية واألسلوبية في كتابه "النظرية الشعرية" إذ يعرفها بقوله:من خالل ال

، إن الشعرية علم أعم 2«الشعرية هي ما يبحث عن خصائصه في علم األسلوب الشعري»
 من األسلوبية، وهذه األخيرة تستغل خصائصها للقبض على جماليات النص الشعري.

هي لسانية من خالل تعريفه لها " فRoman jakobssonأما شعرية ياكبسون "
فهي ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في عالقتها بالوظائف »بقوله:

األخرى للغة، وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة بالوظيفة الشعرية، ال في الشعر 

                                                 

، 1990، 7توبقال، الدار البيضاء، المغرب، طتر: شكري مبخوت ورجاء سالمة، دار  تودوروف تزفيتان، الشعرية،1
 .71ص 

، تر: أحمد درويش، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، 1)بناء لغة الشعر(، ج ين، النظرية الشعريةهجون كو  2
 .11، ص 1999القاهرة، مصر، 
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نما تهتم بها أيضا خارج  فحسب، حيث تهيمن هذه الوظيفة على الوظائف األخرى للغة، وا 
.وبهذا يكون قد أضفى على الشعرية طابعا علميا من خالل المد اللساني،ومن 1«الشعر

الواضح أن "ياكبسون" يهتم بالوظيفة الشعرية على حساب الوظائف األخرى للمرسلة 
الشعرية، وهي جوهر ما يصنع الشعرية، التي يسميها بالقيمة المهيمنة،كما أنه ال يتحدث 

ية،بل يتحدث عما وراء اللغة أي وصف ما وراء المعنى من موحيات عن اللغة العاد
 جمالية.

كل الشعرية هو قبل موضوع »ويرى أن  إضافة الى أنه يميز بين لغة الشعر ولغة النثر،
أي ما يجعل 2«: ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا فنيا؟شيء اإلجابة عن السؤال التالي

وهذا مبدأ من مبادئ الشكالنيين الروس الذين يركزون على األثر من عمل ما أدبيا، 
 الجمالي للعمل األدبي.

 

 . عند العرب:1.1

 . عند العرب القدامى:1.1.1

ن؛ فالفنان لديهم مبدع ف المحاكاة أغلب الفالسفة المسلمو تبع أرسطو في تعري
ه( الذي يميز  119)ت هؤالء الفالسفة الفرابياال جديدة للواقع، ومن بين شكأ  بإعطائه 

، 3«والكاذبة بالكل ال محالة فهي الشعرية» :بين القول الشعري وغيره من األقاويل بقوله
ل الذي يحبذه آرسطو يألنها قائمة على التخي ؛كاذبة بالكلفي رأيه  األقاويل الشعريةف

 أساس الشعرية، وجوهر المحاكاة. هويذهب إلى أن

                                                 

، 7قضايا الشعرية  تر: محمد الولي و مبارك حنون، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، ط رومان ياكبسون ، 1
 .15ص، 1988

.72رومان ياكبسون، قضايا الشعرية، ص  2 
 .151، ص رسطو طاليس(ضمن كتاب فن الشعر أل) الفرابي أبو نصر: مقالة في قوانين صناعة الشعراء 3
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ل واضحة عند "ابن ير الشعر المرتبط بالتخيوقد جاءت اإلشارة واضحة إلى جوه
 .1«وذلك ألن الشعر إنما المراد فيه التخييل» :ه( بقوله 278سينا" )ت 

ل ال يتحقق إال يخيل الذي بني على التخييل، وهذا التخيوالشعر عنده هو الكالم الم
ومجاز، والتي عنده ثالثة: تشبيه، استعارة يات من خالل ألوان المجاز المختلفة، والمحاك

 لها القدرة على خلق جمالية في العمل األدبي.

ع البديع" موضوع الشعرية ه( في كتابه "المنز  8وقد تناول "السلجماسي" )ت ق 
من  هذا الجنس»يتحدث عن ضروب التخييل بوصفه جنسا من علم البيان؛ إذ يقول حينما

من طريق ما يحمل  علم البيان يشتمل على أربع أنواع تشترك فيه، ويحمل عليها
المتواطئ على ما تحته وهي: نوع التشبيه، نوع االستعارة، نوع المماثلة، وقوم يدعونه 

إن التخييل عنده  2«لتمثيل، ونوع المجاز، وهذا الجنس هو موضوع الصناعة الشعريةا
 .ل من ناحية أخرىيية من ناحية وبالتخيشعرية؛ ألن المحاكاة اقترنت بالتشبصناعة 

ع الشعرية عندما فّرق بين و ه( موض 211"عبد القاهر الجرجاني" )ت ويطرح 
 ويظهر ذلك في معرض حديثه عن الدورالشعري وغير الشعري، ليؤسس لنظرية النظم، 
الكالم على ضربين ضرب أنت تصل فيه »الباهر لالستعارة والكناية في الشعر بقوله: 

تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ إلى الغرض بداللة اللفظ وحده...وضرب آخر أنت ال 
وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم تجد لذلك 

تصل بها إلى الغرض ، ومدار هذا األمر على الكناية واالستعارة  انيةلة ثالمعنى دال
عند .ويرى "الجرجاني" أن الشعرية ال تكون في اللفظة المجردة، بل يحكم عليها 3«والتمثيل

                                                 

 .181، ص (ألرسطو ضمن كتاب فن الشعر): كتاب الشعر اهللسينا أبو علي الحسين بن عبد ابن  1
ي )أبو محمد القاسم(، المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح: عالل الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، السلجماس2

 .718، ص 1980، 1المغرب، ط
 بيروت،يد رضا، دار المعرفة، رش دالجرجاني )عبد القاهر(، دالئل اإلعجاز في علم المعاني، تح: السيد محم3

 .707، ص7001، 1طلبنان،
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دخولها في السياق، وببروز المعنى على وجه يقتضيه العقل؛ لذا فالنظم عنده هو جوهر  
 الشعرية.

 . عند العرب المحدثين:1.1.1

نها، دبية والكشف عن قوانيية الحديثة اهتمت بوصف النصوص األإن الشعرية العرب
ها الكثير من النقاد العرب لذا فقد جاءت متجاوزة الموقف البالغي الموروث، وقد تناول

 حدثين بالتحليل واالستقصاء، لذا سنحاول الوقوف على أهم ماجاء فيها.االم

ومن بين النقاد نجد "كمال أبو ديب" الذي يقابل مفهوم الشعرية بمفهوم الفجوة أو 
ن خلو اللغة » :أو التوتر بقولهمسافة  فالفجوة تميز الشعرية تمييزا موضوعيا ال قيميا وا 

من فاعلية مبدأ التنظيم ال يعني سقوطها أو أصوليتها أو انحطاطها بالنسبة للغة التي 
في إطار بنية أن كمال أبو ديب ناقش الشعرية ومن البين  .1«يتجسد فيها مبدأ التنظيم
ال تتسم بالشعرية إال من خالل وقوعها في  يزيقية؛ فاأللفاظفاوخصيصة نصية ال ميت

سياق مناسب يجعلها تنسجم مع مكونات أخرى، فيحدث بناًء على ذلك عملية تشكيل 
 "الشعرية".

القراءة أو التلقي، لشعريةكما يتحدث "عبد اهلل الغذامي" عن الشاعرية حينما تعرض 
هي »لشعر والنثر بقوله: بل عممها لتشمل كل من ا ،لذا فهي ال تقتصر على دائرة الشعر

انتهاك لقوانين العادة، وينتج عنه تحويل اللغة من كونها انعكاسا للعالم أو تعبيرا عنه أو 
نستشفه من هذا القول أن الشاعرية وما 2«.موقف منه إلى أن تكون هي نفسها عالما آخر

ي تنقل اللغة التعنده هي كسر كل مألوف، وانتهاك لقوانين العادة، عن طريق سحرية 
 الواقع إلى الالواقع بفعل التخييل.

                                                 

 .85، ص 1981، 1كمال أبو ديب، في الشعرية، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط1
قراءة ألنموذج إنساني معاصر مقدمة ) شريحيةت، الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى ال(عبد اهلل الغذامي)الغذامي 2

 .18، ص 1985، 1، النادي االدبي الثقافي، جدة، السعودية، ط(نظرية ودراسة تطبيقية
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تظل  سر الشعرية هو أن»ويعّرف أدونيس الشعرية حينما يتحدث عن الشعر بقوله 
أي كالم غير  1«.العالم وأشياءه أسماء جديدةد الكالم لكي نقدر أن نسمي دائما كالما ض

على الشاعر أن يتجاوز الواقع، وذلك ة لهذا العالم، و جديد مألوف بحيث أنه يحتوي أسماءا
يلة إلى ذلك هو إفراغ الكلمات بوسإضافة إلى إعطائه تفسيرا جديدا، ما يقصده أدونيس 

 من محتواها القديم، وشحنها بمعاني جديدة.

بعد استعراضنا لمفاهيم الشعرية يمكننا القول أن غياب هذا المصطلح في مؤلفات 
الشعرية عندهم تقوم على التخييل الذي هو جوهر و  نا اليعني انعدام مفهومها،نقاد

 الصناعة الشعرية.

أما في العصرالحديث فقد شاعت بمصطلحات كثيرة مختلفة الختالف وجهات 
مسافة التوتر...وعلى اختالف مفاهيمها تبقى العالمة  ،ةالشعرية، الشاعري منها: الدراسة،

 .وغير األدبيالفارقة بين األدبي 

  

                                                 

 .18، ص 1989، 7أدونيس )علي أحمد سعيد(، الشعرية العربية، دار اآلداب، بيروت، لبنان، ط1
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 الرمز:/ مفهوم 1

 .الرمز لغة:1.1

في األصل الرمز تصويت خفي باللسان » ي لسان العرب في مادة "رمز"ورد ف
 أي حركة خفيفة بالشفتين مع صوت مهموس. 1«.كالهمس

زا بشفتيه رمز إليه، وكلمه رم»كما ذكره صاحب "أساس البالغة في باب "الراء" 
 أي بحركة خفيفة. 2«لموتّر يرتمز لوحاجبيه، ويقال جاريةغمازة، وضربته حتى خ

ثَةَ أَيَّاٍم إَِلَّ َرۡمٗزۗا وَ  لنَّاسَ ٱايَتَُك أََلَّ تَُكلَِّم ء﴿ :زوفي التنزيل العزي بََّك  ۡذُكرٱثَلََٰ رَّ

رِ ٱوَ  ۡلَعِشيِّ ٱَكثِيٗرا َوَسبِّۡح بِ  ۡبَكَٰ  أي ال يستطيع أن يكلم الناس إال باإلشارة، ومن *﴾١٩ ۡۡلِ
العرب قد كان لهم نفس الفهم في تحديد داللة الرمز، فهو لديهم  نيالمالحظ أن المعجمي

يماء.  مرتبط باإلشارة ألنه لم يخرج عن كونه إيحاء وا 

 صطالحا:ا. الرمز 1.1

رموز لمعاني األشياء الحسية، ثم  قدم من تناول الرمز، وهو يعّد الكلماتُيعد أرسطو أ
نطوقة رموز المالكلمات »األشياء التجريدية المتعلقة بمرتبة أعلى من مرتبة الحس؛ فيقول 

 3«.لحاالت النفس، والكلمات المكتوبة رموز الكلمات المنطوقة

فيبين "أرسطو" أن اللغة مجموعة رموز لألفكار سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، كما 
 الكائن الحي أو الشيء المحسوس الذي جرى العرف »" الرمز بقوله وهبة دييعّرف "مج

 

                                                 

 .1171ص ب،ابن منظور، لسان العر 1
عيون ، باب الراء، تح: محمد باسل 1ج الزمخشري )أبي القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد(، أساس البالغة،2

 .185، ص 1998، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط السود، دارالكتب
 .21ية ل عمران، اآلآسورة  *
 .27، ص 1987، 1، النقد األدبي الحديث، دار العودة، بيروت، لبنان، طمحمد غنيمي هالل :نقال عن 3
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 1«.لمعنى مجرد كالحمامة أو غصن الزيتون رمزا للسالما على اعتباره رمز 

ز، فهو إيحاء بعيد عن التصريح؛ إذ البد من ا التعريف يؤكد المعنى اللغوي للرموهذ
الرمز »أن  "إليه.ويضيف "محمد غنيمي هاللوجود عالقة عرضية بين الرمز والمرموز 
عن  ال نيةتولد المشاعر عن طريق اإلشارة الغهو صلة بين الذات واألشياء؛ بحيث 

فالرمز حسب "محمد غنيمي هالل" يدل على أن الرمز يتولد  2«.طريق التسمية والتصريح
عن عالقة معنوية بين الذات والشيء المرموز إليه الذي يتحقق عن طريق اإليحاء ال عن 

 العادية.طريق اللغة 

وحد بطريقة أدبية مفهوم " وهو أول من Goetheأما عند الغربيين فنجد "غوته" "
يشرق الرمز، الذي يمثل عالقة  يحينما يمتزج الذاتي بالموضوع»يقول:  الرمز؛ عندما

ن الشاعر يستخدم ، ما ُيفهم من مقولة "غوته" أ3«اإلنسان بالشيء وعالقة الفنان بالطبيعة
بح الطبيعة مرآة عاكسة لها، وهذا الرأي نابع صفصاح عن مشاعره، وتما في الطبيعة لإل

 لعالم الخارجي إلى رموز للمشاعر.من نظريته المثالية التي ترد ا

" يصل إلى أبعد ما توصل إليه "غوته" من خالل تعريفه Kantغير أن "كانت" "
أي أن الرمز بعد أن  4«.هو تشخيص للفكرة عن الشيء ولتجريد صورته» :للرمز بقوله

فالرمز عنده صورة  يصبح طبيعة مستقلة وال تربطه عالقة بالشيء المادىالواقع نتزع من ي
 مماثلة عن طريق الحدس والتخمين حسب قانون المطابقة.

 

 
                                                 

 .181، ص 1982، 7اللغة واألدب، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، ط مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربيةفي1 

 .72، ص7001، 1رن، نهضة مصر للطباعة والنشرو التوزيع، القاهرة، مصر، طمحمد غنيمي هالل، األدب المقا2 

، 1982عارف للنشر، القاهرة، مصرـ ال عن محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المنق3 
 .11ص
 .18محمد فتوح أحمد، المرجع نفسه، ص  :نقال عن4 
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 رمز عالقة إيحائية
 عالقة عشوائية

 . بنية الرمز وسماته:3.1

للرمز معنيين؛ معنى : من التعريفات السابقة للرمز نستشف أن .بنية الرمز1.3.1
أولي مباشر، ومعنى ثانوي يوحي بداللة أخرى أو بعدة دالالت، والشكل التالي يوضح 

 :1ذلك

 

 

 

 

ما في حالة الرمز في حالة اإلشارة تكون اعتباطية، أالدال والمدلول إن العالقة بين 
على أساس  الرمزية والعالمة التفريق بين اإلشارة، وهذا 2فتكون العالقة بينهما إيحائية
 عالقة كل من الدال والمدلول.

 . سمات الرمز:1.3.1
ذا انتفت عنه صار إشارة  هناك سمات يتم استنباطها من المفاهيم المتعددة للرمز، وا 

 أو عالمة وهي:

 : وتعني أن للرمز الفني دالالت متعددة./ اإليحائية1

 ن الرمز حامل انفعال ال حامل مقولة.: وتعني أ/ اإلنفعالية7

 .3نتاج الحقيقة: إن الرمز ِنتاج المجاز، ال/ التمثيل1

                                                 

، دار بهاء الدين للنشر (عاصرالصوفي الم قراءات في الخطاب الشعري) حمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز،م1 
 .11، ص7009والتوزيع، قسنطينة، الجزائر، 

 .11، ص ينظر: محمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز2 
 .19، ص 18ينظر: المرجع نفسه، ص  3

1مدلول   

 إشارة عالقة تواضع واعتباط

 الدال
 موجود خارجي

 المرجع

 عالقة مشابهة

1مدلول   
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 : الرمز يجسد وال يجرد./ الحسية2

 : االختصار في الكالم.يجاز/ اإل5

 : الكالم الذي له أكثر من وجه./ اإليهام1

 : أي الكالم الذي تتسع فيه التأويالت./ اإلتساع1

 إضمار الكالم.: وهو / التلغيز8

 : فالسياق قد يوجه الرموز، ويخلق له فضاءه الداللي./ السياقية9

 .1: ويعني الدوران حول الموضوع وال تسميته/ غير المباشرة في التعبير10

 الفرق بين الرمز والعالمة:. 3

، وهذا ما يراه أحد الباحثين بقوله العالمةديهي أن هناك اختالف بين الرمز و من الب
" كمترادفين Sign" وعالمة "Symbolأشكال الخلط هو استخدام مصطلح "رمز" "وأحد »

إلى مفاهيم وتصورات مع أن غالبية العلماء يرون أن الرمز يتميز عن العالمة بأنه يشير 
 ، أي أن العالمة2«بينما تشير العالمة إلى موضوعات وأشياء ملموسة وأفكار مجردة،

 المنال. الرمز فمدلوله يكون بعيدعين، أما يشير دالها إلى مدلول م

الرمز يختلف عن العالمة نظرا لعالقة كل منهما بالمدلول؛ ففي »ويرى "هيجل" أن 
حالة العالمة تكون العالقة بين الدال والمدلول اعتباطية، اما في حالة الرمز فالعالقة بين 

ال فلن ُيفهم الرمز واحد متعارف عليه،  أي أن لإلشارة مدلول ،3«الدال والمدلول خاصة، وا 

                                                 

 .27، ص21، ص20، ص التأويل و خطاب الرمز محمد كعوان ، ينظر:1 
عبد الهادي عبد الرحمان، لعبة الترميز دراسات في الرموز واللغة واألسطورة، مؤسسة االنتشار العربي، بيروت،  2

 .11، ص 7008، 1لبنان، ط
، 2مختارة( اللغة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط ال محمد، دفاتر فلسفية )نصوصينظر: سبي 3

 .78، ص7005
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ما يجعله أوسع من العالمة في  وهذا كما يتميز بالتغير والتجدد أما الرمز فمدلوله متعدد
 عبير واإليحاء.الت

 . تكوين الرمز:4

 :التشبيه. الرمز و 1.4

الداللة على مشاركة أمر ألمرفي » تبنى االستعارة على التشبيه والتشبيه هو
يتميز بأمرين بحيث يستلزم  المشابهة، والرمزآخر لعالقة  شئ لشئفهو تمثيل 1«المعنى.

ذ يجب أن إالمعنوية المرموز اليها  الحاالت ومستوىمستويين مستوى األشياء الحسية 
فالرمز يقوم على المشابهة بين شيئين .2تكون العالقة بينهما عالقة تمثيل )عالقة مشابهة(

 أحست بهما مخيلة الرامز.

أن التصوير المجازي ُيخرج أحاسيس الشاعر ويجعلها ملموسة ومحسوسة، أما  كما
ان ذاتي منفصل التصوير الرمزي ال يقف عند ذلك التجديد؛ بل يتعداه إلى االستقالل بكي

فالشاعر يوحد بين شيئين أحدهما يمثل أمامنا واآلخر يختبئ في  عن الواقع المحسوس
 جلبابه.

 . الرمز واالستعارة:1.4

عى إلى جعل المشبه عين المشبه إن االستعارة أبلغ من التشبيه والكناية؛ فهي تس
عاني حتى تخرج من تعطيك الكثير من الم» :إذ يعّرفها "عبد القاهر الجرجاني" بقوله به،

ما يعني  .3«الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمر
ضافة إلى وة إة من اللفظ الواحد، ما يكسب األسلوب جماالو حالأنها تولد لك معاني كثير 

                                                 

 دارالفكر، البرقوقي، عبد الرحمن تح: التلخيص في علوم البالغة، القزويني )جالل الدين محمد بن عبد الرحمن(،1
 .718ص ،1917، 7ط القاهرة،

 .20ص المعاصر،الرمزية في الشعر العربي  الرمزو محمد فتوح أحمد، ينظر:2

 .12، ص 1991، 1الجرجاني )عبد القاهر(، أسرار البالغة، تح: محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، ط3
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فالرمز يلتقي مع االستعارة  1«هناك تقاطعات في خصائص االستعارة وقوانين الرمز»أن 
 في عدة خصائص.

ألنها جزء من أجزائه ما قيمته باكتسابه خصائص االستعارة؛  الرمز تزدادكما أن 
 كان المعنى رمزيا. يعني أنه إذا كان البناء استعاريا

 . الرمز والكناية:3.4
لفظ أريد به الزم معناه مع »الكناية في البالغة العربية، وكما يعّرفها "القزويني" 

مباشر، وهذه  غيره، أي أنها تعبير غيربشيء وتريد ، وهو أن تتكلم 2«جواز إرادته معه
 وبين الرمز. نقطة التالقي بينها

 بغرض التشبيه من الظاهرة األدل المشبه به، ألنها تفيالكناية هي »إضافة إلى أن 
فإنها  ليها من سواها، وحين تسمو وتتخطىمة في متنها بدال من أن تستعار وتنقل إالقائ

أي أنها تقوم على  ،3«ف إلى الكنايةسيالرمز إذا تداعى وانهار فإنه تغدو رمزا، كما أن 
، لينتقل من المذكور إلى المتروك، ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما هو ملزومه

ن َقلت الوس  الكناية رمزا. تصار ائط بين المذكور والمتروك وخفيت وا 

 . عالقة الرمز بالصورة:5

إذ تقول "آمنة لصورة، وهناك تداخل كبير بينهماز دور كبير في تشكيل امر إن لل
حدود، هذه ال وعلى الرغم من امتالك الصورة منطق»بلعلى" عن عالقة الرمز بالصورة: 

حيث  ،كون له قيمة متفردة ما لم ترتبط بسياق من الصورفإن وجودها في القصيدة ال ي

                                                 

 .105، ص خطاب الرمزتأويل و محمد كعوان، ال1
 .118ص  غة،التلخيص في علوم البال ،القزويني2
 .111، ص1980في الشعر الغربي والعربي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، )د.ط(،  إيليا الحاوي، الرمزية والسريالة3
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أي أن عالقة الصورة بالرمز كعالقة الجزء  ،1«تتعانق مستوياتها لتساعد في إخراج الرمز
 بالشكل، وحين تظل الصورة محافظة على كثافتها الحسية ولو بقدر ضئيل.

الصورة الرمزية عن طريق تجربته الشعورية؛ إال أن الصورة ويتوجه المبدع نحو 
يجاز واضح والنفس البشرية عرضة لحاالت فكرية »الرمزية  يماء ومظهر وا  ذات إيحاء وا 

وعاطفية بالغة التعقيد ال يمكن أحيانا تبسيطها أو تحليلها، وال يتأتى التعبير عنها 
إذن  ،2«.سبيل الصورة الرمزيةبإال-عندها–باألسلوب المألوف، فال يعود أمام المبدع 

 عالقة الصورة بالرمز هي عالقة العموم بالخصوص.

والرمزية عموما تساعد على تركيز الصورة وتوحيد أبعادها من خالل التكثيف 
 واإليحاء وصوال إلى تعميق الوعي.

 .أنواع الرموز:6
إن استخدام الرموز من أبرز الظواهر الفنية التي تلفت النظر في الشعر الحديث 

ته، فكان منها الشاعر مادوالمعاصر، وقد تنوعت بحسب تنوع المصادر التي استقى 
 تصنيفها كما يلي:

 / الرمز الطبيعي:1

" العالمات إلى ثمانية عشر نوعا، منها u.Ecoقّسم اإليطالي "أنبيرتو إيكو" "
 3«.ُيقصد بها ما في الطبيعة من شجر وماء وجبال»العالمات الطبيعية، و

                                                 

آمنة بلعلى، أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة )دراسة تطبيقية(، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، 1
 .1، ص 1995الجزائر، 

نازك زالبياتي(، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، محمد علي كندي، الرمز والقناع في الشعر العربي )السياب و 2
 .17، ص 11، ص1لبنان، ط

 .107، ص 1نسيمة بوصالح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة، الجزائر، ط3
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ة بهدف شحن األلفاظ الدالة وقد استخدم الشعراء وخاصة الرمزيين عناصر الطبيع
 بيعة بدالالت شعورية عميقة.طلعلى ا

يحاءات تزيد  من جمالية القصيدة. فتصبح تلك األلفاظ عبارة عن إشارات وا 

 / الرمز الديني:7

صر كثيرا ما يرجع الشاعر إلى التراث الديني ألجل استيفاء الرموز، وقد عّرف "نا
رآن الكريم أو في الكتاب المقدس ونعني به كل رمز في الق» :لوحيشي" الرمز الديني بقوله

األنبياء عليهم السالم، ريم وقصص كلسور القرآن ا أي توظيف 1«.عهديه القديم والجديدب
؛ فالشاعر يستغل ذلك الموروث في المتون الشعرية وبعض األماكن ذات الداللة الدينية

 الديني، ويوظفه في قصائده ال بهدف استرجاعه فقط؛ بل ليمنحه ُبعدا دالليا وجماليا.

 :ي/ الرمز األسطور 1

من الرموز األسطورية التي يوظفها الشاعر هي: السندباد، سيزيف، تموز، عشتار، 
الذي يتخذ من »قابيل وهابيل، كما تقول "نسيمة بوصالح" عن الرمز األسطوري" هو 

، فالشاعر عندما يوظف األسطورة ويستعملها 2«األسطورة إطارا شاسعا تتحرك فيه لواحقه
، وذلك عن طريق ضخ دماء جديدة فيها من واقع شعريها في إنتاجه النبطرمز يستك
 .ومسحة جماليةته الشعورية ما يضفي على النص قيمة فنيةبر تج

 / الرمز الصوفي:2

وقد ارتكز الشاعر المعاصر على اللغة الصوفية التي هي في أساسها لغة إيحاء 
شعاع، ويقول "السعيد بوسقطة" عن التجربة الصوفية بأنها  ة زاخرة بتلك تتسم بلغة رمزي»وا 

األلفاظ الحسية التي يلتمسون بها دالالت روحية متعالية من خالل تجاوز الداللة اللغوية 

                                                 

 .11، ص 1ناصر لوحيشي، الرمز في الشعر العربي، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ط1
 .111المرجع نفسه، ص نسيمة بوصالح،  2
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أي أنهم يستخدمون لغة مشحونة بدالالت عاطفية  ،1«.األولى إلى مستوى داللي آخر
 وروحانية تنم عن عالقات باطنية بين الذات الصوفية والذات اإللهية.

الصوفية تعتمد جملة من الرموز الدنيوية الحسية منها:  كما أن التجربة الشعرية
 2.المرأة، الطبيعة، الخمرة كمعادل موضوعي لها تعبيرا عن الحب اإللهي

المعاصر للتجربة الصوفية إلثراء لغته الشعرية، وهذا ما يجعل رؤياه وقد عمد الشاعر 
 تفوق رؤيا الصوفي.

 / الرمز التاريخي:5

الجماعية وال تُنسى، والشاعر أحد حفر في الذاكرة قائع تُ وو إن التاريخ يسجل أحداثا 
الجماعة، فيستغل التاريخ وأحداثه في كتابته الشعرية لتحقيق غاية شعرية وجمالية  ادأفر 

ونقصد به التوظيف الرامز لبعض األحداث التاريخية » :وتعرفه "نسيمة بوصالح" بقولها
 3«.معينةأو األماكن التي ارتبطت بوقائع تاريخية 

ما يعني أن الشاعر المعاصر يستعمل التاريخ في نصوصه ليعمق تجربته الشعرية 
كن التي أكسبتها مجريات التاريخ تميزا، وشكلت امستخلصا منه أهم األحداث واألم
بل ألجل غاية  يستحضرها ليس بهدف التذكير فحسب منعطفات حضارية هامة، كما أنه

 جمالية وُبعد داللي.

يحاء وفي االستعمال األدبي يكون هو الصلة بين الذات الشاعرة  إن الرمز إيماء وا 
بما فيها من  واالستعارة والتشبيهكما أنه يشمل كل أنواع المجاز المرسل  ،واألشياء

 إال أنه أبلغ في التعبير عن مخيلة الشاعر.  عالقات داللية معقدة،

                                                 

عاصر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، الرمز الصوفي في الشعر العربي المالسعيد بوسقطة، 1 
 .91، ص 7008، 7ط
 .81ينظر: محمد كعوان، التأويل وخطاب الرمز، ص 2 
 .121نسيمة بوصالح، المرجع السابق، ص 3 
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شعرية الرمز الطبيعي:/1  

بته الشعرية، ومن بين الرموز ء تجر شاعر الستخدام الرموز الطبيعية إلثراوقد عمد ال
 :قول" بالشعر يولد مسلما"قصيدة نجد رمزا طبيعيا في 

 .1«االتين أنبتالزرع فيها،  فأنبت          ما ضر يمناك لو جاست بتربتنا » 

ِلتِّينِ ٱو﴿ :فهذه الثمرة الكريمة التي يقسم بها اهلل عز وجل في كتابه العزيز بقوله 

ۡيتُونِ ٱوِ   .﴾١ِلزَّ

استحضرها الشاعر كرمز للشفاء فقّرب الصورة التشبيهية بين الرمز والمرموز إليه 
الشعر يجلب ألن  في وظيفة الشفاء،تشبه الشعر  وهذه النبتة المباركة )التين()الشعر( 

 لسحر كلماته.احةالنفسية نظراوالر الطمأنينة لمتلقيه 
آخر  اطبيعي اة الثانية )استثناء( في الديوان رمز قصيد( من 5كما نجد في السطر )

 الشاعر: في قول
 2«ليس في قلبك نور يرتجف»

االسالم، وباألحرى هو االسالم لنور" كرمز للعلم أو ارمز " استحضر الشاعرحيث 
 يهديها سواء السبيل.لوب و الذي يضيء الق

 :إلى رمز "النيل" بقولهإضافة 

 3«بها كالنيلأو مثل أهرامات مصر...ته »

فهذا النهر العظيم الذي شهد تعاقب عدة حضارات على ضفتيه يشّبه به االنسان 
 يثبت في مجراه لعدة قرون. المسلم الذي يظل متمسكا بدينه شأنه شأن هذا النهر الي

                                                 

 .5ص  ، 5895 ، قسنطينة،SEDن زيدان، ديوان اعتصام، منشورات يحس 1
  [ 5سورة التين، اآلية.] 
 .9، ص ديوانال 2
 ، الصفحة نفسها.المصدرنفسه3
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 "الضوء" في قوله: آخر طبيعيونجد رمز 

 1«فالضوء عندي طلسم محتار             تأويل لي ال ضوئية رؤياك»   

الضوء جاء كرمز لرؤية "عمران" فقدوم عمران جعل الشاعر في حيرة، فصار ذلك 
 الضوء عبارة عن طلسم أو شيء من السحر.

بـ"الصباح" ( من الجزء الثاني لقصيدة عمران ليلة اول نوفمبر 7) تكما مثله في البي
 أو "الشمس" بقوله:

 2«للشمس خلف صحابة قد ساروا  قد ترتدي ثوب الصباح وتنتمي»

ي للشمس، يرتدي "عمران" ثوب الصباح أو عندما ينتمنما فيرى الشاعر األمل حي
"عمران" لذلك كان "الصباح" وهنا نستشف أن الشاعر له طموحات وآمال متعلقة برؤية 

 و"الشمس" رمزا لألمل المتجدد.

 ( من الجزء الثاني لقصيدة عمران أول نوفمبر:51في البيت ) هكما يوضح ذلك بقول

 3«الوداع؛ النار ففي ثنيات ــــــــ          ــــــــر،سنلتقي في صهوة الفجر الكبيف»        

"صهوة الفجر" رمز للسكينة والسالم، لكن هذا السالم مرتبط بـ"النار" كرمز للقوة 
والغضب، فلوال هذه النار لما وجد السالم، وهذا ما آمن به الشعب الجزائري، فما ُأِخذ 

 بالقوة ُيسترجع بالقوة لذا قامت ثورة األحرار.

 ليلة أول نوفمبر: ( في الجزء الثاني لقصيدة عمران15كما يقول في البيت الـ)

 4«بهشيمها بعد الحصار حصار  أنا متعب بالريح والجيل اكتوى»        
                                                 

 .55،صديوانال 1
 .55، ص نفسه مصدرال2
 .55نفسه، ص  رالمصد 3
 .51نفسه، ص  المصدر4
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لرفع الظلم ألن جيل فـ"الريح" هنا رمز للثوران والغليان، وهذه الريح جلبت التغيير، 

وهو يعيش حصار بعد حصار، وكأنه يقول فقد تولد استعمار بعد  الشاعر اكتوى
 االستعمار الفرنسي.

إضافة إلى رمز طبيعي آخر وهو "شتاء" الذي ورد في الجزء الثالث لقصيدة عمران 
 ليلة أول نوفمبر في قول الشاعر:

 1«اآلن في قلبي شتاء»
و"الشتاء" عادة ما يرتبط بالبرد، فقلب الشاعر كان موطنا لهذه البرودة التي تعّبر 

عاد فيها كانت ليلة قاسية، ولكن  عن فقدان الحياة واختفاء نبضها الدافئ؛ ألن الليلة التي
 ( بقوله:05( و)01رغم هذه القساوة فهو يتفاءل في السطر )

 :والليلة الكبرى إذا لم تنجب األنوار...حتما»
 2«تنجب األضواء...

نوار" حتما ستنجب ألايلة الكبرى" التي إذا لم تنجب "فيرمز لـ"أول نوفمبر" بـ"الل
ما األضواء فهي انتصارات أضوء، والنور أكيد هو االستقالل، ضواء؛ فالنور أعم من الاأل

 متفرقة هنا وهناك.
 كما ورد في قصيدة "األشعة" الرمز الطبيعي في قول الشاعر:

 شعاع...شعاع»
 ولو مضى بعد شعاع

 3«شعاع...
برؤيا الشاعر الذي يرى في اإلسالم نور  فهذا الشعاع مرتبط بأمل متجدد ويوميء
 ُيكسب النفس خاصية التجدد والتفاؤل في الحياة.

                                                 

 .50، ص ديوانال1
 .57ص  ،مصدر نفسهال2
 11، ص نفسه المصدر3
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قيام "ه في قصيدة " و"الحمأ" و"الماء" كرموز لبداية اإلنسان بقولونجد رمز "الطين
 :"وسقوط كثيرين

 1«كان الطين...وكان الحمأ...وكان الماء»

مرة، فهذه العناصر الطين، الحمأ،  فالشاعر يعيدنا هنا لخلق االنسان وبعثه أول
 الماء تمثل مكونات اإلنسان وأصله.

شّكل  دكما استعان شاعرنا باأللوان التي ساهمت في تكوين أروع الصور الرمزية، وق
 ثوالكناية، بحيضاء الصورة واالستعارة اللون مرتكزا في القصيدة العربية، ولعب دور في ف

أصبح النص الشعري قادرا على تسخير مفرداته في خلق فضاء شعري جديد يحمل صورا 
ها القصيدة، وهو ما يشكل الصورة وأداة فنية تقوم عليوألوانا موحية، ويكون اللون عماد 

 .2لغة جديدة تحتضن اإليحاء

عمران ليلة أول "ومن األلوان التي وظفها الشاعر هو اللون األبيض في قصيدة 
 :" بقولهمبرنوف

 يخال لي أن النهار مقبل»

 وأن شمس لهفتي مشرقة من بعد حين

 يخال لي...وكم تخيلنا اليقين

 .3«لرحلة البياضأن خيط السواد...محطة 

وقد ذكر "األبيض" للداللة على النصر والخالص الرتباطه بالنهار والشمس، فعمران 
 كر األبيض مقابل اللون األسود، واللون ذ وقد-الكبرىالليلة –هنا متفائل بتلك الليلة 

                                                 

 .55،صديوانال1
 .59، ص 1119، 5ينظر: ظاهر محمد الهزاع الزواهرة، اللون ودالالته في الشعر، دار حامد، عمان، األردن، ط 2
 .57، ص الديوان3
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اللون  وهو مضاد لكل األلوان، كما أن ود هو المضاد لألبيض والمعادل لهاألس
أنه يرتبط بحياة متجددة كالليل الذي يحتوي على وعد  الشر، إالاألسود مرتبط بفكرة 

لنا الداللة واللون األسود في نفس السطر ليقرب وقد ذكر الشاعر اللون األبيض .1الفجر
العسر إلى اليسر، وفي حتمية طبيعية تتمثل في  لويضعنا أمام صورة واقعية في تحو 

تعاقب الليل والنهار، ألن الليل مرتبط بالفجر وباشراق شمس نهار آخر، وهذا ما يؤكد لنا 
 أن األسود هنا ليس مرتبط دائما بتلك النظرة التشاؤمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

نشر ينظر: كلود عبيد، األلوان )دورها، تصنيفها، مصادرها، رمزيتها وداللتها(، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات وال 1
 .71، ص 07، ص 01ص ،1151 5يع، بيروت، لبنان، طتوز وال
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 الديني:شعرية الرمز /2

زيدان" في ديوانه، وذلك أكيد  إن الرمز الديني من أهم ما استخدمه الشاعر "حسين
ألن ثقافته دينية، ويبدو جليا أنه متمسك جدا بعقيدته اإلسالمية الحنيفة، وهذا ما أدى به 

 إلى استحضار الموروث الديني بكثافة في أعماله الشعرية.

                            يقول: حين"الشعر يولد مسلما "صيدةمن ق( 11وقد ورد رمز ديني في البيت )
 وصــــرحهـــا فـــــــاق بلقيســـــا وأثيـنـــــــا          يـــر اإلبـــــــداع فتنتهــــامدينة، لم »

ن طغى الحزن ضمت           بل قـــد وجدتتي قبل هذا القمدينت   ينافرحتي ح وا 

 1«ـــن يدعو الملبينـــاشــــريانه صــــوت م            ي ـقلبـــــي فأذن فمدينتــــي سكنت   

 ما هو واضح في أسفل القصيدة، في تقنيةدينة هي مدينة القرآن كموهذه ال       
 مدينة)المتلقي يلجأ إليها جل الشعراء المعاصرين إلزالة الغموض عن التي "الحواشي" 

 .2(القرآن بها ستين حزب طاهر

فهو يفك علينا الغموض، ويبسط لنا الداللة، فهذه المدينة تظل رمزا خالدا وشاهدا 
وهي لم أجمع، لنزول الكتاب المقدس القرآن الكريم، وتظل منارة للحضارة اإلسالمية والعا

فمكة أو "بكة" بها أول بيت وضع للناس وهو بيت اهلل الحرام  كل مسلم ومسلمة وجهة
 .3م الخليل وابنه سيدنا اسماعيل عليهما السالمالذي بناه سيدنا إبراهي

 

 

                                                 

 .0، ص الديوان1
 .7نفسه، ص ( المصدر 2)
( ينظر ابن كثير )أبي الفداء اسماعيل(، قصص األنبياء، تح: أحمد إبراهيم زهرة، دار اكلتاب العربي، بيروت، 3)

 .510، 515، 515، ص 1115لبنان، )د.ط(، 
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إ ذِۡبقوله تعالى: ﴿ وذلك ما تؤكده اآلية الكريمة هِ ِو  دِ ٱُمِي ۡرف ُعِإ ۡبر َٰ اع  ِِۡلق و  ن  ِۡلب ۡيتِ ٱم 

ِ ِأ نت  ِإ نَّك 
نَّا ۖٓ ِم  ِت ق بَّۡل بَّن ا ِر  يُل ع  إ ۡسم َٰ يعُِٱو  فهذا البيت الطاهر ُبني ﴾١٢١ِِۡلع ل يمُِٱِلسَّم 

 مر من اهلل عز وجل، كما جعله آمنا استجابة لدعوة نبيه إبراهيم عليه السالم.أب

ر لستين حزب التي ضمها القرآن كما أن رمز "ستينا" هو رمز ديني أشار به الشاع
وجل على نبيه محمد صلى اهلل تاب المقدس الذي أوحى به الخالق عز االكريم، فهذا الك

دستور  ( سورة منها المدني ومنها المكي، وهو555) يضم وهو وسلم، وكان معجزتهعليه 
فرقان" جاء ليبين الحق من الباطل، ويهدي للتي األمة اإلسالمية، فهذا الكتاب المقدس "ال

هي أقوم، لذا فهو دائما رمزا للحق، فلو أننا احتكمنا بقوانينه وأمتثلنا ألوامره ونواهيه لما 
ة دينيا وال ال تمت لمجمتعنا بصلغربية ين غريبة عرفنا كل هذا التدهور وما انتظرنا قوان

 .جتماعياإأخالقيا وال 

ي حظيت بمرتبة إضافة رمز ديني هو "حليمة" هذه السيدة المرضي عنها، والت
كانت مرضعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وكانت أمه  عالية، وشرف ورفعة، بأن

وسلم أبى أن يرضع كل النسوة بالرضاعة، ونحن نعلم أن الرسول محمد صلى اهلل عليه 
الالئي أتينا ليرضعنه، واختار السيدة حليمة  لترضعه، والتي كانت تعاني الفقر، ونحن إذ 

، وما 1نستذكر قصتها نلمس تلك المعجزات الجلية التي شهدتها هذه المرأة هي وعائلتها
لألمومة والعطف والحنان، وهذا ما منحته لنبينا وحبيبنا محمد  يمكن أن نقوله أنها رمز

 صلى اهلل عليه وسلم، فرضي اهلل عنها وأرضاها.

 وذلك حين يذكرها في قصيدة "استثناء"بقوله:

 كن داحسا»

                                                 
  [ 517سورة البقرة، اآلية.] 
 .58، ص 59، ص 1115، 5ينظر: محمود المصري، سيرة الرسول )ص(، مكتبة الصفا، القاهرة، مصر، ط 1
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 كن جهر سر الحلم...كن حليمة

 .1«واشرب كؤوس التائهين

المسلم بأن يكون شخصية ما وهنا نجد الشاعر في قصيدة استثناء يخاطب االنسان 
 من بين الشخصيات التي ذكرها في هذه القصيدة.

كما يرمز له بسيد "الكنعانيين" وهو النبي "يعقوب" عليه السالم الذي ذاق مرارة 
نين عديدة، فكان ابنه سيدنا "يوسف" عليه السالم، وطال انتظاره له سو  الحياة بفقدان عزيزه

 وي.برمزا للصبر والعفو والحب األ

 ن" في قوله:رمز ديني آخر والمتمثل في "المطففيإضافة إلى ورود 

 كن آبقا...أومت بال دنيا ودين»

 كن من المطففين.

 2«أو من المختلسين

ذات فهو هنا يطلب منه أن يكون أحدا من "المطففين" بعد أن كان من الشخصيات 
خصيات وطوائف اإليجابي دينيا، وحتى تاريخيا إلى وجه سلبي بأن ينتمي إلى ش جهاالو 

يديولوجيات  نقضون تحدثت عنهم سورة "المطففين" هم الذين ي نالذي نسلبية، فالمطففيوا 
نُوُهۡمِ:﴿وذلك واضح في قوله تعالى الميزان ويغشون في المكيال ز  ِوَّ ِأ و الُوُهۡم ِك  ا إ ذ  و 

ُرونِ   .﴾ ٣ يُۡخس 

تذكر الفجار الذين ال يخافون اآلخرة وال يحسبون حسابا  (لمطففين)ا فهذه السورة
 ليوم القيامة بمصيرهم من ذل وهوان.

                                                 

 .9، ص الديوان1
 .8، ص المصدر نفسه2
 [ 11سورة المطففين، اآلية.] 



 شعرية الرمز في ديوان اعتصام                                األولالفصل 

31 

 

 

سورة  م الذي حاد عن الطريق السوي وزيفواختار الشاعر "المطففين" كرمز للمسل
 اإلسالم.

التي  "بــ "عمران" ليلة أول نوفمبر كما نجد في القصيدة الثالثة من الديوان المعنونة
نيها: "أصوات: المفسر، األب، وثالها الساحة جاءت مقسمة إلى أربعة أقسام أو قصص أو 

 "أصوات المفسر، األب، األم."، ورابعها: "عمران"، وثالثها: صوت األم"

صول إلى زمن و فـ"عمران" هو النبي عليه السالم، استحضره الشاعر بغية ال
 قول الشاعر:المعجزات ي

 .ما كـــــل معجــــــزة لهـــــا تكرار ابــــــــــت األســـرار غئت فعمـــــران ج»   

 ارـــوتحطمت من نغمها األوت        وتـــرؤياك يا عمران بالعشق ارت         

 1«للقادمين فتـــزدهي االنـــــــــوار        يـــــرؤياك يا عمران تحمــل فرحت   

الحقيقة قد سّهل علينا الشاعر الوصول إلى المغزى من توظيف هذه الشخصية في 
عي هو الدينية وهي "عمران" عليه السالم، ففي التهميش يذكر أن "عمران" معادل موضو 

إلى أي صورة شعرية مؤولة تأويال سلبيا، لذا يمكننا أن أقرب إلى سورة آل عمران منه 
والدين وسورة آل عمران المدنية سميت بهذا االسم، يلة نقول أن "عمران" رمز النبوة والفض

ألنها ذكرت األسرة الفاضلة آلل عمران الذين عاشوا في بيت النبوة، فعمران والد مريم 
 عليها السالم وهي أم عيسى عليه السالم.

ونجد تكرار لفظ "عمران" على كل أجزاء القصيدة، وذلك ألن شاعرنا ُمصر على 
ن لم تنجباستدعاء عمران "لي  لة أول نوفمبر" ليبارك هذه الليلة التي ستنجب األضواء، وا 

 

                                                 

 .ص55، 51، ص الديوان1
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 األنوار، كما يلتمس في عودته رجوع البسمة لألرض التي صارت ثكلى ليعيد لها الحنين، 
 ها بعد أن بايعت الحزن من أجل بقاء وصية عمران.وليفتح الباب للشمس لتنعم بدالل

 " عليه السالم في قوله:بي "نوحشخصية دينية اخرى وهو النكما يذكر 

 1«يا ليت )نوحا( في فمي إبحار  في شفتي وال فلكا دنا ناللو»   

 هعليه السالم وأهل ، وقد كانت قصة سيدنا نوحفهو يتمنى أن تكون له معجزة نوح
بطال الباطل، وما ال يخفى على أحد أنه ظل يدعو  مدرسة للصبر ألجل إظهار الحق وا 

غرقهم اهلل عز وجل، كما قال أ لذلكله أهله ما يقرب األلف سنة، ولكنهم لم يستجيبوا 
ِ﴿ تعالى:  ين  ع  ُهۡمِأ ۡجم 

ۡقن َٰ ۡوٖءِف أ ۡغر  ِس  انُوْاِق ۡوم   ﴾١١إ نَُّهۡمِك 

ر، فهؤالء المعذبون السالم رمز للنجاة من االستعما عليه" لذا فإن سيدنا "نوح
 يتوسمون خيرا في رؤيا عمران.

 التقمهعظيما إذ اابُتلي بالء   لذيبي اهذا النفمز ديني آخر هو "يونس" كما نجد ر 
 حيا، فيا لها من معجزة، فيقول شاعرنا في قصيدة "يونس والبحر": لالحوت، وظ

 وت.الثببفأبلغ حكمة وسما   أضلوااق من قوم )يونس( ضــــو»        

 وتــــح ،ليصبح آية للناس  ازورار عشيــــــرته افيضجــــــر مــــن          

 2!«ح قوتيبكأن ليونس التس  ُهدى اإليمان رمحا فصّوب من         

تي كانت آية إن استدعاء شخصية "يونس" عليه السالم هي استرجاع للمعجزة ال
 إذ التقمه الحوت   ،وخرج مغاضباقومه  الذين ضاق من فسيدنا يونسن للناس أجمعي

                                                 

 .51الديوان، ص 1
  [ 77سورة االنبياء، اآلية.] 
 .15ص  ،الديوان2
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ومكث في بطنه زمنا ولوال تسبيحه لما نجيا و بذلك يكون رمزا للصبر و اإليمان 
هُِٱف ِ﴿وقوله تعالى:،1الصادق ِِۡلُحوتُِٱِۡلت ق م  ُِمل يٞم ُهو  ِأ نَّه١٤٢ُِو  ِِۥف ل ۡوَل   ن  ِم  ان  ك 

ينِ ٱ بِّح  ِي ۡومِِۦ ف يِب ۡطن هِ ِل ل ب ثِ ١٤١ِِۡلُمس  التسبيح سبب يؤكد أن ﴾ ٤١١ يُۡبع ثُونِ ِإ ل ىَٰ
، ومن لكونه شاعر هذا النبي كما عانى عانىالذي  ناشاعر نجاة كان كذلك سبب و  نجاته

بفضل العذاب إليمانهم باهلل عز وجل، و  نجيا منالواضح أن اليونسين قديما وحديثا 
واضح فكالهما يالقى النبي والشاعر وجه الشبه بين ؛ و تسبيحهما الدائم بذكر الخالق

ساوي موغلة في زمن وقد صبغت القصيدة بحس مأ ،من قبل أهاليهم والصدالرفض ب
 الضجر والحيرة.

 ونجد رمز ديني آخر "صراط" في قول الشاعر:

 شعاع... وسهم ُمشع...صراط...صراط»

 فال اآلية استبدلت بالبريق

 2«انشظى.وال الحبل عن متنه 

به؛ آمنوا اهم اهلل و فهذا الرمز الصراط هو الطريق المستقيم الذي يسير عليه من هد
ن اٱ ﴿وذلك واضح في قوله تعالى: ستقامةلال ايعد رمز  الذ ط ِٱِۡهد  ر َٰ ِ*﴾٦ِِۡلُمۡست ق يمِ ٱِلصِّ

اهلل في الخصومات يذيب  رأقوم، وذكلى التي هي إفالتمسك بالدين يهدي 
 والسير على هذا الطريق السوي للفوز بالجنة. وجب التمسك بحبل اهلل االضغائن، لذ

 
                                                 

 .585، 581ينظر: ابن كثير، قصص األنبياء، ص  1
  [ 555، 551، 551سورة الصافات، اآليات.] 
 .11ص الديوان، 2
 .[0]سورة الفاتحة، اآلية  *
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إضافة إلى رمز "العصر"، وقد وردت سورة في القرآن الكريم بهذا االسم، تبيانا لقيمة 
ال لما نال كل هذا اإلهتمام، فالخالق عز وجل يقول ١ِِِۡلع ۡصرِ ٱوِ ﴿:هذا الوقت وعظمته، وا 

ِ نِ ٱإ نَّ نس َٰ ِل ف يِِۡۡل  ٢ُِخۡسٍر ِِ ينِ ٱإ َلَّ ِِلَّذ  لُوْا م  ع  ِو  نُوْا ام  تِ ٱء  ل ح َٰ
ِب ِِلصََّٰ ۡوْا اص  ت و  قِِّٱو  ِۡلح 

ۡوْاِب ِ اص  ت و  ۡبرِ ٱو   *.﴾١ِِلصَّ

 هناك مالئكه ألن ا الوقت بخسران اإلنسان أو فالحه؛فيبين اهلل عز وجل ارتباط هذ
ئكة الى السماء وتقيد تصعدالمالعند العصر فيل ما يفعله كل انسان مكلفة بكتابة وتسج

 فيقول الشاعر في قصيدة األشعة: هكتاب نسان فيأعمال كل إ

 فاقرأ سورة )والعصر(»

 والعصر إني أذوب

 1«يذوب من الشوق للنور في...

هاية فيقرأ الشاعر والعصر فيذوب من الشوق لنور اهلل، وعادة ما تربط العصر بن
 حب اهلل الواحد األحد.اهى ذوبانا في النهار، ولكن الشاعر هنا يتم

 

 

 

 

 

 

                                                 

 سورة العصر. *
 .55ص الديوان،1
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 شعرية الرمز التاريخي:/1

 الرمز التاريخ، وهذا ما استخدمهكمال العمل الشعري ونضجه هو استخدام من إن 
 قوله: ي( ف11"في البيت )شاعرنا حسين زيدان في قصيدة "الشعر يولد مسلما 

 .1«)صفينا( تاريخه ودمي، ما زال      فإن أول جرح ظل ينزفني       »        

نا" استعملها الشاعر تظل رمزا للتشتت، ومنعطفا فيفهذه المعركة التاريخية "ص
سالميا حاسما، فقد اقتتل المسلمون فيما   اهلل عنهرضي  علىبينهم، حين قام تاريخيا وا 

ن من والية الشام يوم ولى الخالفة فعصاه معاوية، وبدأ القتال عزل معاوية بن أبي سفياب
من علي أشار ه( واستمر عشرة أيام، ولما رأى معاوية أن النصر اقترب  17في سنة )

 .2رفع المصاحف وطلب التحكيمبعليه عمرو بن العاص 

جعله  توظيفه، إذسن ز على البيت جمالية بارزة من خالل حوقد أضفى هذا الرم
زال ينزف إلى يالشبه جلي بين الموقعة والجرح الذي لم يلتئم وال  ناألول، وكاالجرح 
 اليوم.

لسطر السابع من قصيدة "استثناء" في آخر في اإضافة إلى ورود رمز تاريخي 
 قوله:

 3«كن داحسا.»

( سنة، 51ومن المعلوم أن "داحسا" و"الغبراء" قبلتين عربيتين دام القتال بينهما )
 ، ولكنها ال تزال هاا رمزا للعصبية العربية، التي حاربها االسالم وقضى عليموهذا ما جعله

                                                 

 .7، صالديوان1
)جالل الدين السيوطي(، تاريخ الخلفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )د.ط(، )د.س(، ص السيوطيينظر:  2

519. 
 .9ص ،لديوانا 3
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ر هذا الرمز "داحس" متجذرة ومتأصلة في الشعوب العربية جمعاء، وقد استخدم الشاع
ذكره لالنسان المسلم، وكأنه يخرى إضافة للشخصيات التي ذكرها متوالية أليكون شخصية 

إال أن لها جانب إيجابي يميز اإلنسان العربي  تبدو عليه سلبية "داحس"ه، ورغم ما بأصول
 .باهظاالذي ال يتنازل عن حقه مهما كان الثمن 

 العظيمة،سالمية والتاريخية لحسين" هذه الشخصية اإلاكما نجده يوظف رمز "
تكاد أن تكون أكثر شخصيات الموروث التاريخي شيوعا في »عشري زايد:  ىوكماير 

شعرنا المعاصر، فقد رأى شعراؤنا في الحسين عليه السالم المثل األعلى لصاحب 
الفضيلة النبيلة الذي يعرف سلفا أن معركة مع ِقوى الباطل خاسرة، ولكن ذلك ال يمنعه 

إن "الحسن ال التضحية في سبيل االسالم فهو مث1«.من أن يبذل دمه الطهور في سبيلها
شباب الجنة، فهذين الشهيدين هما حفيدا سيد البشر وخاتم النبيين محمد  اوالحسين" سيد

صلى اهلل عليه وسلم، وقد وظف الشاعر حسين زيدان شخصية "الحسين" كرمز للشهادة 
 حين يقول:إحقاق الحق، وذلك في قصيدة "استثناء" ألجل

 ا...أو حزينكن مناضال لعوب»

 أو طرقيا يحتمي

 2«)بابن هند( كلما غاب )الحسين(

وقد استخدمه هنا كرمز لالنتصار ولو على المدى الطويل، فقد خذل "الحسين" من 
طرف العرب في معركة "كربالء"، ورغم ذلك لم يستسلم وفّضل االستشهاد وذلك 

 االستشهاد هو الفوز الكبير.

                                                 

عشري زائد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،  على1
 .511، ص 5887)د.ط(، 

 .8، ص الديوان2
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 "طارق بن زياد" في قصيدة "عمران خرى هيتاريخية أضافة إلى استخدام شخصية إ
 :"بقولهليلة أول نوفمبر

 والبحر منغلق...ومنغلق...وهذا الباب»

 .1«من ميالد )طارق( لم ُيدق

م على ه"طارق بن زياد" أشهر القادة العسكريين المسلمين في التاريخ، ومن أهم
المغرب العربي في كل من ال في طالق، وهو من أكثر الشخصيات الوطنية إجالاإل
، وقد استعمله 2زائر والمغرب بشكل خاص، وعند العرب واألمازيغ على حد سواءالج

الشاعر هنا كرمز للبطولة، لما كان لهذه الشخصية من بسالة وخبرة وشجاعة في قيادة 
 الجيوش الفاتحة لبالد المغرب واألندلس.

اجع الفتوحات اإلسالمية، وكان الهدف من استحضار هذه الشخصية هو تبيان تر 
للرجوع األصوات تدعوا "عمران" الزمن، فتلكمذ ذاك وذهاب زمن االنتصارات والبطوالت 

 عظماء. يحن له كل مسلم حينا كان العربقلبه لتاريخ  وتسترق

سالمية المشهور مة اإلبالد الغربية، و"طارق" هو سيف األالبحر هنا هو إشارة للو 
لـ هذا التوظيف  ". إنواضحة بين البحر والباب، و"طارقضدها، إذا كانت الداللة 

 اللة العميقةإلى الدالسطحية  ( ونقلنامن الداللة95( والسطر )91طارق" ربط السطر )»
حس بمدى جمالية السطر من ميالد )طارق( لم ُيدق...مما بدقة وعناية تعبير بحيث ن

 ها.وعظماء تعلق الشاعر بأمجاد أمته يجعلنا نعي مدى

ى بن نصير" في قصيدة كما نجده يستحضر شخصية "طارق" بمقابل شخصية "موس
 ""وسقوط وقيام كثيرين"بقوله:

                                                 

 .59، ص الديوان1
http://www.google.dz/15/02/2015-16 :30 2 

http://www.google.dz/15/02/2015-16 :30
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 1 «عن "طارق"...عن موسى بن نصير...»

موي الوليد بن عبد الملك، األفـ"موسى بن نصير" هو والي إفريقية في عهد الخليفة 
األيبيريةخالل الفترة الممتدة ما بين عامين ن زياد" بفتح شبه الجزيرة وهومن أمر "طارق ب

سببه مائدة ويقال أن هناك خالف بين طارق بن زياد وموسى بن نصير  (759و755)
 . 2إلى دمشق وعزال لهذا السبب اذهبية تعود لسيدنا "سليمان"، وقد عاد

حدث عن فتكمتضادين يفصح بهما الزائر قبل أن يرحل  استحضرهما الشاعروقد 
 .خر مخز  ن وجه آمو ف من وجه تاريخ مشر 

د أن يخبرنا عن بة، كما أراير يورد ما خبأه التاريخ من أحداث غفالزائر أراد أن 
الرائعة في فنية الخذالن والخيانة وهذا ما أحدث جمالية تستشف للوهلة األولى الطريقة ال

 تتوالى شخصيات ايجابية ثم تتوالى شخصيات سلبية. الشخصيات، حيثذكر 

نفس القصيدة:يقول شاعرنا في كما   
 م "إصراري"حدثني عن موس»

 3«و"جمال الدين األفغاني"

 فالزائر هنا يتحدث عن شخصية أخرى هي "جمال الدين األفغاني" بن السيد "صفتر
( الذي يرتقي نسبه إلى "عمر بن علي بن زين العابدين 5987-5919الحسن األفغاني )

 بن الحسين بن علي بن أبي طالب" رضي اهلل عنه.

 

 
                                                 

 .50، ص الديوان 1
2 61 :61 http://www.google.dz/15/02/2015 
 .57، ص الديوان 3

http://www.google.dz/15/02/2015
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فهذه الشخصية العظيمة التي تظل رمزا لإلصالح، فقد حمل لواء النهضة مذ دخل 
 تخاذل فيه.وقد أحالنا إلى زمن 1مصر، فهو رائد نهضتها وقد ظل يناظل حتى نفي

تمتعوا بحياة الترف، وقد جال بنا الشاعر حقيقة سمامهم، واأالحكام، وتجاهلوا ما يجري 
نعيشها، وسنشهدها وخير سطر هو  اوما زلنفي محطات تاريخية تبصرنا بحقائق عيشت 

 الموالي:

 .2«"عن مالك" و"صراع األفكار"»

زيدان" في هذه  "مالك بن نبي" هذه الشخصية التي استحضرها الشاعر "حسين
 القصيدة ليبرز شيئا في غاية األهمية.

مغيب له كتاب في الحضارة وفي  مالك بن نبي" مفكر جزائري ومستشرف"
اإليديولوجيا، يضم محاضرتين وخطابين يصبان في دائرة ما أسماه "مالك بن نبي" صراع 

 االألفكار"، كما أكد المترجم "محمد بغداد باي".

العالم  عارمة فيضى ة تنبأ األستاذ "مالك بن نبي" بوقوع فو برؤية ثاقبو  تبصربف
ة مخيفة من مراحل مرحل سيعرف( بأن العالم االسالمي 5850عام )االسالمي، اذ صرح 

ع اإليديولوجي العالمي الذي سرعان ما سيمس العام اوسببه الصر  السديم المتخلق
العربي، وما يعرف اليوم بـ"الربيع العربي" االسالمي، وهذه الثورات التي يتخبط فيها العالم 

 .3ما هي إال تنبؤات "مالك بن نبي"

وما تلك المقدمات في القصيدة من ذكر شخصيات تاريخية إال توطئة لما أراد أن 
 "مالك بن نبي". و المستشرفيقوله شاعرنا

                                                 

www.ar.wikipedia.org./wiki 02/015/2015-16, 16 :12.1 
 .57، ص الديوان2
، ص 7589، العدد 1155 أكتوبر 15ر نور، مالك بن نبي، المستشرق المغيب، جريدة الخبر، الجزائر ينظر: أمي 3

51. 
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 وقوعها،تنبؤ بها قبل الحقائق و رمز لالستشراف وقبض على الإن "مالك بن نبي" 
في هذا السطر ليبين ما أراد الزائر أن يقوله، ويختصر جولة الشاعر في  ويضعه الشاعر

التاريخ االسالمي ليحط رحاله في صراع األفكار، وليكون مالكا رمزا موزعا على أسطر 
 القصيدة مشبعا بإيحاءات تجتمع كلها في دورة التاريخ.

 صيدة "استثناء" في قوله:اإلغليد في ق والمتمثل فيكما نجد رمز تاريخي آخر 

 1«للفاتحين اإلغليد.واقرأ دعوةأو كن ها هنا »

وهنا يطلب الشاعر من اإلنسان المسلم أن يكون هنا كشخصية "اإلغليد" رمزا للملك 
 ق م( مؤسس أول دولة جزائرية )نوميديا(559-ق م119المعظم وهو "ماسينيسا")

هذا الرجل الحر الذي قرر أن يسترد عرشه فتحالف مع الرومان صد  عاصمتها سيرتا،
من سيرتا  لسنة، ويجعحاكما لمملكة نوميديا حوالي خمسين  حعليه، ليصبمن تآمروا 

فقد أراد الشاعر أن يكون هذا المسلم كهذه الشخصية العظيمة 2عاصمة الرجال األحرار.
 المحاربة الحرة الرافضة للغرباء اآلثمين.

  

                                                 

  . 9الديوان،ص 1 
2  http:// www.google.dz 06/04/2015-09:14.   
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 شعرية الرمز األسطوري:/4

عمران ليلة "( من قصيدة 51كما استعمل الشاعر الرمز األسطوري في البيت الـ)
 في قوله: "أول نوفمبر

 1«ت لنا عشتارخفأوتعيد ما   اها عمران تفشى سر عيناك ي»

االكتفاء باإلشارة »وقد استعان الشاعر بتوظيف األسطورة بمستوى بسيط، وذلك إلى 
، وهذا ما 2«وكأنه يلخص األسطورة بأحداثها وداللة مواقفها شخوصها،إلى ذكر بعض 

فعله الشاعر عندما استحضر أسطورة "عشتار"، فقد لخص هذه األسطورة في هذا البيت، 
وقد منح هذا التضمين لألسطورة نوعا من الشمول والكلية؛ بحيث جعلها تتخطى حدود 

خالل عيني عمران  رأى منحينما الحاضر تعانق في إطارها الماضي و الزمان والمكان، وي
م القديم كله، وهي نموذج لأسطورة "عشتار" آلهة الخصب والحب أشهر آلهة في العا

 .3لآللهة األم التي عرفتها عبادات كثيرة أخرى

ه تيرى من خاللها الشاعر ما فعلفعيناه عالم شفاف بالكثير، ن رؤية عمران تبشر إ
فعمران هنا أتى ليقدم مامنحته بأجود الثمار،  ر، وتجودوتزه"عشتار" لتعيد الحياة لألرض 

 اجسده، أمفي  وبعثت الروح"له المطر"بعل إأعادت الحياة لزوجها التيعشتار لشعبها
 عمران يرى الشاعر أنه جاء ليقدم لهذا الشعب المظلوم السند والدعم ليحققوا النصر.

  

                                                 

 .50، ص الديوان1
بوجمعة بوبعيو، السعيد بوسقطة، حسن مزدور، توظيف التراث في الشعر العربي الجزائري احلديث، مطبعة المعارف، 2

 .550، ص 1117، 5عنابة، ط
 .115، ص 1151، 5حنا تادرس، أحلى األساطير التراثية، كتبنا للنشر، المنصورية، لبنان، طينظر: خليل 3
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 شعرية الرمز الصوفي:/5

اللغة اإليحائية ليستتروا بها والتعبير عن معاناتهم بكل حرية، لجأ الصوفيون إلى 
االسالمي في البيت األول  للدينن زيدان" عّبر بلغة صوفية عن حبه ونجد شاعرنا "حسي

 :بقولهقصيدة "الشعر يولد مسلما" من

 يا وردة الروح عل البوح يحيينا.  كتمت حبــــــك خمسا ثم عشرينا»

 اــــوُحجتى انطفأت فالرمز يخفين     ار أهمسهأنرت في دربك األشع   

 .1«للخلد عـــدنا، فقامت جنة فينا  هاتي يديك إذا لم نــــرق ثـــانية

 تشبيه بليغ، ما يؤكدببالوردة يمثله الشاعر عن حبه للدين االسالمي، ف وقد عّبر
تلك الحالة ه األزلي هلل الواحد األحد، كما يحّول مدى تمسكه الشديد باإلسالم، وبحب

اطب محبوبته، ويصرح المعنوية )الحب اإللهي( إلى حالة حسية ملموسة، وكأنه يخ
، وذلك الحب لم يزده إال 2«وسر العشق هو الكتمان»ا خمسا، ثم عشرينا وبكتمان حبه له
 ا ويبعث الشعر.نيبكما أن نبضه يحيي المححباو ايمانا 

اإللهية عن طريق مراتب الترقي كما أن الصوفي والشاعر يأمالن أن يتحدا بالذات 
مل إليه ، وذلك ما يأ3فالمعرفة، فالوقفة وأخيرا الرؤية المعرفي التي تبدأ بالجهل، فالعلم،

 زيدان في قصيدة "اعتصام":حسين شاعرنا 

 رباه إني لم أهم في كل واد»

 أنا لم أصفق لألمير

 للفسادولم أطبل 
                                                 

 .11، ص الديوان1
 .159، ص 1118، 5كوين، دمشق، سوريا، طجمالية الرمز الصوفي، دراسات االت محمد علي ديركي،هيفرو 2
 .517ينظر: المرجع نفسه، ص  3
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 اوة في األرضوكل غش

 ءلم تحجب عن الرؤيا السنا

 رباه إني مغرم

 .1«الصراط المستقيم بهدى

فهذه القصيدة يعّبر فيها الشاعر عن تصوفه المطلق وحبه األزلي للذات اإللهية، 
، ورغم كل الغشاوة التي تعرفها األرض، وهي كناية عن فهو يصل إلى حد أنه مغرم بهداه

في الرؤيا تسقط »الظالل والفساد الذي عم في أرجاء المعمورة، يظل متمسكا بهداه، و
ى اهلل عز وجل، فهو يشهد ، ومن رأ2«الحجب، ويرى صاحبها الحقيقة اإللهية من ورائها

عّبر الشاعر بجمل متتالية بالحق، وقد اال أن كل شيء هلل، ومن شهد ذلك ال يرتبط 
تسبقها أداة نفي "لم" ليعبر عن تعاليه عن كل المآثم ليؤكد بجملة منفية أخرى عن كل تلك 

 وقوله:،متفائال فرحا سعيدا لمعرفته الحقرؤياه السنا، فهو يظل عن المآثم لم تحجب 

 .3«م هادما بكى في القو »   

ألن من يقيم »وما حزن على شيء في الدنيا  نفسه،ومن عرف اهلل عز وجل عرف 
في رؤية اهلل يتجاوز كل تقلبات الحياة من قلق وسكينة وحزن وفرح، فهو يعيش الفرح 

واألنبياء ال يضيقون من دعوى أقوامهم وال يضجرهم ذلك،  ،4«الدائم في حضرة سيده
هو اإليجاز  يدة "اعتصام"والسر في ذلك هو أنهم أصحاب رؤيا، وما ميز هذا النص قص

 سطورها مع عمق معناها، ما يجعلها تتسم برمزية صوفية خاصة.الشديد ل

                                                 

 .58، ص الديوان1
 .550، ص جمالية الرمز الصوفيديركي،  علىهيغر ومحمد 2
 .58، ص الديوان3
 .559، ص نفسهديركي، المرجع  علىهيغر ومحمد 4
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 مكبوتاته في قصيدة "سقوط وقيام كثيرين"" للتعبير عن ةكما استخدم رمز "الخمر 
 بقوله:

 فتبعث فيك السالطين»

 العصر يملكه من توارى

 أأنت تعيش طقوس السكارى

 1«االغتسال؟وُتخفي نبيذ البراءة...عن شاطئ 

لم يبق من الخمرة في هذه »بحيث  ن حيزها المادي إلى حيزها الروحي،وقد حّولها م      
، فهذه العزلة الموجودة في القسم 2«كر وانتشاءربة إال اسمهما، وما يوحي به من سالتج

" التي تحاول طمس الحقيقة أو باألحرى غض وقيام كثيرينالثاني من قصيدة "سقوط 
نبيذ البراءة، فهذه الصورة االستعارية  اوباخفائه رىطقوس السكا ابعيشه النظر عنها

المكنية التي حذف منها المشبه به )السكر(، وهي حالة جعلها شاعرنا "حسين زيدان" 
رين في حالة التغاضي عن الحقيقة، وحالة الحقيقة ية للبراءة، فجعلنا نقارن بين سكمضاه

 االغتسال. اطيءالمبعدة عن ش

الرمز الذي يتبلور في كلمة واحدة( )لغوية مما تقدم نجد أن الشاعر استخدم رموزا 
الداللتين، على معاني أبعد من داللتها الظاهريةعن طريق التشابه بين  التي دلتمتنوعة 

الطبيعية، أبرز الرموز التي استخدمها هي الرموز  نالواسعة، ومدلت على ثقافتة  دوق
إلى أنه أحسن توظيف تلك  ةومواقفه، إضافعبرت عن رؤاه  يلتوالتاريخية، والدينيةا

 .الرموز

                                                 

 .58ص  ،ديوانال1
، "شعر الشباب نموذجا"، مطبعة هومة، الجزائر، الجزائري المعاصرعبد الحميد هيمة، البنيات األسلوبية في الشعر  2
 .511، ص 5889، 5ط
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وقد جاءت على شكل آللئ نفيسة زينت قصائد الديوان مشكلة صورا فنية تجعلك 
حولنا هذا الديوان من باحثين  اجماليتها، كملمدى  القصائد، وتتحسستندمج كلية مع تلك 

 في األدب إلى باحثين في التاريخ.



 

      الفصل الثاني: شعرية الرمز من          
 .خالل بناء قصائد الديوان

 /المعجم اللغــــــــوي.1       

 /الصورة الشعرية.2      

 /اإليــــــقــــــــــــــــاع.3       
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قبللا ولولللو  الل  لللجل  ولعريلل  ولرللردر لنرللجلد ةيللىد بلللج وشرللجد   للل  ولن لل  ولرللرد   
و أللل  لعلا لنل  ةري لد لووع البج وشبىول ل   أويلىهج،ولة  ه  ول ى ، ولررد، و هو ولذر 

و د قولبللج عللجل  ةبنلل  بجلن لل  ولرجى لل  و ولن لل  ولرللرد   ت د ة عللم الل  واللةبىوا عريلل  بلل  د 
بلللا  ولردب للل ،و ولرجع للل   ولعل  للل ،ولن للل  ولر لللل  بجلن للل   والللةبىواووقرللل  بووقرللل  أ لللد  أو 

 1  لللجا  لللل  لجلللل  وشرلللجد  و ول علللو ت هلللو لبلللا ولن للل  علللم لجلللل  ولو لللو  و وشوألاللج  
برللى  عرلللوم عرلجهللج ولعريعلل   للل  عرللل  يى للى  عللم ق بلبللا ول نعللج ارللرد   ولن لل  ةةلبلل

 ىدد  .

ول نعلل  عللم ع جعلبللج مجعيلل  عررعلل   داللة دو ليللىد ىواعللج  اللر   وولرللجلد ولعرج للد
 بجللب  ل ربد ببج لم لجلع .

 المعجم اللغوي للشاعر:  .1

وث بلج ا علج  ودةبجملجوةدةبم  لج ،هلجك عيعول  عم ولعردىو  ولن و   ة ب ا  عرل  
لى ووم تولة لج ت ليلى  قدوءةلج الا  وولى ، وعمىدل   و عبج ةل يعربج  لذو  ع مب لبج 

 وب لل د  لجاللذ وول لل   ورللجلدلج بدة لل أم هلللجك ألرللجي  ث للد  ة للب الل  لبللا ىدللل  وولللى، 
و ةللجد عيعوللل  عللم وللبللوا ولىدل لل  لبللوا لجلعلل  بدة للج  القلل  علبللج  لبللا ولةرللجةا، لبللا 

 ولع جم.وللعم، لبا ولععجم، لبا 

 

 

 
                                                           

برلل د ةجود د لل ، واللةدوة ي   ولرللرد   وولدة للج ولرللرد   للللى أىوللل   قىدوالل  الل  ولعلمنبللج  ووأل للوا وولعرللجه    ىود  .1
 .62، ص 2002، 2ولريد، لنمبجل  ووللرد، وليعواد، م
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 التفاؤل:حقل  .1 .1

 األلفاظ الدالة على التفاؤل القصيدة
 ،  لي لللللج، جعلللل  يللللل  ا لللللج،  للللل  ولعلب لللللج، ا ل لللل ل  لللللج، ق الشعر يولد مسلما  -1

 ادلة 
 .من بج، دو  ول ب م، اجةل  عاء ول ى م، عانعج استثناء -2
عمررررررران ليلررررررة  ول  -3

 نوفمبر 
هلللذد دة لللج ولعلللى ، ادلةللل ،  لعلللو ولرلللدوق، ، غجبللل  وألالللدود

 .ةليب وأل ووء، وللبجد ولعببا، رع  لبرة ، ولن ن  ول بد 
 اةعهد، مرا، ولعوه ، اإم وهلل ل  د  عو ، ايد. والبحريونس  -4
عرلللب، بلللةد  لنللل   الللر ،  لللل  ادلةللل    الللب ول لللدو ، لللذوب  األشعة -5

لر لج، ولال د و ج، لنعلو لوء ول ل ود ولة لجدر ألع  ىفء
 ررج . و وع  برىولىر  ل  وليل ، 

ول رلللر ، لنللللب  ولريلللب، علة لللد،ةلللعد  رعالللك اللل  لعهلللل   وقيام كثيرينسقوط  -6
 وألادو ، لةعهد، ل ابم ةج  وأللعوم، لنعج  لرىد.

ولعالللةب  ، أىللللو لرعلللد  ول لللدومع لللد  ببلللى   ولاللللج، ولدة لللج، عتصاما -7
  ل  ل .

 

وقوع لل  ولللى ووم ليللى أم ولرللجلد ةلللجوا ق لل   ومل لل   وقدوءةلللج لب للجاىعللم  للالا وليللىوا 
ج ج لدب لل  ايللجا بلللج الل  ولةللجد   وق لل لاللجم ولعاللن ،وشةلللى  لللم وشاللال ، و  وى ل لل  بل لل 

 يلدر بل ،  د ألللج ليلىد  ةرلجءا علم  لالا يعنل  علم وأللرلجي  ةللل  لعلجو  ،ووشالالع ولردب  
عرلدق ، وأل للووء، ولن نل  ول بللد    ولة للجدر،، د لي لللج، ةعهل ق ل ل ،ولعربلد  لللم ذللك علبللج 

و قوألرلر   ةع لع   للواعبد قلعلدوم ل نل  أوا   ،ولب جاى قولررد  وللى عالنعج وولعاللي أم
 ل  عنةهج وشاال  ةلبذ ول ل .بدة   ةرجةل   ألم ولرجلد  ةلن  بدو  عةع
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 الحزن:حقل .2.1

 األلفاظ الدالة على الحزن القصيدة:
الشرررررررررعر يولرررررررررد  -1

 مسلما 
اللللب،  ب للل ، واجوالللبج، علللم  لللجق، يلللدب ولللللدب، ولللللعم، 

 ل نة .عج  وىع ،أوا يد ، 
عب لى  ول لى م، لللع م ، ىولل  ، ولةللجاب م ، لل   الل  قنبلك ،لللود  تاءاستث -2

 ىل ج و د ى م . دةيف ، ع  ، بال 
 

عمررران ليلررة  ول  -3
 نوفمبر

لللوىو  ، وللللجد، ىعوللللج، ةلبللجد ولللومم وللللع م، لرللل  وألودو ، و
و ، ولل للجد، ياللىر ة للد  بللجألل م، وألرللووك، لعلللك، و و ةلل

 ول ى ى، ولدالج  رةجء، ول د   ول بد ، وليد   يد ، ا  قنب 
 واة رروو . 

 ةلعم، ولا و ، ا  ليد وب،رل ةىام، ا رعل  ولبدوب، ة بج، يونس والبحر -4
 لرج ، ا رل .

ة دخ، ل دة ، دلببلج دهبل   لمجع ،دل ،  ىو ،  لةلد، ةبي األشعة -5
ق، ولرللوب وي، للعم، ملو غدبل ، رلو  ول لىو، وللبج ج ، لدوا  ،

  ، ة نب.ول رم، ولعد  ولعد، ذلب
وقيرررررررام سرررررررقوط  -6

 كثيرين
 ع لجوفول وللعم، ولةجا ،  رل ، علالج ،  لع غ ب ،  لةويب،

يدللللك، ولرالللد، وليالللى ولرلللجل ، ىعلللب  للللجاود  ولللللعم، بجلنبلللب،
 جل .اي

 
الللبي اللل  بللللد ولللللعم علللم  لللالا برللل  وللللى ووم   أم،وا لاةرلللف ىعلللم  لللالا وليللل

و قللى ةللدىى   ،وليللد ، ولعللو ، ولللىعب، ىعلل ، بللة  وللللعم،،  ب لل  ،الليمق وأللرللجي ولةجل لل  
ولعالللي أم ولبال  وألوا علم  و لن ل ،ىا لري وللعم  ث لدو   لجا   لل  ةلدىى ألرلجي أ لد  ةل

 ل   لم لجل  ولب  ى  لعدوم ل ن  أوا لواعبد قولاجل   وةاع  بلبد  لع ل  أللبج 
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ال  للجل  ول ليد وولل لد   وولةل  أوغنل   وولبللدق لول   ولومم وللع م   جا   لل  ق ل ى 

 ولةلل وعريعةلل  –و للب   بللل  علاللجور لللجى  بلللج  للل  ق لل  الل ىلج  للول  لن لل  ولاللال  
ولررلد    و ودالةرعجدرلجبب  للجا ولرلرب وليعوالدر وللذر للج  اةلد  علم وليلال  ال  يلا 

 ولاوىوء.
 ولرجلد ولوودى  ولة  ةةرنق بجللعم ا  لى ذوة  قوا  وعم وأللرجي

ن طغىوجدت        قد ل هذا القبلمدينتي قب»  1«اضمت فرحتي حين ،الحزن وا 

 قول   عج ودى  لري  وللعم لن  ه ا   رج  علبج 

 2«الزاهي الشحوب ويعلو وجهنابال سيرررررررررررررررروف        تبددنا الرياح »

 لربل وولعوه ل  دغل  لرواللج وللب ل   ر،وليعوالد  وللعم ولرلربم ولرجلد هلج   ود للج لعل   
 ول ر  بلج.بلجء د ج  وش ى ولوي ج  

 حقل الزمان:113

 األلفاظ الدالة على الزمان  القصيدة:
 .ةجد    ولبدم، عا لج ث  لرد لج   الشعر يولد مسلما  -7
، وألاللللللجد، قولريلللللد، ولرلللللدو   لللللبج ، ل لللللا، ول لللللو ، عمران ليلة  ول نوفمبر -8

 وللبجد. ولن ن ،رةجء، ولعاجء، 
 .ايد ععم، ردوقبج، غدوب، والبحريونس  -9

 .عاجء، ولر د ولن ا،اجل ،  لبجدو، األشعة -11
 ا وا. ولاجل ، ولبدم، ولر د، وقيام كثيرينسقوط  -11
 لرعد، ولعووا . عتصاما -12

                                                           

 .60ولى ووم، ص 1
 .26ولع ىد لرا ، ص 2
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 ول لو ،  قوهل لل  علم وللىووا عم  الا وليىوا ليى أم هذو وللبا  ةعيبد ا  عيعو 
هللذد ول نعللج  لللم عرلجهللج  وقللى  ديلل ، ا للوا  ولر للد، ،رللدوق، عاللجء ول للبج ،ل للا 

،  عللج  للجم بعثجبلل  وولعاللن ولردبلل   لإللاللجموينعلل  ولللععم  وللب بلل  لةربللد لللم رللى  ومللل 
 ولعاةببا. وولةرجةا ا وألعا 

 لو ي لأللرجي ولععل   ولىول  لن  ولل  ولعلاجور ا  قوا ولرجلد   و ع م أم

 1«قلبي شتاء في اآلن»

 بل  أعلج  بلىوأوا  ،و ةللى  و الدى ق لة ا  هلذو ولعبملب علم ولب ل ى  لعلدوم  يبلد 
 عللج ودى  ألرللجي ععل لل  ةللل  لللم ولةرللجةا   ر للي لللم ألعلل  ولرع للق لةلل   للجد قنبلل  رللةجء

 للو قوا ولرجلد  ووألعا

 2«النار ،وداعرررال ثنيات ففي ،رررررر       رررررررقى في صهوة الفجر الكبيتلفسن»

ةوالللل    لللللدو الللل   للللبو  ولريلللللد، والللل  ولريللللد، أللللللل   للللد  ا لللل  ولليلللللج    م ولرللللجلد 
 ول د  لنلق. لنلب ب ،وب جم وول الص 

 

 

 

 

 
                                                           

 .12، ص ولى ووم 1
 .11ولع ىد لرا ، ص  2
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 حقل المكان: 411

 وأللرجي ولىول  لن  ولع جم  ولب  ى  
  ،عللى لة بنبلل  ، للد   آث لللج، عى للل ، عللىوام، لببللد، أد يللل   الشعر يولد مسلما  -1

 ولباجة لج.  ر لج،
 أهدوعج  ع د ءنااستث -2
عمررررررران ليلرررررررة  ول  -3

 نوفمبر
عرةللللدق  علملللل ،لللللدوء،  ثللللدب، قمللللجد،  ىود، ، وألودو ولللللومم،
 .ولمدق

 . ا ، وليلوب، ب و ولرعج والبحريونس  -4
 ولعى لللللل ، ب للللل ، علعولةللللل ، ولع لللللدب  بنلللللىلج، ولالللللعجد ، انالللللب ا، األشعة -5

 .وليب ا، عاةو ر 
 وليل .ععن  ، ول لدوء،  رجمئ،، ، ولوممول جد، قمجد وقيام كثيرينسقوط  -6
 .، ولووىوألد  اعتصام -7

، علبج قيللل لنلل  ولع للجم عللم  للالا وليللىوا لاللللي أم ولرللجلد واللة ى  ألرللجي ىوللل  
   لللا هلللذد وألع لللل  ةلعلللا وللللومم،  لللر لجعى لللل ، وألودو ، للللدوء،  ثلللدب، علعولةللل ، علللىوام 

يلد  يدلل  علد  ج لعلل ، ل لبلمدقبج ولرجلد ل بدب علم  ومل   وقوع   ابى و ىدد  ى ل  
ك ليلى للل نةب  بللىو  ةجد     دعول   ل   وعلج هذو يدلبج  ىع ، و دغل   لا ذ أ د ، و
 ول نوى.ع جم هو وليل  ىود   لرى أاع ولرجلد 
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 حقل الطبيعة:511

 وأللرجي ولىول  لن  ولع جم  ولب  ى  
، ولةللل موللللعد ، للللود، وألللللووم، ةدبةللللج، ولمللل م، ولبللللد، وليلللال ، ول الشعر يولد مسلما  -1

 .لببولباجة م  لودهج،، الج   جةهج، ول وم،، ولرنك
 .لود، ولل ا الشتاء -2
 ول عمررررررررران ليلررررررررة  -3

 نوفمبر
 ولللجد،يبجلللج ول لوء، ولرلع ،  وأللوود،ولد ي، وليبا،  وألد ،

، أعهللجد، ولبلللد وأللبللجدولرللي د ،  اللجللر  ،وشل للجد، وألرلليجد، 
 .ولبالا قو ،ثعجد، ولر رود، ولاووق ، 

،  ولد لللللج ، رعواللللللج، ولالللللووق ، لبلللللد، ول للللل  ،رلللللة نة وللبلللللوب،  والبحريونس  -4
 .وللي  ولرل بو ، لو ،

لنيبلجا،  ولاعجو ، الرر ، وللد ي ررج ، ول بجب، غ ع ، ل ا،  األشعة -5
د،  ول للللل  للللل ، ول لللللجد، ليعلللللك،  ولبلللللد  ولالللللجمب ولالللللري ، ب 

 .ولرع ، ان ج، ودى، ألوود، ول  جء
 رلللللليجدولولللللللا، د للللللي، ولروهلللللل ، وللللللللود، ول لللللل د، وأل وأللللللللووم، وقيام كثيرينسقوط  -6

وللعلللللل ولعلللللجء، ولر  لللللجلج ، ولمللللل م،  اللللللب، ى لللللجم، وليبلللللجا،
 .مجاد  ولعهد ،، وألد 

 .وألد  الشعر يولد مسلما  -7
 وولة لللبج بر للىو وليللل لنمب رلل عللم  للالا وليللىوا ليللى أم ولرللجلد هللدب عللم ووقرلل  

االع  وواةرعا ولمب ر لم لجلع  ولذر ةيدى عم لدوبة   وألالعل  ل ربد ببج لم آدع   وو 
ا جللل  وليبللجا  ولاللووق   وأللبللجد،ولرللع ،  ولبلللد، ولللد ي، وليبللجا، ولملل م،ق  وآعجللل  اللذ د

لبلللج  م ولرلللجلد للللدف   لللف  نلللب  ولمب رللل   وألللللوود ولة لللجدوة ، و وولرلللع  أعنللل عرة رللل  
 هعوع .

 



 شعرية الرمز من خالل بناء قصائد الديوان                    الفصل الثاني

54 
 

 

 الصورة الشعرية:  .2

ول للللود  ولرللللرد   بجهةعللللج  ولرللللردوء ولبللللىوع ، أللبللللج والللل نةب  ولرل لللل  الللل   لي لللل لبلللى 
و  ولةرللب  ولبالغلل  ولع ةنرلل   جلعيللجع و ة للو د ووقربلل  و هلل  ةرةعللى أاجاللج لنلل   للدوب 

و هللذد  1« للدب عللم وللالل س و يللل  عللم ولة للو داإلعللج ولرللرد  لللجل  و »  اللةرجد  ود
ول ود  ا  لبا لجلع  ا   ودة  ولر ل ل  للذو أم ولرجلد  رةعى لن  ولعبول  لنيجلي ةة ى 

اجلرلرد ولبلى   د  رلى و أم   لوم  د رلردو ب لد ج ، و هلذو لنل  ل ل  ولرلجلد ولعرج لد 
ولالعلملق و    رلرد   قجاعل  لنل  ودلع لج  أوولذر  بو  ب  جغ  لجلع    جغ  يى لى  بن ل

لمب لل  ، و لللذو أ للذ  ولرالقلل  بلل م مدا بللج د ع معللج ة للو بللذلك  اللة ى   للودو رللرد   لللجى  
أ للذ  ول للود  الل  ولرللرد  "  ول للذوع  ول للود  ولرللرد   للللى ولعلللىث م عربوعللج أ للد ببللوا

لةل   لجد  أللى أال  ولةد  لب ولرلردر، و ولةبنل  وللى   ىودو دا ا ج ا  بلجء ولب  ى  
 و ةل  لىد ال  وللذهم،  لل   لج  ولعرلل  ج عم أملدوف ولةرلب  ،  ب لى علبلج  عم  ولبج مدا

بلللب علللم ألعجقبلللج ولعرلللجل  ولعوللللج  علللم ولرلللجلد و أ لللبل  هللل  لرالللبج لجلللل  رلللرد   ةلأم 
 2ولعة  ن  عم ولبجدئ ت 

اللجألول   وول للود  وللى ثلل ولنل  هللذو وألاللج  ةبللف لنل  ولرللدق بلل م ول للود  ولةبن ى ل  
ول لود   علمب ل ، أعلجب م مدا بج لالقل   ووداةرجد  وة وم ولرالق ةبو  أاجاج لن  ولةرب   

ول لوم علج  يرنبلج ةللو   ث  اإم ولرالق  ب م مدا بج لالق  ولع جل  ، ةلرذ  ل  وأللعجق وللى
 ول د .ا  ىهر   وةيرا ولبجدئا  لجل  عم ولىدد  

 
                                                           

، ب دو ، 4لبى ولاال  علعى هجدوم، ىود ول ةجب ولردب ،   ي، ولل ووم، ةقأب  لثعجم لعدو بم بلد  وليجلي 1
 .132، قى   ، ص 3لبلجم، م

 . 146 – 141،ص  2002،  1ولع دب ، ملبى وهلل ول ذوع ، ةرد ي وللص، ولعد ع ولثبجا  ولردب ،  .2
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 الصورة الشعرية التقليدية: 1. 2

 التشبيه:  11112

 آ للد رلل ءلنلل  رلل ء أو  للود  ةرللةدك عللب  وهللو ولىدللل ود ولب للجم ت ولةرللب   ألللى ويلل
أو  لللم أو  قوهلل  ول للجف وأىو  ةرللب   وعرللب  بلل عللم عرللب   وهللو  ة للومالل  عرللل  أو  للر  

هللللو ول للللر  ولعرللللةد   بلللل م ولرلللل ا م أو  للللودة مت  وويلللل  ولرللللب عثللللا أو عللللج الللل  عرلجهللللج  
 ر ء بر ء آ د درةدو بعج ا   ر  عج.ةبو  لن  ةعث ا   ود  اجلةرب  1

وعلم  ولرلب ،وويل  ىو  ولةرلب   وأ وولعرلب  بل هل  ولعرلب   و بو  ولةرب   لن  أدبر  للج لد
  ولةرب   لذ د ألوو ب م 
 .عج ذ د  ا   يع ب للج د ولةرب   ه المرسل:يشبتال -
 .عج لذا  عل  وألىو ه المؤكد: يشبتال -

 .ووي  ولرب عج لذا  عل  وألىو  التشبيه البليغ:  -

ب  بلل م ولعرللع أ ثللد عللم ويلل  رللب  وولللى عد للب  بللد  وهللو ةرللب  التمثيلرري: التشرربيه  -
 2.وولعرب  ب 

   عج  نولة  ودى  ا  ولى ووم لذ د  وعم ولةرب بج 

 ا  قوا ولرجلد   لواعبدا  ق  ى  لعدوم ل ن  أوا  وقى ودى المرسل:التشبيه  -

 3«الشمس قوس كالهالل»
 
 

                                                           
 .161، ص 1864، 2عيىر وهب ، عري  ولع منلج  ولردب   ا  ولن   ووألىب، ع ةب  لبلجم، ب دو ، لبلجم، م .1
 .22، ص 45، ص 2660، 1 ليد  لبى ولرع ع لة ق، لن  ولب جم، ىود وآلاجق ولردب   ولبجهد ، ع د، م  2
 .11ولى ووم، ص  3
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 ووألىو  هل ولبلالا وويل  ولبلو   بل وولعرلب  ولعرلب  ولرلع   ذ لد أللل  تشبيه مرسل، 
أللبلج لل  ة لبي بلىدو  بر ى ؛هلج ه  وللد   ولة   دوهج ولرجلد عجعول   ول جف، وولرع 

 قو   جلبالا. وه  عيدى

 :  عج ليى ا  ولب  ى  ةرب   بن غ ا  قول  -

 1«خذ بأيدينا  (:فقال )شيطان شعري        فتحه   :قلب القصيدة سجن قلت»

،  م ولب لل ى   لبللج  عللم رلل مجم ولب لل ى   وولعرللب  بلل  هللو قولالليم ولعرللب  هللو ققنللب 
 .بىو ن   ل  أم  منق  دولبج ةيا لب ا ا  ل  ولرجلد

 :االستعارة 2.1.2

ة للوم  ودبللى أم ولعرللب ،لللذف عللل  ولعرللب  بلل  أو  ةرللب  »وهلل  هلل  ويلل  عللم ويللود ولب للجم 
  عج دبى عم ويوى قد ل  لري   أو لجل   عجلر  ا   دوى  ولعرل  ولعرجبب ،ولرالق  ب لبعج 

 2وأل ن  لنعرب  ب  أو ولعرب ت 

بلللدوع ةالللةرعا ش  لللج  ولعرلللل   وألاجاللل  م،هللل  ةرلللب   للللذف أللللى د ل للل   ودالللةرجد  وو 
 ولوودى  ا  ولى ووم لذ د   ع ل   وعم وداةرجدو ولو ة د ل   ول  وعم ألوولبج ول ود 

ال  ق ل ى  ولرلرد  وقلى ودى لذف علل  ولعرلب  بل ،  وهو ةرب    المكنية االستعارة -
  ولى عانعج ا  قوا ولرجلد 

 3«يهودون القوافي مرة عبثا                   و ربما نصروا شطرا ليغرينا»

                                                           

 .5، ص ولى ووم1
 .22ووألىب، ص   عري  ولع منلج  ولردب   ا  ولن  عيىر وهب ، 2
 . 65ولى ووم، ص  3
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 وهلل  ولةبو للىثلل  لذالل  وةللدك دععلل  عللم لووععلل   ،جشلاللجم ولعاللن  ب ولبللووا   ذ رللب  ولرللجلد

ولة    ةداجلاجلرردوء  رعنوم لن  ةبو ى ولبووا  لبثج ا  دوو  ولع ل  ، وداةرجد لن  اب ا 
وبللذلك ة للبي ولبللووا  ولعبللوى  دعللع لنرللرد ولللذر لوللل  داللجلة  ولةلل  ة للى   ة للى  وشاللال ،

 وشاال  وة ني لجا ولعانع م.
 وعللللم وداللللةرجدو  للللد  ا لللل  بنرللللي ولعرللللب  بلللل ،  وهللللو ةرللللب   االسررررتعارة التصررررريحية:-

 ولرجلد ليىهج ا  ق  ى  قوألرر   للو قوا  ولة د ل   ولوودى  ا  ولى ووم

 1«، بعد الحصار حصار نا متعب بالريح و الجيل اكتوى       بهشيما»

لنلل  اللب ا  (ولللد ي)بج و للد  بنرللي ولعرللب  بلل  ثلل  لللذا ،بللجلد ي  ولثللود ابللى رللب  رللجلدلج ق
لةبنلللب وليلللو  الللجلد ي ةيرنللللج لرللل   اللل  لجلللل  علللم ولبنلللق و ولةلللوةد ،ولة لللد ل    ودالللةرجد 

  جلثود  ةعجعج ةيرنلج غ د عاةبد م لذو  جم ولد ي دععو لن ن جم و ولثودوم ا  ي ا ولرجلد.

  وهلل ق للجاىه   ، وع لللوو ببللجولرللردوءلرللا ببللج  م ول للود ولب جل لل علل الكنايررة: صررورة121.3
دع  عرلللجد  وأد للى بلل أمنللق  وهلل  لرللي عنعوعلل ،ةرللل  ةللدك ولة للد ي بللذ د ولرلل ء  للل  ذ للد 

 .2عب يووع  دوى  ولعرل  وأل ن 

 ولرجلد ولوودى  ا  ولى ووم ليى ق  ى  قولررد  ولى عانعج  ا  قوا  وعم ول لج ج 

 3«()صفينامازال  ودمي،تاريخه  ظل ينزفني                فإن  ول جرح »

ال   وألعل  وشالالع  ، وبىو ل  ولرلةم وودلبالج  ال  ودلرلبجق م هذو وليلد   لج ل  لنل  
 .وولال آثجدد  ل  ول و  قجاع  ب م ولر ر   ةعواود وشاالع ،ولةجد   

                                                           

 .11ص ، ولى ووم 1
 .113ص  112ص ولبالغ ،ولى م لبى ولدلعجم ولبعو ل  ول م ب ، ولةن  ص ا  لنو   يالاقولبعو ل   ليد   2
 .01ولى ووم، ص  3



 شعرية الرمز من خالل بناء قصائد الديوان                    الفصل الثاني

58 
 

 

   جا   ل  ودوى  لج   أ د ، ا  ق  ى  قلعدوم ل ن  أوا لواعبد  ببول   

 األنوار.حتما:إذا لم تجب  والليلة الكبرى،»

 1 «تنجب األضواء

ابل   لج ل  للم وللد ل   وأعلج وألللوود ولري عل ، م ولن ن  ول بلد   لج ل  للم ل نل  أوا للواعبد 
 .ولومم اب  ودلة جدو  ولعةردق  ا  أديجء وأعج وأل ووء، ووداةبالا

 الحداثية:  الشعرية الصورة 2.2

 التشخيص:1.2.2

لع جل لل  ل نللق  للودو ال لل  وج للد  للل  ل لل  رللرد   غ للد عللوالل  و  رعللى ولرللجلد ولعر
 وألر جص،لىوث   و عم ب لبج ولةر  ص و ولذر هو ت  لعوا وألا جد و ولعرجل  علعل  

وقللى   لاللجل  ،أر أم ة اللب ولعويللوىو   للرج  2 عللج ةلاللب  للل  وليعللجى  للرج  برللد  ت  
 ولرجلد ا  ى وول  تولة ج ت  ل  ولةر  ص ا  قول    لعى

 3«نبيينا رررررررر فطرياررررررررر ويبعث الشعرفي األرواح منتميا      الشعر يولد مسلما»

 ولبنل  علم علج  وللى وشلالجم  ويرن   ولىقى ألب  ولرجلد وألا جد قولررد   رج  وشلاجم 
لللجل  ةيد للىر  للل  لللجل  علاللو ،  م ولرللرد وللل  لللذو ابللو دعللع لنلبللو   ج لل   ذو لللب  

 بدو  وشاال .

                                                           

 .11، ص ولى ووم 1
، 2004.2002با د ، وليعواد،  ى م ع بوب ، داجل  عجياة د، لر ي  بم ععغل ، ول ود  ولررد   ا  ررد لع ول 2

 .12ص 
 .03ولى ووم، ص  3
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 قوألرر   ا  قول   عج ودى ا  ق  ىة  

 في غيمة المتعبين وينتحر فصل»

  مامي....

 1« مامي!

بل ل  رلجهى ولةللجدد  وهل  ودلةللجدقولر لا   لر  علم  لرج  وشلالجم  وهلج   اب
 هدوبج عم هذو ولرجل . أعجع ،

 التجسيم:  2.2.2

ولةيالللللل     اللللللب ول للللللود  يعللللللجد عللللللم  للللللالا   بللللللجب ولعرلو للللللج   للللللرج  لالللللل   
اجلةيال    للوا ولرل ء ولعرللور ولعيلدى  لل  رل ء 2ولعرجل  ال   لود  لال  ت ابو تةيا ى

البوم وق لج  قى وير  ا  ق جاىد ارل  ق ل ى   وليى ولرجلدل   بو  عج ةبو  ب  وألل جء، 
  بوا   ث د م 

 3«.كنت تعرف منذ البداية نافورة الحزن»

وة بللدد ة جمللب ولعواللد  ولعةللىاق، اجلرعللل لللم وللللعم  لللجاود   لج لل لنلللعم لبللى يرللا ولرللجلد 
 م ول  و  وولمجل  ولى  ولعبجوع .بعدود  ل ولومم، اةل  لي  علاج  هذو  لم

 ببول   لر  ولب  ى    جا   ل  ودوى ةيا   آ د ا  

 

                                                           

 .24ولى ووم، ص  1
 .112، ص 2010، 1ت، لجل  ول ةب وللى  ، وألدىم ا  ماجع   دويي، ةين ج  وللىوث  ا  ى ووم تولبدعخ وول 2
 .48ولى ووم، ص 3
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 1«.االغتسالشاطئ  البراءة. عنوتخفي نبيذ »

لنبللدوء  لب للذ بل لل  لبنبللج عللم  للرةبج ولعرلو لل  ولمللجهد  وولاللجع    للل   للر  ابللى يرللا 
عبرلى  وللب بل  ة وم هذد ولبلدوء  دعلعو لن كذلبولا د، و لا   هو هذو ولعردوب ولذر  ينب 

 ع  ب  ا  هذو ولومم. ولو 

ولأللللعوم  ولن للا لجيللب للل  يجلللب هللذد ول للود  ولةيالل ع   ليللىد  يرللا لنراللجى مبللا 
 .أم ولرجلد  ر   لجلعج عن ء بجلةلجق ج  لن  وهذو ىل ا، ولنردوا  لر ىوةج   عمب 

 تراسل الحواس:  3.2.2

 م ةدواللا وللللوو  والل ن  ال لل  ةاللجه  الل  بلللجء ول للود  ولرللرد   ةةينلل  الل  ت  نمبللج 
وهلل  ةبللو  أاجاللج لنلل  ةبللجىا عرم للج  2بةدواللا وللللوو ت   عللج  اللعلويللجاف وللللوو  أو 

ةدواللا وللللوو  ولللوودى  الل   وعللم  للودوللللوو   لللم أاللةبىا لجالل  ولنعلل  بلجالل  ولاللعب 
 ولى ووم ليى ا  ق  ى  ولررد  ولى عانعج ببول   

 3«الكون لوشينا ويرقص الشعراءمي          لم ترى الشعر يبكي الناس في نغ»

 م ولرلللرد  الللعب ل لللم ولرلللجلد يرنللل   لللد  ثللل  لبنللل  علللم ولدة للل   لللل  ولالللعب ل لللدقص 
 ووأللجا   و بع وللرو .ولرردوء ابو  لدك ولروومف 

 أ د  ا  ق  ى  لعدوم ل ن  أوا لواعبد ببول   ةدوان   عج ليى  ود  

 

                                                           

 .48، ص ى وومول 1
 .111، ص ةين ج  وللىوث  ا  ى ووم ولبدعخ وولا  ماجع   دويي،  2
 .02ولى ووم، ص  3
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 1«فإذا الرؤى بعد الرؤى تنهار     عمران إن دموعنا قد سبحت             »

الل  هللذد ول للود    اللببج لجالل   ول للم ولرللجلد  ،ولللىعو   ج لل  بللجلر م قلجالل  ولب للد م 
 ةابي.بل   يرا ولىعو   ولاعبوه  أ د  

 قول    جا   ل   ود  ةدوان   ا  

 2 «صرحه صمته. اعتلىفيمتصني »

ولرللجلد هلللج  دبملل  بلجالل  أ للد  هلل   ولللذوق  ل للمة للجص عللدةبم قبلجالل  ع م وش
لجاللل  ولالللعب قول لللع   ا يرلللا علللج لنلللذوق  لللل  ولالللعب ا لللود لللللج ولن لللا لنللل  ألللل  ولللل  

  عةص  ع  ولرجلد.

 :  المتضادات 4.2.2

لنللل  وليعلللب بللل م  هللل  ةبلللو  و  م ولة لللجى  لللود  علللم ول لللود ولالعلمب للل التضررراد:  -
علللم  وهلللو يلللعء ولعرلللل ،ولة لللجى هلللو  نعةلللجم عةلجادةلللجم اللل  » وولعة لللجىو  وولعةلجق لللج  

 3 «ود ةالف

الللل  ى للللووم  دوهللللذو عللللج ليللللىاجلب للللج   لللللجا  ولاللللووى،  ولرلللل ء،ل لللل   وولة للللجى هللللو
ليللى  عالنعج،قولة لج   ابلى يعلب ولرلجلد ول ث للد علم ولعة لجىو  ارل  ق لل ى  ولرلرد  وللى 

 ة جىو ا  قول  

 

                                                           

 .12، ص ولى ووم 1
 . 21، ص ولع ىد لرا 2
 . 12اجع   دويي، ةين ج  وللىوث  ا  ى ووم ولبدعخ وولا  م، ص  3
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 1«!يدري، لينجيناالبحر، من  افأغرقو  رايتنا      التهاب الحرب  ومجسوا في»

ل بلللل م أم  للللا ودةبجعللللج   وولليللللج ، ول للللدق نعةلللل م عة للللجىة م  لبللللى واللللة ى  ولرللللجلد
للجبب  أللل  قلور؛ولعبىع  لنرردوء قى ة وم ه  ابب ليلجةب  اجلرلرد ولللجب  بلدو  وشالال  

 .  ولررده ب  ول جىق وبذلك  بما  ا ودةبجعج  ولعويب  لب    عجلعم 
   جا   ل  ودوى  ود  عة جى  أ د  ا  ق  ى  لعدوم ل ن  أوا لواعبد ا  قول   

 2«ارررررررروسرها إجهء رارررررر ضحت حرررنا          و تختلي في الغار، إن جبال»
د غلجد للدوء قلى عج  لجد ال  ثلود  وألللدوء ولرجلد عم  الا هذد ول ود  أم ال  ب م

 ودالللةرعجد ب لللود يبلللدو بل للل  يلللجود بللل م ولنريةللل م، ألم يبجلللللج  لللع   لللا علللم داللل  
 لنل  ،  م هذد وليبجا ةبب  ىواعج دععو لنل جا و رجهىو لن  ثود  لجد ا بج ولععجم.

 قول     ود  عة جى  ا  وولبلد عج ليى ا  ق  ى  ق ول  
 3«ا بالثبوتررررررروسمغ حكمه ررررررفأبلقوم  ضلوا        و )يونس( ضاق من »

واللة ى  ولرللجلد لريةلل م عة للجىة م قول للالا  و قولثبللو  ، بل لل   للود  للللج لجللل  
 لب ، ل للل   للا ثجبةللج لنلل    عجللل عللم قوعلل  ل للال ولللذر  للجق –وللبلل   للول  لن لل  ولاللال  

  عج هو رلم ولرجلد ولذر  يا  جبدو.
لبللللى يعللللب ولرللللجلد لالللل م ع للللىوم الللل  ى ووللللل  تولة للللج ت ولرى للللى عللللم  والللل  وللب بلللل 

ولعةلجق لللللج  ىل لللللا لنلللللل  لراللللل ة  ولةللللل  ةرلللللل    لللللدولج يلللللدوء هللللللذو ولووقلللللب ولالللللجبي الللللل  
 ولعةلجق ج .

 
 

                                                           

 .04ولى ووم، ص  1
 .11، ص ولع ىد لرا 2
 . 21لرا ، ص  ولع ىد 3
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 اإليقاع: .3

لللل   رلللى وش بلللج  اللل  ولر لللد ولللللى   عيلللدى وعم بلللجلعرل  ول ن نللل ، وقلللى أ لللبي اللل  
 ولب  ى  وللى ث   رل  ولةيج  ول نعج  بمد ب  ال    لةس للبج يد  عوا ب  لجبب عم 

 م لنرلللرد  ،1رلللرد مجقللل  يعجل للل  ةملللدب لبلللج وللرلللو ةلللوول  ولعبلللجمب ععلللج   لللر  لنللل  ول
لنبلللب  لنللل  ، و علللم  اللبلللج عرلللل   بثللل  ولرلللجلد عواللل ب  ةلللدقص ببلللج ول نعلللج  و ةلعلللا

 وأل وو .ج وقر  عب ولوعم وولبجا   وولدور و ج  ا  ى ووم تولة ج ت ا جل  لليعجل ج  وش ب
 الوزن: .113

لللع ولللى م واللعجل ا  و عللج  للد للل   رللى لنللوعم أهع لل  بجل لل  لللى  ولرللردوء ولعرج للد م 
 ذللللكت وللللوعم دغللل  ألللل   لللود  عيلللدى   لعلللا ىدلللل  رلللرد   عببعللل   ةلللدك لن نعلللج  برلللى  أم 

 ورللجلدلج رلللل ولر لل ،  للل  اجل نعلل  هلل  ولةلل  ةعلللي ولعرللل  لنللوعم و  2ةلى للى هللذد ولىدللل  ت
ولبللود ول لجا    وولةعى لنل رلم ولرردوء ولعرج د م ة ن  لم ولبجلب ولةبن ىر لنب  ى  

 د ولة  لي  لن بج ولرجلد ق جاىد  و ي ولبلو  ووليىوا وآلة 
 البحر القصيدة

 ولبا م ولررد  ولى عانعج .1
 ولديع واةثلجء .2
 ول جعا لعدوم ل ن  أوا لواعبد .3
 ولوواد وولبلد ول   .4
 ولعةبجدب وألرر  .2
 ولعةىودك وق ج   ث د مابوم  .2
 ول جعا ولة ج  .1

                                                           

 .244، ص 1822، 2 ةب  وأللينو ع د  ، ع د، مع  ليد  وبدوه   أل  ، عوا ب  ولررد، 1
لع ولى م واعجل ا، ولررد ولردب  ولعرج د قق ج جد ويووهدد ولرل   وولعرلو   ، ىود ولر د ولردب ، ولبجهد ، ع د،  2
 .24، ص 1822، 3م 
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 ولرجلد ولبلد ولبا م ا  ق  ى  تولررد  ولى عانعجت  بوا  وعم أعثن 

 1«دواوينا.وقد ترى حكمة األلوان مملكة           تضم في دستها األعلى »

 .ألعلى دواويناتضمم في دسته           أللوان مملكتنحكمة  وقد ترا

/ /0 //0 /0 //0/0/0/ /0///0      //0 //0  /0 //0/0/0 //0/0/0   

 بلد با م عاةررنم  ارنم عةررنم    اجلنم  عاةررنم ارنم         عةررنم  اجلنلم

ولاللج م اللى ا لنلل   وليللعء ثللجل وولعاللللي هللو أم ولللوعم أ للجب  علللجف ول للبم وهللو لللذف 
  جلةجل   ، وه  عةررنمق  ال بل عاةررنمةرر ن  ق

 قلذف ثجل  وليعء ولاج م =  بم   0//0عةررنم //      0//0/0/  عاةررنم

 ولرجلد ا  قوا  ت ول  وولبلدتبلد ولوواد ا  ق  ى   وعم أعثن 

 2«تظل ُشُمْوُسنا تْخُبْو، وتْخُبْو               كأَن ُشُروقها ابًدا ُغُرُوب»

 كأنن شروقها  بدن ُغُرُوب              وتْخُب تظْلُل ُشُمْوُسنا تْخُبْو، 

//0// /0 //0 /0/0 / /0//               /0// /0//0 ///0 //0/ 

 بلد ولوواد     عرجلنلةم اروااروا             عرجلنةل    عرجلنةلعرجلنةم

  عرلجلنةمقاى ا لن  ةرر ن   ،ولعةلدك ول جع  وهوةا  ملاللي ى وا ولعلجف ولر ب 
وهللو ق  0/0/0// عرللجلنةم        0///0// عرللجلنةم  وهلل   عللج  نلل   ، عرللجلنةمقال للبل 

  ةا  م ول جع  ولعةلدك

                                                           

. 5ص ى ووم،ول 1  
 .21، ص ولع ىد لرا  2
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 ولرجلد وعم أعثن  بلد ولديع ا  ق  ى  تواةثلجءت ا  قوا 

 1«قا  و مت بال دنيا ودينكن آب»

 قن   و  مت بال  دنيا  و دينكن  اب

/0 /0//0 /0 /0  //0 /0/0 / /0/ 

 يعد بلد ول     ا  للللللللعاةرر  رنملللللللللعاةرلل  ررلنمللللللةللللعا

 لن   أر ة   د ألم ةرر الة  ةجع . ول   مدألاللي أم ولب   يجء ةجعج 

 ولرجلد بلد ول جعا ا  ق  ى  لعدوم ل ن  أوا لواعبد ا  قوا  وعم أعثن 

 عْيناك يا عمران لغز بدايتي          و نهايتي َما ناحت القيثار 

 2«ونهايتي ماناحت لقيثارعيناك يا عمران لغرز بدايت          »

/0/0//0 /0/0/ /0 // /0        //  ///0//0 /0/0  //0/0/0/ 

 عةرجلنلم عةرجلا قولبلد ول جعا  عةرجلنلم  عةرجلا          عةرجلنم عةرجلنم

 وهلللو ةاللل  ملنللل  هلللذو ولب لل  هلللو ى لللوا عللللجف وش للعجد لنللل  بللللدد  وعللج لالليللل 
 بل    ى ا  د لن  ولبلد ول جعا  وهو دولثجل  ولعةلدك 

 عْةرجلنمعةرجلنم أ بل  

 

                                                           

 .08، ص ى وومول1
.15،صع ىد لرا لو 2 
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وولعةبللجدب وولعةللىودك وول جعللا ى ووم بلللودو ع ةنرلل  علبللج ولديللع ولللواللة ى  ولرللجلد الل  
 لجا    رعلىهج ولرلردوء ولعرج لدوم لالبولةبج،  علج ألبلج يلجء   جىعل  للجلةل   وه  بللود

  للجا   للل  ى للوا برلل  ولعلجاللج  ولةلل  لعنلل   بللالىد،وللرالل   ولع للمدب  لعللج آللل   ل لل  
 .ولذر آل   ل   بالىد ولو بلن   ورى  قنب ولرجلد  اولررج  لن  ةاد ب ولععم لج ا

 القافية و الرَوي:213

و للجد  اللد ولرللجلد ق للوى ولبجا لل  بل لل  ويربللج ةوي رللج لللىوث ج بللىا وداللة لجء للبللج 
 ولب  ى ، ووألب ج  عمان ا  ولبجا    د أ ووةج ةة دد ا  أوو د وألرمد  »  عربوعبج

هلل  ولعبلجمب ول لوة   ولةلل   نةلع  ببلج ولرللجلد  أر 1«عوال ب  و ة دودهلج هلذو  لرللل اللرول   
ولبجا للل  عةلولللل  اللل  ولب للل ى  ولووللللى  عربلللد  للللم  وقلللى أ لللبل  ولب للل ى ،اللل   لللا أب لللج  

 وه  أر جا  وأل وو ، ولنبجا    عا ولةلجاق ولل ع  ب م 

   00ولعةدوىا   ق / -

   0/0ولعةووةد   ق/  -

     0//0ولعةىود    ق / -

     0///0ولعةدو ب   ق / -

   0////0ولعة جوا   ق / -

 

 

 
                                                           

. 210، صوولا  ماجع   دويي، ةين ج  وللىوث  ا  ى ووم ولبدعخ   1 
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 ت و ي قووا  ق جاى ى ووم تولة ج   ووليىوا ولةجل 

 شكل القافية القصيدة:
  0/0عةووةد ق/ ولررد  ولى عانعج .1
  0//0 + ق/0/0عةووةد  + عةىود   ق / واةثلجء .2
  0//0 + ق/0/0عةووةد  + عةىود   ق / لعدوم ل ن  أوا لواعبد .3
  0/0عةووةد  ق / وولبلد ول   .4
  0/0 + ق /0//0عةىود   + عةووةد ق/ وألرر  .2
  0//0  +ق/00عةدوىا  + عةووةد  ق/ وق ج   ث د مابوم  .2
  0//0  +ق/00 + ق/0//0عةىود    + عةدوىا  + عةووةد ق/ ولة ج  .1

 وللى عالنعج  و  قولرلردعم وليلىوا ليلى أم ولرلجلد ولةلع  ببجا ل  ووللى  ال  ق ل ىة  
أللبعج ليعةج لن  ولر ا ولرعلوىر وللذر  بلو  لنل  ةالجور ولرلمد م  علج  وولبلد ،ق ول  

 عانعج  ا  قوا ولرجلد ا  ق  ى  قولررد  ولى 

 1«هادينا بايعت الهدى،بايعت نبع يا وردة الروح قلبي سار منتصرا       »

/0/0/0   

عةللللللللللللللللللللللللللللللللللللللووةد                                                                                      
 قول   عج ليى ولرجلد عوو  ب م ولبووا  ا  ق  ى  قوألرر   للو 

 فتكبر كالصحو  حالميه» 

 عةىود    0//0/ 
                                                           

 .01ولى ووم، ص 1
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 1 «الصخور انسجاما و لمس دفء

 عةووةد          0/0/                         

ابلذد ولب ل ى   و لمدوب ،ليلدو لرلى   ووللى ،ليى ولرجلد واة ى  قجا ة م ال  ق ل ى  
بر لا   عجلل  بلجهلل  ودلرلدو ،ععلج  ععلم ا لجم  لد  علم  لالا ععلم وأل ألعل ،م لبد ا بج لل

 .وولة جع  بلبن 

 لجم  وولعب ى  علجولعمنب  عج  جم دو بج عةلد ج  وولعب ى ، عج ودى  ولبجا   بلول بج ولعمنب  
 بلول بج ا  ولى ووم   وقى ودى  اج لج،دو بج 

 و عم أعثنةبج عمنب   عج ا  قوا ولرجلد  
  و مثل  هرامات مصر... ته بها كالنيل »

 2«التائهين و شرب كؤوس
 عمنب    /0//0                 

 وعم أعثنبج عب ى   عج ا  قوا ولرجلد 

 كن ما تريد  ن تكون ..ال تخف!»

  ما  ن تكون مسلما 

 عب ى   0//0/ 3«فاألمر يختلف

 

                                                           

 .28، ص ولى ووم1
 .06ولع ىد لرا ، ص 2
 .08ص  لرا ، ولع ىد 3
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 و لجم ذللك ،وعب لى للدف وللدور ال  ولب لجاى ةلولل  ولبلووا   لل  عمنبل   وةبرج لةلو 
 وللد .وو ي ا  ولب جاى 

 للللول  وق لللل ى  ق  جق لللل ى  قولرللللرد  ولللللى عاللللنعلنلللل  ى للللووم تولة للللج ت أم  لالليلللل وعللللج 
ال  ال  ولب  لعلدوم ل نل  أوا للواعبدق  لجا   لل  ق ل ى   عوللىو،ج عيجء ولدور ا ب  وولبلد

ولرللجلد بللدور وولللى هللو  ا بللج ولةللع وأل   ولةلل   وألب، ،بللل قأ وو   ولعراللدولثللجل  ولعرلللوم 
 ولدوء.

 عةلولج  عج ا  ق  ى  ولة ج  ببول    وعم أعثنة 

 ق و  رى ى عيبود  دبجد  ل  ل  أه  ا   ا وولى                 ولىوا

  لج ل  أ رق لألع د               ولدوءق و  عةوام ب م ولرى  و ولد جو  و عيبود 

 و ل  أمبا لنراجى                 ولىوا ق و  رى ى عيبود 

      و بععد بجل دوو يبعبجل ألج ل  أ م ع د لاجء                ولبعع  ق و  رى ى د هو

ابلو  ولعلررنل ،د   للجلةل  ولرلرو  وهذو ةبرجهو أم ولرجلد لو  ا  لدف ولدور   وعج لاللي
 و بلدئ لرال  ل جلب ،روومر  لنةىاق بل   ليىد قى واةداا ا  ولبو  بلادودد  منق ولرلجم ل

 .دلررجل لندور  جىعج  و جم ةلو ر  ولع ث ،عم  ا 
 األصوات: 313

وأل للوو   قللى  لللر  و ولرللجلد وولررللجد    م لن للو  ىود ارللجا الل  لبللا ألجالل 
بللللدوع يعجل لللل  ول للللو  اللل    وللبللللدع أهع للل وعيبلللود  وولريجد لللل  وولة ج  للل  عبعوالللل     لللل 

 ولةجل  ا  ولى ووم آثجدلج ة ل ربج ا  وليىوا ولب جاى 
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 األصوات المجهورة:11313

ولعنعللي   اللب ول للو  يبللودو الل  وللمللق  وليبللد»وليبللد هللو ولرنللو الل  ول للو  و
لللذو ابلل   للل م ولةجيبللج ول للوة  مأللبللج ةةع للع باللع  وهةللعوع ولللوةد م 1«ولاللعبوو للولج الل  
  .ر م، ا،  ، غ،  ، ي، ع،  ، ، د،ذ ،ى  ، قب،  وه ةةع ع بجلبو  

  و ي لىى ةووةد وأل وو  ولعيبود  ا  ولى ووم  ووليىوا ولةجل 

 لىى ولةووةد  ولب  ى  ول و  لىى ولةووةد ولب  ى  ول و 
 03 واةثلجء   40 عانعجولررد  ولى  ب
 22 وألرر  ذ 18 واةثلجء ى
 18 ولة ج  ا 12 وولبلد ول    
 42 وولبلد ول   ر 12 ولة ج   
 01 ولررد  ولى عانعج   11 وألرر  ع
 03 واةثلجء   26 ولررد  ولى عانعج  م
 03 لعدوم ل ن  أوا لواعبد ي 112 وألرر   د

لالللللي علللم  لللالا وليلللىوا أم ولللللدف وللللذر  لللجم لللل  ولللللي وألوالللد اللل  ولةلللووةد علللم 
 و لجم بلجدعو ،وولد لجو عيبلود  ةوالم بل م ولرلى   وهلو للدفوأل وو  ولعيبود  هو توللدوءت 

ثل   ن لل  لللدف  بللالىد،ال  ق لل ى  وألرلر  ار لل   لوف ولرللجلد عللم ولعالةببا ولللذر  لةيلد 
 عيبللود  عةللجع بجلد للجو  وهللو لللدف عللج بللدع لللدف تول للجءت  ا بللج،تولللذوات ولللذر  للجم بللجدعو 
 .وآد ت قو  لنة د ي بع   وولبلدق  ى  ت ول   وولن م وول رجء وقى أ اب

 

                                                           

 . 14ص  ،2013، 1لعجم، وألدىم، م  عبىر للجى قببج، ولةلن ا ول وة  لنلص، ىود أاجع  لنلرد و ولةوع ب،1
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 األصوات المهموسة: 21313

 و عللود الل هللو عنعللي   اللب ول للو   رللجء الل  وللمللق »وولبعلل  هلل  وأل للوو  ول جاةلل  
 لةجيبلللج  لللل م وللللى  ولو لللو علللج  رلللل  أم وأل لللوو  ولعبعواللل  ةةاللل  بجل لللرف  1«ولالللعب

 ق  م، ك، ف، ص،  ،  ، خ،  ،  ، ق  ، وه لرى  وهةعوع ولوةد م ول وة  م 
  و ي لاب  ةووةدهج ا  ولى ووم  ووليىوا ولةجل 

ق  عبجدللل   ف،  ،  للالا وليللىوا أم وللللدوف وأل ثللد ةللووةدو هلل  ق ، ولاللللي عللم
 د ألل   ع لللج ولبلوا أم وأل لوو  ولعيبلود  و ولعبعوال  ال  ولب لجاى  ولعيبود ،بجللدوف 

 يجء  عةوواب  و لجل  ولرجلد ولعةلديل  ب م وللعم و ولرد .
 
 
 
 

                                                           
 .12،ص 14عبىر للجى قببج، ولةلن ا ول وة  لنلص ، ص  .1

للللللللللللللللللللللللىى  ولب  ى  ول و  لىى ولةووةد ولب  ى  ول و 
 ولةووةد 

 02  ول  وولبلد ص 30 ولررد  ولى عانعج  
 81 ل ن  أوا لواعبدلعدوم  ف 03  ول  وولبلد  
 31 واةثلجء ك 04 واةثلجء خ
 22 ولررد  ولى عانعج   101 وألرر     
 21 لعدوم ل ن  أوا لواعبد م 62 ابوم وق ج  ول ث د م  
 13  ول  وولبلد ق 02 ولة ج     
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  االحتكاكيةاألصوات  .31313

 ق عيللد  ولبللووء لللم مد للق ة لل  وللمبلل ،الل  وليبللجع   ودلة ج  لل وةلللى  وأل للوو 
عنعلي قلو   ودلة لجك لر   كبلذلو  لوم  ولعيلد ،للى  دوي  ا للى  ولة لجك بيلجلب  

 م  ذ، ف،  ، ه، غ،  ، خ،  ،  ، ر، ، ص، ق ه  و 1 وو لأل

 ا  بر  ولب جاى  ودلة ج   وللدوف  و ي ةووةد  ووليىوا ولةجل 

 لىى ولةووةد  ولب  ى  ول و  لىى ولةووةد ولب  ى  ول و 
لعلدوم ل نل  أوا  غ 10 ولررد  ولى عانعج ص

 لواعبد
20 

 02 ولة ج  ه 13 واةثلجء  
 03 وولبلد ول     41 وولبلد ول   ر
 122 وألرر  ف 02 ولة ج   
ولرلللللللللللرد  وللللللللللللى  ذ 61 وق ج   ث د مابوم   

 عانعج
02 

 03 واةثلجء م 22 وألرر  خ
لعلللللللللللللللللدوم ل نللللللللللللللللل  أوا   

 لواعبد
61    

و   و   جللل  أ ثللد ةللووةدو الللدف الل ولةجل لل  لاللللي أم وللللدوف  عللم  للالا وليللىوا .1
اللىا لنلل  أم هلللجك أاللدود للل   للبي ببللج  جللل  اللبب  توللللجءت عللم  للرجة  ولبعلل  و ولد للجو 

ودوء عرجلجة  و هو ولىوء ولذر أ جب بالىد لذو ابلو  للجدب أليلا ول ل جء و للدف تولللجء 
 ولرجلد، و قى لبد لم عى  ةىل  لرا    عبعو ،هو  و  لليدر ولة ج   د ور 

 

                                                           
 . 21، ص  لنلص  ليد  عبىر للجى قببج، ولةلن ا ول وة  .1
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بجألعلا، لرلجلد اجه  ا  ة   ص ولىدلل  اعلثال  نعل  وللنل  ليلىهج ةلىا لنل  ةرنلق و ج ع
 أم لدف ولرجء  ول  بجل ر  وودلردو  ألل   ةعم بلم برى  ا لاد  اد. ج ع

  االنفجاريةاألصوات .41313

أللبلج ةللةس للم ىالب ولبلووء  جديلج ايلل  برلى  ،رلى ى للدوف  هل ريجد   لوللدوف ود
وأل لللوو   وليلللىوا ولةلللجل   و لللي ةلللووةدو  ،1د لللجولريج للللى   لللوةج  و للل م علللجأم للللب  

 ا  بر  ق جاى ولى ووم لريجد   ود

 لىى ولةووةد ولب  ى  ول و 
 11 ولة ج    أ
 18 واةثلجء ى
 11 وولبلد ول   ك
 22 لعدوم ل ن  أوا لواعبد ب
 03 ولررد  ولى عانعج ي

ث  للدف تىت و قلى  وعج لاللي  أم وللدف  جم أ ثد ةووةدو لدفت أ ت  ن   لدف تبت
قللى  للجم للللدف  ولعلل ث ، وىا لللدف وأللللف الل  ق لل ى  ولة للج  لنلل  ولةمبللد و ولررلل  عللم 

 ودلريلجدولبجء ةووةدو أ ثد ا  ق  ى  لعلدوم و هلو علم ولللدوف ولةل  ةيعلب بل م وليبلد و 
 لعدوم.أ اب ولب  ى  قو  ةيرنبج ةني برى  و   دود لن  ل ود 

ج   للوة   بللل م عللم وليلللىووا ولاللجلر  أم ى للووم ولة للج  رلللبى ةلو رلل لاة ن لل وعللج 
ولبجا للل  ةةع لللع بجللد  للل   اعلللج يرلللولةلللووةد،  وولبعللل  وودلة لللجك وودلريلللجد عةرجوةللل وليبلللد 

 ولعاةعد  لج ا  ةيدب  ولرجلد.
 

                                                           

.26ص ولةلن ا ول وة  لنلص، عبىر للجى قببج، 1 
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ولىدوالللج  وللى ثللل  اللل  عيلللجا   علللج أثبةةلللوهلللذو  علللم ولعة لللى أم ولعرلللل  لللل  لالقللل  بلللجلعبل ،

ولبل  ولىدل  لنل وص وألىب ل  وهلذو علج لجولللج  ثبجةل  علم  لالا بللجء ق لجاى وللى ووم ال  
ويللىلج أم ولرللجلد واللة ى  عيعوللل  هجانلل  عللم ولعرللدىو  ول ل لل  بجلعرللجل   ابللى هللذو ولر للا

در، ولثلللوولعرداللل  اللل  لبلللوا ىدل للل  ع ةنرللل  ةلللل  للللم ع عولللل  ولن لللور  ووش لللجءو ، ة لللب
والة ى   لودو ةبن ى ل  ولىوث ل   ولرلرود  ،  علج ل  وش بج  وللذر يلجء  جىعلج للجلةل      جا

 .أ ر  لن  ولب جاى عال  يعجل  
وعلللج  ع لللم أم لبولللل  هلللو أم رلللرد   ولدعلللع د  ع لللم أم ةةلبلللق  د  ذو ة لللجاد عرللل  

 ولبلجء ول ن  لنب  ى .



 

 

        

 

 
 خــــــــاتـــــمـــــــــــة
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 خاتمة:

بعــدمـا خضنا غــمار هــذه الدراسة التي سبحنــا من خاللــها في عالــم المدونة الشعريـة 
الدراسة، والتي قمنا  ة: حسين زيدان، نكون قد وصلنا إلى أهم مرحلة، وهي زبدـل

 باختصارها في النقاط اآلتية:                                             

  مفهــــــوم الشعرية فــــي كتابــات الفالسفة والنقـــاد العـــرب القدامى وقــد ارتبـــط تجـــــذر
مفهومها: المحاكاة، والتخييـــل، والصناعة الشعرية، ونظرية النظم، كمـــا أنــها لــم 

 عندهم بهذا المصطلح. تعرف
 ن لها، ورغم الدارسيلغرب حديثا تختلف بحسب اتجاهات إن الشعرية عند العرب وا

 ذلك فهـــي خصيصة فـــي العمل األدبي والعالمة الفـــارقة بين األدبي وغير األدبــــي.
 لـــــــــواســــــــــــعـــــــة.إن تنــــــــــوع الــــرمــــــوز فــي الـــديـــوان يــــــنــــم عـــــــــن ثــــقافـــــــة الشــــــــــاعــــــــــر ا 
  استخدم الشاعـــر الــــرموز الدينية والتاريخية بـــكــــثرة، تمثلت في شخصيــــات ذات

وزن حضــــــــاري ودينـــــــــــــي لـــــما لــــها مـــن عالقة بالعروبــــة واإلسالم، استحضرها 
ربة بغية ربط الحــــاضر بالماضي، كـــــما عمل على ربط التجربة الذاتيـة بالتج
خراج القصــيــــدة مـــــــــن طـــــــابــــعــــها الـــــغنـــــــائـــــــي إلـــــــــــــــى طـــــــــــــ ابــــــــــع الجماعية، وا 

 فـــــــــــكــــــــري وتــــخيــــــلـــــــــي.
  بشحنات عاطفية قد استطاع الشاعر أن يحمل تلك الـرموز المستخدمــــة في الديوان

كمـــــا أدت تلك الرموز وظيفة  فأبــدع لنا صورا تجـمع بـــين الحسي والمعنـــوي،
 جمالية إلــــى جــــــانــــــب الـــــــــــوظيــــفة الــــــــــــدالليـــــــــــة.

 ياق، كما إن توظيف الشاعر للرمـــــوز كــــان توظيفا الئـــــقا بحيث مهــــد لـها الس
وظفها تــوظيفا بسيطـــا حتى نجده يذكـــر عــدة رمــــوز تــاريخية أو دينيـــة متوالية، إال 

 أنه عبر بعمـــــــــق عـــــــــــــن آالمــــــــه، وهمـــــــــوم أمتــــــــه.
 نهائــــيا مــــــن إن الــــــرموز المستخدمة جعلت المـــدونة تتسم بــــلغة شعرية تقبل عددا ال

 األلفاظ من قيد المعجم. تخليص عن طريق والتأويالت، اإليحاءات،
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 ،للتأثير  كمــــا زاوج بـــــين الصــــور التقليدية والحداثية بغية الوصول إلى غاية جمالية
 فــــــي الــــــــمتلقي. 

 ،التنويع  وذلك واضح من خالل شكل اإليقاع تناغم مع حالة الشاعر المضطربة
 في الوزن والقافية والروي.

  وفوق كل ذلك نجد أن كل أرواح القصائد الموجودة في الديوان تتمحور وتعانـق في
 رؤيا مركزية لدى الشاعر هي دين اإلسالم.

 ،صالحي ديني معاصر وعلم من  مــن خـــــالل الديوان نــــقول إن شــــاعرنا مــــفكر وا 
 ـــــــــة ال يـــــــــــــمكن تــــــــــــــجاهلـــــــــه.أعــــــــــــالم األمـــ

من خالل خوضنا في عالم المدونة الشعرية  ئـــــج التـــــي توصلنا إليـــهاهـــذه هـــــــي النتا
، ونحـــن ال ندعي لمحاولتنا الكمال ولكننا نسعى نحو تحقيق األحسن "اعتصــــــــام"

رى الستكمال نقائصه وتطوير ـــــال مفتــــوحـــا لدراسات أخـــــا يـــبقى المجــكمــ واألفضــــــل،
 إيــــجـــــابيــــــــــاتــــــه.

 



 

 

 

 

 

 

 قــــحـلـم
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 :(حسين زيدان) تعريف بالشاعر      

ليبدأ رحلته في الحياة التي  22/22/1062النور في ربوع األوراس يوم  بصرأ    
بدءا من حصوله على شهادة الكفاءة للمدرسين عام  تكللت بالنجاحات المتتالية،

أيضا ألساتذة الرياضيات سنة  الكفاءةبتفوق، وبعدها تحصل على شهادة  1091
الليسانس في اللغة  وبتفوق علىليكمل تعليمه الجامعي مكلال بحصوله  1092

    ثم يتحصل على شهادة الماجستير، ثم شهادة الدكتورة  1002العربية وآدابها عام، 
 كان: والثقافية فقدكما امتازت حياته بعديد من النشاطات األدبية 

 الوطني للكتاب الجزائريين. االتحادعضوا عامال في -

 عضوا عامال بالمكتب البلدي التحاد الكتاب الجزائريين.-

 .1001التربوية، ذات الطابع األكاديمي جانفي  "الرواسي"رئيس تحرير مجلة -

يعد من القالئل الذين ذاقوا لذة التدريس في أغلب األطوار التعليمية، فهو ذا      
 المتوسط والثانوي والجامعي.يم خبرة تدريسية في التعل

صرار، اعتصام، قصائد من األوراس للى لموسم اإل ءفضا من دواوينه المطبوعة:
 القدس.

 من دواوينه المخطوطة: شاهد الثلث األخير، نهار ألهل الكهف، أهددكم بالسكوت.

 قصصه المخطوطة: يوم لك، الرخصة كما له روايتان: الحجوم، الخير.

           2222نوفمبر 20 وتوفي يومداهمه المرض  ىحت أمته فترنم بها شعرا،أرقته هموم  
 رحمه اهلل
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قائمة المصادر 
 والمراجع
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 والمراجعقائمة المصادر 

 القرآن الكريم. *
 قائمة المصادر المراجع العربية

 .2592، 2ط، مصر موسيقى الشعر مكتبة األنجلو مصرية، ابراهيم أنيس، .1
العراق،    بغداد، منشورات المجمع العلمي، المصطلح النقدي، ، فيمطلوبأحمد  .2
 . 2002،(ط-د)
 ، ديوان) تطبيقيةدراسة )أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة  ،بلعلى آمنة .3

 .2559،عكنون، الجزائرالمطبوعات الجامعية بن 
(، دار ونازك والبياتي )السياب والعربيالرمز والرمزية في الشعر الغربي  ،إيليا الحاوي .4

 .2002، 2ط لبنان، بيروت، ،الكتاب الجديدة المتحدة
 بشير تاوريريت:

، والنشر الفجر للطباعة دار الشعرية والرؤيا الشعرية عند أدونيس، استراتيجية .5
  . 2002، 2ط جزائر،ال
عالم الكتب  الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، الحقيقة .6

 .2020، 2الحديث،إربد،األردن،ط
لكتاب دار ا هارون، تح عبد السالم الحيوان، ،(أبي عثمان عمرو بن بحر)الجاحظ  .7

 .2522، 2، بيروت، لبنان، ط4العربي، ج
 :(عبد القاهر) الجرجاني

، 2ط مصر، ،المدني، القاهرةمطبعة  محمود محمد شاكر، تح ،البالغة أسرار .8
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 ملخص



:ملخص   

ه الشعراء مـالمعاصر وقد استخد ئريالجزا الشعرارزة في من الظواهر الب زلرمـا
وظف مجموعة من الرموز في ديوانه الشاعر حسين زيدان ، و راض جمالية وفكريةغـــأل

 والدينية وشكلت حضورا التاريخية وكان أهمها الرموزها، ا بي جاء مرصعاعتصام الذ
 خاللها مشاعرهشاعر من بث ال لغموض، وقدبابارزا أمدته بطاقة جمالية كما جعلته يتسم 

للرمز طاقة  . إنالشاعر وديني يميزدلت تلك الرموز على فكر إصالحي  ورؤاه، كما
ي طابع فن عنه، وهويمكن التعبير  لإلفضاء بما الأنه أفضل طريقة  كما ،ودالليةإيحائية 

 بهر متلقيه.وجمالي في الديوان أ

Résumé: 

Le symbole est parmi les  phénomènes éminents  de la poésie 

algérienne contemporaine, il a été   utilisé par des poètes à des fins 

esthétiques et intellectuelles et le poète Hussein Zidane a  engagé un 

groupe de symboles dans son recueil « Itissam », qui a été parsemé 

de  symboles, et les plus importants parmi ces derniers  étaient les 

symboles historiques et religieux qui  ont  formé une présence 

significative qui lui ont donné une carte esthétique, ainsi ils lui ont 

rendu  implicite, et le poète   a diffusé à travers  ces symboles ses 

sentiments et ses visions, et ces symboles ont signifié   une pensée 

religieuse réformiste qui distingue le poète. Le symbole possède une 

énergie allusive et significative, car il représente la meilleure façon 

de s’exprimer ce qui ne peut pas être exprimé et il est un caractère 

artistique et esthétique dans le recueil qui a séduit ses destinataires. 


