
 

ة ة ــــــــــراطية الشعبيراطية الشعبيــــــهورية الجزائرية الديمقهورية الجزائرية الديمقــــــالجمالجم

ي ي ــــحث العممحث العممــــي والبي والبــــــــ العال العالــــعميمــــعميموزارة التوزارة الت

   بسكرة بسكرةيضريضرــــــــة محمد خة محمد خــــــــجامعجامع                                

  

غات غات ــــــية اآلداب واللية اآلداب واللــــــــكلكل

  عربيةعربيةــــــــغة الغة الــــــسم اآلداب واللسم اآلداب واللــــــقق

  
 

 

 

 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في اآلداب والمغة العربية مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في اآلداب والمغة العربية 

أدب حديث ومعاصر : تخصص أدب حديث ومعاصر : تخصص

  :األستاذ:األستاذإشراف إشراف                                                                               :              :              لبة لبة اا الط الطإعدادإعداد

 لياس مستاري إعائشة سالم                                                           

 

  ه1437 / 1436 :السنة الجامعية                                

 م2016 /                2015

الرمز األسطوري وداللته في قصيدة 

 ألدونيس"مرآة آلروفيوس"



 

 

َواْلَقَلِم   1 ُن *

 *2َوَماَيْسُطُروْن 
 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عمي وعمى ﴿
والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخمني برحمتك في 

 ﴾عبادك الصالحين

الحمد هلل الذي أنار لنا درب العمم والمعرفة وأعاننا عمى 
 .أداء ىذا الواجب ووفقنا إلى إنجاز ىذا العمل

نتوجو بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من 
قريب أو بعيد عمى انجاز ىذا العمل وفي تذليل ما واجينا 

 :من صعوبات، ونخص بالذكر األستاذ المشرف
 "إلياس مستاري"
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       إن الشعر ىو القالب الفني الذي استوعب ومازال يستوعب تاريخ األمم عمى 
اختالف أنواعيا وثقافاتيا ومعتقداتيا،وىذا ما جعمو يرقى يوما بعد يوم ويكون محطة 

.أنظار الدارسين والباحثين  

       ويعد بذلك حوصمة تجارب الشعوب واألمم والعصور، ونظرا لتطور المذاىب 
والحضارات والثقافات المختمفة كان لزاما عميو أن يجاري ىذه التطورات وأن يتأثر بيذه 

.الحضارات ىو اآلخر  

      ولعل أىم ما يميز الشعر في العصر الحديث دخول الرمز األسطوري في الساحة 
الشعرية العربية الحديثة، فكانت األسطورة ىي الجزء الناطق واألساسي من الشعائر 

البدائية،التي نّماىا الخيال اإلنساني واستخدمتو اآلداب العالمية، وىي تمك  المادة التراثية 
 التي صبغت في عصور اإلنسانية األولى وعبر عنيا اإلنسان في تمك الظروف الخاصة 

.عن فكره ومشاعره اتجاه الوجود  

        فالشاعر المعاصر اتخذ الرمز األسطوري أداة تعبيرية لمعاناة فكرية نفسية ،فقد 
وجد في ذلك متنفسا آلالمو وآمالو الحبيسة التي جسدىا في األحداث التاريخية ، حيث 

توغل الرمز األسطوري في شعره بعد أن أدرك في ىذا التوظيف الداللي من فنية يتقمصيا 
حتى يستطيع التوفيق بين توظيف الرمز األسطوري والمحتوى الداللي الذي يحممو ىذا 

.الرمز  

      وأدونيس من الشعراء المعاصرين الذين وظفوا  الرمز األسطوري في شعرىم ،لذا 
وىو  " مرآة آلروفيوس"الرمز األسطوري وداللتو في قصيدة :اخترنا موضوعنا الموسوم بـ

 بمثابة صدى يدفعنا إلى طرح التساؤالت اآلتية؟

ما الرمز األسطوري؟ وما طبيعتو؟_  
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إلى أي مدى استطاع الشاعر المعاصر وبالخصوص أدونيس تمثيل ىذه الظاىرة _
 األسطورية في موضوعو؟

:       كما تندرج جممة من التساؤالت الثانوية   

ىل استطاع أدونيس أن يحقق التوظيف األمثل لمرمز األسطوري في بناء موضوعو؟_  

وما داللة الرمز األسطوري في القصيدة وعالقتو ببنيتيا؟_  

      كل ىذه التساؤالت وغيرىا كانت سببا الختيارنا ليذا الموضوع الذي يرجع ألسباب 
:ذاتية وىي  

وأسباب موضوعية .حب اإلطالع، والبحث في األدب المعاصر ومميزاتو وخصائصو_
:تتمثل في   

أىمية ىذا الموضوع ،ومحاولة التوصل إلى ما يطمح إليو الشاعر المعاصر وراء _
.الدالالت واإليحاءات  

        واعتمد البحث عمى خطة مشكمة من مقدمة وفصمين  مسبوقين بمدخل تمييما 
.خاتمة  

       تطرقنا في المدخل عن ماىية الرمز األسطوري و طبيعتو لنمر فيما بعد إلى 
الرمز األسطوري في الشعر العربي المعاصر الذي تضمن : الفصل األول الموسوم بـ

عنصرا أساسيا، الرمز األسطوري عند كل من أدونيس، بدر شاكر السياب، عبد الوىاب 
.أسباب المجوء إلى األسطورة: كما يميو عنصر آخر.البياتي  

ألدونيس " مرآة آلروفيوس" تجميات الرمز األسطوري في قصيدة :     ثم الفصل الثاني
.التعريف بأسطورة آروفيوس_: تضمن  
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.الرمز األسطوري كقناع     _  

إطاللة سيميائية عمى نص القصيدة : الرمز األسطوري وبنية القصيدة و يتضمن      _ 
.، البنية المغوية، البنية التركيبية، البنية الداللية  

    ثم خاتمة كانت حوصمة ألىم النتائج التي توصمنا إلييا متبعين في ذلك المنيج 
:الوصفي التحميمي، معتمدين في ذلك عمى مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منيا  

.اآلثار الكاممة ألدونيس       _   

".لمحمد الصالح البوعمراني" أثر األسطورة في لغة أدونيس الشعرية        _  

لمحمد  " (السياب ونازك والبياتي )الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث        _ 
".   عمي كندي  

لعبد المالك " "لمحمد العيد " " أين ليالي" دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة        _
".مرتاض  

  ومن الصعوبات التي واجيتنا طبيعة البحث في حد ذلك وقمة المصادر والمراجع 
.المتعمقة بالموضوع ولكن بعون اهلل تعالى تجاوزنا ذلك قدر المستطاع  

           

                                                   



 
 

  

  

  

  

  

: مدخــــــــــل
ماهية الرمز األسطوري 

  وطبيعته
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 تعددت تعريفات الرمز وتنوعت باختالف الحقول المعرفية التي تتناولو، فراح النقد      
مما جعمو يكشف عن خبايا النص الشعري العربي  يعالج األسطورة والرمز،

المعاصر،وتزويده بإيحاءات ودالالت جمالية تجعل النص الشعري يسبح في دائرة 
 . اإلبداعات الفنية 

ولعمو يمكننا القول إن خوض الحديث جعمنا نسمط الضوء عمى عينة مقصودة     "    
أّنو معانقة . في ىذا الخطاب؛ أال وىو الرمز، كونو يتضمن قدرا من اإلحساس الفمسفي

 1".خبرة عامة، واسعة حين يبدي الشاعر في الظاىر خبرة خاصة محددة

.     ومن ىنا نتطرق إلى معنى  الرمز من خالل المستوى المغوي واالصطالحي  

:مفهوم الرمز: أوال   

:لغة/ 1  

تصويت خفي بالمسان " جاء في معجم لسان العرب البن منظور أن الرمز       
ويكون تحريك الشفتين بكالم غير مفيوم بالمفظ من غير إبانة بصوت إنما ىو  كاليمس،

يماء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم،والرمز في : وقيل إشارة بالشفتين، الرمز إشارة وا 
2".ورمز يرمز رمزا المغة ما أشرنا إليو مما يبان بمفظ بأي شيء أشرت إليو بيد أو بعين،  

الرمز في المغة ىو الحركة و التحريك " فيرى بأن_األزىري_       أما صاحب التيذيب
وقال ...أي ترمز بعينيا وتغمز بعينيا :رمازة :كما يقال لمجارية الغمازة بعينيا ...

:في الرمازة من النساء،وىي الفاجرة : األخطل  

                                                           

. 223،صم 1983 ،3،طدار األندلس،بيروت، لبنان ، الصورة األدبية: مصطفي ناصف 1  

 ،1ط لبنان،،،دار صادر،بيروت3،مج(رمز)لسان العرب ،مادة:(أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم) ابن منظور2
 . 119ص م،1997
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 أحاديث سدىا ابن حدراء فرقد              ورمازة مالت لمن يستميميا

ألنيا :      وليذا سميت المرأة الزانية بالرمازة ألنيا ترمز بعينيا وال ترد يد المس ، وقيل
.تموج في الحديث  

.     كما ورد ىذا المفظ أيضا في الشعر القديم بالداللة نفسيا التي ورد بيا ، القرآن الكريم  

:يقول الشاعر  

1."رمزت إليو مخافة من بعميا                من غير أن تبدي ىناك كالما  

 َقاَل َربِّ اْجَعل لي َءاَية َقاَل ﴿:      و قد ورد الرمز في قصة سيدنا زكريا في قولو تعالى
ْبَكارِـ  ىِّ َو اإْلِـ باَّلَك َك ثيًرا َو َسّبْح بثِـاْلَعشِـ 2.﴾َءاَيتُتَك أالاَّل تُتَكّمَم الّناَس َ اَلَ ة َأياَّلامٍم إالاَّل َرْمًزا َو اْذكُتر راَّل  

بشفتيو وحاجبيو ويقال جارية : رمز إليو ،كممة رمزا:"و معناه في أساس البالغة لمزمخشري
3".غمازة بيدىا ىمازة بعينيا لمازة بفميا رمازة بحاجبييا ، ودخمت عمييم فتغامزوا وتراموا  

فيو عبارة عن حركات ."     إذن فالرمز عند العرب يوافق إلى حد ما معناه في القرآن 
ظيار ما تخفيو  (..كالعينين أو الشفتين أو الفم)تقوم بيا إحدى الحواس  لإلبانة ، وا 
4".النفس، وتستره الجوانح  

    

                                                           
،دار بياء (قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر)التأويل و خطاب الرمز : محمد كعوان 1

 .21م،ص2010ه،1431، 1م،عالم الكتب الحدي ة ،دار إربد،األردن،ط2009ه،1430، 1،طالدين،الجزائر
.41 آل عمران ، 2  

 م،2006_ىث 1426 ،1أساس البالغة ،دار الفكر بيروت ،لبنان ،ط: جارا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري 3
 . 251ص

.10ص م،2011 ،1ناصر لوحيشي ،الرمز في الشعر العربي ، عالم الكتب الحدي ة ،إربد ، األردن ، ط   4  
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رمزا،أومأ وأشار بالشفتين أو العينين أو :رمز إليو"    وفيما يخص المعجم الوسيط
1".الحاجبين أو أي شيء كان   

.       فالرمز من خالل ىذه التعريفات يدل عمى معنى اإلشارة واإليماء بالحواس   

عند اليونان تدل "       كما تعود أصل كممة الرمز و معناه إلى عصور قديمة جدا فيي 
"عمى قطعة من فّخار،أو خزف تقدم إلى الزائر الغريب، عالمة حسن الضيافة، و كممة            

مشتقة من فعل يوناني يحمل معني الرمي المشترك"  symbole "الرمز  

،أي اشتراك شيئين في مجرى واحد، وتوحيدىما في ما يعرف بالدال"  jeter Ensemble" 

2".والمدلول ، الرامز و المرموز إليو  

الكممات رموز لمعاني :"     وأقدم تعريف لمرمز عمى المستوى المغوي قدمو أرسطو فقال 
األشياء الحسية أوال  م التجريدية  انيا، و أن الكممات المنطوقة رموز لحاالت النفس، 

3".والكممات المكتوبة رموز لمكممات المنطوقة  

بعد تعرضنا لكل ىذه المفاىيم المغوية لمرمز، وجدنا أنيا ترتبط بالحركات التي تقوم بيا 
.الحواس كاإلشارات و اإليماءات وغيرىا مع ضرورة ارتباط بين الدال و المدلول  

: اصطالحا/2  

ىو جماع :"       عّرف بعض المفكرين الغربيين واألمريكيين الرمز تعريفا شامال بقوليم 
لحظة تاريخية فريدة مستقمة بطابع زماني موسوم بالمفارقة ، وىو من ىذه الوجية مركب 
عمى نحو إستيطيقي كمو توتر ومشادة بين العابر الموقوت واألبدي الدائم ، بين المظير 

                                                           

. 365م ،ص1972، 1، ط2معجم الوسيط ، المكتبة اإلسالمية ، القاىرة ، مصر ، ج: إبراىيم مصطفى وآخرون     1  
.9ص، الرمز في الشعر العربي:  ناصر لوحيشي   2  

.21م،ص2009، 1طسوريا،  دمشق ،، ىيفرو محمد عمي ديركي ،جمالية الرمز الصوفي، دار التكوين 3  
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الحسي الذي يكون نواة الصورة و الكينونة ، صيرورة المظير الحسي الذي يعتبر الرمز 
بالنشاط التخيمي المتم ل في الصورة و اإلشارات المجازية و كينونة األشياء وتسميتيا 

1..".عمى ما ىي عميو بالتوغل في لّبيا وأساسيا األول  

       يورد قاموس المغة الفرنسية تعريفا لمرمز يخص الصورة الحسية في حالة تبطنيا 
الرمز شيء حسي كإشارة إلى شيء ال يقع تحت الحواس، وىذا :"بالمعنوي ،أو رمزىا لو 

      2".االعتبار قائم عمى وجود مشابية بين الشيئين ،أحست بيا مخيمة الرامز 

       يفيم من ىذه اآلراء ،أن الرمز ضروري لمكاتب و القارئ معا كونو يسمح لمكاتب 
باإلفصاح و اإلبانة عما يدور في ذىنو من أفكار و تصورات ، كما أنو يقوم عمى عالقة 
تشابو بين المرئي المحسوس و المجرد، و يترك بذلك الميمة لمقارئ بإزالة الغموض، الذي 

.يتركو وراء ألفاظ عباراتو   

فالرمز يختمف عن اإلشارة و العالمة والصورة في كونو واسطة بين "  و ىكذا 
محدود، ومن  م فإنو يحمل عمى كمييما دون أن يحاصر في أحدىما ألن  المحدود و الال

فميس ىو مشابية أو تمخيصا لما يرمز إليو .. الرمز ال يناظر أو يمخص شيئا معموما ،
،و لكنو أفضل صياغة ممكنة لشيء مجيول نسبيا ، تعتمد ىذه الصياغة التوتر و 

 3".استقطاب المتقابالت مبدأ أساسي في بناء العمل األدبي 

فالرمز ىو أسموب إيحائي يفيد ىدفا "ويعتمد الرمز كميا عمى اإليحاء المقصود   
معينا، وموضوع الموحة ال يكون الرسم فيو بعيدا عن اإليحاء التي تقصد من وراء 

                                                           

م،2008_ىث1429 ،2الرمز في الشعر العربي المعاصر منشورات بونة لمبحوث ، عنابة،الجزائر ،ط: السعيد بوسقطة  1  
.25ص  

.25التأويل وخطاب الرمز ،ص:  محمد كعوان  2  
،دار الكتاب الجدٌدة المتحدة،(السٌاب ونازك والبٌاتً)الرمز والقناع فً الشعر العربً الحدٌث :محمد علً كندي   3

  

.57م،ص2003، 1بٌروت، لبنان،ط  
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الخطوط واإلشكال ، وىو أسموب ترمي فيو الموحة لمعنى أوسع من حدودىا أنو يفتح أفقا 
     1".إلعطاء مفيومات أشمل مم يرى اإلنسان من خطوط وظالل وألوان

المغة "      أما أدونيس فقد استخدم لغة شعرية عالية في تعريفو الرمز ، فيو في رأيو 
التي تبدأ حيث تنتيي القصيدة ، إنو البرق الذي يتيح لموعي أن يستشف عالما ال حدود 

ؤية أدونيس ال  لو، لذلك ىو إضاءة لموجود المعتم و اندفاع صوب الجوىري، فالرمز في رِـ
يأتي باعتباره محاولة لالبتعاد عن المباشر، بل يأتي باعتباره وعيا لمعالم ،فيو ما يتيح 

يحائي  2".تأمل شيء آخر وراء النص فيو عمي الدوام معنى خفي وا 

تعتمد استخدام كممة أو عبارة لتدل عمى " سممى الخضراء الجيوس "      وىو في رأي 
 3".شيء آخر، ال بالتشابو، بل باإليحاء واإلشارة 

الرمز بمفيومو الشامل ىو ما يمكن أن يحل محل شيء آخر في " ويمكن القول أن 
نما باإليحاء أو التمميح أو بوجود عالقة متعارف  الداللة عميو بطريقة المطابقة التامة، وا 

 4".عمييا

      ويتضح مما سبق أن الرمز ىو محاولة لكسر المغة العادية ، التي تتسم بالوضوح 
واإلفصاح،و إبراز سمة جديدة تقوم عمى اإليحاء واإليماء،دون المجوء إلى المباشر، وىذا 
ما يسمى بظاىرة الغموض التي تقوم عمى التأويل لموصول لمداللة الصحيحة التي تكسب 

 .النص قيمة جمالية تجذب القارئ 

 :مفهوم األسطورة: ثانيا
                                                           

 1عبير محمد فايز مسعد،مستويات الخطاب البالغي في سورة البقرة،قدمت ىذه األطروحة استكماال لمتطمبات الماجستير
.14م،ص2001ه، 1421نابمس،فمسطين،العربية، إشراف خميل عودة،جامعة النجاح الوطنية،قسم المغة العربية،في     
_ه1432 العربي ،القاىرة،ظاىرة الغموض في الشعر العربي الحديث ،دار الفكر:عبد العميم محمد إسماعيل عمي   2   

م، 2001   .211ص  
.210المرجع نفسو،ص  3  

 Atijania.online.com.showthread.2012/04/04.11:07، 4 مرٌم محمد البشٌر،الرمز الشعري  
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 :لغة/1

السطر والسطر من كتاب العرب ىو :"من لسان العرب"س ط ر"         ورد في مادة
و الجمع من كل ذلك أسطر و أسطار (...)الصف من الكتاب والشجر والنخيل ونحوىا

 .الخط والكتابة وىو في األصل مصدر:والسطر.وأساطير،يقال بنى سطرا وغرس سطرا 

سطارة بالكسر أو :واألساطير .و األساطير أباطيل أحاديث ال نظام ليا واحدتيا إسطار وا 
 1.."أتانا باألساطير:ألفيا وسطر عمينا:وسطرىا...أسطور وأسطورة بالضم

 (األولين)وقد جاء ذكرىا في القرآن الكريم تسعة  مرات بصيغة الجمع ،مقرونة بمفظة        
يالً  ﴿:كقولو تعالى يرُت أَلَولِـيَن اْكَتَتَبَيا َفيِـَي تُتْمَمى َعَمْيوِـ بُتْكَرًة َوَأصِـ  2.﴾ وَقالُتوا َأَساطِـ

األسطورة جمع أساطير،حكاية غربية يغمب عمييا الخيال :"     وورد في المنجد الوسيط 
تجمع بين التراث الشعبي والتاريخي،وتتجمى فييا مقدرة المخيمة الشعبية و األدبية عمى 

3".تحويل الواقع إلى مبالغات وخرافات تجسد قوى الطبيعة واآللية  

األساطير بمعنى األباطيل واألحاديث "      أما إذا انتقمنا إلى المعجم الوسيط فإننا نجد 
  4"العجيبة

ويرى المغويون العرب القدماء أن األسطورة من سطر إذا كتب، ومنو سطر الكاتب بسطره 
فِـي رِـقٍّ (2)َو كِـَتابٍم مثَثْسطُتورٍم  (1) و الطُّور﴿كتب ،وفي تنزيل :سطرا،و استطره 

5.أي مكتوب. ﴾( 3)َمْنشُتورٍم   

:اصطالحا/2  
                                                           

.363،ص4مج منظور،لسان العرب، ابن 1  
.05،اآلية:سورةالفرقان 2  

.491،صم2003، 1طلبنان،المنجد الوسيط في العربية المعاصرة ،دار المشرق ،بيروت ،: صبحي حموي 3  
.429،ص1مجمع المغة العربية المعجم الوسيط ،ج: مصطفى وآخرون إبراىيم  4  

.3،2،1 ،ات سورة الطور اآلي 5  
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إن أول مشكمة تواجو الباحث الميتم بيذه الظاىرة، ىي مشكمة تحديد المفيوم ،       "
فمعظم الذين تصدوا ليا بالدراسة من عمماء إناسة، وعمماء اجتماع، وعمماء نفس، 

وفالسفة، ومفكرين وغيرىم، تفرقوا بشأنيا شيعا، منيم من رفض تقيد بتعريف صحيح، 
1.ومنيم من حاول تعريفيا بمضمونيا أو بالمقارنة مع أشكاليا سردية أخرى تشبييا   

أنا :"قولو عن األسطورة في اعترافاتو (saint augustin)   ينسب إلى القديس أوغسطين 
أعرف ما ىي، ولكن بشرط أال يسألني أحد عنيا، أما إذا سئمت وحاولت أن أفسرىا فإنني 

 2".سأقع في حيرة

األسطورة باعتبارىا شكال من أشكال التعبير قد "    وترجع ىذه الصعوبة أساسا إلى أن 
تناولت ووقع مقاربتيا من خالل أك ر من وجيات النظر اختالفا دون الظفر بتعريف موحد 
و دقيق يكون محل إجماع، ذلك أن األسطورة تمتد جذورىا إلى شتى المعارف اإلنسانية، 

بل إنيا تم ل المشغل الذي تيتم بو جميع العموم والمعارف، فعمماء النفس وعمماء 
االجتماع وعمماء المغة والميتمون بال قافة واألنتروبولوجيا والمناطقة وعمماء األديان 

3".ييتمون اليوم باألسطورة ويولونيا عنايتيم... والفالسفة ومؤرخو األديان واألفكار  

حكاية تقميدية،مقدسة، مألى بالخوارق التي يتقبميا العقل "      فإذا اعتبرنا األسطورة 
 المنطقي فيي أقرب ما تكون إلى الخرافة لوال أنيا مقدسة، أي أنيا محل اعتقاد في حين 

 

                                                           

.26م،ص2012-ه1،1434 تجميات األسطورة قي شعر نزار قباني السياسية،الجزائر، ط،عبد الحميم مخالفة ينظر  1  
.11، ص1996، 1قاموس الخرافات واألساطير،دار جروس برس،طرابمس، لبنان، ط: طاىر بادنجكي  2  
م1،2006،دار نهى ،صفاقس،ط(بحث فً الداللة)أثر األسطورة فً لغة أدونٌس الشعرٌة :محمد الصالح البوعمرانً  3 

.10،11،ص  
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أن الخرافة ليست محل اعتقاد من أحد، ال من الذي يقصيا ويروييا وال من الذي ينصب 
  1".إلييا

ن لدى البعض أن األسطورة أقرب إلى الحكاية الشعبية، فإن ىذه األخيرة ال       وا 
إلى موضوعات الحياة الكبرى، وقضايا اإلنسان - كما ىو شأن األسطورة- تتطرق

ن حدث أن ...المصيرية، بل تقف عند حدود الحياة اليومية واألمور الدنيوية العادية وا 
  2.تداخمت الحدود بين الخرافة والحكاية الشعبية فإن األسطورة تبقى نسيجا متميزا

     من خالل ىذين التعريفين يبدو أن األسطورة تشبو إلى حد معقول الحكاية والخرافة 
وتنحدر من موضوعات جدية تجري فييا أحداث واقعية في زمن مقدس، وأبطاليا عادة 

       .من اآللية و أنصاف اآللية

      و يبدو مضمون األسطورة متعمقا أشد التعمق بالمقدس، فالكائنات الخارقة واآللية 
( A.H R rappe)ىي التي تضطمع فييا الدور األساسي، فيي عمى حد تعبير كراب

 3".حكاية تمعب فييا اآللية دورا أساسيا فأك ر

     تروي األسطورة تاريخا ضاربا في القدم يرتبط بعصور خرافية، إال أنيا تتناول 
اإلنسان بوجوده ومصيره مرتبطة بالمعتقدات التي تتناول التعبير عن الحاجات الروحيةفي 

تعبير رمزي عما يسمى بالالشعور الجماعي لدى األمة م مما قال " أزمنة غابرة، فيي
 4".يونغ

 

                                                           

.24م، ص2005، (ط.د)موسوعة أساطير العرب عن الجاىمية وداللتيا، دار الفرابي، بيروت،: محمد عجينة ينظر  1  
.27تجميات األسطورة في شعر نزار قباني السياسية،ص: عبد الحميم مخالفة 2   
.63موسوعة أساطير العرب عن الجاىمية وداللتيا، ص: محمد عجينة  3  

م، 2008، (ط.د)، منشورات إتحاد الكتاب العربي، دمشق، (البنية والداللة )شعر أدونيس، رواية يحياوي  ينظر 4 
.238ص    
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  :طبيعة الرمز األسطوري: ثالثا

و قد تغدو الصورة رمزا ،و يعد الرمز من طبيعة صورية، فقد يكون الرمز صورة " 
 ةفأساسو عالقة اندماجية بين مستوى األشياء الحسية الرامزة، و مستوى الحاالت المعنوي

 1."المرموز إلييا

ترى طائفة من الباح ين أن األساطير ليست إال لونا من ألوان :"  يقول أنس داود 
يستخدم المجاز الذي  تنوسي أصمو،   الطبيعة،ىالتصوير البياني إلحساس اإلنسان بقو

كما يعبر عن الزمن الذي يفنى كل شيء، فنسى ىذا األصل المجازي و تبقى 
 2."األسطورة

 ىذا يعني أن الرمز األسطوري ينحدر من طبيعة وحيدة المنشأ بينو و بين صورتو 
. الحسية التي انب ق منيا

و يتميز الرمز األسطوري بأبعاد  ورية تعمل عمى فتح الطريق لمتعبير، و ذلك من أجل  "
اصطياد التجارب الحية التي تساعد عمى تقديم رؤى عميقة عن الحياة، و تزيد من 

          3."تعميقيا في تمك التجارب ،و ذلك لفتح آفاق التفكير أمام العقل البشري

بما يفيد إغناء  و لعل توظيف الرمز األسطوري في شعرنا العربي المعاصر،" 
التجربة الشعرية ،و تطوير وسائل األداء الفني في الشعر خاصة  لم يظير بوضوح  إال 
حين  شرع  بعض شعرائنا ينظمون قصائدىم ،و ىم عمى درجة من الوعي بيذا المذىب 

كذالك إلماميم ببعض و.سطورة أساساألالرمزي في الغرب ،و ما أفاده الشعر األوربي منا ل

                                                           

.84التأويل وخطاب الرمز،ص: محمد كعوان  1  
م، 2000،(ط_د)،الجزائر (فترة اإلستقالل)الرمزوالداللة في شعر المغرب العربي المعاصر :  ع مان حشالف 2  

.105 ص  
.214ظاىرة الغموض في الشعر العربي الحديث ،ص: عبد العميم محمد اسماعيل عمي  3
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سواء أكان ذلك من خالل ما  أساتذة ىذا الفن،ىا وسائمو وغاياتو التي أفاض في شرح
ضمنوه قصائدىم من الرموز المغوية واألسطورية أو من اإليحاء واإليماء التي تتطمب 

       1."ىندسة متقنة ليذا الفن 

الرمز عمى الدوام يم ل شيئا أك ر من معناه الواضح والمباشر،  م إن الرموز :"يقول يونغ
نواتج طبيعية وعفوية، فميس من عبقري عمى اإلطالق جمس وفي يده قمم أو فرشاة وقال 

ىا أنا أمضي البتدع رمزا، وال أحد يستطيع أن يأخذ فكرة عقالنية تقريبا،  م التوصل :
                    2".إلييا كنتيجة منطقية أن بقصد متعمد، ويعد ذلك يمنحيا شكال رمزيا

وىذه بحق طبيعة أصيمة في الرمز األسطوري، أعني أنو قائم عمى التك يف و اإلدماج،  "

وتحت . وظير األفكار المما مة، ومزج المعاني المتشابية، حيث تندمج الحدود والفوارق

بطال الفوارق المعنية S. Langerعتبة ىذه الرمزية يمتد ما وصفتو   بقانون التسميط وا 

 3".واالختالفات المميزة

لرمز األسطوري عن نفسو بوصفو احتضانا لممتقابالت و تشبث اكما يكشف " 
بالحاضر فإنو يكشف لنا أيضا في ىذه اليوية العتيقة بين الذات و الموضوع، بين االسم 
و المسمى، و تنب ق ىذه اليوية من اندماج الشيء بمعناه و الرمز بموضوعو في وحدة 

 4."عينة مباشرة

 
                                                           

.106والداللة في شعر المغرب العربي المعاصر،ص الرمز: ع مان حشالف 1  
،جدار لمكتاب العالمي ،عمان،األردن ،(دراسة في رموز السياب الشخصية والخاصة)البروج الرمزية : ىاني نصر ا  2 

.32م،ص2006، 1عالم الكتب الحدي ة ،إربد، األردن ،ط   
،(ط_د)الرمز الشعري عند الصوفية ،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ، المنيل ،القاىرة،:   عاطف جودة نصر 3

  

.27ص م،1983  
.28 المرجع نفسو ،ص 4  
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تمك ىي الرمزية األسطورية التي انبع ت من طموح اإلنسان و آمالو و مخاوفو و التي " 
 المضادة لمعقل، إذ جاز لنا أن نعتبر األساطير فمسفة اإلنسان القديم، و تو عمييا فمسفىبن

 بوصفو األُتنت الزاخرة بالحياة و العظمة و الجالل، يناميالمادة التي كون منيا عالمو الد
 1.و العشب السحري الذي وجد فيو الطعام و الدواء

نستشف مما سبق أن الرمز ليس وسيمة لنقل األفكار، بل ىو وسيمة جديدة تقوم عمى      
اإليحاء واإليماء،دون المجوء إلى المباشر،وىنا يأتي ما يسمى بالغموض الذي يحتاج إلى 

        .وعي بطبيعة استخدام الرمز

 

 

                                                           

.31الرمز الشعري عند الصوفية ،ص: عاطف جودة نصر 1  



 
 

  

  

  

  

  

: الفصل االول
الرمز األسطوري في الشعر العربي 

 المعاصر
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 الرمز األسطوري عند الشعراء المعاصرين: أوال

 :أدونيس_ 1

ويوفر  عاد أدونيس إلى األسطورة ليثري البناء الفني في الشعر العربي المعاصر،    
تكثيف الّرؤى الفكرية و الفنية والفمسفية،فيي عودة إلى الحياة الطاىرة البريئة في الطفولة 

اإلنسانية التي تحقق رؤية مستقبمية متفائمة ،فيو يدخل في تركيبو بين رؤيتو رؤية 
األسطورة في بناء فن يدعو القارئ إلى شيوة القراءة في مستوياتيا المتعددة، فأسطورة 

و الفنيق "الفنيق إحدى أسطورة من أسطورات أدونيس التي أثرى بيا نصوصو الشعرية 
أسطورة بابمية ،ىو طائر اسمو بعبك كمما بمغتو الشيخوخة يحترق في النار ليبعث حيا من 
رماده ،ويستوحي أدونيس ىذه األسطورة من تصوره لمبطولة اإلنسانية ،يتوجو اإلنسان نحو 

 1".الموت دون إحساس بالخيبة بيدف تغيير العالم

     إن أدونيس الذي يحاول موقعة ذاتو وفق أحالم الحزب القومي السوري يتحاور مع 
 ":الفنيق"

 فينيُق، إْذ يحضنك المييُب أّي قمٍم ُتمسكُو؟               " 

                والَزغب الضائُع كيف تيتدي لمثمِو؟

               وحينما يغمرَك الرماُد ، أي عالم تحّسوُ 

 2"الموُن الذي تحبو؟_              وما ىو الثوب الذي تريدهُ 

                                                           

.242 ينظر، راوية يحياوي ، شعر أدونيس البنية والداللة ، ص 1  
.253،ص1م مج1971، 2، دار العودة، بيروت، لبنان، ط 1اآلثار الكاممة ، مج: أدونيس  2  
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 يمثل الطائر موقف اإلنسان من الكون ،في أنو يتعاطى حرية كاممة في إختيار      
برزخ بين الحياة والموت ،ىي أداة "والنار "الموت مع أنو لم يختر مجيئو إلى الحياة ،

 .لمتضحية والبطولة والخمود

فأدونيس يوظف أسطورة الفينيق بداللتيا الرمزية التي تحيل إلى االنبعاث والتجرد بعد   " 
 :من جديد" عاد وىجو"الموت والفناء، فيذا الذي مات باألمس خبا و 

 .    مثمك يا فينيُق فاض حبُّو

 .مات باسطاً .    عال، أحسَّس جوَعنا لو، فماتَ 

 1".  جناحُو، محتضنًا حتى الذي رمَّسدُه 

 :وما يمكن مالحظتو أن أدونيس حين يورد األسطورة في شكل استعارة

 2"فينيق إذا يحضنك المييب أي قمم تمسكو؟   "

 :أو في شكل تشبيو

 3".مثمك يا فينيق فاض حبو " 

يرشحيا في بعض األحيان لتأتي القصيدة حديثا عن األسطورة، وفييا سعى أدونيس إلى 
إبراز أىم خصائص ىذا الطائر األسطوري مركزا عمى الثنائيات التي تمتاز بيا، فيو 

، بو تصير خالقا بو تصير طينة "الخالق والمخموق"،"الظالم و البريق"الشيء ونقيضو 
 4.تتحد السماء فيك الثرى

                                                           

.257 ص ،1اآلثار الكاممة، مج : أدونيس 1  
.253نفسو، صالمصدر   2  
.257نفسو، ص المصدر   3  

.68، 67، ص(بحث في الداللة) ينظر، محمد الصالح البوعمراني ،أثر األسطورة في لغة أدونيس الشعرية  4  
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إن توظيف أدونيس ألسطورة الفينيق ال يحافظ دائما عمى داللتيا اإليحائية الحقيقية   " 
إنما ىي قمب تقمب أحوال أدونيس الذي تحدوه رغبة التغيير حينيا فيطالب بموت ىذا 

العالم وانبعاثو من جديد، ولكن روح الموت تسيطر عميو حينا آخر فال يريد ليذا العالم أن 
 1".يخرج من رعبو

أسطورة تموز لقد جمع " الفينيق" التي قرأنا فييا أسطورة " ترتيمة البعث"   يورد في قصيدة 
 :بينيما ألنيما ينشدان التغيير والتجديد، ويعطي تموز دالالت تحتاج لمتابعة

 مع الربيع طافرُ -   تموز مثُل حملٍ 

    مع الزىور والحقول والجداولِ 

    الّنجميِِّة العاشقة المياِه،

    تموز نيُر شرٍر تغوص في قرارهِ 

 تموُز غصُن كْرمةٍ .   السماءُ 

    ُتخبئو الطيور في ِعشاِشيا،

 .   تموُز كاإللوِ 

    الَبطل استدار صوب خصمِو،

    أحشاؤه نابعُة شقائقًا،

 2.   ووجيُو غمائُم، حدائق من المطْر 

                                                           

.69ص، 68، (بحث في الداللة) محمد الصالح البوعمراني، أثر األسطورة في لغة أدونيس الشعرية 1  
.269 ، ص 1اآلثار الكاممة، مج: أدونيس  2  
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الربيع، الزىور، الحقول، الجداول، المياه، نير،  )تموز يمثل الخصب في الكممات 
، وىذا عالم "استدار صوب خصمو" ، أتى ىذا الخصب من العمل البطولي،(...الطيور

مغاير تماما لمعالم الذي يعيشو اإلنسان يعود إليو الشاعر ليحقق مشاعره اإلنسانية و 
إيحاء لألمل في عالم جديد يحل محل العالم " تموز" أفكاره في قولب غنية، فأسطورة 

 1.الذي أصابو الجفاف

   ال ينظر أدونيس إلى األسطورة كموضوع لقصائده بل كتفسير، فالشخصيات 
األسطورية مرد الشخصيات اآلنية ويعتمد داللة الموقف لإليحاء لمواقف آنية، فاألسطورة 

 2.عنده بينة ورمز

ويحاول ...نالحظ مأساة اختيار العالم وتغيير" أغاني مييار الدمشقي"  وبإتيان تجربة 
أدونيس في ىذا الديوان أن يخمق ثورتو الخاصة في الشعر عن طريق التغيير في 

مدينة أنصار الرسول " يثرب" ،وكان أن خمق لمييار مدينة لالنتصار عمى غرار ...المغة
 :صمى اهلل عميو و سمم فيقول فييا

 القيو يا مدينة األنصار   " 

     بالشوك أو القيو بالحجار

     وعمقي يديو

     قوسا يمر القبر

     من تحتيا، وتوجي صدغيو

                                                           

، منشورات اتحاد الكتاب العربي ،دمشق،(1) ،سمسمة دراسات (البنية والداللة)شعر أدونيس : يحياوي راوية  1  
.249ص   

 
. 250 المرجع نفسة،ص  2  
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     بالوشم أو بالجمر

 1."    وليحترق مييار

ومن خالل البناء المقطعي ليذه القصيدة استطاع أن يحور األسطورة لخدمة رؤيتو وموقفو 
الفكري والفني، لذلك تراه ينطمق من التدمير، و إعادة الخمق من أجل إيجاد مدينة أخرى 

عمى غرار موطنو األول، قد تكون رمزا لمعالم الفني الذي يحاول أن يخمقو بواساطة 
  2.الشعر

"      إنو يتعامل مع األسطورة في بعض األحيان، دون أن يوظف ليا شيئا ففي قصيدتو 
 :يندمج مع سيزيف ويريد أن يمارس ما يفعمو" إلى سزيف

           أقَسمُت أن أكتَب فوق الماءْ 

           أقسمُت أن أحمل مع سيزيفْ 

           صخرَتو الصماءْ 

           أقسمُت أن أظّل مع سيزيفْ 

           أخضُع ِلمُحّمى ولمشراْر 

           أبحُث في المحاجر الضريرة

           عن ريشٍة أخيره

           تكتُب لمعشب و لمخريفْ 

           قصيدة الغباْر 
                                                           

.340،  ص 1اآلثار الكاممة، مج:  أدونيس 1  
.54م، ص1995أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة، بن عكنون، الجزائر، :  آمنة بعمي 2  
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 1.          أقسمُت أن أعيش مع سزيف

   تمرد سزيف عمى اآللية فعاقبتو برفع الصخرة، وتحدى العقوبة ألن تمرده أكبر من كل 
بالجمل " سزيف" عقاب، فيو صورة لمرفض والتحدي، يساند الشاعر في ىذه المقطوعة 

 :التالية

           أحمل مع سزيف

           أظل مع سزيف

           أعيش مع سزيف

  لم يضف أدونيس لألسطورة شيئا، لقد تمرد عمى اآللية فعاقبتو بحمل الصخرة وظل 
 2.يحمميا حتى عاش معيا المراحل نفسيا

  تحمل رموز أدونيس و أساطيره عمى دالالت، و بإمكان كل رمز أن يمثل معجما ألن 
ثراء  الداللة،  السياقات متنوعة، فتمنع الفضاء التعبيري الفسيح تحقيق االبتكار وا 

والمالحظ غمى أساطيره أيضا أنيا عناصر فنية في بناء قصائده، باستثناء بعض القصائد 
 التي اعتمدت االجترار

 :بدر شاكر السياب_ 2

يعد السياب من أحد الشعراء الّسباقين إلى عالم األسطورة، فاإلدخال الحداثي الذي نجح 
 .السياب في ترسيخو ىو إدخال عنصر األسطورة إلى الشعر

و كان إدخال األسطورة الرمزية  بنجاح إلى الشعر إنجازا حداثيا ميما يدين إلى      "
السياب بوجوده األساسي ومن بعده توّطد العنصر األسطوري ووجد لو تعبيرا قويا عن 

                                                           

.427، ص1اآلثار الكاممة، مج:  أدونيس 1  
.254،255شعر أدونيس البنية والداللة ، ص :  يحياوي راوية 2  
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و في ىذا التجديد اآلخر كان السياب ىو .طريق استعمال الزمن األسطوري والنماذج العميا
 1".الرائد األول

فقد تعمم السياب كيف يفصل العنصر األسطوري وداللتو األولى ثم يضعو في سياق جديد 
،بدور جديد ،فيكون رمزه األسطوري نابعا من النص الذي دخل سياقو ،وليس مقحمل 

 2.عميو 

    ففي شعر السياب يستطيع الباحث أن يؤرشف قاموسا كامال لألساطير من تمك التي 
وحدىا نجد ما ال يقل عن عشر "المومس العمياء "وردت في ديوانو ،ففي قصيدة

و.(يأجوج_ىيمين_فاوست_أفروديت_أبواليول_طيبة_جوكست_أوديب_بابل_ميدوزا)أساطير
 3".يتضح األمر من خالل ىذه المقاطع الواردة في قصيدة المومس العمياء

     الميل يطبق مرة أخرى فتشر بو المدينة 

 مثل أغنية حزينة....    والعابرون إلى القرارة

     وتفتحت كأزىار الدفمي مصابيح الطريق 

 تجحر كل قمب بالضغينة" ميدوزا"    كعيون

 بالحريق"أىل بابل"     وكأنيا ترتبشر 

 :وفي مقطع آخر

    من ىؤالء العابرون 

 الضرير،ووارثوه المبصرون"اوديب"   أحفاد 
                                                           

.54م،ص2013، دار فميتس ، الجزائر ،(ثورة الشعر و حرارة الموت)بدر شاكر السياب : ىاني الخير 1  
.71، ص (دراسة في رموز السياب الشخصية والعامة)البروج الرمزية: ىاني نصر اهلل  2  

.210ظاىرة الغموض في الشعر العربي الحديث،ص: عبد العميم محمد اسماعيل عمي 3  
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 مايزال"طيبة"أرممة كأمس ،وباب"جوكست   "

 الرىيب عميو من رعب ظالل"أبو اليول"   يمقى

    والموت يميث في سؤال 

    باق كما كان السؤال ،ومات معناه القديم

   من طول ما اىترأ الجواب عمى الشفاه 

   و ما الجواب؟

 قال بعض العابرين "أنا   "

 :وفي مقطع آخر

 المدينة"شيطان"  المال

 لم يحظ من ىذا الرىان،يغبر أجساد ميينة

 في أعماقين يعيد أغنية حزينة"فاوست"

 الجديد "فاوست"المال شيطان المدينة رب

 1.     جارت عمى األثمان وفرة ما لديو من العبيد

ىذه األساطير الواردة في المقاطع السابقة جزء من مجموعة األساطير التي أوردىا 
السياب في قصيدة المومس العمياء وىي أساطير لم تكن مندرجة في لغة التخاطب 

اليومي أو التعميمي أو الثقافي العام،فمذا ىي محتجبة الدالالت التي تحتاج إلى تفسير، 
وىذا التفسير لن يطولو المستمع أو القارئ ما لم يمجأ إلى الشروحات في قواميس 

                                                           

.515،509،دار العودة ،بيروت ،لبنان ، ص1ديوان بدر شاكر، مج:  السياب 1  
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ومن ىنا يأتي ضمور االستشارة الوجدانية اإلنفعالية التي ىي مدخل التواصل .األساطير
ىي واحدة ثالث "ميدوزا"مع العنصر الشعري ،فالقارئ إذ لم يعرف أن 

بدافع الغيرة إلى وحش ضفائرىن من األفاعي، نظرتين تحول "أثينا"حولتين_أخوات
إليين إلى حجر ال يستطيع أن يربط السحق الذي تمارسو المدينة الحديثة  اإلنسان الناظر
 1.باألسطورة _عمى اإلنسان

،فإن القارئ ال يستطيع فيمو إذا لم يعرف "أوديب"     كذلك المقطع الذي ورد فيو اسم
التي تحيل إلى رمز الروح اإلنسانية المعذبة الذات المرىفة بنزاعاتيا " أوديب"أسطورة 

 2".أبي اليول"و"جوكسك"النفسية،وعالقتيا بأسطورتي 

      إن المنيج الذي نيجو السياب في ىذه المرحمة من بنائو لصوره ورموزه ،والقائم عمى 
جدل مجموعة من اإلشارات و المواقف و األحداث :التداخل أو ما أسماه أحد الباحثين 

األسطورية ،يعود إلى طبيعة التأثر الذي تركو إليوت و أوديت ستويل فيو ، ورغبة السياب 
الممحة في البعث، وىي طريقة مكنتو في بعض قصائده من استخدام ىذه األسماء و 

عمى المدى الشخصي والذاتي والنفسي "أقنعة"المواقف واألحداث والتعبير، أو رموزا
 3.والجسدي

استطاع السياب ،في ىذه القصيدة الرائعة أن يرتفع بالتعبير الشعري العربي إلى         "
ُذرى لم يبمغيا من قبل ،وقد استفاد من الرموز األسطورية و من البناء األسطوري بدون 
أن يذكر األسطورة صراحة و كان ىذا بفضل تجارب شعرية كثيرة قام بيا السياب نفسو 
فيما بعد وذكر فييا مجرد شخصيات أسطورية ظمت مجرد إضافات خارجية ولم تتحول 

                                                           

.211ظاىرة الغموض في الشعر العربي الحديث ، ص: عبد العميم محمد اسماعيل عمي 1  
.217 المرجع نفسو،ص 2  

.11،12أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة ، ص: آمنة بعمي 3  
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فاتحة الشعر األسطوري "أنشودة المطر"إلى رموز أسطورية أو بناء أسطوري ،ولعل 
 1".العربي من أفضل نماذج الشعر العربي الحديث

وال "أنشودة المطر"    والواقع أن أوج التوظيف األسطوري في شعر السياب يرد في 
تضاىييا في ىذا التوظيف أي قصيدة أخرى من مدونتو،ولكن ىذا التوظيف ال يمتد في 
شعر السياب وال يرقى إلى مستوى الظاىرة الالفتة في شعره ،بينما يعتبر ىذا النمط من 
التوظيف األسطوري سمة فنية مميزة لمنص الشعري األدونيسي تكاد تشمل أغمب شعره، 

 2.وسيكون من ميام ىذه الدراسة إيضاح مظاىر ىذا التوظيف وبيان تقنياتو وأساليبو 

،حيث يبدأ الشعر بتصوير مدينة بابل التي "مدينة بال مطر"    و نذكر جزء من قصيدة 
 .ىي العراق وىي األمة كميا راسما لتمك المدينة صورة أسطورية 

 :يقول في مفتح قصيدتو 

        مدينتنا تؤرق ليميا نار بال ليب 

        تحم دروبيا والدروب ،ثم تزول حماىا

        ويصبغيا الغروب بكل ما حممتو من سحب

 3.       فتوشك أن تطير وييب موتيا

 ليتعدى األسطورة الممخصة إلى الرؤيا  ويتطور البناء األسطوري لدى السياب،  
األسطورية، بحيث تصبح القصيدة تتحرك في مدار أسطوي ال تحدده وال تفصح عنو 

                                                           

.40، ص (بحث في الداللة)أثر األسطورة في لغة أدونيس الشعرية: محمد الصالح البوعمراني 1  
.40 المرجع نفسو ،ص 2  

.www.maqalaty.com ،عموم ومعارف،2011_08_18:06:49،18مقاالتي،_ الرمز األسطوري في الشعر   3  
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التي تصور مغامرة الرحمة المؤلمة والطويمة لمشاعر  (حامل الخرز الممون)،مثل قصيدة 
 "الخرز الممون والضباب"أو كمن يحمل . والحداثة معا في أماكن عدة والعودة دون طائل

التي تسند القصيدة بمخزونيا الوجداني و "أوليس"التي تعكس دون تصريح صورة أسطورة 
 .الفكري عمى نحو فني خفي 

                 ماذا حممت ليا سوى الخرز الممون والضباب؟

                 ماذا حضت في ظممات بحر أو فتحت كوى الصخور 

 1.                والربع ما خطفت قموعك والسحاب

     إن فكرة البعث الذي يخرج من وسط الدماء فكرة كررىا السياب كثيرا ،وباألخص في 
 يأتي المطر رمز 1958قصائده التي تصف معاناة الشعب العراقي تعيد ثورة تموز

ولجأ في ىذه القصائد إلى األساطير كرموز .لمخصب...لمخالص ...لمثورة
في قصيدة (الكمب الذي يحرس مممكة الموت في األساطير اليونانية )يعنييا،وسربروس

سربروس في بابل ىم الطغاة ،وبابل ىي العراق،وتموز اإللو الجريح ىو الشعب الذي ىد 
 آه لو يعود بمطر مبرق، بثورة عارمة عاصفة تخصب الحقول ...الطغاة قوتو 

               ليعوي سربروس في الدروب

              ويتنبش التراب عن إلينا الدفين 

              تموز الطعين 

 يمص عينو إلى القرار،:             ياكمو

            يقسم صمبو القوي،يحطم الجرار

                                                           

.358،359، ص2003الغموض في الشعر العربي الحديث، وزارة الثقافة،الجزائر، :ابراىيم روماني _ د 1  
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            بين يديو، ينشر الورد والشقيق

           أواه لو يفيق 

           إلينا الفتي ،لو يبرعم الحقول،  

           لو ينثر البيادر النضار في السيول،

 1.          لو ينتضي الحسام ،لو يفجر الرعود والبرق والمطر

    ولعل السياب نفسو عانى من الخوف والرعب وعيون المخبرين،ومالحقتيم لو ثم 
فصمو من العمل، العيون المفترسة التي ألفت الحياة و أقامت الموت،وأعمت الحقول فال 

تزىر ،ومنعت السماء من أن تمطر، محاولة من محاوالت الشعب لمخالص،غير أن 
 القرابين ال_سربروس الذي يحمي وشاحيا األبيض بالدم بغير الدم

  تزىر الحقول ال تمطر السماء، ال تبعث الحياة

          ليعوي سربروس فيا لدروب

          لينيش اآللية الحزينة ،اآللية المروعة،فإن دماءىا ستخصب الحبوب

          سينبت اإللو، فالشرائح الموزعة 

 سيولد الضياء .تممممت..        تجمعت

 2.       من رحم ينز بالدماء

نما يشاطرىا التجربة وال يتعامل معيا كأشياء  إن السياب ال يقوم بعممية توظيف لرموزه ،وا 
خارجية منفصمة عنو، بل يتفاعل معيا تفاعال حيا ،يحاورىا يبتعد عنيا،يقترب منيا،يتحد 

                                                           

.www.maqalaty.com ،عموم ومعارف2011_08_18:06:49،18مقاالتي،_ الرمز األسطوري في الشعر    1  
 .www.maqalaty.com ،عموم ومعارف2011_08_18:06:49،18مقاالتي،_ الرمز األسطوري في الشعر    2  
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معيا أو يتقنع بيا ،لكنو في كل األحوال يرى نفسو بطال يتحرك بين كائنات ذوات عالقة 
 .حميمية بكيانو النفسي وواقعو المادي بتجربتو الخاصة

 :عبد الوهاب البياتي_3

     إن غنى عالم البياتي األسطوري والمعرفي، غنى ال متناىي نكاد ال نجد لو مثيال في 
 .تاريخ الشعر العربي إال نادرا

كما  (ينبغي أن يحمم )مدن العشق، والمدن الفاضمة، ىي أحالم، والثوري،: فاألسطورة  " 
ذلك أن الحمم ىو لحظة عمل، كما ىي األسطورة، والرمز األسطوري كما ىو لدى . ليني

لحظة من خمق اإلنسان خمقا متصال لذاتو، عمى صورة شعرية، تنّيئية، نضالية، : البياتي
  1".ولكن دائمة التطمع إلى المستقبل

فإن نستعيد أو نعيش لحظات أركادية، ودلمون، وبابل، آشور، و عشتار،   " 
معنى ذلك أننا نتييأ ألنفسنا أن نعيش مرة أخرى فجر العالم أي لحظة لخمق، فال ...وتموز

يكتفي اإلنسان باكتشاف نفسو كجزئي من الكون، حبيس في نسيج قوانينو، بل يدرك قدرتو 
 2".عمى مفارقتو، عمى القيام بدون المبدع

إن البطل األسطوري، الرمز األسطوري،ليس نمطا يتكرر بحرفيتو  إنو نموذج يطرح    "
حيث  (قضية يطرحيا عمى اإلنسان، وضع تاريخي )عبر وضع تاريخي معين، أو ىو 

 3".(بقضية مسؤولة لحل قضايا عصرنا )يؤلف انتصاره إحقاقو 

                                                           

م،1974ط،_مقالة في األساطير، في شعر عبد الوىاب البياتي، منشورات دار الثقافة، دمشق، د:  طراد الكبيسي 1 
. 46، 45ص  

.46 المرجع نفسو، ص  2  
.47 المرجع نفسو، ص  3  
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   ويحسن الشاعر البياتي استغالل ىذه الرموز واألقنعة، إال أنو كثيرا ما يوسع مدلوالتيا 
األسطورية، ويتجاوز أبعادىا األسطورية فيمنحيا دالالت جديدة أو وظائف فوق ما قدمتيا 
األساطير أو الحقائق التاريخية، مبرزا رؤاه الذاتية عمى دقيقة القناع الذي اختاره وموسعا 

فيي عنده رمز " عشتار" دوره في الرمز، ولعل أبرز الرموز التي اختارىا الشاعر ىي 
في " نانا" اآللية األم التي تفيض بحنانيا عمى الكون وتساعد المحتاجين، إنيا اآللية 

حضارة الرافدين التي يقوم فييا إنسان ما قبل التاريخ، إنيا مصدر الخصب والخير كما 
 :ورد في نص مدون 

 إن ثديك ىو حقك...   أيتيا السيدة

 1.الذي يسكب النبات...   وحقك الواسع

    فعشتار أو نانا ىي األرض األم المعطاء التي تغدق النعم عمى اإلنسان، واإلنجاب 
أيضا أنيا إلو الحرب لدى البابميين، وىي صفة " عشتار"من أبرر صفاتيا، ومنصفات 

تناقض و صفاتيا اإلنسانية، ولعل ىذه الصفة المحاربة المستمدة من أصول أسطورية 
" مزدوجة، و عشتار ىي التي طمبت من أبييا السماوي أن يخمق ليا ثورا سماويا  لمنازلة 

الذي رفض حبيا، ويركز البياتي عمى ىذه السمة فيؤكد دور عشتار النضالي " جمجاميش
 2:التحرري حين يطمب نصرتيا  لمواجية أعداء الشعب

        عشتروت   

        ربيعنا لن يموت

        مادام عبر البحار

                                                           

م، 2004، (د،ط)، دار المنار، بيروت، دمشق،(رحمة الشعر والحياة )عبد الوىاب البياتي:  عبد المطيف أرناؤوط 1 
.51  ص   

.52 المرجع نفسو، ص  2  
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        امرأة تنتظر

        يابنت جيمي الحزين 

        أنا وحيد سجين

        في بئر سجني المعين

        اليو بما تجيمين

.  .  .            

        عشتروت

        ربيعنا لن يموت

        مادام عبر البحار

 1       امرأة تنتظر

الذي ضاع " أوليس" اليونانية رمز لممرأة الوفية لرجميا المناضل " بنيموب"  ويتخذ الشاعر 
 2:في البحار بسبب لعنة اآللية

 في انتظارىا" بنيموب      "

       تغزل ثوب النار

 في جزيرة المحال" أوليس     "

 

                                                           

.220،221،ص 1م مج2008، (د،ط)األعمال الشعرية الكاممة، دار العودة، بيروت،:  عبد الوىاب البياتي 1  
53، ص(رحمة الشعر والحياة )عبد الوىاب البياتي:  عبد المطيف أرناؤوط  2  
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 1     يرسف األغالل

 وتغدوا عشتار البابمية رمزا عند الشاعر لتحدد األمة وحمميا بانتصار الثورة فيي تموت  
 ثم تبعث من جديد مثمما يبعث الشعب من سباتو،ومثمما يعود الخصب إلى الـــــــطبيـــــعة           

 2:في الربيع بعد موتيا في الخريف

       عائشة ماتت ولكنني أراىا تزرع الحديقة

       فراشة طميقة

       ال تعبر السور وال تنام

       الحزن والبنفسج واألحالم

       طعاميا في ىذه الحديقة السحرية

       أيتيا الجنية

       تناصري حطام

       مع الرؤى والورق الميت واألحالم 

       و خضّبي بالدم ىذا السور

       و أيقظني النير الذي في داخمي ورشي النور

 3"نيسايور"      في ليل

                                                           

.331 ، ص (رحمة الشعر والحياة )عبد الوىاب البياتي: عبد المطيف أرناؤوط    1  
.353،ص(رحمة الشعر والحياة )عبد الوىاب البياتي:  عبد المطيف أرناؤوط  2  
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تجسد لديو الحب البشري العاطفي، والشاعر ىائم بيا ينظر لتروي ظمئا وترد " عشتار"إن 
 1:لمعالم المقيور اعتباره

        جعت في بستان ىذا العالم

        المثقل باألزىار والحب و ألوان الثمار

        جعت حتى الموت في كل عصور االنتظار

        وتمزقت ببطء من نيار لنيار

        فمماذا عقرب الساعة دار

 2       عند ألقت عمى الجائع عشتار الثمار

التي تيذب طباع شيريار " شيرزاد"      ومن األقنعة األسطورية النسوية، وتطالعنا 
رمز ... الرجل، وتستثير نوازعو اإلنسانية الخّيرة لتنسيو تعطشو لمدماء، والعذراء مريم

الطير والبراءة في عالم آثم، فالمرأة لدى البياتي رمز البعث والحياة، وحمم الثورة الذي 
 :يموت ثم يتجدد عبر القرون، وحمامة السالم إلى البشرية، ومصدر الحب والحنان

         ستعودين إلي

         لتقودي في أعاصير الصحراء

         والدياميس شراع السندباد

         ستعودين إلى الطوفان لمفمك حمامة

         تحممين وعمى قبر المحبين عمامة 
                                                           

.71،72،ص 2 عبد الوىاب البياتي، األعمال الشعرية الكاممة،مج 1  
.218،219، ص 2 عبد الوىاب البياتي، األعمال الشعرية الكاممة ،مج 2  
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         غصن زيتون من األرض عالمة

         ستظين إلى يوم القيامة

         تمطرين

 1        وتموتين ندامة

يستعين الشاعر عبد الوىاب البياتي بالموروث الثقافي، األسطوري لتعميق رؤيتو        
مقتبسا ىذه الكتابة من المعري، وفي حوار مع ىاممت " أم دفر " العديمة، فيسمى الموت 

بطل مسرحية شكسبير يؤكد البياتي أن ىاممت تمك الشخصية المعذبة كانت تنتظر مثمو 
 :موتيا الذي فيو خالصيا، ويرى فيو تعبيرا عن موت الشاعر وجميوره

 مات قبل عامين...       ىاممت

        ومات قبمو الجميور

        ىاممت مات قبل أن يموت

  2.       سطا عمى إكميمو الشوكي عنكبوت

_  والبياتي في العشق والثورة ال يتعدد، يتوحد كل ذلك في أساطيره، ويتوحد أساطيره
فعشتار، وعائشة مثال نساء من ىذا الزمن، كما ىن _كأساطير لعصره معين، مع عصره

 :إنيا أنثى وعنقاء الحضارات، و أنثى سارق النيران في كل العصور...من ذلك الزمن

         طفمة أنتي و أنثى واعدة

         ولدت من زبد البحر ومن نار الشموس الخالدة

                                                           

,190، 189،ص2األعمال الشعرية الكاممة ،مج:  عبد الوىاب البياتي 1  
.105، 104 عبد المطيف أرناؤوط، عبد الوىاب البياتي رحمة الشعر والحياة ، ص  2  
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         كمما ماتت بعصر، بعثت

         قامت من الموت وعادت لمظيور

         أنت عنقاء الحضارات،

  1.        وأنثى سارق النيران في كل العصور

لقد اجتيد الشاعر العربي الحديث في االستفادة من األسطورة رمزا وبنية ورؤيا، لدفع    " 
القصيدة الجديدة إلى مساحات رحبة، كثيفة بالدرامية والدالالت الغامضة، واإليحاء األكثر 
تاريخية عمى المستوى الذاتي النفسي، وعمى المستوى القومي اإلنساني، ويمكن أن نمثل 

قصائد حب إلى  )لمحاولة التجديد في استخدام األسطورة، بما جاء لدى البياتي في 
، حيث مزج األسطوري بالصوفي في عالقة تموز بعشتار، أو عالقة العاشق (عشتار

والمعشوق، المتصرف وربو، فتموز ال يبحث عن الخصب إال أنو يبحث عن العشق 
 2.والفناء في ذات المعشوق

          لم يرين الفجر في قمبي، وال الميل

          عمى وجيي بكاء

          ممك الحب لكي يتمو عمى الميت سفر الجامعة

 3".         ويغطي بيد الرحمة والحياة

أسباب المجوء إلى األسطورة:ثانيا    

                                                           
  .13،14مقالة في األساطير في شعر عبد الوىاب البياتي، ص:  طراد الكبيسي1
.359 براىيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص إ  2  

.206، ص 2 عبد الوىاب البياتي، األعمال الشعرية الكاممة، مج 3  
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أن أحد األسباب التي تجذب الشعراء إلى األسطورة ىي تقنية ،فمغة "ويرى فراي        
األسطورة لغة إستعارية ألن األساطير تتناول في قسم كبير منيا اآللية التي تتماىى مع 

ظواىر طبيعية أو اجتماعية ،مما يسمح لمشاعر باستعمال ىذه القدرة الشخصية التي 
1".تمتمكيا األسطورة  

و األسطورة عندما استخدمت في الشعر العربي الحديث استعممت باعتبارىا بعدا فنيا     "
كما يذىب _يضفي الجمال عمى العمل الشعري ،وبعدا وظيفيا يعمق رؤيتو ،إال أن القراء 

لم يفيموا ذلك الشعر الحديث المحمل باألساطير ،و قد أرجع عجز _عبد اهلل الغذامي 
السبب األول ىو استخدام الشعراء األساطير :القراء عن فيم الشعر الحديث إلى سببين 

أدو نيس ،تموز ،سيزيف ،فيذه :بعيدة عن بيئة القارئ أو المتمقي العربي ،مثل أساطير 
الوظيفية األساسية ليا ،وىي استشارة المخزون العاطفي و _ في رؤيتو_الرموز فقدت

أما السبب الثاني فيو اعتياد القارئ عمى االستعارة الواضحة _النفسي في وجدان القراء
2".التي تقوم عمى المقارنة المباشرة بين حالتين   

    و من أىداف استعمال الشعر لألسطورة تجاوز العجز المغوي ،وفي تعريف كامبيل 
بأنيا الفتحة السحرية التي "البطل ذو األلف وجو "ليا يظير ىدفا آخر يروي في كتابو 

تنصب منيا طاقات الكون التي ال تنفذ إلى مظاىر الحضارة اإلنسانية ،فاألديان 
والفمسفات و الفنون واألشكال االجتماعية عند اإلنسان البدائي و اإلنسان التاريخي 

واالكتشافات الكبرى في العالم والصناعة وحتى في األحالم التي تتناثر في النوع كميا تنبع 
 من الدائرة السحرية األساسية 

                                                           

.34، ص(بحث في الداللة)أثر األسطورة في لغة أدونيس الشعرية :  محمد الصالح البوعمراني  1  

.214ظاىرة الغموض في الشعر العربي الحديث ، ص:  عبد العميم محمد اسماعيل عمي  2 
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1".لألسطورة  

إن اإلنسان في الوقت الحاضر لجأ إلى األسطورة مرة أخرى عمى الرغم من وصولو      "
إلى أرقى درجات العمم و المعرفة فمقد أصبح االىتمام باألسطورة مخرجا نفسيا تجاه قمق 

اإلنسان وحيرتو وتمزقو ،و قد ارتبط ىذا االىتمام بالمطالب النفسية التي رأت في 
عادة بناء المتناقضات في  األسطورة نوعا من اإلسقاط النفسي ييدف إلى تمثيل الطقوس وا 

و من ىنا كان استخدام األسطورة في الشعر محاولة لالرتفاع  بالقصيدة ..تجربة اإلنسان 
نسانيتيا األشمل و األعم  2".من تشخيصيا الذتي وا   

فاستخدام األساطير في األدب ىو من أجل اليروب من الواقع الذي يعيشو اإلنسان     "
في الوقت الراىن ،وخوفو من المستقبل المجيول الذي ينتظره و األساطير تحتمل أوجيا 

كثيرة من التأويالت دفع بالعديد من كتاب الدراما إلى استثمارىا وتطويعيا بحسب ما 
3".تقتضيو الحاجة والضرورة  

يثري "كرؤيا فنية رمزية "انصرف الشعر العربي الحديث إلى األسطورة ،موظفا إياىا     "
.بيا بناءه الشعري ،يمزج الغنائي بالممحمي   

وتوليد الصورة الصورة العميقة الكمية ".الموت والحياة"والتعبير عن ثنائية الحداثة األساسية 
،لتجربة تمتد عبر الزمان والمكان،وتصل التراث الشعري المحمي بالتراث القومي اإلنساني 

كما تؤكد رغبة الحداثة .وتوفير الموضوعية الفنية الحافمة بالكثافة و الغموض و الداللة .
في العودة إلى الحياة البريئة البدائية ،الوجو اآلخر حمميو في المستقبل ىروبا من رمداء 

 الواقع 

                                                           

.239شعر أدونيس البنية والداللة ، ص: رواية يحياوي 1  
الشخصيات األسطورية والتاريخية في الشعر )سجى سالم حسن، تجميات انيل : محمد جواد حبيب البدراني  2 

.   8م،ص2015،عالم الكتب الحديثة،إربد،األردن،(  المسرحي   
.8 المرجع نفسو ،ص 3  
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1".وآالم التاريخ الحاضر  

وما العودة إلى األسطورة إال محاولة لمخالص من التوتر والصراع والقمق والتمزق     "
والتفكك والتشوه وتحقيق الوحدة الكمية لموجود ،بما فيو اإلنسان لينفي عن نفسو الغربة 
والوحدة ويعيد لذاتو تواصمو مع الكون ولكنيا محاولة ىاربة ،تفر من مواجية الواقع 

وتحديو، ومحاولة فيمو وتممكو ،والسعي إلى الفعل فيو والتفكير ،األمر الذي ال يمكن من 
2".غيره لممجتمع أن يحقق حريتو ويؤكد كرامتو، ويقيم العدالة   

ولذلك كانت األسطورة تألف بنية دائمة ،تتعمق بالماضي والحاضر والمستقبل في آن     "
3".واحد معا   

    فكان المجوء إلى األسطورة رفضا ليذا الواقع ،وبالتالي كان استخدام الرمز األسطوري 
كان الشاعر العربي .المكثف الداللة ،بعيد اإليحاء ،ىروبا وخوفا من سمطة ىذا الواقع

يرتحل ويحمل ىمو وىم قصيده ورموزه األسطورية ،كان ينشد الفرح والحرية عبر دالالت 
4.ىذه الرموز  

    استحضار األسطورة عودة إلى التاريخ فإنو رؤية تستمد مكوناتيا من الواقع واتجاىاتو 
وكمنا عانى من اغتيال ىذا الواقع ألحد آالمنا وفرحنا وكبرياء قصائدنا وقصصنا فكان 

استخدام الرمز األسطوري بمثابة ىروب وخوف من سمطة ىذا الواقع مما اضطر الشاعر 
العربي إلى حمل قصيدتو أو قصتو عمى ظيره واالرتحال إلى رموزه األسطورية ناشدا 

                                                           

.356 إبراىيم رماني ،الغموض في الشعر العربي الحديث ، ص 1  
.20،ص1دراسات نقدية من األسطورة إلى القصة القصيرة،دار عالء الدين،سورية،دمشق،ط:  أحمد محبكينظر 2  

20 المرجع نفسو،ص 3  
. www.diwanalarab.com 09:40،01/09/2003األسطورة في الشعر والفكر،: عبد الرحمن يونسمحمد  4  
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الحرية عبر دالالتيا ،وقد يكون ىذا االرتحال وتداخل الحمم مع األسطورة سببا من أسباب 
  1.الغموض الذي تراه في بعض الشعر المعاصر بحيث أصبح من المستحيل فكو

    أما الذي استخدمت من أجمو األسطورة ،فيو يجاوز ىذه الوظيفة التوصيمية إلى    
وظيفة أكثر تعقيدا، وىي الوظيفة الجمالية التأثيرية األدبية ،التي تنشأ عادة بخرق 

االستعماالت الجاىزة لمكالم بالتوظيف االستثنائي لمغة ،لذلك استعان الشاعر المعاصر 
باألسطورة كإطار رمزي دال ،وكذلك محاولة منو لتفسير ما يستصعب فيمو عمى اإلنسان 

2.من ظواىر كونية تفسيرا يقوم عمى مفاىيم أخالقية وروحية   

    كما أن لألسطورة وظيفة نفسية ترتبط بأحالم البشر وتصوراتيم الرمزية وتومئ إلى 
لى مخاوفو وآمالو 3.تجارب اإلنسان النفسية في الحياة، وا   

    إذن فالمجوء إلى األسطورة ما ىو إال خالص من الواقع المرير ،واالتجاه إلى الخيال 
.لمتعبير عن معاناة نفسية وتحقيق الحرية  

 

 

  

 

                                                           

 www.diwanalarab.com ،.20:52،12/09/2003توظيف استخدام األسطورة في النص الشعري:رمضان   1  
الثقافة"إبداع"تجمي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر،شعراء رابطة :نسيمة بو صالح : ينظر  2  
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تجليات الرمز األسطوري وداللته في 
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       :   مرآة آلروفيوس" قصيدة_

زقيُر  أُريررقيسْس                 قيثرُر َك االَك

ز أي قيقِّير االخقرَك ْس                قيعَك

              قعجهُر أي قيصنَك اللحقحب ااألقر ْس 

              رف  قَكص ااخيوت ألرقرَك لبِّي قليُّن أي زصدقي أي  ققر ْس 

            

              قخيتُر خي قخيتُر  أيررقيسْس 

              ياازخي اارّرااضُر رف  قصق ْس 

              قاحي  يرف قدق ْس 

.االقيثرْس               قصاألر  

        

أاخل  اكي  لت اا قثاْس                

              رأألًث  ياهّر زهرة غصثٌء 

              يااخثءُر خيه ييت 

 

              أألخي  اكي أرا  ظظًّال 

ققرُّن خي خدار                 
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              1..             يقحدأ ااطيااْس 

:التعريف بأسطورة أورفيوس: أوال  

 ثد ااشث ر إات ااألثطقر اقألويلجث يقعيه خصجث  ياام وولدى يووعثيز ااخثدقب       
ااخير ب  إات عثصب رغحوه رف حصثء أألثطقر عدقدة وورايح رقجث ااطقياب اإلصألثصقب  اارؤقب 

.ااقارقب  يااقصقب االثيب رف لث ر خيثقر  

رلد وصقوح اكيثر اااثخلب دالاقث رف وعرحوه ااشيرقب  رأألطيرة أيررقيس ااشيرقب ااوف     "
ااوف ويير اصث اادير ااص ثاف يااخصثظر ااذي . اثصت خليرا دالاقث رف وعرحوه ااشيرقب

قصعح رف وجدقب ااام حيصثئه ي زره  لت االقيثر يااصه ال قألوطقن ااويلب  لت ذا  االزي  
2".حيصثئه ي دم وللقق خحويث  يرشله رف ااصجثقب  

قيير أيررقيس خيألقلقث يشث را خوخقزا رف ااخيقيايعقث اإلغرقلقب يقخيه رلداي       " 
يهيا حي . ااخي يع اااير شجرة رف ااألثطقر ااريخثصألقب"ارقدقس"زيعوه
قطجر أيررقيس خيألقلقث ".calliope"  يأخه اثاقيب " appllon"أحيايي"يولخقذ

 عقحث ريصدخث قيصف يقيزا  لت االقيثرة اه ااطحقيب ويصف يراء  ياه االظئق ووحيه  
 3".ااشعثر ياالعثر صقألجث وألوخن إاقه قألاي ااخياج  صد  خرير  يقجدئ اارياح ااخرقّرحب

 أصثم حيصثئه اارث ف ااوف ولرس (Colchide )" اياشقد" ي قه أصه  صدخث حلغ       "
يروح . عزقرة ااذهب (jason )يااشعثر ااوف قلخه  لقجث عثأليي (ares )" أراس"لشب 

وزيج أيررقيس  (thase)" وراس" ي صد  يدوه إات . لليه  رائس ااحلر حييوه ي زره
                                                           

.502 501  ص 2اكيثر اااثخلب خج: أديصقس  1  

.242 قصظر رايقب قلقثيي  شير أديصقس ااحصقب ياادالاب ص 2  
78 ص (حلث رف اادالاب)أير ااألطيرة رف ايب أديصقس ااشيرقب : خلخد اايثاح ااحي خراصف 3  
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يغخر . يااصجث وخيت حيد أي ادغجث ييحثي...آاجب ااقصثحقن ارقدقس ااوف ألحجث حيخق
يحثليث  ي لحقحوه ألذ ااطرقق . أيررقيس لزي احقر يااّر اايصثء يااليب يغخر  اايخت

" هثقس" خيثخر إات اايثام ااألقلف  يحيصثئه األوطثع أي قعيه ااعخقن قورايصه قخر لوت 
(hades)  حريألققيصف" ي ( "pehsephone). 

أي ال قلوقت إات اايراء أحدا " ارقدقس"        ياشورط  لقه آاجب اايثام ااألقلف الييير  لت
ال اي صوييد   1".إات اايثام اايليي" ارقدقس" ارؤقوجث يا 

       يااي أيررقيس اخث  ثرب اايييه إات اايثام اايليي ام قألوطن يحرا رأاوقت اقرى 
 . لحقحوه ارقدقس ى ااصجث الوقت ي ثدت خي عدقد إات  ثام ااخيات

        ثش أيررقيس حيد ذا  خصزيقث  ثاقث ياعوصب ااصألثء لثيب  يااي ااصألثء ااذقي 
. رر ي خيثشروجي يااوخون خيجي  دقد ااخرات وخاصيا خصه يوشثعريا خيه يخز ي  إرحث إرحث

ي اثي قوخيج هصث ي هصث   (hébas)" هقحريس" يام قحلت غقر رأأله ااذي أللط رف صجر 
  يدرصه (Lesbos)"اقألحيس"لوت حلغ ااحلر  أقي عصح إات عزقرة " ارقدقس"يقيرخ 

   2".ألاثي ااعزقرة يأ ثخيا اه  دّراألث يخلراحث

       يحذا  قخاصصث أي صعخه ااألطيرقخثت ااويرقلقب األطيرة أيررقيس رف 
 :ااألطيرقخثت ااوثاقب

 . ثشق كاجب ااقصثحقن ارقدقس+رصثي+ إاه  + 

 .ققلد زيعوه ارقدقس حيد أي ادغجث ييحثي  +

                                                           

.79ص (حلث رف اادالاب)أير ااألطيرة رف ايب أديصقس ااشيرقب :خلخد اايثاح ااحي خراصف  1
  

.79 ص ااخرعن صقأله   2  
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 .قصزه إات اايثام ااألقلف حليث  صجث  + 

 .ققلدهث يثصقب  + 

 .قلزي لزصث احقرا  لت ارقدقس  + 

 .قلوله ااصألثء ارر ه خيثشروجي  +

          أخث اادالالت اا خصقب األطيرة أيررقيس رخز ااقصثي ااخيصف ياايثزا االثدر 
حيصثئه ي زره  لت حيث االقثة ي لت ولرق   يى ااطحقيب يوعدقد االقثة  اخث أصه حلف 

 1.رخز اايثشق ياايرف الحقحوه ارقدقس يااخللص اجث

                  آروفيوس
ااألطيرقخثت 

 ااويرقلقب
 رصثي+ إاه+ 
  ثشق كاب ااقصثحقن ارقدقس+ 
 ققلد زيعوه ارقدقس حيد أي ادغجث ييحثي+
 قصزه إات اايثام ااألقلف حليث  صجث+ 
 ققلدهث يثصقب حيد أي قلوقت يراء +
 قلزي لزصث احقرا  لت ارقدقس+ 
 قلوله ااصألثء ارر ه خيثشروجي+ 

ااألطيرقخثت 
 االثرب

 حث ث االقثة حيصثئه+ 
 ااوعدد+ 

  

 وخيه هذ  ااألطيرة رخز اال ثرة اايرحقب رف ي وصث االث ر  رف أصجث وخر حخرللب        
يأصجث وحلث  ي ألحقه االظص رف ل ثرة .  يا  يوخزق   لت اثرب ااخألويقثت

                                                           

.80  79  ص(حلث رف اادالاب)أير ااألطيرة رف ايب أديصقس ااشيرقب :  خلخد اايثاح ااحي خراصف 1  
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عدقدة  يووعصب اه ااخيي ثت ااوف وياعججث خي عخقن ااعياصب حشوت أصيا جث  رلد وحصت 
ااشث ر االدايب ااشيرقب يلثيه  لت ألحقه ااوعدقد ياالحواثر أي قيقر خآه هذ  اال ثرة 

 .يذا  خي لظه ااي ف حويقح االدقم يعيله رف للّرب عدقدة
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 الرمز األسطوري كقناع: ثانيا

اارخز ااألطيري قيظا رف  يثئد ااشيراء حطرائق خلولقب يذا  وحيث اخوطلحثت     
ره  االيقدة ي أهداا ااشث ر خي ااويظقا  يخي حقي ول  ااولصقثت ولصقب االصثع ااذي  رّر
خعخي ب خي ااشيراء حويثرقا خلولقب يخي حقي ااشيراء ااذقي لثيايا ولدقد خقجيم هذا 

االألم ااذي قولدث :" ااخيطلح يوطحقله رف شيرهم  حد اايهثب ااحقثوف ااذي  رره حأصه
خي لظاه ااشث ر صقأله خوعردا  ي ذاوقوه  أي أي ااشث ر قيخد إات للق يعيد خألوله 

  1". ي ذاوه

يهذ  ااولصقب اجث يظثئا  دقدة ويقي ااشث ر  لت وشاقه دالالت خوصي ب رف     "
 يثئد   رثالصثع قيد أألليحث رصقث قللق ااخي ي قب الرؤقب ااشيرقب  يقحيدهث  ي ااصز ب 

ااذاوقب  اخث أصه قأليت إات إ طثء ااشير اايحيب ااخي ي قب رف وصثياه الخشاظت  ااوف 
ووعه إات ااصلد ااحصثء اخشاظت اايا ن ااألقثألف  أي االعوخث ف  أي اازخثت ااوف قيثصقجث 

 2".ااشث ر خي  ييط االقثة رف  ير ألرقن ااوللب

      إي أديصقس ال قصظر إات االيقدة اخي يع اليثئد   حه احصقب وليي دالالت وليي 
صخث صله ااوعرحب خي خألويي ذاوف إات خألويى . خيا ا ياادارن اقس خعرد خلثاثة   يا 

إصألثصف اذا صألوطقن خي لظه خوثحيب إات أألثطقر  أي صوييه إات رؤى ااقار ي صث وه 
إي شير أديصقس اقس وررث رارقث  حه خلثياب : "ااريلقب  لثيب يأي لثادة أليقد وليه 

  3".اللق  ثام إصألثصف عدقد

                                                           

.70 ص (ااألقثب يصثز  يااحقثوف )اارخز ياالصثع رف ااشير اايرحف االدقث : خلخد  لف اصدي  1  
  2007 االردي أديصقس يحصقب االيقدة االيقرة دراألب رف أغثصف خجقثر اادخشلف   ثام اااوب االدقيب :أخثه خصيير 2 

.82ص      
.241  ص شير أديصقس ااحصقب ياادالاب:  رايقب قلقثيي 3  
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هذ  ااألطيرة ااقيصثصقب " خرآة كريرقيس"       وليي اكيثر اااثخلب اديصقس  يقدة 
االدقخب ااوف األول رهث ااشث ر أديصقس خألويقصث حولصقب االصثع ااوف خصلوه إخاثصقب وخرقر 

أراثر  يدالالوه ديي اارايي إات ذاوقه  يذا  خي لظه  دخج  شليقب خن شليقب 
أيررقيس أي اروداء ااشث ر  صث ث  ألخث  أيررقيس اويحقر  ي وعثرحه رف االقثة خي لظه 
ااوألورْس  إال أي  خلقب االصدخثج هذ  ولولا خي شث ر إات آلر  رلد قألويقي ااشث ر حيدة 
ولصقثت خصجث خث قألخت حثالعورار ياالخويثص يااليار يهذ  ااولصقثت ودله  خي  خلقب 

أألثأله ااوقث ه يااوشثر  حقي ااصييص   يهذا قلو ف االقظ يااخيررب  ااوصثص ااذي
اي ااصص قيوخد  لت وليقه ااصييص ااألثحلب يوخيقلجث حصص خيلد "ااألثحلب حثاصييص

 يهف ولصقثت 1".قعخن حقي االث ر ياايثئب يقصألج حطرقلب ووصثألب ياه  ثرئ خحدع
 .قألوطقن ااشث ر االألوصثد إاقجث اوشاقه  صث ثوه ااخلولقب

      يلقي صصظر إات االيقدة صعد أي ااشث ر  د األويثي حولصقب االخويثص اوشاقه 
:  صث ه إذ ألذ خعخيع اادالالت ااوف وخقز حجث شليقب أيررقيس رف صص ااألطيرة يهف
رخز ااقصثي ااخيصف ياايثزا  لت االقيثر  االثدر  لت حيث االقثة يولرق   يى ااطحقيب  
رخز اايثشق الحقحوه ارقدقس ياايرف اجث يااخ لف خي أعلجث  يااقشه رف وللقق إ ثدة 

االحقحب  ييظقجث رف االيقدة اقأللطجث  لت شليقب يقولخص حذا  دير أيررقيس يصلخح 
 :ذا  خي لظه  ياه

                قيثر َك االزقيُر  آريرقيسْس 

               قيعز أي قيّرقر االخقرة

                                                           
 حد ااخصيم خلخد رثرس أللقخثي خظثهر ااوصثص اادقصف رف شير ألد خطر  دخت هذ  ااطريلب األواخثال اخوطلحثت  1

    .13  ص2005 رلألطقي  صثحلسرف االيب اايرحقب  إشراا قلقت   حد اارؤيا عحر عثخيب ااصعثح اايطصقب ااخثعألوقر
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               قعجهُر أي قيصن اللحقحب ااألقر ْس 

 1.              رف  قص ااخيوت ألرقر لبّر قليُر أي زصدقي أي  ققر 

ادرعب ال قخاي ااقيه حقصجخث  ي قلقلصث  حر عألد " أيررقيس"خن " أديصقس"      وداله 
االيقدة  لت االزي اايخقق ياايعز  ي األوراد االحقحب خي طرا أيررقيس خي  ثام 

ااخيات  يأي غصثء  غقر  ثدر  لت حيث االقثة خي عدقد اخث صعد ااشث ر قولصن حلصثع 
أيررقيس  د يظا خعخي ب خي اادالالت ااوف ويلف حيظققب ااشليقب ااخألول رة  رجف 

وخل  إخاثصقب اايزا يااصجث ال وألوطقن ااوأيقر حه  اصجث ال وخل  ااخليخثت ااخصثألحب 
 2".يأي قويلب  لت االلد يااحي ثء حيصثئه يخيألقلث " الألويقثد االحقحب راثي حذا  اايصثء 

       ي لت اارغم خي أي أديصقس هي ااذي قلوقف يراء ااشليقب ااألطيرقب؛ إال أصه 
قألويقي حخلثطحوجث  ياأصجث خصقيلب  صه خن إحلثئه  لت دالالوجث ااخيريرب حجث  إذ خيوجث 

 : ام قاي خؤيرا حه حلقب اجث االدرة  لت حيث االقثة رف ااطحقيب ياااثئصثت

               قخيتُر خي قخيتُر  آريرقيسْس 

               ياازخي اارااض رف  قصق ْس 

               قاحي  يرف قدق ْس 

 3.              قصاألر االقيثرْس 

                                                           

.501  ص 2اكيثر اااثخلب خج: أديصقس 1  
.82 ص(حلث رف اادالاب)أير ااألطيرة رف ايب أديصقس ااشيرقب :  خلخد اايثاح ااحي خراصف 2  

.501 ص2اكيثر اااثخلب خج:  أديصقس 3  



     مرآة "تجميات الرمز األسطوري وداللته في قصيدة :        الفصل الثاني
    "آلروفيوس                       

 

51 

 

خألويى ااويثيي رف لراقب ويصف : ويثخه أديصقس خن هذ  ااألطيرة حخألويققي      " 
ااخث ف  يوجدخه اوحصقه يرق خيا ا االث ر  اقلدث ااوزايج حقي ااألطيرة يرؤقب 

وُرايي ااصوثئج أألطيرة عدقدة ايطصث قب وروحط حثاحشر يوييراوجم اارخزقب  يويخئ .ااشث ر
إات وعثرب اإلصألثي ااصقألقب رف االقثة خن  م خلثيره ي آخثاه  يخألويى اعوراري أ ه 

 1".رصقب وظجر رقه ااألطيرة حعظء يولوقف رؤقب ااشث ر

       اثصت صظرة ااشث ر األطيرة أيررقيس يرق رؤقب عدقدة الخيت يهف رؤقب خيثقرة 
 ي صظرة ااشث ر االدقم  اي االصث ب االدقيب ورى أي ااخيت لقثر الزم االصقيثه يااوأام  

رأيررقيس إاه رصثي قلب اايصثء  ياثصت لحقحوه ود ت ارقدقس . يهصث وداله اارؤقب ااقلألققب
يهف آاجب ااقصثحقن يااصجث خثوت حيد أي ادغجث ييحثي هذ  االحقحب ااوف عيلت خي أيررقيس 

خي شدة ااام ياالزي ياصلطثع االقثة حيد اصاألثر االقيثر ي دم ااوعدقد اه هذ  اارؤى 
وعيه ااشث ر قصظر صظرة األوطظ قب وخاصه خي األول ثر االدقم ياحواثر ااعدقد  ي 

أي ريدهث يرجخجث ."طرقق ااي ف ااذي آاوه إاقه االدايب ااشيرقب رف ااي ت ااراهي
يااويحقر  صجث ي أيلثب هذا اارأي قصظريي إات اازخي  لت أصه صيع خي االقز ااخويايه 

ي لت أي خث قلدث اكي خولدم  لت خث قلدث غثحرا  ي لت أي اايد خولدم  لت اكي 
يااصلد ااذي قخاي ويعقجه ايلثب هذا اارأي هي أي صظروجم هذ  اللدايب رف صظرة شالقب 

   2.وعرقدقب

     ياأي ااشث ر حخلثطحب أيررقيس قرقد أي قحرز اللثرئ أي أ صيب خلولقب  ي أرق 
ااشليقب ااألطيرقب  وحيث القث لقب ااوف قليم حجث ااشث ر رف يا يه  رأيررقيس قعخن 

                                                           

.248ص    شير أديصقس ااحصقب ياادالاب: رايقب قلقثيي 1  
  م  1981  1رثوله اصجثقثت االري  حقثصثت خي أعه يلثرب  رحقب عدقدة  حقثي االدايب  دار ااييدة حقريت ط: أديصقس2
.313ص     
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حقصجخث لثيقب ااأليف إات إأليثد اكلرقي يااوأيقر رقجم يحيث  قم االقثة ادقجم  اايه 
ي اثي أيررقيس  د  عز  ي وللقق ااقث لقب حثألوخرار رإي  حشير  ياايثصف حيصثئه ي زره  يا 

 أيررقيس قوي ن اصقأله ااقيز  اذا  ريه االصثع  ي ذاوه اقلقه إات  دروه االثيب؛

إي خث قخقز ااشليقب رف هذا ااصخطـ  ايصجث شليقب لثايب  وصقرد حيقثغب       " 
ااوعرحب ااشيرقب يوخيه حؤروجث  إذ ويديا رخزا خلصيث قريي يقولر  يقصعز اثخه خايصثت 

 1".االيقدة  يهي رف هذا اله  قوطثحق خن ااخحدع خيارلب أي خلثاقب

 :         رأديصقس قصقيه  ي أيررقيس يقلثطحه

          أاخل  اكي  لت اا قثا

          رأألث  ياه زهرة غصثًء 

          يااخثء خيه ييت 

   

          أألخيُر  اكي أرا  ظظ

          ققر خي خدار  

 2..         يقحدأ ااطياا

                                                           

.184ص   (ااألقثب ي صثز  يااحقثوف)اارخز ياالصثع رف ااشير اايرحف االدقث:  خلخد  لف اصدي 1  
.502 501   ص 2اكيثر اااثخلب خج:  أديصقس 2  
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صخث حلف قلثطب أيررقيس       رف هذقي ااخلطيقي ام ق ا أديصقس األألطيرة شقئث  يا 
أحلت  لت أيه ااألطيرة يوحصثهث ديي  (أاخل   أرا   أألخي  )يقولدث إاقه حشاه لقف 

 .أي قيقر حجث شقئث

     ويثخه أديصقس خن ااألطيرة يرق رؤقب شيرقب لثيب اصجث وألوصد إات خليخثت ايي 
 .ااشث ر  صد  رؤقث خطيخب حصوثعثت ااقار ااحشري يحصقب ادالالت خقويلب

إي االألوصثد إات شليقب أيررقيس  حر ولصقب االصثع اثي  خي صخط ااصيع ااحألقط      " 
يهي ااذي قيوخد ااخحدع رقه  لت شليقب خصقردة يالدة يقأللط  لقه وعرحوه ااخيثيرة 

 1".حاه هخيخجث يهياعألجث

     خي هصث رإي ولصقب االصثع ويد يألقط قوقح الشث ر أي قوأخه خي لظاه ذاوه رف 
 ظ وجث حثايثام  اخث وألجم هذ  اايألثطب حقي ااخحدع ياالثرئ رف حليرة  خلقب ااقجم يوأخظ 
رف اايظ ب حقي اادالالت ااخحثشرة يغقر ااخحثشرة ي لت صلي اقايي االثرئ طررث رث ظ رف 

 .إصوثج اادالاب ااالقب اللصثع ياقس خعرد خألوجل  أللحف الخيصت

 

 

 

 

 

                                                           

.183   ص (ااألقثب ي صثز  يااحقثوف)اارخز ياالصثع رف ااشير اايرحف االدقث: خلخد  لف اصدي  1  
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 الرمز األسطوري وبنية القصيدة: ثالثا

 :إطاللة سيميائية عمى نص القصيدة_1 

يااليقدة ."قصوخف صص هذ  االيقدة إات ااحصقب ااشيرقب االدقيب  خي لقث ااشاه      "
صلخح االدايب خي حثحجث اارلقب أي _  ي ي ف أي غقر ي ف_حثيطصثع هذ  ااولصقب 

 1".ااشيراء ال قحرليي قأللايي هذ  ااألقرة رف أ خثاجم اادحقب

إي اإلشويثه داله ااصص اإلحدا ف  حليث  ي خليخثت ااولدقث ياالحواثر  اثي       "
 .هثعس االيقدة االدقيب  يرأى ااصلثد أي ذا  ال قوأوت إال حثالصقوثح اادالاف

      رحده االيقدة ااخيللب ااخصطيقب  لت صقألجث  ااوف ال وقألر إال حطرقلب يالدة يخصظثر 
 2".يالد  قوطلن ااشث ر إات االيقدة ااخصقولب حخخاصثت ايقرة

أي ااصص خقويح ااصجثقب  يااصه خيلق االيب  رخي لقث  ياصث خقويح : رقخاي االيه     " 
 .ااصجثقب؛أي ااصلطب ااوف احودأ خصجث

      أخث خي لقث االيب رإصصث صعدهث خيللب لقث اي ويير ااشليقب ااشيرقب ااخي يع 
ااخصشيد يام وحلغ غثقوجث خصه  رثألوأللخت القأس ياصلطن حجث لحه ااخه حيدخث ألقطر  لقجث 

 .االزي

 3".      صظلظ أي هذا ااصص ولاخه حصقوثي  حصقب وطليقب يحصقب  جرقب

                                                           

ط   _اخلخد اايقد ااألثلب ااخرازقب  حي  اصيي ااعزائر د"أقي اقظي"دراألب ألقخقثئقب وقاقاقب: حد ااخثا  خروثض  1 
. 55 ص1992   

.211شير أديصقس ااحصقب ياادالاب ص: رايقب قلقثيي  2  
.56اخلخد اايقد   ص "أقي اقظي"دراألب ألقخقثئقب وقاقاقب:   حد ااخثا  خروثض 3  
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      رثاحصقب ااوطليقب ووعألد رف  درة أيررقيس اارخز ااألطيري رف ااألقطرة  لت 
 .ااطحقيب يولرق   ياهث يحيث االقثة خي عدقد خي لظه خيألقلث 

      أخث ااحصقب االجرقب رووعألد رف  عز أيررقيس رف األورعثع لحقحوه اللقثة ي عز  
حثاييدة حجث خي اايثام ااألقلف خي عدقد  يهي خث ققألر حثاقشه  رثايراع ااذي قلودم حقي 
ااحصوقي لب ااوطلن ياايييه إات ااخحويت ي  ثء اايطر  ياإليرار  لت ااحلث  ي 

 .هخث االذاي قشاظي ري ب هذا اايراع يااص ثه.االحقحب ي خن اه خي قلا أخثخه

      رأيررقيس ااشث ر رخز خقليد يااحلث  ي هذا اارخز هي ااذي قشاه ااخي يع  
يالد أصشأ ااصص  ثاخث شيرقث   حر رقه روث  حقي دريحه ااخلويقب  خيطصيث ايب شيرقب اقؤة 

 .رف ااويحقر  ي ول  االثه ااخق قب إات اادالاب  لت اايظ ب حقي ااصص ي ثاخه ااشيري

 .يصظلظ أي ااصص ورحطه شحاب خي اايظ ثت ياارخيز يااخيطقثت ياالقم      "

أي ويظقا ااشث ر ايررقيس إصخث قيصف رخز الص ثه  حه اه شفء  ااي اقس : رثايات
صخث أألخت يقثوه  يأعه خيثصقه  .أي ص ثه يا 

       رأيررقيس رخز اايثشق اايرف اللحقحب يااجيى ااذي ال ولخد اه صثر ياالب ااذي ال 
 .قحرد اه أيار ياايرثء ااذي ال قيوري   ليق أي  ذر  لوت قصوجف يثلحه

اإلالثح رف ااحلث  ي االحقحب يوخيلجث رف اه خاثي حرهثي ألثطن  لت ااوقثصف : ياايثصف
 .1"رف هذا االب ااريلثصف ااخوصثهف ااشقثرقب

                                                           

.57اخلخد اايقد ص"أقي اقظي"دراألب ألقخقثئقب وقاقاقب:  حد ااخثا  خروثضقصظر   1  
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أصه ايطصن اه شيرقب  ثرحب رف شحاب خي اايظ ثت اكلذ حي جث حوظحقب : ياايثاث
حيض يوصلير هذ  ااشحاب اايظ قب ليييث حقي ااحثلث يااخحليث أي اايثشق 

 1.(...االحقحب  ااألقرة  قدق    قصق  ):يااخيشيق يقظجر ذا  رف اايحثرات ااوثاقب

 :البنية المغوية_2    

    ال صيولد أي االيب شقرة خقوب خطريلب رف ااخيثعم خيلجث خيه اارض ااخقوب ااوف ال 
وليم حأقب يظققب زرا قب لوت قأوف ااخزارع يقشويه رقجث لقث قشثء  رويحح يثالب 

اليطثء راذا  االييي ااذي قيرا ايقرا خي ااخقردات يااخورادرثت يااخولثرحثت 
يااخوشثحجثت  ياه االدرة  لت اصولثء ااخلقيظ ااخظئم  يااخولام ااخوخقز رف ااصألج  ي حلرقب 

 2.االألويخثه

خي   ثقث ااصلد اادحف ااوف يخث زاات خي ن اهوخثم ااصلثد   دقخث يلدقيث " االقظ يااخيصت" 
 لت أألثس أصجث خي  صثير اايخه اادحف يخي اايصثير ااوف وؤلذ رف اال وحثر  صد 

 3.ولدقر  ياالام  لقه

       خد أديصقس إات ايطصثع خقردات حألقطب خقجيخب ادى  ثخب ااخوللقي  رألألي 
 .حصثءهث  يأولي وراقحجث  يأعثد ويظققجث يحصت إقلثءات يدالالت ال لديد اجث

     حلقث أصه عيه االألثي ااشيري قليه أاير خخث اثي قلياه  ثدة  يقخصح ااشث ر 
طث ثت اااشا  ي ااعياصب ااخألوورة ياااير لقثء رف ااوعرحب ااشيرقب ياإلصألثصقب يهذا خث 

                                                           

.57 ص  اخلخد اايقد"أقي اقظي" دراألب ألقخقثئقب وقاقاقب:  حد ااخثا  خروثضقصظر    1 
  2 .60 59   ص  ااخرعن صقأله 

    دخت هذ  ااطريلب األواخثال اخوطلحثت "دراألب خيازصه"رائدة زهدي رشقد لألي  ااخثء رف شير ااحلوري ياحي زقديي  3
 ص 2009ااخثعقألوقر رف االيب اايرحقب إشراا يائه أحي يثاح عثخيب ااصعثح اايطصقب رلألطقي القب اادراألثت اايلقث  

132. 
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رف وجدقم يظققب االيب االدقخب  أي رف "  حر  صه أديصقس حثاييرة االييقب ااوف واخي
إرراغجث خي االيد اايثم ااخيريث  هاذا ويحح ااالخب ريظ ال خث ف اه  ويحح اولب 

 وشن حيظ ثت غقر خأايرب؛

       رثاييرة ااوف صوطلن إاقجث رف االيب اايرحقب اقألت شالقب أي عخثاقب  صلير هخجث 
صخث هف وقعقر االيب خي ااداله (...) لت لريرقب اااقثظ   لت لريجث االثرعف  1".يا 

ذا  دصث إات ااخثدة االييقب ااوف حصت خصجث ااصص صألعه  حه أي قصقخ رف اه خقردة         يا 
دالاب لثيب حه  رأاققصث  ال قوعثيز حيض هذ  ااخياد االييقب ااعثخدة اادالاب يهف  ثحيب 

أيررقيس االحقحب  ألرقر لب  زصدقي  ققرة  اازخي اارااض قصاألر  )رف ااخيثعم أخيثه
 .(ااخ...االقيثر اا قثا  ااطياا

       رخي هذ  ااخثدة االييقب  قحصف أديصقس  خظ شيرقث حثاييرة ااخحوارة ياادالالت 
اايثرقب  ياارخيز ااخيلقب  يااخيثصف ااصحقلب  يااصألقج ااحدقن  يااوراقب ااشرقا  رجي حذا  

 .األوطثع أي قصألج  خظ أدحقث غقر  ثدي

      رإي اه خقردة خي هذ  ااخقردات قخاي أي وصيرا إات أاا دالاب  يأاا رخز  ي 
قلثءات ي إشرا ثت  " أيررقيس"أاا حصثء  رخيظ خقردة  اخث ولخله خي دالالت يرخيز يا 

رجي قلقه إات ااقصثي اايثزا ااخوطلن  ي د قلقه إات ااحطه ااخصث ه  ي د قلقه إات 
ات غقر  خي اادالالت  .اايرثء  يا 

رثايثقب .       يم صله هذا ااخيصت خويأليث رقه حإطظاب  لت األم اايثشق ياايرف الحقحوه
اادالاقب ااوف أراد ااشث ر أي قحرزهث خي لظه وعرحوه ااشيرقب ي لثيب خي لظه ويظققه 

 .  رلد عيه ألخب اايرثء وصوشر  خي دائرة ااوثرقخ ياايا ن"أيررقيس"األطيرة 
                                                           

.125ص م  1979  3خلدخب الشير اايرحف االدقث  دار ااييدة حقريت  ط:أديصقس   1  
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      إي يظققب االيب ااشيرقب  صد أديصقس واخي رف اإلشثرة ياإلقلثء  يألخوه ااألثألقب 
إي ايب ااشير هف االيب  اإلشثرة رف لقي أي االيب اايثدقب هف االيب "يلثيقوه اايخيض 

 1".اإلق ثح  رثاشير هي حخيصت خث  عيه االيب وليه خث ام وويلم أي ولياه

رأديصقس ال قحلث رف االيب ااوف قوالخجث ااصثس  ي إصخث رف االيب ااوف قاوحيي حجث      "
 2".ااف قوالخيا حجث اخث خر حصث

      اخث ال قللي أي صص أدحف خي خيعخه ااقصف حه  يااخوخقز اه رظ قصحيف اه أي قر ت 
ذا ام قر ت إات خألويى هذ  ااصيقب  رلد ال قصحيف اه أي قر ت إات  إات خألويى ااصيقب  يا 

 .خألويى اادحقب

     رجصث  الوظا ايقر رف خقجيم ااخيعم ااقصف حقي اادارألقي رخصجم خي قرا  ريد 
األاقثظ  يخصجم خي قصظر إاقه إات أحيد  خق خخاي خي اادالالت ياإلقلثءات  رجي قلثيه 
اااشا  ي خرااز يله ااصص رف هذا ااخيعم رلد اللظصث رف هذ  ااخيعم ااقصف اصه قليم 

 . لت خليرقي ايصقي

أاخل    )ااوقثؤه ياالب ياالدرة  لت ولرق   يى ااطحقيب حثايزا  لت االقيثر : أياجخث
 (...أرا   غصثء  ييت   قثا  طياا  خدار  ااخثء  زهرة

قيعز  قعجه  قخيت  قصاألر  )ااقأس يااقشه ياايذاب خي أعه غقثب االحقحب: يثصقجخث
  يقيد هذا ااريد الخيعم ااقصف الصص قوحقي (...االقيثر   قص ااخيوت   قيثر  االزقي

 أيررقيس ووارر خروقي- 1:اصث

                                                           

.125 خلدخب الشير اايرحف االدقث ص : أديصقس  1  
       خقجيم ااشير حقي أديصقس يصزار  حثصف دراألب صظرقب رف صلد ااصلد دار اايرحقب الخيألي ثت  : رثرس اارلثيي2

.133م ص2013 1حقريت ط  
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 قخيت ووارر خروقي- 2   

  قيثر  ووارر خروقي-3   

اه هذ  ااخظثهر وده  لت االلق ياالزي ااشدقد يااقأس ااخلوم حيدم ااييدة إات االقثة خي 
 .عدقد

    رخيه اه هذ  ااخظلظثت ااييققب ال قصحيف اجث أي وشقف غلقظ يال ولصن  لظ 
خويطشث إات ااخيررب خي أعه ذا  قلثيه ااخ ف إات أاير خي هذا ااييا اصظلظ أي 
أيررقيس هي ااذي قخيه يلب ااخيعم ااقصف  ي رلداي أيررقيس اللحقحب عيه خصه قشاه 

خراز إليحثت  ظ ب ااشليقب ااشيرقب حثاخي يع ي إيحثت اااقصيصب حث وحثر  أألطيرة 
 .يخي يع ي قخب للقلقب

رليقدة أديصقس وأوف دائخث لثرلب حاه شفء ولرقحث  ريلت ييقد االيب ي ف      " 
حثألوخرار الورارقب يخوعثيزة يخولدقب يخشويلب رف ااألقثق ااوشاقلف  لت إ ثدة إصوثج ايب 
يثصقب خي رلم االيب اايات  ي لت ييقد اإللثاب هف  لت ااديام خاوظب حايثرب إلثاقب 

هثئلب قييب وليقجث إال حعجد األويصثئف ياد ذهصف  ثاف ااخألويى  ي لت ييقد ااوقصقي 
خصقولب  لت وعرقحقب خصلطيب ااصظقر رف - رف أاير االياه- ااييري يااوخيقلف هف

يصث ب ااييرة يوشاقه رؤقوجث  ير ظ  ي ذا  رلجث دائخث طحقيب إقلث قب صي قب رثئلب 
 1".االيييقب ولوثج إات ي ف إقلث ف  ثه اوخيلجث اإللألثس حريلجث

       اخث وحدي اايظ ب يا لب حقي عثصحف اادالاب رجخث خواثخظي خيث يقوطثحلثي رف 
االيقدة رحيض اادالالت اثصت وألود ف صي ث خيقصث خي ااييات  اخث أي حيض 

 .ااييات اثصت ويحر  ي صيع خيقي خي اادالالت
                                                           

.69صم  2009 1شققرة أديصقس ااشيرقب  ألقخقثئقب ااداه يايحب ااخيصت  دار اايرحقب اليليم  ااعزائر  ط:  خلخد يثحر  حقد1  
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     إذي ااخيعم هي ااوخقز ااذي قخقز ااصص اإلحدا ف حخعخي ب خي االيثئص ااقصقب 
ااوف قوقرد حجث  أي قعب أي قوقرد حجث  لت اا ه  عدال اه خحدع رف أي ايب يرف أي 

 .أدب

 :    البنية التركيبية_2

       قدله ااشث ر رف وراقحه حقي رؤقوه يرؤقب ااألطيرة رف حصثء رصف قد ي االثرئ إات 
 .شجية االراءة رف خألويقثوجث ااخويددة حوحثده خألوخر حقي ااصص ياالثرئ

     صحدأ االراءة حثاعخه يم ااراحط حقصجث حجدا اااشا  ي اايظ ثت حقصجث رخي هذا ااصص 
قحديا ياأصه  ثئم  لت ااوطلن إات إ ثخب ااويازي حقي ااريثه يااألخثء  رثاريثه وده  لت 

لديقب رف لقي أي ااألخثء وده  لت اايحيت ياإللثاب رقف لقي إليثئصث األريثه ي  لراب
ااألخثء يعدصث أي ااألخثء أاير خي ااريثه هذا قيصف حطيقثي اايحيت  لت االراب  يهذا 

االحقحب   )خث ققألر حيعز أيررقيس حثاويققر االثاب االزقصب ااوف هي رقجث رخيثه ااألخثء
ااألقرة  االخقرة  اازخي  اا قثا  أيررقيس  زصدقي   ققر    قصق   قدق   زهرة  غصثء  

قيعز  قيقر  قعجه  قيصن  قلي  )أخث ااريثه.(...ييت  ااطياا  ااخثء  خدار   ظ 
 1(قخيت  قاحي  قصاألر  أاخل   أرا   أألخي   ققر  قحدأ

      ااي خي لقث حداقثت ااعخه رإصصث صعد أغلب ااعخه ااقيلقب ذات ااقيه ااخ ثرع  
ااخلقه إات زخي االث ر ااخقويح  لت زخي ااخألولحه يهذا اإل قثء حثاقيه ااجدا خصه 

إحراز االراقب داله ااصص ااخشويه  لقه  ياألويظه ذا  اوشاقه ييرة لثيب  ي 

                                                           

خيقي ررقق ألخد يثاح دراألب أألليحقب رف ييرة خرقم  دخت هذ  ااطريلب األواخثال اخوطلحثت ااخثعألوقر رف االيب   1 
  .63 ص2003اايرحقب إشراا للقه  يدة القب اادراألثت اايلقث عثخيب ااصعثح اايطصقب رلألطقي 
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ااوف حدأت خولراب حخعخيع ااريثه ااخألولدخب رف حداقثت عخه " أيررقيس"شليقب 
 .(...قيعز  قعجه  قخيت  قاحي  )االيقدة 

      خث قظلظ أق ث رف هذ  ااوراقحب حثاصألحب األريثه يعيد إقلثع خيألقلف حقصجخث يراء 
قيعز  قعجه  قاحي  قصاألر  ققر   )حي جث ااحيض  رووشاه وراقحب ريلقب خيألقلقب 

راه هذ  ااوراقحب وشيه صظثخث وراقحقث اليب ااقصقب  حر ااصص  يااذي أر ت إات  (..قحدأ
االصألعثم رف ااصظثم ااوراقحف هي ووثحن خلقيظثت واثد وألوخر حثاليثئص اإلقلث قب " هذا 

صقألجث  أي ايطصثع يقيب ااخ ثرع قخث قشأ  صجث ووثحن ييوف قاثد قايي خوخثيظ 
  1".حي ه خن حيض  ي ااوشاقظت االرقثت

 :البنية الداللية- 2

 لت اارغم خي أي اارخز ااألطيري ااذي يظقه أديصقس قروحط ظثهرقث حدالالت     
اايزا ياايصثء  إال أي ااألطيرة ولقه إات يصثئقب ااخيت ياالقثة يهف اايصثئقب ذاوجث ااوف 

شالت االيقدة خي صثلقب حصقوجث اادالاقب  لقث حرزت رقجث حصقب ااخيت ياالقثة ااوف 
 خصجث ااشث ر رف عخقن ااخلثطن اقحقي لراقب ااصص ااألطيري يرق رؤقوه االثيب  

 :ااوف أراد أي قيخق خي أحيثدهث ااخي ي قب حشاه لثص رف ااخلطيقي

              أاخل  اكي  لت اا قثاْس 

              رأأًلث  ياهّر زهرة غصثٌء 

              يااخثءُر خيه ييت 

                                                           

.70اخلخد اايقد   ص (أقي اقظي)دراألب ألقخقثئقب وقاقاقب :  حد ااخثا  خروثض 1  
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              أألخي  اكي أرا  ظظًّال 

              ققر خي خدار  

 1...             يقحدأ ااطياا

        رأديصقس قيرض رؤقث  رف إقلثء يقعيه االقثة  خظذا اليخيد خرة ألرى يااحلث 
أاخل    )يااللق خي أعه حصثء أراثر  ااقصقب حجدا وعألقد رؤقوه ااخألولحلقب  رثاالخثت 

وخيه  ثام خيثقر  (..أرا   أألخي   ااخثء  اا قثا  ااخدار  ااظه  زهرة  ييت  غصثء
اليثام ااذي قيقشه اإلصألثي  رقييد إاقه ااشث ر اقللق خشث ر  اإلصألثصقب ي أراثر  رف 

 . يااب غصقب  رأألطيرة أيررقيس إقلثء األيه وثرة رف  ثام  ليي

       رثاشث ر قؤألس حصقب دالاقب خويللب حخيثصف االقثة  رأيررقيس ال قحدي هصث حلراوه 
 لت اا قثا ااوف خصلت االقثة األزهثر يالخثء ريثرت ويدر غصثءهث االثص  يول  
االراب ااوف ألخيجث ااشث ر  خلجث أاير حثإللثاب إات لراب أ خق ولرج خي إطثر  قق 

 .(ااطياا)إات إطثر أيألن  (خدار)

       أخث حصقب ااخيت روصوشر رف ااخلطيقي اايه ياايثصف  إذ  ثم ااشث ر حويظقا خيثصف 
االزي يااألايي ياايعز يااألر ي االصاألثر اقيخق خيصت ااخيت يقحقي اللثرئ ي يقب 

 :أيررقيس ااذي  عز  ي وللقق ألظخه االثيب

             قيثر  االزقي  أيررقيسْس 

            قيعز أي قيقِّير االخقر ْس 

            قعجه أي قيصن اللحقحب ااألقر ْس 
                                                           

.502 501 ص 2خجاكيثر اااثخلب : أديصقس  1  
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            رف  قص ااخيوت ألرقر لبّر قليُّن أي زصدقي أي  ققر ْس 

      

            قخيتُر خي قخيتُر  أيررقيسْس 

            ياازخي اارااضُر رف  قصق ْس 

            قاحي  يرف قدق ْس 

 1          قصاألر االقيثر

     إي اوعث  ااشث ر صلي ااخيت دالاب إات االلوقثء حذاوه خي أعه ااخياعجب  يهف 
خياعجب ااخألولحه ااخرقر يويعه اإلصألثي حثادرعب اايات إات ااخيت ديي إلألثس حثالقحب 

 .أصخث حجدا ويققر اايثام

     رأيررقيس قخيه خي ا اإلصألثي خي ااايي  رف أصه قويثطت لرقب اثخلب رف الوقثر 
ااخيت خن أصه ام قلور خعقئه اللقثة  رثاخيت ياالقثة هف أداوثي الو لقب يااحطياب 

 .ياالليد

            

            

                                                           

.502  501  ص2اكيثر اااثخلب خج:أديصقس  1  



 
 

  

  

  

  

  

  

ة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمخاتم
  

  

  



 خاتمة
 

66 
 

في شعر " مرآة آلورفيوس"بعد دراستنا لموضوع الرمز األسطوري وداللتو في قصيدة      
أدونيس وصمنا إلى توقيع صفحة النياية بعد أف كنا وقعنا صفحة البداية ،وقبؿ أف نضع 

:نقطة النياية البد أف نجمؿ ىـ النتائج التي توصمنا إلييا عمى النحو اآلتي   

.الرمز مصدر قوة المغة الشعرية عندما يراد بو إثارة الغموض في ألفاظ القصيدة         _  

توظيؼ الشاعر لمرموز إلخراج المتمقي مف قوقعة النظاـ المألوؼ لمغة المباشرة   _
 .والفصؿ بينو وبيف توقعاتو الشعورية عقب سماع كؿ لفظة او قراءتيا 

الشاعر يتغنى ويقدـ ذاتو لممتمقي ، فيو يستخدـ الرموز األسطورية وسائط فنية بينو _
وبيف المتمقي ،فيو ال يصوغ أساطير ولكنة يشكؿ ويمتزج معجمو الشعري أحيانا 

الشعري كعضو في بناء  نسيجوبرموز األساطير وعناصرىا ،فتسري األسطورة 
 .القصيدة 

الشاعر يصوغ األسطورة ويتركيا بيف يدي المتمقي تاركا شخوصيا وأحداثيا و ما _
 .تكشؼ عنو رموزىا

يختمؼ كؿ شاعر عف اآلخر في توظيؼ الرمز األسطوري فمكؿ صورتو ولغتو و _
 .ليذا يحدث التفاوت في درجة اإلبداع و الخمؽ واالنغماس نحو الغموض

عالـ أدونيس موغؿ في روح األسطورة و الحضارة لذى تميزت تجزئتو الشعرية _
 .بتجربة الحركة المعاصرة اتجاه التجديد 

تحيؿ رموز أدونيس وأساطيره عمى دالالت ،وبإمكاف كؿ رمز أف يمثؿ معجما ألف _
 .السياقات متنوعة فتمنح الفضاء التعبيري الفسيح يحقؽ االبتكار و إثراء الداللة 

 .تعتبر أساطير أدونيس عناصر فنية في بناء قصائده _
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بنموه " مرآه آلروفيوس"يتميز أدونيس في توظيؼ الرمز األسطوري في قصيدتو _
واستمراريتو فيو ينمو بنمو التجربة فيجعؿ الرمز األسطوري في فضاء يكسوه الخياؿ 

 .و اإلبداع 

ساىمت األسطورة بفعالية ىي تخميص شعر أدونيس مف التجسيد الواقعي، خاصة _
 .وأنو يريد التخمص مف تناوؿ المشكالت ،فعمؿ عمى تجاوز الواقع

يتصرؼ أدونيس في حرية مع مادة أسطورية ،فيو يعيد صياغتيا بتبديؿ _
معانييا،ىذا مف فيمو إلى جانب إيمانو بالغموض كميزة لمشعر بحيث يجعؿ القارئ 

 .عاجزا أماـ فؾ شفراتو 

الشعر عند أدونيس تجربة روحية إنسانية تنبعث مف القمؽ و العذاب الذاتي لتشكؿ _
 .الثورة الحقيقية

تصب  في بحر الرؤى لتعبر عف " مرآة الروفيوس"كانت فكرة أدونيس في قػصيدة _
 .الكوف و الطبيعة و اإلنساف 

كاف ىدؼ أدونيس مف وراء التجربة األسطورية، تجسيد سيرة الحب و الحرية في _
 .الواقع االجتماعي

كاف ىاجس أدونيس يعتمد عمى خمؽ الترابط الفكري ليصؿ إلى جديد لـ يسبؽ إليو _
 .احد
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 :الملخص

الرمز األسطوري نتاج معرفي جمعي لو امتدادات في الماضي والحاضر والمستقل، وبو 
 .يحضر الماضي في وعاء الحاضر ليمتد ويتكرر في المستقبل

              فالشاعر العربي في العصر الحديث تمكن من تجاوز الظروف السياسية 
واالجتماعية والثقافية التي تمنعو من التعبير عن أفكاره ورؤيتو ورؤاه بعد أن وجد في 

الرمز األسطوري أداة تعبيرية مناسبة تمنحو الحرية وتمكنو من التعبير ليس فقط عن ذاتو 
ومواجهة قضاياه المصيرية، بل تتعداه إلى التعبير عن قضايا أمتو فخرج الشعر من 

الرمز " مرآة آلروفيوس" فقد جعل أدونيس من خالل قصيدتو.الذاتية إلى الموضوعية
.األسطوري وسيمة لمتعبير عن الواقع العربي ودفعو نحو البعث والتجدد  

Le résume : 

Le produit de symbole légendaire des collectifs cognitifs ses étirements dans 
le passé ,le présent et indépendants, et assisté le passé dans un pot pèsent 
Ltd est répété à l 'avenir. 

          Poète arabe de l' ère moderne a été en mesure de surmonter les 
conditions politiques, sociales , et culturelles qui l' empêcherait d' exprimer 
ses idées et sa vision après avoir été trouvé dans légendaire symbole 
occasion lui donne la liberté et d' être en mesure  d' exprimer non seulement 
pour lui-même et d' affronter ses problèmes fatidique, mais étend à l 
'expression des problèmes de la nation est sorti outil graphique hair of the 
self-made adonis à moduaah.vkd dans son poème  "Arovios miroir "symbole 
légendaire et un moyen d' exprimer la réalité arabe et l 'a poussé vers la 
résurrection et la régénération.. 

 



 


