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 مجاليات اللغة ورموزها عند الشاعر فاروق شوشة  
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هذا البحث هو دراسةةةةةة ووقو  للص ال اةةةةةا ل المملشع للغة ال ةةةةةعرية 
الحديثة لل ةةةالر واروو ةةةةوةةةةة ما ه ، اةةةةعارأ ، الذش هو ا ر  ال ةةةعرا  
المعاصريا وي األدب العربي لامة ووي األدب المارش هاصة ، واهم ما يملش  
هذأ الدراسةةةة التةربة ال ةةةعرية لود واروو ةةةةوةةةةة ود لاةةةاا ما ايديولوجيا 

لحةةدا ةةة ، وجمعةةم  لا م ما الحةةدا ةةة والبةةدامةةة ل ردبةةا  الو ل   لوامةةا   ا
وألهمية لغة ال ةةةعر المعاصةةةرع وما دحملم ما دححة موحية دعبر لا صةةةدو  
التةربة األد ية والةمالية لدى ةةةالرنا واروو ةةةوةةةة  لبد ةةةص  التوا  لدى 

ذلك ما  ةةةةةةةةةالرنا ةيمة ووية ما ه ، اسةةةةةةةةت دامم للتوا  الديوي وما يعود  
اسةباب دتعل  اال ةالر   وقد التمدة للص دراسةتي هذأ للص الموال الةمالي 
وي  يان جمالية اللغة ال ةةعرية لود ال ةةالر واروو ةةةوةةةة، وكما اسةةت دم   
الموال التحلللي وي الك ةةةةةةةخ لا ال اةةةةةةةا ل المملشع للغة ال ةةةةةةةعرية لدى 

الوتا ل ال ةةةةةةةالر وكييية دوريزم للرمش وي ةةةةةةةةعرأ  وقد دوصةةةةةةة  البحث ألهم  

mailto:dhmsh@hotmail.com
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والتوصةةةةياة مواا اسةةةةت دام ال ةةةةالر للاةةةةور  ووللاا البديذية والبيانية الذش  
اضز  نولا ما الةما، ما ه ، است دامم لأللزاظ واألوكار والكلماة العميبة  
المزعمةة اةالحركةة ، ودوريزةم للرمش األسةةةةةةةةةيورش والتةاري ي للتعبلر لا رواهر  

 اجتماعية          

دب والوبد، ال ةةةةةةالر واروو ةةةةةةةوةةةةةةةة، جمالياة اللغة الكلماة المزتاحية :األ
 ورمو ها
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The aesthetics of the language and its symbols for the poet Farouk 

Shousha 

Bander Mobark Dhmsh Alsanani 

Department of Arabic Language, College of Arts and Humanities, 

Al-Baha University, Al-Baha 

Saudi Arabia 

E-mail   :  
al_dhmsh@hotmail.com 

This research is a study and an examination of the distinctive 

features of the modern poetic language of the poet Farouk Shousha 

through his poems, who is the most prominent contemporary poets 

in Arabic literature in general and in Egyptian literature in 

particular, and the most important characteristic of this study is 

the poetic experience of Farouk Shousha and its elimination from 

the ideology of modernity, and his combination of features 

Modernity and antiquity are closely related to them. And because 

of the importance of contemporary poetry language and the 

suggestive connotations it carries that express the sincerity of the 

literary and aesthetic experience of our poet Farouk Shousha. 

Intertextuality has formed in our poet an artistic value through his 

use of religious intertextuality and the reasons that relate to the 

poet     I have relied on this study on the aesthetic method in 

explaining the aesthetic of the poetic language of the poet Farouk 

Shousha, and I also used the analytical method to reveal the 

distinctive features of the poetic language of the poet and how he 

employs the symbol in his poetry.  The research has reached the 

most important results and recommendations, including the poet’s 

use of the images of both primitive and graphic types, which added 

a kind of beauty through his use of words, thoughts and deep words 

full of movement, and his use of mythological and historical symbol 

to express social phenomena. 
Key words: literature and criticism, the poet Farouk Shousha, 

aesthetics and symbols of language  

mailto:dhmsh@hotmail.com
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 مقدمة
  سالالالالاليد ا الم سالالالالاللين، أشالالالالال    على والسالالالالال   والصالالالالال    العالمين، رب   هلل الحمد 

 بعد، أما الدين، يو  إلى بإحسان والتابعين وأصحابه آله وعلى محمد 
من األركان األسالالاسالاللة التج ىتفلى فيبا ية   ة الشالالاع ، ن اللغة الشالالع  ة  فإ

وهج اللبنة التج ىتعاضالالالد  با عملل العناصالالال  الانلة والفماللة لبناع    شالالالع   
يعب  عن مكنون الشالالالالالالالاع  ورحلته فج أعما، اللغة، وهو ما يب ف اينت    ين  

فج ى اكيببا مشاع  وعواطف   اللغة الشع  ة واللغة العادية، فاللغة الشع  ة ىحمل
وىعب  عن الخلال الممزوج بالواقل، لذلك يعد الن  الشالالالالالالالالالالالالع   حصالالالالالالالالالالالاليلة ىف  ة  
الشالالالالالاع  الصالالالالالادقة التج ىنةل عن ىفار ه المختلاة، ف د اسالالالالالت ا  عب  العصالالالالالور 
المختلاالة التعبي  عن الواقل المعالا ، وهو مالا ياسالالالالالالالالالالالالالال  اهتمالا  الشالالالالالالالالالالالالالالع اع والن الاد 

هو ما ياسالالال  الم احل العديد  التج م ه  با اللغة المعاصالالال  ن باللغة الشالالالع  ة، و 
الشالالالالالالالالالالالالع  ة وا تبح  با إلى م حلة التافي ، إء هف  الشالالالالالالالالالالالالع اع المحد ون الفملة 
الشالالالالالالع  ة ال ديمة وعمدوا إلى  ناع شالالالالالالع   عديد  ي  قا ف على قواعد فنلة  ا تة،  
فاللغة بالمابو  الشالالالالالالالالالالالالالع   الحدي  هج يةار  عن  شالالالالالالالالالالالالال   أف ار ومعا ج عديد ، 

التج سن و   تحليلبا ىحلي ا لغو ًّا لنموءج حدي  من شع  فارو، شوشة لن شف  و 
عن نصالا   اللغة الشالع  ة باعتةارش شالاع اا ع فح لغته الشالع  ة بالدقة والفمال 
والسالالبولة والبناع المتميز، وقد اسالالت ا  ال شالالف عن قيالالايا فج الشالالع  من ن ل 

لاالا  وهو مالا ا عكع على عم   هالذش اللغالة المميز ، وفف  لغتاله الشالالالالالالالالالالالالالالع  الة فج األ
ىف  ته الشالالالالالالالالع  ة، لذلك عاع هذا الةح  محاولة ا  اف مكامن الفمال الشالالالالالالالالع   

 ال ةةةالر لود ورمو ها اللغة جمالياة"عند فارو، شالالالالالوشالالالالالة  ففاع ىحح عنوان   
 ."ةوةة واروو 



 (بندر بن مبارك السناني)        مجاليات اللغة ورموزها عند الشاعر فاروق شوشة

- 3331 - 

 م صلة الدراسة: 
من أهف شالالالالع اع مصالالالال  منذ السالالالالتينلاه، وقد  ال  ي  فج يعد فارو، شالالالالوشالالالالة  

مفالايه الشالالالالالالالالالالالالالالع  الع  ج، كمالا ك ا حلالاىاله فج نالدمالة اللغالة الع  لالة، ف الد كالان  
ا أشالد الح ه عليبا،   فارو، شالوشالة ضالمن نل الدفا  عن لغتنا الع  لة، ح  صالا
كاشالالالالالالالالالالالالالالاالاا عن عمالالبالا وأهميتبالا، وقد  فف أشالالالالالالالالالالالالالالعالاراا ك ي   ماعمالة باللغالة اا دايلة،  

بمح هذش األشالالالالالالالالالالعار فج ى و   الشالالالالالالالالالالع  الع  ج، كما كا ح له مفموعاه  وأسالالالالالالالالالال
شالالع  ة ىميزه فج صالالناعة ىف  ة شالالخصالاللة ناصالالة به، ويهتمامه الشالالديد باللغة  

 الع  لة و فمه لألشعار، عاعه هذش الدراسة  تلفة سؤال ماادش  

 ما ال اا ل المملشع للغة ال عرية الحديثة ما ه ، اةعار واروو ةوةة؟
   ىحح هذش ااشكاللة األسئلة الا يلة التاللةيندرج 

 من الشاع  فارو، شوشة؟   -
 كلف وظف الشاع  شوشة ال مز فج شع ش؟  -

 اهدا  الدراسة: 
     أهدا  هذش الدراسة فلما يلجىتلخ

 ىسللل اليوع على شاع  وأديب مبد ، والوقو  عند أ  ف مح اه حلاىه.  -
الشع  ة الحدي ة لدى الشاع  فارو، الوقو  على الخصا   المميز  للغة   -

 شوشة.
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ال شف عن مكنو اه الشاع  باي ت ا  من شع ش ومعا له من ن ل الوقو    -
 على عنص  ال مز فج شع  الشاع  فارو، شوشة. 

 اهمية الدراسة: 
 ى من أهملة هذش الدراسة فج األمور التاللة   

أ  ف الشع اع ال شف عن عماللاه اللغة الشع  ة ورموفها عند شاع  من   -
 المعاص  ن فج األدب الع  ج عامة وفج األدب المص   ناصة. 

أهملة لغة الشع  المعاص   بما ىحمله من دييه موحلة ىعب  عن صد،   -
 التف  ة األد لة والفماللة لدى شاع  ا فارو، شوشة. 

ال غةة الذاىلة فج دراسة عماللاه اللغة عند شاع  معاص  واعتمادش فج لغته   -
 ة على مل ته و لا ه.  الشع  

إ  اع المكتةة الع  لة  دراسة عديد  ألحد أهف رموف الشع  الع  ج المعاص   -
 والذ  أطل  علله أل اب عديد  منبا  قديع لغة الياد، حارا اللغة الع  لة.  

 : الدراسة مواةية

 هذش   دراسالتج فج  اعتمده   ف د  ،العلمج الةح    أسالاساللاه   أهف  من  المنبج  ألن
الفمالج فج  لان عماللة اللغة الشالع  ة عند الشالاع  فارو، شالوشالة،   المنبج  على

كما استخدمح المنبج التحليلج فج ال شف عن الخصا   المميز  للغة الشع  ة 
  عند الشاع  وكلفلة ىوظلاه لل مز فج شع ش. 
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 املطلب األول 
 حملة عن حياة فاروق شوشة   

 ( فج 1936شالالالب  يناي  عا   ولد الشالالالاع  فارو، شالالالوشالالالة فج التاسالالالل من  
 ،  ش ىه العلملة (1 ق  ة الشع اع بمحاففة دملاط

أكمل الشالاع  فارو، شالوشالة حال ال  آن ال   ف كام ا وهو فج سالن العاشال  ، 
وكا ح دراسالالالالته فج محاففة دملاط، ى    شالالالالوشالالالالة بعدد من الشالالالالع اع وال تاب فج 

 ، وىف  ة  فيب  مصالالالالالالالالالالال ، وم ال ءلك اهتمامه ال بي  با   طه حسالالالالالالالالالالالين التنو   
 محاو  ال وا لة.

وفج ىعللمه الفامعج التح  بكللة دار العلو  وحصالالالالالل على درعة للسالالالالالا ع  
 ، ومن  ف التح  بفامعة عين شمع وحصل على بكالور ع الت  لة  1956عا   

  .1957فج عا  
ا لمد  عا ، ومن  ف التح  بااءاعة المصالالالالال  ة عا      1958وقد عمل مدرسالالالالالا

ا ل ءاع    1963 ، كما أعي  إلى ال و ح عا   1994ة فج عا   وأصالالالالالالالالالةل ر لسالالالالالالالالالا
ا لل سالالالف األد ج  با، كما عمل أسالالالتاءاا لألدب  للكون نبي اا ومدر اا بإءاعتبا، ف  لسالالالا

 .(2 الع  ج بالفامعة األم  كلة بال اه  

 

ينف   محمد صالالالالالل ال ادر ، فارو، شالالالالوشالالالالة،  صالالالالي  الشالالالالع ... عاشالالالال  الع  لة، ى ديف   (1 
 .15، ه 2018للت  لة وال  افة والعلو ، ىو ع، سعود ه ل الح  ج، المنفمة الع  لة 

ينف   عبد هللا عبد الحميد الخولج، أع   دملاط  مفموعة من الشالالالالخصالالالاللاه التج أ  ه  (2 
 53 ، ه 2020، 1فج ىار خ مص (، المفلد 
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أمسالالاللة "أهف   امفه ااءايلة، أما   1967منذ عا    "لغتنا الفميلة"وقد كا ح  
 ، كما شالالالالالالالالالالالالغل الشالالالالالالالالالالالالاع  1977فبو من أهف   امفه التلاز و لة منذ عا     "  افلة

شالالوشالالة المناصالالب والم اكز التاللة  األمين العا  لمفمل اللغة الع  لة فج مصالال ،  
ر لع لفنة النصالالالالالالالالالوه بااءاعة والتلاز ون المصالالالالالالالالال  ، وعيالالالالالالالالالو لفنة الشالالالالالالالالالع  

ألعلى لل  الافالة، ور لع مفلع إدار  عمةلالة المؤلاين والملحنين، ر لع  بالالمفلع ا
 .(1 اىحاد كتاب مص 

 أعماله الشعرية ومؤلفاته: 
عسالالالده مؤلااه الشالالالاع  شالالالوشالالالة ح صالالاله الشالالالديد على اللغة الع  لة والدفا   
عنبا فج ظل البفماه الشالالالال سالالالالة التج واعبتبا فج عصالالالال  ا ومن مؤلااىه األد لة  

أحلى عشالال  ن قصالاليد    –لغتنا الفميلة ومشالالك ه المعاصالال    ومختارىه الشالالع  ة 
عذاباه   –معفف أسالالالالالالالالالالالالالماع الع ب   –مواعبة   افلة    –الع ج بالشالالالالالالالالالالالالالع    –حب 

 .(2 ديوان عبد الحميد الديب  –ديوان عبد ال حمن شك    –العمل الفميل 
لؤلؤ  فج   –العيون المحت قة   –أما دواو نه الشالالالالالالالالالالالع  ة فبج  إلى المسالالالالالالالالالالالاف   

  –لغة فج د  العاشالالالالالالالالالالالال ين    –الدا    المحكمة   –فج ا تفار ما ي يفجع   –ال لب 
وعه   –حبيةة وال م   –وقح يقتناه الوقح    –سالالاليد  الماع  –ي ول الد  الع  ج  

 .(3 الفميلة ىنزل إلى النب  –أ نوسج 

 

 .53أع   دملاط، ه  (1 

قارىنا، العد د ال ال ،  ينف   مؤلف مفبول، فارو، شالوشالة.. شالاع  الحب، مفلة إف   لا  (2 
 .2-1، ه 2013مارا 

 .2-1الم عل السا  ، ه  (3 
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 الةوا ش والتكريماة: 
 من أهف الفوا ز التج حصل عليبا الشاع  فارو، شوشة ما يلج  

  . 1986عا ز  الدولة فج الشع  وءلك فج عا   -

  . 1994عا ز  محمد حسن الا ج عا   -

  . 1997عا ز  الدولة الت دي  ة فج اآلداب عا   -

  .  1991عا ز  كاافلع العالملة عا    -

األوسمة التج ىمنل لألدباع فج مص ،  عا ز  النيل فج الدولة وهج من أعلى  -
 .(1   2016وءلك فج عا  

  ا ر  ما قل  فيم:
ىحدث الشالالالالع اع واألدباع عن الشالالالالاع  فارو، شالالالالوشالالالالة ومنبف الشالالالالاع  أحمد  

إن شالالالالالالوشالالالالالالة ين ب   "  عبد المع ج حفاف  وقد وصالالالالالالاه بةةاراه عميلة فج قوله
الفميلالة لالذلالك سالالالالالالالالالالالالالالمالاهالا لغتنالا  عللاله الفميالل للفمي ه. فبو انتالار اللغالة الع  لالة  

 .(2 "الفميلة

 

 55أع   دملاط، م عل سا  ، ه  (1 
 سيد يو ع، فارو، شوشة، ع  د  اليو ، الموقل اال ت و ج   (2 

 https://www.alyaum.com/articles/390396/-
%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9  ،

1، ه 2006/ 28/5  

https://www.alyaum.com/articles/390396/-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9
https://www.alyaum.com/articles/390396/-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9
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إ اله كالان "وفج وفالاىاله  عالاش وف   ال  الافالة المصالالالالالالالالالالالالالال   عبالد الحللف  منف ب ولاله   
صالالالالالالالالالاحب مشالالالالالالالالالوار أد ج طو ل وشالالالالالالالالالاع اا كبي اا، ومعلماا عفلماا، ى  ى على يديه  

لف يكن مف د    امج  ل كان    "لغتنا الفميلة"م يين المصال  ين والع ب، فب  امج  
 .(1 "ت  ب فيبا ط به ومحبله للغة الع  لة و صوصبا الفميلةمدرسة، اس

 ووادم: 
  عن عم  2016  -10  -14ىوفج الشالالالالالالالالالاع  فارو، شالالالالالالالالالوشالالالالالالالالالة فج ىار خ  

 ي ارب  ما ين سنة.
  

 

ال  اف  (1  ة ينعى رحيل شوشة و ؤكد كان شاع ا كبي ا ومعلما  أنةار مص ، عنوان  "وف   
 عفلما،  وابة أنةار اليو ، ال اه  ، الموقل اال ت و ج 

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/573051/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8
%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-
%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-
%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-
%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%83%D8%A7%D9%86-

1 ، ه 14/10/2016،  

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/573051/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%83%D8%A7%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/573051/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%83%D8%A7%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/573051/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%83%D8%A7%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/573051/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%83%D8%A7%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/573051/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%83%D8%A7%D9%86-
https://akhbarelyom.com/news/newdetails/573051/1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF--%D9%83%D8%A7%D9%86-
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 ملطلب الثاني 
 خصائص اللغة يف شعر فاروق شوشة   

 اوح: التوا :  
أن كل    هو امتصالالالالالالالالالالالاه وىحو ل ال  ي  من  صالالالالالالالالالالالوه "التناه هو   

أن ى، فالن  الفديد هو إعاد  إ تاج النصالالالالالالالالالالوه وأشالالالالالالالالالال ع  صالالالالالالالالالالوه مع وفة 
 .(1 "وساب ة أو معاص   ىابعة فج الوعج وال وعج الا د  والفمعج

أ  أن التناه هو اافاد  من النصالالالوه السالالالاب ة والمعاصالالال   ومحاكا  ىلك 
 النصوه ومحاولة ى ليدها. 

ة، و  صالالالد بالتناه  و فب  التناه الدينج عللا عند الشالالالاع  فارو، شالالالوشالالال
الدينج  ىدانل النصالالالالالالالالالالوه الدينلة المختار  من ن ل التيالالالالالالالالالالمين وايقتةاا من  
ال  آن ال   ف أو الحدي  النبو  الشالالالالالال  ف مل الن  األصالالالالالاللج لل صالالالالالاليد ، بحي   
ا فنلًّا أو ف   ًّا أو كليبما   ىنسالفف هذش النصالوه مل الن  الشالع   وىؤد    ضالا

 .(2 معا

    و فد التناه فج قول الشاع

 

محمد عزا ، الن  الغا ب  ىفللاه التناه فج الن  الع  ج، منشالالالالالالالالوراه اىحاد ال تاب  (1 
 .15، ه 2001الع ب، دمش ، 

وعماللاىه فج الشالالالالالالع  الفزا    المعاصالالالالالال ، راب ة اا دا  ينف   عمال مةاركج، التناه  (2 
 .323 ، ه 2003ال  افلة، 
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 افيبوا

 (1)إن جدار الحاضر يوةك ان يوبض

2 ) ڇ  چ چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڇىناه الشاع  مل قوله ىعالى      
) ) 

 وقول الشاع   

 (3 وحز نا الةص  حسي ا ي ىد 
            ڍ   ڍ ڇ           ڇ        ڇ  ڇ چ ڇ  : وقد تناص الشاعر مع اآلية الكرمية يف قوله تعاىل

 .(4  ڇڎ   ڌ ڌ

عندما فار ال   ة وهو يصالالالالالالالالور فج البيح السالالالالالالالالا   مدى شالالالالالالالالعورش باليالالالالالالالاللا   
وحاول الت مل فج وعوش أهل ال   ة ولف يفد أصالالالالالالدقاعش وقد اسالالالالالالتحيالالالالالال  الشالالالالالالاع   
اآليالالة ال  آ لالالة التج ىالال م  اا سالالالالالالالالالالالالالالالان بالالالتالال مالالل والتالالد   و عالالاد  النف  فج نل  هللا  

وىعالى يعود إلله    سالالةحا ه وىعالى وعندما ي يفد اا سالالان نلل فج نل ه سالالةحا ه
ا كايًّ عن إيفاد عد  ىناس  أو ن ،.   الةص  صا  اا ءلي ا مفبدا

 

فارو، شالالوشالالة، أ وابك شالالتى  م مل من سالالي   شالالع  ة(، الدار المصالال  ة اللبنا لة، ال اه  ،  (1 
 .42 -41 ، ه 2013، 1ط

 (.77سور  ال بف، اآلية   (2 
 .52، ه فارو، شوشة، أ وابك شتى  م مل من سي   شع  ة( (3 

 (.4سور  الملك، اآلية   (4 
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  انيا: الاورع الب غية: 
ىعد الصالالور  البلا لة ال كن األسالالاسالالج للتف  ة الشالالع  ة، وهج  ذلك ىعب  عن  
مع ى م كب ومع د من عناصالالالالالالال  متنوعة، ي سالالالالالالاللما الخلال والا   الموسالالالالالالالل ج  

  (1 يؤلف وحد     ةة ي ىزال  با م بساه التشكيل فيبا. واللغة التج هج م كب 
والصالالالالالالالور  البلا لة هج وسالالالالالالاليلة عوه  ة البد  منبا ال شالالالالالالالف والتع   على 
الخاايا التج وظابا الشالالالالالالالالالالاع  فج قصالالالالالالالالالاليدىه والسالالالالالالالالالالعج اظبارها بايعتماد على  
الصالالالالالالالالالور والمعا ج التج ىوحج إليبا، وىشالالالالالالالالالتمل الصالالالالالالالالالور البلا لة على التشالالالالالالالالالبله  

 .(2 وايستعار  وال ناية والخلال والمفاف
ومن الصالالور البلا لة التج سالالو  يتف الت كيز عليبا فج هذا المةح  التشالالبله  

 وايستعار  لل شف عن الفماللة اللغو ة التج امتاف  با شع  فارو، شوشة. 
ع قة م ار ة ىفمل  ين ال  فين يىحادهما أو اشالالالالالالالالالت اكبما فج " الت ةةةةةةبيم:
أو مفموعة من الصالالالالالالااه وهذش الع قة قد ىسالالالالالالتند إلى مشالالالالالالا بة  صالالالالالالاة أو حالة  

 .(3 حسلة أو مشا بة فج الحكف أو بم تيى الذهنج الذ  ي   بما"
 ومن النماءج الشع  ة التج ورد فيبا التشبله عند فارو، شوشة 

 

عبد الحميد هلمة، الصالالالالالالالالور  الانلة فج الخ اب الشالالالالالالالالع   الفزا   ، دار هومة، الفزا  ،   (1 
 .55، ه 2005

 .56ينف   الم عل السا  ، ه  (2 
عبد ال ادر الف عا ج، أسالالالالالالال ار الب  ة فج علف البلان، ىح ي   محمد رشالالالالالالاليد رضالالالالالالالا، دار   (3 

 .78، ه 1988، 1 وه، طال تب العلملة،  ي
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 جثم الحشن للص ك  البلوة
 وددلص ما هلو  العوكبوة

 (1)وجم إنسان
يفب  التشالالالالالالالالالالالالالالبلاله فج هالذا البيالح فج صالالالالالالالالالالالالالالور  الحزن الالذ  نلف على عملل  
البيوه، ول     الحزن الفا ف على البيوه وك ن البيوه م ىة ة  ةعيالالبا كخيوط  
العن بوه من شالالالالالالالالالالالالالالالد  الحزن و الالدأ بالالالببوط ل   ىالاله وهو دليالالل على الحزن الالالذ  

 يكتنف الشاع . 
اسالالالالتعمالبا فج أصالالالالل اللغة إلى  ي ش،    ل الةةار  عن موضالالالالل "  احسةةةتعارع:

وءلك الع ض إما أن يكون شالالالالالالالالالالالالال ا المعنى واابا ة عنه أو ى كيدش والمةالغة فله،  
 .(2 "أو ااشار  إلله بال ليل من اللال أو ىحسين المع ض الذ  يب ف فله

ا ل ستعار  فج قول الشاع     و فد  موءعا
 كوا نظا دمعة ال تا  دموا العااع مغزرع

 (3)البلوب ما مرارع التذكار ودغس 
وءلك ألن الشالالالالالالتاع فج طبلعته    سالالالالالالان الذ  ىدمل عيناش  اسالالالالالالتعار الشالالالالالالتاع ل

يحمل الخي ، وهو أراد إيصالالالالالال ف    وهج معا اىه الناسالالالالاللة ف د كان ينتف   زول 
 

 .522فارو، شوشة، األعمال الشع  ة، ه  (1 

أ ج ه ل الحسالالالين  ن عبد هللا  ن سالالالبل العسالالالك  ، كتاب الصالالالناعتين "ال تابة والشالالالع ،   (2 
 .246، ه 1952، 1ىح ي   محمد أ و الايل إ  اهلف، مؤسسة  نلمج،  ي وه، ط

 .119فارو، شوشة، أ وابك شتى  م مل من سي   شع  ة(، ه  (3 
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الشالالالالالالالالالالالالالتاع للحفى بالمغا   والعاو، أييالالالالالالالالالالالالالا للغسالالالالالالالالالالالالالل قلةه من كل ءك ى مؤلمة، 
 اع  الشتاع باا سان الذ  ىدمل عيناش. وايستعار  مكنلة ف د شةه الش

 وقولم ايضا: 

 وي قلب اللل  العارش يوزةر ةتا 

 معت  ال يوع، ممرورا

 (1)يأدلوا اللوم للص استحيا 

فج هذش األ لاه اسالالالالالالتخد  الشالالالالالالاع  ايسالالالالالالتعار  فج وصالالالالالالف الليل، وقد ععل 
وهو مل  الليل إ سالالالالا اا له قلب، وهذا اا سالالالالان وصالالالالاه بالعار  المعتل فج مشالالالاليته  

ءلك يمشالالالالالالالالالالالج على اسالالالالالالالالالالالتحلاع، وهذش األ لاه من ااشالالالالالالالالالالالاراه والدييه المتعل ة  
 بالشاع  للسح مف د كلماه عادية  ل هج كلماه متوهفة ومشعة. 

  الثا: الاورع البديذية: ويودرج دحتاا اليباو والةواس 

الفمل  ين الشالالالالالجع وضالالالالالدش فج ال    ومما قد يكو ان اسالالالالالمين أو "  اليباو
 .(2 "فعلين أو ح فين أو مختلاين وهو ض  ان

م ل ال ةا، عند الشالالالاع  شالالالوشالالالة فج قصالالاليد   ومن الشالالالواهد الشالالالع  ة التج ى
  قوله  "حصاد "

 

 .153فارو، شوشة، أ وابك شتى  م مل من سي   شع  ة(، ه  (1 
أحمد الباشالالالالالمج، عواه  الب  ة فج المعا ج والبلان والبديل، المكتةة العصالالالالال  ة، صالالالالاليدا،   (2 

 .303، ه 2005
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 وألنك لم ددرى ا دا
 (1)معوص ان دولد اةيا  لتموة

يكشالالالالالالالالالالالالالالف لنالا الشالالالالالالالالالالالالالالاع  من ن لاله النف     لتموه(  ،ىولالد عالاع ال ةالا،  ين  
 التشاؤملة وأن ويد  بعض األشلاع قد ى ون موىاا بحد ءاىه. 

   "بغداد "وقوله أييا فج قصيد  
 (2)ورجا  يولد  م يموة

فج حدي ه عن مدينة بغداد  يموه(   ،يولد وهنا اسالتخد  الشالاع  ال ةا،  ين  
ا تباع الح وب يولد فج التج ىع ضالالالالالالالح ل حت ل فل ول  إن كل أمل ورعاع فج 

 دانلنا  ف يموه كناية عن الل ا والحزن لما آلح إلله العاصمة بغداد.
 يبو،:  "ال   "ووي قالدع 

 لما دااوة السوون 
 (3)واهتلط المغلب اال روو 

 فد ال ةا،  ين كلمة  المغيب، والشالالال و،( وقد اسالالالتخدمبا الشالالالاع  للتعبي   
يد من السالالالالالالالالالنين لف يسالالالالالالالالالت ل التمييز  ين  عن حالته الناسالالالالالالالالاللة فبو بعد م ور العد 

 الش و، والمغيب بسبب ك    أحزا ه وآيمه.
 

، ه  2008فارو، شالالالوشالالالة، األعمال الشالالالع  ة، البيئة المصالالال  ة العامة لل تاب، ال اه  ،  (1 
93. 

 .107 األعمال الشع  ة، ه (2 

 .119األعمال الشع  ة، ه  (3 
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لف يكن ال ةا، فج شالالع  فارو، شالالوشالالة طةاقاا للزن فة،  ل كان للتعبي  عن  
األحداث الواقةلة، و عيالالالالالالالالالالبا اسالالالالالالالالالالتعان به الشالالالالالالالالالالاع  للتعبي  عما يدور فج ف  ش  

 اظبار مشاع ش وعواطاه ومدى ى  ي ها فج الناع.

 لةواس:ا -2

هو ىشالالالالالابه اللافين فج الن   وانت فبما فج المعنى، وسالالالالالبب إط ، اسالالالالالف 
الفناا هو أن ح و  ال لمة يكون ى كيببا من عنع واحد أ  أن ىشالالبببما فج 

 .(1 ى للف الح و 

، وعنالاا  الاق (، الفنالاا التالا   هو مالا اىا  عنالاا ىالا     والفنالاا  وعالان
الح و  وعالددهالا وى ىيببالا وهيئالة الح و  فلاله اللافالان فج أر عالة أمور وهج  و   

 من حي  الح كاه والسكناه.

الفنالالالاا النالالالاق   هو انت   اللافين فج  و  الح و  أو شالالالالالالالالالالالالالالكلبالالالا أو 
 .(2 عددها أو ى ىيببا

 أم لة الفناا الناق  قول الشاع   ومن

 حتص صيحة لارش يتزتا للدنيا

 

 .325أحمد الباشمج، عواه  الب  ة فج المعا ج والبلان والبديل، ه  (1 

 .327ينف   عواه  الب  ة فج المعا ج والبلان والبديل، ه  (2 
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 (1)فيحاورها ويةاورها

، إء يدل الفناا يحاورها و فاورها(اللافتين  الفناا  ي  التا   ين  يفب   
فج اللافالة األولى على ىةالادل األحالاديال ، وفج اللافالة ال الا لالة على الم صالالالالالالالالالالالالالال الة  

 والسكن بال  ب منبا.

 فل ول   "من سا  أيوب "أما الفناا التا  فج قصيد  

 (2) لذ توا: كوا نظا األسص      يمحو األسص الماضي ويوسيم

سالالالالالالالالالى، األسالالالالالالالالالى( فاألسالالالالالالالالالى األولى ىعنج ال بيب، أما الفناا التا   ين  األ
 األسى ال ا لة ىعنج الحزن واأللف.

  

 

 .103 -101فارو، شوشة، أ وابك شتى  م مل من سي   شع  ة(، ه  (1 

 .129الشع  ة، ه فارو، شوشة، األعمال  (2 
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 املطلب الثالث 
 الرمز يف شعر فاروق شوشة   

" و  من ااشالالالالالالالالالالالالاراه المتواضالالالالالالالالالالالالل عليبا، كاأللاا  باعتةارها   مزاوم الرمش:
 .(1 رموفا لدييىبا"

العالاديالة ىعفز عن التعبي   يسالالالالالالالالالالالالالالتخالد  الشالالالالالالالالالالالالالالاع  ال مز أل اله ي ى بال ن اللغالة  
اايحا ج، لذلك يعد ال مز من أهف األسالالع الانلة الشالالع  ة فج الشالالع  المعاصالال ، 
ولل مز أ وا  عد  منبا  ال مز األسالال ور ، ال مز الدينج، ال مز التار خج، ال مز  

 ال بلعج، ال مز الخاه.
ى ىةل صالالالالالور  الليل عند اا سالالالالالان منذ ال د  بال ل  وايضالالالالال  اب والخو ،   اللل :

فالليل بالنسالالالالالالالةة للشالالالالالالالع اع قديما وحدي ا رمزا ل تامة الناع، وماد  حلاىلة ىشالالالالالالالتمل  
 .(2 على مواقابف ومشاع هف وهمومبف وطموحاىبف

 فالشاع  شوشة يصف نوفه من الليل ب وله  
 واةبع وي هووك حلا يةي  اللل 

 (3)استار الظلمة ودوش،
 

،  1محمد الاتوا أحمد، ال مز وال مز ة فج الشالالالالالالالع  المعاصالالالالالالال ، دار المعار ، ال اه  ، ط (1 
 .34، ه 1984

ينف   عبد ال ادر ال  اعج، المعنى الشالالالالالالالالالالالالالع  ، التشالالالالالالالالالالالالالكيل والت و ل، دار عديد للنشالالالالالالالالالالالالال    (2 
 .24، ه 2009، 1والتوف ل، األردن، ط

 .16فارو، شوشة، أ وابك شتى، ه  (3 
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فالليل عند الشالالاع  هو رمز للخو  والبلل، فالشالالاع  ي سالالف لليل فج  شالال ىه  
 وطاولته صور  سودواية ىدل على المعا ا  والخو . 

فج ال صالالالالالالالالالالالالالاليالد  ءاىبالا يعب  عن نوفاله من الليالل فج طاولتاله و حالاور و فالدش  
  اسه ب وله  

 اللل  لدو ح يرحم

 حاو، احا دغضبم

 (1)او دوقظم

  حل ب ن الشالالاع  اسالالتخد  الليل بصالالور  م سالالاو ة ىفب  شالال اسالالة الليل فبو 
ي ي حف ال بي  وي الصالغي ، فبو يصالوص صالور  الليل صاللا ة عماللة ىتشالابك فله  
مشالالالاع  الخو  الدانلج عند الشالالالاع  والسالالالواد الخارعج للبيئة المحل ة به، وهو  

د لبذا الليل المخلف  ذلك يشالالالالالالالالالي  إلى معا اىه من الليل فبو يحاور  اسالالالالالالالالاله و مب
فبو سالالاللحاول عد  إ يالالالابه أو اي اظه من سالالالةاىه، ف د ىشالالالكلح الم مل الناسالالاللة  

 لسواد الليل، إء ي مز الليل إلى الموه المسبب الخو  والذع  للشاع . 

المةا : وهو ما ا ر  لوةاصةةةةةةةةةر اليبيعةة لوةد ال ةةةةةةةةةعرا ، ويرمش إلص الوجود 
 لر: اإلنساني وهو مردبط االحياع إذ يبو، ال ا

 (2)صاوا ضو  الابا وصوة الما 
 

 .19-18فارو، شوشة، أ وابك شتى، ه  (1 

 .16أ وابك الشتى، ه  (2 
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 فد الشالالالالالالاع  ق ن ضالالالالالالوع الصالالالالالالةل بصالالالالالالوه الماع وهو ديلة على الصالالالالالالااع 
 والن اع، وصور  الصةل مل الماع دليل على الحلا  الصافلة والفميلة.

وظف الشالالالالالاع  األسالالالالال ور  فج  صالالالالالوه شالالالالالع  ة عديد  فاج  الرمش األسةةةيورش:  
 :ي ول " بوع  الع ا  األعمى"قصيدىه 

 ألو  يمير هي ارى ا

 ارى األرض دبذ  لارا وذح

 ارى العلا دذر  ةوكا ورم 

  ارى هادزلا  رولة هذا المالر البللد ومويلبلا لما دع ما لحوم العبلد

 (1)وممتثللا إلمرع هذا اإللم الةديد
وهج يةار  عن أسالالالالال ور   نيح    "الع ا  األعمى"اسالالالالالتحيالالالالال  الشالالالالالاع  رمز 

على قاعد  اابصالالالالالالالالالالالار والعمى، وهج أسالالالالالالالالالالال ور  من صالالالالالالالالالالالنل الشالالالالالالالالالالالاع  األعمى  
الالذ  ي و  با   عينلالاله ى اي اا عن ء الب   "أوديالب "وىالدور حول الملالالك    "هومي وا"

الع ا  األعمى الالالذ  ين    بوعاىالاله، فالالالع ا    "ى  سالالالالالالالالالالالالالاللالالاا"لف يتعمالالد اقت افالاله، و
مالالالالالا يع    فبو  ين    بوعاىالالالالاله،  ي اش    األعمى  مالالالالالا ي  اآلن ون، و  ى  يع فالالالالاله  ي 

المةصالالالالالالالالال ون، فبو عين الشالالالالالالالالالاع  التج ىةصالالالالالالالالال  فج الف  ، ف ل ما ي اش الع ا  
 األعمى فج الح ل ة هو عوه  ال صيد .

 

 .83، ه 2002فارو، شوشة، وعه أ نوسج، البيئة المص  ة العامة لل تاب، ( 1 
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فالع ا  األعمى فج ال صالالالالالاليد  هو الذ  يةصالالالالالال  معا يبا وأف ارها، كما كان 
 الع ا  األعمى يةص  األمور و ابمبا عن الملك أوديب. 

 التاري ي:  الرمش

المتتةل لشالالالع  فارو، شالالالوشالالالة يفدش يحمل فج طلاىه رموفاا و شالالالاراه  ىار خلةا  
لشالالالالخصالالالاللاه ىار خلة اشالالالالتب ه فج الماضالالالالج وع فح ب عمالبا الخالد ، ومن  ين  

 أهف ال موف التار خلة التج وظابا الشاع  شخصلة  سلف الدولة( فل ول  

 وانادش
 ما قاع الحشن انادش
 دمع وي للا   دشوأنا يا سيف الدولة 

 يا سيف الدولة
 (1)ك  سلو  العرب دالا  وي األغماد

استحي  الشاع  شخصلة سلف الدولة وهو الملك الع  ج واألديب الاارا 
والمحالارب الشالالالالالالالالالالالالالالفالا  حالامج ال غور الع  لالة، وهو الالذ  ا  ل  على رأا عل   
كبي  وهو فج عم  الخامسالالالة والعشالالال  ن، واقتحف   د ال و  وا  ض عليبف وألح  

ن الماضج المش ،  بف البز مة المدو ة، فاىخذش الشاع  رمزاا لتوضلل الماارقة  ي
لل اد  فج العصالالالالالالالالور ااسالالالالالالالال ملة وال ديمة، والعصالالالالالالالال  الحاضالالالالالالالال  وما فله من ءل 

 وا  سار وهزا ف. 

 

 .102، ه 1990، 3فارو، شوشة، العيون المحت قة، مكتةة    ب، ال اه  ، ط (1 
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ال  الالالالافج والالالالالدينج والا    واألد ج والانج،    الرمش الترا ي: والت اث هو الموروث 
وعملل ما يتصالالالالالالالالالالل بالحيالالالالالالالالالالار  وال  افة من حكاياه وقصالالالالالالالالالال  وكتاباه وىار خ  

 .(1 ءلك كله من عاداه وى اليد وط وا أشخاه وقلف وما عب  عنه

فل ول فج   "ال   الا وسالالالالالالالالالالالالالالبيالل"و فالد من ال موف الت ا لالة عنالد الشالالالالالالالالالالالالالالاع  رمز  
 قصيدىه  ممعن فج الل ين( 

 رحم األرض ما ل
 والذش يسصا فيم

 م واأ
 وانتساب الما  ما لاد يةديم

 دوا رة "و"الثريا
 وي سالة الترع م ووو  "و"سال 

 ووي األو  هاجس
 وةظايا

 وي لروو ال تا  دوتزض الرغبة 
 ُحبلص 

 (2)ودستزل  اساطلر لةا 

 

وم اقاة الت اث، مفلة كللة اآلداب  ينف    ويلشالالالالالالة  وعمار ، الشالالالالالالاع  الع  ج المعاصالالالالالال   (1 
 .2، ه 2001(، 8واللغاه، منشوراه عامعة ف ان عاشور، الفلاة، العدد  

 67، ه 1996، 1فارو، شوشة، وقح يقتناه الوقح، دار    ب، ال اه  ، ط (2 
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اسالالتحيالال  الشالالاع   ال   ا وسالالبيل( وهج من األسالالاطي  التج  سالالفبا الع ب  
 قديماا وال   ا من النفو  الشاملة، وسبيل من النفو  اللما لة وهما ي يلت لان. 

قةلة و عود به وقد وظف الشالالالالالالالالالالالالاع   ال   ا وسالالالالالالالالالالالالبيل( ليبتعد عن حلاىه الوا
الزمان إلى الوراع، وال   ا التج هج رمز لأل و ة والخصالالالالالو ة أصالالالالاليبح بالع ف، أما 
سالالالالالالالالالبيل وهو رمز الذكور  والع اع أصالالالالالالالالالةل عاعزاا، وهو  ذلك يم ل عمود الحلا   

ا للحلا  الواقةلة المفدبة المتشفلة.   وىوقابا إء كا ح ال صيد  ا عكاسا
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 خامتة:  
   مفموعة من النتا ج من أهمباوقد ىوصل الةح  إلى 

ىعد اللغة الشع  ة من عوامل الفمال فج النصوه الشع  ة، فلغة "فارو،   -
شوشة" لغة إ دا  ىت لب من المتل ج ال  اع  عد  م اه اعاد  إ تاعبا، فبج  

  .  لغة فصلحة مبنلة على ااشار  وال موف وهذا ما فادها رو  اا وعمايا
أ - من  ىخلصبا  شوشة  فارو،  عند  الشع  ة  التف  ة  يميز  ما  يدولوعلا  أهف 

الحدا ة، ف د عمل الشاع  فج قصا دش  ين م مل الحدا ة وال ديف ل رىةاط  
 الو ي   ينبما.  

للتناه   - استخدامه  ن ل  من  فنلة  قلمة  شوشة  فارو،  لدى  التناه  شكل 
الدينج، و عود ءلك لعد  أسةاب  قدراىه اللغو ة اا دايلة، استلبامه للت اث،  

 حافه لل  آن ال   ف.  
خدا  الشاع  للصور  نوعيبا البديةلة والبلا لة  وعاا من الفمال أضاى است -

 من ن ل استخدامه لأللاا  وال لماه العمل ة الماعمة بالح كة. 
يعد ال مز من الوسا ل اايحا لة فبو من وسا ل التصو   الشع   وأسلوب   -

 لتوليد األف ار المتنوعة فج ءهن المتل ج.  
محاولة التعبي  عن مكنو اىه وما يختلج فج  يعب  ال مز عن ىف  ة الشاع  و  -

  اسه من أف ار ومعا ج، إء يشي  ال مز إلى الصلة  ين األشلاع والذاه. 
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من ن ل ىوظلف الشاع  لل مز األس ور  والتار خج وعد ا ب  ه استخد    -
هذش ال موف للتعبي  عن ا تشار الفلف وشيوعه، ومن ن ل هذش ال موف ىاف ه 

دايلة المتم لة فج األمل  تغيي  الواقل الم    ومحاولة  طاقاه الشاع  اا 
 النبوض فج المفتمل والةل  ب مان وس  .  
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