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  ملخص الرسالة باللغة العربية
  

التاريخ واألساطري اليت وظفها حممود و األديان: وهي أال تبحث هذه الدراسة يف ثالثة من أبرز االستعارات الكربى
، كما تتناول الدراسة دالالت هذه املنشورة همقاالتو مقابالته إىل جانبالنثرية نصوصه يف أعماله الشعرية ودرويش 

من مرحلة إىل  يف نصوص درويش املتكرر دالالت الرمز الواحد أو انزياح االستعارات يف أعمال درويش األدبية وتطور
ل الوطن واألرض واألم واحلرية والتراث الشعيب، إال أن ، ورغم أن االستعارات الكربى قد تشمل استعارات مثأخرى

هذه الدراسة تسلط الضوء على أكثر االستعارات الكربى حضوراً يف أعمال درويش وأمهها، وقد اهتمت الدراسة يف 
الدرويشي النص  يفالنصوص الغائبة  أثرتناوهلا لالستعارات الكربى بانفتاح نصوص درويش على النصوص القدمية، و

  .احلاضر
  

، حيث تلجأ إىل املنهج التارخيي يف تتبعها ألعمال حممود احلاجةأكثر من منهج حبث وفق ما تقتضيه الدراسة هذه مد تتع
درويش ودالالت رموزه واستعاراته فيها وفقاً للمرحلة التارخيية اليت عاشها الشاعر على الصعيدين الفردي واجلمعي، 

يف حماولتها الوصول إىل دالالت نصوص درويش ومدلوالت ما ختتزنه من رموز ن منهج حتليل املضموكما تعتمد على 
، املنهج اجلينيالوجي يالمس تكئ علىتستفيد أو ت واستعارات تارخيية ودينية وأسطورية، كما حتاول هذه الدراسة أن

أعمال مز الواحد واملتكرر ولكن بأكثر من مدلول يف لدالالت الر ايف تتبعه واإلفادة من مفهوم االنزياح الداليل أحياناً
 ال أريد هلذه القصيدة أن تنتهي(حىت عمله األخري ) 1964أوراق الزيتون ( حممود درويش بدءاً من عمله األول 

2009(.   
  

: ةالدراسة عن مواطن انفتاح نصوص درويش على النصوص الدينية يف الكتب الثالث للديانات اإلبراهيميهذه تكشف 
التوراة واإلجنيل والقرآن، وتربز مواطن التأثر فيها، كما تم الدراسة بإبراز مواطن انفتاح نصوص درويش على 

ومدلوالا ومدلوالت توظيف درويش لتلك الرموز ، ونرجسجلجامش، والعنقاء، ومتوز، والفينيق : األساطري
وصالح حصار طروادة، والسيب البابلي، : ية الكربىاألسطورية، إىل جانب إبراز توظيفات درويش لألحداث التارخي

، واخلروج من األندلس وغريها، مع عدم إغفال أهم الرموز يف تاريخ األدب العريب اليت اهلنود احلمر، وإبادة الدين األيويب
  .كاملتنيب وامرئ القيس ومجيل بثينة وغريهم انفتحت نصوص درويش عليها

  

اليتها املتمثلة يف أهم االستعارات الكربى اليت وظفها درويش يف أعماله من جتيب استنتاجات الدراسة على إشك
، إضافة إىل التطورات اليت طرأت على مدلوالت هذه أسطورية ودالالت هذه الرموزووتارخيية  دينية استعارات
نصوص األديان  معدرويش نصوص  متاثل أو تباينعرب توظيفات درويش املتكررة هلا، واليت تربز مدى  االستعارات
 الثالث وأساطري األمم اليونانية والسومرية والكنعانية واملصرية، والرموز التارخيية اليت تناولت بعضاً من تاريخ اإلبراهيمية
  .وشبه جزيرة أيبرييا والعامل العريب ،أمريكا اجلنوبيةو اإلغريق،

  



 ك 
 

 

اليت ، حيث أا الدراسة األوىل درويش نصوصيف  متثل هذه الدراسة حماولة أوىل لتتبع أبرز االستعارات الكربىكما 
  .من نصوص الشاعريف أكثر من نص وتغري مدلوالا الرمز الواحد  انزياح دالالتعلى تتبع  متقو

  

والذي يشتمل على  اإلطار النظري للدراسةتقسم هذه الدراسة من حيث البنية إىل مخسة فصول، يتناول فصلها األول 
حيث سيتم تقدمي مداخلة نظرية للدراسة، ومن مث تكثيف اإلشكالية على شكل سؤال مركزي  خطة سري هذه الدراسة،

يتمحور حول أهم االستعارات الكربى اليت وظفها حممود درويش يف أعماله، وما تفترضه هذه الدراسة من أن درويش 
حيث تطور مدلول هذه الرموز يف أدب  وظف الرموز الدينية والتارخيية واألسطورية يف أعماله األدبية وبدالالت عديدة،

فالفصل األول . حممود درويش تبعا للتطورات الذاتية واملوضوعية اليت أحاطت بالشاعر وقضيته الوطنية ومهّه اإلنساين
إذن يشتمل على مقدمة البحث، وأمهيته وأهدافه، وأسئلته، وفرضياته، ومنهجية البحث، وأدواته، والعوامل املساعدة 

  .الصعوبات، ومراجعة األدبياتللباحث، و
  

الدينية  أهم االستعاراتفيسلط الضوء على  الدينية ودالالا يف أعمال حممود درويش، االستعارات: أما الفصل الثاين
كشخصية مرمي العذراء والدة  أخرى من أنبياء وشخصيات دينية :الشعرية والنثرية واملوازية يف أعمال حممود درويش

 هذا الفصل ، إضافة إىل تناوليب إبراهيم ووالدة النيب إمساعيلة زوجة النيب حممد، وهاجر زوجة النالنيب عيسى وخدجي
  .هذه الدالالت وتغريها عرب مسريته األدبية  دالالت هذه الرموز يف أعمال حممود درويش وكيفية تطور

  

: الرموز واإلشارات التارخييةأهم فيتناول  ا يف أعمال حممود درويشالتارخيية ودالال االستعارات: أما الفصل الثالث
إبادة و من أيدي حكامها العرب، األندلسكحصار طروادة، والسيب البابلي، وانتصارات صالح الدين األيويب، وضياع 

 .يف أعماله هلذه الرموز التارخييةودالالت استخدام درويش  سكان أمريكا األصليني،لهنود احلمر املستوطنني األوروبيني ل
إضافة إىل تتبع الرموز املتكررة منها يف أكثر من عمل أديب يف حماولة لفهم مدى التغريات اليت طرأت على مدلوالا بني 

  .مرة وأخرى
  

أهم الرموز األسطورية اليت  ا يف أعمال حممود درويشاألسطورية ودالال االستعارات: فيما يتناول الفصل الرابع
وأسطورة نرسيسيوس ، السومرية جلجامش كأسطورة، ونصوصه املوازية ونثرهتناوهلا حممود درويش يف شعره 

، ودالالت هذه الرموز، إضافة إىل تطور ةالبابلي وعشتارأ وزمتأسطورة الفينيقية، و العنقاء وأالفينيق أسطورة واإلغريقية، 
  .هذه الدالالت وتغريها عرب مسرية درويش األدبية

  

أهم نتائج هذه الدراسة وأهم املالحظات النقدية اليت  النتائج واملالحظات النقدية )خرياأل(فيما يشتمل الفصل اخلامس  
، إضافة إىل ملحق خاص ذه الرسالة من إعداد الباحث يتضمن جداول املراجع واملصادرأهم قادت إليها، إضافة إىل 

ور املرحلة التارخيية لقضية الشاعر ووطنه جينيولوجية تظهر تطور وتغري مدلوالت الرمز الواحد يف شعر درويش تبعاً لتط
  .أو تبعاً للمرحلة الفنية للشاعر

  


