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 ملخص

يعنى ىذا البحث بمعالجة المنظور األكسيولوجي ) القيمي ( في النص الشعري 
مف حيث التنظير والتطبيؽ ، وقد حاولنا توضيح المفيـو التنظيري مف حيث 

كالمأثورات الشعبية والدراما واألغاني الشعبية االنطالؽ مف الجوانب القيمية 
ىا ، ومدى ارتباط النص الشعري بيذه وغير   والحكايات الشعبية واألساطير

األنساؽ النوعية والمعرفية . ويعرج البحث عمى تطوير ىذا المفيـو بإيجاز 
شديد دوف الخوض في الجذور التاريخية لممصطمح أوربيا وعربيا . ومف ثـ 
وقفنا  عند منظور ابف خمدوف ليذا البعد القيمي  لمجوانب األسطورية 

وغيرىا  ومدى انطالقو مف ىذا  الحكـ القيمي عمى واالجتماعية والتاريخية 
األنساؽ المعرفية . ثـ تطور ىذا المفيـو عند فيكو وليفي اشتراوس  وغيرىـ . 
مف حيث ربط األنساؽ األسطورية بالصور الشعرية والموسيقي النوعية في 

 النصوص الشعرية . 

ية  لمشاعر ثـ انطمؽ البحث لتطبيؽ  ىذا المفيـو عمى بعض النصوص الشعر 
الذي يعد رائدا في توظيؼ   -عمى سبيؿ التمثيؿ  -العراقي بدر شاكر السياب  

األنساؽ األسطورية في النص الشعري ليعبر مف خالليا عف أبعاد إليحائية 
)القيمي (    وداللية ورمزية .  وخمص البحث إلى أف المنظور األكسيولوجي

 الشعبي الموروث حد عند يقؼ ال  - نظرنا وجية مف – الشمولي  بمفيومو
 في أخري قيمية أبعادا شكمت التي الموروثات ليشمؿ  يمتد لكنو  واألسطوري
 لمنص تفسيرنا في جوىريا مممحا   البعد ىذا  شكؿ وقد – األدبية النصوص
 وما بعدىا .   الثمانينيات مرحمة النوعي في األدبي
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 نتمقى ونحف بالحيرة شعورنا مف جاء األكسيولوجي البعد أفؽ لتوسيع ومحاولتنا

 األسطوري البعد فقط ليس النص تفسير في قيميا  بعدا يشكؿ ما ألف،  النص
 لموروثات يمتد لكنو  - إلييـ أشرنا الذيف األوربيوف النقاد رآه كما - والشعبي
 وغيرىا .   والميثيولوجي واألدبي التاريخي كالموروث أخري ثقافية

األنساؽ  –التوظيؼ األسطوري    –ظور األكسيولوجي الكممات المفتاحية : المن
 المغة األسطورية .  –الخياؿ الشعري  –المعرفية 
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The "Axiological" Perspective of the Poetic Text 

(A Cognitive Approach to Criticism in the Poetry of 

Sayyab) 
Professor   / Morad Abdel Rahman Mabrook 

College of Arts and Sciences - Qatar University 

Abstract 

This research deals with the treatment of the 

axiological (valuable) perspective in the poetic text in 

terms of theory and practice. We have tried to clarify the 

theoretical concept in terms of starting from the value 

aspects such as folklore, drama, folk songs, folk tales, 

legends, etc., and the extent to which the poetic text is 

associated with these qualitative and cognitive patterns. 

 The research is limited to the development of this 

concept very briefly without going into the European and 

Arab historical roots of this term. Hence, we started from 

Ibn Khaldun's perspective on this value dimension of the 

mythological, social, historical and other aspects, and the 

extent of its emergence from this value judgment on 

cognitive patterns,. This concept was developed by Fico, 

Levi Straus and others. In  terms of associating the 

mythological patterns with the poetic and musical images 

of the poetic texts. 
Then began the search for the application of this 

concept on some of the poetic texts of the Iraqi poet Badr 

Shaker al-Sayab - for example - which is a pioneer in the 

use of mythological patterns in the poetic text to express 

through the dimensions of the inspirational, indications 

and symbolic. The research concluded that the axiological  
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(valuable) perspective in our holistic sense does not end at 

the level of folklore and mythology, but extends to the 

legacies that formed other values in the literary texts. This 

dimension was an essential feature in our interpretation of 

the qualitative literature in the 1980s and beyond. 
Our attempt to broaden the horizons of the 

axiological dimension comes from our sense of confusion. 

During we receive the text, because what constitutes a 

valuable dimension in interpreting the text is not only the 

mythical and popular dimension - as the European critics 

we have referred to - but it extends to other cultural 

legacies Such as historical, literary, metaphysical and 

other heritage. 

Key words: Axiological perspective - Mythical recruitment 

- Cognitive patterns - Poetic imagination - Mythical 

language. 
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 (   والتطىر املفهىم)  التنظريي اجلانة– 1
ويعنى بو البعد الذي ينطمؽ مف الجوانب القيمية كالمأثورات الشعبية 
والدراما واألغاني الشعبية والحكايات الشعبية واألساطير . وىنا ننطمؽ في 
تفسيرنا لمنص األدبي مف خالؿ ربطو بيذه األنساؽ النوعية ، إنو تفسير ال 

السياسية والتاريخية واالجتماعية فحسب بؿ يمتد ليشمؿ يرتبط بالجوانب 
ارتباطو بالموروث األسطوري  الشعبي القيمي سواء أكاف ىذا الموروث ماضيا 

 أـ حاضرا. 

 مف عديد في الشعري النص عمى األكسيولوجي البعد ىذا طبقنا وقد
 دالقصائ بعض عند التمثيؿ سبيؿ عمى ، ونقؼ ( 1) بيا قمنا التي الدراسات

 التعبير خالليا مف الشاعر يستطيع معيارية كقيمة األسطوري البعد وظفت التي
 نقدية معيارية كقيمة إلييا االستناد الناقد يستطيع كما،  المعيش الواقع عف
 التوظيؼ وطبيعة ليا الشاعر توظيؼ ومدي األدبي العمؿ عمى الحكـ في أيضا
 .  الشعري النص في وأثرىا

 بالبعديف األدبي النقد في ارتبط األسطوري لبعدا إف القوؿ ويمكننا
 وىذا،  واألسطورية والنفسية االجتماعية المناىج خالؿ مف واالجتماعي النفسي
 استمياـ أىميا لعؿ مشتركة مالمح عمى  اعتمادىـ نتيجة جاء االرتباط
 أف إال ، واالسترجاع التداعي بعممية وارتباطيا األدبية األعماؿ في األسطورة

                                           
 دراسػة ، المعاصػرة العربيػة القصػيدة فػي التنػاص"  عػف دراسػتنا التمثيػؿ سػبيؿ عمػى انظر(  1

 فػػػػي مصػػػػر أدبػػػػاء مػػػػؤتمر كتػػػػاب فػػػػي ونشػػػػر"  الثمانينيػػػػات نصػػػػوص عمػػػػى تطبيقيػػػػة
 ـ1992 سنة نوفمبر عدد الجديدة الثقافة بمجمة ونشر ، ـ11/9/1992
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 واآلخر ، النفس  عمـ ودراسات النفسية الترابطات عمى يعتمد النفسي منيجال

 . األدبية لمظاىرة األسطوري التفسير  عمى يعتمد

 ، فضؿ بكؿ الميثولوجية الدراسات إلى يديف األسطوري المنيج أف كما
 .   األسطوري لمنقد أساسيا منبعا تعد الميثولوجيا ألف

 ىي والمجتمع األسطورة بيف العالقة ولتتنا التى الدراسات أقدـ ولعؿ
 لذلؾ ، والحقائؽ لمتاريخ تزييفا والخرافات األساطير عد الذى خمدوف بف مقدمة
 يخمص أف بعد اإلنساني واالجتماع التاريخ قواعد عف بحث خمدوف ابف فإف

 الشوائب مف تعد عنده واألساطير الخرافات فإف ثـ ومف ، شوائبو مف التاريخ
 واالجتماع لمتاريخ نظرتو فإف لذلؾ ، التاريخي الصدؽ تحقيؽ دوف تحوؿ التى

 التاريخية المادة يجمع فيو االنتقاء ثـ التجميع عمى تعتمد اإلنساني
ف واألساطير، الخرافات في تتمثؿ التى الشوائب مف يخمصيا ثـ واالجتماعية  وا 

 في " بعنواف مقدمتو مف فصؿ ففي – واضح األسطورة مف خمدوف ابف موقؼ
 مف التخمص إلى خمدوف ابف يدعو– مذاىبو وتحقيؽ التاريخ عمـ فضؿ

 في إدراجو يمكف خيراً  البعض يحسبيا قد التى والخرافات والتيويالت المغالطات
 قد التى األخبار تمحيص إلى ويدعو الزيادات ىذه يرفض فيو ، التاريخ عمـ

 العامة خرافات إلى يمتفت وال:  ويقوؿ ، عمة أو تشبع أو ، انحراؼ يصاحبيا
 ( . 1" )  منيـ

                                           
 العػػرب أيػػاـ فػػي والخبػػر المبتػػدأ وديػػواف العبيػػر كتػػاب:  خمػػدوف بػػف الػػرحمف عبػػد:  أنظػػر(  1

 . 11/  1 والبربر والعجـ
 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 644  

            
                                                                      

 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 وتؤيده العقؿ يقبمو فيما اإلنساني والعقؿ يتوافؽ ما عمى يعتمد خمدوف ابف إف

 والعكس اإلنساني االجتماعي التاريخ يؤيده يقيف فيو والبراىيف واألدلة الحجج
 وولوع المساف عمى سيولتيا إلى واألساطير الخرافات ىذه ويرجع ، أيضا صحيح
 وال وتدقيؽ تمحيص نظرة ينظر أف الجاد الباحث وعمى إلييا البشرية النفس
 األخبار وتأمؿ ذلؾ مف إليؾ يمقى بما تثقف فال:  فيقوؿ ، وراءىا ينساؽ

 اليادي واهلل وجو بأحسف تمحيصيا لؾ يقع الصحيحة القوانيف عمى وأعراضيا
 (1)  " . الصواب إلى

 إلى المستحيمة بالخرافة يسميو ما أحاديث يفسر خمدوف ابف فإف لذلؾ
 العقؿ يقبمو ال خبر أى يرفض وىو الحقيقة وليس التيويؿ ىو منو المراد أف

 ( 2.)تأويال أو حرفيا

 إلى لينظر 1725 سنة"  الجديد العمـ"  كتابو في فيكو جاء ثـ
 خمدوف ابف كاف فإذا،   جديداً  تضيؼ لكنيا خمدوف ابف مف تفيد نظرة األسطورة
 ما تخميص أو واالنتقاء الجمع عمى اإلنساني واالجتماع ريخالتا في اعتمد
 اإلنساني واالجتماع التاريخ قواعد عف يبحث فيكو فإف ، الشوائب مف يجمعو
 ، لالستقراء تصمح مكتممة مادة إلى ليتوصؿ انقرض أو ضاع ما استرجاع بعد
 إف ماوب ، تفسيرىا قبؿ واكتماليا العممية المادة تجميع عمى اعتمد أنو أي

 اإلنساف فبوسع فيكو يقوؿ كما – أفعالو حصيمة وىو اإلنساف صنع مف التاريخ
 ومعرفو معرفتو إلى يتوصؿ حتى ويتذكره يسترجعو أو التاريخ ىذا يفيـ أف

                                           
 .  14 – 13/  1 نفسو(  1
  106 ص 1981 سنة أبريؿ فصوؿ مقارنا األسطوري المنيج:  غزوؿ فلاير:  أنظر(   2
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 الغابر البشرية ماضى تقصى عند قواعد ثالث فيكو طبؽ وقد...  وقواعد أسسو

 :  ىي البدائية وطفولتو

 والمالحـ التاريخية الوثائؽ وأوائؿ القديـ اريخالت إلى الرجوع:  أوال
 .  وغيرىما واإلغريقية واألشورية المصرية ذلؾ في بما الشفوية

 لمرجوع الكممات في الميجور اإلبتمولوجي المعنى عف التنقيب: ثانيا
 األطفاؿ بتصرؼ االستعانة وأخيرا ، سابقا تستعمؿ كما أى،  أصميا إلى

 البشرية الطفولة مرحمة عمى لمتعرؼ الخارجي عالميـ مع التفاعؿ في وطريقتيـ
( . "1) 

 عصر مرحمة:  األولي ؛ مراحؿ بثالث مّرت البشرية أف فيكو ويرى
 بمغة ذلؾ عف ويعبر اآللية مع البشر يتفاعؿ حيث ، الصامتة والمغة اآللية

 العبادة قداسة تناسب صامتة تجسيدية لغة أى ، الدينية والشعائر الطقوس
 مرحمة:  والثانية ، المحسوسة الممارسات عمى تعتمد لغة إنيا،   ائروالشع
 عمى تعتمد لغة ويستخدموف اآللية عف البشر يتميز وفييا األبطاؿ عصر

 إلى البشر توصؿ وفييا البشر عصر مرحمة:  والثالثة ، والرموز اإلشارات
 .  حياتيـ مسار تحكـ قوانيف

 تجميع عمى يعتمد فيو ، يكوف عند التفكير نمط تعكس المراحؿ ىذه
 ونمط يتناسب بدوره وىذا ، الماضي والتاريخ الذاكرة عمى اعتمادا المعمومات

                                           
 .  107 ص سابؽ بحث:  غزوؿ فلاير:  أنظر(  1
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 .  األنثروبولوجي التفسير عمى يعتمد الذي التفكير نمط أو ، األسطوري التفكير

 أف"  يرى إنو إذ بالشعر األسطورة ربط أنو ىو فيكو أفكار مف يعنينا وما
 ، شعرية بصورة وتكمموا بالضرورة شعراء كانوا – ألوليا عصورىـ في البشر
 ىذه فقدت قد المتحضرة اإلنسانية ألف ، الحاضر الوقت في فيمو يصعب مما

 ويحيي األشياء يشخص كاف واألبطاؿ اآلليو عصرى في اإلنساف ولكف ، القدرة
 الخرافية والوحوش والبطولية اآلليية الشخصيات وىذه  اآللية ويجسد الجماد
 يفسرىا وال البدائي اإلنساف صانعيا بيا يؤمف حقيقية أساطير تشكؿ كانت
 ( 1." ) نظره في المعنى أحادية كانت فقد مجازيا

 الشعري الخياؿ أف فيرى واألسطورة الشعري والخياؿ المغة بيف يربط إنو
 ، قبمو وما األبطاؿ عصر في الفمسفي التجريد عمى المغة قدرة لعدـ تعويض
 الشعري فالخياؿ ، باآلخر منيما كؿ مرتبط عنده والشعر األسطورة إفف ثـ ومف
 .  األسطورة وكذلؾ والتشخيص التجسيد عمى يعتمد

نما كماال ليس فيكو عند الشعر"  أف كما  الفكر في رئيسية عممية وا 
 التفكير عمى قادرا يكوف الفمسفى لمفكر مستعدا العقؿ يكوف أف فقبؿ ، اإلنساني
 ، الفكري الوضوح يسبؽ فالغموض ، شعرية صور عبر اإلدراؾ أو ، الخيالي
 2" .  شعراً  ينظـ نثرا يتحدث أف وقبؿ يغنى اإلنساف يتكمـ أف وقبؿ

                                           
  108 ص:   نفسو(  1

  109 ص:   نفسو(   2
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 التفكير نمط في  األسطورة مع يمتقى الشعري الخياؿ أف فيكو يرى وىكذا

 والتشخيصية التجسيدية الصورة عمى يعتمد الشعر وفي األسطورة في فالتفكير، 
 الشعراء اختراع مف ليست االستعارة وأشكاؿ الشعرية الصورة أف إلى يذىب بؿ
 التحوالت أما االستعارة كانت البدء ففي ، البدائي اإلنساف إبداع مف بؿ

 مراحؿ في اإلنسانية الطبيعية ضرورات مف كضرورة فجاءت األسطورية
 . تكوينيا

 المغة صؿأ وىي غموضا أكثر قضية إلى يسوقنا التفسير ىذا ولعؿ
 ال إنو فيكو فيرى األسطورية المغة قضية لنقؿ أو ، األسطوري بالفكر وعالقتيا
 الكتابة تكوف وقد ، كتوأميف نشأ ألنيما والكالـ الكتابة بيف تاريخيا الفصؿ يمكف
 اإلنساف يفكر كاف وحيث ، صامتة المغة كانت عندما نشأت ألنيا األسبؽ التوأـ
. الييروغميفية أو الصورية الكتابة مستخدما طيرلألسا مبدعا شعرية صور عبر
(1) 

 التجسيد وىذا،   التجسيـ أو التجسيد عمى تعتمد المغة فإف ثـ ومف
 الشعر ألف،  اإلنسانية واالنفعاالت أيضا يتناسب كما الشعرية والصور يتناسب
 الرغبات أو االنفعاالت نتيجة تنشأ المغة أف كما االنفعاالت عمى يعتمد بدوره

  غيره أو الفرح أو الحزف عف تعبر التى اإلنسانية

 والفكر الشعرية والصور األسطورية المغة بيف يربط فيكو فإف ثـ ومف
 ماكس جعؿ ما ىو ىذا ولعؿ،   اآلخر عف أحدىـ فصؿ يمكف وال ، البدائي
 ، األساطير لدراسة الوحيدة العممية الوسيمة ىي المغة دراسة بأف مقتنعا مولر

                                           
  110 ص:   نفسو(   1



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 644  

            
                                                                      

 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 وحتى ، المغوية العمـو دراسة تستقر حتى الغاية ىذه بموغ يمكف ال أنو عمى

 ىذه تتحقؽ ولـ ، وطيدة عممية قاعدة عمى الرسوخ الفقيية األبحاث تستطيع
 والصمة ، عشر التاسع القرف مف األوؿ النصؼ مرور بعد إال الكبرى الخطوة
 ، فعمى توافؽ ىو بينيما ما فإف،  وثيقة صمة مجرد ليست واألسطورة المغة بيف
 العالـ مفتاح إلى اىتدينا قد سنكوف فإننا التوافؽ ىذا طبيعة فيـ لنا تسنى لو

 (1)"  األسطوري

 أف ىو واألسطورة المغة بيف يربط الذي الزعـ ىذا يعترض ما ولعؿ 
 ومتقمبة مشوشة أنيا أى،  المنطقية القواعد تتحدى وكأنيا تبدو األسطورة

 يمكف فكيؼ ، منطقية الدواـ عمى تبدو المغة أف حيف عمى،   عقمية وغير
 ممف وغيره مولر ماكس ويفسر ، المتناقضيف الظاىرتيف ىاتيف بيف التوافؽ
 المفيـو بيذا األسطورة بأف الظاىرة ىذه المقارنة األساطير مدرسة إلى ينتموف

 كثرة إلى ويستند،  لمغة السمبية المظاىر مف مظير أو،  لمغة السمبي الوجو تعد
 وفي معيف اسـ صفات عمى بعضيا يدؿ التى المبيمة التعميمية المترادفات

 والغموض اإليياـ يحدث آخر اسـ صفات مع يشترؾ ما منيا نجد نفسو الوقت
 .  المغة نمطية ال إلى بدورىا وتؤدي

 األسطوري والفكر البدائية المغة بيف ربط فيكو أف ىنا يعنينا وما
 شكمت ثـ ومف ، والتشخيص التجسيد عمى فيعتمدو ألنيـ الشعرية والصور

 . لمشعر األسطوري لمتفسير األولي النواة الرؤية ىذه
                                           

 أحمػد مراجعػة ، محمػود حمػدى أحمػد:  دكتور ترجمة األسطورية الدولة"  كاسيرر أرنست(  1
 .  24 ص خاكي
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 فإذا ، فيكو بدأىا التى السابقة المحاوالت ليكمؿ شتروس ليفى جاء ثـ

 بيف ربط شتروس ليفى فإف والمغة والشعر األسطورة بيف ربط فيكو كاف
 في وجمعت 1977 سنة ديسمبر في محاضراتو في والموسيقى والعمـ األسطورة

 الكتاب ىذا حوى وقد،   Myth and Meaning"  والمعنى األسطورة"  بعنواف كتاب
 التفكير ، بالعمـ األسطورة لقاء مثؿ والموسيقى والعمـ األسطورة حوؿ موضوعات

 انشطار أو ، والتوائـ والشرماء و الشفاء"   المتحضر"  والعقؿ"   البدائي" 
 ىي وىذه،  والموسيقى األسطورة ، تاريخا األسطورة تصبح حتى ، األسطورة

 (1).كتابو في تناوليا التى الموضوعات أىـ

 نفسو في فيرى،   واألسطورة العمـ بيف يربط أف شتروس ليفى ويحاوؿ 
 يتحتـ التى األشياء بعض فقدنا بأننا االعتقاد إلى أميؿ: "  فيقوؿ بدائيا مفكراً 
 الذى العالـ مف النوع ىذا في نستطيع أننا مف واثقا فمست ، استردادىا عمينا
 باتباعو ممتزميف أنفسنا نجد الذى العممي التفكير مف النوع وىذا،  نعيشو

 المحاولة بذؿ بوسعنا ولكف ، إطالقا تفقد لـ وكأنيا،   األشياء ىذه الستعادة
 أف الشعور يتممكنى أخرى جية ومف ، وأىميتيا بوجودىا واإلحساس لوعييا
 تحاوؿ ىي بؿ،   المضيعة األشياء ىذه عف قصى بمنأى ليست الحديثة العمـو
 (2) " العممي التفسير حقؿ في وتشكيميا دمجيا فأكثر أكثر

                                           
 الحػػوار دار ، حديػػد صػػبحي رجمػػةت"  المعنػػى األسػػطورة: "  شػػتراوس ليفػػى كمػػود:  أنظػػر(  1

 .  1985 سوريا

 ".  بالعمـ األسطورة لقاء"  فصؿ  9 ص والمعنى األسطورة"  شتراوس كمودليفى:  أنظر(  2
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 لجأ وأنو ، واألسطورة األنثروبولوجيا إلى العممية المعطيات يرجع أنو بؿ 

 تعبيره حد ىعم أو الواقع في الكائف االضطراب تفسير ليحاوؿ األنثروبولوجيا إلى
 ثـ ومف ،(  1)  لمعياف البادئ االضطراب ىذا وراء ما تظمـ اكتشاؼ محاولة
 بيف عالقة إيجاد بغية األسطورية العوالـ إلى العممية الظواىر مف الكثير يرجع
 دقيقة معرفة لمكتابة المفتقرة الشعوب امتمكت لقد"   فيقوؿ:  واألسطورة العمـ

 لـ لكننا األشياء، ىذه كؿ فقدنا فقد،  رواتياث مصادر وكافة ببيئتيا مدىشة
 ، تصادـ أخطار دوف حافمة قيادة عمى قادموف  اليـو نحف،  سبب دوف نفقدىا
 عمى تنطوى ممارسات ىذه ، التميفزيوف وجياز المذياع تشغيؿ عمى قادموف
 بحاجة تكف لـ ألنيا"  البدائية الشعوب تمتمكيا  لـ التى العقمية لمعالقات تدريب
 يتيح موقعا احتمت  كافية طاقة مف تمتمكو بما – الشعوب تمؾ أف وأشعر ، إلييا
 عمى قياسا ذلؾ تقتض لـ الحاجة لكف ، الذىف في مساراتيا تبديؿ إمكانية ليا
 إحدى كانت وربما...  ذمتيا في المتوفريف الطبيعة مع والعالقة الحياة نوع

 الفروقات مف بالرغـ اإلنساني العقؿ أف العديدة اإلنثربولوجي البحث نتائج
 الطاقات يمتمؾ وأنو،  وىناؾ ىنا ذاتو ىو ، البشرية أجزاء مختمؼ في الثقافية
 (2" ) الجميع مف مقبوؿ األمر ىذا أف إلى يخيؿ ، ذاتيا

 والموسيقى األسطورة بيف ربط أيضا شتروس ليفي أف يتضح ثـ ومف
 أى ، والموسيقى العمـ يفب وسيط األسطورة أف شتروس فيرى"  الفنوف مف كفف
 فيكو أما،   وتجاوز تشابو عالقات عبر ، والموسيقى بالعمـ ترتبط األسطورة أف

                                           
 .  13 ص نفسو(   1

 
  20 – 19 ص نفسو(  2
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 ففكر ، وجدلية توليدية عالقات ضمف والمغة الشعري بالخياؿ األسطورة فيربط
...  شمولي  بانورامي فكر شتروس ليفى فكر بينما متداخؿ  تميسكوبي فيكو
 أوجو إف"  ويقوؿ الموسيقية والمؤلفات األسطورية تالبنيا بيف تشابيا فيرى

 ، التتالي خالؿ مف يدركاف ال كونيما في تقبع والموسيقى األسطورة بيف التشابو
 مف وليس الداخمية العالقات خالؿ مف تقيماف الموسيقية والقطعة فاألسطورة

 القراءة إلى باإلضافة عمودية قراءة إلى نحتاج أننا أى ، السردى التعاقب خالؿ
 ال التى الموسيقية كالصفحة تماـ،  األسطورة في التناغـ عنصر لندرؾ األفقية

 (1)".الوقت نفس في وعمودية أفقية شاممة بنظرة إال تستوعب

، المغة إلى واألسطورة الموسيقى بيف العالقات ىذه يرجع شتروس لكف
 صوتوال،  المعنى عمى واألسطورة،   الصوت عمى الموسيقى تعتمد حيث

 المغة بيف العالقة فيـ حاولنا إذا"  شتروس ليفى فيقوؿ المغة ىما والمعنى
 يمكف وبعدىا ، إقالع كنقطة المغة باستخداـ إال ننجح فمف والموسيقى واألسطورة
 تتبعاف ثانية جية مف والميثولوجيا،  أولى جية مف الموسيقى أف حقيقة إيضاح
 وأف ، مختمفة اتجاىات وفي تمفةمخ بصورة تنمواف لكنيما،  المغة كالىما

 تشدد بينما،  المغة في أصال الكامف الصوتي الجانب عمى تشدد الموسيقى
 " . المغة في بدوره الكامف المحتوى جانب عمي  ، المعني جانب إلى الميثولوجيا

(2) 

                                           
 .  113 ص سابؽ بحث:  غزوؿ فلاير:  أنظر(  1

 
 . 48 ص والمعنى األسطورة:  شتراوس ليفى(  2
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 ثـ  الفونيـ مف تتكوف شتروس ليفى عند المغة أف يتضح ثـ ومف

 مف تتكوف واألسطورة. والصوت المعنى إلى تؤدي رىابدو  التى الجمؿ ثـ الكممات
 النوتة مف تتكوف والموسيقى ، األسطوري المعنى تطرح التي الجمؿ ثـ الكممات

 والتونيـ، الفرنسية في  Soneme السونيـ شتروس تعبير حد عمى أو الموسيقية
Toneme المحنية الفقرة تكوف الموسيقية النوتات ىذه،   اإلنجميزية في  . 

 يتكوف منيما كال ألف،  والموسيقى األسطورة مستوى يتعادؿ ىنا ومف
 في الكممات ىي بمفردىا معنى تؤدي ال ابتدائية مادة أو صغرى وحدة مف

 االبتدائيتاف المادتاف وىاتاف الموسيقى في التونيـ أو والسونيـ،  األسطورة
 . المغة في الفونيـ تقابالف

 التى الجمؿ ىو آخر موضع في ادالفتتع والموسيقى األسطورة أف كما
 المحنية الفقرات أو والجمؿ األسطورة في(  المعنى)  لتصنع الكممات تطرحيا
" ،  الصوت"    الموسقي  المحف لتصنع الموسيقية النوتات مف تتكوف التى

 األسطورة مف كؿ في يوجد أنو كما ، لمغة المقابالف ىما والصوت والمعنى
 ، الموسيقى في والكممات،  األسطورة في التونيـ ىو مفقود معادؿ والموسيقى

 عند المفقود والمعادؿ،  الموسيقى مستوى مع األسطورة مستوى يتعادؿ وبذلؾ
 ىنا ومف...  معا والموسيقى األسطورة تشكؿ التى المغة في موجود منيما كؿ

 تبعام ، والموسيقى واألسطورة المغة بيف وثيقة عالقة يشكؿ أف شتروس حاوؿ
 ونستطيع،  ثانية ناحية مف المعاصرة واأللسنية ناحية مف األنثربولوجي المنيج
 :  التالي النحو عمى العالقة ىذه تحديد
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 المغة=     الجمؿ إلى تتحوؿ الكممات إلى   يتحوؿ   الفونيـ

 ( والصوت المعنى)
(  المعنى= )     الجمؿ إلى تتحوؿ              الكممات        

  األسطوري
"  = )  المحنية  الفقرات"  إلى تتحوؿ(               التونيـ)  الموسيقية النوتة
  الموسيقى(  الصوت

 ( األسطورة)  المعنى(  +  الموسيقى)  الصوت=   المغة إذف

 أوربا في عشر الثامف القرف منذ – األسطوري بالفكر االىتماـ ونتيجة
 في األسطورة بتوظيؼ اىتموا الذيف يفاألوربي الشعراء مف عديد ظير  –

 ، أوربا وغير أوربا في األسطورة سير حركة سرد بصدد لسنا ولكننا،   أشعارىـ
 بالفكر تأثروا أوربا في عشر الثامف القرف منذ األدباء أف ىو يعنينا ما بؿ

 األعماؿ ىذه شكمت حتى أعماليـ في األساطير يستوحوف وأخذوا،   األسطوري
 ، األدبي لمعمؿ األسطوري التفسير عمى يعتمد نقديا منيجا األدبية والدراسات

 عمى والرومانسي الكالسيكي"  األدب عمالقة"  األسطورة توظيؼ  إلى لجأ فقد
 كاف  تداوليا تـ التى األساطير بعض أف ىو الميـ الشيء لكف...  سواء حد

  وقد،  ألسخريوطيا وييوذا ، داود حكايات مثؿ في أو التوراة إلى بأصميا يرجع
 القاتؿ إطار في قابيؿ أسطورة خاصة  بصفة عشر الثامف القرف في انتشرت
 الرومانسي الشاعر بايروف"  قابيؿ"  التأويالت أشير أف عمى...  األوؿ

 استمياـ كاف األغمب ولكف" ...  ليسؿ دي كنت لو"  واستميمو اإلنجميزي
 أسخيموس ومف ، واسع ؽنطا عمى ىوميروس مف واستمدت األغريؽ أساطير
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 سافو الغناء شعراء ومف ، وايفحينيا وأوديب ، بروميثيوس الدارمييف مف وغيره

 أليمت التى الموضوعات ىذه مثؿ مف أشير تاريخ الدارسيف مف كثير وكتب ،
 " 1 طميقا بروميثوس"  صاحب وشيمي،  وجوتو ، وراسيني ،  كورني

 إبداعاتيـ في فنيا ويوظفونيا القديمة األساطير يستمدوف األدباء وظؿ 
 فكتب ، بارزا فنيا مممحا التوظيؼ ىذا شكؿ حتى ، العشريف القرف في خاصة
،   األسطورة عمى كبير حد إلى اعتمد وفييا"  أوليس"  رواية جويس جيمس
 واألقاصيص األساطير عمى أيضا أشعاره في بتمربيتس وليـ الشاعر اعتمد كما

 ، إليوت وتوماس ، باوند أزرا ىما شاعراف أتى بعده ومف،  والحكايات الشعبية
 خاصة أشعارىما في الشعبية والمأثورات والحكايات األساطير عمى اعتمدا وقد
 ، النجر وسوزاف ، وكاسيرر العربي شعرنا في كبيرا تأثيرا أثر الذى إليوت س ت

 .  تشيز وريتشارد فراى ونورثورب
****************** 

 املنظىر من السياب عنذ الشعري النص) قي  : التطبي اجلانة - 2
 (    اإلكسيىلىجي

 الحديث العربي أدبنا في النقدية النظرية غياب إف القوؿ نستطيع
 والترجمة الثقافي االحتكاؾ طريؽ عف والتأثير التأثر لعوامؿ ونتيجة،  والمعاصر
 كبيرا اتأثر  يتأثر العربي نقدنا جعؿ ، ببعض بعضيا الشعوب اتصاالت وسيولة

                                           
 .  83 – 82 ص األساطير. زكي كماؿ أحمد. د(  1
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 والبنيوى والتاريخي والنفسي االجتماعي كالمنيج األوربية النقدية بالمناىج
 ...  إلخ والفنى واألسطوري واألسموبي

 في خاصة األسطورة توظيؼ إلى األوربيوف األدباء لجأ عندما لذلؾ 
 منيـ الشعراء خاصة العرب األدباء مف عديدا وجدنا ، العشريف القرف

 إلى منيـ البعض لجأ بؿ ، إبداعاتيـ في ويوظفونيا األساطير يستميموف
 توظيؼ فشاع،  األوربي األديب إلييا لجأ كما تماما اإلغريقية األساطير توظيؼ

 والقصة والرواية والمسرحي الغنائي الشعر في العربي أدبنا في األسطورة
 صالح مثؿ الحر الشعر مدرسة شعراء معظـ نجد الغنائي الشعر ففي،  القصيرة

،  اإلغريقية باألساطير وتأثره السياب شاكر وبدر ، بإليوت وتأثره الصبور عبد
 ، حجازى المعطي عبد وأحمد،  العربي التراث لشخصيات واستميامو والبياتي
 في شوقي أحمد نجد المسرح مجاؿ وفي ، وغيرىـ دنقؿ وأمؿ  حاوي وخميؿ

 عبد وصالح ،"  بأودي"  مسرحية في الحكيـ وتوفيؽ،  ليمى مجنوف مسرحية
 الشعبية والحكايات األساطير استميموا وغيرىـ بسيسو ومعيف،  الصبور
 .  األدبية أعماليـ في والخرافية

 أدى األدبية األجناس في الشعبية والمأثورات األسطورة شاعت وعندما 
 تفسيرا األدبي العمؿ تفسر التى النقدية الدراسات مف عديد ظيور إلى ذلؾ

 ترجمت أف منذ األسطوري التفسير إلى الدعوة إرىاصات ظيرت وقد. أسطوريا
 منذ وبخاصة،  العشريف القرف أوائؿ في القديمة واإلغريقية اليونانية المالحـ
 التجديد إلى الدعوة ظيور ثـ ، القديـ اليوناني األدب عف حسيف طو ترجمات

 زكي حمدأ اعتمد وفييا وأبولمو الديواف جماعتي عند العربية القصيدة في
 مف أبوشادي أفاد فقط"  األساطير عمى أشعاره في كبيرا اعتمادا أبوشادي
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 العمؿ عينو نصب فوضع ، العربي الشعر في الجديدة النيضة إلثراء الدعوة
 لمشعر إثراء وسيمة اتخاذىا إلى والدعوة ، القديمة بالميثولوجيا التعريؼ عمى

.  " التجديد اتجاىات أصحاب فم غيره عف يميزه اىتماما بذلؾ واىتـ الحديث
(1) 

 ثـ ومف الحر الشعر في بارزا مممحا األسطوري االتجاه ىذا شكؿ ثـ 
 األدبي العمؿ في األسطوري الجانب بإبراز تيتـ التى النقدية الدراسات ظيرت
 في الرحمف عبد إبراىيـ الدكتور دراسات فظيرت،  حديثا أو قديما كاف سواء
 عف زكي كماؿ أحمد الدكتور ودراسة ، أسطوريا حميالت الجاىمي لمشعر تحميمو

 في البطؿ عمى الدكتور دراسة ثـ،  والعربي األوربي باألدبيف وعالقتيا األساطير
 ودراسة ، األسطورية الرؤية عمى يعتمد نقديا تحميال الجاىمي لمشعر تحميمو
 لمنيجا طبؽ فقد وبالتالي ، السياب شاكر بدر عند األسطوري الرمز عف أخرى

 حوؿ النقدية الدراسات تتابعت ثـ ، الحر والشعر الجاىمي الشعر عمى األسطوري
 المنيج ىذا لشيوع وكاف أسطوريا تفسيراً  القصيرة والقصة والرواية الشعر تفسير

  الشعري النص تفسير في(  قيمي)  اكسيولوجي كبعد  واستخدامو األسطوري
 المنظور مف األسطوري البعد ىذا وتشكؿ،   وسياسية واجتماعية فنية أسباب

   : منيا نذكر  عدة جوىرية أركاف  في األكسيولوجي

اعتماد الشكؿ األدبي اعتمادا كبيرا عمى التشكيؿ األسطوري في الصورة أو  (4
الموقؼ أو الرؤية ، كأف يجنح األديب إلى استمياـ األساطير أو الحكايات 

                                           
  38/ 2 السياب شاكر بدر شعر في األسطوري الرمز:  البطؿ عمى.  د(  1
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
ؼ األدبي أو الرؤية الخرافية عمى مستوى الصورة األدبية أو الموق

األسطورية في الصورة والموقؼ ،  وعندما يكوف ىذا التشكيؿ األدبي 
تشكيال أسطوريا حينئذ يكوف تحميؿ العمؿ األدبي تحميال أسطوريا ضرورة 

 يقتضييا  السياؽ األدبي والتحميؿ النقدي. 

 ربط عناصر العمؿ األدبي بالعناصر األنثروبولوجية ومحاولة ربطيا بالواقع (4
المعيش فيصبح الواقع أسطورة " أى شبو بالفكر اإلسطوري الذى يعتمد 

والمواقؼ والتراكيب ، ومف ثـ يصبح الواقع الذى  –عمى ال منطقية األحداث 
يعبر عنو األدب واقعا شبييا بالعوامؿ األسطورية ، وبذلؾ يربط النقاد أو 

األسطوري الدارسيف بيف الماضي في القدـ والحاضر ، فيستخدـ الماضي 
 أقنعة لمواقع الحياتي المعيش. 

إلماـ الناقد واألديب بموروثو الثقافي وموروث الشعوب األخرى إلماما جيدا  (4
وواعيا ، فيستطيع األديب المزج بيف األبعاد األسطورية واألبعاد المعاصرة 
في نسيج فني متناسؽ ويستطيع الناقد أف يحمؿ العمؿ األدبي ويستخرج ما 

 مف خالؿ أساطيره وأساطير الشعوب األخرى.  –حية فيو مف قيـ 

عدـ المجوء إلى االفتعاؿ الفنى في ربط النص األدبي باألسطورة بؿ البد أف  (6
تكوف ىذه األسطورة الزمة أساسية مف لواـز بناء العمؿ األدبي ، وعمى 

 الناقد أال يحمؿ النص أكثر مما يحتمؿ في تأويؿ النص تأويال أسطوريا.
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
األسطورية تمتزج ببنية النص األدبي ، وىاتاف البيئتاف تشكالف  إف البيئة (4

بنية أساسية مف بنى الواقع االجتماعي ، فتصبح البنية األدبية واألسطورة 
جزءا مف البنية االجتماعية ألنيا تعبر عف شريحة اجتماعية بعينيا ارتدت 

الوقت  إلى أساطيرىا البدائية ىروبا مف الواقع الحاضر وتعبيرا عنو في
 نفسو. 

خالؿ ولعؿ ىذه األسس واألركاف المكونة لممنيج األسطوري تتضح مف 
أىـ ىذه نصوص السياب  وتعد مف  تطبيقيا عمى نص أدبي بعينو ،

التى وظفت األسطورة توظيفا  –النصوص األدبية خاصة في مجاؿ الشعر 
ا . حيث يعد مف أىـ الشعراء العرب الذيف وظفو  فنيا في شعرنا العربى

األساطير توظيفا فنيا وحياتيا في قصائده ، خاصة األساطير  األغريقية 
واليونانية واآلشورية والبابمية ،  وال يمكننا الوقوؼ عند كؿ أشعاره التى 
وظفت األسطورة لكننا نتناوؿ بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ، ففي 

 قصيدتو " سربروس في بابؿ " يقوؿ 

 ب سربروس في الدرو ليعو 
 في بابؿ الحزينة الميدمة 

 ويمأل الفضاء زمزمة 
 يمزؽ الصغار بالنيوب ، يقضـ العظـ 

 ويشرب القموب  
 وشدقو الرىيب موجتاف مف مدى 
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 تخبئ الردى

 أشداقو الرىيبة الثالثة احتراؽ 
 يؤج في العراؽ 

 ليع وسربروس في الدروب 
 وينبش التراب عف إلينا الدفيف 

 (1تموزنا الطعيف . )
 

فيستخدـ الشاعر سربروس كرمز أسطوري مف األساطير اليونانية ،  
وسربروس  ىو الكمب الذى يحرس مممكة الموت في األساطير اليونانية ، 
حيث يقـو عرش " برسفوف " إلية الربيع بعد أف اختطفيا إلو الموت ، وقد 
صوره دانتي في الكوميديا اإلليية حارسا ومعذبا لألرواح الخاطئة ، 

تخدمو السياب رمزًا لمتعبير عف معايير الواقع المعيش ، فيرمز ويس
سربروس إلى القوى المتسمطة عمى بابؿ وتموز ،  تمؾ القوى التى تقضى 
عمى كؿ معالـ الحياة بدءا مف الصغار ونياية بتموز إلو الخصب في 

، حيث تحكى األسطورة البابمية قصة تموز وقد القديمة األسطورة البابمية 
خنزير برى وىو يموت مرة كؿ عاـ ىابطا إلى العالـ السفمى المظمـ ،  صرعو

وبغيابو تختفى حبيبتو ربو الطاقات الخصيبة في العالـ وتتوقؼ بذلؾ 
عواطؼ الحب وينسى اإلنساف والحيواف غرائزىما لحفظ النوع ، وتيدد 

                                           
  483 – 482/  1 السياب شاكر بدر ديواف(   1
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
الحياة بالفناء ، ولكف ممكة الجحيـ  ) أرش كيجاؿ ( توافؽ بغير رضاىا 

مى أف تنبعث " عشتار " برفقة " تموز " مرة أثر مرة كؿ شتاء ،  وأف ع
 تنبعث لذلؾ الحياة في كؿ عاـ . 

 

وعندما ،  ويستخدـ ىذه األسطورة قناعا لمتعبير عف الواقع الحاضر  
تيدر الدماء العربية ويقتؿ الخير ويعـ الجدب يستوحى األسطورة البابمية 

ب عند البابمييف وىي حبيبة تموز أيضا لية الخصب والحآلعشتار ، وىي 
 " مف ديوانو أنشودة المطر :  1956يقوؿ في قصيدة " رؤبا في عاـ 

 عشتار عمى ساؽ الشجرة 

 صمبوىا ، دقوا مسمارا 

 الرحـ  –في بيت الميالد 

 عشتار بحفصة مستترة 

 تدعى لتسوؽ األمطارا 

 تدعى لتساؽ إلى العدـ 

 ـ عشتار العذراء الشقراء مسيؿ د

 صموا ... ىذا طقس المطر 

 صموا ... ىذا عصر الحجر 

 صموا ، بؿ أصموىا نارا 
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 (1تموز تجسد مسمارًا  . )

مف األساطير اليونانية العديد وفي ىذه القصيدة خاصة يستخدـ  
والبابمية مثؿ أسطورة " غنيميدا " وتموز ، وأتيس ، عشتار ، العازر ، 

ىو راع يوناني شاب وقع زيوس و  –شخنوب ، فيستخدـ أسطورة غنيميد 
كبير آلية األولب اإلغريقي في حبو ،  فأرسؿ صقرا اختطفو وطار بو إليو 
لتكوف رمزا إيحائيا لمتعبير عف الواقع العربي المعيش فيقوؿ في القصيدة 

 نفسيا 
 أييا المنقضى مف أولب في صمت المساء 

 رافعا روحي ألطباؽ السماء 
 ا غنيميدا جريح –رافعا روحي 

   ................... 

 إف روحي تتمزؽ 

 (2إنيا عادت ىشيما يـو  أف أمسيت ريحا " )

ويستخدـ في نفس القصيدة أيضا أسطورة آتيس وتموز ، وآتيس   
يقابؿ تموز اإللو البابمي عند سكاف آسيا الصغرى القدماء ، ويحتفؿ بعيده 

غ الحية أوجيا عند في الربيع حيث يربط تمثالو عمى ساؽ شجرة ، وحيف تبم
أتباعو وعابديو يجرحوف أنفسيـ بالسيوؼ ، والمدى حتى تسيؿ دماؤىـ 

                                           
 .  435/  1 السياب شاكر بدر ديواف(  1

 
 . 430 ص نفسو(  2
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
داللة الخصب ويستوحي الشاعر ىذه الشخصية ويوظفيا فنيا في –قربانا 

وتجدد الحياة يقوؿ في . قصيدتو لتكوف تعبيرا عف الرغبة في الخصب 
 القصيدة نفسيا أيضا: 
 تموز ىذا ، أتيس  

 1 لربيعىذا ، وىذا ا

كما يستوحى أيضا شخصية " العازر " وىو الميت الذى أحياه المسيح  
مف قبره ، وشخصية " شخنوب " وىو عامؿ السمنت الذى استأجره 
الفوضويوف ، فتظاىروا بالموت وحمموه في النعش تشييرا بالجيش الذى 
يقتؿ العماؿ ، كما قالوا ثـ قاـ ماشيا حيف سقط النعش ، وىذه الشخصيات 
يستوحييا الشاعر أيضا في القصيدة نفسيا ليديف الواقع الحياتي الذى 

 يموج بالفوضى والحياة الزائفة ويستنيض اليمـ لمخالص يقوؿ : 
 العازر قاـ مف النعش 

 شخنوب العازر قد بعثا 

 حيا يتقافز أو يمشى 

 كـ ظؿ ىناؾ وكـ مكثا 

 أترى عاـ أـ عاميف 

 أـ دامت ميتتو ساعة ؟ 

                                           
  434 نفسو(  1
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 امؿ مف راعو ؟ شخنوب الع

 فتنكر لمديناريف 

 وتواثب يركض مذعورا ؟ 

 الموت الزائؼ خاتمة 

 لحياة زائفة مثمو 

 والبعث الزائؼ عاقبة 

 ( 1لمموت الزائؼ مف قبمو .)

وىكذا تتداعى الرموز األسطورية في أشعار السياب سواء كانت أساطير  
اء ،  وأبوزيد عربية أوشعبية مثؿ العنقاء ، وعنتر وعبمة ، وعروة وعفر 

الياللي والسندباد ، أو أساطير يونانية وأغريقية مثؿ شخصية ىيميف في 
إلياذة ىوميروس ، وأسطورة السيرييف وىي نوع مف حوريات الماء نصفيا 
األعمى نصؼ امرأة ، والسفمى نصؼ سمكة ، وأسطورة زيوس وجاينميديس 

ؼ ، وسربروس ، وىو كبير آلية األولب والمختص بالبرؽ والرعد ، وسيزي
 (2. ) وغيرىا مف األساطير اليونانية "

 الواقع عف لمتعبير أسطورية كرموز األساطير ىذه السياب ويستخدـ
 المنيج ىو السياب شعر لتفسير النقدية المناىج أفضؿ ولعؿ ، الحاضر

                                           
  441 – 440 ص نفسو(  1

 شػاكر بػدر شػعر فػي األسػطوري الرمػز.  البطػؿ عمى. د:  أنظر القضية ىذه ؿحو لممزيد(   2
 . 121 – 69 ص السياب
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 في أسطوريا تحميال السياب شعر البطؿ عمى الدكتور حمؿ وقد ، األسطوري
 كما"  السياب شاكر بدر شعر في األسطوري الرمز عف المستقمة دراستو
 شاكر بدر عند الرموز"  عف لو مقاؿ في محمد الديف محيي أيضا تناوليا
 (1) " . السياب

 الذى الحر العربي الشعر طميعة في السياب شاكر بدر شعر يعد وىكذا 
 تعبيره وفي قصيدتو بناء في األسطورية المعطيات عمى............ اعتمد
 األبعاد أبرز مف تعد والتي المعطيات ىذه خالؿ مف الحاضر الواقع عف

 .  السياب شعر السيما الشعري النص تفسير في األكسيولوجية

 مف – الشمولي  بمفيومو األكسيولوجي البعد ىذا إف قمنا لو نغالي وال
  يمتد لكنو،  واألسطوري الشعبي الموروث حد عند يقؼ ال  - نظرنا وجية
 – األدبية النصوص في أخري قيمية أبعادا شكمت التي الموروثات ليشمؿ
 مرحمة في األدبي لمنص تفسيرنا في جوىريا مممحا    البعد ىذا  شكؿ وقد

 .  الروائي السرد في وبخاصة الثمانينيات

 بالحيرة شعورنا مف جاء األكسيولوجي البعد أفؽ لتوسيع ومحاولتنا
 فقط ليس النص تفسير في قيميا  بعدا يشكؿ ما ألف،  النص نتمقى ونحف
  - إلييـ أشرنا الذيف األوربيوف النقاد رآه كما - والشعبي األسطوري البعد
 واألدبي والصوفي التاريخي كالموروث أخري ثقافية لموروثات يمتد لكنو

                                           
المجمػة  بمجمػة " مقػاؿ"  السياب شاكر بدر عند الرموز" محمد الديف محيي األستاذ أنظر(   1

 . 1963 سنة يوليو ،  "
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 في شعر السياب " املنظوراألكسيولوجي للنص الشعرى " مقاربة نقدية معرفية 

 
 النصوص في جوىريا بعدا شكمت الموروثات ىذه ألف،  والميثيولوجي

،  العشريف القرف مف الثاني النصؼ في صةبخا والشعرية بعامة األدبية
 المحدثيف العرب النقاد بعض لدى النص تفسير في دور ليا كاف ذلؾ وألجؿ
  . 


