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 تمهيد

ى الفكر األسطوري لدى الباحث 
َّ
قدي العلمي والتَّ  (1)يتجل عليمي؛ إذ في خطابه النَّ

 على الكشف عن العالئق الفكريَّ ة قديَّ يحرص في دراساته النَّ 
َّ
ة قافات اإلنسانيَّ ة بين الث

ة ا، ويرمي الباحث إلى تأصيل الفكر العربي في القصيدة الجاهليَّ ا ولغوي  املختلفة عرقي  

لم شاعُرها لدى بعض الدَّ 
ُ
تي ظ

َّ
ذين عاينوا البنية السَّ ال

َّ
ة للقصيدة، طحيَّ ارسين ال

تي تختزل فكر  وعجزوا عن الوصول إلى بنيتها الع
َّ
جذوره في الفكر  ا تمتد  ميقة ال

تي تظهر عناوينها في ا على ما تقدَّ األسطوري البدئي. وعطف  
َّ
م جاءت دراسات الباحث ال

  
راسة وقائمة مراجعها كاشفة عن أواصر القربى بين الفكر العربي في حواش ي الد 

 ا.العصر الجاهلي والفكر اإلنساني عموم  

                                                           

ة منذ عام (* جاح الوطنيَّ ة، وحصل منها على  . تخرَّج7551أستاذ في جامعة النَّ في جامعة اإلسكندريَّ

كتورا7591) ( واملاجستير7515درجتي الليسانس ) في األدب الجاهلي من  ه(، وعلى درجة الد 

ة ) ة اآلداب في جامعة اليرموك )7551الجامعة األردنيَّ يَّ  
 
ا في كل ا في 7515(. عمل محاضر  (، ومدرس 

ازي في إربد ) ة الرَّ يَّ  
 
ة واليمن )وف، (7599-7591كل عوديَّ ة 7551-7599ي الس  ات الجامعيَّ يَّ  

 
( وفي الكل

ة ) ا في جامعة فيالدلفيا7551-7551األردنيَّ ا مساعد 
 
ة 7551) (، وأستاذ

َّ
(. وهو عضو هيئة تحرير مجل

جاح لألبحاث ) حاد 1119-1111جامعة النَّ  
 
جاح، وات ( وعضو ورئيس نقابة العاملين في جامعة النَّ

قابات ف  
ة )الن  ة 1112-1111ي الجامعات واملعاهد الفلسطينيَّ عبيَّ ق برنامج جمع األغاني الشَّ  

(، ومنس 

ي. وعضو مجمع   
حاد األوروب   

 
عاون مع االت مال( في جامعة بيت لحم وبالتَّ ة )منطقة الشَّ الفلسطينيَّ

ة، وعضو  ة وثقافيَّ ات خيريَّ ة، وعضو في جمعيَّ غة العربيَّ
 
هيئة االستشاريَّ االل

ٰ
ة ملوسوعة أبحاث ل

ة(. ة )باقة الغربيَّ غة العربيَّ
 
تي تصدر عن مجمع القاسمي لل

َّ
  ودراسات في األدب الفلسطيني ال

 جامعة القدس املفتوحة.باحث ومحاضر في ** 
   -( تعني كلمة "الباحث"  1

  في الد 
 
يك.األستاذ الد   -ها راسة كل  

 كتور إحسان الد 
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احث في تأصيل الفكر العربي وربطه بمنظومة الفكر اإلنساني، د غاية البوتتجسَّ  

 
َّ
من خالل مشاركاته  ،قافي الفلسطيني في خريطة الفكر الكونيوإبراز موقع الخطاب الث

 العلميَّ 
َّ
تي تهدف إلى معاينة الفكر األسطوري في  (1)ةوليَّ ية والدَّ ة في املؤتمرات املحل

َّ
ال

  
 

 الش
 
  راثعر العربي القديم والت

َّ
  الش

 
بغية تجسيد  ،عر الفلسطيني املعاصرعبي والش

 واصل الفكري والتَّ التَّ 
َّ
قافي الفلسطيني واملنظومة عالق الحضاري بين الخطاب الث

 
َّ
   ة.ة العامليَّ قافيَّ الث

راسات العليا، واإلشراف وتشمل عناية الباحث توجيه طلبة الد 

تي تبحث في املفاصل ال
َّ
  رَّ على أطروحات املاجستير ال

 
عر ئيسة للفكر األسطوري في الش

  
 
 الجاهلي، وفي تجل

 
 يات الت

َّ
 .(2)عبي الفلسطينيراث الش

                                                           
 العلميَّ ( من أبرز املؤتمرات  1

َّ
ث والجليل، واألدب الفلسطيني في املنفى، ة: األدب الفلسطيني في املثل

  
 
ة ومؤتمر عبية واألغنية الشَّ  فوي،سوي، واألدب الفلسطيني الشَّ واألدب الفلسطيني الن  الفلسطينيَّ

 1171 – 1111وقد عقدت ٰهذه املؤتمرات في جامعة بيت لحم من عام  ،ابعاألدب الفلسطيني السَّ 

  على التَّ 
  والي. ومؤتمر الفن 

 
واالستعارة في األدب  (،1115جاح عبي الفلسطيني )جامعة النَّ راث الشَّ والت

 
 
(، 1171(، واألدب الفلسطيني بعد أوسلو )جامعة الخليل 1115ة القاسمي )أكاديميَّ  غةوالل

 
َّ
 ل الحضاري )جامعة مؤتةفاعة للتَّ (، واألدب منصَّ 1177 )جامعة فيالدلفيا ةعبيَّ قافات الشَّ والث

 "التَّ  ت القديمةا(، والحضار 1177
 
وفية وفقه (، ومؤتمر الص  1171)جامعة عين شمس  "أثيرر والتَّ أث

  ر حر  التَّ 
َّ
  1171 قافة، الجزائر،)وزارة الث

 
"القيمة والخطاب" )جامعة القدس ر ع(، ومؤتمر الش

 1171 القيروان
 
  (،1171 ابع )جامعة املفتوحةالرَّ عبي الفلسطيني راث الشَّ (، ومؤتمر الت

 
راث والت

ة في القدس تحت ة واملسيحيَّ (، ومؤتمر األوقاف اإلسالميَّ 1171 عبي الفلسطيني )سلفيتالشَّ 

(، ومؤتمر فلسطين من العهد العثماني إلى 1171ة االحتالل اإلسرائيلي )وزارة األوقاف الفلسطينيَّ 

 اريخيَّ ة التَّ )الجمعيَّ  الحاضر
 
 (.1171) ةكيَّ ر ة الت

2  
 

عنى بالش
ُ
تي ت

َّ
وصورة املرأة املثال، وتوظيف  عر الجاهلي الجبل،( من عناوين رسائل املاجستير ال

  
 والبطل في شعر عنترة، والحيَّ  بن زيد، املوروث في شعر عدي 

َّ
ي، ون، واإلبداع والتلقَّ ة، والل

  ، واآلخر، وامللك،مس، والجن  والشَّ 
 
  والط

 قوس، والقبر، والر 
َّ
م، وتوظيف يل، والدَّ يح، والقمر، والل

ثر الجاهلي، املوروث في شعر األعش ى، والغراب، واملاء في شعر البحتري وابن زيدون، واملرأة في النَّ 
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  تتوزَّ  
 ل: يعاين التَّ ة محاور؛ األوَّ راسة على ستَّ ع الد 

َّ
قافات القديمة عالق بين الث

 
َّ
تي تتجسَّ ؤى الفكريَّ قافة املعاصرة من حيث الر  والث

َّ
 د اعتقاد  ة ال

 
من ا في عدد ا وسلوك

 الليَّ الفضاءات الدَّ 
َّ
  ة. والث

 
 اني: يرصد تجل

َّ
قافات يات وحدة الفكر األسطوري في الث

 اإلنسانيَّ 
َّ
ابع: والرَّ  ة املساندة للمنهج األسطوري.قديَّ الث: يعالج املناهج النَّ ة. والث

ادس: قد. والسَّ يكشف عن املصادر املساندة للفكر األسطوري. والخامس: نقد النَّ 

 ة.نهجيَّ ات متقنيَّ 

ِّ
 
ِّالت

 
ِّقافة املعاصرةعالق بين املعتقدات القديمة والث

ة املوغلة ة املعاصرة عن الجينات الفكريَّ صوص اإلبداعيَّ هل فصل الن  ليس من السَّ  

  التَّ  ا فإنَّ ا إنساني  اإلبداعي نتاج   ص  في القدم، وما دام النَّ 
 
 عالق بين تجل

َّ
قافة يات الث

ة بين املعاصرة وإرهاصاتها القديمة أمر حتمي. ومن البدهي أن تغيب العالئق الفكريَّ 

ة وعدم منيَّ ة( بسبب الفجوة الزَّ )أسطوريَّ  ةة بدائيَّ خطاب فكري معاصر وبنية فكريَّ 

 نقيب في جيولوجيا الفكر البشري. توافر الباحث املاهر في التَّ 

اقد األسطوري أن ة في قوله: على النَّ ذه القضيَّ ويشير الباحث في غير دراسة إلى ٰه 

  يكون مثل األثاري، ينبش طبقات النَّ 
وصبر ليصل إلى أعماقه  بأناة، ويحفرها ص 

تي نبع منها
َّ
ل األشياء بمنتهاها. ويضيف لوصل املاض ي بالحاضر، وأوَّ  ،وجذوره ال

  
بات اإلنسان ترس   ون عالق بين املاض ي والحاضر: الحظ االنثربولوجي  ا التَّ ح  موض 

  
رة فدفعهم القديم في إنسان العصر الحديث، وتماثل املوروثات في املجتمعات املتحض 

                                                                                                                                             

  
 
  والط

 
 عر الجاهلي، وتوظيف املوروث في شعر النَّ فل في الش

 
بياني. كما أشرف األستاذ ابغة الذ

يك على رسائالد    
 كتور إحسان الد 

 
عنى بالت

ُ
 ل ت

َّ
عبي الفلسطيني، نحو: البطل في الحكاية راث الش

 
َّ

 ة الفلسطينيَّ عبيَّ الش
 
 ة، والط

َّ
 ة واالجتماعيَّ عبيَّ قوس واملعتقدات الش

َّ
عبي في محافظة ة في األدب الش

عبي الفلسطيني في شمال فلسطين، واالنتفاضة في األدب الشَّ  قب،رام هللا، وشعر البادية في النَّ 

 
َّ

 والش
َّ

 عبي الفلسطيني محارب ذيب، والبكائيَّ اعر الش
َّ

  عبي الفلسطيني.ات في األدب الش
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َّ
لك إلى القول بوجود نسق فكري ُبنيت عليه الث

ٰ
اإلنسان  كما أنَّ  (1)ة.قافة اإلنسانيَّ ذ

  
  من األسطورة؛ ألنَّ  املعاصر ليس في حل 

 
 ها تمث

َّ
 ل الن

َّ
ليه ي قامت عذسق الفكري ال

 
َّ
ويمكن رصد  (2)ة، واحتوت تجارب األسالف وموروثات العصور.قافة البشريَّ الث

تي يتحقَّ الفضاءات الفكريَّ 
َّ
 ق فيها التَّ ة ال

َّ
 عالق بين الث

َّ
قافة املعاصرة قافات القديمة والث

 اعتقاد  
 
 حو اآلتي:ا على النَّ ا وسلوك

ِّالحياة والخصوبة-7

الكبرى( رمز الحياة والخصوبة، واملرأة باعتبارها راعية  يربط الباحث بين األرض )األم   

  كاثر.الخصب الجسدي والوالدة والتَّ 
 

 على ٰهذه العالقة من ويسوق الباحث مثاال

تي يربط أبناؤها بين خصب األرض وخصوبة  ،وسط أفريقيا
َّ
حيث قبائل "الباجندا" ال

   املرأة؛
األشجار بالعقم، وُينظر إلى وجودها يصيب  ألنَّ  وجة العاقر؛حون الزَّ فيسر 

  وجين املتئمين على أنَّ الزَّ 
 
ويذهب الباحث إلى  (3)مار.هما عالمة على الخصوبة وزيادة الث

   أنَّ 
 
هي املقدَّ يات لطقوس الزَّ طقوس العرس الفلسطيني هي تجل

ٰ
س، وتقليد واج اإلل

كما هي حال  لنموذج بدئي كوني، واستعادة لحدث أسطوري لتحقيق الخصوبة،

ه دم  
ٰ
هة إنانا. ويسرد الباحث املظاهر املشتركة بين طقوس زواج اإلل

ٰ
وزي من اإلل

امها العرس الفلسطيني، وطقوس العرس األسطوري من حيث كسوة العروس وحمَّ 

                                                           
1  

 
يك، إحسان: تراتيل عشتار وأثرها في الش  

بحث  –ا صورة املرأة نموذج   –عر الجاهلي. ( انظر: الد 

 م إلى مؤتمر الحضارات القديمة )التَّ مقدَّ 
 
  ر والتَّ أث

قوش، جامعة والن  ة راسات البرديَّ أثير(، مركز الد 

  .1ص ،1171عين شمس، 
يك، إحسان: املالمح األسطوريَّ 2  

 ( انظر: الد 
َّ

حكاية جبينة  –ة ة الفلسطينيَّ عبيَّ ة في الحكاية الش

 -انموذج  
 
  .7، ص11/1/1171عبي في محافظة نابلس، جامعة القدس املفتوحة، راث الشَّ ، مؤتمر الت

يك، إحسان:3  
  صدى  ( انظر: الد 

 
 . 3 11، 71ص .عر الجاهلياألسطورة واآلخر في الش
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ة، وجيَّ املاء أمام العروس عند دخولها بيت الزَّ  فاف األبيض. ورش  اها وثوب الزَّ وحنَّ 

 (1)ار.ى رأسها، وإلصاق الخميرة على باب الدَّ وحمل إلبريق ماء عل

ا في عقيدة العرب، فكانوا يسكبون دم العتائر على أصنامهم، م أساس  وكان الدَّ  

  
ا في يد بدم ما يصطاده. وما زال الدم حاضر  ابق في الصَّ بون نحر الفرس السَّ ويخض 

  
 
ركباتنا الجديدة، أو خ به أبواب بيوتنا أو مطقوس أفراحنا، فنذبح في األعراس، ونلط

 (2)ارة العروس.سيَّ 

ِّالخوف واملوت -2

مار واملوت إلى أسطورة الباحث تشاؤم العرب من طير البوم رمز الخراب والدَّ  يرد   

  طير   ا اعتقد أنَّ فالعربي قديم   (3)دى.لهامة والصَّ ا
  ا يخرج من هامة املي 

 
ق فوق ت، ويحل

  "اسقوني، اسقوني"، وهو  ا:القبر صائح  
  يجس 

ت املتعبة، وصوته هو د روح املي 

  دى، وألنَّ الصَّ 
َّ
ذي يسكن فقد اعتقد العرب أنَّ  ،ائر ال وجود لهالط

َّ
ه طائر البوم ال

  ويرى الباحث أنَّ  األماكن الخربة.
َّ
 ابتة ذات القباب السَّ األضرحة الث

َّ
امخة امقة الش

ذين كانوا يضربون قباب  مستمدَّ 
َّ
   (4)ا( على القبور.م  ا )خياة من عادة العرب ال

د ويؤي 

عاة في "أريتريا" حينما ا بطقوس الر  اقة على القبر قديم  بط بين عقر النَّ الباحث الرَّ 

ون بقبور أقاربهم فيحلبون بقرة ويلقون ببعض حليبها على القبر ذاكرين اسم يمر  

  
  م مع ربط الباحث بين التَّ ويتناغم ما تقدَّ  (5)ت.املي 

 
تي تعل

َّ
قها املرأة الحامل على مائم ال

                                                           
1)   

 
يك، إحسان: تجل  

  انظر: الد 
  الكبرى  يات األم 

َّ
 ة الفلسطينيَّ عبيَّ قافة الشَّ )عشتار( في الث

َّ
ة ة. مجل

 
 
 . 33، ص2113، ربيع 55ة إنعاش البيرة(، ع راث واملجتمع )جمعيَّ الت

يك( 2  
 ماذج البدئيَّ : إحسان: النَّ انظر: الد 

َّ
 . 2132ة. صة الفلسطينيَّ عبيَّ ة في األغنية الش

يك، إحسان:3  
   ( انظر: الد 

 
 .  131عر الجاهلي.صصدى األسطورة واآلخر في الش

يك، إحسان: املرجع نفسه.ص4  
 .  135( انظر: الد 

يك، إحسان: املرجع نفسه.ص5  
 . 133( انظر: الد 
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َّ

  صدرها أو على صدر طفلها كي تحميها من الش
والخوف من  ،أو املوت من جهة ر 

 
َّ
تي تخصَّ "ليليت" شيطانة الل

َّ
  صت في خطف األطفال عند الس  يل ال

لك ومري 
ٰ
ين. وكذ

 صورة "الغولة" أو أم   فإنَّ 
َّ
 ة هي امتداد لصورة "ليليت"قافة العربيَّ نا الغولة في الث

  (1)ة.ة، و"سخمت" املصريَّ البابليَّ 

3- ِّ
 

ِّالخير والش ِّر 

تي تظهر في وسطها العيناس بالخرزة الزَّ الباحث اعتقاد النَّ  يرد  
َّ
وتحمي من  ،رقاء ال

  
 األمراض والس 

 
  إلى أسطورة العين املصريَّ  ،رورحر والحسد واملصائب والش

 
تي تمث

َّ
ل ة ال

ه
ٰ
  اإلل

َّ
مس وعينه اليسرى هي القمر، والعين اليمنى في هيئة صقر عينه اليمنى هي الش

 
َّ

  رمز الش
  (2)، واليسرى رمز الخير.ر 

هة املعبودة -4
ٰ
ِّاملرأة واإلل

ة تعود إلى ة وعزيزة وعزيَّ لهة؛ فأسماء عزَّ يربط الباحث بين أسماء اإلناث وأسماء اآل 

هرة(، وديانا إلى ونجمة وكوكب تعود إلى املعبودة )الز  ى(، وُزهرة وزهراء زَّ لهة )العُ اآل

  (3)فينوس.

5- ِّ
 

ِّةعبي ِّاألغنية الش

  عين(وصلة )يا ليل يا  يستنتج الباحث أنَّ  
َّ

ة( في ة يا حنَّ و )حنَّ  (4)ة،عبيَّ في األغنية الش

  أغاني الحنَّ 
 ويرى أنَّ  (5)وداء.ة( وهي من أسماء "عشتار " السَّ ة )حنَّ يَّ اء مناجاة إلى الجن 

                                                           
يك، 1  

يات( انظر: الد   
 
   إحسان: تجل

  الكبرى  األم 
َّ
 )عشتار( في الث

َّ
 .  15ص ة.ة الفلسطينيَّ عبيَّ قافة الش

يك، إحسان: املالمح األسطوريَّ 2  
 ( الد 

َّ
 . -احكاية جبينة نموذج   –ة ة الفلسطينيَّ عبيَّ ة في الحكاية الش

3  
 
يك، إحسان: تجل  

  ( انظر: الد 
  الكبرى  يات األم 

َّ
 )عشتار( في الث

َّ
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 "جفرا
َّ

تي ة تأخذ دور "عشتار" باعتبارها رمز  عبيَّ " في األغنية الش
َّ
ا للمرأة الجميلة ال

  (1)حبيبها. تخلب لبَّ 

يات وحدة  
 
ِّ تجل

 
ِّةقافات اإلنساني ِّالفكر األسطوري في الث

   
دراساته على إبراز العالئق املشتركة بين أساطير األمم  يحرص الباحث في جل 

  ا ولغوي  املختلفة عرقي  
ُيثبت سة كي ة ومعتقداتها املقدَّ ينيَّ ا، واملتشابهة في طقوسها الد 

  وحدة
َّ
سيج الفكري األسطوري، وفي ٰهذا املحور يحيلنا الباحث لرؤية ليفي الن

ذي تخصَّ 
َّ
  ة، وخلص إلى أنَّ نسانيَّ ص في دراسة األساطير اإلشترواس ال

 
عوب الش

تي تتوسَّ تتقاطع في تفكيرها البدئي القائم على األ 
َّ
ل بها لتفسير عالقة اإلنسان ساطير ال

 
َّ
من حيث رغباته وحاجاته ومخاوفه. ويرمي الباحث من رصد مواطن  ،بيعةبالط

 
َّ
 شابه والتَّ الت

َّ
 قافات اإلنسانيَّ ماثل في الث

َّ
تي تسعى فة الكونيَّ قاة إلى رسم معالم الث

َّ
ة ال

ة عن قديَّ دراساته النَّ  وتكشف جل   إلى تفسير عالقة اإلنسان بعناصر الوجود.

 
َّ
 قافيَّ القواسم الث

َّ
فض ي تأم  قافات والحضارات اإلنسانيَّ ة املشتركة بين الث

ُ
الت ة. وت

  
وتشابه ة إلى تشابه تفكير اإلنسان في عناصر الكون، قديَّ ي في دراساته النَّ املتلق 

 املعتقدات األسطوريَّ 
َّ

 ة على الرَّ عبيَّ ة والش
 
باعد الجغرافي غوي والتَّ غم من االختالف الل

 مني.فاوت الزَّ والتَّ 

متابعته بمطلع  ع الباحث داللة "الوعل" في املوروث أو الفكر اإلنساني، فيستهل  يتتبَّ  

  اريخ البشري عند الس  التَّ 
ه املياه ين حينما كان "الوعل" رمز  ومري 

ٰ
ه "إنكي" إل

ٰ
ا لإلل

وفي مشهد آشوري ظهرت عشتار ومعها وعالن. وكانت صور الوعل  العذبة والخصب.

  
د 
ُ
ه الكنعاني "بعل". وق

ٰ
وكان الوعل  ة.لهة الفينيقيَّ مت الوعول قرابين لآلفي قصر اإلل

 هو الحيوان املقدَّ 
َّ
هة "أرتميس" في الث

ٰ
ه غربيَّ ة. وفي آسيا القافة اإلغريقيَّ س لإلل

ٰ
ة اإلل
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 "آتيس" هو التَّ 
َّ
ه ة نرى الت  قافة اإلسكندنافيَّ يس )الوعل(. وفي الث

ٰ
يوس تجر عربة اإلل

  
 ر الرَّ "ثور" مفج 

َّ
 قافة العبريَّ بيع. وفي الث

َّ
اهرة. وفي مصر ة الوعل من الحيوانات الط

 ة.ور الفرعونيَّ أطلق الوعل على اسم أحد األقاليم وظهر في الص  

ويكاد حضور الوعل في الفكر الجاهلي يضاهي حضوره في فكر األمم األخرى القديمة  

  ا وداللة، ممَّ إن لم يكن أكثر عمق  
 
  ا يؤك

 
ا يدعم صال موروثاتها، وممَّ د تواصل األمم وات

وقد ُعثر في اليمن على مصباح برونزي  اندغام الفكر الجاهلي في الفكر اإلنساني.

  
ه "املقة" أعظم ل. وكان "الوعل" رمز  ينتهي مقعده بجسم أي 

ٰ
لهة سبأ. وفي الفكر آا لإلل

ه. وقيل 
ٰ
تي  إن أنثىاإلسالمي تظهر الوعول من حملة الكون وعرش اإلل

َّ
الوعل هي ال

  الم. وذكر ابن األثير أن قربان هابيل إلى الرَّ عليه السَّ  ،بي يونسأرضعت النَّ 
كان  ب 

 
 

 كبش
 

  (1).ا وفي رواية أخرى كان وعال

تي بلغت ثالثمائة لقب في الفكر اإلنساني؛ 
َّ
 ويرصد الباحث أسماء "عشتار" وألقابها ال

 ة،األشوريَّ  و)أنايتيس( ة،املصريَّ  و)إيزيس( ة،ومريَّ ة، و)إنانا( الس  فهي )عشتار( البابليَّ 

و)أفروديت(  ة،العبريَّ  و)عشتروت( ة،و)عشيرة/أثيرة( الفينيقيَّ  ة،و)عناة( الكنعانيَّ 

ى/ ة، و)العزَّ لهنديَّ او)كالي(  ة،الفارسيَّ  و)أناهيد( ة،ومانيَّ الر   و)فينوس( ة،إلغريقيَّ ا

  (2)ة.هرة( العربيَّ الز  

   
 تد الباحث القواسم املشويحد 

َّ
فقد رحل  ون األخضر؛ركة بين األمم في تقديس الل

 "جلجامش" وراء النَّ 
َّ

تي تعيد الش
َّ
يخ إلى صباه. وأكل آدم بتة الخضراء )رمز الخلود( ال

 وحوَّ 
َّ

وفي  هما سيكونان خالدين.ا منهما أنَّ مة اعتقاد  جرة الخضراء املحرَّ اء من الش

  األسطورة املصريَّ 
 
هة يمث

ٰ
تي تدب   ل اإلل

َّ
 بات واألرض.في النَّ  "أوزوريس" روح الحياة ال

  وفي األسطورة الكنعانيَّ 
 
ه "بعل" ربَّ ة يمث

ٰ
ست العرب الخصوبة والخضرة. وقدَّ  ل اإلل
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َّ

 ووحَّ  ى في سمرات ثالث،جرة في ذوات أنواط، وعبدت العزَّ الش
َّ

جرة واملرأة دت بين الش

 
َّ
ا ون األخضر تأسيس  في أوابدها. وقد جاءت ٰهذه العالئق بين األمم في تقديس الل

استمرار  نَّ م أزعم أا بما تقدَّ واستئناس   (1)لداللة اسم "خضرة" في شعر وليد سيف.

اخل، وطالء األبواب ة في طالء جدران البيوت من الدَّ بعض املجتمعات اإلسالميَّ 

 
َّ
لك طالء قبَّ بالل

ٰ
 ون األخضر، وكذ

َّ
ون األخضر، وارتداء ة املسجد في غير مكان بالل

 وفيَّ بعض الص  
َّ
 واهر ال تنفصل عن قدسيَّ ة للعقال األخضر، وغيرها من الظ

َّ
ون ة الل

 ر في اال ضاألخ
 

 عوب. عتقاد البدئي للش

   
   وينطلق الخطاب األسطوري في جل 

  راسات من ثنائيَّ الد 
 
تي تشك

َّ
ل ة الحياة واملوت ال

 الفكر النَّ 
َّ
بيعة،عالقة اإلنسان بعناصر  ة؛ إذ إنَّ قافات اإلنسانيَّ ووي في الث

َّ
 الط

 
َّ
ذي تتخل

َّ
ة الجينات الفكريَّ ق فيه وتفكيره باملوت وما يحدث بعد املوت هما الفضاء ال

  
تي ينجم عنها رؤى ومعتقدات تحد 

َّ
 د العالقة بين اإلنسان وعناصر الكون.ال

  ا على تقدَّ وتأسيس   
 

من  الجاهلي(عر م ينطلق الباحث في دراسته )صدى عشتار في الش

 ثنائيَّ 
 

ا؛ فاألرض رمز  بداللة األرض على الحياة واملوت مع  ة الحياة واملوت مستهال

 الخصوبة و 
َّ
قافات األمومة ومانحة الحياة. ويربط الباحث بين أسماء األرض في الث

  ة وداللة الحياة والخصوبة، فاألرض في بالد ما بين النَّ اإلنسانيَّ 
يت "نينتو" هرين ُسم 

هة الوالدة واملخاض، وعند الكنعان
ٰ
تي كانت إل

َّ
  ال

الجميع.  ين "عشيرة" زوجة "إيل" وأمَّ ي 

تي انبثقت منها جميع األشياء. اسم "جيا" أي األرض األم  وأطلق عليها اإلغريق 
َّ
 ال

تي فتحت فاها لتقبل دم أخيه. وباملقابل إنَّ 
َّ
تي لعنت "قابيل" هي ال

َّ
 ها األم  إنَّ  األرض ال

تي تعطي وتأخذ، وتحيي وتميت.
َّ
  (2)الكبرى ال

                                                           
يك، إحسان: أسطرة الواقع في شعر وليد سيف 1  
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هة 
ٰ
تي كانت إل

َّ
   ويرصد داللة الحياة واملوت في أسطورة عشتار ال

، الخصب والحب 

 
َّ

هة املوت والحرب. ويحرص الباحث على سرد الش
ٰ
ة الحياة واملوت، واهد على ثنائيَّ وإل

بات، وكان غيابها ة، وروح النَّ ة اإلخصاب الكونيَّ ا لقوَّ فقد كانت عشتار تجسيد  

  
 
 باتيَّ الن دورة الحياة النَّ وعودتها يمث

َّ
  دت األعمال اوفي املقابل جسَّ  بيعة.ة في الط

ة يَّ لفن 

ة وريَّ "عشتارت" في امليثولوجيا الس   ة الحرب الكاملة. وظهرتة عشتار في عدَّ البابليَّ 

 
َّ

ة تكشف وفي أسطورة "بعل" األوغاريتيَّ  ت مقاتلة عارية فوق فرس.على إحدى املسال

هة الخصب "عناة" عن وجهها األسود،
ٰ
هة "أفروديت" وجهها األسود  إل

ٰ
كما كان لإلل

 .(1)اأيض  

ة الحياة واملوت في الفكر هرة في داللتهما على ثنائيَّ ويقارب الباحث بين عشتار والز  

 األسطوري؛ فالز  
َّ

اها ة وأملعها، فقد سمَّ مسيَّ هرة أجمل كواكب املجموعة الش

   ون ومري  الس  
 ماء. وأطلق العرب عليها "النَّ دة السَّ "إنانا" أي سي 

َّ
اقب". واشتهرت جم الث

  هرة على الز  
   مر 

هة للحب 
ٰ
 وربَّ  والجمال، األزمان إل

َّ
 ة العشق، وملكة لل

َّ
  ذ

افع دة للدَّ ة، وسي 

واقترن سياق الحرب  مار،هرة بالحرب والقتل والدَّ وفي املقابل ارتبطت الز   (2)الجنس ي.

ويتابع الباحث املقاربة في سياق  (3)هرة(.باح )كوكب الز  ة بالصَّ في القصيدة الجاهليَّ 

تي قدَّ زَّ هرة والعُ الحياة واملوت فيربط بين عشتار والز  ة ثنائيَّ 
َّ
سها العرب وعبدوها. ى ال

هة الخصب والحياة، وهي ربَّ زَّ والعُ 
ٰ
 ى عند العرب إل

َّ
 ة لل

َّ
ة والجنس وراعية للخصب ذ

  زَّ اإلنساني. وقد ارتبطت العُ 
 

تي ارتبطت بالش
َّ
تي ى باملطر مثل "إيزيس" ال

َّ
تاء، وعشتار ال

ى زَّ ا صلة العُ أمَّ  رة على بعض األختام.ر ينهمر من بين يديها كما ظهرت مصوَّ كان املط
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َّ
أسنانها، وتبدي نواجذها  لت بامرأة سوداء تصك  بالحرب واملوت فتظهر حينما تمث

 (1)ى".زَّ وأنيابها حينما شرع خالد بن الوليد بقطع "شجرة العُ 

 ويعاين ثنائيَّ  
َّ
ذي يرمز إلى الخصوبة والحياة في ة الحياة واملوت في أسطورة الن

َّ
سر ال

  ةومريَّ ففي لوحة عاصفة املطر الس   الفكر األسطوري؛
َّ
سر برأس )أمد وجود( يظهر الن

 حب الدَّ أسد وهو ينشر جناحيه بين الس  
َّ
  اكنة. ويقترن الن

 
ه الخصب الحث

ٰ
 يسر بإل

  
 
ي القرنين وبحثه عن وفي أسطورة ذ أو بعل الكنعاني. وز البابلي،بينوس( / تم  )تيلل

 
 
تي وقف عليها الخضر وصعد إلى الخلود نجد الن

َّ
سور حاضرة على صخرة الخلود ال

 السَّ 
َّ
سر ماء. وال تخفى العالقة بين الحياة والخلود وأنسر لقمان. وفي املقابل ارتبط الن

  باملوت؛ فكان رمز  
   ةيوليتي. وفي األسطورة البابليَّ دة املوت في العصر الن  ا لسي 

 
ل تمث

 
َّ
ل ة يتحوَّ الكنعانيَّ  وفي أسطورة )أقهت( سر.)أنكيدو( املوت في هيئة طائر شبيه بالن

ه القاتل )ياتبان(
ٰ
ة يعاقب )زيوس( )برموثيوس( إلى نسر. وفي األساطير اليونانيَّ  اإلل

   بصلبه على صخرة، وتسليط نسر ضخم يأكل كبده.
 

عر الجاهلي يناظر "طير وفي الش

سر(قشعم )أنثى  وأم  ة " املنيَّ 
َّ
  الن

َّ
 اللة على املوت، وبخاصَّ سر في الدَّ الن

َّ
سر ة صورة الن

 وهو يتعقَّ 
َّ
ورة في ى الص  ب الجيش ليأكل جثث القتلى في ساحة املعركة كما تتجل

  (2)ة.القصيدة العربيَّ 

  وينطلق من ثنائيَّ  
 

 تَّ عر الجاهلي مة الحياة واملوت في دراسته ألسطورة البئر في الش
 
ا خذ

 
 

 لتفسير عالقة البئر بالحياة واملوت في الفكر اإلنساني من عالقة البئر باملاء مدخال

ة يولد من املياه الكون في األسطورة البابليَّ  )األسطوري والعقائدي(، فيشير إلى أنَّ 

" املياه األولى، وفي األسطورة ة تمثل "يم  )تعامة(، وفي األسطورة الكنعانيَّ  األولى

ه يخرج من املاء،ة كان رع أوَّ املصريَّ 
ٰ
"أقيانوس" هو  ة يعد  وفي األسطورة اإلغريقيَّ  ل إل
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 . 345-341عر الجاهلي. صسر والبحث عن الخلود في الش
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  وراتي روح الرَّ كوين التَّ املياه األولى، وفي التَّ 
  ب 

 
وفي القرآن الكريم  فوق وجه املاء، يرف

 ة. تأكيد على وجود املياه البدئيَّ 

ون القدماء فقد اعتقد املصري   وري؛املاء على املوت في الفكر األسط وفي املقابل يدل   

قبر "سام بن  وأنَّ  ة.ون( موجودة في املياه الجوفيَّ فلي )مياه الن  مياه العالم الس   أنَّ 

  نوح"
 
ى العالم وُيسمَّ  لمة.كان في قصر على جبل وسط بحر من املاء تحيط به الظ

  فلي عند الس  الس  
نقل ين "أبسو" أي مياه األعماق.ومري 

ُ
وح من القبر إلى مياه الر   وت

  
   (1)في قعر البحر. وح تستقر  الر   ون أنَّ واعتقد الكنعاني   ين.الغمر عند البابلي 

م ويقس 

تي وردت للعين في األساطير املصريَّ امليثيَّ  والَّ الباحث الدَّ 
َّ
تين متناقضتين ة ال

َّ
ة إلى دال

 وفق ثنائية الحياة واملوت على النحو اآلتي:

ور الن    القمر  العين  الحياة  الخير  

   العين
َّ

مسالش ارالنَّ    ةالحيَّ     املوت  

 
َّ
 يَّ ئة على ثناويسوق الباحث أدل

َّ
فإذا  ة،ة العربيَّ عبيَّ ة الحياة واملوت من املعتقدات الش

 
َّ
  ت العين اليمنى تنبَّ رف

 أ صاحبها بحدوث شر 
َّ
أ صاحبها ت العين اليسرى تنبَّ ، وإذا رف

  (2)خير. بحدوث

  
َّ
ذي كان له صلة بعمليَّ ى ثالثيَّ وتتجل

َّ
ة ة الحياة واملوت والبعث في أسطورة الجبل ال

لهة ونشأتها؛ فقد ولد "أونيس" في الجبال والدة اآل كوين، وكان محلَّ الخلق والتَّ 

"أفقا"، وولدت "فينوس" فوق جبل "األوملب"....الخ. ومثلما  املنتصبة فوق ُجبيل في

ه وموطنه مقرَّ  كان الجبل
ٰ
لك محلَّ  ،اإلل

ٰ
موته ومكان دفنه، كما حدث حينما  كان كذ

 
َّ
ه "بعل". وألنَّ تغل

ٰ
ه "موت" على اإلل

ٰ
لهة األرض" كما تقول آ"مقبرة  الجبال ب اإلل

"كور"  فلي/ عالم األموات اسمون على العالم الس  ومري  فقد أطلق الس   ،األسطورة

                                                           
يك، إحسان: البئر بوَّ 1  

  ابة العالم الس  ( انظر: الد 
 

 .32،33ص  عر الجاهلي.فلي في الش
2 

َّ
يك، إحسان: أسطورة العين بين الخير والش  

  ( الد 
 . 231ص .-دراسة في األصول –. ر 
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ذي يعني عندهم الجبل. وتفيد
َّ
  ال

 
الجبل كان موطن بعث  عوب أنَّ بعض أساطير الش

 
 

ه ونهوضه من مرقده، وانتصاره على سلطان املوت، وعودته إلى الوجود حامال
ٰ
 اإلل

  (1)ة أخرى اإلخصاب وإكسير الحياة.مرَّ 

ِّ
 
ِّة املساندة للمنهج األسطوريقدي ِّاملناهج الن

فسير ا للتَّ ة األخرى تعزيز  قديَّ من سمات املنهج األسطوري انفتاحه على املناهج النَّ 

 
َّ
تي توسَّ قديَّ ومن املناهج النَّ  ة،قافة اإلنسانيَّ األسطوري ملنظومة الث

َّ
ل بها الباحث ة ال

 ما يلي:

ِّاملنهج املقارنِّ -1

هرة في إذ تظهر الز   عشتار؛ هرة/ة الحادرة، والز  ة " في عينيَّ يقارن الباحث بين "سميَّ  

 
َّ

 رق قبل شهر نيسان من الش
َّ

اس، وفي مس بلونها األحمر جالبة انتباه النَّ طلوع الش

قام فيه نيسان تكتس ي األرض خضرة، وفي نيسان ُيحتفل بعيد الرَّ 
ُ
ذي ت

َّ
بيع ال

لك تظهر "سميَّ االحتفاالت ابتهاج  
ٰ
ة " في ا بعودة عشتار رمز الخصوبة والحياة. وكذ

  قصيدة الحادرة في زمن ظهور الز  
 
  ق الهرة/ عشتار. ويعل

قصيدة  باحث على مستهل 

بيع معها، وغدا في إثرها، فلم تعد هنالك حياة، ة بكر الرَّ الحادرة بقوله: ببكور سميَّ 

 ولو أنَّ 
َّ
  (2)معها. ت لظلَّ ها ظل

وصورة  الجاهلي،ويعقد الباحث أواصر قربى بين دور املرأة في الحرب في العصر  

  عشتار؛ إذ صوَّ 
 

 ر الش
 
تي أظهرت املرأة عارية تدعو قوس عر الجاهلي بعض الط

َّ
ال

 
َّ

  ديد البالء إلى ممارسة الجنس من جهة، وصورة عشتار ربَّ الفارس املنازل الش
 ة الحب 

                                                           
يك، إحسان: 1  

   ( انظر: الد 
 

 .71-43صعر الجاهلي. صدى األسطورة واآلخر في الش
يك، إحسان: عينيَّ  ( انظر:2  

 .  19ص ة الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار.الد 
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تي ظهرت في امليثولوجيا الس  
َّ
 وريَّ والجنس والحرب ال

َّ
ت عارية على ة على إحدى املسال

 (1)ظهر فرس.

  
َّ
واغتيال" سميح وأبيه شابه بين اغتيال هاملت وأبيه و"ويعاين الباحث الت

  هاملت الدَّ  الفلسطيني في القصيدة. ويذهب إلى أنَّ 
تين" هو ربيَّ نماركي املقتول في "الس 

 
َّ

ذي عبَّ الش
َّ
  (2)ة.ا في لقاءات صحفيَّ ر عنها نثر  عب الفلسطيني، وٰهذه قناعة سميح ال

  
َّ
  ويرصد الت

   شابه بين زواج "أم 
)كلوديوس( ه هاملت" )جيرترود(من قاتل أبيه/ عم 

ذين قتلوا األب الكنعاني/ الفلسطيني. ويرصد ة العربيَّ واعتراف األمَّ 
َّ
ة باليهود ال

قارب بين عشق هاملت لـ "أوفيليا" وعشق سميح القاسم لـ "أوفيليا"، الباحث التَّ 

  
  خذ من قصَّ إذ اتَّ  عشق سميح كان أكبر وأعظم وأعنف، ه إلى أنَّ وينب 

األولى  ة الحب 

  مز  ومأساتها ر 
وز البابلي، وغدت فلسطين عشتاره. ويربط الباحث بين فغدا تم   ه،ا لحب 

  
 
  "تماهي أوفيليا مع فلسطين في قصيدة سميح، وات

الكبرى باألرض  حاد عشتار األم 

  فتتحوَّ 
  ه إلى خصوصيَّ ل إلى سهول وجبال، وينب 

تي ُهو 
َّ
دت وملئت ة أوفيليا/ فلسطين ال

  (3)ألرض.ى بقاع اباملهاجرين من شتَّ 

ة من ات أسطوريَّ ة "زيد الياسين" في شعر وليد سيف، وشخصيَّ ويقارن بين شخصيَّ  

  خالل االستشهاد بالن  
 

ذي تجاوز عالم ة. فشخصيَّ عريَّ صوص الش
َّ
ة "زيد الياسين" ال

 النَّ 
َّ

وزي/ ة دم  لهة الوالدة والفداء، تناظر شخصيَّ آهوت يأخذ سمة اسوت إلى عالم الال

                                                           
يك، إحسان: الكاهنة الجاهليَّ 1  

 ( انظر: الد 
َّ
ة، ة العلوم اإلنسانيَّ ة: قراءة في مكانتها ولغتها. مجل

 . 12، 13جامعة البحرين.ص

   ( انظر:2
يك، إحسان: أوسلو واالغتيال الس   

ة سميح القاسم )كلمة الفقيد في ياس ي في سربيَّ الد 

د. حسام  مهرجان تأبينه ( دراسة منشورة في كتاب: األدب الفلسطيني بعد أوسلو. إعداد:

  .ميمي، دالتَّ 
َّ
 . 139، ص 2111اط، جامعة الخليل، هاني بط

يك،3  
 . 24ة القناع في شعر سميح القاسم.صإحسان: رمزيَّ  ( انظر: الد 
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ذي يهبط إلى رحم األرض، ثمَّ وز تم  
َّ
لك ا ساحب  ُيبعث حي   ال

ٰ
ا معه خيرات األعماق، وكذ

ذي قطع أخوه "ست" جسده أربع عشرة قطعة، وبعثرها في شخصيَّ 
َّ
ة "أوزيريس" ال

ة جمعتها زوجته "إيزيس" ونفخت فيها الحياة. وتناظر شخصيَّ  كن مختلفة، ثمَّ اأم

  
ذي صرعه خنزير بر 

َّ
  ي،"أدونيس" ال

 
راب فانبثقت من قطرات دمه املتساقطة على الت

 عمان الحمراء. وتناظر شخصيَّ شقائق الن  
َّ
ائر ة "زيد الياسين" صورة "الفينيق" الط

ذي يبني محرقته بنفسه، ويشعل فيها النَّ 
َّ
ار بجناحيه، وحينما يحترق ينهض من ال

  (1)ا.ا فتي  رماده حي  

   
 

ة الليَّ عر الجاهلي من حيث األصول الدَّ ويقارب الباحث بين ملحمة جلجامش والش

 وصفات شخصيَّ 
َّ

 ة جلجامش وصفات الش
َّ
أصل ملحمة  ابت أنَّ اعر الجاهلي، فمن الث

  ،جلجامش مجموعة أناشيد وأشعار لعهد سابق على تدوينها
َّ
ابع يغلب عليها الط

  
نشد أويني، وهي قصص بطوليَّ الد 

ُ
غنَّ  ة ت

ُ
  ى في مناسبات دينيَّ ت

 
عر في ة، وٰهكذا كان الش

  ا وغناء. كما أنَّ ة إنشاد  الجاهليَّ 
َّ

اف احر والعرَّ اعر الجاهلي كان أشبه بالكاهن والسَّ الش

كما يقارب الباحث بين ملحمة جلجامش  ة.ة، ويلتحم بقوى غيبيَّ يمتلك قوى سحريَّ 

  
 

 ماهي في خلود أعر الجاهلي من حيث التَّ والش
 
 ا وشعراء.صحابهما العظماء ملك

 
َّ

  والحرص الش
 يَّ ديد على أهم 

 
 ة األثر املكتوب. وتصوير فلسفة الحياة، وتمث

َّ
 لهما الال

  شعور الجمعي.
َّ
  ويرصد الباحث الت

 شابه في البناء الفن 
َّ
قات وملحمة ي بين املعل

 
َّ
 قة العربيَّ جلجامش؛ فالوقوف على األطالل في املعل

َّ
اعر في ملحمة ة يناظر بكاء الش

تي ذهب أهلها وتبدَّ 
َّ
ويصل  ها.د عز  جلجامش على أطالل أسوار مدينة "أوروك" ال

  الباحث إلى املقاربة في املضمون، إذ إنَّ 
َّ

اعر البابلي عن مفاتن "شمخة" حديث الش

ا جرى بين امرئ القيس ا عمَّ لف كثير  تبغي املعبد وما جرى بينها وبين أنكيدو ال يخ

                                                           
يك، إحسان: أسطرة الواقع في شعر وليد سيف 1  

حكاية خضرة وزيد الياسين  -( انظر: الد 

 .7911ص ا.نموذج  
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 و"عذارى دو 
َّ
 قته. ويرصد التَّ ار" في معل

َّ
قة طرفة بن العبد وملحمة عالق بين معل

 
َّ
قة امرئ القيس وخاتمة جلجامش في فلسفة الوجود والحياة واملوت، وبين خاتمة معل

 ملحمة جلجامش من حيث وصف السَّ 
 
ذي يعد  يل/ الط

َّ
موذج تكرارا للنَّ  وفان ال

 
َّ

 (1)وعي البشري.األصيل الكامن في الال

  
َّ

ة ة؛ فتبدو شخصيَّ ة عن جذورها األسطوريَّ ة الفلسطينيَّ عبيَّ وال تنفصل الحكاية الش

 
َّ

 عبيَّ "جبينة في الحكاية الش
َّ
عادة ة اإلخصاب األولى، وباعثة السَّ ة مثل عشتار، عل

ها ملكة وهن الوصيفات، وواهبة الحياة من خالل حرص الفتيات على مرافقتها وكأنَّ 

 ومن خالل احتفاء عناص
َّ
بيعة بها كما تحتفي بعشتار، وحين غابت عن دورها ر الط

 وطبيعتها وتحوَّ 
َّ
 لت إلى الل

 
ا للعالم  موضوعي  ون األسود )العبدة( باعتبارها معادال

ذي تغيب فيه عشتار، ندبت الكائنات ٰهذا الغياب، وماتت الحياة. الس  
َّ
فلي األسود ال

  (2)ة تعادل عودة عشتار في األسطورة.عودة "جبينة" في الحكاية الفلسطينيَّ  كما أنَّ 

   
 ويقارن الباحث بين الحلم بالفردوس الكنعاني عند محمود درويش في قصيدة )رب 

  
ة، وتعادل رحلته ٰهذه بعودته إلى الجنَّ  ،المعليه السَّ  ،ها( وحلم آدماأليائل يا أبي رب 

اخلي، وال يكون ياع الدَّ رحلة جلجامش في البحث عن الحقيقة والخروج من الضَّ 

 
َّ

  (3) بالخارق.الخالص من الخارق إال

 

                                                           
  ظر:ن( ا1

َّ
يك، إحسان: عالقة املعل  

 الد 
َّ
 قات بملحمة جلجامش. مجل

 
ة غة العربيَّ ة مجمع القاسمي لل

ةوآدابها  يَّ  
 
ة(القاسمي/ باقة  )كل  . 22،23،27، 21، 17، 7،14، ص2112، 4، عالغربيَّ

يك، إحسان: املالمح األسطوريَّ  ( انظر:2  
 الد 

َّ
حكاية جبينة  -ة ة الفلسطينيَّ عبيَّ ة في الحكاية الش

 . -انموذج  
يك، إحسان: النَّ  3  

  ماذج البدئيَّ ( الد 
 
  ة وتجل

 يات الحضور والغياب في قصيدة محمود درويش "رب 

  
 . 99ص ها".األيائل يا أبي رب 
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2- ِّ  
ِّيميائياملنهج الس 

يقف الباحث على عتبة عنوان قصيدة سميح القاسم )كلمة الفقيد في مهرجان  

 
َّ
ذي تختزله عالق الدَّ حوي للعنوان، ويشير إلى التَّ ركيب النَّ تأبينه(، فيعاين الت

َّ
اللي ال

لفظة "الفقيد" صدارة  ومضمون القصيدة في قوله: تحتل  لفظة "الفقيد" في العنوان 

تي ستقال أضيفت الصَّ 
َّ
دارة، فهي بؤرة العنوان كما هي بؤرة القصيدة، فالكلمة ال

 ومن الفقيد تنطلق القصيدة كالدَّ  أبين له، ومن أجله.إليه، ومهرجان التَّ 
َّ
سع وائر تت

 حوله وتدور عليه. ويضيف الباحث في سياق ربطه بين ا
َّ

اعر أو الفقيد و"هاملت" لش

 كلمة "الفقيد" على الرَّ  أنَّ 
َّ

اعر غم من تعريفها بأل فإنها تنفتح في داللتها على الش

  
مكان. وعلى  نفسه وعلى هاملت، وعلى اإلنسان الفلسطيني واإلنسان املقهور في كل 

  ،والعرفانكريم في ظاهرها على التَّ  لفظة "الفقيد" في العنوان تدل   غم من أنَّ الرَّ 
َّ

 إال

هرج الهريج، ولها صلة بخرية، فهي ترتبط بالتَّ لهزء والس  اها تحمل في باطنها معنى أنَّ 

تي 
َّ
واملرج. وقد يرمز املهرجان الوارد في عنوان القصيدة إلى املؤتمرات واالحتفاالت ال

 
َّ

حاك فيها املؤامرات ضد الش
ُ
 (1)عب الفلسطيني مثل مدريد وأوسلو.ت

  (2)ث اختيار عنوان كتاب "انتفاضة األقص ى/حقول املوت"ويربط الباح
َّ

هادات بالش

تي فاقت العقل، وتجاوزت حدَّ 
َّ
تي دفعت صاحب الكتاب  واألحداث ال

َّ
الوعي، وهي ال

  ة العنوان إلى ال واقعيَّ الختيار ٰهذا العنوان. وتشير ال منطقيَّ 
انتفاضة  ة الحياة في ظل 

 
 

  (3)صول املوت فيها ويجول. ياألقص ى حين غدت الحياة حقوال
                                                           

يك، إحسان: رمزيَّ : ( انظر1  
 الد 

َّ
ة( ة جامعة األزهر )غزَّ ة القناع في شعر سميح القاسم. مجل

 .  2111، 1،ع13م،
ة لدراسة سة الفلسطينيَّ . مواطن، املؤسَّ -حقول املوت  –د: انتفاضة األقص ى ( دراغمة، محمَّ 2

  
 . 2113ة، رام هللا، فلسطين، يمقراطيَّ الد 

يك، إحسان: أسطرة ( انظر:3  
   الد 

ة، انتفاضة األقص ى/ ة الفلسطينيَّ فويَّ واية الشَّ الواقع في الر 

  ا..حقول املوت نموذج  
َّ
 )قيد الن

َّ
  ة مخبر الحضارات القديمة، جامعة تلمسان في الجزائر.شر( في مجل
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َّ

  ويربط الباحث اختيار الش
 
ة يات حوريَّ اعرة ريم حرب آلخر قصيدة في ديوانها )من تجل

  بعة( عنوان  البحور السَّ 
 ا للد 

َّ
ف في عنوان صو  اعرة في إظهار نزعة التَّ يوان برغبة الش

  
 الد 

َّ
 صو  ى نزعة التَّ يوان. كما تتجل

َّ
  للعشق(اني )صلوات ف في عنوان ديوانها الث

ه . وينب 

ف في عناوين صو  ف في العنوان ودالالت التَّ صو  اللي بين داللة التَّ عالق الدَّ إلى التَّ 

 )فاتحةالقصائد 
 
  (1)ا،...(ريَّ ، معاريج، عشتار، الث

   
   ويعاين الباحث عنوان قصيدة "رب 

 األيائل يا أبي رب 
َّ

اعر محمود درويش، ها" للش

  فيقف على لفظة 
لفظة "األب" بؤرة  إضافتها إلى األيائل، ويرى أنَّ  "األب" وسر 

 القصيدة ومحورها، وهي الصَّ 
ذي ال يزال يرن 

َّ
العالقة  في أذنه. ويخلص إلى أنَّ  دى ال

  
 
ه الخصب بين األب واأليائل في عنوان القصيدة تمث

ٰ
هل رمز إل

ٰ
األب القمر،  األكبر، اإلل

ه القمري اويمتَّ 
ٰ
  ان بصلة لإلل

ا، ين جميع  لكنعاني "بعل" أبي درويش وأب الفلسطيني 

  ل والبعل مع  يَّ ويرتبط اإل 
  الكبرى )الدَّ  ا باألم 

 
الن رمز الخلود ار الكبيرة(، وهما يمث

 (2)د والبقاء.جد  ومقاومة املوت والفناء والقدرة على التَّ 

ِّاملنهج األسلوبي -3

ة يرصد الباحث ظاهرة تكرار األفعال املضارعة املسندة إلى ضمير الجماعة في عينيَّ  

 "الحادرة، نحو: 
 

 نعف
 

تي تدل  ، ندَّ نقي، نجر   ،، نكف
َّ
على توكيد  عي، نخوض، نقيم" ال

 
َّ
 ات، والتَّ الذ

َّ
  (3)بات، واالستمرار في أفعال الخير.أكيد على الث

                                                           
   ( انظر:1

 
يك، إحسان: تجل  

 .  213،219ص وفي في شعر ريم حرب.يات الخطاب الص  الد 
يك، إحسان: النماذج البدئيَّ 2  

  ( الد 
 
  ة وتجل

 يات الحضور والغياب في قصيدة محمود درويش "رب 

  
 األيائل يا أبي رب 

َّ
  ها". مجل

ة(، راسات )عمادة البحث العلمي في جامعة إربد األهليَّ ة إربد للبحوث والد 

 .91، 37، ص 2112، 1، ع 5م 
يك، إحسان: عينيَّ 3  

 . 25استمطار في محراب عشتار.ص ة الحادرة ترتيلة( الد 
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 ويتوسَّ  
َّ
 سيج ل الباحث بالن

 
فيربط بين مظاهر بقاء  غوي لقصيدة سميح القاسم،الل

   ،الفلسطيني وعدم موته
 
تي تؤك

َّ
  وهي املظاهر ال

 
  د حضوره، وتبش

 
ل ر بعودته، وتشك

  يربط بين ٰهذه الدَّ  مستقبله...
 
ة بقاء ل على استمراريَّ الالت وتكرار الفعل "مازال" ليدل

  
 
 الفلسطيني. ويكث

َّ
تي تجمع بين مظاهر اعر استعمال األفعاف الش

َّ
ل املضارعة ال

 
َّ
  بيعة واملظاهر اإلنسانيَّ الط

 
 قول د حضور الفلسطيني الدَّ ة ليؤك

ُ
ائم. ويعاين الباحث

فيح. من طاقة في / سماء الصَّ  )أبارك ألعن؟ أومن. أكفر. أومن. ال بدَّ  سميح القاسم:

  أومن(فيربط بين تكرار الفعل ) من برقة في املناخ الجليد.(، وال بدَّ 
َّ

اعر وحرص الش

 على التَّ 
 
  (1)ب على الكفر .غل

)ويبقى  لب )أكون أو ال أكون ( في قول سميح القاسم:ويربط الباحث بين طباق السَّ  

  –ؤال/ أكون الس  
َّ

مان وراء خواء هباء الزَّ  – أكون كما يشتهيني جموح الخيال/ وأال

عبير عن عمق تجربته. للتَّ  ،واملوت الب واملوجب أو الحياةاملكان.( وقطبي الوجود السَّ 

  
ذي ؤال في قول سميح، والس  ه إلى الفرق بين داللة الس  وينب 

َّ
ؤال في قول "هاملت" ال

كن سؤال سميح العلى االنتحار و  تركه بال إجابة، فسؤال هاملت دلَّ 
ٰ
هزيمة واملوت، ول

  (2)ارتبط باإلصرار على الحياة.

   
 يوان األوَّ وفي الد 

َّ
ذي ظلَّ يرصد الباحث فعل الر   ،رة ريم حرباعل للش

َّ
 ؤية )أرى( ال

  مسند  
 
 ا إلى ضمير املتكل

َّ
  م الش

 
ما تراه غير ما يراه  د مقولتها أنَّ اعرة الفاعلة لتؤك

                                                           
يك،1  

 إحسان: رمزيَّ  ( الد 
َّ
، 1،ع13ة( م،ة جامعة األزهر )غزَّ ة القناع في شعر سميح القاسم مجل

2111  
َّ

(. وجمال القيمة في شعر سميح القاسمنفرى )قيمة الجمال وانظر: كتاب: تلك جمجمة الش

 .24ص
يك،2  

 ة القناع في شعر سميح إحسان: رمزيَّ  ( الد 
َّ
، 1،ع13ة( م،ة جامعة األزهر )غزَّ القاسم مجل

(. وجمال القيمة في شعر سميح القاسمنفرى )قيمة الجمال وانظر: كتاب: تلك جمجمة الشَّ  2111

 .24ص
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 ه إلى غياب فعل الر  اآلخرون. وينب 

َّ
 ؤية في ديوانها الث

َّ
اعرة رائية اني، إذ صارت الش

ور، بالحلم وء والن  بقيت رؤاها حاضرة مشتبكة بالضَّ ي الحالتين فة في آن، وومرئيَّ 

  (1)حرير.والتَّ 

  
تي جاءت في عنوان قصيدة )رب 

َّ
   ويرصد لفظة )األب( ال

دت ها(، وتردَّ األيائل يا أبي رب 

  في حنايا القصيدة في واحد وثالثين موضع  
 
 ا، ويعل

َّ
ة األب هي شخصيَّ  د بأنَّ رد  ل ٰهذا الت

 ؤال ة الس  مادَّ 
َّ

اعر، وجوهره، وهي بؤرة القصيدة ومحورها، منها تنطلق تساؤالت الش

لك  وإليها ترتد  
ٰ
صرخاته حين يصحو على واقعه وال يجد إجابات شافية عليها. وكذ

  ترد  
ذي جاء مقترن  د ظاهرة الن 

َّ
هي صرخات استغاثة وصيحات ألم ينفثها  ،ا باألبداء ال

نت أرض( في وصف أقول محمود درويش ) ل الباحثعلى امتداد القصيدة. ويتأمَّ 

  اإلرث الكنعاني الفلسطيني األصيل، فيستمد  
َّ
 من حذف أداة الت

َّ
به شبيه ووجه الش

 
َّ
ه الكنعاني  داللة تدل   أرض(شبيه البليغ )أنت من الت

ٰ
على العالقة القديمة بين اإلل

  "بعل" وأرضه فلسطين؛ إذ إنَّ 
َّ

ه العالقة به يزيد من أوجحذف األداة ووجه الش

  (2)بينهما.

4- ِّ
 
ِّاملنهج الن

 
ِّاريخيقدي الت

اريخي قدي التَّ ئيسة للمنهج النَّ تحيلنا دراسات الباحث في غير موضع إلى املعايير الرَّ  

ذي يتَّ 
َّ
 ال

َّ
  اعر وزمنه منطلق  خذ من بيئة الش

الباحث  ة. ويبدو أنَّ قديَّ راسة النَّ ا في الد 

  
 
ذي انطلق في كتابه "تجديد ذكرى أبي قديَّ ؤية النَّ ر بالر  متأث

َّ
ه حسين ال

ٰ
ة لدى ط

 ي، وخلص إلى أنَّ اريخي" في دراسته لشعر أبي العالء املعرَّ ة "الجبر التَّ العالء" من نظريَّ 

لك في كتابه "حديث األربعاء". 
ٰ
 أبا العالء ثمرة من ثمار بيئته، وكذ

                                                           

3  
 
يك، إحسان: تجل  

 .229ص وفي في شعر ريم حرب.يات الخطاب الص  ( الد 

يك، إحسان: النَّ 2  
  ماذج البدئيَّ ( انظر: الد 

 
الحضور والغياب في قصيدة محمود درويش يات ة وتجل

  
   "رب 

 . 117، 92، 93ها"ص، األيائل يا أبي رب 
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َّ
تي عاش فيها بط بين البيئة الجغرافيَّ اريخي في الرَّ قدي التَّ ت معالم املنهج النَّ وتجل

َّ
ة ال

 
َّ

  الش
  اعر األعش ى الكبير ومكو 

 
عري، فقد نشأ األعش ى بالقرب من نات خطابه الش

 
 
تي كان لها حظ

َّ
وافر من الحضارة من عهد طسم وجديس،  اليمامة في "منفوحة" ال

  
 
لك الوقت. و  وزاد من ٰهذا الحظ

ٰ
قد تفاعل موقعه القريب من مراكز الحضارة في ذ

 
َّ
 األعش ى مع مظاهر الت

َّ
هو والغناء في تلك األماكن. واكتسب األعش ى من رحالته رف والل

  
 
 نق  ا على أخبار األمم وامللوك. وأتاح التَّ الع  ثقافة واط

 
ومن يقرأ ما  (1)ا باآلخر.ل احتكاك

  
ه حسين في دراسته لشعر املعر 

ٰ
الباحث ا بينه وبين ا كبير  يجد تشابه   ،ي وغيرهكتبه ط

  في توظيف أثر البيئة على التَّ 
 

 عريَّ جربة الش
 
اريخي في املنهج ة الجبر التَّ ا من نظريَّ ة انطالق

   اريخي.قدي التَّ النَّ 
  وفي موضع آخر يربط الباحث بين مظاهر الحضارة والس 

ة يَّ مات الفن 

 (2)ة في شعر األعش ى.واإليقاعيَّ 

   
 ويستعين الباحث بقطوف من الس 

َّ
 تيَّ ايرة الذ

َّ
   ،اعر سميح القاسمة للش

 
ل حو  ل التَّ ليعل

ذي صاحب حو  اللي في قصيدة "كلمة الفقيد في مهرجان تأبينه". وٰهذا التَّ الدَّ 
َّ
ل ال

  ل زمني  ة صاحبه تحو  انكسار أحالم األمَّ 
َّ

اعر جعله ينحدر من علياء في ذات الش

 
َّ

  الش
  باب إلى اإلقرار باليأس حين يقارب الس 

ويرى ُعلب األدوية تتكاثر من حوله، ين، ت 

 
َّ
سميح  ات، فيحس  وهنا يلتقي الخاص بالعام، ويتشابك دافع املجتمع مع دافع الذ

 
 
ة تها، وهويَّ ا عن هويَّ باالغتراب عن واقعه، ويخترق ذاته، ويغوص في أعماقها باحث

  ا من خالل اختيار شخصيَّ واقعه مع  
 
 ة تمك

 
سميح إلى  جهويتَّ  عاته...نه من حمل تطل

                                                           

يك، إحسان:  
   ( انظر: الد 

 
 . 1411-157عر الجاهلي. صصدى األسطورة واآلخر في الش

يك، إحسان: املرجع نفسه. ص2  
 .191( انظر: الد 
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  املوضوعيَّ 
 اخل إلى الخارج، ويتحوَّ ل القصيدة من الدَّ ة، وتتحوَّ راميَّ ة والد 

َّ
اعر إلى ل الش

  
  نبي 

َّ
  (1)ة وصيرورتها.خصيَّ من خالل تماهيه مع كينونة الش

  حو  ويرمي الباحث من رصد معالم التَّ  
   ل العام والخاص املستمد 

 من الس 
َّ
ة اتيَّ يرة الذ

 
َّ

لك ة "هاملت" لتكون قناع  إلى تسويغ اختيار سميح لشخصيَّ  اعر سميحللش
ٰ
ا لذ

 حو  تصويره للتَّ  ل. كما أنَّ حو  التَّ 
َّ

اعر سميح يحيلنا إلى دعوة "سانت ل في أعماق الش

ذي اتَّ 
َّ
  قديَّ في دراساته النَّ  أكبييف" الفرنس ي ال

 ة على الس 
َّ
ة للمبدع، ودعا في اتيَّ يرة الذ

  ة املبدع أثناء دراسة النَّ اقُد شخصيَّ ص" النَّ أن "يتقمَّ اريخي إلى منهجه التَّ 
األدبي.  ص 

ل حو  عوة قد ظهر بعض مالمحها لدى الباحث في تصوير التَّ ٰهذه الدَّ  وأزعم أنَّ 

 الوجداني والنَّ 
َّ

 اعر سميح القاسم.فس ي لدى الش

   
 ويجمع الباحث بين البيئة والس 

َّ
 اتيَّ يرة الذ

َّ
ة في ة الوجوديَّ الفلسفيَّ زعة ة في تعليل الن

   شعر ريم حرب؛ فيرى الباحث أنَّ 
كبة ة مرحلة النَّ ة وبخاصَّ ياسيَّ البيئة الس 

 الفلسطينيَّ 
َّ

اعات حيث كانت تقض ي السَّ  ،ل في الحياةأم  اعرة إلى التَّ ة، وميول الش

  
 
  وال تتأمَّ الط

تي درستها، وروحها املتو ينيَّ ل البحر، وطبيعة العلوم الد 
َّ
  ة ال

جة بالقلق، ه 

  
 

  (2)ة.وفيَّ ة الص  عريَّ ورغبتها العارمة في البوح... عوامل صقلت تجربتها الش

ِّ  

                                                           
يك،1  

 ة القناع في شعر سميح القاسم إحسان: رمزيَّ  ( الد 
َّ
، 1،ع13ة( م،ة جامعة األزهر )غزَّ مجل

2111  
َّ

(. وجمال القيمة في شعر سميح القاسمنفرى )قيمة الجمال وانظر: كتاب: تلك جمجمة الش

 . 24ص
   ( انظر:2

 
يك، إحسان: تجل  

 يات الخطاب الص  الد 
َّ
ة جامعة القدس وفي في شعر ريم حرب. مجل

 . 215، ص2111، 21ع  املفتوحة.
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 املصادر املساندة للفكر األسطوري

 
 
 ة غويَّ املصادر الل

 ة في الخطاب النَّ ات املنهجيَّ قنيَّ من أبرز التَّ 
 
ة غويَّ قدي اعتماد الباحث على املصادر الل

تي تتوزَّ 
َّ
رف واألصوات. وقد برز استئناس الباحث بٰهذه املعاجم وعلمي الصَّ ع على ال

حليل واالستنتاج بط والتَّ سة على الرَّ ة مؤسَّ املصادر في غير دراسة توطئة لرؤية نقديَّ 

 في سياق الفكر األسطوري. 

ذي كان يسمَّ  س،هرة املقدَّ يربط الباحث بين يوم الز   
َّ
ى وقداسة يوم الجمعة ال

معاني )عرب( في لسان العرب على  ة؛ إذ تدل  ا على البنية املعجميَّ ماد  "عروبة" اعت

  بعض صفات الز  
كاح، والعروب الحسناء، هرة وخصائصها؛ فالعرابة واإلعراب الن 

 هرة رمز الخصوبة والجنس.وهي صفات تتقاطع مع صفات الز   (1)والغنجة. والعاشقة،

حه )صبح( إلى داللة الحياة واملوت؛ فصبَّ  ةة العميقة ملادَّ وتشير البنية املعجميَّ 

  ح القوم شر  ا. وصبَّ سقاه صبوح   ا:صباح  
الالت وتتقاطع ٰهذه الدَّ  (2)ا.حهم صبح  ا يصب 

  
 هرة.ة الحياة واملوت للز  مع ثنائي 

سعف مادَّ  
ُ
ى تأنيث زَّ هرة؛ فالعُ ى وعشتار والز  زَّ ل العالقة بين العُ ة )عزز( في تأم  وت

  
  زَّ بمعنى العزيز، والعُ  عز  ، واأل األعز 

  ى بمعنى العزيزة. وٰهذه الص 
 
ة رنا بملوكيَّ فة تذك

 ى باملطر رمز الحياة والخصوبة؛زَّ ة )عزز( ارتباط العُ كما تفيد مادَّ  (3)هرة.عشتار والزَّ 

  فالعز  
 
  (4)غة املطر الغزير.والعزاء في الل

                                                           
يك، إحسان:( انظر: 1  

   الد 
 

 .  31عر الجاهلي.صصدى األسطورة واآلخر في الش
يك، إحسان:2  

   ( انظر: الد 
 

 .  34عر الجاهلي.صصدى األسطورة واآلخر في الش
يك، إحسان: املرجع نفسه.ص3  

 .39( انظر: الد 
يك، إحسان:4  

 .  22املرجع نفسه.ص ( انظر: الد 



 عمر عتيق

 779 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ة الحادرة ة" في عينيَّ "سميَّ ة )سمى( للربط بين وينطلق الباحث من معاني مادَّ  

  فاسم سميَّ  وعشتار؛
ة ة )سمى( جاءت قب  واالرتفاع. ومن مادَّ  ة مأخوذ من العلو 

تي دعاها حاب واملطر. والسَّ ماء والسَّ السَّ 
َّ
ماء في األسطورة حمى ومملكة عشتار ال

  ون "السَّ امي  السَّ 
  (1)ماء.ة " أو ملكة السَّ ماويَّ دة السَّ ي 

ة القمر وذوات القرون وعالقتهما بالخصوبة تا )قمر وقرن( على قدسيَّ مادَّ  وتدل   

ا، وا القمر ثور  سوا ذوات القرون، وسم  ماء. وقد عبد العرب القمر وقدَّ والوالدة والنَّ 

 
َّ

 البه بين وال يخفى الش
َّ
واج )قمر( الخضرة والزَّ  ةور. ومن معاني مادَّ هالل وقرن الث

  )قرن( ضفيرة املرأة والسَّ  ةمادَّ واملاء والكأل. ومن معاني 
على قداسة  ا يدل  وممَّ  (2)د.ي 

 ؤوس، يشبَّ األوعال والوعول هم األشراف والر   )الوعل( أنَّ 
َّ

رى إال
ُ
تي ال ت

َّ
 هون باألوعال ال

  (3)لعرب.افي رؤوس الجبال، كما ورد في لسان 

   
 
 ة بين الر  الليَّ د املعجم العالقة الدَّ ويؤك

َّ
ه إذا في سياق اعتقاد العرب أنَّ ير وح والط

  
ا هامة؛ إذ جمع أو جزء منه فانتصب طير   ماغ،مات اإلنسان أو قتل اجتمع دم الد 

 
َّ
ذي يعني النَّ املعجم بين معنى الن

َّ
 فس أو الر  سم ال

َّ
سم وهي طير خفاف ال وح، والن

 (4)تها وسرعتها.يستبينها اإلنسان من خفَّ 

  )عشتار( وبخاصَّ ة )عشر( بعض صفات وتحمل مادَّ  
 فات الدَّ ة الص 

َّ
ة على الخصوبة ال

 وج. والعشرة: املخالطة.بات؛ فالعشير: الزَّ واإلخصاب في اإلنسان والحيوان والنَّ 

 
َّ

 قلبه: إذا أضناه. والع   ر الحب  وعش
َّ

تي أتى عليها عشرة أشهر. والعش
َّ
ار: شار: اإلبل ال

                                                           
يك، إحسان: عينيَّ 1  

 .  13درة ترتيلة استمطار في محراب عشتار. صة الحا( انظر: الد 
يك، إحسان:2  

   ( انظر: الد 
 

 .  55ص عر الجاهلي.صدى األسطورة واآلخر في الش
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 .92ص املرجع نفسه. ( انظر: الد 
يك، إحسان:4  
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ة )غرب( عن عالقة الغراب باملوت وتكشف مادَّ  .(1)قابض عشر القفيز من نتاج األرض

ذي هدى قابيل لفكرة دفن أخيه هابيل.
َّ
والغراب  والقبر واملاء والبئر؛ فالغراب هو ال

 
َّ
ذي أرشد عبد املط

َّ
 هو ال

َّ
مس: لب إلى تحديد موقع بئر زمزم. وفي املعجم غروب الش

وأبر( مع داللة الحياة تي )بأر وتتقاطع داللة مادَّ  (2)لو العظيمة.غيابها. والغْرب: الدَّ 

تي تكون مستقرَّ 
َّ
املوت  د املاء فيها، ومستقرَّ و الحياة بوج واملوت في أسطورة البئر ال

 فالتَّ  حين تخلو من املاء.
 
  (3)خل.أبير تلقيح النَّ والتَّ  عفية ومحو األثر،غة هو التَّ أبير في الل

ه األوَّ قدسيَّ  رفي إلثبات العالقة بينرس الصَّ كئ الباحث على الدَّ ويتَّ  
ٰ
ل ة )الوعل( واإلل

ه الرَّ واألكبر )إل
ٰ
 ( اإلل

 
ة، فالوعل واإلل بينهما تقارب صوتي، اميَّ عوب السَّ ئيس عند الش

 
 
ل لفظ الوعل إلى األل. ة ُيقلب حرف العين إلى همزة؛ فيتحوَّ غة العربيَّ وفي الل

 واستناد  
 
ا لفظ الوعل إلى وأل. وممَّ ل ة يتحوَّ غة البابليَّ ا إلى سقوط حرف العين من الل

  
 
ة على معنى واحد فالوعل والوأل هما وتي داللة مصدريهما في العربيَّ د تقاربها الصَّ يؤك

ن من أداة مكوَّ  –وهو من أسماء الوعل  –( لفظ )األيل ويذهب الباحث إلى أنَّ  امللجأ.

  
هالن 

ٰ
وأدغمت في  همزة ياء  ال" )أي إل(، حيث قلبت األكبر "إل داء "أي" واسم اإلل

ه باالستغاثة والد  ه اإلنسان قديم  األولى. وقد توجَّ 
ٰ
ا أداة عاء مستخدم  ا إلى اإلل

  (4)داء.النَّ 

هة "إنانا" وأسطورة العين، ويستند ا على ما تقدَّ وعطف   
ٰ
م يربط الباحث بين اسم اإلل

 
 
سقوط وعلى  ة حيث ُيقلب حرف العين همزة،غة العربيَّ على ظاهرة القلب في الل

                                                           
1  

 
يك، إحسان: تجل  

  ( انظر: الد 
  الكبرى  يات األم 

َّ
 )عشتار( في الث

َّ
 . 31ة. صة الفلسطينيَّ عبيَّ قافة الش

يك، إحسان: البئر بوَّ 2  
  ابة العالم الس  ( انظر: الد 

 
 . 34عر الجاهلي. صفلي في الش

يك، إحسان: املرجع نفسه.3  
 . 32ص ( الد 

يك، إحسان:4  
   ( انظر: الد 
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لفظ "إنانا" ُيطلق "عنانا"، وال تخفى  ة فيخلص إلى أنَّ اميَّ غات السَّ حرف العين في الل

  (1)اللي.وتي والدَّ العالقة الوثيقة بين عنانا والعين في تقاربها الصَّ 

  
 
 غوي املقارن لرصد التَّ ويعتمد الباحث على املنهج الل

َّ
 هامة(،الفظي لكلمة )قارب الل

وح واملوت في الفكر األسطوري لدى دى بالر  هامة والصَّ الالقة وفي الكشف عن ع

 
 

 العوب؛ فحرف الش
 
  هاء من كلمة )هوم( في الل

تي ترتبط ة يعني النَّ ريانيَّ غة الس 
َّ
افذة ال

ذي يرتبط أسطوري  الب
َّ
ذي يرتبط بالروح  وح.ا بالر  هواء ال

َّ
وحرف امليم يعني املاء ال

  كوين البابليَّ وفي أسطورة التَّ  ا.أيض  
)داللة املوت(. وفي  ر والعتي  ة نجد "هم" املدم 

  
  أسطورة جلجامش نجد الت 

ذي يقتله جلجامش. وفي األساطير املصريَّ ن 
َّ
ة ين "هواوا" ال

ذي يحاكم األرواح.
َّ
ه ال

ٰ
  لوعند ا نجد "هرمانونيس" اإلل

ين نجد "همري" وهي كنعاني 

  
ه  ين نجدمدينة املوتى. وعند اليوناني 

ٰ
ذي يقود أرواح املوتى إلى "هاديس" إل

َّ
"هرمس" ال

 هاوية والعالم األسفل. وفي األساطير الفارسيَّ ال
َّ
ه أو الث

ٰ
ور ة نجد "هوما" أو "هاوما" اإلل

ذي مات وبعث حي  املقدَّ 
َّ
   ا...س ال

ه الجحيم وقاض ي جهنَّ وعند البابلي 
ٰ
م ين "إيماهوو" إل

 وس "هو" روح الاألعلى. وعند الر  
َّ

هامة عند العرب طير الحين. و بيت وهو معبود الفال

  
  (2)ت.يخرج من هامة رأس املي 

ِّ  
ِّة يني ِّاملصادر الد 

  تتوزَّ  
 ة على القرآن الكريم والتَّ ينيَّ ع املصادر الد 

َّ
ريف، ونصوص فاسير والحديث الش

  االستشهاد بالن   وال يخفى أنَّ  وراة.من اإلنجيل والتَّ 
قدي الخطاب النَّ ة في ينيَّ صوص الد 

   ص  ع به النَّ ملا يتمتَّ  صوص األخرى؛ا وإثارة من الن  أكثر تأثير  
يني من تأثير وإقناع الد 

  
   صَّ النَّ  كما أنَّ  ي،للمتلق 

 الد 
َّ
حتي للفكر قافة ناجم عن البناء التَّ يني بناء فوقي للث

                                                           
يك، إحسان: أسطورة العين بين الخير والشَّ 1  

  ( انظر: الد 
 . 291ص  -دراسة في األصول –. ر 

يك، إحسان:2  
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  بعض الر   ما؛ إذ إنَّ  اإلنساني األسطوري إلى حد 

وما أخبرتنا به الكتب  ة،ينيَّ ؤى الد 

 ة. سة له امتداد تاريخي في أعماق الجيولوجيا األسطوريَّ املقدَّ 

  
َّ

ه الكنعاني "بعل" مع اسم الصَّ واهد على ما تقدَّ ومن أبرز الش
ٰ
نم م تطابُق اسم اإلل

()أتدعون  العربي املذكور في قوله تعالى:
 

 )الصَّ  بعال
َّ
ويستشهد الباحث  (1)(719ات اف

 
َّ

 بقوله تعالى: )إن يعبدون من دونه إال
 
   إناث

 
( إلثبات عبادة العرب للمرأة 71ساء ا( )الن

  تشبيه املرأة في القصيدة بالد   وتقديسها، وأنَّ 
مثال يعود إلى عبادتها مية أو الت 

  (2)تها.وقدسيَّ 

   ،المعليه السَّ  ،سول أحاديث منسوبة إلى الرَّ  (3)وينقل الباحث عن البقاعي 
 
د تؤك

 
َّ
ها نَّ إوح، نحو )نسمة املؤمن طائر (، وقوله عن أرواح املسلمين ير والر  العالقة بين الط

   (4)) في طير خضر...(.
 ة بين الر  مزيَّ ة والرَّ الليَّ نجيل العالقة الدَّ ز اإل ويعز 

َّ
 ير،وح والط

  (5)وح القدس.والر  ا لأللوهة فتبدو الحمامة في الفكر األيقوني املسيحي رمز  

تي فتنت امللكين )هاروت وماروت( ويستعين بكتب التَّ  
َّ
فسير ليربط بين صفات املرأة ال

 وصفات عشتار والز  
 
   ا من قدرتهنَّ هرة انطالق

 على فتنة الر 
َّ
بري جال؛ فيورد ما رواه الط

 في تفسيره لقصَّ 
َّ
ة إلى نجمة لت في القصَّ ذين فتنتهما امرأة تحوَّ ة "هاروت وماروت الل

بط إلى املقاربة بين عذاب هاروت وماروت في بابل في ماء، ويخلص من ٰهذا الرَّ في السَّ 

                                                           
يك، إحسان: (1  

   انظر: الد 
 

  41ص عر الجاهلي.صدى األسطورة واآلخر في الش
يك، إحسان: 2  

 . 13ص ة الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار.عينيَّ ( انظر: الد 
  ار.د نصَّ وح. تحقيق: محمود محمَّ الر   البقاعي، إبراهيم: كتاب سر   (3
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ه "تم   ،بئر
ٰ
وز" في العالم األسفل بعد أن أغوته عشتار، وبين تلك املرأة وعذاب اإلل

  (1)ماء.الفاتنة وعشتار والزهرة من حيث موقعهما في السَّ 

يحيلنا الباحث إلى  ،وارتباطه باملاء رمز الحياة والخصوبةة )الوعل( وفي سياق قدسيَّ 

تي شبَّ التَّ 
َّ
  وراة ال

)كما  فقالت: ه بشوق األيائل إلى جداول املاء،هت اشتياق العبد إلى رب 

وراة، املزمور تشتاق األيائل إلى جداول املياه ٰهكذا تشتاق نفس ي إليك يا هللا( )التَّ 

ا ُيضمر قداسة الوعل في الفكر األسطوري؛ س  وتختزل املشابهة فضاء مقدَّ  ،(2)(7421

  إذ إنَّ 
َّ
خفي دائم  البنية العميقة للت

ُ
 شبيه ت

 
ه ا الختيار املشبَّ ا ذهني  ا ودافع  ا نفسي  ا باعث

   به.
   از ٰهذوما يعز 

 الس 
َّ
)الوعل( من الحيوانات الطاهرة في  س أنَّ شبيهي املقدَّ ياق الت

  يس املقدَّ ة، فقد حمل "التَّ وراالتَّ 
د 
ُ
 ( 3 لهة.)ا لآلم قربان  س" ذنوب بني إسرائيل، وق

ذي سكنته اآلويكشف النص التَّ  
َّ
لهة في الفكر اإلنساني وراتي عن قداسة الجبل ال

مة ترصدن الجبل تها الجبال املسنَّ )ملاذا أيَّ  الم:عليه السَّ  ،كما جاء على لسان داود

ذي اشتهاه هللا 
َّ
 (4)(79/19 )املزمور  يسكن فيه لألبد( ب  بل الرَّ  لسكنه،ال

ِّاملصادر األدبي ِّ
 
ِّةقدي ِّة والن

 
 
عالق قدي في تعزيز رؤيته للفكر األسطوري، والتَّ راث األدبي والنَّ يستأنس الباحث بالت

 
 

ا لربط قداسة خذ من وصف الجاحظ للوعل منطلق  عوب، فيتَّ بين ثقافات الش

  "تم  الوعل وقداسة أسطورة 
 وز"؛ فالوعل في وصف الجاحظ ينصل قرناه في كل 

ى ينبت ويصلبَّ  بيع. ويربط زمن غياب يعود في فصل الرَّ  ثمَّ  قرناه، سنة، فيختفي حتَّ

                                                           
يك، إحسان:1  

 . 32ص  املرجع نفسه. ( انظر: الد 
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ويسوق الباحث رواية  (1)بيع.وز" وعودته في فصل الرَّ الوعل وظهوره بغياب "تم  

  األروية تضع مع كل ولد وضعته أفعى في مشي الجاحظ )أنَّ 
ز العالقة مة واحدة( ليعز 

 بين الوعل والحيَّ 
َّ
تي تجل

َّ
ت في بعض ة في صفة الخلود في الفكر األسطوري الجاهلي ال

  (2)األشعار.

   الكبير()اآلخر وأثره في شعر األعش ى  وفي دراسته املوسومة بـ 
د بالحديث عن يمه 

 التَّ 
َّ
 مازج الث

َّ
 ،اس يالعصر العبَّ  قافات األخرى فيقافي والحضاري بين العرب والث

ذي اد املعاصرين، فيقف على رأي د. محمَّ قَّ ا آراء كوكبة من الن  مستحضر  
َّ
د الحوفي ال

 
َّ
 أك

َّ
ذي ربط قافي في العصر العبَّ د على خطورة االمتزاج الث

َّ
اس ي، ورأي د. شوقي ضيف ال

 ة األعش ى والر  بين شاعريَّ 
َّ
حٰمن إبراهيم عبد الرَّ  ، ورأي د.ياس ة للعصر العبَّ قافيَّ وح الث

ذي نبَّ 
َّ
 ه إلى تفو  ال

 
ويرمي من االستشهاد بتلك  (3)عراء.ق األعش ى على معاصريه من الش

 اآلراء إلى تعزيز النَّ 
َّ
تي تجل

َّ
  تائج ال

ة عالقة راسة من حيث خصوصيَّ ت في حنايا الد 

تي لم تحفل باختالف العر األعش ى باآلخر، تلك الخصوصيَّ 
َّ
  ة أو العالقة ال

ين ق والد 

  عد  اس ي للتَّ على نحو يناظر تجاوز املجتمع العبَّ 
 يني في نسيجه االجتماعي. د العرقي والد 

قدي العربي؛ فالباحث يعتمد في غير رس النَّ ة على الدَّ قديَّ وال تقتصر اإلحاالت النَّ  

فيورد رأي "فردريش فونديرالين" في عالقة  ة،ة أجنبيَّ ات نقديَّ موضع على مرجعيَّ 

 الر  
َّ
ة في مبحث واحد يندغم ة واألجنبيَّ ات العربيَّ الجمع بين املرجعيَّ  إنَّ  (4)ير.وح بالط

  مع أبجديَّ 
تي تتقاطع فيها الر  راسة األسطوريَّ ات الد 

َّ
 ة اإلنسانيَّ ؤى الفكريَّ ة ال

 
ا ة انطالق

 األسطورة هي الرَّ  من أنَّ 
َّ
 تحم ال

َّ
 رؤية اإلنسان للكون. اقت فيهي تخل

                                                           
يك، إحسان: املرجع نفسه.( انظر: 1  

 . 74ص  الد 
2  
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يك، إحسان: املرجع نفسه.3  

 . 157 -152ص  ( انظر: الد 
يك، إحسان: املرجع نفسه.4  

 . 112ص  ( انظر: الد 



 عمر عتيق

 712 ،السابعأبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ِّة األمثال العربي ِّ

ضمر األمثال خالص
ُ
  ة جماعية.ة، وتختزل رؤى فكريَّ تجارب إنسانيَّ  ةت

َّ
سم األمثال وتت

  بطاقة تأثيريَّ 
  ألنَّ  ي؛ة على املتلق 

َّ
 داللة املثل تقترب من املسل

َّ
ات ة والبدهيَّ قافيَّ مات الث

ؤية إلى يقين. ويسوق الر  اللة و ل الدَّ ة. وحينما يرد املثل في سياق فكري ما تتحوَّ الفكريَّ 

سة للوعل في الفكر العربي، ؤية املقدَّ ة لتوكيد الر  الباحث حزمة من األمثال العربيَّ 

 
َّ

  نحو: "أزهى من وعل"، ُيضرب للش
 
  خص املترف

  ع لعلو 
 
  (1)عه في عليائه.منزلة الوعل وترف

   
 
 ويوظ

َّ
   ة، نحو: "املرهعبيَّ ف الباحث األمثال الش

 بإزارها مثل الس 
َّ

جرة نة بآذارها" و "الش

  
 
لة او"الغز  (2)عالق بين املرأة واألرض في الخصوبة.في التَّ  ي ما بتثمر حالل قطعها"الل

 
َّ

  –بط بين الغزالة اطرة بتغزل برجل حمار" في سياق الرَّ الش
َّ

 –ة عبيَّ في الحكاية الش

لمألوف توصف بالغزالة في الحكاية وعشتار؛ فاملرأة الجميلة الولود املاهرة الخارقة ل

 
َّ

 ة. عبيَّ الش

ِّنقد على نقد

  
َّ
  قَّ ى ثقافة الحوار في مناقشة آراء الن  تتجل

  دراسات الباحث. وتتوزَّ  اد في جل 
 
يات ع تجل

ذي ينفي رأي  قدي على مسارات عدة، ومنها: النَّ الحوار النَّ 
َّ
ا، ا سابق  ا نقدي  قد البديل ال

ذي ذهب إلى أنَّ نحو رفض رأي د. عبد 
َّ
 ى" حينما همَّ زَّ ر وجه "العُ تغي   املعين خان ال

 ويأتي رد   فعل اإلسالم على األسطورة القديمة. خالد بن الوليد بقطعها كان رد  

 م ليثبت الدَّ الباحث على ما تقدَّ 
 
  زَّ ة لـ"العُ نائيَّ اللة الث

تي كانت تجس 
َّ
د الخصوبة ى" ال

هرة، وعليه ى والز  زَّ ى وعشتار، وبين العُ زَّ في مقاربته بين العُ  مار أو الحياة واملوتوالدَّ 

لك ى" بصورة امرأة حبشيَّ زَّ ظهور "العُ  فإنَّ 
ٰ
ة نافشة شعرها وهي تصرف بأسنانها في ذ

                                                           
يك، إحسان:1  

   ( انظر: الد 
 

 .  73ص عر الجاهلي.صدى األسطورة واآلخر في الش
2  

 
يك، إحسان: تجل  

  ( الد 
  الكبرى  يات األم 

َّ
 )عشتار( في الث

َّ
 . 32ص ة.ة الفلسطينيَّ عبيَّ قافة الش
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فس، وليس كما ذهب ها كانت في حالة حرب وقتال ودفاع عن النَّ املوقف يعود إلى أنَّ 

الباحث بين عقر اإلبل على القبور بطقس وفي سياق ربط  (1)د. عبد املعين خان.

 
َّ
  جنائزي قديم يهدف إلى توفير الط

تي ترتاح لوجوده..عام لروح املي 
َّ
يرفض الباحث  ت ال

ذي ذهب إلى أنَّ 
َّ
ويرفض الباحث أن  (2)عقر اإلبل إلطعام املحاويج. رأي د. الحوفي ال

 
َّ

 يكون الش
 
  اعر األعش ى الكبير مغرق

ته كما ذهب د. شوقي يَّ وثن ا فيا وغالي  ق  ا ومتعم 

   ضيف؛ ألنَّ 
  ٰهذه الص 

ا لدينه، وتمنعه من االنفتاح على ب  فات تجعل األعش ى متعص 

  
ة ينيَّ اآلخر، وٰهذا أمر يتنافى مع انفتاح األعش ى على اآلخر وتجاوزه للفروق الد 

  (3)ة.والعرقيَّ 

ة على االنتقال من قصَّ  دل  ة الحادرة ية" في عينيَّ تكرار نداء "سميَّ  وينفي الباحث أنَّ  

  ة كما ذهب التَّ إلى قصَّ 
 
   د أنَّ بريزي. ويؤك

  تكرار الن 
  داء يجس 

اعي د الدَّ د صوت املتعب 

ذي يجعل من اسم سميَّ 
َّ
  ة ترنيمة ملناجاة سميَّ ال

ويتجاوز  (4)ج كرب قومه.ة كي تفر 

  ه التبَّ الالباحث ما ق
الناقة بأفاحيص  ثين في داللة تشبيه ثفناتريزي وبعض املحد 

  بأنَّ  ،القطا
َّ
 على صغر الناقة ونجابتها، وقصر زمن إناختها، بل إنَّ  شبيه يدل  الت

 
َّ
أفاحيص القطا هي  على أنَّ  هداية إلى أماكن املاء( يدل  ال شبيه املرتبط بالقطا )رمز الت

  ،فرقبور تتساقط فيها املطايا املجهدة من السَّ 
َّ

أفراد   تساقطوما تساقط املطايا إال

 
َّ

  قبيلة الش
  (5)ة.حلة املضنيَّ اعر في الر 

                                                           
يك، إحسان:1  

   ( انظر: الد 
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ذين يلجؤون إلى بئر قديمويعاين الباحث تفسير اآللوس ي لعادة بعض النَّ  
َّ
 ةاس ال

   فينادون على الغائب..
ا سمعوا وإذا كان حي   اـ ا لم يسمعوا صوت  ت  فإذا كان الغائب مي 

مَّ  ا )صدى(. ويرى الباحث أنَّ صوت  
ُ
ة ليست اقتفاء أثر فالقضيَّ  اآللوس ي...على  األمر غ

  للغائب، بل إنَّ 
 
 الل

َّ
خص الغائب يرتبط بعالقة البئر جوء للبئر في البحث عن الش

ذي ويخالف الباحث رأي د. أحمد إسماعيل الن   (1)وح في املعتقد القديم.بالر  
َّ
عيمي ال

  ذهب إلى أنَّ 
َّ

ذهن الجاهلي يعي  ألنَّ  م صورة املوت بصورة املاء؛اعر الجاهلي جسَّ الش

 كثير  
 
  ا من القصص عن الط

   وفان وانهيار سد 
عالقة املوت باملاء  ه على أنَّ مأرب. وينب 

  
 

 (2)وح للعودة إلى حالتها األولى.ة امليالد املائي، ونزوع الر  عر الجاهلي ترتبط بنظريَّ في الش

  
إلثبات عبادة العرب اتهم وأشعارهم ين ومرويَّ ويسوق مقتطفات من أخبار الجاهلي 

 
َّ
  سر، ويخلص إلى نفي ما نصَّ للن

َّ
ذان ذهبا إلى عليه ابن الكلبي ود. عبد املعين خان الل

  أنَّ 
َّ
 (3)سر لم يكن من أصنام العرب.الن

  ل الباحث بالرَّ ويتكفَّ  
   د 

ذيعلى القدماء واملحد 
َّ
رفضوا قبول فكرة تعليق  نثين ال

 
َّ
اس حَّ ا ذهب إليه أبو جعفر النَّ عبير عن استغرابه ممَّ قات في الكعبة، ويشرع بالتَّ املعل

  أنَّ 
َّ
لك من رأي طالل قات لم يذكره أحد من الر  خبر تعليق املعل

ٰ
واة. ويستغرب كذ

ذين طعنوا في صحَّ حرب ومن قبله الرَّ 
َّ
ه حسين ال

ٰ
 افعي وط

َّ
قات في ة خبر تعليق املعل

   ة أنَّ الكعبة بحجَّ 
 
قونها على جدران العرب لم يعرفوا الكتابة كي يكتبوا القصائد ويعل

م في سياق إثبات القواسم املشتركة بين الباحث على ما تقدَّ  الكعبة. وقد جاء رد  

                                                           
يك، إحسان: البئر بوَّ  ( انظر:1  

  ابة العالم الس  الد 
 

 . 37عر القديم. صفلي في الش
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تي حرصت على تقديس الش
َّ
عر وكتابته وحفظه في األماكن األمم القديمة ال

 (1)سة.املقدَّ 

ذي ة "النَّ قديَّ صوص النَّ ورة الن  ومن مسارات ثقافة الحوار أو محا 
َّ
قُد اإلثرائي" ال

  
ا غير معهود ا تفسيري  ابقة، ويفتح أفق  ة السَّ قديَّ راسات النَّ يضيف رؤية جديدة إلى الد 

  اد، نحو رؤيته للمرأة الرَّ قَّ لدى الن  
 

   عر الجاهلي بقوله: إنَّ مز في الش
 

عر املرأة في الش

 وليست رمز  ا، هرة أيض  الجاهلي رمز للز  
َّ

مس وحسب، كما وردت عند كثير من ا للش

  
 

 عر الجاهلي. وأفضت ٰهذه الر  دارس ي الش
 
ا ريَّ ؤية الجديدة إلى رفض ارتباط املرأة بالث

تي تنفي صلة الز  كما ذهب د. إبراهيم عبد الرَّ 
َّ
هرة بعشتار كما حٰمن. ورفض اآلراء ال

لك فإنَّ  .(2)ذهب د. مصطفى الجوزو 
ٰ
ة الخصب ة الحادرة ليست ربَّ ة في عينيَّ سميَّ  وكذ

  ما هي ربَّ حٰمن، وإنَّ عوي وحده كما ذهب نصرت عبد الرَّ الرَّ 
 
ه: اإلنساني ة الخصب كل

ة في القصيدة ترتيلة من ة هي عشتار، ومناجاة سميَّ وسميَّ  (3)باتي.والحيواني والنَّ 

  تراتيل القدماء ممَّ 
 
 ا يؤك

َّ
 (4)واغترافه من موروث أجداده.اعر الجاهلي د عراقة الش

ذيويقف الباحث على رأي الدَّ 
َّ
  فسَّ  نارسين ال

 روا املقد 
َّ
ة الحادرة ة في عينيَّ لليَّ مة الط

  على أنَّ 
 

 ها موروث جاء من اقتران الش
َّ
  عر بالت

كان  ينية، وبقايا تراث ملحمي سام  راتيل الد 

 
َّ

  الش
 لم فيه صالته لآلاعر يقد 

 
ئك الدَّ  يلقصيدة، ورأروع في اهة قبل الش

ٰ
 ن أنَّ يارسأول

 
 

 الش
َّ

تي رحل الخصب برحيلها. ويتجاوز الباحث عراء يبكون الش
َّ
مس واملرأة املعبودة ال

لك وأرى أنَّ ٰهذه اآلراء في قوله: فإنَّ 
ٰ
 عينيَّ  ني أذهب إلى أبعد من ذ

َّ
 –ها ة الحادرة كل

                                                           
1 

َّ
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ٰهذا البكاء، وهي ترتيلة من ٰهذا القبيل، هي بقايا طقس من طقوس  –وليس مقدمتها 

 (1)ة/ عشتار.احلة سميَّ ة الخصب الرَّ استمطار يرفعها إلى ربَّ 

  
َّ

ة بأوزان الخليل الفراهيدي ة الفلسطينيَّ عبيَّ وفي سياق عالقة إيقاع األغنية الش

  
  "ا في قوله: ا الفت  ا نقدي  ل الباحث موقف  يسج 

 
عر الفصيح ال توجد هناك بحور في الش

 في أغانينا 
َّ

 عبيَّ الش
َّ

ة ال توجد في بحور الخليل. عبيَّ ة. وهناك أوزان في أغانينا الش

ظر في شكل شعرنا والباحث حينما ينبش املاض ي املسكوت عنه ال يسعى إلى إعادة النَّ 

   ما أقول: إنَّ . ويضيف الباحث "وإنَّ "العربي
 

اخلي عر مبني على الوزن الدَّ جوهر الش

  
   مني، وليس فقطواإليقاع الض 

فاعيل ة عشر املعتمدة على التَّ تَّ على البحور الس 

 "املعروفة
َّ
ة اكرة املوسيقيَّ . ويدعو الباحث إلى وضع نظام إيقاعي يستند إلى الذ

مْن أن يقول ما يشاء، ويمكن من خالل  ودبَّ  مْن هبَّ  ة يمنع كلَّ ة العربيَّ الجمعيَّ 

  
  الن 

 
 عر ظام اإليقاعي إعادة تسمية بعض بحور الش

َّ
ي وضعها منير إلياس تالعامي ال

 (2)وهبه، وسار على نهجه سعود األسدي.

تي ال ترتقي إلى مستوى رؤيته ة غير النَّ قديَّ ؤى النَّ ويرصد الباحث بذور الر   
َّ
اضجة ال

  قديَّ النَّ 
  ة، فيطو 

ة، ويمكن تسمية ٰهذا املسار قديَّ فق مع رؤيته النَّ زها بما يتَّ رها ويعز 

ذين وقفوا على الدَّ طويري، فيستعرض آراء الدَّ قد التَّ بالنَّ 
َّ
ة لـ مزيَّ اللة الرَّ ارسين ال

ذي ذهب إلى أنَّ  ة الحادرة،ة" في عينيَّ "سميَّ 
َّ
 فيعرض لرأي د. لطفي عبد البديع ال

ذي ة كائن مثالي يتعالى على مثيالتها من بنات حوَّ سميَّ 
َّ
اء، ورأي مصطفى ناصف ال

تي تنجب الحياة، ورأي د. نصرت عبد الرَّ ة الكونيَّ ها مرادفة للهزَّ ذهب إلى أنَّ 
َّ
حٰمن ة ال

ذي ذهب إلى أنَّ 
َّ
  ال

ذي ربط إبراهيم عبد الرَّ  عوي، ورأي د.دة الخصب الرَّ ها سي 
َّ
حٰمن ال

 بين سميَّ 
 
ذي رأى في سميَّ ريَّ ة والث

َّ
ة تهب الحياة. ة خفيَّ ة قوَّ ا، ورأي د. قاسم املومني ال

                                                           
يك، إحسان: عينيَّ  ( انظر:1  
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يك، إحسان: تناسخ أوزان الش  
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 .  31ة. ص سطينيَّ ة الفلعبيَّ عر العربي في األغنية الش



 ِّلفكر األسطوري في دراسات ا
 يكإحسان الد 

 715 ،السابعموسوعة أبحاث ودراسات في األدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

ة، فلم تقترب منها أكثر هم بقيت تحوم حول حمى سميَّ ءآرا نَّ ويخلص الباحث إلى أ

   تها، وكشف طبيعتها، وبيان وظيفتها،وأكثر لتحديد ماهيَّ 
ا وجودها لغة وفكر   وسر 

تي تكفَّ  (1)ا في النص،وحضور  
َّ
  وهي القضايا ال

  ل بها الباحث. ويسج 
 
 ل الباحث ات

 
ا فاق

 
 
 فق معه ا مع أحمد املصلح، فيتَّ واختالف

َّ
عب الفلسطيني، في املقاربة بين مأساة الش

 
َّ

 ومأساة الش
 
 عب الغجري، وفي تأث

َّ
 ر الش

َّ
اعر اإلسباني اعر الفلسطيني وليد سيف بالش

كن يختلف معه في تقم  
ٰ
ص وليد سيف لتجربة "لوركا" في قصيدة "األلم )لوركا(. ول

  ا، ألنَّ "خضرة" في شعر وليد سيف أبعد غور   األسود". ويضيف الباحث أنَّ 
 
ل ها تمث

تي فقدت حبيبها أو زوجها وحسب. رمز  
َّ
  (2)ا، فهي ليست مثل)سوليداد( ال

  ا على أنَّ وتأسيس   
 
تي اعتمد عليها الباحث فمن املعاجم الل

َّ
غوية من أبرز املصادر ال

 البدهي أن يظهر النَّ 
 
ذي يحاكم املتن املعجمي في فضاء الر  قد الل

َّ
 ةؤية األسطوريَّ غوي ال

  
 للد 

 
وتأويل  واأليل(غوين في ضبط اسمي )الوعل راسة، فقد اعتمد على اختالف الل

 
َّ
 معنييهما في حكم نقدي لغوي يتمث

 
ر ويتكرَّ  (3)غويين بأصل الوعل واأليل.ل بجهل الل

 
 
  موقف الباحث من الل

اختالفهم في تفسير داللة لفظ )العين(  ين، فيرى أنَّ غوي 

على جهلهم بأصولها وعدم وقوفهم  ارة، واملجاز تارة أخرى يدل  أويل تولجوئهم إلى التَّ 

تي تضرب في أعماق املاض ي القديم. ويصل نقد الباحث إلى ابن 
َّ
على جذورها ال

ذي فسَّ 
َّ
ر قول العرب )فالن عبد عين( بقوله: "هو عبد عين ما دمت تراه فهو منظور ال

  
ولنا أن نرى غير ما رآه ابن  ب الباحث على تفسير ابن منظور:كالعبد لك". ويعق 

ذي لم يقف على أصل الكلمات واألشياء، وأن نشعر وراء ٰهذا القول 
َّ
منظور ال

                                                           
يك، إحسان: عينيَّ  ( انظر:1  

 .  17ة الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار. ص الد 
يك، إحسان: أسطرة الواقع في شعر وليد سيف 2  

حكاية خضرة وزيد الياسين  –( انظر: الد 

 .  1529ا. صنموذج  
يك، إحسان:3  

   ( انظر: الد 
 

 . 53الجاهلي.صعر صدى األسطورة واآلخر في الش
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ه  س  ا مقدَّ معتقد  
ٰ
ة املعبودات األخرى؛ فقولنا: "عبد ا مثل بقيَّ ا معبود  ا يجعل العين إل

 زَّ عين" مثل قولنا: "عبد شمس"، وعبد العُ 
َّ

 . ويقف"ت، وعبد مناةى، وعبد الال

)وإذا سقطت الجبهة نظرت األرض بإحدى عينيها، وإذا  الباحث على قول ابن منظور:

ا... وإنما جعلوا لها عينين على املثل(. ويأتي رفضه رفة نظرت بها جميع  سقطت الصَّ 

 لتفسير ابن منظور محمَّ 
 

  جب واإلنكار بوساطة االستفهام في قوله: بالتع  ال
َّ
ى البن ) وأن

يعتقدون بأمومة األرض،  –ة خلق هللا كانوا مثل بقيَّ –العرب  منظور أن يدرك أنَّ 

  
 
هة كبرى مثل إنانا / عناتا، وأنَّ ويشخ

ٰ
حقيقة وليس على سبيل املثل  –لها  صونها في إل

 (1)كما قال.

ِّةات منهجي ِّتقني ِّ

ِّ
 
ِّعليلالت

يحرص الباحث على تعليل اختيار رأي أو موقف من بين البدائل املتاحة، نحو اختيار  

  
  اسم عشتار لألم 

 
   عوب القديمة في دراستهالكبرى لدى الش

 
عر )صدى عشتار في الش

مثل: إنانا وعناة وأفروديت وغيرها من األسماء في  ا،الجاهلي( من بين ثالثة عشر اسم  

 
َّ
 ةقافات اإلنسانيَّ الث

َّ
هة "ى تعليل الباحث بقوله: . ويتجل

ٰ
وسأدعو في ٰهذا البحث إل

تي تمت  اميَّ ا ألصولها السَّ الخصب باسمها البابلي عشتار؛ نظر  
َّ
 للعرب بصلة، ة ال

  
  ين والقراء، وألنَّ ولشهرتها بين الباحثين واألنثربولوجي 

 
ة قوس واملعتقدات الخاصَّ الط

 
 

  (2)ة.تار البابليَّ عوب هي عينها طقوس عشبها عند الش

                                                           
يك، إحسان: أسطورة العين بين الخير والشَّ  ( انظر:1  

  الد 
 .291. ص-دراسة في األصول –. ر 

يك، إحسان: ( انظر:2  
   الد 

 
 . 13عر الجاهلي.صصدى األسطورة واآلخر في الش
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  مو ل عدم وضوح صورة الر  ويعل

 
 ة بين بكر وبينهم؛قَّ في شعر األعش ى الكبير ببعد الش

ز رؤية سميح ويوضح الباحث أسباب تمي   (1)وم.مع الر   ون على تماسَّ فلم يكن البكري  

 
 

سميح ال يريد من  ألنَّ  عراء العرب اآلخرين،القاسم لألسطورة عن رؤية الش

ال أن يستعين  تها، بل أراد أن يستعين باألسطورة من أجل الواقع،األسطورة رمزيَّ 

 (2)بالواقع من أجلها.

  
 ويقد 

 
  وز بأنَّ بط بين الوعل وتم   للرَّ م الباحث تعليال

 
عراء الوعل ال يموت في قصائد الش

  
 الجاهلي 

َّ
  ين إال

   أي أنَّ  ثاء، في قصائد الر 
 
د حياة الن تجد  اختفاءه وعودته )الوعل( يمث

ه. وأنَّ 
ٰ
   اإلل

ه )تم  ثائيَّ موته في تلك القصائد الر 
ٰ
  (3)وز(.ة هو موت اإلل

ِّة االستفهام تقني ِّ

ة، ففي سياق ارتباط ة دالليَّ نبيه على إشكاليَّ يرمي االستفهام في بعض املواضع إلى التَّ  

 يورد الباحث ما ذكره صاحب اللسان أنَّ  ،ساملقدَّ  هرةيوم الجمعة )عروبة( بيوم الز  

هرة( هو ليلة الجمعة ويومها، ويتساءل الباحث: ملاذا ذكر ابن منظور اليوم األزهر )الز  

 (4)هار وحسب.على النَّ  اليوم عند العرب يدل   ليلة الجمعة ويومها؟ ونحن نعلم أنَّ 

  وتحتمل اإلجابة على سؤال الباحث أحد أمرين؛ األوَّ 
 ل: أن يسج 

 
ا على ا داللي  ل مأخذ

 
َّ
  املعنى املعجمي لدى ابن منظور. والث

ة ليوم منيَّ ة الزَّ ه إلى الخصوصيَّ اني: أن ينب 

                                                           
يك، إحسان: املرجع نفسه ص ( انظر:1  

 . 147الد 
يك،2  

 ة القناع في إحسان: رمزيَّ  ( انظر: الد 
َّ
ة( ة جامعة األزهر )غزَّ شعر سميح القاسم. مجل

  2111، 1،ع13م،
َّ

نفرى )قيمة الجمال وجمال القيمة في شعر وانظر: كتاب: تلك جمجمة الش

 . 24سميح القاسم (. ص
يك، إحسان: ( انظر:3  

   الد 
 

 . 77ص عر الجاهلي.صدى األسطورة واآلخر في الش
يك، إحسان:4  

  صدى األسطورة واآلخر  ( الد 
 

 .  31ص عر الجاهلي.في الش
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ذي تمتد  هرة املقدَّ الجمعة أو يوم الز  
َّ
 قداسته نهار   س ال

 
ام األخرى  بخالف األيَّ ا وليال

تي يقتصر زمنها على النَّ 
َّ
 هار.ال

ة يحرص الباحث على إثباتها، نحو ا لتقرير حقيقة فكريَّ ويأتي االستفهام تمهيد   

ل باالستفهام وز وفكرة الخلود، فالباحث يتوسَّ مالزمة الوعل للجبل، وارتباطه بتم  

أو هو  د حيوان يسكن قمم الجبال،م في قوله: هل كان الوعل مجرَّ بغية تقرير ما تقدَّ 

معنى، هل كان للوعل أسطورة بهتت معاملها واختفت ة أعظم وأسمى؟ برمز لقوَّ 

لك،
ٰ
لك كذ

ٰ
  (1)فما هي األسطورة.؟ وما جذورها؟ مالمحها؟ فإن كان ذ

ا وإثارة من األسلوب قدي أكثر تأثير  رس النَّ أسلوب الحوار في الدَّ  وال يخفى أنَّ  

   ألنَّ  قريري؛التَّ 
دة؛ الختيار إجابة محدَّ ؤال ل الس  ا بتأم  ي يجد نفسه مطالب  املتلق 

مهيدي حافز االستفهام التَّ  ؤال يتيح االختيار بين أمرين. كما أنَّ ة إذا كان الس  وبخاصَّ 

 قديَّ ؤية النَّ على معاينة الر  
َّ
ذي يشرع باإلجابة عن تلك الت

َّ
ساؤالت. وينهض ة للباحث ال

ة في الخطاب ة قادمة، وهي رؤى محوريَّ مهيد لرؤى نقديَّ االستفهام بوظيفة التَّ 

تي اشتملت على استفهام النَّ 
َّ
قدي للباحث، نحو صورة اآلخر في شعر األعش ى الكبير ال

 
َّ
  عص  التَّ  هل أدرك األعش ى أنَّ "ف كما في قوله: مكث

ا في وجه يني قد يكون حاجز  ب الد 

   قبول اآلخر؟ ثمَّ 
ين في تعامله مع اآلخر؟ وهل انطلق هل استطاع األعش ى تجاوز الد 

  في 
 
لك كل

ٰ
  ذ

  كس  التَّ  أو من إدراكه أنَّ  ه من تسامح ديني حق 
 

 ب بالش
َّ
ب مثل ٰهذا عر يتطل

 
َّ
  ويجد القارئ إجابة عن (2)"سامح؟.الت

َّ
الية فحات التَّ ساؤالت في حنايا الصَّ ٰهذه الت

 لألسئلة. 

  
َّ
ذي يهدف إلى تقرير حقيقة فكريَّ ويتجل

َّ
يتساءل ة حينما ة ورؤية نقديَّ ى االستفهام ال

 
َّ

ته )كلمة مز في سربيَّ اعر سميح القاسم في توظيف "هاملت" الرَّ الباحث عن مهارة الش

                                                           
يك، إحسان:1  

 .  75ص املرجع نفسه. ( الد 
يك، إحسان:2  

   ( الد 
 

 .  175ص عر الجاهلي.صدى األسطورة واآلخر في الش
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  "الفقيد في مهرجان تأبينه( في قوله: 
   إلى أي 

 
ق سميح في توظيف هاملت مدى ُوف

 القناع/ الرَّ 
َّ

خصية؟ وهل مز؟ هل استطاع اختراق األزمنة من خالل تجربة ٰهذه الش

  (1)"مان واملكان؟... الخك بها فوق الزَّ ته ليتحرَّ لها أبعاد تجربحمَّ 
َّ
ؤية ت الر  وقد تجل

ة سميح القاسم استطاع تحميل شخصيَّ  ة بعد ٰهذه األسئلة في أنَّ قديَّ ة والنَّ الفكريَّ 

ة ا يحمل أعباء القضيَّ فظهر "هاملت" في القصيدة فلسطيني   أبعاد تجربته؛ "هاملت"

ة لعنوان ديوان "صلوات حويَّ الباحث إلى تفكيك البنية النَّ ة. وحينما يعمد الفلسطينيَّ 

 
َّ

  ةاعر للعشق" للش
َّ

الة مجموعة ال اعرة بالصَّ ريم حرب يتساءل: ملاذا جاءت الش

  
 عزَّ  ،هها صراحة إلى فاطرها وفارضها هللامفردة؟ ونكرة ال معرفة؟ وملاذا لم توج 

لهما انفتاح العشق دت من خالوأرا ا؟نكير قصد  عمية والتَّ هل قصدت التَّ  وجل؟...

ذي تحق  
َّ
ه ال

ٰ
هي وتماهيهما، واالرتقاء باملعشوق إلى منزلة اإلل

ٰ
 اإلنساني على العشق اإلل

  ؤال األخير هو الر  له الصالة؟ والس  
تي يريد الباحث إثباتها، إذ يقر 

َّ
ر بعد تلك ؤية ال

  (2)األسئلة بقوله: ٰهذا ما سنذهب إليه وما سنالحظه.

   
 
 تقنيَّ ويوظ

ُ
ة والوصول إلى طحيَّ ة االستفهام في سياق تجاوز البنية السَّ ف الباحث

  الليَّ البنية الدَّ 
 

 ة العميقة للش
 

تي ارتبط عر الجاهلي، نحو وصف الش
َّ
عراء لسحر املرأة ال

 بعد تحليله جل بالوعل في القصيدة الجاهليَّ تأثيرها على الرَّ 
ُ

ة. ويتساءل الباحث

 ة للقصيدة غزليَّ 
َّ

 لش
َّ

اخ: ملاذا اختير الوعل من بين الحيوانات ليقوم بٰهذا مَّ اعر الش

  ر و الدَّ 
  ؟ وينقل أثر ٰهذا الس 

 
ع عن املألوف البعيد عن حر؟ وهل كان مكانه العلوي املترف

ذي تتراا لٰهذا االختيار؟ أو أنَّ املمكن مصدر  
َّ
ى فيه صورة ءنا أمام الوجه اآلخر للوعل ال

ذي أغوتتم  
َّ
  (3)ه عشتار بسحرها؟.وز ال

َّ
ساؤالت إلى ويرمي الباحث من طرح ٰهذه الت

                                                           
يك، ( انظر:1  

 . ة القناع في شعر سميح القاسم.إحسان: رمزيَّ  الد 

 (2   
 
يك، إحسان: تجل  

 .219ص وفي في شعر ريم حرب.يات الخطاب الص  الد 
يك، إحسان:3  

   ( الد 
 

 .  99ص عر الجاهلي.صدى األسطورة واآلخر في الش
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وز في األسطورة وقدرة املرأة )أروى في قصيدة املقاربة بين قدرة عشتار على إغواء تم  

 
َّ

 مَّ الش
َّ

وز العاشق لعشتار والوعل اعر، كما يرمي إلى املقاربة بين تم  اخ( على فتنة الش

ذي يرمز لتم  
َّ
 وز في قصيدة ال

َّ
ل داللة اخ، وبٰهذا يكون االستفهام وسيلة لتحو  مَّ الش

  
 

 عر الجاهلي من مستواها السَّ الوعل في الش
َّ
اهري إلى مستوى عميق يضمر طحي الظ

 ا.ا أسطوري  بعد  

ة ورؤية عا على سؤالين؛ سؤال يفض ي إلى إثبات حقيقة فكريَّ ويأتي االستفهام موزَّ  

ة يتساءل محتمل، ففي سياق إثبات حقيقة فكريَّ  ة، وسؤال يراد منه نفي َوْهمنقديَّ 

 لهامة والصَّ االباحث عن أصل "
َّ
ة في ة؛ أهما قديمان قدم العربيَّ قافة العربيَّ دى" في الث

ة هما طارئان جديدان ولدا من خصوصيَّ نَّ أفي يتساءل: أم تها؟ وفي سياق النَّ ساميَّ 

تي ساقها الباحث  (1)ة؟حراويَّ ة وطبيعتها الصَّ الحياة العربيَّ 
َّ
وفي سياق اإلشارات ال

  
 "سميَّ  إلثبات سمو 

 
  ة"، وترف

 
 ة الحادرة يأتي الس  ساء في عينيَّ عها عن الن

 
ا ؤال مسبوق

  ة في ٰهذا النَّ لم يجعل لسميَّ "اها الباحث في قوله: ة يتبنَّ برؤية فكريَّ 
  ص 

 
 يقف أطالال

  كما وقفت بعض الن   عليها،
لك ألنَّ من والر  صوص على الد 

ٰ
ة( ها )سميَّ سوم، فهل كان ذ

خرب،ليست كاإلنسيَّ 
ُ
هجر وت

ُ
محى وتدرس، ت

ُ
  أم ألنَّ  ات لها أطالل ت

َّ
اعر يحرص على الش

 ل من الس  فالجزء األوَّ  (2)استبقاء مكانها...
َّ
اني من ؤال إثبات لرؤية الباحث، والجزء الث

 ؤال نفي الحتمال قائم. الس  

ِّرؤى نقدي ِّ
 
ِّة بين الظ  

ِّواليقين ن 

  )دُ  يقف الباحث على لفظة 
 

  مية( في الش
   ب بقوله:عر الجاهلي، ويعق 

ٰهذه  ي أنَّ )وفي ظن 

ويحرص على تحويل استنتاجه  ،ون(ات عبدها الجاهلي  مى تصاوير لربَّ ماثيل والد  التَّ 

  
ذي تساءل: فيستأنس برأي د. نصرت عبد الرَّ  ،إلى ما يشبه اليقين من ظن 

َّ
حٰمن ال

                                                           
يك، إحسان:1  

   ( الد 
 

 . 113ص عر الجاهلي.صدى األسطورة واآلخر في الش
يك، إحسان: عينيَّ 2  

 .  14ة الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار. ص( الد 
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   يقدر الوثني  هل 
 

عر ش يء على تشبيه املرأة بما ُيعبد إن لم يكن للمرأة املوجودة في الش

  من القداسة؟ ويستل  
َّ
 الباحث من ٰهذا الت

 
ماثيل  آخر: هل كانت ٰهذه التَّ ساؤل سؤاال

 ا لدمى األمم الكبرى وتماثيلها األنثويَّ مى امتداد  والد  
َّ
ساؤل بعد فراغه من ة؟ ويعود للت

 
َّ
تي تقفر ديارها إذا امرأة حقيقيَّ  للي بقوله: فأي  سرد عالقة املرأة باملشهد الط

َّ
ة تلك ال

   وال يخفى أنَّ  (1)ا؟رحلت عنها وتصير خراب  
تي يرمي إليها تحو 

َّ
ل االستنتاج اإلجابة ال

 
َّ
  الظ
 ي إلى استنتاج يقيني.ن 

 وفي سياق حديثه عن الدَّ  
 
تي ارتبطت بالحياة والخصب في الفكر ئيَّ نااللة الث

َّ
ة للمرأة ال

  مار تتبَّ الجاهلي، وارتبطت بالحرب والدَّ 
 

عر الجاهلي. ع الباحث لفظة )عوان( في الش

 والعَ 
َّ
  وان هي املرأة الث
 َص ب النَّ ي 

ُ
   ف

تي تزوَّ في سن 
َّ
تي قوتل فيها مرَّ ها ال

َّ
ة جت، وهي الحرب ال

   ة. ولعلَّ بعد مرَّ 
هة الخصب والحرب الكنعانيَّ فة قد تحرَّ ٰهذه الص 

ٰ
ة. فت من )عناة( إل

وساق الباحث شواهد على عالقة املرأة العوان بالحرب من شعر زهير بن أبي سلمى 

ليل على الدَّ  ألنَّ  حان )لعل(؛َج واستخدم قرينة الرَّ  (2)وامرئ القيس وعنترة وغيرهم.

 لى التَّ عالقة املرأة بـ)عناة( في سياق الحرب مقصورة ع
َّ
فظي بين )عوان( و قارب الل

  )عناة(، كما أنَّ 
َّ

 الش
َّ

تي تضمَّ عريَّ واهد الش
َّ
نت لفظة )عوان( تشتمل على مالمح من ة ال

هة الحرب )عناة(.شخصيَّ 
ٰ
 ة إل

 

 

 

 

 

 

                                                           
يك، إحسان:1  

  صدى األسطورة واآلخر  ( انظر: الد 
 

 .  13عر الجاهلي. صفي الش
يك، إحسان:2  

  21املرجع نفسه. ص ( انظر: الد 
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ِّ  
ِّراسةمراجع الد 

يك، إحسان .7  
   .الد 

 أسطرة الواقع في الر 
َّ

ة، انتفاضة ة الفلسطينيَّ فويَّ واية الش

  ا.حقول املوت نموذج  األقص ى/ 
َّ
ِّشر( في )قيد الن

 
ة مخبر الحضارات مجل

 ، جامعة تلمسان في الجزائر.القديمة

يك، إحسان .1  
حكاية خضرة وزيد –أسطرة الواقع في شعر وليد سيف  .الد 

ِّا. الياسين نموذج  
 
ِّمجل

 
، (9) 11م  ة(جاح لألبحاث )العلوم اإلنساني ِّة جامعة الن

1119 . 

يك، إحسان .1  
ِّ .الد 

 
 ِّأسطورة العين بين الخير والش

بحث  .-دراسة في األصولِّ-. ر 

   .منشور في أعمال ندوة
 

   القيمة والخطاب(. .رع)الش
 
ة يَّ جامعة القيروان، كل

 .1171ة بالقيروان. اآلداب والعلوم اإلنسانيَّ 

يك، إحسان .2  
  .الد 

َّ
ِّ سر والبحث عن الخلود في الشعر الجاهلي.أسطورة الن

 
ة مجل

 .1171، 1، ع 11م ة(.ة واالجتماعي ِّ)العلوم اإلنساني ِّ دراسات.

يك، إحسان .9  
  البئر بوَّ  .الد 

 
ِّعر الجاهلي. ابة العالم السفلي في الش

 
ة دراسات مجل

 .11/1115 م ،ة (ة واالجتماعي ِّ)العلوم اإلنساني ِّ

يك، إحسان .1  
ِّاملالمح األسطوري ِّ .الد 

 
حكاية  –ة ة الفلسطيني ِّعبي ِّة في الحكاية الش

  ن، دراسة م-اجبينة نموذج ِّ
 
 أعمال مؤتمر الت

َّ
عبي في محافظة نابلس، راث الش

 . 11/1/1171جامعة القدس املفتوحة، 

يك، إحسان .1  
  النَّ  .الد 

 
يات الحضور والغياب في قصيدة محمود ماذج البدئية وتجل

  
   درويش "رب 

ِّها". األيائل يا أبي رب 
 
 ِّمجل

)عمادة البحث  راساتة إربد للبحوث والد 

 . 1111، 7، ع 9ة(، م العلمي في جامعة إربد األهليَّ 
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 يكإحسان الد 
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يك، إحسان .9  
   .الد 

ة سميح القاسم )كلمة ياس ي في سربيَّ أوسلو واالغتيال الس 

األدب الفلسطيني بعد  .الفقيد في مهرجان تأبينه( دراسة منشورة في كتاب

 د. حسام التَّ  .. إعدادأوسلو
َّ
 .1171اط، جامعة الخليل، ميمي، د هاني بط

يك، إحسان .5  
   .الد 

 
  تجل

  الكبرى  يات األم 
َّ
 )عشتار( في الث

َّ
 ة.عبية الفلسطينيَّ قافة الش

ِّ
 
ِّمجل

 
 .1171، ربيع 99ة إنعاش البيرة(، ع )جمعيَّ  راث واملجتمعة الت

يك، إحسان .71  
  .الد 

َّ
ِّوفي في شعر ريم حرب. يات الخطاب الص  تجل

 
جامعة  ةمجل

 .1171، 11ع  .القدس املفتوحة

يك، إحسان .77  
   .الد 

 
ا صورة املرأة نموذج   –عر الجاهلي. تراتيل عشتار وأثرها في الش

 م إلى مؤتمر الحضارات القديمة )التَّ بحث مقدَّ  –
 
  ر والتَّ أث

راسات أثير(، مركز الد 

 . 1171قوش، جامعة عين شمس، ة والن  البرديَّ 

يك، إحسان .71  
  .الد 

َّ
ِّقات بملحمة جلجامش. عالقة املعل

 
  جمع املة مجل

 
ة يَّ )كل

  .1171، 1ة(، عالقاسمي/باقة الغربيَّ 

يك، إحسان .71  
مجلة العلوم قراءة في مكانتها ولغتها.  .الكاهنة الجاهلية .الد 

 ، جامعة البحرين.اإلنسانية

يك، إحسان .72  
 ماذج البدئيَّ النَّ  .الد 

َّ
ة، أغنية )بكره الفلسطينيَّ ة عبيَّ ة في األغنية الش

  
ِّا. د( نموذج  العيد وبنعي 

 
ِّمجل

 
(، 1) 12/ م  ة(جاح )العلوم اإلنساني ِّة جامعة الن

1171 . 

يك، إحسان .79  
   .الد 

 
 تناسخ أوزان الش

َّ
 ة.ة الفلسطينيَّ عبيَّ عر العربي في األغنية الش

ِّ
 
 .1177، 1، ع 1م  .ة جامعة الخليلمجل

يك، إحسان .71  
ِّصدى  .الد   

 
مجمع القاسمي  .عر الجاهلياألسطورة واآلخر في الش

 
 
 .1171/ 7ة( طة القاسمي )باقة الغربيَّ ة وأكاديميَّ غة العربيَّ لل
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يك، إحسان .71  
ِّة الحادرة ترتيلة استمطار في محراب عشتار. عينيَّ  .الد 

 
ة املجل

ِّاألردني ِّ
 
 . 1171، نيسان، 1، ع 1م  .ة وآدابهاغة العربي ِّة في الل

يك، .79  
"كلمة الفقيد في  ةة القناع في شعر سميح القاسم. سربيَّ رمزيَّ  .إحسان الد 

ِّا. مهرجان تأبينه" نموذج  
 
 . 1177، 7،ع71ة( م،)غزَّ  ة جامعة األزهرمجل

 

 

 

  


