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 :الممخص
ييدف البحث إلى بيان االليغوريا بنوعييا) الصريحة والضمنية( التي ىيمنت عمى شعر فاضل 

الحكائية إذ يبني نص االليغوريا الصريحةوفق توظيف آليات وادوات في نصوصِو الشعرية  العزاوي،
متجذرة الاالليغوريا الضمنية )الكمية( عمى لموصول لممعنى االليغوري الخفي بقصٍد منو، وبناء النص 

في النص دون توظيف آلية او أداة دالة عمييا وانما يفيميا القارئ من سياق النص، واليدف من بيان 
 ،ذي يخفي غاية الشاعرالنوعين التعرف عمى المعنى االليغوري المخفي طي المعنى الظاىر وال

باالتصال مع واقعو المعاصر ألسباب سياسية او اجتماعية او دينية بعيدًا عن الرقابة، وقسم البحث 
الى محورين االول: تناول مفيوم االليغوريا الصريحة والضمنية، والثاني تناول تطبيق االليغوريا 

 إليو من نتائج.بنوعييا عمى شعر فاضل العزاوي وختم البحث بأبرز ما توصل 

 .) االليغوريا الضمنية ،االليغوريا الصريحة  ،االليغوريا(الكممات المفتاحية: 

Explicit Allegoria and Implicit Allegoria in the Poetry of Fadel Al-

Azzawi 

Mr. Dr. Ahmed Heyal Jihad                           Saja Abdel Amir Hassoun 

                    

Abstract: 

The research aims to clarify the two types of allegoria (explicit and implicit) 

that dominated the poetry of Fadel al-Azzawi, as he builds the text of the 

explicit allegoria according to the use of mechanisms and tools in his 

narrative poetic texts to reach the hidden Allegorian meaning with the 

intention of it, and to build the text on the implicit (total) allegoria rooted in 

the text without employing A mechanism or a tool indicative of it, but that 

the reader understands from the context of the text, and the goal of explaining 

the two types is to identify the hidden Uighur meaning with the apparent 

meaning and which hides the poet’s purpose, in connection with his 

contemporary reality for political, social or religious reasons away from 

censorship, and the research is divided into two axes: First: The concept of 
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explicit and implicit allegoria, and the second dealt with the application of 

allegoria of its two types to the poetry of Fadel al-Azzawi and concluded the 

research with the most prominent findings. 

Keywords: )Allegoria, explicit allegoria, implicit allegoria, Fadel Al-

Azzawi(. 

 االليغوريا الصريحة واالليغوريا الضمنيةالمحور األول: 

عندما يتوفر الممفوظ او الدال عمى قرائن ُلغوية ُتحيل معنى النص من الظاىر الحرفي 
الخفي طي الظاىر، فالقرينة تدلعمى الطابع المجازي لمحكاية االليغوريالى المعنى 

من كل قرينة لغوية  خاليةاليغوريااما االليغوريا الضمنية فيي  (1)،الصريحة االليغورية
تكون شبيو باإلستعارة التصريحية من ف،ُتحيل عمى مضمونيا الرمزي او معناىا الخفي

حيث المشبة بو ُيذكر ويبقى المشبو خفيًا او ضمنيًا في النص، وىذا يمنحيا نسبة من 
مورييو عمى االليغوريا البالغيّ  قد أطمقو ( 2)ال تتوفر في االليغوريا الصريحة. الغموض

 وتبرز لنا سيطر عمى مواطن معينة من النصتُ جزئية(، فيي الصريحة تسمية) ال
امااالليغوريا الضمنية فأطمق عمييا تسمية) ، المعنى االليغوري في ىذه المواطن

 معنًى اليغوريًا مكثفًا.وتمنحو إذ تسيطر عمى النص بأكممو،  (3)الكمية(،

 الصريحة والضمنية عمى شعر فاضل العزاوي المحور الثاني: تطبيق االليغوريا

ىذه عدٍة، إذ تمنحنا وآليات برزتاالليغوريا الصريحة في نص فاضل العزاوي بقرائن 
 أبرزىا: القرائن واآلليات معنٍى اليغوريًا صريحًا لمواضع جزئية من النص،

الصريح  المعنى االليغوري ميمة وفّعالة لداللتيا عمىآلية فالتشخيص : التشخيص  .1
مى اشياء ليس فييا حياة مجردة او ع إضفاٍء لصفات البشر عمى أفكارٍ ))بوصفيا

، واالليغوريا بوصفيا وغيرىا من األفكار الذىنية ااُلخرى (4)((،والرذائلكالفضائل 
 تحمل صورة من المشاعر والتصرفات اآلدمية،،( 5)اعماٍل مسندة الى التجريدات

ان تتصف بصفات البشر كالحديث والتحرك المجردات فعبر التشخيص تستطيع 
، بشرية شخصياتٍ ساس افعال ُتسند الى ة االفعال المسندة الييا وىي باألبواسط
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غير ريحة دالة عمى المعنى االليغوري)صآلية وبذلك يعد التشخيص 
، فيمنحنا فيمًا /المشخصات( المعنى الظاىر)المباشر/الخفي( الذي يكمن خمف 

 واضحًا لو.

إذ نجد شاعرنا قد لجأ الى تشخيص المعنويات المجردة والماديات؛ ليعبر عن حاالت 
اليغورية غير مباشرة، فيو اما ان يشخص ور ياسية واجتماعية ونفسية ودينية بصس

) ففي نص  (6)ات كالجمادات والنباتات،المعنويات كالموت والحياة او يشخص الحسيّ 
 نجده يشخص لنا الموت قائاًل: مرثية األحياء(

 في ىذه الميمة 

 أرى الموت يخرج لمنزىة

 وينثر نقوده

 (7).في الطرقات

الذي يخفي خمفو  تبرز االليغوريا الصريحة في ىذا النص عبر المعنى الظاىر
ياره بصورة غير مباشرة بدٍء من عنوان النص) مرثية خفي يريد إض اليغوريمعنى

(، ليقدم لنا صورة حية لمموت )عن رؤيتو عبرَ وزمنِو ) في ىذه الميمة( والشاعر ،األحياء(
داللة االليغوريا الخفية اىرة الى وتشخيص لممعنويات التي تحيل النص من دالالتِو الظ

، فقام الشاعر بتشخيص) الموت( وذلك بإسناد افعال محسوسة عميو دالةآلية بوصفيا 
فسياق النص  منص،المعنى االليغوري الخفي لعمى  تحمل قيمة العالمات؛ ليدل بيا

عطينا عبرىا صورة واضحة عن الحرب و)ينثر نقوده( ي ) يخرج لمنزىة(الحكائياالليغوري
، فعنوان النص) مرثية في المنفى في وطنِو بعذابات الحاضر وىو يراقب من بعيد

المعنويات التي تدور ) الموت( الذي يدل بو عمى الموت ىي من تشخيص األحياء( و 
ى كل ممن دمار الحرب، فيي تنثر خرابيا ع بمعاناتيم  في ذات الشاعر وابناء وطنوِ 

، نممحُو من معنى النص الحكائيما تراه اماميا،وىذا المعنى االليغوري الباطن لمنص
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الظاىر بدالالتو، فالميل يدل عمى الظالم والسواد والموت يدل عمى فقدان الكائنات 
ينسب ليا ة وغيرىا لمحياة وانياء الروح فييا، فال تستطيع ان تمارس اي دور البشري

واقع سياسي يراه  بفقدانيا كل توازناتيا في الحياة، فداللة النص سياسية تتعمق بنقد
عرضو لنا بصورة غير مباشرة وذلك بتوظيف قرينة دالة عمى المعنى الشاعر امامو، 

 ليصل لُو بصورة غير مباشرة.

التشخيص، فنجد  آليةىميتيا في نصوص العزاوي بيغوريا الصريحة تبقى ليا أواالل
بيا الى أبعادىا الذاتية  نتقلُ الشاعر مستمرًا في التعامل مع المعاني واألفكار المجردة، لي

ليبرز عبرىا المعنى االليغوري الباطن لمنص إذ نجده في  ؛(8)المرتبطة باالنفعاالت
و)الموت( يمزج بتشخيصو ل) الحياة( بكل ما فييا  العالم() ىبوط فاضل الى نص

فتعدد فاضل  (9)اص، واكسابيما صفات انسانية ليا القدرة عمى الفعل،بييئة اشخّ 
 :(11)ثنائيات متناقضة، ليدمجيا في نصوِ الداخمي اتاح لو ان يجمع بين 

 ىناك، والحفمة قائمة من أجمنا

 رأيت الحياة تجمس مثل سيدة فاتنة في صالة الضيوف  

 تضع رجاًل عمى أخرى

 متكئة عمى مقعدىا المطرز بورود العصور الذابمة

 محدقة بالمزىرية تسقط

 عمى األرض الخرساء

 فيما الموت يخرج من غرفة الخدم

 (11)ويكنس نثارىا.
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الصريحة الذي تضمنو نص الشاعر) ىبوط فاضل الى العالم( عبر  ان معنى االليغوريا
داللة ذكره ل) الحياة( و) الموت( وتوظيفو ضمير المتكمم وكأنو شاىد عمى الحياة، فقد 

بنص  رالتشخيص؛ ليصل بيا الى المعنى االليغوري الخفي طي الظاىآلية وظف 
اتنة مانحًا إياىا صفات فأةواضاف ليا وشبييا بإمر الحياة( ، إذ شخص)نحكائي بيّ 

) المجردات  فأخرج كاًل من الموت( بإسناده فعل الخروج لو،ة، وتشخيصُو ل)بشري
 (12)))دائرة الالمحسوس الى دائرة المحسوس عبر التشخيص((،الحياة والموت( من 

فعكس لنا األدوار ليدل ب)الحياة( الى بعث االنسان فيي عنده اآلخرة، حيث بعث 
موت و)الموت( عنده ىو الحياة، إذ بمجرد سكون الحياة وجموسيا اي االنسان بعد ال

الذي يمثل حياة اآلخرين يعيشيا بكل تفاصيميا، انتيائيا ببعث االنسان يخرج الموت 
 آليةلنا الشاعر بطابع اليغوري خفي دااًل عبرىا بشخصيا وىذه الفكرة المعنوية التي 

واضحة وصريحة، ىو نتيجة لمحرب)الحفمة( التي تعكس واقع بعث االنسان وانتياء 
موعده وبداية الحياة في اآلخرة، وىذا المعنى االليغوري الخفي جاء عبر المعنى الظاىر 

يضمنان وجود االنسان او ان لمنص بدالالتو الواضحة فالحياة والموت ضدان اما 
 (13)؛ ليعبر ىذا النص عن قمق وجودي إلنسان العصر،انتياء دوره في واقعِو االنساني

اجتماعية سياسية تداخمت فييا ابعاد ثنائية متضادة  اليغورياصريحة، وىينصفداللة 
 التشخيص ليدل بيا عمى معنى االليغوريا الصريحة. آليةعبر عنيا الشاعر ب

ي النص، ويستمر الشاعر بتشخيص المعنويات ليدل بيا عمى االليغوريا الصريحة ف
ضافة رؤيتوِ وقدم لنا لميل فشخص لنا التاريخ وا صفات االنسان لو  وتشخيصو لمبحر وا 

، فعمد الى غسل الذات وابقائيا فارغة من اآلخر الثاوي في الذاكرة والتاريخ وان حممت 
اصرخ  ) ىا انذاوىذا نجده في قصيدة (14)الذات آثار الماضي فال يتعارض مع ذلك،

 في شوارع الجزيرة العربية(:

 آه، حيث يمر التاريخ أمامي مغموال بالنسيان رأيت الميَل يياجرُ 

 في قافمة تائية في الصحراء
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 أيقظُت رجالي، سافرنا في األمطار إلى أوطاٍن دون سماء

 امرأًة حبمى والممك المجنون  فرأينا البحرَ 

 (15)بالسيف يموت.

المبني عمى االليغوريا الصريحة اشار لو الشاعر بتشخيصو  الحكائيفيذا النص
لممعنويات والمجردات، إذ انو شخص لنا )التاريخ بمرورِه( متماىيًا بالنسيان بوصفِو ال 

في سياق يخزن آثار الماضي، فأصبح التاريخ والنسيان شيء واحد، ورؤيتو الزمنية 
( يشخصو بامرأة حبمى وىذه اشارة ل)لميل( يياجرالى بمد آخر، و) البحرالنص الحكائي

الى االمل الذي يولد من جديد، فالمعنى االليغوري الذي يضمره خمف المعنى الظاىر 
ىو التمرد والثورة عمى األثر التاريخي بما فيو من العادات والتقاليد واالفكار  ،لمنص

ريخي ثر التاىا العزاوي في نصو ليس بنسيان األ، لكن ىذه الثورة يقصدالماضية 
ثر لحظة انطالق لمتجديد ن ىذا األوالماضي في تاريخو المعاش وانما بجعل م

واالنعتاق، وبذلك يخرج كل جديد عنده من رحم القديم بداللة تشخيصو وتشبييو 
لمبحر ب)امرأة حبمى(، وىي داللة عمى األمل المنشود بإستعارة صفة تطمق عمى المرأة 

))ثورة تمرد تبدأ من رؤاه القديمة نحو من قبل الشاعر لمتجديد، فيشير الى 
وىذا المعنى االليغوري (17)))إذ انو َيفيم وُيفيم التراث بعين الحداثة((،(16)المستقبل((،

يبرز عبر المعنى الحرفي الظاىر في النص لمنص السردي ذي البنية الحكائيةالخفي 
ثربيدوء زمن الميل النص الحكائي يدل عمى انمحاء األ االليغوري الصريح، إذ ان ظاىر

وبيدوء البحر كانطالقة لمتأمل والصفاء وبداية ألفكار جديدة، فداللة النص اجتماعية 
فكار جديدة، فعبر عنيا فكار القديمة وجعل منيا بداية إلنقد بيا فاضل كل اال

 بالتشخيص ليصل الى المعنى االليغوري الخفي طي المعنى الظاىر.
 

ل ال تقتصر عمى قرينة التشخيص لممعنويات، وانما تقوم واالليغوريا الصريحة لدى فاض
بتشخيص المحسوسات ُبغية الوصول الى المعنى االليغوري الباطن لمنص، فنجده 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

028 

نكسار واسى وقمق وصمت  يشخص القمب ويصفو بصفات االنسان بما فيو من حزن وا 
 ) الوصول الى القرية االولى(:وىذا نجده في نص (18)وعناء،
 دليمي: اصمْت، ىنا ما من أحد يعرُف نفسويقوُل 

 الفكرُة، ال العيُن، ترى الصورة

 الكممُة، ال الفُم، تنطق بالحكمة

 ُدك كاآلبِق في أغاللوِ ُأصمْت واصِغ إلى الصمِت يقو 

 من صحراءَ 

 الى صحراء

 حتى تبمَغ قرَيتك االولى

 (19)ويصيَح الديك.

قول دليمي( في نصِو يمنح النص ان تّشخيص المحسوس الذي اشار لو العزاوي ب)ي
بعدًا اليغوريًا خفيًا، فاالليغوريا الصريحة واضحة في مواطن معينة من النص وذلك عبر 
توظيف القرينة المغوية وىي تشخيص المحسوسات، فالمعنى االليغوري الخفي يدل عمى 

غربة مكان، بوصف الشاعر مياجر الى بالد  ليست الغربة وضياع الشاعر والغربة ىنا
))نتيجة تراكمات واخفاقات سببت لو انعتاق من العالم المنفى، وانما ىي اغتراب روحي
)يقول دليمي(، وذلك عبر تشخيصو لمعقل (21)نفسو((، المحيط بو الى عالم من صنعِ 

صوتو فعبر عنو بييئة انسان، وقد يكون ىذا االنسان ىو نفس الشاعر وضميره و 
وآرائو حتى  فغربة الشاعرتكمن في وطنِو إذ ال يستطيع ان يعبر عن افكارهِ (21)المتكمم،

يوٍم جديد خاليًا من سيطرة كل متسمط، وىذا اإلغتراب  ُيكون لدى الشاعر ثورة يصدرىا 
بدٍء من ذاتِو، فيذا المعنى االليغوري الخفي ينطوي خمف المعنى الظاىر لمنص 

إذ ان الصمت ) أصمت( الذي وظفو الشاعر في نصِو بتكرارِه؛ الواضحة، بدالالتو 
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ليدل بِو عمى الخواء النفسي الساكن الذي يشعر بو، فيو صمت ذاتي بحوار مع ذات 
صامتو حتى تبمغ ما تتمناه، فمرجعية النص سياسية لم يستطع التعبير عنيا فعمد الى 

يغوريا الصريحة عبر دالة عمى المعنى االليغوري الخفي في االلآلية توظيف 
 التشخيص.

فنص فاضل العزاوي الحكائي الشعري يدور عمى : عمى لسان الحيوان الحكاية. 2
فجريان الحكاية لمنص ت التشخيص عميو، بإضفاء صفا كائنات من عالم الحيوان،

االليغوري الصريح ))في عالم الحيوان يعُد في حد ذاتو قرينة دالة عمى 
يقوم الحيوان عبر التشخيص بأدوار رئيسية بمفردِه او ، إذ االليغوريالخفى(22)طابعيا((

محيوان روحًا ووعيًا ويجعمو يمنح الشاعر لفمع شخوص آدمية عبر حوار يدور بينيما، 
عالم مستقل بذاتو اال انو يوازي العالم  صرف تصرُف االنسان، فعالم الحيوانيت

 .فيو اشارة وتصريحًا اليو لموصول الى المعنى االليغوري الصريح (23)االنساني,
برمزيتيا وتنقد واقعًا بوصف شخصياتيا من الحيوان فالحكاية الحيوانية تنفرد )) 

ن بالحيوان، فيي ذات معان وصور المتقمص خصائص البشر النفسية او البشر الممثمي
نجد الحيوان يحمل ابعادًا إذ (24)،((نسانل متعدده بحسب عالقة الحيوان باإلشكاوأ

بالحكي الذي يدور عمى لساِن (25)من ابعادبما فيو عبر عن الواقع تُ سياسية وايديوليوجية
 ) فأرة غونترغراس(:الذي نجده في نص الفأرة 

 ما األملُ  أييا المقامر؟ تسأل الفأرة.

 أقدامُ _:)) األملُ  عداٌء أبدٌي، ربما لحقنا بو ذات يوٍم ما لم َتِين 

 ، عاضين التراَب بأسناِننا .((لطريقِ في ا ونسقطْ 

 أيتيا الفأرُة، أيتيا الفأرُة، موجودون نحن ىنا تحت السّمِم، نتبادلُ 

 اإلشاعاِت عن الزبدة الفائضِة وارتفاع سعِر الفائدِة في البورصة واليبوطِ 

 فوق القمر وِزيارِة النجوِم، اذا ما وفقنا اهلل.
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 الفأرة. والمستقبُل؟ توصوص

_:)) انو طاقُم مقاعُد ُيسدَُّد ثمنُو بالتقسيط((. ويبقى لنا بعد ذلك أن ننتظَر فاتورتنا 
 (26)في آخِر كل شيِر وندفَع حتى النيايِة صاغرين.

تمثمت االليغوريا الصريحة بدٍء من عتبة النص) فأرة غونترغراس(، إذ شخص لنا 
وذلك بحوار دار الحكاية او الحكي، حيوان الفأرة واكسبيا صفة انسانية وىي  الشاعر

قع موب من الفكاىة والتيكم عمى الوابينُو وبين الفأرة، فيي اشارة الى عالم االنسان بإس
االنساني المعاش في زمن الشاعر، إذ ان تشخيص الفأرة قرينة صريحة دالة عمى 

يتركز عمى مواضع ُمعينو في النِص،  يالذكائيلمنص الحالمعنى االليغوري الخفي 
ويحدد كل شيء داخل سيطرعمى شعبِو ويتحكم يُ يف)الفأرة( اشارة الى )الحاكم( الذ

جراه الشاعر بينو وبين الحاكم بصورة تيكمية لمسخرية من الواقع، أ بالده، فالحكي
في المستقبل، وىذا  والتشاؤم في حقيقة تغيير الواقع المتردي يومًا ما ال في الحاضر وال

نطوي خمف المعنى الحرفي الظاىر المعنى االليغوري الخفي ما ىو اال معنى باطن ي
لمنص بدالالتِو وقرائنِو، فحكاية الفأرة مع الشاعر تبرز لنا مواقف يعاني منيا شعبو من 
غالء المعيشة وارتفاع سعر الصرف فيم ال يممكون حاضرًا وال مستقباًل، فداللة النص 

اسية بقرينة صريحة ، لم يستطع الشاعر التعبير عنيا فمجأ الى تشخيص الحيوان سي
 ومحاكاتِو.

 
ون قرينة دالة عمى وظف الشاعر كائن من )عالم الحيوان(؛ ليك وفي السياق ذاتوِ 

ماعية سائرة الصريحة في مواضع معينة من النص لغاية سياسية واجتاالليغوريا
 (الحمار)الحديث ردًا عمى حديث  ، بمشاركتوِ (27)في نصِو، ليايوضحيا الشاعر ويشير 

 :) ما االنسان سوى حطاب في الغابة!(كما في قصيدة
 يبكي ما االنساُن سوى َجالدٍ 

 قال حماٌر يرعى ُعْشبًا.
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 (28)لنفسي: من تطمبُو نفسي جالًد يبكي. تأيضٍا قمُ 

اليغوريًا صريحًا لمواضع نسان سوى حطاب في الغابة( معنٍى لقد تضمن نص) ما اإل
) بأحداث تدور عمى لسان الحيوان وظيفو لقرينة ميمة وواضحةجزئية في النص، عبر ت

فقد وظف  التي ىي من صفات االنسان،صفة القول  ومنحوِ  ، وتشخيصو لوالحمار(
الشاعر الحيوان لمحديث والحكي عن مضامين خفية اليستطيع البوح بيا خمف المعنى 

 فالمعنى االليغوري الخفي طي المعنى الظاىر يتمثل في تشخيصِ  ص،الظاىر في الن
الى الحاكم والدكتاتور عمى شعبو و) االنسان( يمثل ضحية السمطة  إحالة )الحمار(

 اي إذ ال ضمان من وصول الضحية الى السمطة بفتحيا لنا طريقًا الى الجنة،، لديو
فال خير في ضحية تتسم بالضعف امام  (29)،لآلخرين وبي بكل ما فيوالواقع اليوت تييئة

السمطة وتكون مناصرة ليا، وىذا المعنى االليغوري الخفي خمف المعنى الحرفي بداللتِو 
ومنحو لمحمار صفة الحديث  بالحكي عمى لسان الحيوانفي النص، أذ يوضح الشاعر 

ا فييم فيصبح نسخًة ليم بم ،فكار الغيرضع إلما ىي اال اشارة الى االنسان الذي يخ
القائد، إذ الحمار بالمعنى الحرفي لمنص يشير الى القائد في اي منصبًا كان ىذا القائد، 

الحكائي سياسية بحتة بين الضحية والدكتاتور عبر وبذلك تكون داللة النص االليغوري
عنيا الشاعر بصورة غير مباشرة ، بتوظيف قرينة دالة وىي تشخيص الحيوان لموصول 

 يغوري الخفي.الى المعنى االل

قرينة دالة عمى االليغوريا الصريحة في نص فاضل العزاوي، :فالعجائبي بيالعجائ.3
إذ عمد الى تعجيب الواقع )) فأغمب كتاباتِو مقتبسة من الواقع المعاش بطابع خيالي،

مستوعب لجل ونقمو من حقل المألوف الى آخر خارق لمعادة، فيو يصوخ بذىن ثاقب 
او فعندما يصف لنا الشاعر واقعو  (31)السياسي واالجتماعي((،حداث في محيطو األ

، فال يتعين فيم النص من المعنى خارقة لمطبيعة احداث او شخصية فوق الخيال او
االول الظاىري الحرفي، بل البد من التعمق في النص لموصول الى المعنى االليغوري 

والفنتازي في العجائبي إذ نحى شاعرنا منحى  (31)الخفي خمف المعنى الظاىر،
، فيو يشير الى شخصيات يضفي ) سالمًا ايتيا الموجة سالمًا اييا البحر(قصيدتوِ 
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وية دالة عمى المعنى مما يمنح النص قرينة لغ (32)عمييا صفات تفوق الخيال،
 االليغوري الباطن:

 ثمة أفكار ُتكتُب، حيت يكون الوادي مبيوراً 

 بطيوِر الغابِة بين األشجارِ 

 أرقامِ خرى حيُث يكون التاريُخ مجرد وأُ 

 في كتِب يقرؤىا األطفال

 ليكونوا أبطااًل من قش

 واإلنسان سموقيًا في حفمِة صيد

 ال يعرف غير طريدتوِ 

 ثمة في القمب أغاٍن ال يعرفيا الشعراء

 (33)أحزان تؤكل كالحموى في مائدِة الفقراء.

الصريحة في النص عبر توظيف قرينة دالة عمى المعنى االليغوري  برزت االليغوريا
 الباطن خمف المعنى الظاىر بداللتِو الصريحة، إذ وظف العجائبي) ابطااًل من قش(،

وتبادل االدوار بين االنسان والحيوان) واالنسان  وقدّمة بتركيبة )الوادي مبيورًا(، 
سياق غوريًا عجائبيًا في مواطن جزئية من طابعًا الي الحكائيسموقيًا(، مما يمنح النص

لممعنويات التي يشعر بيا االنسان طابعًا محسوسًا،  ) واحزان تؤكل(، فقد اضافالنص
الظاىر ومعناه، ىو رثاء جيل كامل  الحكائيفالمعنى االليغوري الذي ُيخفى خمف النص

ا الرثاء أثر وأفكار ومعتقدات، وىذمن حياة الشاعر بكل ما يحمل من آثار تاريخية 
الحرب) حفمة صيد( وما خمفتُو من آثار، فما بيد االنسان سوى اتباع ىوى سيد الحرب 
والذي بيا مراده، فتصبح حياة ىذا الجيل مأساوية بكل تفاصيميا، وىذا المعنى 
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لمعنى ظاىر في النص، والذي يشير الى  زدواجالليغوري الباطن لمنص ما ىو ااّل إا
) الوادي، في سياق النص الحكائي التيو والظالم والسوداوية والتشاؤم بدالالتو الظاىرة

فمم يبقى ليذا الجيل سوى االحزان التي تصبح كالغذاء في حياتيم،  الغابة، احزان(،
ر، فعبر عنا فداللة النص اجتماعية سياسية نابعة من واقع االنسان من جيل الشاع

 بقرائن ليدل عمى المعنى االليغوري الخفي .
كون ويبقى دور العجائبي واضحًا كقرينة دالة عمى االليغوريا الجزئية في النص، فيُ 

وصًا خيالية غير موجودة في الواقع ويقدم لنا رؤية جديدة لشخصيات شخّ الشاعر 
مما يخمُق عالمًا  (34)لو،وحوادث وكائنات ُتضاف الى العالم الواقعي بصورة ُمغايرة 

الفكرية  مل عبئًا لجيل بمعتقداتِو وجذوره)اآله(، فيو يح منو بإطالق صرخة يبدأ اً خاص
 ) الطريق الى مكة(:كما في نص

 آه، ما من أحٍد في ىذا الوادي األجرد،

 يحمُل عني أثقالي!

 مدٌن من إسمنٍت وقطاراٌت تعوي أبدًا،

 أصناٌم من ممحٍ 

 حياتي.تبصُق في بئِر 

 آه، يا ضيَف طريقي السائر مثمي في المنفى

 ال ُتخِف خرائطَك المسروقَة من صندوِق جدودي!

 ال تكتْم سرَّك عني!

 (35)قل لي ماذا نفعُل حتى نبمَغ ثانية مكة!

ٍى اليغوريًا صريحًا يحمُل أبعادًا جزئية ذات نص) في الطريق الى مكة( يمثل معن ان
التي وظفيا  عجيبةفالصور ال ،عمى المعنى االليغوري الخفي طابٌع عجائبي، كقرينة دالة
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العزاوي في نصو) مدٌن من اسمنت، القطارات العاوية(،) اصنام الممح التي يبصق 
عمييا في بئر الحياة(، ما ىي اال تعبيرًا عن معنى اليغوري خفي طي المعنى الظاىر 

الى الجذور الروحية الرافضة  ، فيذا النص يحمُل حنيناً لمنص، إذ انو يتجو الى الماضي
لمحضارة المادية ) مدن من اسمنت، القطارات(، ورافضة لمتمييز العنصري )اصنام من 
ممح(، وىذا التعبير يدل الى البشر البيض الذين يحتقرون الممونين ويبصقون في 

الذي يحمل جذوره  المعنى االليغوري لمنص الحكائي حكايةاإلنسانفيعد (36)حياتيم،
بقيميا ومبادئيا ان تبقى متأصمة لديو بنوعًا من التجديد بعيدًا عن القوالب الجاىزة، 

والذي  ،يبرز لدينا عبر المعنى الظاىر الحكائيوىذا المعنى االليغوري الباطن لمنص
 يدل عمى الواقع اليائس والمأساوي والنبرة الواقعية الخشنة التي خاطب بيا الشاعر

معتقدات تبدوا غريبة عميو وكأنيا بالد المنفى،  يحن الى معاشسط واقع سان في و ناإل
فمرجعية النص اجتماعية عبر عنيا الشاعر بتوظيف قرائن دالة عمى ىذ المعنى 

 الخفي.
 

خاليًا من اي قرينة لغوية ُتحيل الى الحكائياما االليغوريا الضمنية فيكون نصيا 
عبارة عن حكاية اليغورية يوشحيا إي يكون النص الشعري االليغوري ، المعنى

إذ يمجأ الشاعر في نص االليغوريا الضمنية لمحوار الداخمي)المونولوج(، ( 36)الغموض،
 فيتحدث الشاعر مع نفسو وىذاالحديث يكون عبارة عن تفكير او حديث يدور في ذىنوِ 

مجردًا منيا وجودًا آخرًا مع  إذ يعمد الى مخاطبة الذات (37)،لكنو موجو الى الداخلِ 
مما يمنح  فيي حكاية اليغورية لمكشف عما يجول في النفس (38)ذات مفترضة متخيمة،

 )ضياع(:النص غموضًا وتكثيفًا في المعنى، وىذا نجده في نص
 _ ماذا تفعُل في ىذا الميِل المظمم يا عبد اهلل؟

 _ أشعُل كبريتاً 

 _ ىل تبحث عن شيء؟
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 _ أبحث عن نفسي

 سقطْت مني في الظممِة حيث تراني.

 _ ىيا انيْض يا عبد اهلل

 كل ثقاب العالم ال يكفي

 (39)لتضيَء ظالَم الميِل الى نفِسكْ 

نص من ال عنوان )ضياع( متضمنةالٍء من برزت االليغوريا الضمنية في ىذا النص بد
النص ذي البنية ر الداخمي المسيطر عمى الحواوذلك عبر ،بدايتو الى نيايتو

، اذ أضاف لو غموضًا وتوشيجًا مما جعل من االليغوريا والمتمثل بحكاية النفسالحكائية
بين الذات الناطقة)) انا الشاعرالتي ليا وجودًا  ببدء الحكاية ضمنية كمية، فأثارة السؤال

مع الذاتالمفترضة المجردة من ذاتيا نحو الجية تجر الييا المعنى االليغوري (41)مركزيًا((
فالمعنى االليغوري  ،ة مفترضًا عمييا تسمية)عبد اهلل(، بإحتواء النص كامالً المخاطب

تيجًة إلنشطار الخفي خمف الظاىر يدور عمى التأزم النفسي واالغتراب الوجودي ن
ختياره اسمًا آخر يدخل في حوارىا، فإغتراب الشاعر ال يشترط في الذات وانفصاليا، و  ا 

قمق وضعف احساس الشعور  اغترابًا ناتجًا عنفى، وانما ىو والمنغربة المكان 
 (41)،عمى فيم حقيقة العالم وأسراره إذ غير قادراً  ،باالنتماء وانفصالِو عن العالم بتماموِ 

برز نتيجة لممعنى الظاىر  لمحكاية المجازية، ى االليغوري الضمني الخفيوىذا المعن
ضطياد والشؤم واالسوداد، عمى الضياع وااليدل لمنص عبر مفيوم النص العام، والذي 

روح الشاعر،فداللة النص فالميل دال عمى الظممة والسكون والعتمة وىذه العتمة ىي 
نفسية نتيجة لما عاناه من احداث مرت عمى حياتِو جعمت منو يعاني اغتربًا نفسيًا وىو 

في  في وطنِو، فعبر عن ذلك باالليغوريا الضمنية ذات المعنى االليغوري الخفي المكثف
 النص. 
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يغوريا الضمنية، وانما عبر فالشاعر لم يكتِف بالتعبير عن غربتو النفسية في نص االل
إذ اخذ ىذا  (42)غتراب في المكان إلحساسِو بالغربة واكتمال تمكنيا من ذاتو،عن اإل

الضمني والذي ال يفيم اال عبر الغوص  االحساس السيطرة عمى بنية النص االليغوري
في غمار المعنى االليغوري المكثف؛ لعدم وجود قرينة دالة عمى المعنى الخفي، 
فأصبحت االليغوريا كمية متجذرة في عمق النص، فغربتِو تتحول من ذاتية الى فقدان 

 ) السجين السياسي(: ادنى وشيجة بالواقع ففي نص

 في سجٍن ما 

 مغمقةٍ في باديٍة 

 في بمٍد مغمق

 يقبُع إنساٌن ما في األغالل

 ال يعرفُو أحد منا

 قد يركمو الجالدونَ 

 قد يسخُر منو الشرطيون

 قد ُينكره حتى أصحاُبوِ 

 قد ُيطِمُق لحيَتو قتال لموقت

 (43)قد تشتُمو الصحُف الصفراء

الضمنية بسيطرتيا عمى النص كميًا دون المجوء الى قرينة تدل عمى  تمثمت االليغوريا
 الغربة حكاية ، فالمعنى االليغوري الخفي الذي يدل عميو النص ىوالمعنى االليغوري

، فيي نابعة من واقع مكاني معاش ومتسمط عمى بكل أبعادىا المكانية والزمانية والنفسية
) سجن ما، بادية مغمقة، بمد مغمق(، حكائيال شخص الشاعر خانٌق لو افتتح بو نصوِ 
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فشعور الشاعر بعدم االلفة في المكان الذي ىو فيو جعمو يجسد لنا مشاعر االغتراب 
فشعورِه بالغربو ناتج ))من عدم  ،المكاني في نصِو مما يخمق الرفض لدى الشاعر

وىذا  (44)(،معايشتو وتآلفو معو ومعاداتِو لو مما يخمق لديو شعورًا بالضياع والبعد(
المعنى االليغوري الخفي المتضمن في النص من بدايتو الى نيايتِو جاء عبر المعنى 
الحرفي الظاىر، والذي يدل عمى الوحدة والتالشي واالنفصال عن العالم الخارجي وعدم 
التآلف مع مكان السجن الذي اصبح يضيق عميو، إذ برز المعنى الظاىر لحكي 

الحزينة اثناء حبسِو في وطنو، فمرجعية النص سياسية كمية عبر الشاعر فتره من حياتِو 
 عنيا الشاعر بتكثيف المعنى االليغوري في النص.

نتقال في االليغوريا الضمنية من الداللة الحرفية الظاىرة الى الداللة االليغورية وان اإل
ضرورة في صناعة نص فاضل، إذ انو يتحدث عن شيء وواقع النص شيء الخفية 

يربط بينيما بإزدواجية المعنى؛ لتعمق احدى القضيتين باآُلخرى بمعنى مشابو،  (45)آخر
لذلك نجد االليغوريا الضمنية في بعض نصوص شاعرنا مبنية عمى تجربة حية ُمعاشة 

م متعمقة بيذه ومرتكزة عمى الخبرة، اي خبرة الشاعر والفرد بالواقع ليصور لنا مفاىي
الشاعر واقفًا عمى ساحل ) الحياة لآلخر كما في نص فمسفة الخبرة؛ لغرض فيم 

 المحيط(:

 ان الطريق الذي قد مشيت عميو قديمًا 

 سوف تسُمكو مرٌة بعد مرة

 عائدًا في النيايِة نحو البداية

 إذ يدوُر الزماُن وال ينتيي

 مثل خيٍط رفيع بمغزلِو األزلي

 فتمضي إلى قمعتك الشامخة
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 فاتحًا لنفسك باَبيا الموصدة

 ماشيًا في دىاليَز تعرُفيا مثل راحِة كفك

 لتبدأ حيث أنتييت

 فكل الذي قد رأيت

 (46)ستنساه في زحمِة السالكين.

) الشاعر واقفًا عمى ساحل المحيط( عبر حديث برزت االليغوريا الضمنية في نص
الشاعر مع ذاتِو، إذ تمثل عنده خمجات نفسية باحثًا عنيا، فاليغوريا النص الكمية من 

 ) ستنساه في زحمة السالكين(ا) ان الطريق الذي مشيت عميو( الى نيايتيالحكاية  دايةب
الى بداية  الحكائيمبنية عمى معنى مكثف وغامض، إذ يدل الشاعر بمضمون النص

الحياة الجديدة وطريق الحرية والثورة، لكن بصورة جديدة تختمف عن سابقتيا، إذ ان 
الجديد، فيو)) يقدم لنا رؤية طميقة تكون بدايتيا من  النياية تمثل الوالدة واالنبعاث

 (47)نيايتيا، غير مقيدة وال يحدىا سورًا تخرج دون ضوابط وقيود الى فضاء الحرية((،
جاء عبر المعنى الظاىر  لمنص الحكائي وىذا المعنى االليغوري الضمني الخفي

الحرفي لمنص، إذ يدل معناىا الظاىر عمى نصيحٍة يقدميا لنفسِو اواًل ثم الى المتمقي 
ثانيًا، بان ليس كل شيء في الحياة  ال يحصل عميو االنسان ىو نياية المطاف، وانما 
قد تكون بدايتو يقوده في ذلك عزيمتو واصراره وتحدي نفسِو وان كان يمر بطرق 

وية، فيذا اإلزدواج في المعنى ناتٌج عن داللة اجتماعية سياسية عبر عنيا الشاعر ممت
 بصورة غير مباشرة عبر االليغوريا الضمنية؛ ليدل عمى المعنى الخفي في النص.

ستعارة التصريحية والتي تشمل عمى المشبو كون االليغوريا الضمنية شبيو باإلوقد ت
لغاية الشاعر في  (48)وىو المكنى في النص،مصرحًا بو في النص مع حذف المشبو 

تكثيف وغموض المعنى عمى عكس االليغوريا الصريحة التي تكون واضحة بقرائنيا، 
فنجد الشاعر متجيًا في نص االليغوريا الضمنية الشبيو باالستعارة التصريحية الى 
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ط والكراىية نقد الواقع السياسي)) مما ال شك ان االنفعال واليوى والغضب والسخحكاية 
كل  ما في ذات الشاعر، إذ ، لكنيما ال يعبران عن الحكائيالسياسية مصدرًا لنصيِ 

في نخب الثورات  )كما في نصو (49)ىناك نقد اجتماعي لكن السياسي لو حيٌز اكبر((،
 المغدورة(:

 خرج الشيطاُن وراح يناديني:

 اسكْت، أسكت!

 أفال تذكُر أيامك إذ كنَت صباحًا تأكل قمبك؟

 ومساء تجرُع من كأس التاريخ األعمى في الحانات؟

 ىل تنكُر ذلك يا الشاعر؟

 فميعش الشاعر!

 (51)فميسقط!

ستعارة التصريحية التي تعُد ريا  الضمنية في ىذا النص عبر اإللقد برز معنى االليغو 
وزمانِو  الحكائيبشخصياتوِ برزت في النص قداشارة او تشبييًا لالليغوريا الضمنية، ف

شبو الشاعر )السمطة او الحاكم(وىو مستعار لو استعارة تصريحية، إذ ومكانِو 
ب)الشيطان(وىو مستعار منو، فحذف المشبو )الحاكم( وابقى المشبو بو)الشيطان(، 

الحاكم، كما وظف نسان الذي تحت رعية تسمية )الشاعر( ليعبر بيا عن اإل واستعار
وبين الحاكم عبر اثارة التساؤل، ليبرز لدينا المعنى الدايموج(بينو الحوار الخارجي)

، وىو دور بصيغة حكائية االليغوري  الخفي المسيطر عمى النص من بدايتو الى نيايتوِ 
سكاتيم ودور االنسان اما في تي تفرض سيطرتيا عمى رعيتيا عبر إالحاكم والسمطة ال

م عمى افعاليم، او محاججتي ،ستبداداصرة السمطة عمى ما يمارسونو من إمن
نسان البقاء وبمحاججتيم ُيكتب لو التالشي، وىذا المعنى كتب لإلفبمناصرتيم يُ 
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فيومو الكمي المسيطر االليغوري الضمني الباطن خمف المعنى الظاىر، انما برز بم
نسان في ووساوسو وما يمارسو من اغراء لإل لذي يدل عمى الشيطانعمى النص وا

لجأ الشاعر لممعنى االليغوري الخفي  ة النص سياسيةتحطيم قيمو مبادئو، فدالل
 والعميق؛ ليصل الى مبتغاه بصورة غير مباشرة.

شبييًا باالستعارة التصريحية، إذ تعد اعمق ويبقى نص االليغورياالضمية لدى العزاوي
يصال المعنى الخفي عبر التشبييات التي توظف في المجازفي إة من صور وأنزع صور 

إلستيعاب في النص الحكائييوظف المعنى االليغوري الكمي  فالعزاوي (51)النص،
المشكالت الفكرية والسياسية والحضارية التي تواجو البمد، ومعالجتيا بالتخمص من 

 (52)متطمعة دائمًا نحو المستقبل السمبيات المعادية لحياة االنسان ببناء معالم جديدة
) طيورًا انب المظممة، وذلك نجده في نص وتغيير واقع االنسان العربي من كل الجو 

 في معطف الميل( شذرات:

 في شارِع السعدون 

 وجُو الصنِم البارد

 يرشُقو الصغارُ 

 (53)بالحجارة.

ستعارة التصريحية في ىذا النص الحكائي عبر اإلاالليغوريا الضمنية الكميةبرز داللة ت  
وقربيا ككل، لتشبيو االليغوريا الضمنية  ويشممالتي اكسبت النص معنٍى اليغوريًا ضمنيًا 

فداللة االستعارة) وجو الصنم البارد(، إذ شبو الحاكم ستعارة التصريحية، من اإل
مستعارلو ب)الصنم( مستعار منو، فالمعنى االليغوري الخفي طي المعنى الظاىر يدل 

نى السعدون، فمعالمتمثل في مكان مفتوح وىو مكان عمى حضور السمطة والحاكم 
فكار السمطوية ألاالليغوري مبنيًا عمى رفضو لمقيم االجتماعية والسياسية واالحكائيالنص 

الجاىزة من الحاكم بما فييا من زيف ونفاق وضعف، وىذا المعنى برز لدينا عبر داللة 
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، إذ يدل من عنوان النص طيورًا في معطف الميل لمحكاية المعنى الحرفي الظاىر
رية وتقييد حركية االنسان تحت يد السمطة، وىذا ناتج من عدم والحجارة عمى كتم الح

، فالنص بمعناه الظاىر يدل عمى الظمم واالضطياد قدرة طيران الطيور في ظالم الميل
والسقوط الذي سيطر عمى جيل، ومحاولة االطفال اي جيل المستقبل التخمص من ىذا 

االليغوريا ياسية بحتو وظف الشاعر س الحكائياالليغوريلصنم، فداللة النصالتقييد يرجم ا
الضمنية مقربًا معناىا عبر تشبيييا باالستعارة التصريحية؛ ليصل الى المعنى 
االليغوري الخفي الذي يضمره النص)) لُيكون معنٍى غير ُمعمن يتخفى بين ثنايا المعنى 

 (54)الظاىري((.

 اىم النتائج التي توصل ليا البحث:

الصريحة حكاية مجازية مخفية مصرح بيا من قبل الشاعر،  تعد االليغوريا .1
بالمعنى الظاىري بما فيو من شخصيات انسانية وكائنات حيوانية او مجردات، 

 واحداث وزمان ومكان.
االليغوريا الصريحة ذات تييئة ُمسبقة من الشاعر، إذ ُيعبر عن المعنى ان .2

لى المعنى الخفي الذي االليغوري الصريح عبر توظيف آليات وأدوات توصمو ا
 يدور في ذىنو وفكره ويريد إيصالو الى المتمقي.

يصل القارئ الى المعنى االليغوري الضمني دون اشارة مسبقة من الشاعر  .3
تُنبيو بوجود معنى عميق وخفي، فاالليغوريا الضمنية متجذرة في مواطن معينة 

ا المشبو مما من النص، وتعد شبيية باالستعارة التصريحية التي يحذف مني
 .و ازدواجية في الداللة يمنح القصيدة غموضاً 

عمى نوعي االليغوريا  الحكائيةالغاية األساسية من بناء فاضل العزاوي نصوصيِ  .4
ىي إيصال معنى متعمق بحالة او واقع سياسي مأزوم او  الصريحة والضمنية

 مخاطر.ديني او اجتماعي او نفسي بصورة غير مباشرة بعيدًا عن الرقابة وال

 :اليوامش
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( ينظر: صور التخييل في الشعر العربي الحديث بحث في االليغوريا: فتحي (1
 . 46: م2113، دار التنوير لمنشر والتوزيع، بيروت، النصري

ر السردية في الشعر العربي مدخل الى دراسة الصو  ( ينظر: شعرية االليغوريا2(
 .51: م2115الحديث، الدار التونسية لمكتاب، تونس، 

 .46( نقاًل من صور التخييل في الشعر العربي: 3)
، دار الكتب، ، فاروق شوشة، محمود عمي مكي1،جمعجم مصطمحات االدب (4)

 .41: م2117مصر، 
، دار مسكيمياني لمنشر ( ينظر: السردي في الشعر العربي الحديث، فتحي النصري5)

 191: م2121والتوزيع، تونس، 
( ينظر: التشخيص في عمويات الشيخ  صالح الكواز الحمي، نوال جاسم محمد، 6)

 .228م: 2121، 1، ج39مجمة كمية التربية، جامعة واسط، ع
: م2117، دار الجمل، كولونيا، بغداد،  2جفاضل العزاوي، ( االعمال الشعرية، 7)

123. 
دراسة في ( ينظر، صورة التجسيد والتشخيص في شعر محمد بمقاسم خمار، 8)

، 9التشكيل الداللي والجمالي، عبد القادر زروقي، مجمة اشكاالت في المغة واالدب، مج
 .343م: 4،2121ع
 .354: :) م، ن((ينظر9)
( ينظر: فاضل العزاوي متعددًا  شاعر المتاىة والروائي الرائي، نقاًل 11)

 https://www.nizwa.com/A- من:
 .471: 2( االعمال الشعرية ، ج11)
 .22( ينظر: التشخيص في ديوان الخنساء، محمد خميل الخاليمة ، االردن: 12)
( ينظر: ثنائية الموت والبعث في تجربة خميل حاوي، احمد موسى الخطيب، مجمة 13)

 .4م: 2115، 1، ع23الجامعة االسالمية، عمان، مج
التأويمية مقاربة وتطبيق، مشروع قراءة في شعر فاضل العزاوي، محمود  (ينظر،14)

 .211: م2113، دار غيداء لمنشر والتوزيع، عمان، خميف الحياني

https://www.nizwa.com/A-
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 .17: 1( االعمال الشعرية، ج15)
دراسة في  ( السيرة والعنف الثقافي دراسة في مذكرات شعراء الحداثة بالعراق16(

، دار ، محمد غازي االخرس(2119_ 1959 مذكرات شعراء الحداثة بالعراق)
 .151: م 2117الرافدين، بيروت، 

حوارات فاضل العزاوي، يشعل النار في ثياب الدينصورات الشعرية، مجمة (17)
 /https://www.nizwa.comنزوى

(ينظر: اسموب التشخيص واثره عمى الصورة الشعرية الحديثة قراءة من نماذج 18)
نازك المالئكة، أوعيل فاتح، يحياوي عبد الرحمن، رسالة ماجستير، جامعة بوضياف، 

 .81م: 2121الجزائر، 
 .365: 2( االعمال الشعرية، ج19)
صرة، االغتراب في شعر احمد مطر، معتز قصي ياسين، مجمة دراسات الب(21)
 .59م: 2112، 14ع
( ينظر: اميرة الرىان دراسات نقدية جمالية في قصيدة النثر الراىنة في العراق، 21)

 .116 م:2118ار غيداء لمنشر والتوزيع،عمان، نادية ىناوي،
( شعرية االليغوريا مدخل الى دراسة الصور السردية في الشعر الحديث، فتحي 22)

 .83النصري: 
عمى لسان الحيوان) كميمة ودمنو(، االستاذ بناني، جامعة وىران،  ( ينظر: الحكاية23)

 .97كمية اآلداب، الجزائر: 
( مرايا نرسيس االنماط النوعية والتشكالت البنائية لقصيدة السرد الحديثة، حاتم 24)

 .257: م1999المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، بيروت، ، الصكر
الدستوبي في نقد االليديولوجية دراسة تحميمية مقارنة ينظر: العجائبية والبعد  (25)

لنماذج مختارة من االعمال الروائية لماركيز وفاضل العزاوي، خالد جمال حسين، أيسر 
م: 2121، 2، ع47محمد فاضل، مجمة دراسات العموم االنسانية واالجتماعية، م

366. 
 .97: م1998يع، دمشق، ، دار المدى لمنشر والتوز (فراشة في طريقيا الى النار26)

https://www.nizwa.com/
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( ينظر: القصص عمى لسان الحيوان في االدب العربي بين) كميمة ودمنو وفاكية 27)
الخمفاء ومفاكية الظرفاء( دراسة موازنة، لينا اكرام طيير، رسالة ماجستير، جامعة اكمي 

 .8م: 2121محند أولحاج، الجزائر، 
 .263: 1( االعمال الشعرية، ج28)
، ي في العتمة ىكذا تكمم عابر المتاىات عن زمانو، فاضل العزاوي( ينظر: الرائ29)

 .319: م2116منشورات الجمل، بغداد، بيروت، 
العجائبية والبعد الدستوبي في نقد االليديولوجية دراسة تحميمية مقارنة لنماذج  (31)

 مختارة من االعمال الروائية لماركيز وفاضل العزاوي، خالد جمال حسين، أيسر محمد
 .364فاضل: 

، مكتبة ( ينظر: مدخل الى االدب العجائبي، تزفتان تودروف،تر، الصديق بوعالم31)
 .89: م1993االدب المغربي، دار الكالم، 

( فاضل العزاوي ثراء التجربة والبيان الشعري الحداثي ميزه عن اقرانو من جيل 32)
 /https://www.nizwa.com4الستينات

 .33: 1( االعمال الشعرية، ج33)
( ينظر: العجائبي في االدب في منظور شعرية السرد، حسين عالم، منشورات 34)

 .47م: 2119االختالف، الجزائر،
 .9(فراشة في طريقيا الى النار: 35)
 .111( ينظر: شعراء البيان الشعري، خالد عمي مصطفى: 36)
 .125( ينظر: شعرية االليغوريا مدخل الى دراسة الصور السردية، فتحي النصر: 37)
( ينظر: اسموب الحوار في النص الشعري الحديث، حازم فاضل محمد، مجمة 38)

 .1818: 2115، 4، ع23جامعة بابل لمعموم االنسانية، مج
، الجامعة ( ينظر: شعر فاضل العزاوي دراسة نقدية ، محمد رضا شارف39)

 .29: م2119المستنصرية، كمية اآلداب، 
 .55م: 1976( الشجرة الشرقية، فاضل العزاوي، دار الحرية لمطباعة، بغداد، 41)

https://www.nizwa.com4/
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( مرايا نرسيس االنماط النوعية والتشكيالت البنائية لقصيدة السرد الحديثة، حاتم 41)
 .31الصكر: 

، فاطمة جمشيدي، عميياي شعر عمي فوده وردود فعمو ( ينظر: مالمح االغتراب ف42)
 .12م: 2117، 27مجمة اضاءات نقدية ،ع

 .32(ينظر: شعر فاضل  العزاوي دراسة نقدية، محمد رضا شارف: 43)
 .376: 1(االعمال الشعرية، ج44)
 .22( مالمح االغتراب في شعر عمي فوده وردود فعمو عمييا، فاطمة جمشيدي: 45)
ائد شارل بودلير ومحمد حممي الريشة ، ( ينظر: المستوى الصريح والخفي في قص46)

 https://bilarabiya.net/18857.htmlم:2121العربي الحميدي، 
 .372/ 371: 2( االعمال الشعرية، ج47)
( فاضل العزاوي باٌب آخر مفتوح عمى الوىج القديم، ىاشم شفيق، 48)

 https://almadasupplements.com/7م:2117
 .373م: 1987، 2( ينظر:مفتاح العموم، السكاكي، دار الكتب العممية، بيروت،ط48)
، ( الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية، عز الدين اسماعيل49)

 .388: دار الفكر العربي، 
 .311: 2االعمال الشعرية، ج( 51)
( ينظر: الصورة االستعارية في شعر ابي فراس الحمداني، سعاد عزيز جداع، 51)

 .72م: 2112رسالة ماجستير، جامعة ديالى، 
( ينظر: معالم جديدة في ادبنا المعاصر كتابات نقدية في الشعر والقصة والرواية، 52)

 .1975فاضل ثامر، منشورات وزارة االعالم، 
 .138: 1( االعمال الشعرية،ج53)
( النسق الثقافي المضمر في شعر نزار الخاص بالمرأة ديوان) احمى قصائدي( 54)

 .9م: 2119، 21انوذجًا، احمد قاسم أسحم، مجمة بحوث جامعة تعز، ع
 :المصادر والمراجع

 الدواوين الشعرية:

https://bilarabiya.net/18857.html
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بغداد،  ، دار الجمل، كولونيا، 2، ج1االعمال الشعرية، فاضل العزاوي،ج .1
 م.2117

 م.1976الشجرة الشرقية، فاضل العزاوي، دار الحرية لمطباعة، بغداد،  .2
 م.1998فراشة في طريقيا الى النار، دار المدى لمنشر والتوزيع، دمشق،  .3

 الكتب:

اميرة الرىان دراسات نقدية جمالية في قصيدة النثر الراىنة في العراق، نادية  .4
 م2118والتوزيع،عمان، ىناوي، ار غيداء لمنشر 

التأويمية مقاربة وتطبيق، مشروع قراءة في شعر فاضل العزاوي، محمود خميف  .5
 م2113الحياني، دار غيداء لمنشر والتوزيع، عمان، 

الرائي في العتمة ىكذا تكمم عابر المتاىات عن زمانو، فاضل العزاوي، منشورات  .6
 م2116الجمل، بغداد، بيروت، 

ربي الحديث، فتحي النصري، دار مسكيمياني لمنشر والتوزيع، السردي في الشعر الع .7
 191م: 2121تونس، 

السيرة والعنف الثقافي دراسة في مذكرات شعراء الحداثة بالعراق دراسة في مذكرات  .8
(، محمد غازي االخرس، دار الرافدين، 2119_ 1959شعراء الحداثة بالعراق) 

 م2117بيروت، 
وظواىره الفنية والمعنوية، عز الدين اسماعيل، دار  الشعر العربي المعاصر قضاياه .8

 .388الفكر العربي، : 
شعرية االليغوريا مدخل الى دراسة الصور السردية في الشعر العربي الحديث،  .11

 .51م: 2115الدار التونسية لمكتاب، تونس، 
صور التخييل في الشعر العربي الحديث بحث في االليغوريا: فتحي النصري، دار  .11

 . 46م: 2113ير لمنشر والتوزيع، بيروت، التنو 
العجائبي في االدب في منظور شعرية السرد، حسين عالم، منشورات االختالف،  .12

 م:2119الجزائر،
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مدخل الى االدب العجائبي، تزفتان تودروف،تر، الصديق بوعالم، مكتبة االدب  .13
 م1993المغربي، دار الكالم، 

مرايا نرسيس االنماط النوعية والتشكالت البنائية لقصيدة السرد الحديثة، حاتم  .14
 .257م: 1999الصكر، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر، بيروت، 

معالم جديدة في ادبنا المعاصر كتابات نقدية في الشعر والقصة والرواية، فاضل  .15
 .1975ثامر، منشورات وزارة االعالم، 

، فاروق شوشة، محمود عمي مكي، دار الكتب، 1الدب،جمعجم مصطمحات ا .16
 .41م: 2117مصر، 

 .373م: 1987، 2مفتاح العموم، السكاكي، دار الكتب العممية، بيروت،ط .88
 الرسائل الجامعية:

اسموب التشخيص واثره عمى الصورة الشعرية الحديثة قراءة من نماذج نازك  .18
لة ماجستير، جامعة بوضياف، المالئكة، أوعيل فاتح، يحياوي عبد الرحمن، رسا

 م2121الجزائر، 
شعر فاضل العزاوي دراسة نقدية ، محمد رضا شارف، الجامعة المستنصرية، كمية  .19

 م.2119اآلداب، 
الصورة االستعارية في شعر ابي فراس الحمداني، سعاد عزيز جداع، رسالة  .21

 م.2112ماجستير، جامعة ديالى، 
عربي بين) كميمة ودمنو وفاكية الخمفاء القصص عمى لسان الحيوان في االدب ال .21

ومفاكية الظرفاء( دراسة موازنة، لينا اكرام طيير، رسالة ماجستير، جامعة اكمي 
 م.2121محند أولحاج، الجزائر، 
 البحوث والمجالت األدبية:

اسموب التشخيص واثره عمى الصورة الشعرية الحديثة قراءة من نماذج نازك  .22
فاتح، يحياوي عبد الرحمن، رسالة ماجستير، جامعة بوضياف،  المالئكة، أوعيل

 م2121الجزائر، 
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اسموب الحوار في النص الشعري الحديث، حازم فاضل محمد، مجمة جامعة بابل  .28
 2115، 4، ع23لمعموم االنسانية، مج

، 14االغتراب في شعر احمد مطر، معتز قصي ياسين، مجمة دراسات البصرة، ع .24
 .59م: 2112

 .22في ديوان الخنساء، محمد خميل الخاليمة ، االردن:  التشخيص .25
التشخيص في عمويات الشيخ  صالح الكواز الحمي، نوال جاسم محمد، مجمة كمية  .26

 م.2121، 1، ج39التربية، جامعة واسط، ع
ثنائية الموت والبعث في تجربة خميل حاوي، احمد موسى الخطيب، مجمة الجامعة  .27

 م:2115 ،1، ع23االسالمية، عمان، مج
الحكاية عمى لسان الحيوان) كميمة ودمنو(، االستاذ بناني، جامعة وىران، كمية  .28

 .97اآلداب، الجزائر: 
صورة التجسيد والتشخيص في شعر محمد بمقاسم خمار، دراسة في التشكيل  .29

، 9الداللي والجمالي، عبد القادر زروقي، مجمة اشكاالت في المغة واالدب، مج
 .343م: 4،2121ع

ائبية والبعد الدستوبي في نقد االليديولوجية دراسة تحميمية مقارنة لنماذج مختارة العج .88
من االعمال الروائية لماركيز وفاضل العزاوي، خالد جمال حسين، أيسر محمد 

 م2121، 2، ع47فاضل، مجمة دراسات العموم االنسانية واالجتماعية، م
ا، فاطمة جمشيدي، مجمة مالمح االغتراب في شعر عمي فوده وردود فعمو عميي .88

 م2117، 27اضاءات نقدية ،ع
النسق الثقافي المضمر في شعر نزار الخاص بالمرأة ديوان) احمى قصائدي(  .82

 .م2119، 21انوذجًا، احمد قاسم أسحم، مجمة بحوث جامعة تعز، ع
 المواقع االلكتررونية:

مة حوارات فاضل العزاوي، يشعل النار في ثياب الدينصورات الشعرية، مج .33
 /https://www.nizwa.comنزوى
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فاضل العزاوي باٌب آخر مفتوح عمى الوىج القديم، ىاشم شفيق،  .88
 https://almadasupplements.com/7م:2117

داثي ميزه عن اقرانو من جيل فاضل العزاوي ثراء التجربة والبيان الشعري الح .88
 /https://www.nizwa.com4الستينات

فاضل العزاوي متعددًا  شاعر المتاىة والروائي الرائي، نقاًل  .36
 https://www.nizwa.com/A- من:

المستوى الصريح والخفي في قصائد شارل بودلير ومحمد حممي الريشة ، العربي  .88
 https://bilarabiya.net/18857.htmlم:2121الحميدي، 
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