
 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

383 

قراءة تداولية بين التعطيل الداللي  الستعمال "مطر" عند الشاعر بدر شاكر السياب التكثيف الداللي
 والثقافة الداللية

 أ.م.د. محمد جعفر محيسن العارضي
 كمية اآلداب/ جامعة القادسية

 المقدمة: 
ي يحقت  استتعماال ال شكَّ في أنَّ الشاعر عندما يستعمل األلفاظ يعتمد في استتعمال  لاتا مأتدأل العتدال ااالرتيتار  ل ت

تتة لاتتلك ال فظتتة أا ت تتك ا ثيتترام متتا يعمتتد الشتتاعر التتا األلفتتاظ في ستتأاا دالالت شتتعرية ، يقتتام ع تتا أستتال متتن التتدالالت الرالَّ
نتتت أتتدلاان دالليتتة متناعتتة اهتتلا متتا أردت أيانتت  فتتي المنظامتتة الدالليتتة  ل شتتاعر أتتدر شتتا ر ، مرلالتتة أتت   فتتتدتي اَّتتد ت اَّ

لفظتة "مرتر" التتي  انتت متن المايمنتات الدالليتة عنتدك  ليتهت  تاظيفاتا عنتدك امتدئ تتدثير الأي تة السياب من رالل تاظيت  
 ال غاية أا الثقافية الداللية في تاظي  هلك ال فظة. 

ااآلفتتا  الدالليتتة الثتتااني االثاالتتث لاتتلا ، اجتتاب أيتتان للتتك معتمتتدا التح يتتل التتداللي الستتياَّي التتلل ينشتتد المغتت ئ الشتتعرل
اال سيما عندما ُينظر في  في هاب الداللية التداالية التي ال تنفلل عن ، اللل يحتمل  ثيرا من المقاالت الدالليةاالستعمال 

  .الداللية الثاأتة
 في التداولية

 بين الواقع المغوي والمنهج التحميمي:  
لتتت أتق نيتات التح يتل ال غتتال التداللي متتن أ ستأت النظترات ال غايتتة التدااليتة التح يتتل ال غتال التداللي تاستتعا مامتا  فتحاَّ

محداديتتة المث تتث التتداللي المقتلتتر ع تتا التتدال االمتتدلال االف تترة التتا رأاعيتتة المنظامتتة الدالليتتة التح ي يتتة التتتي تهتتي  التتا 
فيقتتاد هتتلا ، 2التتلل ي تتان ااأساستتام ماهتتاعّيام ألل نتت   ، 1عنالتتر التح يتتل التتداللي الثالثتتي عنلتتر الااَّتتف ال غتتال النفعتتي

متاعاتا متن جاتة التاسف دهاشتاا ، التح ي ي الداللي الا التعاري مف المنظامة ال غاية المح َّ تة أ حتاظ اَّناعاتا ااا اتدثيريتاتا  ااا
ع ا أن يدتي للك   ُّ  فتي هتاب متن التقنيتات التتي يتر أاتا الستيا  االجتمتاعي المتهتمبن التا جنأت  ، السامف من جاة ثانية

 ساَّ  المتناعة.أفقا مناسأة من السيا  الثقافي أدن
، اهلا النظر التح ي ي يجعل المح بل ال غال متعاريا متف "ع تم ااشتارات" متن رتالل تقنيتات التح يتل التر يأتي االتداللي

االنفعتتي منتايتتا التتا لتتاى للتتك ع تتا نحتتا متتن العال تت  التأادليتتة أتتين المنتفعتتين أتتالن  مت  بمتتا امت قيتتا متتن رتتالل العال تت  
ايدتي للك في ارتار النلتية التتي تتجتاا  التا المعرفتة الملتاحأة المت ثرة ، 3شارات ال فظية ادالالتااالداللية الرم ية أين اا

أمعنتتا أنَّنتتا أمتتام تح يتتل ت تتام ي ل منظامتتة الدالليتتة ، 4فتتي الت تتاين ال غتتال ل تتن  فيتتر المنفلتت ة عتتن ت تتاين معرفتتة أالعتتالم
اتجميعاتا تتارة أرترئ  ،  يظاتر متن دان تف يتك هتلك العال ت  تتارةالماسَّعة التي تنتظم فتي أنستا  لفظيتة لات ايحتاب داللتي ال

ا متا يريتدك المت قتي متن ، لتتاافر عنالر العم ية ال المية المقالية االمقامية محقبقة األثر التداللي  متا يريتدك المتت  بم متن جاتة
 ا ية معينة.جاة أررئ ع ا نحا ال ير   تعارها أين هلا الاك  اعتمادا ع ا ماارات تح ي ية ايح

تتا مستتدلة المقارأتتة التح ي يتتة ال غايتتة التدااليتتة فاتتي تتااجتتد فتتي منرقتتة التح يتتل ال غتتال الت تتام ي التتلل اَّتهتتاك "ع تتم  أمَّ
ااشتتتارات" المستتتتاعب ل قتتتيم الدالليتتتة العرفيتتتة االرم يتتتة  للتتتك أتتتدنَّ ااالدراستتتة الحقيقيتتتة ل ستتت اب ال غتتتال تتتتدرل هتتتمن ماتتتام 

لتا ، .. عن النظام ال غال ااألداب ال غال لتلل الا المت  م / المستمف متن جاتة.تسابل اأاستمرارال سانيات النفعية التي ت ااا
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فتتي تح يتتل الررتتاب ال ستتاني ، 1النلتتا  الحقيقيتتة االمنراَّتتة االم تاأتتة  متتن جاتتة ثانيتتة متتف مراعتتاة العاامتتل فيتتر ال غايتتة  
نتاج الن  اللل اايردم أهدافا اجتماعية  .2تت فالأا تت أسياَّات نشار معقَّدة   اي ان للك مرتأرا، ااا

اهلا يمابد الا التعاري في هاب التداالية النفعية التي تهف االستعمال في ارار النفف ال غال اللل ير   التفاع يتة  
 4نفعيتة  أمعنتا أنَّاتا تتمظاتر فتي تلتارات، 3ايردم دا ما ت أية حاجات االتلال  ، ايمثبل ااتحقيقا لقلد المت  بم، المر اأة
ال تنفلتتل أرأيعتتة الحتتال عتتن راح العم يتتة ال غايتتة ايفاَّاتتا ااشتتارية التتتي تتتتدارل متتف أجتتااب الستتيا  أ حتتاظ تنتتا  ، ااهتتحة
احتمية الاَّا  ع ا هلك العنالر عندما يشتغل المح تل ال غتال ع تا انتتاج را فتة متماهيتة متن المقتاالت الدالليتة ، عنالرك

ا دنَّاا تتتقمَّ  متا يريتد ، اتر َّعت الا نا  من التدثير، عاا الداللي اَّد حقَّقت ناعا من ااَّنا التي يريد لاا أن تتقدَّم أمشرا 
تحقيقتت  المتتت  بم  فتُأنتتا ع تتا أستتل تح ي يتتة هتتي أالهتترارة أستتل الأنتتاب ال المتتي التتتي يحتتر  المتتت  بم ع تتا أن يهتتعاا هتتدفا 

  .يسعا الا الالال الي 
، االمقلتتدية، االلرا عيتتة، االنفعيتتة، ااالتلتتالية، أرافماتيتتة يعأَّتتر عناتتا أيهتتا أالتأادليتتةأا ال  Pragmaticsااالتدااليتتة 

، Austinاأاستتتتن  ايعتتتاد ترتتتار الأحتتتث التتتتداالي التتتا را فتتتة متتتن الع متتتاب الفالستتتفة / ال ستتتانيين هتتتم  تتتل متتتن، 5االمقاميتتتة
مفادهتتا أنَّ فاتتم اانستتان للاتتت  ، ة مشتتتر ةال ااتجمتتف أتتين هتت الب الفالستتفة مستت َّمة عامتت، Grice 6اجتترايل، Searleاستتيرل

اجميتف العالَّتات اللاتيتة متف ،   للك أتدنَّ ااجميتف الحتاالت الماهتاعية لشت اننا7العالم  يرت   في المقام األال ع ا ال غة  
 .8َّا م ع ا أسال لغال ان أراد أن ي ان ل  معنا  ، امف تدريخ الجنل الأشرل، األفراد االمجتمف

يتتتة أدراستتتة المعنتتتا دراستتتة تاالتتت ية متتتن رتتتالل أيتتتان ررا تتت  المتتتت  م فتتتي تالتتتيل المعنتتتا اعتمتتتادا ع تتتا اتقتتتام التداال
اام انتات الرراأيتة االتدثيريتة التتي تتمتتف أاتا المنظامتة ال غايتة  لغترا احتداث حالتة متن التجتاا  التداللي اعتدم االَّتلتتار 

درستتا فتتي المعنتتا يقتتام ع تتا أستتال متتن العال قيتتة التأادليتتة اهتتلا يجعتتل التدااليتتة ، 9ع تتا المعنتتا الم تلتت  أمتتا َّالتت  المتتت  م
التاالتت ية أتتين الظاتتارات ال فظيتتة االمتتت  م االستتامف التتا حتتد أن يتتدتي للتتك   تت  فتتي ستتيا  متستت   التتاال التتا الاَّتتا  ع تتا 

ة مقالتتة متاا نتتة ع تتا نحتتا يحقبتت  التتتاا ن أتتين مرجعيتتات  تتّل منامتتا  فتتتدتي المقالتتة الدالليتت، االستتامف 10المعنتتا أ حتتاظ المتتت  م
نتة، ماسَّعة لات مرجعيات ثقافية ال تأتعد  ثيرا عن مرجعيات الن  ال غال اهتلا احتدك يجعتل  .أل تنر   من حيثياتاتا الم اب

اتلتير ، من ااَّهية التداالية هي ايجاد القاانين ال  ية لالستعمال ال غال االتعرُّ  ع ا القتدرات اانستانية ل تاالتل ال غتال
التتلل ينفتتت  ع تتا جميتتف المقامتتات ال ستتانية ، الع َّاتتا "ع تتم االستتتعمال ال غتتال العتتام"، 11. ع تتم االستتتعمال ال غتتال  ..التدااليتتة

نة ل فعل ال المي  .الم اب
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ا" ، ا"االستتت  ام الحتتاارل" أتتين المتتت  بم االمرارتتب، ا تعتمتتد الدراستتة "التدااليتتة" جم تتة متتن "القتتاانين الرراأيتتة الهتتمنية
اهتتلا متتا يجعتتل التح يتتل التتتداالي تح تتيال لمقالتتد ، 1م فتتي اانجتتا  االتتتدثير المعتمتتدين ع تتا التاظيتت  ال غتتالَّلتتدية " المتتت  ب 

ااعتمتتتادا ع تتتا استحهتتتار المفالتتتل المستتت ات عناتتتا فتتتي ، المتتتت  بم اعتمتتتادا ع تتتا المعتتتاني المهتتتمَّنة فتتتي الررتتتاب ال المتتتي
 . 2أل أين نظام ال غة ااستعمال ال غة أا عم اا  ااااعتماد التقا، الاال الا َّلدية الفعل ال المي، الحاار

ن ال اجية العرأية الحديثة:   في ت اُّ
اعتمتادا ع تا معريتتات التدرل ال غتال الحتتديث  االستيما نظترك الالتتفي االاظتا في ل غتة اانرالَّتتا متن أنَّ ال غتة "اهتتف 

التفي فننتاتي التا أنَّ متا يستما "العاميتة" ال يعتدا ااتفا  احياة" فإنَّنا يم ن أن نتعارا متف ال غتات العراَّيتة الحديثتة أ حتاظ 
 أا "التغير اللاتي". ، احدئ ممارستين لغايتين هما "التعريل الداللي"

اال غتات العرأيتة الحديثتة عامتة يمي تان تتت اه تلا يفع تان تتت ، معنا هلا أنَّ جماعة المت  مين في ال غات العراَّية الحديثتة
فاتتتم ، اتعريتتتل ألفتتتاظ أرتتتر تستتتتعمل ل داللتتتة ع تتتا هتتتلا المعنتتتا، اللتتتة ع تتتا معنتتتا معتتتيننحتتتا استتتتعمال لفتتتظ ااحتتتد أعينتتت  ل د

يستعم ان دليال لفظيا ااحدا ايتر ان احدات داللية متعددة تشترك مع  في الداللة العامتة ع تا هتلا المعنتا أا لاك فينتاتان 
ل ل ناظر ال غال أنَّ ال غة التي ياظفان تر ا من الا حالة من تحايل ال غة الا ما يم ن تسميت  "القياسية الداللية" حتا يريَّ 

 أدلة أرر ع ا هلا المعنا.
أا ، .."،.لهتتتب، مهتتتا، اعتتتدم استتتتعمال "فتتتادر، امتتتن أمث تتتة للتتتك استتتتعمالام "راح" ل داللتتتة ع تتتا التتتلهاب ااالنتقتتتال 

اهتع  المقتدرة ع تا ، ا انحستارهااهلا أمر مردك التا فقتدان اللا قتة ال غايتة أ، استعمالام "مشا" ل داللة ع ا عمام االنتقال
 .التحسل الداللي لما تحم    ل لفظة من راَّة داللية مرلالة أاا

امن لاا م هتلا العمتل أنَّ استتعمال التدليل ال فظتي الااحتد يجعتل المت  متين يتستااان فتي انتتاج رراأتاتام ال غايتة ممتا  
اأاتتتت مستتدلة ، فقتتد ألتتيب  الثتتراب التتداللي أالهتتمار، أا التفاهتتل ال غتتال أتتين جماعتتة المت  متتين، أدئ التتا فيتتاب التفتتاات

ااادهتا  التداللي أمترا نتادرا ان لتم ي تن فا أتا تمامتا  ألنَّ الجميتف يستتعمل ال فتظ نفست  متن دان أن تستتقأل ، الفرا  الداللية
ايتتة تتعتتارا متتف "لغتتة .. ف تتدنَّ ت  تتم الجماعتتة ال غ.االتتافرة الدالليتتة، األلن لفظتتا فيتترك يعرتتي المعنتتا متتف َّتتدر متتن االرتتتال 

 مف فياب تام ل تاالل ااأالفي التاثيرل.، رَّمية" جامدة تر ا من الحر ية االتدثير فاي َّناة ل تاالل المأاشر
تتا مستتا ل التغيتتر اللتتاتي ف ثيتترة اااهتتحة فتتي ال اجتتات العرأيتتة الحديثتتة متتن َّأيتتل تحتتال "القتتا " التتا "الامتت ة" أا  أمَّ

 " تَ"."ال ا " أا "الجيم" أا الا لات 
ا"العاميتة ، ا"التغير اللاتي" الااسف هي التي أنتجت أحال من األحاال "العامية الداللية"، امسا ل "التعريل الداللي"

 اللاتية" أرلا لاما اللاتية اانحسارهما الداللي.
 مفهوم "مطر" 

 بين الداللية الثقافية والداللية الثابتة: 
ال تدثيريتتا ع تتا مستتدلة معارفيتتة تاالتت ية تتمثَّتتل فتتي "التعريتتل التتداللي" تتتدتي "مرتتر" فتتي منجتت  الستتياب الشتتعرل مثتتا 

المتترتأر أالمستتتعمل ال غتتال العتتام أا الثقتتافي  ال ي ستتل الشتتاعر مرت تت ات ااهتتحة فتتي أنا تت  األستت اأي لعم تت  الشتتعرل لُيقتتيم 
  .الر يا التي يحاال نفثاا رالل أجااب القليدة

االمأتد  ال المتي عامتة تتت ال تعتدا ألفاظتا أا لتارا تتشت ل أستأب متن دالالت امرت  ات الر يا عنتد الشتاعر رالتة تتت 
  .هلك األلفاظ أمعاانة السيا  الماسَّف اأثرك

                                                           

 – 32دراسة تداالية لظاهرة " األفعال ال المية " في التراث ال ساني العرأي  –التداالية عند الع ماب العرب  .ينظر - 1
 .57 – 53اجاك ماشالر ، ين راأال، لتااللع م جديد في ا –التداالية اليام ، 44

  .93/  1محمد الشاا  ، تدسيل " نحا الن  " –ألال تح يل الرراب في النظرية النحاية العرأية  - 2
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فهال عن أنَّاتا تستتعمل فتي لغتة لات ، 1المَّا  انت ألفاظ الشاعر السياب تتغير دالالتاا من مرح ة شعرية الا أررئ
لمرت ت ات األست اأية ال تنفلتل التا حتد االمتت اج عتن العتدال التلل يقلتدك الشتاعر فتال يرفتا أنَّ هتلك ا، 2ايحتاب داللتي  أيتر

ايجتد فيتت  فقتر متتا يم نَّت  أن ينتتد عتن االستتتعمال المأاشتر فتتي ال غتة  فينتتتت لغتة شتتاعرة تظتل تنتتتت المعنتا ع تتا نحتا مرت تت  
 .احر ي

، حتتال التتا أتت ر تنر تت  مناتتا هتتلك الر يتتاتتحمتتل األلفتتاظ االرت ا يتتة عأ تتا  أيتترا فتتي رريتت  تالتتيل الر يتتا الشتتاعرة  فتت
 .اتعاد لتتجمَّف عندها الدالالت المتعددة التي تا َّعت ع ا داال القليدة

 انت "مرر" من أين أهم الاحدات الداللية في الررتاب الشتعرل عنتد الستياب  للتك أدنَّت  َّتد اظَّفاتا تاظيفتا مرت فتا لا 
فقتتد أعراهتتا حهتتارا دالليتتا ،  تتا استتتعمالاا فتتي هتتاب الفاتتم المتقتتدماهتتلا يلتتد  عنتتدما نجتتدك حتتر  ع، 3لتتان تتتدثيرل جديتتد

اهيمنة اشارية تتدار حالاتا التر ئ الج  يتة التتي تتمفلتل مترات متعتددة التاال التا تاحتدها اتجمعاتا لتر ت  الر يتا المر  يتة 
، ائ الشتت  ي متتن جاتتةأعتتد أن ي تتان هتتلا التمفلتتل َّتتد أظتتلَّ التشتت يل الشتتعرل أظاللتت  ع تتا المستتت، التتتي ينشتتغل أاتتا الشتتاعر

  .االمستائ المعرفي من جاة أررئ
فغيتتر أعيتتد عتتن المعجتتم التتلهني ، جتتابت "مرتتر" الستتياأية تتتت فهتتال عتتن هتتلا تتتت مفارَّتتة لداللتتة "مرتتر" فتتي ال ستتان العرأتتي

عتالا:   امتن للتك َّالت  ت، االتح يل الداللي ما استقر متن أنَّ "مرتر" تستتعمل فتي القترين ال تريم فتي ستياَّات الاتالك االعتلاب
َرتترام فَتتانُظْر َ ْيتتَ  َ تتاَن َعاََِّأتتُة اْلُمْجتتِرِميَن   ااألعتترا :  فتتي حتتين استتتعم اا الستتياب استتتعمال القتترين ، 4  84َاَأْمَرْرَنتتا َع َتتْيِام مَّ

 :5مرر" ما في َّليدة "أنشادة ال، أا استعم اا ل داللة ع ياما، ال نَّ  همَّناا الداللة ع ا الرير االنماب أيها، ال ريم هلا
 أ اد أسمف النريل يشرب المرر

 االمااجرين، ا أسمف القرئ ت ن
 ، يلارعان أالمجالي  اأالق ا 

 منشدين: ، االرعاد، عاال  الر يت
 .. .مرر
 ...مرر
 ...مرر 

 افي العرا  جا ْ 
ثبتتتل الرتتتال  ال تتتنَّ الشتتتاعر عنتتتدما تتتتدافعت عنتتتدك الر يتتتا الثاريتتتة التتتتي تم، الثتتتارة االتغييتتتر هتتتا متتتا تتتتدل ع يتتت  "مرتتتر"

أل أنَّ "مرتر تتت التغييتر" ، .. ارتت ر لديت  الم تان التداللي لاتلك الر يتا.ااالنعتا  من ااَّف االستعمار االحرمان اناتب الريترات
اهتي ريتر احيتاة لمرح تة يتنعم فياتا الجميتف أ حتاظ ، ح ت ع ا نحا شعرل نااية التر   ااأللم االقهاب ع تا الااَّتف الأتا ل

 يحم   المثق . التفا ل ال أير اللل
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ااالنعتتتا  متتن الجاتتل االتر تت  ، لقتتد تاحتتد فتتي لغتتة الشتتاعر التتدليل ال فظتتي "مرتتر"  فد ستتأ  داللتتة ع تتا الريتتر االنمتتاب
فهال عن داللت  ع ا الاالك االأ ل  اما لار هلا اال أسأب من تاحد الاالك االرير أعالَّة ستأأية فتي ، االمرا االفقر

 اجاب هلا ليمثبل انتقاال من لغة الشعر الا شعرية ال غة لات اآلفا  الداللية الرحأة.  ،مريال الشاعر الف رل  االعارفي
العتتلَّ الشتتاعر الستتياب أراد أاتتلك الر يتتا االستشتترافية التعتتاري المعرفتتي متتف دال الاتتالك "مرتتر" فتتي االستتتعمال القرينتتي 

تاتي " المرتتر" فتي هتتلك الر يتا الناتجتتة عتن اعتتي أ حتاظ ااحتد يتستتاائ فيت  متتف دال الريتر "مرتتر" فتي استتتعمال الستياب "  فين
 العر  اللل  ال يراي  ارتااب: ، احالة االرتااب، المريال الثقافي المر َّب الا مسرح ل تدافف أين حالة العر 

 النريل يشرب المرر  
أتتل ُي اتتب ، ظمتتدااالرتتتااب التتلل ال ُيرفتت  ال .ليجسبتتد تلتتايرا ماحيتتا أحالتتة متتن االستتتعداد لستتحب شتترعية هتتلا الااَّتتف 
 العر : 
 االمااجرين ، اأسمف القرئ ت ن 
 ...يلارعان 
 منشدين:  
 ...مرر 
 ...مرر 

 .. .مرر
اهتلا ينستجم متف رفأتة ، ااايمتان أحتميتة االنرتال  متن جديتد، هنا يظار االرتااب أف رة الرال  ارريقتة االتالح  

ما يجع اا ألفاظتا لات دالالت ال ، 1ينفخ فياا من راح الشأاب  ا ، السياب في أنَّ  عندما يستعمل األلفاظ ااير ف ع ياا جدة
  .تنتمي لغير السياب اااَّع  اتر عات 

ا َّتتد أجتتد فتتي "شتتأاأية ألفتتاظ الستتياب" متتا يمثبتتل ايحتتاب أتتالتعايا اانع استتا ستتالأا لحالتتة المتترا التتتي يعتتاني مناتتا هتتلا 
الشتتاعر فتتي أن يستتتغر  فتتي مظتتاهر الشتتأاب التتتي يحالتترها  القتترال النحيتت   فتتتدتي ال فظتتة لتحمتتل اشتتارة رم يتتة التتا ارادة

 .الا ع ا نحا التماي  النفسي اللل يلنع  للات ، المرا االمات
ا لعلَّ الشاعر أيها أراد أالا التعريل الداللي لحاظ مسدلة مامة هي التفاعل مف السيا  الثقافي ل قرين ال ريم اعتدم 

عاري مع  أ حاظ   ي  فقد تاافر ف ر الشتاعر ع تا الأعتد االتالحي القرينتي   ت  أل أراد الت، التعاري مع  أ حظات ج  ية
فلاى "مرر الرير ااالالح" ع ا أسال من هلك الر يا األ م ية المعارفية التي اسمت المنظامة القرينية أأعدل اللتالح 

، 2ثتر التتراث فتي لغتة الشتعر الحتر  ايتع   للك عندما ُيعتر  أنَّت  ااتتناا لغتة الستياب نمالجتا ااهتحا ع تا أ، ااالالح
 .فاا ع ا ل ة اثيقة أالتراث امهامين  المتناعة

يتد َّتتد لنتتا أعتتد هتتلك المقارأتتة ال غايتتة الالتتفية أنَّ جماعتتة المت  متتين فتتي ال غتتات العراَّيتتة الحديثتتة يجنحتتان التتا تعريتتل 
ااحتد في تفتان أاستتعمال   متة ااحتدة ل داللتة ع تا  الفرا  الداللية أا ا التاا أين ال  متات المستتعم ة ل داللتة ع تا معنتا عتام

ال نَّ الشاعر يظل يلنف المعنا لناعة ، معنا   متين أا را فة من ال  مات ترت   داللتاا في االستعمال ال غال التراثي
  .لتدملمرلالة فيستريف احدك تاظي  هلا الجناح لر   أجااب انفعالية ع ا المستائ الداللي تحمل  ثيرا من الأاح اا

التتي ، لعل الشاعر السياب التفت أحدل الشاعر الا هلا االستعمال فتحسل في  ر يا التتدافف أتين متناَّهتات الحيتاة
يم تتن لاتتا أن تتج َّتتا فيتت  الا متتا اهتتعت تحتتت التستت ر الشتتعرل  لتتحتترر ام انتتات االحتتتااب أا التعريتتل فتلتتأ  مر تت ا لر يتتا 
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لستياب فقتد استتثمر "التعريتل التداللي العتامي" فجع ت  حالتة ايجاأيتة لتارت أ غتت  اهتلا متا لتنع  ا، الشاعر اتش ي   الشعرل
  .اهاحا ل ر يا أداة امعنا

 الداللة الرمزية
 الستعمال "مطر" في ضوء التنوع:   
اهنتتا ، ال نَّاتتا ُيرشتتا أن ت تتان ثتتارة مريأتتة آلمتتال الفقتتراب، تنلتتر  "مرتتر" التتا الداللتتة الرم يتتة ع تتا الثتتارة المنشتتادة 

الحتتاظ ريأتتة األمتتل أا الاتتالك  امتتن ثتتم يعتتاد الستتياب ،  تتان الداللتتة لات لحتتاظين لحتتاظ النمتتاب االريتتر المنتظتتر متتن الثتتارةت
ال نَّت  ال يأتدأ أت  أتل ينتاتي اليت  متن رتالل انتاتاب الثتارة ، الاتالك " -ااأللتل لمفاتام " المرتر ، ليشتغل ع ا الداللة الرا  ة

 :1يقال السياب متر عا الا الثارة في َّليدة "مدينة السندأاد" .ا الا عدم تحقي  أمل الفقراب االجي
 لررُت في الشتاب: 

 أَّاَّ يا مرر
 ، مهاجف العظام االث اج االاأاب

 ، مهاجف الحجر
 ، ا أنأت الألار التفتب  ال هر

 ا أحر  الأيادر العقيم أالأرا 
ر العرا   ا فجب
 ا أثقل الشجر
 ، ا ج ت يا مرر
 السماب االغيام تفجَّرت تنثُّك

 ا ُشقب  اللرر
 ا فاا من هأاتك الفرات ااعت ر

 ا هأَّت القأار ُه َّ ماتاا اَّام
 ا لاحت العظام 

 تأارك اال  ااهب الدم المرر   
 :2ايقال في سيا  الداللة ع ا األمل الرا ب

 فآك يا مرر ! 
 ، ناد لا ننام من جديد

 ، ناد لا نمات من جديد
 فنامنا أراعم انتأاك

 ا ماتنا يرأب  الحياك  
 .امنظامت  الف رية، 3اتدتي هلك الدالالت الرم ية في سيا  التعاري مف الارن اللل تمثَّل أفالال في مريال الشاعر

الثتتارة " يجعتتل هتتلا التتدليل ال فظتتي لا داللتتة ع تتا النمتتاب االحيتتاة الستتعيدة التتتي ينتظرهتتا الفقتتراب   –اال شتتكَّ فتتي أنَّ " المرتتر 
ل الا الاالكفتت رَّ    .ل عند الشاعر هلك الداللة التي سرعان ما تتحاَّ

                                                           

 .312 – 311/  1األعمال الشعرية ال ام ة  - 1
 .312/  1األعمال الشعرية ال ام ة  - 2
 .56 – 55يم مادل المسعادل د.  ر ، الداللة االأناب –الارن في شعر السياب  .ينظر - 3



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

389 

امن الجتدير أالتل ر أنَّ هتلا التتداعي التداللي التحتالي متن المم تن أن يقتال فتي تفستيرك انَّ لاتلا ال فتظ ست رت  الدالليتة 
لاالك تت أا ي ان ما  تا تتت التا ع ا الاالك التي ترت ر في اعي الشاعر أداللت  ع ا الحياة رفأة من  في التحال أما يمثبل ا

أمعنتتا أنَّ الشتتاعر ت ريستتا لاتتلك الرفأتتة ستتعا التتا تحايتتل التتدليل ال فظتتي التتدال ع تتا الاتتالك التتا دليتتل ، ممثتتل ل ريتتر االنمتتاب
فتتال يريتتد أتتدر شتتا ر الستتياب أن ُيأقتتي ل اتالك االظ تتم متتن أثتتر ف تتم يستتف التتا  .لفظتي يتتدل ع تتا الريتتر االنمتتاب االحيتتاة ال ريمتة

لتت التع فتتدنتت مقاأ تتة ، أيتتر عتتن لاك أتتدليل لفظتتي يستتتعمل ل داللتتة ع تتا هتتلا المعنتتا داللتتة مأاشتترة أتتل جتتاب لتتدال الاتتالك فحاَّ
امتتتا ع يتت  األلفتتاظ متتتن دالالت ستتعا التتتا تغييرهتتا االتعأيتتر عتتتن ت تتك الرفأتتتة ، معارفيتتة أتتين رفأتتتت  فتتي تغييتتر الااَّتتتف الأتتا ل

   .أإ ساأاا دالالت جديدة
الثتتارة"  امتن ثتتم تت تترَّل لديتت  داللتة هتتلا ال فتتظ ع تتا الريتتر  –شتتا ر الستياب يتر َّتتف التتا "المرتتر ا يظتل الشتتاعر أتتدر 

 :1يقال في َّليدة "مدينة أال مرر" .االنماب ااالنعتا  من الظ م االاالك
 سحا ب مرعدات مأرَّات دان أمرار

 َّهينا العام أعد العام نرعاها
 ال مرَّت  إعلار، ا ري  تشأ  ااعلار

 ننام انستفي  انحن نرشاها -هدأت ا ال 
 :2يقال، ا في سيا  َّريب تتاحد الدماب مف "المرر" لتش بل لاحة انتظار الرال  اأعث الحياة من جديد

 ا ِلفنا الظالم في المسابْ 
 فامتلَّت الدماب

 لحراب نامي تُنأت ال َهْر 
 فإنَّما الدماب
 تاأم المرر

 :3فا ا يلي  الشاعر ليحة ثارية مداية في اآل
 لك الحمد ماما استرال الأالبْ 

 ا ماما استأد األلم
 أنَّ الر ايا عراب، لك الحمد

 ا أنَّ المليأات أعا ال رمْ 
 ألم تعرني أنت هلا الظالم
 ؟ا أعريتني أنت هلا السََّحْر 

 فال تش ر األرا َّْرر المرر
 ؟ا تغهب ان لم يجدها الغمام

ع تتا التترفم متتن اجتتاد الستتحا ب ، 4أانتشتتار المتتات اعتتدم نتت ال "المرتتر"أعتتد هتتلك التر عتتات ااالنتظتتار تتتدتي الحقيقتتة 
 .5المرعدات المأرَّات في اشارة الا االنتفاهات العراَّية التي لم تر  الا تحقي  الثارة
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لتة ال نَّاا ال تس م متن لحتاظ الدال، فإنَّ داللت  المايمنة هي داللة الاالك االفناب، أمَّا عندما ي ان "المرر" رم ا ل مات
ع ا الحياة الا ع ا نحا التحسر االشعار أاأللم  للك أدنَّ هلك ال فظتة تستتعمل عنتدما اايلتار الستياب تجرأتت  الشرلتية 

ت  متا تت ال ، 1عأر ااحسال أغياب األم اماتاا   اها فتي هتلا الستيا  ال يلتدب  أن ي تان المتات ناايتة الحيتاة  للتك أتدنَّ أمَّ
 .2تد ل التراب اتشرب "المرر"

ايدتي للك ، 3تماها لفظ "المرر" مف الماب  لي ان اارم ا اشعاعيا يأدأ أمحار لاتي اينتقل الا مستائ اجتماعي  ي 
من رالل مقدرة هلا الرم  المايمن ع ا استيعاب اامرت   هااجل الستياب متن متات األم االحنتين الياتا حتتا الشتا  التا 

 . 4المرأة   –را الارن ااأل –التجدد االأعث ارفأة الفناب في األرا 
فيفتتار  الداللتتة ع تتا الاتتالك متتن رتتالل ، افايتتة متتا فتتي األمتتر أنَّ "المرتتر" عنتتد الشتتاعر الستتياب يلتتأ  رمتت ا ل حيتتاة

 : 5يقال، تعاري  مع  أ حاظ داللة التداال اليامي أعيدا عن داللت  األررئ
 االغيام ما ت ال، تثابب المساب

 تس ُّ ما تس ُّ من دماعاا الثقال
 رفال أات يالل َّأل أن ينام   دنَّ 

 أدنَّ أمَّ  التي أفا  منل عام 
 ف م يجدها ثم حين لت في الس ال 

 ...َّالاا ل  أعد فد تعاد
 ال أدَّ أن تعاد

 ا ان تاامل الرفا  أنَّاا هناك 
 في جانب التل تنام نامة ال حاد
 تس  من تراأاا اتشرب المرر

ال نَّ  ، استحهر  أرم ك الما ي " تشرب المرر" لارة مات هلك األم أيهاافير أعيد أنَّ الشاعر في هلا السيا  َّد 
ن  انت ممارستاا ع تا نحتا َّسترل فيتر ارادل، مات أرعم الحياة  فاي تمارل أفعال األحياب ممارسة ااعية أمعنتا أنَّ ، ااا

  .الشاعر يستعمل الفعل الحياتي "تشرب" استعماال ناهايا ع ا سأيل التر ف االتحال
يمن "المرتتر" ع تتا رم يتتة َّلتتيدة "أنشتتادة المرتتر" التتتي تتنتتا  متتف َّلتتيدة  "متتا يتت ال المرتتر يستتقر" ل شتتاعرة اياتت 

 :7ع ا نحا دَّي  من رالل ت رار الال مة، 6اانج ي ية ايديث سيتايل  فيعمل ع ا تاحيد ف رتاا الر يسة
 ...مرر
 ...مرر
 ...مرر

                                                           

 .108دراسة نقدية  – 1958لحر في العرا  منل نشدت  حتا عام الشعر ا - 1
 .34ريتا عاا ، أدر شا ر السياب .ينظر - 2
 .45فرح فانم لال  الأيرماني ، المرأة في شعر السياب - 3
 .45المرأة في شعر السياب  - 4
 .319 – 318/  1األعمال الشعرية ال ام ة  - 5
يديث س .ينظر - 6  .49د. نلير العظمة ، دراسة مقارنة –يتايل أدر شا ر السياب ااا
  .322، 321، 320، 319، 318/  1األعمال الشعرية ال ام ة  - 7
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، المثتال –لرم يتة  فإنَّت  َّتد اترتل مناتا فالتال يتحتال أت  متن التارن افي هلا السيا  ينا  الشاعر دالالتاا الحقيقية اا
 .1الثارة –فالارن ، األفالل –الا الارن 

ا من جاة أررئ فقد مثَّل ت رار هلك الال مة ما يشأ  اار   حالة تاا ن أين ما في نفس  متن  أتت امحاالتة ترفيت  
هتا  يمتا تنر ت  اتتحترر متن أستار الاَّتا ف الرافيتة التتي هلا ال أتت عأتر ت تريل لتاتي يجتدد حر يتة التن   اي ستر جماد

 ايرام االنعتا  مناا.  ، 3  لن ان أمام ااانع ال ل  مة التي يعيشاا الشاعر  2يعيشاا  
مف ، 4اي دل ت رارها أيها الا اااثراب المعنا من رالل ر   الجا العام ل مرر االاشاشة التي يحدثاا في سقار   

لسياب َّد اترل من هلا االستعمال الت رارل ما يمثبل معتادال  تاأيتا ينفتث احساستا أقرترات المرتر عنتد مف لحاظ أنَّ الشاعر ا
 .5تساَّراا  فيحيل اللهن الا تش يل لارة ألرية لات معالم م انية ماث ة

، 6  الشاعراهلا التح يل الداللي الرم ل  ان من ناحية اآلفا  المادية التي ال تنفلل عن اآلفا  المعناية في تاظي
اأرتل ي اناتا أتدلاان دالليتة متناعتة ايتحترك معاتا ، 7اال سيما عند لحاظ أنَّ  اترل من هلك ال فظة أ رة داللية ل تن ، 6الشاعر

ال        اايظتتل المرتتر   8فالداللتة ع تتا الرلتب، معاتا متتن داللتاتا الحقيقيتتة الرامت ة التتا الحت ن التتا الداللتتة ع تا الغهتتب
الغاهب التلل يمثبتل ، 9االرجاب الجماهيرل  ، االفرح الرفالي، االأ ل اانساني، يرافقنا عأر لار الحب االح ن الشرلي

 احال  تتمحار أقية الرما .، يمثبل أ أر ما ترم  الي  هلك الال مة الت رارية
امن الااه  فتي هتلا الستيا  أنَّ ااالمرتر فتي أنشتادت  يعنتي الحيايتة االقيامتة متن المتات  متا يعنتي أت  َّتاة استتمرار 

ر داللتاا الاال الا التأشير أالثارة، 10الحياة    الجديد.  -العرا  ، 12الح م –ااالدة العرا  ، 11امن ثم تتفجَّ
ايم تتن التر يتت  هنتتا ع تتا الم متت  النلتتي اايحتتا ي "شتترب المرتتر" امتتا يقارأتت   لنجتتدك يمثبتتل مايمنتتة  أتترئ فتتي النستتيت 

ا دنَّ األنشادة تتجسَّد فتي مجماعتة متن المقتارف الأ ريتة التتي  ،النلي لقليدة "أنشادة المرر"  امن ثم يمثبل أ رتاا الف رية
 :  13يقال، يا عاا أانتظام فعل الشرب

  دنَّ أَّاال السحاب تشرب الغياب 
 ...اَّررة َّررة تلاب في المرر 
 ، ا ر ر األرفال في عرا  ال رام 

                                                           

 .155 – 150الداللة االأناب  –الارن في شعر السياب  .ينظر - 1
 .114د. حسن ناظم ، دراسة في أنشادة المرر ل سياب –الأنا األس اأية  - 2
 .254الرراب النقدل حال السياب  - 3
 .164الرراب النقدل حال السياب  .ينظر - 4
 .191الشعر الحديث في الألرة  .ينظر 5
، 1963ييار ، مج ة يفا  عرأية، د. َّاسم راهي مادل الأريسم، التر يب اللاتي في َّليدة أنشادة المرر .ينظر - 6

 115. 
 .71د. لالح فهل ، أساليب الشعرية المعالرة .ينظر - 7
يديث سيتايل أدر ش .ينظر - 8  .59 – 58، 51 – 50دراسة مقارنة  –ا ر السياب ااا
 .204المرأة في شعر السياب  - 9

يديث سيتايل  - 10  .59دراسة مقارنة  –أدر شا ر السياب ااا
يديث سيتايل  .ينظر - 11   .158–154الداللة االأناب  –عر السياب الارن في ش، 52دراسة مقارنة  –أدر شا ر السياب ااا
 .158الداللة االأناب  –الارن في شعر السياب  .ينظر - 12
 .318/  1األعمال الشعرية ال ام ة  13
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 ادفدفت لمت العلافير ع ا الشجر 
 ...أنشادة المرر 
 :1ع ا مات األم اعدم استسالم  لالك الحقيقةايقال في سيا   الم   

  دنَّ رفال أات يالل َّأل أن ينام 
 أدنَّ أمَّ  التي أفا  منل عام 

 ف م يجدها ثم حين لت في الس ال 
 ...َّالاا ل  أعد فد تعاد

 ال أدَّ أن تعاد
 ا ان تاامل الرفا  أنَّاا هناك 
 في جانب التل تنام نامة ال حاد

 ب المررتس  من تراأاا اتشر 
 :2اتدتي لاتية المرر  لتحا ي لارة شرأ  ع ا لسان لياد ح ين

  دنَّ ليادا ح ينا يجمف الشبأاك 
 ا ي عن المياك االقدر

 ا ينثر الغناب حيث يدفل القمْر 
 ..... مرر.مرر

 :3يقال، ايشترك النريل في شرب المرر  ليمثبل ر ينا رم يا يمن  الجيا  فرلة الحياة   االعمل الثارل
 أ اد أسمف النريل يشرب المرر

 االمااجرين، ا أسمف القرئ ت ن
 ، يلارعان أالمجالي  اأالق ا 

 منشدين: ، االرعاد، عاال  الر يت
 .. .مرر
 ...مرر
 ...مرر 

 ا في العرا  جا ْ 
دة رالََّّتتة ال نَّاتتا تحيتل التتا ترييتتل ايحا يتتة جديتت، تتدتي هتتلك المقتتارف لتر تت  ايحا يتتة مرريتة مدلافتتة هتتي "شتترب المرتتر"

اال ستتتيما عنتتتدما ننظتتتر فتتتي التتتداال اللتتتاتية التتتتي امتتتتدت امتتتتدادا الفتتتتا فتتتي الستتتيا  النلتتتي ل قلتتتيدة ، هتتتي "شتتترب لتتتات "
 األنشادة: 

 "َّررة " ا" ر ر" ا"أنشادة" ا"يالل" ا"تاامل" ا"ينثر" ا"الغناب" ا"أسمف" ا"ت ن" ا"عاال " ا"الرعاد" ا"منشدين". 
ا تتدنَّ الشتتاعر الستتياب أراد ااشتتارة ، يظاتتر متتا تر قتت  متن أجتتااب ستتمعية محيرتتة أالحتتدث اعنتد التدمتتل فتتي هتتلك التتداال

 .4أللك الا أنَّ  ينتقل من "يشرب المرر" الا "يشرب لات المرر"

                                                           

 .319/  1األعمال الشعرية ال ام ة  1
 .319/  1األعمال الشعرية ال ام ة  2
 .320/  1األعمال الشعرية ال ام ة  3
 يقال:  .هلا ما انتاا الي  الشاعر سعدل ياس  4
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اهلك اللارة الستمعية المرريتة تتدتي لتح تي مايمنتة ألترية  أترئ اا اناتا تمثتل أحتد ررفتي الثنا يتة الهتدية ل فهتاب 
فالفهتتاب الم تتاني الألتترل حتتتين يظاتتر متج يتتا فتتي الاحتتدات الأنا يتتة األلتتغر المتمثب تتتة ، اهيمنتتة م حاظتتةالم تتاني أفاع يتتة 

فإنَّتت  يجعتتل فهتتاب التتن  ع تتا ااحتتد متتن المحتتارين األساستتيين ال تتلين يشتت الن هتتلك الثنا يتتة الهتتدية ، أتتالمفردات أا اللتتار
 .2ع ياا من ثنا ية الرلب االجدب اما يترتب، التي تتمثَّل في ثنا ية الحياة االمات 1ال أرئ  

ع ا الرفم ، ايأقا الح م المررل ملاحأا ل شاعر االشاعر يلاحأ  في عالَّة جدلية ليل لاا أن ت اب أا تهمحل
 :3يقال، ال نَّ الشاعر يتر ف الا نار اماب امرر، من لحرااية الم ان

 أما ت اب، ا أنت يا شاعر ااديك
 ، من سفر يرال في الأراح

 النار ُتراَّ 
 ؟ا ت ثم المرر

، اهتلا يتتدتي فتي َّتترابة تدم يتتة تاا تب حالتتة اااهتفاب الشتتاعر الألتترل الما يتة ع تتا المفتردات لات الت تتاين اللتتحراال
تا متن ، اهلا يعني  اناا فير م تفية أنفساا في النااا أعبب المامة الت اينية أستأب رأيعتاتا الفي ياايتة هتلا متن ناحيتة اأمَّ

 . 4الما ية ت اد تش ل الملدر الاحيد ايحابات الشاعر الألرل   فإنَّ ، الناحية األررئ
اع ا الرفم من أنَّ هلك المقارأة التح ي ية الما ية تتر ف الا العنالتر اللتحرااية فتي العمتل الشتعرل  فإنَّاتا متن دان 

 أمظاهر الفقر االهيا . اال سيما عندما تستعمل في سيا    بي محار، شك تلد  ع ا تاظي  الرما  الداللية الما ية
ا"ت تتثم المرتتر" ي تنتت  أرمتتا  ، ا"تشتترب الغيتتام"، ا"تشتترب المرتتر"، يتتدتي استتتعمال التلتتاير الشتتعرل "يشتترب المرتتر" 
الغنية أما تحم   من مقتدرة ع تا ترايتف ملتادر جديتدة ل حيتاة فتي ااَّعاتا المتادل ، ارثاب اللات الفقيرة أااَّعاا المادل، الفقر

فتي رفأتة ااهتحة فتتي ، هيتك عتن داللتاتا ع تا ارادة ر ر تة الااَّتف أتقتتديم تلتارات جديتدة مغتايرة ل متدلا نا، اااَّعاتا الف ترل
 .الثارة االتحدل االتغيير

 :5يقال، أا يعاد الارن الي  أرما ك األسرية، ايرئ الشاعر في "المرر" م ان لقاب يعاد من رالل  الا الارن
 ا َّأ ٍة أين فمي ارافقي ُتحار

 ا   في القفار دنَّاا الت
 ،  دنَّاا الرا ر ال ررَّب عشَّ  الرياح االمرر

 لم ي اها رد لغيالن اال جأين
 ا اج  فيالن اللل فاب عن المرار !

                                                                                                                                                                                     

 سفينة في المرر
 ي عار ، ماجارة

 َّ اعاا الأالي 
 .اهنا يظار تلاعد الر ية ات ام اا أين الشاعرين .307   1977 – 1952األعمال الشعرية  .تشرب لات المرر

 .مف لحاظ أثر السياب في ر   لارة شرب لات المرر
 .196الشعر الحديث في الألرة  1
 .196الشعر الحديث في الألرة  .ينظر 2
 .206األعمال الشعرية ال ام ة  3
 .197الشعر الحديث في الألرة  4
 .194/  1األعمال الشعرية ال ام ة  5
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 ا أنِت ال اَّفِت في المدئ ُت احين !
 ، .. انَّ في دمي لاجاك انتظار.اَّأال

 اليك شدك الحنينْ ، ا في يدل دم
 ليتِك تُقأ ين !

 ، ل تنثُّ  السمابمن َرَ ل الث ت الل
 من َرَ ل الهأاب االمرر

 :1يقال، االمتاثأين لالرتااب، عالَّة العراشا، اتظل العالَّة أين العرا  ا"المرر" في شعر السياب عالَّة حميمة
  دنَّ جميف َّ اب العرا 
  .تُنادل تريد انامار المرر

اايرهتتف التتا رأيعتتة التاظيتت  الستتياأي ل مرتتر فتتي امعنتتا هتتلا أنَّ فاتتم دالالت هتتلك ال فظتتة الم تنتت ة أتتالتنا  التتداللي 
 يمتا يتحقتت   –نلالت  أمعنتا أنَّ   متتة المرتر ترهتتف لمتر أتات نلتتية دالليتة تاجااتتا الماهتاعة األساستتية ل تن  نفستت  

 . 2انسجام معين أين المرر ااايحاب الداللي اللل يتهمن  الن   
" في المنظامتة الشتعرية ل شتاعر أتدر شتا ر الستياب اايرهتف امن جاة تداي ية ثانية فإنَّ فام مغ ئ استعمال "المرر

فالا األريتر يثيتر مشتاعر هتأاأية فا متة ال تفستر اال فتي هتاب معرفتة دَّيقتة ، الا  يفية تش ل المشاعر أإ اب مشاد المرر
 . 3أجم ة من الم انات النفسية التي ينرال ع ياا الشر  الماثل أمام مشاد المرر  

أتتة التداي يتتة المستتتغرَّة فتتي يفاَّاتتا الماديتتة المشتترأة أمعريتتات معنايتتة شتتعارية لتستتتاعب الحتتدث لقتتد جتتابت هتتلك المقار 
، الرأيعي الداك في النفل اانسانية فتي ستيا  ي  بتد الداللتة ع تا ااأنَّ تاظيت  الرمت  لتدئ الستياب يرهتف ل حتدث التراهن

 رأيعة هرال "المرر"         ايثارك. اي ان للك ماا أا امقاأال ماديا امعنايا ل، 4اليل ل حدث الماهي  
مف لحاظ أنَّ ت ك الماا أة ل حدث الراهن تدتي من دان أن يغيب عناا ما لالا التاظي  من استشرا  مستتقأ ي ع تا 

 مستائ التر ف التغييرل اللل ينشدك الشاعر السياب.
يتترك متتن الشتتعراب االتحتتال أاتتا اَّريتتب متتن هتتلا ستتعي الشتتاعر الستتياب التتا تاظيتت  اللتتارة الرم يتتة المتنالتتة متتف ف

، ال ااانَّ أدرا َّد عمد الا ارتيار لارك الرم ية من شعر اليات لات داللة عامة فينق اا التا شتعرك، امنحاا دالالت مهافة
 :6يقال، 5ايمنحاا داللة مح ية َّامية الا جانب داللتاا العامة  

 ؟أ تع مين ألَّ ح ن يأعث المرر
 ؟نامرا  ي  تنشت الم اريب الا ا

 ؟ا  ي  يشعر الاحيد في  أالهيا 
 ،  الجيا ،  الدَّم المرا  –أال انتااب 
 ها المرر !  – الماتا ،  األرفال،  الحب

                                                           

 .397/  1األعمال الشعرية ال ام ة  1
 .245دراسة في أنشادة المرر ل سياب  –الأنا األس اأية  - 2
  .245دراسة في أنشادة المرر ل سياب  –الأنا األس اأية  - 3
 .264الرراب النقدل حال السياب  - 4
 .205عأد الجأار عأال ، يابالس - 5
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اال سيما ااأنَّ الشاعر َّد أرتل هتلا الرمت  ، من المناسب هنا أن ُيقال انَّ لارة "المرر" جابت في هلا السيا  ماحية
 . 1اتارة أررئ أالثارة  ،  ية عظيمة تت ان أدحاال نفسية متأاينة تقترن أالح ن تارةامدَّك أراَّات ايحا، المر  ل الرلب

فالشاعر أالهترارة يعتربا أتدنَّ هتلك الثتارة المنتظترة َّتد  .االح ن أعد الثارة، ايجب أن ُي حظ هنا أنَّ  الح ن َّأل الثارة
في ان المرر. ا تدنَّ الشتاعر يرمتي فتي تلتايرك الشتعرل  تدتي اال تج ب معاا ما تنتظرك الجماهير  في ان الح ن أاال ايررا 

 .هلا الا تساَّر أحالم هلك الجماهير اأفال تر عاتاا أالرال 
، العلَّ "الرم  المررل" ها اللل يجعل َّليدة "أنشادة المرر" جسرا ف ريا أتين الحداثتة الشتعرية االفتن الشتعرل القتديم

  للك أدنَّ من النقاد من يلهب الا عّد ااات اب السياب ع ا لارة المرتر 2ع ا الرفم من اهاح تفا  حداثتاا المهمانية
ن  ان في  رسيل من َّديم عري   ، أا لارك في معالجة َّهايا مجتمع  العراَّي الحديث أمرا حديثا جدا  . 3ااا

، 4  المتا ياهلا التاظي  الرم ل اايحا ي أحد لات  ها اللل أسل للارة شعرية ألرية عامة في تعارياا مف الرم
اهتتتا ي ستتتل أيهتتتا لمتتتا يم تتتن تستتتميت  "الداللتتتة ، فهتتتال عتتتن التلتتتاير الشتتتعرل الستتتمعي الماا تتتب ل مرتتتر المنامتتتر، 4المتتتا ي

المح يتتة" ل فظتتة "المرتتر" التتتي تستتتعمل فتتي ستتياَّاا الثقتتافي المنتمتتي أرأيعتتة الحتتال التتا حاجتتات المجتمتتف اهمامتت  اتر عاتتت  
 .الف رية االسياسية

الستتياب أاتتلا التاظيتت  الشتتعرل هتتلك المح يتتة الدالليتتة اهتتا القتترال الألتترل التتلل يعتتي  لقتتد مثَّتتل الشتتاعر أتتدر شتتا ر 
متن دان أن يغيتب عنَّتا أنَّ الشتاعر الستياب َّتد ر ت  أاتلك الشتعرية حالتة متن احتدة الت من  فدأتد  الت من ، م تلقا أأي ة الماب

التيل أأعيتد عنتدما ُيقتال انَّت  أراد التمترد ع تا  ،متجتاا ا أتللك ارتأتار "المرتر" أفلتل الشتتاب، المررل العاأر لجميتف الفلتال
را أالحياة االحر ة.، امن دان فعل أشرل، المرر الشتا ي اللل يدتي َّارا  الا "المرر" اللل ي ان فعال أشريا رأيعيا متفجب
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