
 الّرمز واألسطورة في األدب المعاصر

 أدب معاصر 1ماستر 

 

 الّرمز في الّلغة هو "اإليماءواإلشارة والعالمة ".

تاريخ الّرمزية مرتبط بتاريخ اإلبداع اإلنساني ويعتبر اإلنسان هو صانع الّرموز ،إذ حاول منذ 

الحقيقة ، عن الّله عن خلقه البحث عن سّر الوجود مع محاولة إثبات ذاته فيه فهو يبحث عن 

نفسه فتتعّمق رؤيته بما في الوجود من متناقضات بين الحياة والموت ، الحّب والكره ، الخلود 

 الفشل ....لفناء الّشجاعة والخوف الّنجاح ووا

كّل هذه المعاني مستقّرة في الّضمير اإلنساني منذ أن تبلورت الّتحربة اإلنسانّية في العقيدة 

ت في ذاكرة اإلنسان اّلتي تكّونت عبر الّتاريخ وانطبعت آثارها في عادات الّدينبة استقّر

 المجتمع وقد ارتبط الّرمز بهذه المواقف ، ثّم ارتبط الّرمزبالّدين والعقيدة . 

يمّكن الّرمز العقل البشري من إضفاء المعنى واستخالصه من المعلومات الكثيرة المتناثرة 

أحد المفّكرين الغرب )كيونج( :" تصبح الّصورة رمزّية عندما والموضوعات المبعثرة يعّرفه 

يكون معناها كامنا خلف الّسطح وخلف الّظاهر وموجودا بطريقة غير مباشرة بعيدا عن 

 الّتناول األّول للعقل واإلدراك ".

ربة ويعتبر الرمز من الّظواهر األدبّية اّلتي أولع الّشعراء بتوظيفها للّتعبير عن خصوصّية الّتج

فردّية كانت أو جماعّية ، وهو يرتبط بالّتجربة الّشعورّية اّلتي يعانيها الّشاعر ، فعليه أن 

 يستكشف العالقات اّلتي تربط الّشيء بغيره من األشياء وبتجربته فيشحنها عاطفّيا وفكرّيا . 

أن تكون مهما تكون الّرموز اّلتي يستخدمها الّشاعر ضاربة بجذورها في الّتاريخ ، ال بّد 

 مرتبطة بالحاضر وبالّتجربة الحالية فقيمة الّرمز كامنة في لحظة الّتجربة ذاتها ال في قدمها .  

كما يتوّجب على الّشاعر حين استخدامه رمزا معّينا أن يخلق الّسياق الخاص اّلذي يتناسب مع 

ى الّسياق اّلذي يوّظف الّرمز ، فقيمة الّرمز وقّوته ال تعتمد على الّرمز نفسه بقدر ما تعتمد عل

 له. 
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غير أّن داللة الّرموز الّشعرّية ليست أبدّية وإّنما تتغّير وفقا لتغّير الّسياق الّشعري فرمز 

 "البحر" أو "الّطالق " مثال قد ترمز دائما إلى الخوف ، الّضياع وقد يتغّير معناها وفق

 ّية للّشاعر.البؤرة الّشعورّية اّلتي تنبع من الّتجربة الّشعور

ومن متابعة الّرموز القديمة اّلتي يستخدمها الّشعراء ترتبط بالقديم بشخوص أسطوريّين 

أودخلوا على مّرزمن عالم األسطورة ، وأبرز هذه الّرموز األسطورّية هي شخصّية الّسندباد 

وسيزيف ، وتموز وعشتروت ، وأّيوب والخضر، وعنتر وعبلة وشهريار ،أواستلهام 

ة القديمة من حيث هي تعبير قديم ذو مغزى معّين ، كاستلهامهم أسطورة أوديب وأبى األسطور

الهول أو قّصة بنلوب وأوليس فالعناصر الّرمزية اّلتي يستخدمها الّشاعر بعد أن يستكشف لها 

بعدا نفسّيا خاّصا في واقع تجربته الّشعورّية ، معظمها مرتبط في األسطورة أو القّصة القديمة 

حوص أو المواقف ، وهذه الّشخوص والمواقف إّنما تستدعيها الّتجربة الّشعورّية الّراهنة بالّش

لكي تضفي عليهاأهمّية خاّصة ، فالّتجربة إّنما تتعامل مع هذه الّشخوص تعامال شعرّيا على 

مستوى الّرمز فتستغّل فيها خاّصة اإلمتالء بالمغزى أو بأكثر من مغزى ، تلك الخاّصة 

 للّرمز الفّني. الممّيزة

فكّل شخصّية من الّشخصيات الّسابقة لها تجربتها الخاّصة الواقعّية ، أو الممكنة ولكّنها في 

الوقت نفسه تلّخص وجها من وجوه الّتجربة اإلنسانّية الّشاملة الممتّدة فينبغي أن تحمل في 

الّسياق الّشعري هذه  الّسياق الّشعري مالمح الّشخصي والعام ، الفردي والجمعي فإذا فقدت في

القدرة فقدت وجودها الّرمزي وفقدت تأثيرها الّرمزي وتتحّول إلى مقولة عقلّية بديهّية ينحصر 

 مغزاه في إطار ضّيق.  
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 كقول الّشعر يوسف الخال :

 وقبلما نهّم بالّرحيل نذبح الخراف                 

 واحد لعشترت ، واحد ألدونيس 

 واحد لبعل 

الّتعامل مع تتابع الّشخصيات األسطورّية يكون بوصفها رموزا عقلّية ال تحمل سوى مغزاها ـ 

 المحّدد القديم فال يمكن تمّثلها في اإلطار الّرمزي الّشعري المحّدد.
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 األسطورة

 

" اّلتي تعني الكلمة أو الكالم اّلذي شّكل لإلنسان األسطورة هي المعنى اإلشتقاقي للفظة "ميتوس

البدائي معجزة باعتباره المقابل الكّلي للوجود وقد استطاع اإلنسان أن يمّيز بينه وبين الحيوان 

عن طريق قدرته على الكالم وقد تطّور استخدام اإلنسان لهذا الّلفظ من ميتوس إلى" إيبوس " 

الّتطّور في مفهومه وطرق استعماله فبعد أن كانت تعني  إلى "لوغوس" ويمّثل تغييرالمصطلح

تقكير اإلنسان الّرمزي وتعبيره عن أقدم صورة من صور وعيه أصبحت تدّل على قيم فكرّية 

عقلّية ارتقى إليها عقل اإلنسان ،كما أّن اختالف صور توظيف الّلفظ يكشف عن تطّور مدلوله 

 رتباط المدلول بحاجة اإلنسان إلى توظيفه .وفقا لتطّور منهج الّتفكير من جهة وعن ا

تسّمى الحكايات القديمة أساطير وهي حكايات خراقّية تعّبر عن استجابة اإلنسان األّول  لعالمه 

وقد وردت الّلفظة في القرآن الكريم كقوله تعالى: "وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا سمعنا لونشاء 

 لين."األنفاللقلنا مثل هذا إّن هذا إّلاأساطيراألّو

 ماذا تحّقق األسطورة بالّنسبة لإلنسان ؟ 

األساطير هي األدوات اّلتي نناضل بها من أجل أن تفهم تجربتنا وهي تضفي على الوقائع 

العادية في الحياة معنى فلسفّيا وبدون تلك الّصور اّلتي تقّدمها األسطورة تظّل الّتجربة سديمة 

ة درامّية ودراما األسطورة القديمة هي المحاولة الّدائمة للّربط ممّزقة ، كما أّن األسطورة تركيب

بين العالمين الخارجي والّداخلي بين المرئي المحسوس وغير المحسوس في سبيل خلق نوع 

 من الّتوازن بين العالمين في ضمير اإلنسان اّلذي يرتبط بالعالمين .

اء على الخصوص واهتمامهم يالحظ في األدب المعاصر تهافت األدباء عموما والّشعر

بتوظيف األساطير القديمة في إبداعاتهم فهل مرّد ذلك أّنهم عادوا إلى المرحلة البدائّية في حياة 

اإلنسان ؟ أو أّنهم تفّهموا روح هذه األساطير فبّرر في أعمالهم منهج األسطورة القديمة في 

 إبداعات معاصرة. 
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ز المناهج الّتحليلّية الّنقدّية الّتي اصبحت عاجزة لتفّهم يبدو أّن تطّور العقل البشري تجاو

المتناقضات ، وكأّن اإلنسان صار يواجه الحياة بنفس الوجه يوم بدت له لغزا كبيرا فأحّس 

بحاجتته إلى المنهج األسطوري القديم في وضع المعادلة الجديدة اّلتي تجعل الحياة مقبولة 

 ومفهومة. 

أبعاد األسطورة فاستخدموها منهجا في صنع أساطيرهم وأهلهم لذلك فهم األدباء المعاصرون 

 اإلستعداد اإلنساني لإلستجابة لألشياء بطريقة أسطورّية .

فلفظ األسطورة ال ينفي األفكار وال يعكسها وإّنما يعني األساس اّلذي تقوم عليه  هذه األفكار 

 فهي العنصر اّلذي تنشط وتّتضح األفكار من خالله.

الّرمز باألسطورة : يستلهم الّشعراء أحيانا األسطورة القديمة في مجملها من حيث هي  عالقة

وإوليس  تعبير قديم ذو مغزى معّين كاستلهامهم أسطورة أوديب ، وأبى الهول ،أو قّصة بنلوب

في حين ال تختلف العناصر الّرمزّية في األسطورة عن شخوض األسطورة  فحينما يظهر 

يف في القصيدة ينبغي أن يكون ظهورها نابعا من منطق الّسياق الّشعوري الّسندباد أو سيز

للقصيدة ، شأنهما شأن الّرموز ولهذا يجوز إطالق على تلك الّرموز عبارة "الّرمز 

 األسطوري".

:"المعاني الخفّية كالعينين الجميلتين تلمعان وعن جمالّية توظيف الّرموز بأنواعها يقول فرلين

يتطّلبهما الّشعر : مقدار من الّتنسيق والّتأليف ومقدار  من وراء الّنقاب" ويقول بودلير:"شيئان

وجوهر الّرمزّية يتمّثل في اإليمان بعالم من الجمال المثالي  من الّروح اإليحائي والغموض

 الوصول إليه عن طريق الفّن". وفي اإلعتقاد بأّن هذا العالم يتيّسر 

تمّثل الّرموز األسطورّية تجربتها الخاّصة الواقعّية وتلّخص وجها من وجوه الّتجربة اإلنسانّية 

الّشاملة الممتّدة فهذه الّشخصّيات بقصصها طفرت على سطح الّتاريخ اإلنساني هي أدوات عّبر 

 في حضن العقيدة وفي امتدادها إلى العرف بها اإلنسان على مّر الّزمان عن تجربته منذ بدايتها 

والّتقاليد عّبر بها اإلنسان عن العالقات اّلتي تربطه بالّله والكون وبنفسه ، وعّما تضّمنته هذه 

العالقات من معاني الحياة والموت والخلود والفناء ، الّشجاعة والخوف وكّل ما كان يبدو 

 مبهما في فضائه.
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 دراسة تحليلّية لقصيدة رحل الّنهار"لبدر شاكر الّسياب"

 

 رحل الّنهار 

 ها إّنه انطفأت ذباالته على أفق توّهج دون نار 

 وجلست تنتظرين عودة سندباد من الّسفار 

 والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والّرعود

 هو لن يعود 

 أو ما علمت بأّنه أسرته آلهة البحار 

 زر من الّدم والمحار في قلعة سوداء في ج

 هولن يعود رحل الّنهارفلترحلي 

 يا سندباد أما تعود 

 كاد الّشباب يزول ، تنطفيء الّزنابق في الخدود 

 فمتى يعود؟

 رحل الّنهار 

 والبحر مّتسع وخاو ، الغناء سوى الهدير 

 وما يبين سوى شراع رنحته العاصفات وما يطير 

 انتظار  إّلا فؤادك فوق سطح الماء ويخفق في

 رحل الّنهار 

 فلترحلي رحل الّنهار
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تحكم منذ البداية مسحة الحزن واليأس القاتم في الحصول على معجزة الّشفاء حيث يسكن في 

ضمير القصيدة حّس عميق باإلنحدار والّتعبير عن نهاية األشياء وعن المرحلة اإلخيرة من 

ه باإلنحدار من خالل حواره الّداخلي مع الكون ، وقد عكس الّشاعر انكساره الّنفسي وإحساس

زوجته حيث يجعلها تنتظردون جدوى عودة الّسندباد "الّشاعر"اّلذي طالت رحلته على غير 

عادته ، أخذ األمل في عودة الّسندباد يضمحّل ،مع رحيل الّنهار وانطفاء ذبالته وقد تشّبه 

ة البحار في قلعة سوداء فيحدث الّسياب الّشاعر بالّسندباد ، ولكّنه الّسندباد اّلذي أسرته آله

شرخا في األسطورة وحّورها تحويرا جذرّيا في مضمونها إذ تحّول الّسندباد من قاهر الّصعاب  

إلى مقهور يعاني اآلالم وتحتضر أنفاسه ، وقد عمد الّشاعر إلى رسم صورة توحي  بالهالك 

من هنا فقد بات الّسندباد في قبضة من خالل البحر الهائج والّرعود والقواصف والعواصف ، و

المقدور ،إذ ابتلعته جوف الغيب واحتواه المجهول وبات مقطوع بعدم عودته من رحلته فما 

 جدوى اإلنتظار؟.   

ب الّشاب األّول الفتى المعافى القادر ، ربض الّداء على فالّسندباد هو الّسياب ذاته ، الّسيا

نها ، إّنها قلعة المرض اّلذي يوشك أن يسامه اإلى صدره وزّج في قلعة حصينة لن ينفلت م

 الموت فالّسندباد لن يعود والّسياب لن يشفى .

الّسندباد إذن رمز إلى ذات الّشاعر الماضية القوّية المغامرة ، وأسره رمز إلى الّداء اّلذي 

 إلى العافية أبدا . اقتحمه لزوالها ولم يبق منه إلى تلك الّرمة الهالكة فقد ابتلعه الّزمن وان يعود

تلك هي الّداللة اّلتي يوحي بها المعجم الفّني والقرائن الّلفظّية في القصيدة حين افتتح الّنص 

بجملة فعلّية تمثل مطلع البداية المغلقة للّنص تتكّون  من فعل ماضي محمول إلى إلى فاعل 

 مجّرد دال على زمن معّين هو"الّنهار".

ويؤّكد الفعل "رحل" بصيغة الماضي تأكيد اإلحساس باليأس من العودة إلى حياة العافية فهي 

تعني العبور واإلنتقال ومن مشتّقاتها الّراحل اّلتي تقال" للمّيت" فه الفناء الذي يمأل كيان 

 الّشاعر وهو حاضر في ذهنه بقّوة.
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ة مثل: انطفأت ـ أسرته البحارـ قلعة سوداء وقد جاءت البنيات المتتالية لتكريس تلك الّدالل

ـجزر الّدم ـصيغة الّنهي المتكّررة هو لن يعود ، هو ام يعود، مع تكرار ضمير الغيبة اّلذي 

تصّدر الجملة مّرتين إمعانا في تغييب الّذات عن عالم اإلحياء تلك هي الزمة الموت والخيبة 

 واليقين الّنهائي بحتمّية الّزوال. 

 لحّب الكثار ل اورسائ

 مبتّلة بالماء منطمس بها ألف رعود 

 في دهاء وجلست تنتظرين هائمة الخواطر 

 سيعود ال، حجزته صارخة العواصف في إسار 

 ياسندباد أما تعود؟

 كاد الّشباب ينطفيء الّزنابق في الحدود 

 فمتى تعود ؟
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