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 الملّخص

الصوور  الشوعرية بيةيوة ك و   يف ابدو بصوور  واموة والشوعر بصوور  اافوة، لولا ت ود اسوتلنمد دراسو  الو ود اتودي  ، كو وا    عو   حتظى
ون إحساس الشاور ومشاوره تحسب، بل لكو ا  ع  أيضوا  وون واقوإل اإلنسوان الوله يرشوع الشواور يواسوع ويعو  وووع بعاطستوع وأحاسيسوع. 

ل سوع خخصويا ع كو   تواسوب موإل الود  الوله  ث الديين كت وية من   ويات الشاور، موا ووو إ   ع و  وون هربتوع وقواووا  وإن استخدام املورو 
موا يريده. السياو ونيما من وؤ ء الشعراء اللين ترض ولينما واقعنما وظروتنا التطور  إ  ووله الت ويوة كو   عيونموا للتع و  وموا يف ال اه

سوويحاوا امل وواا الووله بوو  أيووديوا  سووليه الضوووء ولووى ووولا الوووود موون الووناث الووله اسووتخدمع الشوواوران وكيوو  وأحاسيسوونما موون مشوواور. و 
التحليلو  إلوع و ود دراسوة  –وظّساه مبا حياك  واقعنما وظرو  جمتمإل كل واحد مونما. كما ينود  وولا امل واا معتمودا ولى املوونص الوفوس  

 خوعره، والوفووا إ  نتواُص  ك و  كيسيوة اسوتخدام كوي الشواورين لوله الوسويلة النا يوة، وكيسيوة م ارنة  ط ي ية للتعور  وموا فوّوره كول خواور يف
  وظيسنا، وماو  أوجع التشابع وا اتي  بيونما. ومن أوم ما وفل إليع ولا ال ح  من الوتاُص أّن كي الشاورين استخدما املوروث الديين

يت كانا يعيشا ا . إن الواقإل ا جتماو  لل لدين واتكم املست د واجلاُر ، أج  كي الشاورين ولوى يف خعرةا ووظساه مبا يتواسب مإل اتالة ال
موون خخصوويات ابن يوواء ولووى  تويووا  للتع وو  ووون ال اهمووا وأحاسيسوونما بطري ووة سوو  م اخوور . اسووتساد السووياو اسووتخدام الرمووود الديويووة قواوووا  

نوا حيملو ا يف رساُلنم ودوواهم، أما نيما ت د استخدم خخصوية املسويف ت وه، كموا لود السوياو خمتل  أحوالم وأوضاونم والرمزية اليت كا
 قد وظ  رمودا  وخخصيات أارى كامليُكة والشخصيات املو وذ  لدى املسلم ، وحتدث ون رمود بعض ابقوام اليت ورد ذكوروم يف ال ورآن
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 مة المقدّ .6
 إشکالّية البحث. 6-6

(، م العاده والكيم السين )الشعرالكيحتتل الصور  الشعرية مكانا  أساسيا  يف  كوين خعرية الوص ، وون طري نا يتم التمييز ب  
بسعووول الخلتنوووا للمووويلو ، وقووودرها ولوووى رتووود اللغوووة بالووود  ت العمي وووة الووويت   سووو يل إ  ااتزالوووا يف أيوووة قوووراء   تملوووة ، وإبوووراد 

تنوو  رو  ابدوات الويت يسووتخدمنا الشواور يف فووياسة هربتوع الشووعرية ، وتينوا  ت سوود ابحاسويط و كشووخص اخلوواطر وابتكووار ، 
الشعر وجوور ال صيد  ، وهبا  ت لى قدر  الشاور ولى اسوتعماا اللغوة اسوتعما   تويوا  يودا ولوى منار وع اإلبداويوة، ومون    سود 

والشووعراء العوورو املعافوورون يف اسووتخدامنم اللغووة الشووعرية، توو  م  تمعووون ولووى ».خوواوريتع يف الووس ا سووت ابة والتووي   يف املتل وو 
بلوووا الوضووار  واملعافوور ، باسووتعماا قوواموس متحوورر موون  ووراث ابربعيويووات. ووووم يظنوورون موويي   ووو اسووتعماا ووود  واحوود، ووووو 

الكلمات بشكل أكثر مواربة، لكونم يتواون دقة أك  يف معاين ابلساظ، وووم ي حثوون وون لغوة أكثور حركيوة، قوادر  ولوى التع و  
والصووور  جووزء    ت ووزأ موون الشووعر العووريب املعافوور،  (.743: 2667سوو ،)اجليو « ووون الوضووإل اتوودي  ليفنسووان يف الوووطن العووريب

يسوة الويت اوتمود  والشاور يع  ون أحاسيسع وما يدور يف ذووع ضومن إطوار توين و صوويره حو . واملووروث الوديين مون املصوادر الُر
نم وال وواهم ومووا يوودور يف و ووولم، ولينووا الشووعراء املعافوورون إلسووواء هووربتنم الشووعرية وإ ووراء موضوووواهم الوويت  عوو  ووون أحساسووي

تكان ولا املوروث ناتل  يطل مونا الشعراء ك  يست وا من الشخصيات الديوية ما يستطيعون إل اسع  وبا  جديدأ وقواووا  يتواسوب 
ير موإل الواقوإل الوله يعيشوونع، يف وضوإل   يسوتطيعون التع و  تيوع بشوكل م اخور وموا يودور يف  ويطنم مون ظلوم واسوت داد، أو  صوو 

للحالة اليت يعيش تينا خعراء العصر املعافر. لللك كوان ال ورآن الكورمی ووو الو وإل الوله يعوود إليوع الشوعراء املعافورون ،يسوتلنمون 
 موع الشخصيات اليت ذكروا اهلل يف كتابع ك   كون  ورا  ملوضوواهم وأومالم ابدبية. 

 كانوود  ووورا  ملووورو نم الووديين، تكانوود خخصوويات ابن يووواء الوويت أخووعاروموقوود  ووووود الشخصوويات الوويت ذكروووا الشووعراء يف 
وامليُكووة وبعووض ابموواكن الوويت ورد ذكروووا يف ال وورآن موون أكثوور الرمووود الوويت اوتموود ولينووا الشووعراء املعافوورون يف  صوووير  والشوويطان

 كووان يعوويش الظوورو  الوويت ابدو والشووعر املعافوور أن الشوواور املعافوور، واصوفووا  ضوومن دارسوو هووارهبم الشووعرية. و  عسووى ولووى 
 صوير الواقإل السىء والظلم وا ست داد الله كوان يغور  امتموإل مبساسوده واضوطرابا ع، و سويما يف السون   ولعتينا، مل يكن قادرا  

 أسووأ آماا الشعوو يف اترية وإح ا  ات وو ، بول كوان اّيباليت  لد ا ست يا يف ال يد العربية وظنور حكومات است دادية 
بيدوم. ولا بالوس ة للعامل العريب، أما الواقإل اإليوراين تلوم يكون اتواا تيوع أتضول، ت ود كوان  عحا   من املستعمر الله كان حيكم

كم من الشاه الله مارس خىت أنواد الظلم وا ضطناد وك د اتريات، ابمر الله دتإل الشوعراء واملسكورين  إلوع امتمإل اإليراين حيك
خخصويات رمزيوة  تواسوب مون الود  الوله   تضوّمنالي ظة و ووير الواس من ايا أخعاروم وكتاباهم اليت  العمل ولى ب  رو 

 يريدون إيصالع للمخاطب اإليراين. 
 األهّمّية والهدفو الّضرورة . 6-8
سوووحاوا التطوور  إ  دراسووة املوووروث الووديين والرمووود الوويت اسووتمدوا الشوواور العووريب السووياو والشوواور اإليووراين نيمووا لوولا السوو ب و 

تالشاوران قد واخا يف بيئت  سواد الظلوم وا سوت داد تينموا مون اويا  ارسوات اتواكم يوخيص، ودراستنا واإلخار  إ  د  ها. 
 و  مبشاورةا بصور  م اخور ، بول كوان اسوتدواء الشخصويات الديويوة ورمودووا مون الوسواُل وأووانع؛ لللك مل يكونا قادرين ولى ال
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اليت اوتمدا ولينا لكشو  املسوت د و سوليه الضووء ولوى  ارسوا ع، و وووير و ووا الشوعب والونووض بوع مون سياووب اجلنول والظلوم 
معواين  ا يف دراسوة  ط ي يوة  کشو رين ليكونا منوذجوا  لووإ  نور اترية واخليص. وبس ب الت ارو ب  ال يئت  ااننا ولين الشاو

  الرمود والشخصيات اليت استخدماوا يف خعرةا.
 . أسئلة البحث 6-9

إّن واقووإل ال حوو  وموضووووع ي ودنووا إ  وضووإل ووود   سوواح ت،  كووون مستاحووا  ل حثوووا ودراسووتنا واإلجابووة وونووا موون اوويا العوورض 
 التط ي   الله سو وم بع، وو :

 و  ابس او اليت دتعد الشاورين للتطر  إ  الرمود الديوية كمصدر من مصادر الصور  الشعرية يف خعرةا؟ما  .1
 كي  وّظ  الشاوران وله الرمود يف خعرةا وول لحا يف ذلك؟ .2
 ماو  أوجع ا اتي  والتشابع اليت  وفل إلينا ال ح ؟  .4
 ة البحثخلفيّ . 6-3

وبسو ب الودور الوله لع واه يف إلينوا الشواوران بسو ب خواوريتنما الويت   يكون به ناقود أن يوكرووا،  إن املكانة الرتيعة اليت وفول
التغيو  الك وو  يف خوكل الشووعر وطري وة نظمووع والو لوة الووويووة الويت أحوود اوا تيوع، جعلوود ال واحث  والو وواد يتنواتتون لدراسووة خووعرةا 

ا   ووم وون والتطر  إ  التغي  الله أبدووه يف خعرةا سواء يف طري ة نظمع أو املوضووات الويت  واو ووا بعود أن أل سوا الشوعر رموود 
املشاور وابحاسيط املكوونة يف  وايا اواطرةوا وأتكارةوا. ولويط اسيوا  ولوى ليوإل الدارسو  أن أه يو  أو كتواو يتوواوا الشوعر 
اتودي  وموضووووا ع،  بوّد لووع أن يشوو  إ  وولين الشوواورين، بّن كوول واحود مونمووا يعتو  أبووا  للشووعر اتودي  يف أدو أمتووع. وموون 

، سو  أن ووواأ أيا وا  مل ن إل ولى ي   طر  إ  دراسة املوروث الوديين ووود الشواورين بطري وة  ط ي يوةحيص ايا ال ح  والتم
 واولد موضووات الشاورين وكاند وله ابياث إموا أن  ودرس الشواور دراسوة  توواوا موضوووا  مون خوعره أو مون اويا م ارنتوع 

، رسووالة «لرمووز السياسوو  يف خووعر نيمووا يوخوويص وبوودر خوواكر السووياوث: امووإل سوو ه موون الشووعراء موون أبووواء جلد ووع، وموون وووله ابيووا
. درسود تينوا اسوتخدام الرموز السياسو  ووود الشواورين، 1414ماجست  لل احثة: واطسة راض ، جامعة ويموع ط اط واي ، سووة 

ز وابسطور  يف خعر الرم) بررسی تطبیقی نماد واسطوره در شعر بدر شاکر السیاب ونیما یوشیج باإلضاتة إ  أسلوهبما.
السووووياو ونيمووووا، دراسووووة  ط ي يووووة(، رسووووالة ماجسووووت ، لل احوووو : ولوووو  برووووواين، جامعووووة  ربيوووود معلووووم، سوووو زوار، درس تينووووا الرمووووز 

 بررسيييييی تطبیقيييييی اشيييييعار و   .وابسوووووطور  ووووووود الشووووواورين،   قوووووام مب ارنوووووة لموووووا وكيسيوووووة  وظيسنموووووا ووووووود الشووووواورين
دراسوة م ارنوة بخوعار وأتكوار نيموا يوخويص وبودر خواكر السوياو(، رسوالة ) السيیاب های نیميا یوشيیج وبيدر شياکر     اندیشه

 . ووار الشوواورين وحللوود بعووض أخووعارةا. درسوود تينووا آ1414دكتوووراه، لل احثووة: خوو ين سووامل، جامعووة تردوسوو  )مشووند(، سوووة 
وشيیج وبيدر شياکر    بررسی تطبیقی بنیادهای مشترک شکل گیری شعر نو در ایران وعراق با تکیه بر شيعر نیميا ی  

، رسوووالة دراسوووة  ط ي يوووة لشسوووط املشووونكة لشوووكل الشوووعر اتووودي  يف إيوووران والعووورا  )السوووياو، نيموووا يوخووويص( منوذجوووا  ) السيييیاب
، دکون شياکر السيیاب ونیميا یوشيیج     بخش در شعر بدرمرگ زندگی .1411ماجست ، لل اح :  مد فات ، سوة 

امل اا قضية املوت كونع طري ا  للحيا ، وناقش تيع املوت و  لووره يف الشوعر العوريب الكا ب يف ولا ش.  واوا 0931ترواد رج ع، 
والسارس  املعافر، كما  طر  إ  دراسة الصور الراُ وة للمووت يف خوعر السوياو ونيموا، وحلوّل ال احو  ابخوعار املتعل وة بيخوعار 
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يط  اية للحيا ، بل وو الطريس الله يؤده إ  حيا  واقعيوة الشاورين يف ولا املوضود. ورأى ال اح  يف  اية امل اا أن املوت ل
اد بودر  «توع السوو  ال ودمی»اد نيموا يوخويص وخوعر  «اتسوانع»، بررسوع دو خوعر از یوش تا جیگور واسوتمرارا  لوجوود اإلنسوان.

جدید، سيا   دورة  کرمان، باهنر دانشگاه –بیقی ادبیات تط ةنشریو دالعل  آا بويع لوگرودی، لل اح   ،خاکر السياو

حي  قام ال اح  بتحليل كي ال صيد   حتلويي  وفوسيا ،ومن الوتواُص الويت  وفول إلينوا ال احو  يف  .9831، بهار 2ةاو ، شمار
م الوع: أّن الشوواورين قود فووورا وشوو نما للمح وبوة ب الووب موون الغمووض واإلهبووام، وقوود فوورا ذلووك يف الليوول ويف جوو يسوووده اتووزن 

بررسی تطبیقی اشيعار بيدر    ض ابساليب اللغوية للكلمات واملعاين اليت جاء هبوا الشواوران يف ال صويد  .والغم، كما ذكر بع
.  واوا ال اح  يف 6 ةادبیات تطبیقی، سا  دوم، شمارلل اح  ول ضا  مد رضاي ، وشية آرمات، ، شاکر ونیما یوشیج

ولا امل اا التشابع وا اتي  يف لغة الشاورين، وابس او اليت دود الشاورين لكتابة الشعر اتدي  و واريخ الشورود بوع، وأووم 
 الصور الشعرية وود الشاورين، وكيسية هل  الت ديد الشعره وودةا. 

 اة البحث واإلطار الّنظري منهجيّ . 6-9
يف الشووووعر التحليلوووو  ولوووى أسوووواس ابدو امل ووووارن  –ليفجابوووة ولووووى التسوووواح ت والوفووووا إ  الوتي ووووة اوتموووودنا املوووونص التوفوووويس  

بو  الشوعرين العوريب والسارسو ، وأاو ا   رافودا  ال واسوم املشونکةحتليل الشواود الشعرية بشكل ولمو   ينتّم بتحليل  الله ياتد
 اأ وا اتي  يف خعر الشاورين وت ا للمونص امللكور.استطعوا التوفل إ  وجوه ا خن 

 البحث والتحليل  .8
   المحيط وأثره في شعر السياب ونيما. 8-6

، الووودور ال ووووارد يف نزوونمووووا إ  اسووووتخدام الرمووووز الووووله عسيووووان وراءه (2) ونيمووووا (1) خوووونا السووووياوواكوووان لظوووورو  اتيووووا  الوووويت 
وا جتماوية أج هما ولى ا لتزام ب ضايا الوطن والشعب، وإن استدواء الشخصيات  أحاسيسنما ومشاورةا، تاتيا  السياسية

والرمووود الديويووة يف خووعرةا جلوو  وواضووف، تووالرمز وال ووواد موون أوووم الت ويووات الوويت اوتموود ولينمووا الشوواور املعافوور يف إبووراد أوداتووع 
الشعراء اللين التزموا قضايا امتمإل وناتحوا وونوا أموام الظلوم وسايا ع اليت   يستطيإل ال و  هبا بشكل م اخر، والسياو ونيما من 

وا ست داد الله  سشى يف ال يد. و لعب السردية ابدبية مبكوناها ال يئة واجلوط والزمان، دورووا يف بيوان اخلصواُص الشوعرية لكول 
ش كيةوا يف أحضوان الط يعوة الويت  ركود . والسياو ونيما من الشعراء اللين يشنكان يف كث  من اخلصواُص، ت ود ووا(4) خاور

أ روا ولينما، تالسياو  رىب ب  أحضان الوخيل وأ ار ال صر ، و رورد نيما يف ربود مادندران اليت متتاد بط يعتنا اخليبة، كما أن 
للشويووية الويت انتموى إلينوا الث اتة الواسعة اليت متتإل هبا كي الشواورين جعلتنموا يطلعوان ولوى الغورو وآدابوع، أموا سياسويا  ت ود كوان 

شواورين، لود أ موا قود ل. وبالوسو ة للمووروث الوديين لالشاوران يف مرحلة من مراحل حياهما الوقإل اببرد يف خعرةا وطري ة نظموع
مووإل نووووا يف اسووتخدام رموووده، ولعوول لل يئووة أ روووا يف التووي   ولووى املع ووم الشووعره للشوواورين موون حيوو  ااتيووار الرمووود الوويت  تواسووب 

 الواقإل الله يعيشع كل خاور ، وه ه ولى  وظي  رمود يراوا أكثر  ع  ا  من س وا وختدم مضمون خعره.
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 التراث والموروث الديني . 8-8
وهعلووع املعوواجم ال ديووة مرادتووا  لوويفرث والووورث واملوو اث، ويلووتمط اللغويووون  سسوو ا   «ورث»لسووا الووناث يف اللغووة العربيووة موون موواد   

تر  التاء يف لسا الناث تي ولون إّن أفلع واو، وولى ولا يكون اللسا يف أفلع الصريف وارث،   قل د الوواو  واء لث ول الضومة 
ديين والسكره وابديب والسين، وكل ما يتصل باتضوار  والث اتوة (. والناث وو املوروث الث ايف وال22: 1111ولى الواو )اجلابره،

: 2611موون قصووص وحكايووات وكتابووات و وواريخ أخووخاص وقوويم ومووا ووو  ووووع ذلووك كلووع موون وووادات و  اليوود وط وووس )بوومووار ،
26 .) 
ال يم الديوية والتارعية واتضارية ذلك املخزون الث ايف املتوود واملتوارث من ق ل اآلباء وابجداد، واملشتمل ولى »والناث وو  

والشوع ية، مبووا تينوا موون ووادات و  اليوود، سوواء وووله ال ويم مدونووة يف كتوب الووناث، أو م ثو وة بوو  سوطوروا، أو متوار ووة أو مكتسوو ة 
ع، ومتووووت مبووورور الوووزمن. وبع وووار  أكثووور: إّن الوووناث ووووو رو  املاضووو  ورو  اتاضووور ورو  املسوووت  ل بالوسووو ة ليفنسوووان الوووله حييوووا بووو

 عول الووص ذا قيموة  «(. وإّن استدواء الشخصويات والوناث36: 2666خخصيتع ووويتع إذا ابتعد ووع، أو ت ده. )سيده ول ،
 و ي ية، يكتسب يضوروا دليي   كما ، وبروانا  مسحما  ولى ك ياء ابمة التليد حاضروا اميد، أو حا ت انكساروا اتضاره، 

واقإل املعافر، أو مبعىن آار، يستلنم الشاور أوجوع التشوابع بو  املاضو  وواقوإل العصور وظروتوع، إن سول ا  أو ومدى انعكاسع ولى ال
إ ابا ، ووو يف وولا يطلوس العووان خليالوع لكو  يكشو  وون فودى فووت اجلماووة وفودى نسسوع يف إطوار ات ي وة التارعيوة العاموة 

يوات فوغ   )منور، اليت ي ح  وونا، أو املوضووات التارعية اليت  شكل : 2663حضورا  باردا  يف  اريخ ابموة دون اخلووض يف جُز
117  .) 
واملوروث اإلسيم  ورموده وو  لك ابشاء وابماكن وابحوداث اإلسويمية الويت يسوتثمروا الشواور يف الووص  ملوة يموو ت  

دال الشوواور لتحويرووا أو لتوظيسنووا، ييوو   صوو ف لووا  ارعيوة معيوووة قوود يسوو لنا الشواور ييوو     ووى لووا د  هووا النا يوة، وقوود يتوو
د  ت جديوود  معافوور . و لعووب وووله الرمووود اإلسوويمية دورا  أساسوويا  يف ال صوويد ، بن جموورد حضوووروا يسووتدو  جمووا ت تكريووة 

لرموز الوله اخووتنر ونسسوية  ودوم د  ت الوووص و عم نوا يسوب مضوواميونا الديويوة أو التارعيوة أو ابدبيووة. والرموز اإلسويم  وووو ا
بد لتووع اإلسوويمية موون حيوو  انتموواحه إ  الوودين اإلسوويم  كشخصوويات ابن يوواء والرسوول والصووحابة والتووابع  وأحووداث الستوحووات 
اإلسيمية وقادها العظماء اللين التزموا بوظام اإلسيم وخريعتع الصحيحة، أو من ايا وروده يف سيا  إسويم  كالشخصويات 

 ينوذا أو الشيطان، تتظل الصسة اإلسيمية مر  طة بسياقع الله ورد تيع. املو وذ  كشخصية 
   ونيما الموروث الديني عند السيابتجلي . 8-9

كووان الووناث الووديين مصوودرا  موون املصووادر الغويووة الوويت اسووتمد مونووا الشوواور مصووادر خووعره، و  يوحصوور ووولا املصوودر وووود أمووة دون 
أارى، تالكث  مون خوعراء العوامل قود جعلووا وولا املصودر ن عوا  يغنتوون مووع ويسو ون بوع فووروم ابدبيوة وموضووواهم الشوعرية. ولوو 

نا أّ م قود اوتمودوا ولوى الكتواو امل ودس اوتموادا   تتوا ، كموا كانود فوور ابن يواء حاضور  لودينم.  دق وا يف أخعار ابوربي  لوجد
كما كانود املصوادر اإلسويمية واحود  مون املصوادر الويت اسوت ى مونوا الشوعراء الغربيوون موا يغووون بوع فووروم، ويف م ودمتنا ال ورآن 

تمووادوم ولووى املوووروث الووديين، تلوويط موون الغريووب أن نوورى خووعراءنا العوورو الكوورمی وحاد ووة املعووراا. وإذا كووان حوواا ابوربيوو  يف او
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واملسوولم  قوود جعلووووا موون وووولا املوووروث مصووودرا  وامووا  يكثووورون بووع أخوووعاروم وفوووروم.ومن خخصووويات الووناث الوووديين الوويت اسوووت اوا 
 :ايف خعرة ونيما السياو

 شخصيات األنبياء. 8-9-6
اتدي  كان حضورا  باردا ، تالشاور املعافر يرى أّن هربتع قري وة  والسارس  لشعر العريب  سرو أّن حضور خخصيات ابن ياء يف ا

موون هربووة ابن يوواء، تالشوواور والووول حيمووين رسووالة واحوود ، وووو  ادمووة ال شوورية و  ليوو  الرسووالة لووم، وعتلسووان ووون بعضوونما يف أن 
. كمووا أ مووا يشوونكان يف املعانووا  وابمل تووداء لت ليوو  الرسووالة املوشووود . رسووالة الووول رسووالة شاويووة، يف حوو  أّن رسووالة الشوواور دنيويووة

ولعوول خخصووية الووول  موود )ص( موون أكثوور خخصوويات ابن يوواء الوويت اسووتخدمنا الشوواور املعافوور يف خووعره، كمووا أّن حضووور الووول 
دراسو  ابدو العوريب واتودي   من الشخصيات اليت ظنورت يف هوارو الشواور املعافور، ط عواف   عسوى ولوى وآدم ويسى وأيوو

بشكل ااص أّن لكل خخصية من وله الشخصيات د لتنا اخلافة اليت وظسنا الشاور املعافور يف خوعره. ووووا سوودرس كيسيوة 
   :ونيما هل  وله الشخصيات وود السياو

 )ص(  محمد.8-9-6-6
وقوود أاوولت خخصووية  موود وليووع الصووي  والسوويم »إّن خخصووية الرسوووا  موود )ص( موون الرمووود الوويت ذكروووا السووياو يف خووعره، 

د  ت متوووة كث   يف قصاُد خعراُوا احملد  ، وأكثر وله الود  ت خويووا  وو  اسوتخدامنا رموزا  خوامي  ليفنسوان العوريب سوواء 
إلسوووويم يصووووور الشووواور الصوووراد بووو  ا «املغووورو العوووريب»(. تسوووو  قصووويد  71: 1117)وشوووره دايووود، «إاساقوووعيف انتصووواره أو يف 

وابوداء الصلي ي . وي دأ الشاور قصيد ع باتدي  ون املوت، موت اتضار  واإلنسان، ويصور العيقة ب  وامل اإلنسان العريب 
اددووار ذلوك امود  آمالوع يفويصور الشاور من ايا خخصية  مد وليع السيم انطسواء جمود اإلنسوان العوريب، »وفور اتضار . 

 (. 71: املصدر نسسع) «ّل اإلنسان العريب املعافر بصور  مئلنةمن جديد، حي  يصور ظ
/ يزهـو  خضـراء نقشـا  علـى آجـرة   محمـد   له فيهـا/ واـان   اسم   ط  / وخ   اهلل م  ها اس  فوق   د  دّ ر  تـ   /..../ هر خ  لى ص  مي ع  اس   ت  رأ  ق  

 / جــرا    دم   منــه دون   / وتنــزف  / بــح قــدم   بــح اـ اء الوــزاة   الــه  ر  / ويـ   مــم معنــاه فـي أعاليهــا/ فىمســى تىاــل الوبــراء/ والنيـران  
ـ / فقد مات   دونما ألم : 2616)السوياو،  فـنحم جميعنـا أمـوات / أنـا ومحمـد واهلل. / م مـوتى، ومـم أايـاء/ ومتنـا فيـه، م 

61 .) 
لكووّن اموود العووريب الووله ذوووب أل ووع مووإل ضووع  ابمووة وخوورذمتنا سوويعود يومووا  مووا، والشوواور ولووى ي وو  موون انتصووار ابمووة العربيووة 

 واإلنسان العريب املتمثل يف خخصية  مد )ص(، وولا ما هلى يف  اية ال صيد : 
الموتى محيينا/ وهّب محمد  وإلهه  القبور لتنشر  / تمخّضت  الفجر؟ أم تكبيرة الثوار / تعلو مم صياصينا...؟ أنبر  مم أذان  

 (.66: املصدر نسسع) / إّن إلهنا فينا. العربّي واألنصار  
يصوور السووياو ال تول واخلووو  والودمار يف حكومووة و ودالكرمی قاسووم. ويف  لوك السوون  وفول قاسووم  «مديووة السووودباد»ويف قصويد  

م ولوى وولا ا ن ويو، لكوّن آموالم بواءت باخلي وة، ت ود ان ل ود مظواور اتيوا  إ  اتكم بعد ان يو قام تيع، وو د الوواس آموال
و  وودلد إ  املوووت والوودمار واجلووود. لووللك ي وودأ الشوواور قصوويد ع بتصوووير املووو ى يف الشوووارد وال حووه الووله سوواد ات وووا، واملوووت 
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عوواا قاسووم وحكومتووع الوولين خوو ننم الشوواور الووله طوواا كوول مووا   ووع، حووىت املوواء قوود ح سوووه وقيوودوه يف ال يوووت، وووولا كلووع موون أت
 بالتتار، حىت أّن رمود اخل  وال كة كالول  مد واملسيف ويسى مل يسلما من ولا الظلم والطغيان:

/  ألهـث  الجـدوال  الجفـاف  / و  قيـدوه فـي البيـوت   / المـاء   ه يمـوت  / اـل  مـا نحبـ  في المـزارع   / والعقم   الموت  في الشوارع  
/ يضيء  مم  / محمد  اليتيم  أارقوه فالمساء   ا دم  على الصِّحافنا دم ، وزادن  / وشمس   أقبلوا، ففي المدى ر عاف   تار  هم  الت
ـ محمد   / هفي جفون   اإلله   ارق  / وأ   / مم قدميه، مم يديه، مم عيونه   ه، وفارت  الدماء  اريق   / فس ـمِّر  قيّـدوه راء  النبي  فـي ا 

 (.116: املصدر نسسع) .الب راق   مم دم   الكحب   / ستىال   في العراق   المسيح   صلب  غدا  سي  /  سّمروه النهار  ايث  
 )ع(  المسيح.8-9-6-8

إّن أكثر الصور الويت وكسونا الشوعراء احملود ون حيواا خخصوية املسويف، كانود مون اويا  وي روم بالكتواو امل ودس،وبع ار  أاورى 
 «السوداء»و«الصولب»يكن ال وا أّن معظم ميمف السويد املسويف يف الشوعر املعافور مسوتمد  مون املووروث املسويح ، واصوفوا  

 (.12: 1117)وشره دايد،«ف مسيحية.ميم»و ي تنا  «اتيا  من ايا املوت»و
والشوواور السووياو كووان يكابوود ابمل والوجووإل، توواملرض قوود أ كووع حووىت أاوول بكوول قووواه، وآ م املاضوو  مووا دالوود حتسوور يف ذاكر ووع 
و حىت مل   س داوية تينا وإ  و ركد أ روا تينا،ولا باإلضاتة إ  هارو ح ع الساخلة، كل وله الناكمات قد وّلدت لدى السيا

سووح ا  موون سيوووم اآل م وابوجوواد، ومل  وود السووياو سوووى رمووز املسوويف ليعوو  ووون آ مووع وأوجاوووع الوويت كووان يعيشوونا. تسوو  قصوويد  
قووواد اووالص، »يوظوو  السووياو خخصووية املسوويف بطري ووة تويووة  ت لووى موون ايلووا حيا ووع وهربتووع تاملسوويف  «املسوويف بعوود الصوولب»

: 1111)الصوكر، «جديود  للمسويف، تو ى مديوتوع وخوع ع وقا ليوع، ومون اانوع مون أفودقاُع كوتص تيع املخيلة الشعرية فور  قياموة 
246.) 

وبوواء ولووى ذلوك، تالسووياو عتوار خخصووية املسويف لتصوووير هربتوع الشووعرية اخلافوة، و عوول مون نسسووع توداء رايصووا  مون أجوول 
وطوع وخع ع. ويف ات ي وة تشخصوية املسويف رموز للمحوارو الوله ي ا ول ويتحمول العولاو وابمل، كول وولا مون أجول وطووع وأمتوع. 

املسوويف، لتت لووى موون ايلووا اجلوانووب الوسسووية والروحيووة ومشوواور ابمل  ويف وووله ال صوويد   تحوود خخصووية السووياو مووإل خخصووية
ويسو  السياو املشند  –كما يعت د أ  اوع   -مبشند يصور  اية وملية الصلب اليت  عرض لا املسيف »وحتملع. و  دأ ال صيد  

 «مليوووة اسوووت ا  يف  سلسووول اتووودثولوووى لسوووان املسووويف نسسوووع، وبدايوووة ال صووويد  هبووولا الشوووكل،  شووو  إ  أّن الشووواور قووود قوووام بع
يوووات. تسوو  ووووله ال صوويد  يتحووود السووياو موووإل 117: 2664)كوووده،  (.   نووورى السووياو يعوووود  وودر يا  ليصوووور التسافوويل واجلُز

 املسيف ويع  ون الظلم وابسى الله  عرض لع العرا  والشعب العراق  أ واء فل ع ولى الصليب:
/ والصــليب  الــ ي  / والخطــى وهــي تنــىى. إذن فــالجرا       طويــل  تســل  النخيــل  / فــي نــوا  زلــوني ســمعت  الريــا   بعــدما أن  

: اان العويل   األصيل   سمروني عليه طوال    يشـّد السـفينه / مثل ابـل   المدينه السهل  بيني وبيم   / يعبر   / لم ت مت ني. وأ نصت 
 (.161: 2616،)السياو

حيمل السياو وطوع وآ مع اليت هوو وجدانع وايالع وكل كيانع، ولى فور  املسيف الوله  ور  «سريب ولى اخلليص»ويف قصيد  
فلي ع، تالشاور   يستطيإل أن يوسصل ون وطوع ابم، تن  اجللور اليت يستلنم قواه مونا، لللك   يكن بوجاونوا وآ منوا إ  

 ا وأوجاونا:أن   ّض مواجعع، تيوساو اطابع إلينا خعرا   زوجا  بآ من
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 صــليبه. فــي المنفــى يجــر   هــا فىنــا المســيح  / واملت   / غّنيــت ت ربت ــح الحبيبــه القــرى المتهيبــات خطــاي والمــدن  الوريبــه بــيم  
 (.1: املصدر نسسع)

ومن يطالإل أخعار الشعراء يف الشعر العريب اتدي   د أن السياو من أكثر الشعراء اللين وظسوا املسيف يف أخوعاروم ووتق ووا يف 
 استخدامنم لا وأحسووا وأجادوا. 

ة املسويف رموزا  ، وكما استلنم الشعراء العرو احملد ون مون خخصوياإليراني  املسيف من الرمود اليت استوقسد الكث  من الشعراءو    
تالشاور نيما يتحد مإل املسيف للتع   ون الودور  للسداء وهدد اتيا ، لد نيما أيضا  يستخدم ولا الرمز للد لة ولى املعىن ذا ع،

الوله يلع وع هواه جمتمعوع الوله يعواين موون الظلوم حتود وطوي  املسوت د وأووانوع، تيحوواوا الشواور قودر املسوتطاد أن يكوون رموزا  تووداُيا  
 برأيع رمز للحيا  والسداء:  ) الشاور نيما( تاملسيف يضىء الدرو أمام خع ع وعرجنم من سياوب الظلم الله يارس ولينم،

 سر همی روم از شيوق در ییيا  وليا    به 
 

 ای ز مسیحا که بيوی جيای گیيرد   چو مرده 
 

 (238: املصدر نسسع)
 رأس ، مثل امليد الله ي أ بريف املسيف(للوفوا إ  احمل وو أسعى إليع داحسا  ولى النلة: )

أّن نيمووا مل يوويت ولووى ذكوور املسوويف بشووكل مسصوول ويف م وواطإل خووعرية طويلووة، بوول اكتسووى هبوولا ال يوود الووله لکوون مووا يسووتوقسوا ووووا 
لإل أخوعاره يف يف الط يعوة إ  ووفوسع، ومون يطوا -  ري وا   –ذكرناه. ورمبا يعود ذلوك إ   عل وع الشوديد بالط يعوة، تنوو مل يونأ خويئا  

 وف  الط يعة  د ذلك جليا ، و  سرابة يف ذلك، تالشاور نيما ابن مادندران اليت  سيض ربوونا جبماا ط يعتنا وا تتوان هبا. 
 )ع( أيوب.8-9-6-9

أوا من وأيوو وليع السيم من الشخصيات اليت وظسنا الشاور املعافر، ووو رمز للص  ولى ال يء والث ات يف احملن، والسياو 
اسووتخدم وووله الشخصووية، و سوويما بعوود أن دادت آ مووع وأوجاوووع يف السوون  اباوو   موون مرضووع. تالسووياو مل  وود خخصووية يتحوود 
معنا سوى أيوو، بنع وجد تينا  ع  ا  لت اربع ومعانا ع اليت واىن مونا. وابخعار اليت كت نا السياو يف السن  ابا   من مرضع 

بين الشاور بعثوره ولى  ويكن ال وا»واتلوا، أيوو، تيتحد السياو معع تي دو كصويف يف حالة ا حتاد حتمل يف طياها فدى 
حيوّط بوين الشواور    «قوالوا بيووو»و «سوسر أيووو»ولا الرموز قود وجود أكثور الصوي  ميءموة بحزانوع الصوابر ، ت وارىء قصويد ع 

ويسضو  ولوى لسوا ا بيحاسويط سري وة وونوا، بول يشوعر وكوين  –كموا يسعول بعوض خوعراُوا   –يتخل من الرمز واجنة يستن السنا 
 «أيوو ح ي ة وو الله يشكو وي و  وين ط وييمل، كما يشعر بين فلة السياو بللك الرمز قد بلغود حود ا متوزاا الكامول

 :«سسرأيوو»ي وا السياو يف قصيد  (. 461: 1177)تتو  أمحد،
./ /.. الكـرم   بعـ    ّن المصـيبات  إ/ و أّن الرزايـا عطـاء   الحمـد   / لـح   األلـم   / ومهمـا اسـتبد   الـبحء   مهمـا اسـتطال   الحمد   لح  

دى/ بـالرّ  ه  أوجاع ـ الليـل   عنـد الصـبا / وال يمسـح   الـداء   / وال يهـدأ   المـدى جنبـّي مثـل   / تمـزق   وه ي الجـرا    طوال   شهور  
 / هـدايا    هـاباقات   إلـى الصـدر   / أضـم  هـدايا الحبيـب   / وإّن الجـرا    أّن الرزايا ندى الحمد   صا / لح   إن صا    ولكّم أيوب  

  (.462-461: 2616)السياو، ها. هات   مقبولة   / هدايا    في خافقي ال تويب
ياو يف ااتيووار رموووده ود لتنووا، وووولا مووا أخووارت إليووع الوودكتور  سوولمى   ا حناتيووة الوويت يتمتووإل هبووا السووتووامل طإل السووابس يشوو  إ

موون بوو  خووعراء الطليعووة املعافوورين  وفوول السووياو إ  ن طووة انسوو ام بوو  ال وودمی واتوودي ، حوول تينووا الصووراد »اجليوسوو  ب ولووا: 
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لكووع يتميوز ب در وع ولووى ااتيوار الكلموة الدقي وة الويت  سوو  سووواوا يف  ع  ووا وون املعوىن املعو ، كويّن كوول   ال ووه إ  حود ك و ،...
 (741: 2667)اجليوس ،« كلمة و  الكلمة الوحيد  اليت  واسب السيا 

 آدم.8-9-6-3
ذكور  دم يف سوور  ال  ور ، الويتوردت قصوة سويدنا آ عل مونا رمزا  وو   يستسيد مونوا الوواس، وقود وظ  نيما خخصية آدم )د( ت

ط سيدنا آدم إ  ابرض بعد أن أسواه الشيطان، تيطاوع آدم وأكل من الش ر ، والصراد بو  سويدنا و و  تينا اهلل س حانع و عا 
واةووة ت  ووا آدم والشوويطان مووا وووو إ  فووراد بوو  ال ووو  العاقلووة )آدم( وال ووو  الواةووة )الشوويطان(، وحيومووا  طيووإل ال ووو  العاقلووة ال ووو  ال

ستس د م امنا ومكانتنا وود اهلل، وكلما اقنو الع د من خنوات الدنيا )الش ر  امللعونة( يكون قد استسلم لوساوس الشويطان، 
بعوود اإلنصووات وابتعوود ووون اهلل وقربووع. وووولا مايريوود أن يعوو  ووووع نيمووا، ت وود دوووا الووواس أن يعتوو وا موون قصووة آدم )د( ومووا وقووإل لووع 

الواقإل الوله يعيشوع الوواس يف جمتمعوع قود آا إ  أسووأ حالتوع، تموا كوان مووع إ  أن يولكروم ب صوة آدم وموا  أنّ أى للشيطان، ت د ر 
 : «رنگ پريدهمثووى »حّل بع، ت اا يف قصيد  

 مرحبيييييا بييييير هدم نیکيييييو نهييييياد 
 

 حیييا از اویييی کييه در عييال   تيياد      
 

(83: املصدر نسسع)   
 . واأسساه ولى نزولع إ  وله الدنيا(أوي  بآدم ذه ابفل الطيب، النلة: )

حيوموا أفوغى للشويطان ووسواسوع ت ود   ودا حالوع يف اجلووة، لكووع  تال يد يصور لوا املكانة الرتيعة الويت كوان حيظوى هبوا سويدنا آدم
 وو ه إ  الدنيا ل ى السر  ب  املكانت ، وولا ما يريد نيما أن يوفلع للواس اخلانع  للمست د وظلمع.

 رموز وشخصيات منبوذة. 8-9-8
وو   لك الشخصيات اليت ار ك د اطيئة تحلد ولينوا »ب ولع  -املو وذ   –ويع  وشره دايد ون ولا الوود من الشخصيات 

اللعووووة، ويكووون التمييوووز بووو  نووووو  مووون ووووله الشخصووويات؛ الووووود ابوا خخصووويات حلووود ولينوووا اللعووووة لتمردووووا ولوووى إراد  اهلل 
ولا السريس ي   الشيطان،ويتلوه الصو  قابيول بون آدم أوا قا ول ولوى وجوع ابرض متحوديا  إراد  أبيوع وإراد  وزوجّل، وولى قيمة 

اهلل. أمووا الووووود الثوواين سووو  ع لعوتووع السووو وط ولوويط التمووورد، وولووى رأس وووولا السريووس ي ووو  ينوووذا  لميووول املسوويف الوووله وخووى بوووع إ  
  (.11: 1117)وشره دايد، «الكنوة

  وهابيلقابيل  .8-9-8-6
قابيل يف خعره، وقابيل وو داُما  رمز لل اين وال ا ل، ووابيل ووو الضوحية.  أكثر الشعراء املعافرين استخداما  لرمز يعت  السياو

اليت  صور حاا اليجئو  السلسوطيو ، مل  «قاتلة الضياد»والسياو يس ه وا   الشخصيت  ولى الشعر املعافر، تس  قصيد  
 وود السووياو أتضوول موون قابيوول ليووت مص خخصووية اجلوووا  الوولين خووردوا الشووعب السلسووطيين، الووله  وورأ بلووده وأرضووع رسمووا  ووووع، يف 
 حوو  يثوول وابيوول فووور  ووولا الشووعب الضووحية الووله وقووإل يف تووخ املووؤامرات الوويت أحيكوود وليووع، توويج وه ولووى املغووادر  والتشوورد يف
اآلتا . إذن الصراد ب  قابيل ووابيل وو فراد ب  اخل  والشوّر، ويف ووله ال صويد  ووو فوراد بو  الينوود الولين يثلوون خخصوية 
قابيوول اجلوواين، وبوو  الشووعب السلسووطيين الووله يثلووع الضووحية وابيوول، لكوون منمووا طوواا الووزمن وكثوور الظلووم،  بووّد للخوو  أن يوتصوور، 

 يعود إ  أرضع: و بّد للشعب السلسطيين أن
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ّورت النجوم إلـى نـداء / قابيـل أيـم أخـو ؟/ أيـم أخـو ؟/ أخو ؟ جّمعت السماء  / آمادها لتصيح، ا   أخو ؟ أيم   أيم   قابيل  
 (31: 2616. )السياو،يرقد في خيام الحجئيم

نرى السياو يستخدم خخصييت قابيل ووابيول مور  أاورى، ط عوا    عورا د لوة كول مونموا وموا  «من رحيا توكاه»ويف قصيد     
، لكن ووا ااتل  املكان ت ه، أّما الد لة ت  يد واحد ، د لة اخل  والشر. ويف ووله ال صويد  «قاتلة الضياد»جاء يف قصيد  

ا، يف حوو  وابيوول وووو الشووعب وابخووخاص الوولين مووا وا ت ابيوول وووو الشووخص الووله ضوورو ال و لووة الووويووة ولووى مديوووة ووروخوويم
 و ضرروا بس ب وله ال و لة املشؤومة:

 األايـاء أاملهـا وإن يكم أسعد  
 

 فإنمـــــا هـــــو أشـــــقاهم  ال جـــــرم ؟ 
 

بارئـه/ عـم خلقـه  ثـم ردت  هضـاامـا ق «هابيـل  «/ ورد   ه / سيفا ، وإن  عاد  نـارا  سـيف ه الخـ  ماجارت   صارت   باق  وإن   «قابيل  »
    (.47: ملصدر نسسعا) باسمه األمم  

 يهوذا .8-9-8-8
 « رموز يف كول خوعرنا املعافور لل ريوة، وللخيانوة والسو وط»ووو ينوذا ا سخريوط   لميل املسيف الله وخوى بوع، وووو خخصوية 

 (.164: 1117)وشره دايد،
 تحوود خخصووية الشوواور مووإل خخصووية املسوويف)د( لتواجووع الط  ووة اتاكمووة الظاملووة الوويت يثلنووا  «املسوويف بعوود الصوولب»تسوو  قصوويد  

ينوووذا. تسوو  امل طووإل الثالوو  موون وووله ال صوويد ، يصووور الشوواور الط  ووة اتاكمووة املسووت د  الوويت متووارس الظلووم وال نوور ولووى الشووعب 
 يرمحوه، بل ساقوه إ  املوت، وأذاقوه ألوان العلاو. العراق ، وماكان من ولا اخلاُن إ  أن يش  بع وود أوداُع، اللين مل 

، فاصــفر  لمــا رآنــي يهــوذا... / فقــد انــت  » ــر ه./ اــان  ــح ، قــد اســّود ، منــي، وتمثــال فكــره / ج مــدت فيــه  هكــ ا عــدت  س 
ـ منها./ خاف أن تفضح الموت  في ماء   واستّلت  الرو     ه(/ خـاف  ر  عينيـه.../ )عينـاه صـخره /را  فيهـا يـواري عـم النـا  قبـ 

تسـعى  هـو  المـوت   مـم عـالم   وارفـ   نـورا؟/ أنـت    لـي قـد ابـي    ذا    أنـّت أم  »ئها، مم م حال  عليه، فخّبر عنها./ مم دف  
: 2616)السوياو،  «.وقالتـه نظـره   يمـا  ـم  لمـا رآنـ / ذا   «مونـا فهـل اـان زورا؟آباؤنا، هكـ ا علّ  الموت مّره./ هك ا قال  

161-116.) 
 يغره ينوذا الكيو ملنالة أطساا املديوة و ش تومنم: «مديوة السودباد»ويف قصيد  

 (. 126: املصدر نسسع) د إخوتي، الصوار والبيوت/ تىال مم لحومهمو / على مهسلط الكحب  / ي  فيها يهودا أامر  الثياب  
 هاروت .8-9-8-9

واروت وماروت مون امليُكوة الولين نزلووا إ  ابرض ملعرتوة السو ب الوله جعول اهلل اإلنسوان اليسوة لوع يف ابرض، وب موا ار ك وا 
اطيئوة يف ابرض ت وود وكّل وا يف بئوور يف بابول. وووواروت رمووز للسوحر واخلووداد. ونيموا موون الشووعراء الولين محلوووا ولوى وووا  نم الوودتاد 

خاطر اليت حتد  هبم، ت د رأى أن الواس قد سافووا يف سياووب الولنوو والعصويان وابتعودوا وون اهلل ون جمتمعنم و و يننم من امل
وذكره، تما كان موع إ  أن رتإل فو ع طال ا  مونم ا بتعوداد وون وسواوس الشويطان واداووع )اتواكم ودمر وع( وأ  يوخودووا بيقوالوع 

اموا يلنثوون وراء اتواكم املخوادد، الوله جعول مون حويو  اللسوان تخوا  لوع و سويسا ع، تحالم سيؤوا إ  ا  طاط والتخل  ما د
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يوقإل الواس بع ، لللك يييت ولى ذكر واروت الله يثل اتاكم الساحر و املخادد الله سي  ى يف  ينع وسحره بنع جك ول ولوى 
 : مع ا  ون ذلك «قلعع س رمی»ذلك، وكل إنسان يت عع ويست يب إليع، سيكون مص ه اليأ والضيا، ي وا يف قصيد  

 همچييو هيياروت تييا بييه کييی در چييياه     
 

 گييييير ميييييه نخشيييييبی بيييييرهی بيييييه راه  
 

(879: املصدر نسسع)  
 . الطريس(قمر خنشب أضاء  إ  إذا، ظلمع بئر منواروت لن عرا النلة: )

إن املتت إل لشعر نيما  د أن خعره قد اوناه الغموض واإلهبام، و سرابوة يف ذلوك لشواور راُود يف الشوعر اتودي ، لوللك  بود مون 
پووور ) «بن اإلهبووام الووله يتوواد بووع خووعر نيمووا،   يتووي ى تنووم معانيووع الغامضووة إ  بووول السوون وأفووحابع»الووتمعن والدقووة يف خووعره، 

   (893: 0931چاتع،
 يىجوج ومىجوج .8-9-8-3

ذكوورت قصووة يوويجوا وموويجوا يف ال وورآن الكوورمی يف سووور  الكنوو ، حيونووا طلووب قومنمووا املسوواود  موون ذه ال وورن ، تيووييت ابموور 
نجعل لح خرجا  على أن  في األرض، فهل   ومىجوج مفسدون   يىجوج   إن   قالوا ياذا القرنيم  »اإلل  ب واء اجلدار، ي وا  عا : 

(. ونورى السوياو ي حور يف ايالوع الشوعره مسوتسيدا  مون قصوة يويجوا ومويجوا، تيوظو  13/)الكنو  «تجعل بيننا وبينهم سدا  
قصووة يوويجوا وموويجوا يعرتعنووا كوول مفوون قوورأ ال وورآن »وووله الصووور  لكوون مووإل قليوول موون التغيوو ، ويعلووس السووياو ولووى ذلووك ب ولووع: 

الشع ية  ضي  إلينا أ ما يلحسان السور بلسانينما كل يوم حىت يص ف يف رقة قشر  ال صل، ويودركنما الكرمی، ولكن ابساط  
التعوب تي ووو ن: سوودا  سوووتم العمول، ويف الغوود  وودان السووور ولووى ونوده موون ال ووو  واملتانة...ووكوولا حوىت يولوود لمووا طسوول يسووميانع 

  وا السياو يف قصيد  املومط العمياء:(. ي161: 2616)السياو،  «تيحطم السور. «إن خاء اهلل»
هم: تحفـر  / د ميـت  أصـابع   عـم النسـاء، هـم  عـم الرجـال، ويبحثـون   سـور،/يبحثم   والسـكارى خلـل   سور   والبوايا خلل   هي  

 يورز   «يىجوج»/  ثوها عنه في قصص الطفولة:/ سورا  اه ا ادّ  هم راام  طيمئيمضوهم  ثم يقي والحجارة ال تليم،/ والسور  
لـه األصـم، واـل  هالطويل ، أ افره  فيه، مم انق   ن د  ه / تخـوى، اـىعنل مـا تكـون، علـى جحمـد   هالثقيلـ«مـىجوج»/ وبع  ج 

 / سـيهب   –ياه اـ لح سـمّ   –اإللـه،/ طفـح   – شـاء   –إن  عـام، / لكـم   يبقـى ألـل   .. وسوف  ل  ث  الضخام،/ والسور باق  ال يـ  
هــو  امــا رآه / مــم قبــل يــىجوج البرايــا. تــوأم    ها هــي مــا يــزال  وســور   شــاب   الكبيــر/ الطفــل   الســور   ذلــح   ضــحى ويقلــ    ذات  

 (.161-161: 2616. )السياو، للسعير
يف وووله ال صوويد  يتحوودث السووياو ووون يوويجوا وموويجوا واجلوودار ال وووه، ويوويجوا وموويجوا يف ووولا الشووعر ةووا خخصووان   

، ووولا الطسول يكو  وينورم، لكوّن «إن خاء اهلل»ي وم هبلا العمل ابونما الله أشيانع ق يلتان. و  يستطيعان بواء ولا اجلدار، بل 
جدار املومط العمياء ي  ى قويا  فامدا . و اإلقطاوية اللين قتلوا أبينا وم اللين بووا جوداروا وولا بعود قتول أبينوا الو هء، ت  يود 

يإل جسدوا. ومل  كن ووله الستوا  الوحيود  الويت  عرضود لوجوإل وولا وله الستا  وحيد    هد ما يسد رم نا، لللك أكج ت ولى ب
اجلودار، بول ووواأ الكثو  موون الرجواا الولين ابتلووا هبوولا اجلودار ونك توع. وأفول قصوة يوويجوا ومويجوا أّن ووواأ جمموووت ، جممووووة 

اجلوودار أنوواس باُسووون.  مسسود  يف أحوود طووريف اجلوودار، ويف الطوور  اآلاور جممووووة فوواتة. لكوون يف خووعر السوياو، تخلوو  جووانل
ووووووا يكظنووور السوووياو يف الطووور  ابوا املوووومط العميووواء، ويف الطووور  الثووواين الرجووواا السوووكارى اخلطوووا  بوووي اطايوووا. وووولا يعوووين أن 
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السياو يصور لوا ابوضاد ا جتماوية املتنوور  يف كوي الطورت . واجلودار الوله يصووره السوياو   يكون أن يونوار، بنوع بكوين ولوى 
سوتثمرين واملسوتغل ، كو   علووا الس وراء واحملتواج  مك اللو  بسيسول اسوتغيلم وطمعنوم. والسوياو مون اويا ووله اللوحوة يد امل

السوية والصور  اليت اقت سنا من ال رآن يريد أن ي وا: إن جدار الظلم والوك ة لن يونودم موا دام ووؤ ء املسوتغلون أقويواء، يسوتغلون 
 سيتنالك ويونار. الط  ات الس    وامتمإل

 الشيطان وتسمياته المتنوعة.8-9-8-9
موجووود ايوواو، طويوول ولووع جسووم وظوويم، وي وواا إنووع موون نسوول ابلوويط، ولووع قوورن ب وور  وذنووب. وبسوو ب خووكلع املخيوو ، تالووواس »

 (211: 1473) مده، «عاتون موع مول الصغر، ووو وسيلة إلااتة ابطساا إذا مل يو زوا أومالم
الوويت نراوووا بكثوور  يف خووعر نيمووا، كمووا لوود التوووود يف التسووميات لوولا الرمووز، لكوون رسووم ذلووك تالد لووة واحوود  وووو  ووووو موون الرمووود 

الشيطان، ويكن أن يرموز إ  اتواكم املسوت د الوله يوارس خوىت أنوواد الظلوم وال نور ولوى خوع ع، أو إ  الشويطان نسسوع ووساوسوع 
حيومووا يتحوودث ووون پورنامووداريان( عزلووة الوويت كووان يعشوو نا وووولا مووا يووراه الوودكتور )الوويت  ووراود نسووط الشوواور و ريوود أن   عووده ووون ال

إن ال سم ابوظم من وله ال صيد  يدور حوا وف  الصراد الداُر ب  قوو   متضواد   ةوا »قصيد  )اانع سريويل ( تي وا: 
وورو وليووع وزلتووع الوويت اات : 0977پورنامووداريان،) «اروووا الشوواور لوسسووعالشوواور والشوويطان الووله حيوواوا أن يغووزو بيتووع ونسسووع كوو  عك

 يلكر الشيطان ب ولع: «نامع»تس  قصيد   (38
. بَر شدن ز هتش درون  واد/ هسمان را به سر کندن تیغ/ مير زميیر را بيه  يای برا یياد     / مطرودتر ه  از شیطانسخت 

 (172: 1414نيما يوخيص، )
 ال لب، وقطإل أووا  السماء بالسيو ، وال يود يف أرجل ابرض(أكثر لعوا  من الشيطان، خرار  الوار يف النلة: )

 نرى الشاور يستخدم التع   وا سم ذا ع للشيطان تي وا: «منظومه به شهریار»ويف قصيد  
اش ودمی حتی در هنجا کینه ور شیطان بد جوهر نه حاضر بود/ که دهد بيا هن جهين  هيای کینيه هيای دیيریر مانيده       

: املصودر نسسوع)  ی ایر بود/ که بدارد زندگی  ی ایر بود/ که بيدارد زنيدگی را بیشيتر سينگیر.    و ق./ هرچه در هنجا 
361) 

 حىت حيوما   يكون الشيطان حاضرا  يارس ح ده، ب  وؤ ء اجلنومي ، تكل ما وواأ،  عل اتيا  أكثر   ي ( النلة: )
سووع الوويت هتووا  نسسووع وووودوءه، وحيوواوا ووولا الشوويطان أن يغووزو الو ووع تسوو  كووي امل طعوو  السوواب   يكعوو  نيمووا ووون الشوويطان ووساو 

ويسسدوا وليع، ومن املعرو  أن نيما خاور مولإل بالط يعة وكان يتح  العطل اليت حيصل ولينا يف وملع يف املديوة ك  يعوود إ  
ال ريووة إ  املديوووة، تظلوود ال ريووة مبثلنووا  مثلووع يف ذلووك مثوول كوول الشووعراء الوولين نزحوووا موون»قريتووع ليسووتمإل بط يعووة مادنوودان ولالووا، 

وقيمنا  عيش يف نسوسنم، وي ارنون بيونا وب  ما  تسم بع املديوة من فخب ودحام وآليوة وبعود وون د ء املشواور حوىت  تحووا 
 (.24: 2661) مود سامن، «إ  رمز للكآبة ولكل ما وو سىيء

 يا ع أيضا  تي وا:كما يستخدم اللسا ذا ع مإل نعتع بالرجيم يف إحدى رباو
      ای اليييا را از جيييی تيييو یر نيييداده

 

 ذرَه نگریختيييييه ز شيييييیطان رجيييييی   
 

 بادت به جگر زهرت ایر حرف تيرا  
 

 بایييد کييه دهييی بييه اوسييتادت تع ييی     
 

(250: املصدر نسسع)   
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متتلوك جورأ  قووا وولا الكويم، و وب أند مل  كسّر  ب  ابل  واجليم، ومل  نأ حدا  بيووك وبو  الشويطان، أدووو اهلل أن النلة: )
  أن  علم ولا الكيم بستاذأ )الشيطان(.

يوعوود نيموا الشوويطان بوواملطرود، وووله التسوومية د لووة ولوى طوورده موون اجلووة واروجووع مونووا،  شيي   ة ریييان، وکینيي)ويف قصويديت 
 تي وا: 

املصودر ) هن  يی جيواب  ریيان.    ها لبخنيد./ بنشسيت بير    س  ایق  شت وروی بر هب ا کند/ هن باطر مطرود وبه ل 
 (.361: نسسع

   أل ى قاربع يف املاء، خرير ال لب ذاأ، وبسمتع ولى الشساه، ورك تع اتسواوات ولى اجلواو(النلة: )
ش ، دریده به دو چش  هن مطرود،/ در سیاهی نگاهش همه غيرق/ ميی مکنيد هب دهيانش از کيیر/ ميی نشيیند بيه         

 (518: املصدر نسسع. )حتیة یکی یَرد ستاربر لبش هست همه / به  کمیر/
طريود يف ويويوع خورار ، سور  كول خوىء يف سوواد نظر وع، يوتص مواء تموع ح ودا ، و وثم منفودا ، وولوى خوستع داُموا ، الليل النلة: )

 حىت ولى الو م الصغ (.
ء ال ووارو ووووو يرسوول ابتسووامات تالشوويطان يووييت لوويي  وحيموول الشوور معووع ويت ووإل الشوواور يف كوول مكووان سووواء ولووى السوواحل ورا

ات وود والشوور، أو  ووراه يريوود أن يكغوور  كوول خوو ء يووراه أمامووع يف ووولا الليوول ابسووود، و سوويما الشوواور الووله ااتووار العزلووة والراحووة يف 
  قريتع، تيحاوا الشيطان أن  ثم ولى فدر الشاور ويسسد الو ع وفساءه، حىت كينع يريد أن عيه خستيع ويوعع من الكيم.

للد لووة ولووى الشوويطان ووووو يف السارسووية بوووسط املعووىن، لكووووع  «ديووو»يسووتخدم الشوواور لسظووة  «سييرباز  ةیييانواد »ويف قصوويد  
دوات أيستخدمع ووا كوسيلة إلااتة ابطساا حىت يواموا، وولا معرو  وود كثو  مون الشوعوو الولين  علوون مون بعوض ابشواء 

 بطساا مونا و سيما وقد الووم:ليخا  ا
بچه، مادرت مرده است. / بس که بیچاره، یون د  یورده است. / یيواب. یيواب. ا ن دیيو ميی     یواب کر /

 (121: املصدر نسسع. )هید./  س به یود گفت او: می شود شاید
 من أينا الطسل، أمك قد ما د، و  حزيوة وباُسة، من، من، اآلن يييت الشيطان، لكوع قاا لوسسع: رمبا ذلك(.النلة: )

 يلكر نيما خيطان الصحاره ب ولع: «تسانع»ويف قصيد  
ة عاشقی  ر ِز بیم / گر مهیب  چو دیيو ليحاری،/ ور ميرا  یير زنس روسيتایی/ غيو  یوانَيد ز هدم،  يراری،/ زاد        ة  ص/

 (67 -66: املصدر نسسع). اضطراب جهان 
أنووا قصووة العشووس املسعووم بوواخلو ، وإن كووود مني ووة مثوول خوويطان الصووحارى، وإن  سووميين و وواُز ال وورى، سووو   يسوور موون النلووة: )

 اآلدمي ، تينا وليد  اضطراو الدنيا( 
لكووون الشووواور وووووا يشووو ع ابسوووطور  بشووويطان الصوووحارى، تابسوووطور   تحووودث وووون نسسووونا و  ووووا إنوووين قصوووة العشوووس املسعوووم 

ومني ة مثل خيطان الصحارى، وإن  سميين و اُز ال رى سو   يسر من اآلدميو ، تينوا وليود  اضوطراو باخلو ، وإن كود خميسة 
 الدنيا. تنوا الشاور يع د مشاهبة ب  ابسطور  وخيطان الصحارى. 
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ويريوود هبووا الشوويطان الووله ي ووتحم الو ووع يف ليلووة مظلمووة حيومووا كووان الشوواور مووإل  «ويووو »نووراه يووييت بلسظووة  «اتسووانع»ويف قصوويد  
 اخلرا ، تيس ه الشاور مريضا  خاح ا  بعد أن أرو ع ولا الشيطان جبثومع ولى فدره تصرخ الشاور ااُسا  موع وقاا: 

هن سيیاه مهیي  شيرربار/ کيه     در برِ گوسفندان، شبی تار/ بودم ا تاده مر، زرد وبیمار؛/ تو نبيودی مگير هن هیيو ،/    /

 (59: املصدر نسسع) کشیدم ز نی  تو  ریاد؟
، مريضووا  خوواح ا ، أمل  كوووين  لووك اليووو ، ذلووك السووواد املنيووب ذو الشوورر، جبوووار اخلوورا النلووة: ) ، يف ليلووة معتمووة، حوو  سوو طدك

 الله فراد اوتا  موع(.
ور حىت يتمكن موع وعرجع من وزلتوع ال رويوة الويت وشو نا، ويوييت وهبلا الشكل لد الشيطان بوساوسع يريد أن ي تحم فدر الشا

بووع إ  املديوووة وفووخ نا، لكوون العشووس الووله يكوووع الشوواور للط يعووة وال ريووة وحتموول مشوو ة املديوووة وضوو ي نا يسسوود ولووى الشوويطان 
وتوع لولا الوسوواس حوىت وتا وع مكاُده وحيلع، ووكلا يستمر الصراد بو  الشواور والشويطان، وبالتواو  سوتمر ملحموة نيموا يف م ار 

 يف قريتع.
 . جهنم 8-9-8-1

آ ووش »موون الرمووود الوويت ذكروووا نيمووا يف خووعره، ويف ات ي ووة مل عوورا معووىن وووله اللسظووة ووون معواوووا ات ي وو ، تالشوواور يف قصوويد  
 يتحدث ون الوناية اليت  وتظر كل ذه ومل سىيء، كما أن اجلوة و  واق ة للمت  ، يصور لوا ولا املعىن ب ولع:  «جنوم

هيا یواهيد   همویت/ لحبت همد ز جهن  به میان / کيه چيه هتيش   بر سرِ منبرِ یود واعظِ ده/ ی ق را مسئ ه می/

 (246: املصدر نسسع). یتها می بیند/ هن که عقبی  ی دنیا بفروا رویت/ تر بد کار چه
اوتلووى واوووا ال ريووة مووو ه، يكعلّووم الووواس مسوويلة، حتوودث ووون جنوووم وناروووا امللتن ووة، تاإلنسووان السووىء واق تووع الوووار، وووو  النلووة: )

. إن ا لتزام ب ضايا ابمة جعلد نيما حيمل ولى وا  ع  ووير أتكار الواس وإرخوادوم إ  الصوواو وإاوراجنم الوناية حملل الدنيا(
 (893: 0931پور چاتع، ) «ل ضايا امتمإل من اصاُص خعره الله امتاد تيع با لتزام»من الغسلة اليت يعيشيو ا، وولا 

 رموز وشخصيات محببة . 8-9-9
 اليعازر .8-9-9-6

ووو نسسع خخصية املسيف بعد مو ع، تالسياو ي ح  ون اتيا  بعد أن خعر باقناو أجلع، تاملرض قد  غلغل يف أوضاء بدنع، 
رمووزا  »واملوووت يلووو  للسووياو باقنابووع ود  بابووع، تمووا كووان موون السووياو إ  الل وووء إ  ابموول، توجووده يف خخصووية اليعووادر، تكووان 

لوود السووياو يصووور اليعووادر رمووزا  ليفنسووان  «مديوووة السووودباد»(. تسوو  قصوويد  461: 1177)تتووو  أمحوود،  «للحيووا  بعوود املوووت
العراق  الله يعاين من ظلم اتكومة الظاملة واملست د . وييمل ولا اإلنسان باتيا  من جديد. تالشعب العراق  كان يتمىن ب دوم 

ّن آ مع ذو ود أدراا الريوا ، ت واءت حكوموة قاسوم لتزيود وله اتكومة أنع سيتحرر من ضوك العيش والظلم الله يعانيع، إ  أ
 العواء وواء، والظلم قنرا  واست دادا . وووا يدوو السياو خع ع لينتساض وا ن يو لتغي  اتاا الله حّل هبم:

ـــ يجـــوع  أو ي حـــة  جمـــرة   / لكـــي   الصـــبا   واألصـــيل / والصـــيل  والشـــتاء   / ليعـــرف   ه الطويـــل ؟رقـــاد   مـــم   «العـــازر»أيقـــ   م  م 
مـا   / مـم الـ ي أعادنـا، أعـاد  الـدماء   / ويسـفح  الرعاع   / ويمد    والسراع   الثقال   الدقائق   دى/ ويحسب  الصدى/ ويح ر  الرّ 

 (113: 2616)السياو ،  نا.ه على دموع  اقد   / يعيش   ناه على شموع  نار   نا؟/ تعيش  نخاف؟/ م م  اإلله  في ربوع  
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ولى أنع مع ز  اتيا  بعد املوت، لكن وله املع ز  املوتظر  ستكون مون  «اليعادر»يصور السياو  «سابة الظيميف »ويف قصيد  
 ايا لا ع من اآل م اليت وّدت كاولع وأ ع تع: 

/ مم بعد أن   أميت  فيهتل    (.766: 2616)السياو، «هلم  يا عازر  »:/ الحجر   يزاز    المسيح 
 عزرائيل .8-9-9-8

: 1117)وشووره دايوود، «رمووز ل وووى السووواء واملوووت الوويت  سووحس اإلنسووان وهوودد أموووع وراحتووع»موون امليُكووة امل ربووة وووود اهلل، ووووو 
يكوون أن  « علووب املوووت»السووياو خخصووية وزراُيوول لو وود مشووكيت جمتمعووع يف معووان خمتلسووة. تسوو  قصوويد   (. وقوود اسووتخدم17

 العوورا  أ ووواء حكووم امللووك. وووولا السووارس حيموول سوويسع املشووحوذ وينوودد بووع الشووعب يعتوو  وزراُيوول ) علووب املوووت( رمووزا  للحوواكم يف
و سيما ابطساا الصغار اللين   طاقة لم يف رحيتع، ويف الوناية يستطيإل ولا السارس الستّواأ جب و وع وأسولحتع الويت جواء هبوا، أن 

لوواس مويذا  للنورو مووع. تعزراُيول وووا رموز للحواكم الظوامل عن  سور بغداد، ويوشور اخلوو  والرووب وال تول بو  الوواس، و   ود ا
 املست د:
دا . يـا إلهـي/ ه الجـوعى ويرنـو مهـدّ / النصـل  آه / منـه آه ، يصـح  أسـنان  الموت، فار   المـوت عزرائيـل، يـدنو ويشـح    ثعلب  

األطفـال  ء./ واعـ اباه، إذ تـرى أعـيم  اـان ابتـدا  هـ ا الختـام   / قبـل الفنـاء، هـ ي النهايـه،/ ليـت   اانـت فنـاء    ليت أّن الحياة  
الباب، ال منجى لديـه وال  موصد   ه نار .../ سور  بوداد  ي  ه في عينيه نار  وبيم افّ ي  افّ   ه ا المهدِّد المستبيحا،/ صابوا  بالدماء  
. الصياد   خحص  ي نال./ هك ا نحم، اينما ي قبل    (.161-166: 2616)السياو،  عزريل:/ رجفة  فاغتيال 

يصور السياو وزراُيل بصور  خمتلسة، تحسار ال  وور ساضوب، وسضو ع وولا لعودم ديوا  وزراُيول ل ريتوع،  «حسار ال  ور» ويف قصيد 
تاملوت    وهبا، مإل أّن الكون مواداا يغوص بابحيواء، ونعيوب الغربوان يوش ابجوواء، لكووع نعيوب   تاُود  مووع، ونعي نوا سيسوتمر 

رية اتسار، وكينع وو نسسع قد مات، إذن ست  ى ووله ال ريوة االيوة مون املوو ى ونعيوب الغربوان سيصود  مادام وزراُيل بعيدا  ون ق
 يف املكان:

ه ه الوربان، والكون  الرايب  / باق  يدور ... يعج  باألاياء: مرضى، جائعيم/ بي   الشعور  اىعظم األمـوات   تنعب   وعحم  
؟  – ، غدا  أموت  / إّن عزرائيل  مات لكم خالديم/ ال يهلكون؟ عحم  تنعب   .(171نسسع: املصدر ) وغدا  أموت 
 علي )ع( .8-9-9-9
اإلمووام ولوو  )د( رمووز الرجولووة والكموواا، ووووو الشخصووية الوويت اسووتلنمد ابدبوواء والشووعراء، تساضوود أخووعاروم وكتابوواهم مبدحووع  

اليت متتإل هبا اإلمام قد ح ت معافريع ومن جاء بعودوم،  ووفسع، ومنما نظم الشعراء من خعر تلن يوتوا حضر ع ح ع، تال طولة 
أمام تصاحتع وبيستع ، للا نرى الشعراء يستدوون وله الشخصية العظيمة يف أخعاروم، ويط  ايالم  كما ي   اللسان واجزا  

الشخصية مواحسا  وووع  وار ، الشعره باحثا  ون فور و ش ينات يصسونع هبا، وحاا نيما كغ ه من الشعراء اللين وقسوا وود وله 
ومادحووا  لووع  ووار  أاوورى، وكووين لسووان حالووع يريوود أن ي وووا:    وط وووا إ  بيحسوون ابلسوواظ حيومووا  وولكروا اإلمووام، تنووو رمووز العظمووة 

 والشموخ والرجولة،ي وا يف إحدى رباويا ع:
ت دل  بيه هير بيدی    هن کس که نه با ع ی )ع  د  یویش ببایت/ چیزی نشنایت گرچه بس چیز شنایت/ در ساح

 (737: املصدر نسسع) .لیک دل / با هن بد ع ی به ل  داشت نسایت
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إ  ابذى الووله يلحووس بعلوو  أذى، ، قلوول يتحموول كوول منمووا بلوو  موون ولووم تنووو جاووول.مووام ولوو ، اإل   يعشووسكوول موون النلووة:  )
 (ب ود خسة الوطس )د( حىت ولو

 وي وا يف مدحع الله بل  بع ووان السماء:
 ع ی )ع  عابد ومعبيود ع يی اسيت   محمود 

 

 ه ریيييده مقصيييود ع يييی اسيييت  ةوز جم  
 

 گفتييی کييه ع ييی کييه بييود؟  اشييت گييوی  
 

 بييودی بييه میييان نبييود، ور بييود ع ييی اسييت 
 

(218: املصدر نسسع)  
: بن وليا  وو الد  من اخللس ،وي دونع  وليا  يدحون  دالع االنلة: ) ولو  مل حيوما اكلوس ؟ سيتصف لك، من وو ول ، قلدف

 (يكن أه خملو  يف الوجود
 )د( يف ويد الغدير، ب ولع: ا  وي وا مادحا  ولي

 ی یداسيت چونش ثنا کن  کيه ثنيا کيرده   
 

 هرچند چون غالت نگوی  یدا ع ی است 
 

.(270: املصدر نسسع)  
 ( كي  أمد  وليا  يف ح  قد مدحع اهلل، ومنما مدحتع تلن أ سوه كالغي  حياا ول .النلة:  )
  إرم ذات العماد.8-9-9-3
ألــم تــر ايــل فعــل ربــح بعــاد، إرم ذات العمــاد، » الس وور ب ولووع  عوا  يف ال وورآن الكوورمی يف سوور  «إرم ذات العمواد» جواء ذكوور 

(. وإرم يف قصويد  السوياو رموز للعظموة ال ديوة، وحيواوا الشواور 1-7-6)ال ورآن، سوور  الس ور:  «التي ي خلق مثلها فـي الـبحد
جاووودا  للوفوووا إ  وووله العظمووة، إ  أّن إرم هوورو موووع. وقصوويد  إرم ذات العموواد مرحلووة موون مراحوول حيووا  السووياو الوطويووة الوويت 

 يصور تينا آ م ابمة العربية. ي وا السياو:
/ اـىّن بـيم دقـة ثقيـل   مـم اجـر   اـائط   خلـل   / يلهـث  العويـل   ه  الصـدى،اىنّ  أسـم    / جلسـت  ذليل   ها اسائل  باب عند   جلست  

 (.666: 2616السياو، ) الخواء العدم   وما أجاب   عام / ودقة يمر  ألل  
اواص، كمووا يصووور ويف ووله ال صوويد  يصوور السووياو الس ور وال ووؤس الوله وفوول إليووع امتموإل العووريب بشوكل وووام والعراقو  بشووكل 

اتالة املزرية للشعب وإلنسان العريب الله يسعى للخيص من حالتع اليت وفل إلينا، إ  أنع   يستطيإل اخلروا من دواموة الس ور 
والغوم وال وؤس. ويف امل طوإل الوله جئوووا بوع مون قصويد  السوياو، لوود الشواور ي ونو مون جودران إرم الوويت متثول وظموة ابموة العربيووة 

شووكو لووا حالووع ومووا وفوول إليووع موون وضووإل مووزره والس وور الووله أ كووع وأ ع ووع، وي  ووى يووواده ويصوورخ، لكوون وينووات موون وجموودوا، وي
جميب، بّن ما ذووب لون يعوود. إذن تالسوياو   يوسصول وون واقعوع، بول حياكيوع ويرشوع بيلول الصوور السويوة الويت  سوتوق  املتل و  

  وودوا.
  مزار مقد  .8-9-9-9

املزار من ابماكن امل دسة والطاور  اليت يرقد تينا ابولياء وابُمة وأو دووم، ومبوا أن وولا املكوان حيتضون أن وى اخللوس وأفوسياُنم،  
كان  بد ل لوو املسلم  أن  تعلس هبلا املكان والل وء إليع والدواء أمامع، طوال   مون اهلل ا سوت ابة والغسوران وحت يوس الغايوات 

وقد يضيس اتاا باإلنسان، تي  د مل ي إ  املزار ك  ي   أمامع ويشكو بثع وحالع إ  اهلل، طال وا  مووع الشوساء كموا  وابمويات.
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ووووو  ووووون ذلووووك نيمووووا، حيومووووا ذوووووب العاخووووس إ  املووووزار باحثووووا  ووووون الوووودواء الووووله    ووووده إ  يف ووووولا املكووووان، ت وووواا يف قصوووويد  
 مع ا  ون ذلك: «اتسانع»
 (39: املصدر نسسع) از مزار مقدس/ عاشقا  راه درمان بجوید/ ا سانه: همده/
 .جاء من املزار امل دس، أينا العاخس! باحثا  ون الدواء(النلة: )
 الجنة.8-9-9-1
الشساتة والعاطسة اجلياخة اليت يتلكنا نيما واخنراطع يف الط يعة ولالا،  بّد لوع أن يولكر اجلووة ولالوا، تنوو حيوموا يوييت  الرو  إنّ 

ولووى  وفووي  كوول مووا حيوويه بووع موون لوواا للط يعووة يشووعر أنووع يعوويش يف اجلوووة الوويت وووود اهلل و وواده املت وو ، وموون ووووا تحووره بووع أن 
يلكروا باشنوا الصوريف، حيوموا يظون « موظومع بع خنريار»باشنا الصريف أو فساها، تس  قصيد  يص  اجلوة ويييت ولى ذكروا 

 العوام أّن اجلوة يف السماء، وجنوم أسسل ابرض، وولا ما أخار إليع يف قولع:
 مر از ههنگش که گویی داشت با لطا لبا  یوند ودر مر هر شعا را تازه می کرد/ هنچنان  نداشت / کيز بهشيتی  /

 (376: املصدر نسسع. )گشاینددر حری  هسمان، در می
  وجلماا تونا ابكثر لطسا  من الص ا، والله أحيا يفال السرور، ظوود، أّن بابا  من اجلوة قد تكتف يف حرم السماء(.النلة: )

 املاء جبوة ودن تي وا: ويف ال صيد  ذاها يييت نيما ولى ذكر جوة ودن حيوما يش ع مواظر الوديان واب ار املليئة ب
های جویباران در رسیدی . / چون بهشت عدن اميا بيود  ير ممکير/ کيه  سيون یيواب هور        به لفا  رداز لحر درّه/

 (361: املصدر نسسع) /ی جویبارانش/ هدمی را گرمی وسودا بکاهد، شور ک  دارد.زمزمه
العلبة، ومثل جوة ودن، كوان سوحر اريور اجلوداوا ي عو  ولوى وأسسل واده ابتاو ، وفلوا إ  ساحة وديان اجلداوا النلة: )

 الووم، ويندىء  و ر اإلنسان ووواه و ور ع(.
 «باا جوان»اليت نظمنا الشاور ولى نظام الشعر الت ليده يلكر الشاور اجلوة من ايا استخدامع للتع    «طوتان»يف قصيد  

ضان الط يعة وربوونا، لكّن ييسع وحزنوع يظنور اجلووة جنوموا ، ووولا موا أه روضة اجلوان، وولا ط يع  لشاور قضى حيا ع ب  أح
 يش  إ  أقسى درجات الييس والغم الله وفل إليع: 

   چو بيا غي  همیختيی بيه هير بيد هویختيی        
 

 که از غ  هید به چش  دوزخ، بيا  جنيان.   
 

 (.116: املصدر نسسع)
 ولشد  الييس واتزن، ت نك  رى اجلوة جنوما (بنك متخ ه باتزن،  عل د بكل خىء سىء، النلة: )

 كما نراه أيضا  يلكر اجلوة وما تينا من مياه، تسلس يل اجلوة من ابلساظ اليت ذكروا نيما ووفسنا:
      س سيييييييبی   مبييييييياد هب، چنيييييييان  

 

 کييه درا ييت  از هن بييه یييواب گييران.    
 

 (261: املصدر نسسع)
 يف نوم وميس( لو كان ماء سلس يل نصيل، لغرقدالنلة: )

    تشيينه بيير هب چييون بخييواهش یا ييت    
 

 س سييييييبیل ار نبييييييود روی نتا ييييييت. 
 

 (213:املصدر نسسع)
 لو كود وطشانا  سيخرو كل خىء، ولكن حيوما   أكون وطشانا    أخرو سوى ماء السلس يل(النلة: )
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 القيامة(رستاخيز ).8-9-9-9
تنووو يوورى أن ال يامووة موووود لكوول إنسووان، تمنمووا طوواا العموور وال  وواء يف وووله  وال يامووة موون ابلسوواظ الوويت ذكروووا الشوواور يف خووعره،
، تالشوواور نيموووا حيموول ولووى وا  ووع  ووووير و ووووا الووواس وووودايتنم موون اتالووة الووويت الوودنيا،  بووّد موون موووود لووووا مووإل ال يامووة وال عوو 

هبا اإلنسان إ  يف اجلوة وبعد اتساو وال يامة، وووا  يعيشو ا، توراه  ار  يلكروم باجلوة و ار  أارى باتيا  اببدية اليت لن يتمتإل
 : يصور لوا ال  اء اخلالد الله حيظى بع الواس يف اآلار 

   در هالکيييييی کيييييه گيييييرم دارد وتیيييييز
 

 مييييرده زنييييده کنييييد بييييه رسييييتاییز  
 

.(213: املصدر نسسع)  
  .حيا  ال  اء يف اآلار (املوت قريب وسريإل موا وليحن  اإلنسان يف مثل ولا املوت، لكن النلة: )

ألساظوع ورمووده،  خوعر نيموا، تووراه ي طو  دوور  مون كول بسوتان ويووود يفهبوا الث اتوة ابدبيوة الويت متيوز  من يطالإل أخوعار نيموا  ودإّن 
ووودث  غيووو ا  إطيووووع الواسوووإل بوووابدو السارسووو  و ابوريب ويووووم وووولا ولوووى  جووولريا  يف الشوووعر السارسووو  ، ابمووور الوووله دووووا بوووع أن حيك

  اتدي ، ويص ف راُدا  من رواده ابواُل.
 تيجة. النّ 9
 بعد وله الدراسة اليت  واولد املوروث الديين وود السياو ونيما، والسرضيات اليت وضعواوا لا،  وفلوا إ  جممووة من الوتاُص وو : 
 صوويروا ، توجودناةا يصووران الظوامل واملسوت د بويلوان وجدنا أن الشاورين قد لونا خعرةا برمود ديوية  تواسم مإل الشخصيات اليت يريدان  -1

 قامتة  سو  مونا راُحة املوت والس ن وال تل، ويرشان ابن ياء بيلوان خساتة يع س مونا أريص الص ا ورو  اتيا  والديومة.
 قإل الله كانا يعيشانع، كل يف بلده.يكن ال وا أّن كي الشاورين استخدما املوروث الديين يف خعرةا ووظساه مبا يتواسب مإل الوا -2
إن الواقووإل ا جتموواو  لل لوودين واتكووم املسووت د واجلوواُر الووله كووان يووارس ظلمووع ولووى اممتووإل الووله حيكمووع، أجوو  كووي الشوواورين ولووى  -4

 استخدام الرمود الديوية قواوا  ووسيلة توية للتع   ون ال اهما وأحاسيسنما بطري ة س  م اخر .
ياو قد استساد من خخصيات ابن يواء ولوى خمتلو  أحووالم وأوضواونم والرمزيوة الويت كوانوا حيملو وا يف رسواُلنم ودووواهم، أموا كان الس -3

نيمووا ت وود اسووتخدم خخصووية املسوويف وآدم ولينمووا السوويم، كمووا لوود السووياو قوود وظوو  رمووودا  وخخصوويات أاوورى كامليُكووة والشخصوويات 
رمووود بعووض ابقوووام الوويت ورد ذكووروم يف ال وورآن، بيومووا لوود نيمووا قوود أكثوور موون  وظيوو  رمووز اجلوووة والوووار  املو وووذ  لوودى املسوولم ، وحتوودث ووون

 والتسميات املتوووة لما، كما نراه يستخدم الشيطان ويكثر من ذكره حىت   لد قصيد  من قصاُده إ  و تضمن فور  للشيطان.
كت وية توية  ع  ون هربتنما الشوعرية،  ُولين برموود   الديين استخدام املوروثكي الشاورين لحا يف   ويف  اية املطا  نسطيإل ال وا أن -6

وونا أوانتنما يف  صوير الواقإل املرير الواقإل حتد السلطة املست د  واتاكمة آنلاأ. وولى الرسم من وجود بعض ا اتي  يف كثر  الرمود و و
 كتس  بلكر بعض الرمود كاجلوة وجنوم والشيطان والتوويإل يف  سمياها. ون السياو، إ  أنوا لد نيما ي

   . الهوامش3
 م دون حتديوود خوونر أو يوووم الووو د  الووله كووان والووده خوواكر بوون و ووداجل ار بوون مووردو  السووياو1126يف العووام  ولوود بوودر خوواكر السووياو (1)

ال صور ، وولوى مسوواتة   طعنوا السويار  يف بووط وأربعو  دقي ووة وولوى امتووداد خوه العورو إ  اجلووووو الشورق  موون »(، 14: 1111)بيضوون،
 وإل   إل أبو اخلصيب اليت متثل قضاء  ابإل للواء ال صر  يضم ووددا  مون مون ال ورى، مون بيونوا قريوة   يت واود وودد سوكا ا ألسوا  ومواُيت نسومة  

ه ال ريوة الوادووة اجلميلوة كانود و د  خواور (، ويف وول11: 1112)و واس، «ولى ما يسمى  ور أبوو تلووس مون خوه العورو و ودوى جيكوور
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ووواش »(،   371)ابون موظوور، د ت:  «اسوم يطلووس ولوى الو لف أو ال سور اباضوور»الراتودين. وكلموة سوّياو بالتشووديد أو سويفاو بوالتخسي  
ن حوان ابم ووط  ابو السياو ود  هارو واطسية،  و ل ايلا من امرأ  إ  أارى، تلم يظسر لدى أه مونن مبا يعوضع وما اتت ده م

و كثوور أشوواء اللوووايت أسوورم هبوون يف دواويوووع، ويف »(، 17: 1111)جعسوور، «أو  ، ومل  وود تووينن موون   ادلووع اتووب و شوواطره آ مووع وآمالووع  انيووا  
بووودر خووواكر  ا س ووود آراء معظووم الو ووواد وال ووواحث  الووولين  ووواولوا الشووواور» (.13)بطووورس، د ت: « الدراسووات الووويت حتووود د وووون أدبووع وحيا وووع

السوياو بالدراسوة والتحليول ولوى أّن الشوكل اخلووارج  للشواور كوان دميموا  ق يحوا ، يو صوع التواسووس واجلمواا والوسوامة، كموا اهمووه مون حيوو  
ويف يووم اخلمويط املواتوس »(. 37ه: 1416)و دربوع، «السلوأ بالتلبلو وال لس والت لب نظرا  لرواتة إحساسع الله وفول إ  درجوة املورض

م  وتوواه اهلل إليووع وووود السوواوة الثالثووة بعوود الظنوور، ليسوودا السووتار ولووى حيووا  خوواور العوولاو وقيثووار  1163ابووإل والعشوورين موون كووانون ابوا للر 
العام  ابمل، يف تظة مل يش تينا مإل اجلواد  سوى  ي ة كان رابعنم، ولكن ل  سإل يف اللكرى السادسة لوتا ع متثالع العمي  وسه ال صر  يف

 . (21: 1111)بيضون، «م1176
، قضوى نيموا مراحول (80: 0977پورناموداريان،) «ش يف قريوة يووش الواقعوة يف مادنودان 1276ه املواتوس لسووة  1416ولد نيما سوة »( 8)

انت ول ويف سون الثانيوة وشور  »(. 6: 1466طسولتع حىت سن الثانية وشر  من وموره يف مراوو  الط يعوة اتيوة ووسوه ق اُول اجل واا )دسوتغيب،
، نيما مإل واُلتع إ  طنران وبدأ حتصيلع العلم  يف مدرسة سن لُو  ويف املدرسة ذاهوا ووون طريوس اللغوة السرنسوية  عور  ولوى ابدو ابوريب

ويف خوووونر ده سوووووة »(، 72: 1476)موووو  انصوووواره، «ه ش، حصوووول نيمووووا ولووووى الشووووناد  الثانويووووة موووون املدرسووووة نسسوووونا 1216ويف سوووووة 
ويف ». (527: 0971آرين پوور،) «ظومة أتسانع اليت  عت  أطوا خعر سواُ  قالع، وتينا ولد الشعرالسارس  اتدي ش أنشد نيما مو1461

 (.12: 1476) رايب، «ليلة الثال  وشر من خنر ده انت ل الشاور نيما إ  الرتيس ابولى
ابدبية اجل ية اليت  كط س ولى ابدباء   خترا ون اجلوط، (، الله وجد أّن ال واني  Taine( )1121- 1114) «  »ولا ما يراه ( 4)
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 1«شیجیو نیما» و« سیاب»میراث دینی در اشعار  بازتاب تطبیقیبررسی 

  2زهیر جانسیز                             
 .الم  ی امام یمینی )ره ، ایراندانشجوی دکتری زبان وادبیات عربی، دانشگاه بیر

  8لنگرودی  عبدالع ی ه  بویه
                                           ایران امام یمینی )ره ،گروه زبان وادبیات عربی، دانشگاه بیر الم  ی دانشیار 

  چکیده
بخيش  شعر از اهمیت به سزایی بریوردار است و همیر امر سيب  شيد تيا الهيام     ةتصویر شعری در ادبیات به ویژه در عرل

نيوعی حکایيت از حقیقيت      ژوهشگران و نا دان معالر باشد. ایر موضوع عالوه بر هن که بیانگر احساس شاعر است، بيه 
کند. از دیگر سيو شياعر بيا اسيتفاده از میيرا       انسانی داردکه شاعر با حس یود ترسی  و با عواطا و احساساتش بیان می

کند. بدر شياکر  هایی را متناس  با اهداف یود ی ق میتدینی به عنوان یک تکنیک، ضمر بیان تجارب یویش، شخصیّ
ضيرورت شيرایز زنيدگی و    ه همتای ایرانی وی از دسته شاعرانی بودند که بنيا بي   ما یوشیجالسیاب شاعر معالر عرا ی و نی

حاضير بير  ایيه روش     ةجبر محیطی، از تصاویر شعری برای ابراز عواطيا و احساسيات درونيی یيود بهيره جسيتند. مقالي       
در هثيار ایير دو شياعر را    تح ی ی و با رویکردی تطبیقی بر هن است تا از یک سو میيرا  دینيی بيه کيار ر تيه       –تولیفی 

. نمایندگان شعر معالر  ارسی و عربی چه نوع تصاویر شعری در هثيار یيود   9نشان دهد که  بررسی کند و از سوی دیگر
. دو شاعر نامور عربيی و  ارسيی دارای   8. شیوه کاربرد میرا  دینی و مذهبی در هثارشان چگونه است؟ 2اند؟ به کار برده

 ی در ایر زمینه هستند؟چه وجوه تمایز و تشابه
و هن را متناس   انددهد که هر دو شاعر از میرا  دینی و مذهبی در اشعار یود بهره جستهنتایج حالل از تحقیق نشان می

 های اجتماعی و حکومت مستبد و ظال  حياک  بير جواميی سيیاب و نیميا، هير      اند. وا عیتشان به کار بردهبا شرایز زندگی
 ن داشته است تا با بهره گیری از لنعت  ناع احساسات درونی یود را به لورتی غیرمستقی  بیان کنند.را بر ه یک از هنها

ت  یامبران و از نمادهایی بهره گر ت که هنيان در رسيالت یيود بيه کيار ميی بردهانيد،        سیاب در ایر میان بیشتر از شخصیّ
هيای دیگيری ماننيد    ر برجسته عرب از نماد و شخصیتدرحالی که تنها شخصیت  یامبر نیما، مسیح است. از دیگر سو شاع

در   رشتگان و بریی از ا وام ذکر شده در  رهن بهره گر ته است، حا  هن که شاعر ایرانی بیشيتر از نمياد بهشيت و دوزخ   
 هثارش استفاده کرده است.
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