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 السماوي ىيف شعر حيياستدعاء الشخصيات الرتاثية 

 ()موتيف اإلمام احلسني منوذجًا

  الدکتور رسول بالوي

  الدکتورة مرضية آباد

  الدکتور علي خضري

 :    الملخص

م يتوجب  ليبيهم أن همالتراث مصدر غني و ن أالشعراء المعاصرون  كلقد أدر 
ء الشخصببياا التراثيبب  فبببي شببعر م  ويببب  سبببتدلاافکثيبببراا مببا  بباموا  ال يسببتونوا لنبب   

بببي القبببدر  ا ي ا يببب   شببباراا تنم  م  مبببا ت ميببب  مبببن دالالا واإل توظيفهبببا فبببي  نيببب  البببنه 
مبن أ برا التقنيباا التبي التمبد ا الشبعراء  د  عبييقصيد   فاستدلاء  ذه الشخصبياا ل
ألن  ؛وجدانيببببب  ال تخفبببببل ليبببببل المتيقبببببيو ي  صبببببا د مم لتمن هبببببا  مولببببب  ف ريببببب  فببببب

الوجبببدان اي ببباءاا دالليببب    غال ببباا مبببا ي بببون لهبببا فبببي البببذ ن و المسبببتدلا الشخصبببياا
الوليب  و تما ي معهبام  مبا تمثيب  فبي وليب  ولاطفي م تفرض ليل القارئ نولاا من ال

ليبببس اسبببتدلاء الشبببالر  ييببب    أ يانببباا ن ر  بببوييتببب ثيالفبببردا والجمبببالي مبببن   بببور و 
ر بببا  کثافببب   تبببشخصبببي  مبببا و   بببذا مبببا و  مالشبببعرا فبببي منجببباه س تصببب   موتيفببباا يکر 

الموتيب  فبي الشبعر مبن الظبوا ر التبي  يعبد   ن ره ليس معالجت  في  ذه الدراس  
تستخدم لفهم النه األد بي؛ وال يقبوم فقبط ليبل مجبرد الت برار فبي السبيا، الشبعرام 
نمبا مببا يتر بب   ببذا التکببرار مببن أثببر انفعبالي فببي نفببل المتيقببي  و ببد  بباو  الشببالر  واإل

                                                 
 )جامعة فردوسي مشهد(. 

  مشارکة في جامعة فردوسي مشهد()أستاذة. 

 )أستاذ مساعد في جامعة بوشهر(. 
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أن يجع  من الموتي  أدا  جمالي  تخدم المو وع الشعرام ي يس السماوا  العرا ي
ت شب  لبن ا ل باو أو الت  يبد البدالالام و  ثبراءاوتؤدا وظيف  جمالي  تسالد ليل 

دالالا وثيقببب  الصببببي    ياتبببب  ت مبببب   يمببببن أ ببببم موتيفاتببب  التببببو  ميسببببعل اليببب البببذا 
شبعره  کثافب   يفب ذا الموتي   "م فقد ورداستدلاء شخصي  ا مام ال سيننفسيت  "و 
رمببا  ن مببام ال سببيفا  ؛رؤی جديببد  مبب  دالالا و ي ببد انببااو لببن معنبباه ال قيقببي لو 

ُنصبر  العدالب  و  و رما ال ا ث لن الفداء من أج  الم دأ/ الدينم و و خالد  ليت  ي  
  المست عفين في وج  الج روا

م -الت يييببي – ببذه الدراسبب  التببي التمببدا فببي خطتهببا ليببس المببنه  الوصببفي 
تعبببال  دالالتهبببا فبببي تجر ببب  الشبببالر؛ و و  اسبببتدلاء شخصبببي  ا مبببام ال سبببيند ترصببب

کيبب  يسببتدلي السببماوا الالتبب  النقديبب  فببي الشببعر  د: مببا الموتيبب  وتيبب األسبب ي  اآ
ر فبببي شبببعره اا فبببموتي ا الت ار ببب شخصبببي  ا مبببام ال سببببين  امببببا  بببو أثبببر  ببببذ  و يتکببببر 

الموتيبب  فببي شببعر  اا  ببذ ميهببيالموتيبب  ليببس مخييبب  المتيقببي  ومببا الببدالالا التببي 
 السماوا 
      المقدمة:

 حياة الشاعر:

م ُولبببدم  مدينببب  السبببماو   بببالعرا، فبببي السبببادل  بببو ي يبببس ل بببال ل بببود السبببماوا
ناصبببي   كامتيببم ال ببديث يُيعت ببر مببن رو اد الشببعر العر بب مم9696لشببر مببن مببارل

ببري فبي کييب  ا  مم9609آدا  جامعبب  المستنصبري  لببام الشبعر فبي و بباک م کبر  تخ 
والم بببايق  فبببي لهبببد اسببتهد   الم  قببب   مببب   التبببدريل والصببب اف  وا لببب ممثببم  ل

مم 1991سببببعودي  سببببن   تببببس فببببر  الببببس المميکبببب  العر يبببب  ال النظببببام العرا ببببي السببببا ،
انتق  مهاجراا  م ثمالص اف م يعم   التدريل و 1991 تس سن   استقر   ها في جد هو 

مبا ک أو ( 11م :  0212م ) بدوی ورالسبط ها يقبيم  تبس کتا ب   بذه ؛ و سترالياأالس 
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نتقيببا مببن : ي يببس ل ببال ل ببود     االث ثببي يسببما: »يعببر   نفسبب   يوتبب  الشببعري 
فبببي  يبببا طينبببي مبببن  يبببوا مدينببب   مم19/3/1999 لبببس صبببدر ا  تببباري ا ير بببم أمببب
م ف و ال الي  يم وظيفتال کالوريول في اليو  العر ي  وآدا ها أ م  شهاد   السماو 

م في  قو  ال يم يفخاخو  يأنص  ش اک رم م أو صي اد غير ماياألمانفي  ستان 
أم ا في اصطياد ُ دُ د فروک ليس غصن اليقظ  في امبنک ذب بب ب ال بان فيب  لصبافير 

 (  10و 11 ه:  نفس المصدر« )أل  ما

لببس ا اثببر ذلببك لجبب  ثببممم 1991لببام  أ ببداث جنببو  العببرا،مقببات ا فببي  ركاشببت
م  يببث أ ببام فببي  ببياف  المميکبب  ن ببو سببا  سببنواا لمبب  ودي المميکبب  العر يبب  السببع

« ي بببببصبببببوا الشبببببع  العرا»والثقبببببافي فبببببي اذالببببب   يخ لهبببببا ر يسببببباا ليقسبببببم السياسببببب
فبببي  بببذه السبببنواا و  م بببث  مبببن مدينببب  جبببد کانبببا تُ  يالتببب مالمعار ببب  لينظبببام العرا بببي

 فببي سببي بب  مقببا  سياونشببر أکثببر مببن ث ثم مسببا  ألببد  لشببراا ال ببرام  السياسببي ال
لببس مببا نشببره مببن دواويببن ا بباف  اممارسبباا النظببام السببا ، الصبب اف  العر يبب   ببو  

 (  32و 09 : هم0222 مشعري  )القرنس

ان الجامعب  الجا ا  األولبس لمهرجب من  ينها:م العديد من الجوا ا وا اا السما
أ ها الثقافي  األولس لن ديوان :  مم جا ا 1913و 1910 يالمستنصري  ليشعر لام

عب   رلايب  جام الإل بداع الشبعر  ي ن ترکام جا ا  م1990لام « يوطن يلل ي ي »
 )المصبببدر «فببب ين البببوطن ي بببذه خيمتببب»لبببن ديوانببب :  مم1992البببدو  العر يببب  لبببام 

 (  32:  نفس

لبس اليوب  اُترجم العديبد منهبا م و عظم المنافذ األد ي  العر ي ُنشرا  صا ده في م
الشبالر  األسبترالي  : مبن  بين مبن ترجمبوا لب و  ملس اليو  الفارسبي ا وأخيراا م نجيياي ا 
صببببال  "األسببببتاذ فببببي جامعبببب   نفسببببيفانيا و م "رغيببببد الن ببببال"والببببدکتور   "آن فير يببببرن"

 آخرون  و  "طعم 
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نصببببير نسبببباني  و شببببالر الق ببببي  العرا يبببب  وشببببالر ا  اأصبببب   ي يببببس السببببماو 
 ب  المقبام  ن اسبتقر  ألس اصقاع المعمور  أفنذر  يات  مشرداا في  مالشع  الم طهد

 ستراليا  ألصاه في  وا عاا 
 مببن  مبب  رأسبب  الببس أخمببه ي  نبب  لرا ببأال  ا   امتبب  فببي  ببذه الببديار النا يببام فببرغ
لبببب  ت اليبببب  سياسببببي  ل ببببر شبببب ک  المعيومبببباا و م يعببببيئ دا مبببباا وسببببط ال ببببدث  دميبببب 

ف س العالمي م فهو ليل شا    نا د  و اهٌّ  ارع     ان  م ي   سياسي  و ات   و  ملرا ا
 موتيف:ال

 ي ببببو األور  يالنقبببد األد بببب ي تمببببام واسببب  فبببباتيببب   ال  بببث لببببن المو  يلقبببد  ظبببب
صبب  کيمبب  "الموتيبب " أالنقببد وت ييبب  النصببوه األد يبب    يفبب ال ا لت بباره لنصببراا فببا 

 ا ل او والداف  و ا ثار م و ال ر  م  في اليو  فرنسي م تعني
الن بببام و  سبببمممنهبببا: الر  ليبببوم مختيفببب ميببب " فبببي فنبببون و "الموتتسبببتخدم مفبببرد  

 لعيببببف األد  و  التصببببويرو الخياطبببب م و ال يا بببب م و م لالموسببببيقو  الهندسبببب  المعماريبببب مو 
ر سبب ي  المثبببا م الموتيببب  فبببي  البببذا ييعببب  دوراا  فبببن التصبببوير يعنبببي العنصبببر الم بببر 

سببببيوك  م ن ببببراا موسببببيقي م نببببا  ببببد ي ببببون  ببببواراا  فببببي الفيببببم لفهمبببب   فببببالت رار أساسببببياا 
 ببببب ئ: 1329سببب ميم ا) م ببببان آلببب  التصببببويرم    و م صبببوتاا و م الشخصبببياام نببببوراا 

15  ) 

ر فبببي و     الموتيببب  فبببي األد  يعنبببي الف بببر  الر يسببب  أو المو بببوع البببذا يت بببر 
ال (  و 772م: 7779ال البث )طب م ل بافا و ا و المفبرد  المت برر م أوالعم  األد يم أ

 د ي  ألالموتي  في األلما  الفني  وا لن الت رار  و السم  الوال   ليأيخفس 

 شببب   لبببام   نهبببا الجببباء المت بببرر والمسبببتمر ال امببب  « موتيببب »ُتعبببر    يمببب  
ت ببوين الشبب   )ال نيب     البب ( أو الم تببو  أو  يمبب  ثقافيب م والببذا يببدخ  فبي  لمعنبل

 ( 76م: 7770م )الشامي لمختي  أنواع ا نتاي الثقافي
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ف بر  أو جميب   د ي ون دا (م و أ ع ا أو اسماا أو  تل د ي ون  يم  )ف الموتي 
يت بببرر فبببي مر يببب  مبببام لنبببد شبببالر م بببددم أو شبببعراء مر يببب م أو يصببب    اا أو تع يبببر 
مثيبب  ذلببك فببي األد  العر ببي ف ببر  مببن أتاريخيبب  معينبب   و  مر يبب تت ببرر فببي "الامبب " 
الو بببو  ليبببل األطببب  م وليبببون و  رملقتيببب  التبببي تصبببي  طال ببب ا الثببب ( روو ا)الهامببب 

الهمببذانيم  شببام" فببي مقامبباا ببدثني ليسببل  ببن  "و "األنببا" لنببد المتن ببيممهببام أوال
م الم بباو" فبببي ألبب  لييببب  ولييبب م و بببذلك أدرك شببهرااد الصبب او فسببب تا لببن ال ببب "و
ال بار  "فبي شبعر نباار   بانيم أو  "المبرأ "في العهبد المميبو يم و "ري  في الشعراالت"

م أو  "صببور  اليجببوء والشببتاا الفيسببطيني"فببي روايبباا نجيبب  م فببوظم أو "المصببري 
فببي الشببعر الفيسببطيني  عببد الن  بب م  "األنببدلل الجديببد "أو  "ال نببين ليفببردول المفقببود"
 (  770م: 7779في شعر االنتفا   الفيسطيني  )ط م  "صور  ال جر"و

 أهمية الموتيف:

موتيفاام يعني أ ميب  تيبك  يص   لما  ت / رماک فل أن  ت رار ف ر / صور ال يخ
ترغي في رأسب   تبل تمبل لييب  و  لشالرم  يث ت    / الرما لند ا/ الصور الف ر 

انهماك الشالر في ُ عد معبين أو  نفس م  معنل أن ليموتي  دالل  نفسي م تشير الل
 هبا  بد    نبك ت بل  ت بدأ لب  مبن تبراث انسباني ورو بيم و »ام ثبم ستورا   في ف بر  مبا

دون فببب ذا  بببو أغيببب، نفسببب  تجببب  يمثيهبببا  نببباكم اأغيقبببا دونببب   ببب  طريببب،م ف يثمبببا 
(  ثبببم 999م: 9607 سبببمالي ما« )صبببطدم  هبببا  بببذلك فبببي ألمبببا، نفسببب ااألشبببياءم 

جديبببد م تعطيهبببا القبببو  وال يويببب  واأللببب،م وت قببب، لهبببا  يمبببد  ا  شبببرايينيبببروو يقول هبببا و 
 فالييتها   ور ا و 

 بار / األفالق بايا للباتفهم أسيو  الشالرم مثيمبا يشبير  الموتي  يسالدنا في
ذا وجببد لنببد شببالر مببن الشببعراء انمببا يو بب  تيببك    و التببي  انببا تتفالبب  فببي ذ نبب اإل

 بببين الوا ببب  النفسبببي المعببباني و البببت  م ال  يبببر  بببين  بببذه الصبببور و الع  ببب  ال ميمببب  و 
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آرا بب    مببا أن الشببالر يسببتخدم الموتيبب  لي بب   مببن خ لبب  مببا لتوجهاتبب  و ر و ليشببال
تقبدو  بين في داخيب  ومبا يعتمب  فبي صبدرهم وليفبر ن الشب ناا التبي تتصبادم و  يترا م

 تخييه لميي  تنفيل و أ  ل  

الموتي  ال يقوم فقط ليل مجرد ت رار اليفظب  فبي السبيا، الشبعرام انمبا يقبوم 
ليببس مببا تتر بب   ببذه اليفظبب  مببن أثببر انفعببالي فببي نفببل المتيقببيم و ببذلك ف نبب  يع ببل 

 مبببن جان ببباا مبببن المو ببب  النفسبببي واالنفعببباليم ومثببب   بببذا الجانببب  ال يم بببن فهمببب  اال  
راسب  الموتيب  داخب  البنه الشبعرا البذا ورد فيب م ف ب  موتيب  ي مب  فبي خ   د

 ذلببكها ط يعبب  السببيا، الشببعرام ولببوال ثنايبباه دالالا نفسببي  وانفعاليبب  مختيفبب  تفر بب
ل بببان ت ببببراراا لجميبببب  مببببن األشببببياء التببببي ال تبببؤدا الببببل معنببببل أو وظيفبببب  فببببي ال نبببباء 

فب  د الشالر ليل تشب ي  مو الشعرام فالموتي  ا د  األدواا الجمالي  التي تسال
 ال ناء الشعرا   الدالالا و  وتصويره في اثراء
 دالالت الموتيف:

د ببي فببي النقببد األ ضن أ ببم الم ونبباا لدراسبب  األف ببار واألغببرامبب د  الموتيبب  يعبب
 يم ن لنا أن ن د د مفهوم   ما ييي: ت يي  النصوهم و و 

ر  س ببال فببي الببنه  و  اواًل: ر  ببد ي ببون  ببذا العنصببر ال بب  لنصببر م ببر  م ببر 
 نفسببببي ا   البببب ا م و م مشببببهداا م ف بببباءا م امانبببباا م م انببباا م لونبببباا م صببببور ا م صببببوتاا م  ببببدثاا شبببي اا 

  الخو م    (و الجنونم و الفروم و ) ال انم 

اليببون  ذاتبب  ال  فالعامبب  الببذا يجعبب   ببذه العناصببر موتيفبباا  ببو الت ببرار  فمببث ا 
ر ييفببا انت بباه المتيق بب ببر موتيفببا ا يعت ي في قببس ي  ببث لببن سببر  ببذا ول ببن لنببدما يت ببر 

 الت رار م اوالا الکش  لم ا وراء النه 
ر  فببي ألمببا  شببخهک مببا أو األغببراض والمو ببولاا الم ببو األف ببارم  ثانيااًا: ر 
 فتر  امني  م دد   جي  أو
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ت بببببرار المو بببببوع( يشبببببتر ان فبببببي   بببببي  الن )أا العنصبببببر و ان المفهومبببببا بببببذ
ولبو  - باليفظ  ي المفهبوم األو  يهبتم  المعنس  فالموتي  فبويختيفان في ُ عدا اليفظ و 

المفهببوم الثبباني  ببو ت ببرار الف ببر /  فببيو   –المو ببوع أنبب  ي ببون فببي خدمبب  المعنببس و 
 / المو وع  المعنل

ر فبببي اافبببالمفرد مو بببد ت بببون ليموتيببب  وظيفببب  رمايببب  / الموتيفببباا لنبببدما تت بببر 
 الب صبر الف ع ار ک أخری ت برار العن اي اءاا رماي  لشالر ت م  دالالا و لما  اأ

جديببد  تؤ  يبب  لي ببون دالالا ي بباءاا و اصبب   موتيفبباا ي ببفي لييبب  فببي الببنه ل ببي ي
 ي  شخصي  ا مام ال سين في الشعر المعاصر / رما رمااا  موتي 

 خلفية البحث:
خص    و  الموتي  في األلما  األد ي  ظهرا في ان  أو   دراساا معم ق  و 

فبببي  بببذا الصبببددم  بببي الدراسببب  التبببي ألبببد  ا  األوسببباط الثقافيببب  الور يببب   وأو   دراسببب 
ن "معجبببببم "اسبببببتيا تامسبببببون" أواخبببببر السبببببتيناا مبببببن القبببببرن العشبببببرين ت بببببا لنبببببوا

لثانيبب  فببي  ببذا المجببا   ببي دراسبب  "الياا ببا والدراسبب  ا ممو ببولاا األد  العببالمي"
م ببببامين األد  »التببببي أثببببرا الم ت بببب  العالميبببب    تببببا ين  مببببا:  لمانيبببب مفرنايبببب " األ
            تبببببدا  همبببببا ال ثيبببببر مبببببن ال بببببا ثين ام و بببببد «موتيببببب  األد  العبببببالمي»و« العبببببالمي
 (  6و 2 ب ئ: 9722)تقوام 

دراسباا  بو  الموتيب    ب   لالفارسبي لبم نعثبر ليب بين العر بي و األد لکننا فبي
 صبطي  مبؤخراا ومبن خب   النقبد األد بي الور بيلقدين من الامنم فقبد دخب   بذا الم

 دراساا معم ق  في  ذين األد ين  ب  أشبار لب   عبض   ظب الرغم من ذلك لم ي لليو 
ولعبب    سبباتهم النقديبب  معر ببين لببن أصببول  وجببذوره النقبباد وال ببا ثين فببي طي بباا درا

م "کيبب  يتشببک   ببو الموتيبب  و  مببالببن الموتيبب  الموسببوم   ببب " "م مببد تقببوا"دراسبب  
د  مبن نولهبا فبي جامعب  "تر يبا مبدرل"  بي الفريب "يد بأنقبد "التي تم  نشر ا  بمجي  

 في  ذا المجا  
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نخبه  منهبا  البذکر  أما الدراساا التي نالا  ص  الس ، في تجر ب  السبماوا
/ ي يبس ش الي  ال داث  في الشبعر السياسبيا"  سنم الموسوم  ب كکتا   سين سرم
غتببرا  فببي االد جببا ين  ببدوا الموسببوم  ببب"العش، و کتببا  م مببو  م"السببماوا أنموذجبباا 

 /فبي المنفبس يالعرا ب   فاطم  القرنبي الموسبوم  بب"الشعرکتاو  "،شعر ي يس السماوا
 ي/ دراسبب  فبببآفا، الشبببعري شببرت  الموسبببومين  ببب"نموذجببباا"م وکتببا ي لصبببام  االسببماو 

/ دراسببببب  فبببببي شبببببعر ي يبببببل مو يببببباا الخطبببببا  الشبببببعراشبببببعر ي يبببببس السبببببماوا" و"
  السماوا"

منهببا:  داا يببرانم  يييبب  جبباوالدراسبباا التببي تناولببا تجر بب  السببماوا الشببعري  فببي 
يجبان مع  الداد المعيمين  م افظب  آذر رسال  جامعي  لني  درج  الماجستير في جا

"لبي    اليوب  الفارسبي  ليطال ب « مفا يم المقاوم  في شعر ي يس السماوا»: ولنوانها
ل داأل بد غي ببي"  ورسبال  أخبری ليبس مسبتوی الماجسببتير   شبرا  " ج بارا کي نبده"

« ااألسيو ي  في شعر ي يس السماو » :رمانشاه ولنوانهافي جامع  رااا  م افظ  ک
کبببب   ببببذه الدراسبببباا وال  ببببوث ي يببببس معببببرو "  و " ليطالبببب  " هنببببام  ببببا را"   شببببرا 
  لبببس مو بببوع الموتيببب  فبببي شبببعر السبببماوا؛ ورسبببالاالمقد مببب  لبببم يتطبببر ، أصببب ا ها 

"توظي  الموتيبب  فببي شببعر فببي مر يبب  الببدکتوراه الموسببوم   ببب الببد تور رسببو   بب وا
 ي الدراس  الو يد  التبي تم با فيهبا معالجب   "الفردوسي"ي يس السماوا" في جامع  

 مو وع الموتي  في شعر السماوا  

فببي "اسببتدلاء شخصببي  ا مببام ال سببين" لببس موتيبب  ا  ببذه الدراسبب  تطر  نببا فببي
التببي تببرد کثيببراا  شخصببياا التراثيبب لي اا نموذجببأعر الشببالر العرا ببي ي يببس السببماوا شبب

المببنه  األسببيو ي الببذا اتخببذناه طريقبباا لهببذه الدراسبب م ال يقبب  الشببعرا  و منجبباه فببي 
لنبببد لمييببب  رصبببد الموتيفببباا واإل صبببا ها فبببي البببنهم انمبببا يتجببباوا ذلبببك البببل النقبببد 
والت يي  والتو ي  ليمعاني التي ينطوا لييهبا العمب  ا  بداليم والع  باا اليوويب  
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ر  الفنيبب  التببي يتمتبب   هببا التببي ت شبب  لببن خصوصببي  الرؤيبب  مببن نا يبب م ولببن القببد
 الم دع من نا ي  أخر      

ألنبب  جبباء منهببام  يع  ببُر التببراث لببن األمبب  و ويتهببام  بب   ببو خيببُر مع  ببر لنهببام
ل أي بب  أمبب  أن تؤس بب و کببذا کبب  تببراث  ببو جبباء مببن األمبب  التببي أنجاتبب م فبب  يمکببن

وا  بداع ألن  التراث يختان ام اناا النهبوض  ؛غير تراثها نه تها ليل تراث آخر
في  يا  األم م و و ااد ا التباريخيم وال تت قب، المنعطفباا ال  بر  والنه باا فبي 

   يا  األمم دون ااد ا التاريخي

  الهوي بببب  ال  بببباري   للمبببب م وت  يببببد ذاتهببببا وليتببببراث وظيفبببب  أساسببببي  فببببي تجييبببب
ؤ  لت ار أن التراث يت س  لمجمول  الر ان سارم  و ماي   ذه الذاا من الذو ان واال

  ر هبا ال ياتيب  الشبا   تجاطبو     األمب  فبيتبواألف ار والخ براا وا  بدالاا ممبا أنتج
وفبي  باالا البامن م اد بار والر بودالوفبي  باالا ام نتصار والهايم الفي  االا ا

مم مو ببببب  7799)فبببببا اام  المت بببببرك الم بببببيط  جميببببب  فعاليببببباا األمببببب  وم تسببببب اتها
 المثق ( 

مصبببادر ا لهبببام الشبببعرام  يبببث يسبببتمد  منببب   و بببان التبببراث مصبببدراا سبببخي اا مبببن
األد  العر بي المعاصبر  افب   بال ثير نمباذي ومو بولاا وصبوراا أد يب ؛ و  الشعراء

مببن األلمببا  األد يبب  العظيمبب  التببي م ور ببا شخصببي  تراثيبب   فيهببذا يعببد  التببراث فببي 
ي  التبي األد  العر ي المعاصرم مصدراا أساسي اا من المصادر الثقافي  والقيم ا نسبان

سبببتمدوا منهبببا شخصبببياا تراثيببب  ل  بببروا مبببن ال ببب  لييهبببا الشبببعراء المعاصبببرونم و 
 خ لها لن جوان  من تجار هم الخاص  

 استدعاء التراث في الشعر المعاصر:

يتوجب  ليبيهم أن  مهمن  التراث مصدر غني و أالشعراء المعاصرون  كلقد أدر 
صببياا التراثيبب  فبببي شببعر م  ويببب  سبببتدلاء الشخافکثيبببراا مببا  بباموا  ال يسببتونوا لنبب   
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بببي القبببدر  ا ي ا يببب   شببباراا تنم  م  مبببا ت ميببب  مبببن دالالا واإل توظيفهبببا فبببي  نيببب  البببنه 
مبن أ برا التقنيباا التبي التمبد ا الشبعراء  د  عبيليقصيد   فاستدلاء  ذه الشخصبياا 

وجدانيببببب  ال تخفبببببل ليبببببل المتيقبببببيم ألن  صبببببا د مم لتمن هبببببا  مولببببب  ف ريببببب  و  فبببببي
اءاا دالليببب  لوجبببدان اي ببباغال ببباا مبببا ي بببون لهبببا فبببي البببذ ن و  دلا الشخصبببياا المسبببت

وليب  الما ي معهبام  مبا تمثيب  فبي وليب  و لاطفي م تفرض ليل القارئ نولاا من التو 
  ت ثير  ويينالفردا والجمالي من   ور و 

ستخدامها ا» :في الشعر العر ي المعاصرم يعني وتوظي  الشخصياا التراثي 
ن أ عاد تجر   الشالر يع ر من خ لها ب أو يع ر  ها لن رؤياه تع يرياا ل م  ُ عد م

 ( 97: م9660لشرا اايدم « )المعاصر 

/ الرمبببببوا التاريخيببببب  فبببببي القصبببببيد  العر يببببب  لقبببببد شبببببالا الشخصبببببياا التراثيببببب 
مببن  –لکبب  الشببعراء ليببس مببوروثهمم يسببتمدون مببن مصببادره المختيفبب   اذال ديثبب م 

مبوروث أد بيم ومبوروث وروث تباريخيم و مبوروث صبوفيم ومبن مبمبوروث دينبيم و 
طيبببببباا مختيفبببببب م مببببببن أ ببببببداث وشخصببببببياا معلناصببببببر و  -فولکيببببببوراو أسبببببطورا 

شاراام ي نون منها رموا م و   اإل

فقببد وجببد الشببالر المعاصببر ر ببن تصببرف  تراثبباا شببديد الونببس متنببوع المصببادرم 
 أدواا يثببرا  هببا تجر تبب ف   بب  ليببس  ببذا التببراث  ببنهمم يمتبباو مببن ينا يعبب  السببخي  

يببوفر لهببا أغنببس الوسببا     فببي الو با نفسببالشبعري  ويمن هببا شببموالا وکييبب  وأصببال م و 
الفنيبب   الطا بباا ا ي ا يبب  وأکثر ببا  ببدر  ليببس تجسببيد  ببذه التجر بب  وترجمتهببا ونقيهببا 

 (  07لس المتيقي )السا ،: ا

 أسباب استدعاء الشخصيات:

التراثيبب  فببي تجبباه الشببعراء العببر  المعاصببرين الببل الشخصببياا اومببن أسبب ا  
شببعر م  ببي الظببرو  السياسببي  واالجتماليبب  الخانقبب  التببي مببر ا  هببا األمبب  العر يبب ؛ 
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ففي العصر ال ديث مر ا األم  العر ي   ظبرو  مبن القهبر السياسبي واالجتمباليم 
مبببن الصبببما الثقيببب   ريببباام وفبببرض ليبببل أصببب ا  البببرأا سبببتاروأدا فيببب   ببب  ال 

ستخدم ا(  فيهذا 77و 77 يات  )السا ،:  انا أي  م اول  لتجاواه ت ي  صا  ها 
الشبعراء العببر  المعاصببرون الشخصببياا التراثيب  فببي شببعر م ليسببتطيعوا أن يتسببتروا 

سبتخدام مبن غنبل فنبي  ففبي وراء ا من  طئ السبيط  البل جانب  مبا ي ققب   بذا اال
ن أ بي التبي دلبا الشبالر الوا   ان  الظرو  القاسي  التي اجتا ا الب  د العر يب  

يعکبل کي م مبن خ لهبا و لس اسبتخدام الرمبوا  مبا فيهبا الشخصبياا التراثيب  ليبتا  ييج
 رؤاه   ري  أکثر معانات  و 

تجبب  الشببعراء العببر  المعاصببرون الببل اسببتخدام اومببن األسبب ا  األخببر  التببي 
التراث والشخصبياا التراثيب م  بو أن يتم  نبوا مبن تصبوير خيجباا  اجباتهم النفسبي  

ء المعاصببببرون     ببببذه الشخصببببياا التراثيبببب   فالشببببعراوآالمهببببم و مببببومهم مببببن خبببب
يعببباودون الرجبببوع ليبببل أمببب  أن يسبببتطيعوا  هبببذه الوسبببا   أن يرجعبببون البببل التبببراث و 

ن  فبببالخاصببب م ور  مبببا أ ثبببر تهد ببب  لهبببا  و هبببذا  يع  بببروا لبببن أصبببد، تمثيببب  لهمبببومهم
ن المعطيباا التراثيب  و   ديثالشالر في العصر ال أن   أصب   يبر و يع  بر لنهبام يدو 

تب م   يبث يمبن  تجر تب  نولباا دوره  و أن يختار مبن  بذه المعطيباا مبا يوافب، تجر 
صببال  والشببمو  لببن طريبب، ر طهببا  التجر بب  ا نسبباني  فببي معنا ببا الشببام م األ مببن

ومببببن نا يبببب  أخببببر  يثببببرا  ببببذه المعطيبببباا  مببببا ي ببببيف  لييهببببا مببببن دالالا جديببببد  
الشبببالر العر بببي المعاصبببر يفسببب  وي سببب ها  يبببا  جديبببد   فيبببيل غري ببباا اذن أن نجبببد 

والتببي مببر ا ذاا يببوم  مالمجببا  فببي  صببا ده ليمعطيبباا التراثيبب  التببي تتجبباو  معبب 
 ( 770م: 9607م سمالي االشالر نفس  ) ا الانانتها  ما ول هاالتجر   نفس 

 ستدعاء ووظيفته: أهمية اال

 مکانببباا يکبببون  بببد وصببب  الر المعاصبببر أنببب   اسبببتو ل   بببذه االشببب كلقبببد أدر 
ألن المعطيببباا  كال ين بب  مبببن القببدر  ليبببس ا ي بباء والتببب ثير؛ وذلببتجر تبب   معبببين 
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مببببن اليصببببو،  نولببباا اصببباا مببببن القداسبببب  فبببي نفببببول األمبببب  و التراثيببب  تکتسبببب  لونبببباا خ
لشبالر  بين يريبد ادا بم فبي وجبدان األمب م و ور  بي و  وجدانهام لما ليتراث مبن   ب

لي  ا  اا تراثها يکون  د توس  لس وجدان أمت   طري، توظيف  ل عض مقوماالوصو  
ماا في وجبدان ليي م وک  معطس من معطياا التراث يرت ط دا     وی الوسا   ت ثيراا 

ث يکفببي اسبتدلاء  بذا المعطببس أو وجدانيب  معينب م   يباألمب   قبيم رو يب  وفکريبب  و 
مبببن معطيببباا التبببراث  ثبببار  کببب  ا ي ببباءاا والبببدالالا التبببي ارت طبببا  ببب  فبببي  كذا

أن نجبببد »اذن  (م فيبببيل غري ببباا 99م: 9660م  تيقا يببباا )لشبببرا اايبببدم وجبببدان السبببا
التبي مبرا ذاا و  مصبيدت  للصبواا التبي تتجباو  معب الشالر يفس  المجبا  فبي  

م: 9690سببببمالي م ا) «لانتهببببا کمببببا لانا ببببا الشببببالر نفسبببب و  هاالتجر بببب  نفسبببب يببببوم 
770 ) 

تمتَّبببب  ت التراثيبببب / خيبببب وال  ببببد  أن نشببببير الببببل أن توظيبببب  أسببببماء األلبببب م التاري
 م تر طهبببا دت مببب  تبببدالياا معق ببب» ألنَّ  بببذه األسبببماء  ط يعتهبببا ؛  ساسبببي  خاصببب 

 قصه تاريخي  أو أسطوري م وتشير  يبي ا أو  ثيبراا البل أ طبا  وأمبا ن تنتمبي البل 
(؛ لهببببذا فبببب ن  ادراك 95م: 9629)مفتبببباوم « ثقافبببباا مت الببببد  فببببي الامببببان والم ببببان

لنصبببوهم التبببي تقبببوم  توظيببب  أسبببماء األلببب م التراثيببب  القبببارئم لداللببب  مثببب   بببذه ا
م اني  تعيين  لها من خ   السيا،   يتو   ليل معرف  القارئ  هذه الشخصياا واإل

الشخصبياا التاريخيب  ليسبا مجبرد ظبوا ر کونيب  لبا ر م األ داث التاريخي  و و 
ال ا يب م  دالالتهبا الشبمولي  كلبس جانب  ذلبا ن لهبا تنتهي  انتهاء وجود با البوا عيم فب

أشببکا  أخببری؛ فداللبب  ال طولبب  فببي صببي  و  –ليببس امتببداد التبباري   –القا يبب  ليتجببدد و 
 عبببد انتهببباء الوجبببود  –فبببي  ا بببد معبببينم أو داللببب  النصبببر فبببي معرکببب  معينببب  تظببب  

صبببال   ألن تتکبببرر مبببن خببب   موا ببب   ا يببب م و  –المعرکببب   كأو تيببب كالبببوا عي لبببذل
مبن ن التاري  ليل وصفاا ل ق ب  امنيب  ا»(م اذ 977م: 9660جديد  )لشرا اايدم 
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اذن  كسان معاصر أو  بديث لب م فييسبا  نباان كوجه  نظر معاصر لهام ان  ادرا
 ( 775م: 9629)ناص م  «صور  جامد  ثا ت  ألي  فتر  من  ذا الما ي

 ذه الدالل  الکيي  ليشخصي  التاريخي م  ما تشتم  ليي  من  ا ييب  ليتب وي ا و 
يسببببتويها الشببببالر المعاصببببر فببببي التع يببببر لببببن  عببببض جوانبببب   المختيفبببب   ببببي التببببي

ال عبد  ك   ذه التجر ب  نولباا مبن الکييب  والشبمو م ولي بفي لييهبا ذلبتجر ت م ليکس
 التاريخي ال  ارام الذا يمن ها لوناا من ج   العرا   

عبب  األفکببار يوافبب، ط ي و ببالط   فبب ن الشببالر يختببار مببن شخصببياا التبباري  مببا
لببس المتيقببيم ومببن ثببم فقببد انعکسببا ط يعبب  ام التببي يريببد أن ينقيهببا الهمببو والق ببايا و 

ر م واإل  اط المر ي  التاريخي  وال  اري  التي لاشتها األم  العر ي  في ال ق   األخي
خي ب  أميهببا فبي الکثيببر ممبا کانببا ت مب  فيبب  الخيبرم وسببيطر  الکثيبر مبن أ  مهببام و 

ا رغببم المتکببرر  التببي  ا ببا  هبب  عببض القببوی الجببا ر  ليببس  عببض مقببدراتهام والهبباا م
ليببس نوليبب  الشخصببياا التاريخيبب  التببي اسببتمد ا  كانعکببل کبب  ذلبب لدالبب    ببيتها 

 ( 977م: 9660الشالر المعاصر )لشرا اايدم 

يتعامبب  مبب  التبباري  مثيمببا يتعامبب  المببؤر  الببذا ال مببن الط يعببي أن  الشببالر و 
بب  ال قببا ، التاريخيبب م فيم  صببها   ثبباا لببن ت کيببدک  ببا تهمُّ الشببالر  لهببا نفيبباا أو اث اتبباا  أم 

سبتعان  لبس االايع  ال الب  النفسبي   التبي دفعتب  وا ع م وط ي في لييها من ذات  و »فب
مببباد   جببباء مبببن التببباري   و بببو يتعامببب  معهبببا ليبببس وفببب،  نالتببب   مبببا تکتنفببب   بببذه ال

« شبعورهلبس ذ بن المتيقبي و االتاريخي  من  يم  معنوي  ودالل  اي ا ي  يريبد ايصبالها 
 ( 27م: 9629) دادم 

 ستدعاء:االر مصاد

ان البببدارل ليشبببعر العر بببي ال بببديث يي بببظ أن مصبببادر التبببراث التبببي اسبببترفد ا 
الشببالر المعاصببر  ببد تنولببا وتعببددا مببا  ببين: مصببادر دينيبب م ومصببادر تاريخيبب م 
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ومصببادر أد يبب م ومصببادر شببع ي م و ببد  ببان لهببذه المصببادر أثببر   يببر فببي تعميبب، 
ر بببببا  أدواتببببب  التع يريببببب م ولعببببب  اسبببببترفاده المبببببوروث األد بببببي تجر تببببب  الشبببببعور  ي م واإل

 خاصبب م واسببتخدام  لبب  ي ببون  ببد  ببرا وا بب اا فببي صببور تعاميبب  مبب  التببراثم  يببث 
ل ط يعبب  ارت بباط الشببالر  الما ببيم ومببد  تفاليبب  معبب م و درتبب  ليببل توظيفبب  تتجي بب

 وتطويرهم وا  اف  الي  

 الشخصببياا التاريخيبب   صببف  لامبب م فقببد تبب ث رب الشببعراء فببي العصببر ال ببديث 
والشخصبببياا األد يببب   صبببف  خاصببب م اذ ان اسبببتدلاء الشخصبببياا فبببي النصبببوه 
ال ديثببب م  مثا ببب  االرتبببداد الفنبببي  بببالرجوع البببل الما بببي لشببب ن نصوصبببهم  بببدالالا 

ل مبببا  انبببا لتتببب تل لبببوال  بببذه التقنيببب  الفنيببب  التبببي ت ببباو  اسبببتنطا، الشخصبببي  شبببت  
و ا عب  المتنا  ب  د الوا ب  أو السبخري  مبن أ داثب  و ياناا لنقالمستدلي  وم اورتها أ 

أو الفاسد ؛  معنل أد، ان الشخصي  األد ي  المست  بر  أشب    بالمرآ  الخفيب  التبي 
تع بببل البببوجهين معببباا فبببي آنم وجببب  الما بببي   شبببرا   ون بببارت م ووجببب  ال ا بببر 

  تنا  ات  وسي يات  

ا  القببدر األلظببم مببن ا تمببام ومببن المي ببوظ أي بباا أن الشخصببياا التببي  ظيبب
شعرا نا المعاصرين  ي تيك التي ارت طا  ق ايا معين م وأص  ا في التراث رمااا 

تماليببب  أو لتيببك الق ببايا ولنببباوين لييهببام سبببواء  انببا تيببك الق بببايا سياسببي  أو اج
اطفي م أو فني   ولقد  ان الشبعراء يتب ولون  عبض جوانب  ل ف ري م أو   اري م أو

  التراثيببب م لتصبببي  لنوانببباا ليبببل الق بببي  التبببي يريبببدون أن ي ميو بببا  يبببا  الشخصبببي
 لييها 

 استدعاء الشخصيات في شعر السماوي:

 الشالر ي يس السماوا من أ را الشبعراء المعاصبرين البذين أ سبنوا اسبتدلاءو 
لبس اط لب  العميب، ليبس التبراث العر بي ايعود  كذلو  ؛الشخصي  التراثي  في شعر م
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وجبدناه ييب   ليببس اسبتدلاء  عبض الشخصبياا دون غير با ليتع يببر و بد  مسب ميوا 
  د  من دراستها   في  ذه الدراس  موتيفاا ال لد الن رؤيت  الفني   يث 

توظي  الشخصياا والرموا التراثي  سبم   بارا  فبي شبعر السبماوام و بي  ُيعد  
 تشببببير اشببببار  جييبببب  الببببل لميبببب،  راءتبببب  ليتببببراثم و درتبببب  ليببببل اسببببتو   لناصببببره
ومعطياتبب  التببي مببن شبب نها أن تمببن  القصببيد  ف بباء شببعرياا واسببعاا غنيبباا  ا شبباراا 

 والدالالا 

تتخي   صا د ي يل السماوا أسماء  ثير مبن الشبعراء األ بدمين والمعاصبرين  
فهو يي   ليل الادتها  ي يرا ا ماثي   ين ليني  ن ا    م تناات  الوجداني م و  ن  

جبوده ويصب  ذا رتب   بذا ر  الموا في المنفبلم ويؤ بد و   ور ا  و الذا يقي  من 
ان  يستعيد  هذه الوجوه واألسماء لالم  ال  ي  الذا  بببت  لييب   األشبقياء   الوطن

 أن ُي رم من م أما أسماء الشعراء القدامل فقد نظمها ليل  ذا النس،:

 ناُعااِقاُر قاهاوةً  بالاهايال آناا ً 

 آِن با ة  ونساُماُر تحات دالاياا

 وحينًا نساتاريُح إلى قاصاياد   

 لاقيس بن الملّوحِ وابن هاني

 قام إلى عابايط   وللضاّليال ِ 

 (27ن:  ذه خيمتي    ف ين الوط)ليرشفَ من قواريرِ الغواني 

" وذلك في  صبيد  شعراء العرا، والفنان العرا ي "فؤاد سالم الم دثينوذ ر من 
البذين ثباروا ليبل النظبام  منرموا "من يميك الوطن"م فيقرن أسماء الشعراء   سماء 

 ونساءا:رجاال ا  و  وا في س ي  ذلكم عرا ي السا ،ال

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%86%D9%80%D9%8F%D8%B9%D9%80%D8%A7%D9%82%D9%90%D9%80%D8%B1%D9%8F+%D9%82%D9%80%D9%87%D9%80%D9%88%D8%A9+%D9%8B+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%84+%D8%A2%D9%86%D9%80%D8%A7+%D9%8B&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diwanalarab.com%2Fspip.php%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL250xH126%2Flocal%2Fcache-css%2Fsquelettes%2Fspip.php%3Farticle12909&ei=4dNdT8G-AsPrOcHOoZcN&usg=AFQjCNFmIROzL9IhQzCtS8pkqLQ-jpXfgA&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%86%D9%80%D9%8F%D8%B9%D9%80%D8%A7%D9%82%D9%90%D9%80%D8%B1%D9%8F+%D9%82%D9%80%D9%87%D9%80%D9%88%D8%A9+%D9%8B+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D9%80%D9%84+%D8%A2%D9%86%D9%80%D8%A7+%D9%8B&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diwanalarab.com%2Fspip.php%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL250xH126%2Flocal%2Fcache-css%2Fsquelettes%2Fspip.php%3Farticle12909&ei=4dNdT8G-AsPrOcHOoZcN&usg=AFQjCNFmIROzL9IhQzCtS8pkqLQ-jpXfgA&cad=rja
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 لشاهُد والشهيدايملكه ُ 

 وموقظُ الثورة من ُساباتها 

 يملكه الطريْد 

 "وشاهر السيف على "أبرهة الجديدْ 

 "و"مريم الناعُم" ... "أم مصطفى

 "و"حيدر الجضعان

 نازك والسياب والجواهري .. "

 لنٌد .. وفؤادٌ  ..سعدي .. ب

 "سانْ كاظم الري 

 يملكه كَل الذين أعلنوا العصيانْ 

 على عادّو الله واإلنسانْ 

 فلُيْساِقطوا هوّياة األوطاْن 

 عناّاا ..

 نُاْساِقط عن رقابهم رؤوَساهمغدا ً 
 (977و 977: السا ،) "فايْساتاَعايد مقالاتيه "شاكر الجوعان

ويتبرنم  هبا فبي  مالتي ينتمي اليها الشبالر السماو في مدين  و ؤالء أ ثر م من 
  صا ده 

لعر بببي اسببب مي و  رمبببوا  و ببباد   فبببي التببباري  ا –أ يانببباا  –أ طبببا  السبببماوا  بببم 
 يويتها ل ر القبرون؛ يهم منهم درول التاري  ول رهم و و  العقيد  واستمراريتها و يست
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يسبتيهم  ن  ظ کيب سبراا يقبال  مبوج هم کب   بدث معاصبر و لس مؤشا لقد ت ولوا
لس ات ول   سين في کر  ء و و  صموده وص  ت  وص ره و مام ال السماوا و ف  ا

ه القيمبب  التببي ث تببا  االستشببهاد  ببذ مل بب،اطيقبب  ليشببهاد  فببي سبب ي  الم ببادئ و  يمبب  م
 الدم و 

د غي ببي فببي المطيبب، لببس  ببو  امببدااأ ببو ذر الوفببارا الصبب ا ي الثببورا  يت ببو و 
ن يقوم  النال  عدما أفيطي  من  الشالر  مالامانفي  ذا الصمود يارع الشجال  و 

 الم ادئ م و توي را القي

جمبباالا و  ر لهببؤالء األ طببا  تببتلأل فخببراا ومها بب ا فب ن الصببور التببي يرسببمها الشببال
ي بب  ُت تببذ   عببد أن يجس ببد  طببوالتهمم و أمثولبب   ببواا  يببث يجعبب  کبب ا مببنهم رمببااا و ا و 

 المعبباني مايببداا  م فيعطببي المفببا يم و العببين الفا صبباألجببااء الصببوير  ليمو بب  ت ببا 
واشببتقا ات  الرا عب  وتشبب يهات  لفاظبب  المناسب    الشبمو   اليمعبان وال هبباء و مبن التبب ل، و 

 استعارات  الجديد  غير المکرر   الجميي  المذ ي  و 

التببي تناغمببا فببي داللتهببا  كسببماوا لهببذه الشخصببياا أو تيبباسببتدلاء ي يببس ال
الوفبببارا  ذر  بببوأو  نمبببام ال سبببيا ببب  ألمتببب م فا نتممببب  الوجبببدان العر بببي  بببو دليببب  ا

 لس ال ط  العرا ي ايرماان 

نت بببباه أن شخصببببياا الشببببالر المسببببتدلا  کانببببا شخصببببياا  لمببببن ال فببببا و 
منيببا  الهايمبب م فاختببار السببماوا  كکن هببا لببم تشببک  تمببرداا جماليبباام ولببذللم متمببرد 

 ل ظ  انهاامها لکنها تواف، وا ع  

سببببتخدام موتيبببب  الشخصببببياا التراثيبببب  وسببببيي  لإللبببباد  يسببببعل السببببماوا الببببل ا
 ت برار اسبم  وا ل او وت  يد ما في ذ ن   صب و الوا ب م ولهبذا فهبو لبم ي بن معنيباا 

  عين   قدر ما ي  ث لن  يم وم ادئ تتمث  في األشخاه 
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 :مام الحسينشخصية اإل 

د الداللب  نجد مجمول ا من األسماء التبي يبذکر ا ي يبس السبماوا ال تب تي لمجبر  
معببانک و  أف ببارک الوا بب   قببدر مببا تببد ُّ ليببس  ببيمک و ليببس شخصببيااک موجببود ک ليببس أرض 

ان  السببماوا   يمببام ال سببين  ببن ليببا منهببا شخصببي   ليهببامايريببد الشببالر أن يشببيرب 
األسببس لفببداء   بب  ال کبباء و ا ء لي خببذ منهببا نمببوذي الت بب ي  و يست  ببر م سببا  کببر 

فببداء مببن أجبب  لارمببا  خالببد  ليت بب ي  و  ال سببين مببامليببس مببا جببری أل بب  ال يببا فا 
 ُنصر  المست عفين في وج  الج روا ما ال ا ث لن العدال  و ر / الدينم و الم دأ

 في  يا  الفرد  وي بون أشبد تب ثيراا  لظيم ک  والرما ينطوا ليل معان ک ودالالاک 
 فببرض ليببل الفببرد أن ي تفببي  بب لنببدما يقتببر  ذلببك الرمببا مببن التقببديل والهي بب   في

ذا  انا  يم  الرما تتسبامل ليبل ا لن تيك المعاني  خصوصاا   قيقياا  تع يراا  ليع ر
مببام ال سببين فببي مو فبب  ال طببولي فببرض ليببل المببل الوجببود المببادا ليمرمببا لبب   فا 

ل   القيم فبي الشبهاد  فبي سب ي  الم بدأ البذا   تل صار رمااا  لالي  جداا   قيمک  وجوداا 
"م  ببي ف ببر  التصببدا لسببيط  طاغيبب  متج ببر  فببي آمببن  بب   لقببد جبباء ال سببين " ف ببر 

   "مقد ساا ن "ف ر  سامي " و"معنل األرضم ولعظم  تيك الف ر  است قا أن ت و 

لببيل مجببرد اسببتذ ار أمجاد ببا أو ذ ببر  اا رو يبب اا رمببا  تفبباء  ق ببي  لاشببوراء فاال
مبببام ال سبببين رغبببم استسببب منا ف بببا يها ومهثر بببام وال ال  ببباء والن يببب  ليبببل مقتببب  ا 

الا تيببك  يبباء لمعببانک وموا بب ب ودالانمببا  ببو اك المو بب  المببذ   وذرفنببا ليببدموعم لببذل
 يباء مبن الم ُتامْلُ   ب  متويبراا ال يبا م  ري  ا نساني  أثراا اال ادث  التي  فرا في ت

  النقي  الخالص  لي سين وأ    يت لل األجواء الرو ي  اش ن  أن ينقينا 

الامبببان  راء ليواجهبببوا  هبببا  يبببر   بببذاان  ببباالا البببرفض التبببي است  بببر ا الشبببع
ذا  انا  ذه  الولي والشهاد  في س ي  ال ري   شرا ااي اواشتداد الطويان في    واإل
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الرمببوا غا  بب  لببن الرسببمي مببن ال تبب  ف نهببا  ا ببر  فببي صببدور النببال ووجببدانهم 
 .تمث  ا تجاجهم ليل فش  الوا  

وت باد ت بون  منراء من شخصياا البرفض شخصبي  ال سبيأ را من فتن الشعو 
فقبد رأ  الشبعراء ر  لتاريخي شيولاا فبي لصبرنا المعاصبأ ثر شخصياا الموروث ا

المث  الفذ لصا   الق بي  الن ييب  البذا يعبر  سبيفاا أن معر تب   مام ال سينفي ا 
لس شهادت  وشبهاد  أصب ا  م ول بن ذلبك لبم يمنعب  مبن أن ام   و  ال اط  ستؤدا 

 نبببباا أن  ببببذا الببببدم  ببببو الببببذا سببببي ق، لق ببببيت  ي ببببذ  دمبببب  الطهببببور فببببي سبببب ييهام مو 
م: 9602لق ببببيت  )ل ببببالم م وأن فببببي استشببببهاده انتصبببباراا لبببب  و االنتصببببار والخيببببود

 (؛ يقو  ي يس السماوا:999
 أخافاَت الاماوَت حاتاى خارَّ ُذعاارا ً 
 فاأناَت الاحيُّ والاامااوُت الادَّفااياانُ 

 ُخااّطااتْ جاهاااُدَك آِخاُر اآليااات ِ 
مم مو ببببب  7799م «ا»)السبببببماوا  "ُساوَرُتهااااااا "ُحاَساياااااانُ عاااااار  ِ انور الابااااا   
 (المثق 

مبام ال سبين  هبذه الداللب  ليع بر مبن خ لهبا فقد استدلل السماوا شخصبي  ا 
تشببهاد لببن أن الهايمبب  التببي تتيقا ببا الببدلواا والق ببايا الن ييبب  فببي  ببذا العصببرم واس

ر ليببل المببد  الطويبب  لهببذه الببدلواا نمببا  ببو انتصبباا مالمعنببوا أ طالهببا المببادا أو
 والق ايا 

تراجيبديا ال طولب  السبالي   م بر  ء"ووا عب  "تش ِّ  شخصي  "ال سبين  بن ليبي" 
الببل ت قيبب، التوييببر فببي المجتمبب  ا سبب مي فببي العصببر األمببوام ل ببن مقا يبب   بببذه 
لببل مببوا م سبباوا ل طيهببا ومشببع  و ود ببا  الثببور   ببالقم  والتن يبب  أد  الببل فشببيهام واإل

 صاا أو  صوراا في دلو  صبا  ها أو"ال سين  ن ليي"م ولم ي ن س    ذا الفش  نق
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نما س  ها أنها  انا أ ثر مثالي  ون  ا من أن تت ءم م  وا   ا تدأ الفسباد  م اد  م واإل
 (  979م: 9660يسرا في أوصال  )لشرا اايدم 

اد البذا : سياسبي  وأخ  يب   بد الفسبصبا     بيتين نال سي ا مام لقد  ان
استشببر  فببي المجتمبب  األمببوام ولببذلك تسببا ، الشببعراء فببي تصببوير  ببذه الشخصببي  
 الت ار بببا صبببا      بببي  انسببباني    بببر  تتسبببم  ببباألخ ، الن ييببب م وتبببرفض الوا ببب م 
وتق  و يد  فبي أرض المعر ب   عبد أن تقبالل أشبيالها لبن نصبرتها والبدفاع لبن 

 ار بببا معبببادالا دالليببباا لسبببي ي  األمببب  م اد هبببا الن ييببب م و بببي صبببور  تاريخيببب  يم بببن الت
وتخاذلها لن نصبر  ال ب، والخيبر فبي العصبر ال ا برم و بذلك سبقط صبا    بذه 

 الدلو  شهيداا من "شهداء ال  " 

 هبذا يصب   "ال سبين  بن ليبي"  طبب ا تاريخيباام ويصب   موتب  مثباالا ي تبذ   بب  
 في الت  ي  والفداء من أج  الق ي  

ألروع فبي الث باا ليبس ال ب،م ال سين المث  األليس و مام االشالر يری في ا 
يقتبدا يناصر ا سب مم و  كم واستشهد في س يي م و و اذ ذا تس دف   يات  ثمناا ل 
لقد سج   استشهاده صف   ناصع   -صيل الي  ليي  وسيم- هدا جده رسو  الي  

يرتهم   البببذين نعتبببا  تببباريخهم وسبببفبببي تببباري  ا سببب مم جعيتببب  مبببن األ طبببا  األوا ببب
 نقتدا  هم و 

متخبذين مبن ال سبين مام ال سين في کر  ء ييهبم الشبعراءم ويظ  استشهاد ا 
 ( 926و 922م: 7775لت  ي   الذاا في س ي  ال ، )المراو يم ارمااا لي ذ  و 

م کانا مبن أکثبر لع   ادث  کر  ء  ما تمث   من رماي  ليم سا   ک  معانيهاو 
لبس أن ايعبود  كوين الشعراء  ولع  الس   فس ذلواد ي  ثير منالصور وال وادث ف

الممث ب  ال قيقبي لکب  دلبو  ن ييب م  مام ال سينمن الشعراء من يری فس شخصي  ا 
لببس الببم يقببدر لهببذه الببدلواا والثببوراام أن تصبب  ليببس وا بب  ظببالمم و انطيقببا وثببارا 
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هام صب ا أ دافهام فکانا نتيجتها الفش  والهايم م ال لعيب  أو  صبور فبس م بادئ أ
 كم ال تتوافببب، والوا ببب  الفاسبببد آنبببذاو انمبببا لکبببون دلبببواتهم  مببب  فبببس الن ببب  والمثاليببب 

 ( 979م: 9660)لشرام 

سيني   قيقيب  الشعراء ينتظرون ثور  تتسم  هذه الم ادئ المثالي م ثور    ؤالء و 
مباء ال يبا م  بين صبا  ها و ر  ثور  من وجه  نظبره ي با  يالتاو  عيد  لن التايي  و 

أکثبببروا مبببن توظيببب   بببذه و   هبببا واا تمببب كلدلوتببب   لبببذل   فيهبببا  ياتببب  ثمنببباا ثبببور  يبببدف
أ بواء کب  مبن ألف بد  و  منتجعباا  لبديهم   ا ثبور  ال سبينأص  و الشخصي  فس شعر م

سبببب مي ؛ يقببببو  السببببماوا اثببباروا ليببببس ظيببببمم أو ثببباروا مببببن أجبببب    ببببي  شبببرلي  أو 
 :مام ال سينمخاط اا ا 

 ساااامٌ فاأناَت لااكالِّ ذي عاازم   حاا
 (مم مو   المثق 7799م «ا»)السماوا ُحاصااوُن وأنات لاكالِّ مااذعااور   

 کما يقو  في رثاء کام  شياع:و 

 لی الصباحإالناهضين و 

 ناسجي ثوِب المحّبةِ و 

 من حرير الياسمينْ 

 باسم الحسين..

 باسم موسی..و 

 ابن مريم..و 

 (6)لماذا ت خرام د راا: باسم کّل الطيبيْن 
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 ببدالالا القببيم النفسببي   اا وشببجال اا لظيمبب  طبب ا  ا يقببد م رمببا ال سببينان السببماو 
ا ولبببيل مجببرد  طببب  التببباري  السببماوا  طببب  التراجيببدي وال سببي   فال سبببين فببي شبببعر

عباني منهبا العبرا، ولمبوم الب  ء وفبي ظب   بذه الظبرو  الم سباوي  التبي ي مال قيقي
 يقوم  ثور  جديد : يطي  من  أنو  مام ال سين ي   المعين يخاط  الشالر ا و 

 ؟قااْماَت فاايانااأباا األحارار هااّل 

 فااقااد عامَّ الااباالُء .. وال ُماعااياُن 

 َحاقٌّ وِحاالاام ٌ " فاايااا َمااْن "حااؤه

 ُماْناج   َساافايان ُ وياا َماْن "ِساياُناُه" 

 وَياامٌّ  ُيااْسااارٌ وياا َمااْن "يااؤهُ" 

 (مم مو   المثق 7799م «ا»)السماوا  ُمابايانُ ٌر ناوُناه" ناو "وياا َماْن 

س  لند الشالر التي تشع  ال ب  اذن  رو  اسم ال سين من ال رو  المقد  
التبي أصبب  ا ال  ب  ُي تبذ   هبا فببي  مفبي النفبول المطم نبب  لي ب، ا لهبيال قيقبي 

 الت  ي  والفداء من أج   رام  ا نسان و فظ  يم  ال ، 

 تب  ال ثيبر عاا لميقاا في  عض  صبا د السبماوام فقبد وي خذ رما ال سين مو 
المنشبببور  فبببي  "ياااا آل ياسااار"مبببن القصبببا د التبببي تت بببمن الف بببر ال سبببيني  قصبببيد  

وثمبب   صببا د     "نااداء إلااى أبااي ذر الغفااري"و صبيد  " ليبل وطنببي  ي ببي"مجمولب  
نقوئ ليبل "من مجمول   "بهم عصفاً " ثير  تت من  ذا المن ل  قول  في  صيد  

 :الشع  العرا ي مخاط اا " جذع نخي 
 للغزاة ورودا شاك تنثرُ حا

 فلقد ُخِلقَت كما النخيل عنيدا
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 بقّية ٌ " الحسين"زال فيك من  ال

 (10نقوئ ليس جذع نخي : ) "يزيدا"تأبى ُتبايُع في الخنوع 

ر الشالر المعنس نفس تي في األ ياا اآو   الفکر :و   يکر 
 هل هذه بغداد؟ کنُت عرفتها

 مهادنَة الدخيِل العاقِ  ىتأب

 مساومًة علی شرف الهوی ىتأب

 فتذوُد دوَن شذاه باألرماِق 

 ورثت عن "المنصور" صهوَة عزمه 

 (195)المصدر السا ،: عن "الحسين" مکارَم األخالِق و 

 مومنهجبب  الن ببالي نسبيمببام ال ا  اا  فيبب   قي ب  مببن فکبرمبا فالشبع  العرا ببي 
  د ورث من  مکارم األخ ، و 

"يااا ساايدي يجيببُ  الشببالُر رد اا ليببس تعييقببي فببي مو بب  المثقبب   ببو   صببيدت  
لبن أ ب  ال يبا األطهبار أنني أرتعب  ر  ب   بين أامب  ال تا ب  »کما ييي:  "الحسين

فترتج  أ  لي     أصا عي الممس    القيمم ف  أصع  ليي  من ر    الو و  
  ين أيديهم المطهر  الم ار   

 ين ومسيم  ن لقي  والع بال واينب  أ وو لك   مر: لقد  ت ا ال ثير لن ال س
غير  يي   :  ت ا لدداا فمث ا   ر ل الل مستو  الطموو فتر تهافي ش ا ي ل نها ال ت

شببع ي  الجنو يبب  التببي ُيطيبب، لييهببا فببي اليهجبب  المببن المنظومبباا الدينيبب / السياسببي  
)السبببماوا «  ت تهبببا أل بببد موا ببب  العبببااء فبببي السبببماو  العرا يببب  مصبببطي  " سبببتاا" 

  (مم مو   المثق 7799م «ا»

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57543:q--q---&catid=35:2009-05-21-01-46-04&Itemid=55
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57543:q--q---&catid=35:2009-05-21-01-46-04&Itemid=55
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=57543:q--q---&catid=35:2009-05-21-01-46-04&Itemid=55
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  بان مثباالا   ب  لبم ي بن طا فيباا  فال سبين يعنبي أن  تا تب   انبا طا فيب م  ذا ال
لهببذا التسببام  أنبب    ببل ليببل ألدا بب   و فببل  بب  رمبااا  مليتسببام   وني بباا  أر ببياا / وياا سبما
 ي  ي ليل مصير  اتي   أرأيا مقتوالا  لييهم من جهنمم خوفاا 

ن سبببارا معبببي ن؛ أو امبببام ال سبببين لبببن صبببد  فهبببو يکشببب   ت بببراره لم سبببا  ا 
وال بان  شعور نفسي  اغط ليل ذات   القي، والوج م والو  م والشعور  األسبل

 والتوترم  ما في  ول :
 "طفٌل بال ساقينْ 

 وطفلٌة مشطورٌة نصفينْ 

 وطاِعٌن دوَن يد  

 وامرأٌة مقطوعُة النهدينْ 

 وُكوٌَّة في ِقبَِّة "الحسيْن"

 جميعها: حصاُد طلقتيِن من دبابة  

 مرَّت با "كربالْء"

 .(975)نقوئ ليس جذع نخي :  تحيًَّة ليوِم "عاشوراْء"

            ي:  تالسببببورا األسببببتاذ لصببببام شببببرت  ليببببس  ببببذا المقتبببب ل کمببببا يببببيعي ببب، النا ببببد 
ي يبب تي ت بببرار األصبببواا المجهببور ؛ ممثيببب   بببالنون والهمببا  م ثفببباا الصبببد  االنفعبببال»

ليل ا  سال  األسل الشعورام اااء ما ي دث في  اا ليذاا الشالر ؛ و الثاا شعوري  
ل سببر وتنببوين الرفبب ؛ جبباء  اشببفاا لببن العببرا، مببن جببرا م واغتيبباالا؛ اْذ انَّ تنببوين ا

ال ر ببب  النفسبببي  الدالببب  ليبببل الشبببعور  بببال انم واألسبببل المريبببر ليبببل الجبببرا م التبببي 
يقترفها الم ت  في العرا، دون ر م ک أو شفق ؛ و ذه الجرا م استرجاع لجريم  مقتب  
ال سين؛   ذا؛ جاءا األصواا فالي  في ت فيا الرؤي  وتعمي، الشعور االنفعالي 
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ل بباين اااء  بب   المصببا   واآالم العاصببف  التببي تمببر ليببل الشببع  العرا ببي ا تببداءا ا
 م)آ( )شبرت « من جريم  اغتيا  ال سين الل الجرا م ال ثير  التي ت بدث فبي العبرا،

 ( 770م: 7799

لهببا م نمببام ال سببيالکثافبب  التکراريبب  فببس اسببتدلاء شخصببي  ا ن  أکمببا ن  ببظ 
نب  اکتسب  البيل تکبرار لفبظم اذ ار  نا تکرار معنبسم و التکر م و قينفل المتي يأثر ف

کبببان لهبببا  ببال  األثبببر فبببس موا عبب  لنبببد النبببال مببن خببب   مبببا  ببام  ببب  مبببن   طببوالام 
ن يوظ بببب   ببببذه الشخصببببي  مببببن خبببب    ببببذه الکثافبببب  أاسببببتطاع سببببماوا الالنفببببولم و 

  يالتکراري  ليمعنس خدم  لنص   ما ينسجم م  تطيعاا المتيق
  النتيجة:

يس السماوا من الموتي  أدا  جمالي  تخدم المو بوع الشبعرا وتبؤدا ي  ذت خا
وظيفبب  أسببيو ي  ت شبب  لببن ا ل بباو أو الت  يببد الببذا يسببعل اليبب م والموتيبب  لنببده 

ا فببي ال يمبب  صببور  الفتبب  لينظببرم تشبب يا فببي دواوينبب   ببمن م بباور متنولبب  و عبب
 ئالقببببار  ا فببببي شببببعره  شبببب   وا بببب  تجعبببب المعبببباني  و ببببد ظهببببر والصببببور  و والع ببببار  

ر وتنقي  البل أجبواء الشبالر النفسبي  اذ  بان  ؛والمستم  يعيئ ال دث الشعرا الم ر 
سببقاطي  امشببالره الخاصبب  فهببي  مثا بب  لو بباا ي ببفي ليببل  عببض  ببذه الت ببراراا 

يتخذ ا وسيي  ليتخفي  من  د  الصراع الذا  ان يعيش  أو  د  ا ر اصاا التي 
  يعببيئ غر بب  رو يبب  جعيبب ذالمر بب  الببواجههببا فببي  ياتبب م ا بباف  الببل ا ساسبب  ا

 وف ري  أي اا 

:  بببد وجبببدنا السبببماوا فبببي منجببباه الشبببعرا يرک بببا ليبببس  عبببض الموتيفببباا منهببباو 
 فهبببذه الموتيفببباا اسبببتدلاء الشخصبببياا التراثيببب   مبببا فيهبببا شخصبببي  ا مبببام ال سبببين

  السبيا، الشبعرا  نفعاليب  مختيفب  تفر بها ط يعبات م  فبي ثنايا با دالالا نفسبي  و 
ن عبباثم و ببو  مثا بب  مبب ذ آمببن االرمببا  لي ريبب  والشببهاد  والخصبب  و   مببام ال سببينفا
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 مأن يجببببد  ريبببب، الخبببب ه والطم نينبببب  ليشببببالرم ي بببباوره الشببببالر ويخاط بببب م راجيبببباا 
يقبب  و ببو يطببو   ببو   ببذا المخي ببه والشببالر يشببعر   ن بب  لبباجا لببن التف يببر  ال ق

 ؛ألم  الل  ي   الميا والم ت    ان شديدم ييتمل من  ال يا  وا «مام ال سين ا»
م  وشبجالت  و فا ب   مبا فهو األم  الو يد ل عبث ال يبا  الجديبد  وال ريب  البل العبال

مببببام ال سببببين رمببببا  روو المظيببببومين واأل ريبببباء   ببببذلك اجبببب سي ببببمد اذالببببدواء البببب
 نتصار ليقدر  ال قيقي  والخالد  لدم الشهداء والمنا يين الا
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 المراجعالمصادر و 

 بببب(: لسبببان العبببر م  9997نظبببور المصبببرام أ بببي الف ببب  جمبببا  البببدين )ا بببن م -
 ولس  األ الط ع  يروام دار صادرم 

  ب ئ(: مفا يم نقد فييمم تهرانم نشر ني 9729) س ميم مجيدا -

ظبببوا ره /   ببباياه و م(: الشبببعر العر بببي المعاصبببر9607ن )لبببديا اسبببمالي م لبببا -
 م  يروام دار الثقاف  7المعنوي م طالفني  و 

شب   مبي  يگونب موتيب  ييسبا و » بب ئ(: 9722 قبان )لهبام دا مبدم م تقوام -
  0 – 70ه م 2تر يا مدرلم العدد د يم جامع  أم طهرانم مجي  نقد «گيرد

م(: أثبببر التبببراث فبببي الشبببعر العرا بببي ال بببديثم  وببببدادم دار 9629) ي بببدادم ليببب -
  9الشؤون الثقافي  العام  )آفا، لر ي (م ط

سبتراليام أم مي بورنم 9م(:  ذه خيمتي   فب ين البوطن  ط9660)السماوام ي يس  -
 مط ولاا 

 -سيدني–ستراليام منشوراا مجي  کيماا أ م(: نقوئ ليل جذع نخي م7775) -

 م(: لماذا ت خرا د راام دمش،م دار الينا ي  7797)

مفبببببا يم أساسبببببي  فبببببي دراسببببب  المبببببوروث الشبببببع ي »م(: 7770الشببببباميم  سبببببن ) -
م جامعبب  الميببك سببعودم -دراسبباا –م مجيبب  الخطببا  الثقببافيم الريبباض«الشببفهي

  9-56ه العدد الثانيم

م ا/ دراسبببب  فببببس شببببعر ي يببببس السببببماو عري م(: آفببببا، الشبببب7799شببببرت م لصببببام ) -
  9م دار الينا ي م ط سوري

سسب  العر يب  ليدراسباا ؤ م  يبروام الم9مم ط را يام(:  دا ، 7779) ط م المتو   -
 النشر و 
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تجا ببباا الشبببعر العر بببيم ال ويبببام المجيبببل البببوطني ام(: 9602ل بببالم ا سبببان ) -
  9ليثقاف  والفنون واآدا م ط

عر العر بببي م(: اسبببتدلاء الشخصبببياا التراثيببب  فبببي الشببب9660لشبببرا اايبببدم ليبببي ) -
 الفکر العر ي  المعاصرم القا ر م دار

اتجا اتببب  تطبببوره و  م(: الشبببعر ال بببديث فبببي  طبببر/7775المراو بببيم ل داليببب  فبببري ) -
لتببراثم ادار  الثقافبب  والفنببونم  سببم الفنببون و ا م  طببرم المجيببل الببوطني ليثقافبب  و لفنيببا

  9ال  وثم طالدراساا و 
(م المر ببا )اسببتراتيجي  التنبباه   (: ت ييبب  الخطببا  الشببعرام9629) مفتبباوم م مببد -

  7المور م ط مالثقافي العر ي
ار القوميبببببب  لقبببببا ر م البببببدم(: دراسببببب  األد  العر ببببببيم ا9629) ناصببببب م مصبببببطفس - 

  ليط ال  والنشر

 اإلنترنت:
م البببرا ط 9659العبببدد م(: "يبببا سبببيدا ال سبببين"م المثقببب م 7799السبببماوام ي يبببس )- 

 التالي: 
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_conten

t&view=article&id=57543:q--q---&catid=35:2009-05-21-01-

46-04&Itemid=55   
- فا اام فاطم  )7799م(: »التراث الدين ا    مفهوم  ووظيفت  فبي الشبعر العر بي 
المعاصببببببببببببببببر«م مو بببببببببببببببب  المثقبببببببببببببببب م العببببببببببببببببدد 9099م ليببببببببببببببببس الببببببببببببببببرا ط التببببببببببببببببالي: 
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48

998:2011-05-23-11-47-09&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53 

http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48998:2011-05-23-11-47-09&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48998:2011-05-23-11-47-09&catid=34:2009-05-21-01-45-56&Itemid=53
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view
http://www.almothaqaf.com/index.php?option=com_content&view

