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حسنا والعلوم. اآلداب كلية وعميد وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس إىل مث
اإلنس ومجيع اجلامعة ومدير وانية العربية اللغة قسم يف علىاحملاضرين أدهبا

.ميفكتابةهذهالرسالةهتمساعد
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لوالدي خاصة الباحثة تشكر أن تدعمهماوالتنسى على احملبوبني ها
لعلىاهللمودعاهت الرسالة هذه يفإمتام أحسانالثوابيفالدنياأنا جيزيهما
واآلخرة إمتام. يف ساعدوها الذين األصدقاء إىل الرسالةهذهوأخريا وترجو.

 نفسها هلا نافعة الرسالة أنتكونهذه وللقارئنيعامةالباحثة خاصة وختتم.
اهللو.ملساعدينيفكتابةهذهالرسالةعسىاهللأنجيزيكلاثةبالدعاهالباح
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 جتريد
 

 : روضة اسم الطالبة
 145303525:  رقم القيد

 : كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/قسم اللغة العربية وأدهبا الكلية/القسم
 الرمزية يف رواية "مسمار جحا" لعلى أمحد ابكثري:  موضوع الرسالة
 رشاداملاجستري: املشرف األول
 حممدفردوساملاجستري:  املشرف الثاين

الرمزية يف رواية "مسمار جحا" لعلى أمحد كان موضوع هذه الرسالة 
ية  هي مشكلةابكثري )دراسة حتليلية وصفية(. ارتكزت الباحثة يف 

صورة الرمز
فهي منهج الوصف  هذه الرواية وأما الطريقة املستخدمة يف التحليلمترد جحا. 

. ومن النتائج اليت حصلت عليها بطريقة الوصف أو تصوير البياانت التحليلي
جحا اربعة انواع وهى القط يرمز رة الرموز يف موجودة رواية مسمار صو  الباحثة

عن صفة الطمع والذكية، ومسمار يرمز عن صفة احلكومة القوية، ومنزل يرمز 
 منه الشعب.عن صفة الشعوب املظلومني، ووزن يرمز عن الظلم الذي يعاين 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث .أ
األدب هو مرآة احلياة اليت تعاكس مما حيدث حياة األدب، ألن األدب 
يتبع احلياة اإلجتماعية يف خمتلف حاالت تطورها، وهو يتبعها ألن تؤثر فيه. 

عندهم أنه كلما وقع وتغيري يف احلياة اإلجتيماعية وقع تغيري والد ليل على ذلك، 
 1مشابه له يف الدب.

العمل   احلقيقية واخليالية.القصص  ىقائمة عل عما  األدبية يف األدأب
 ةجتارهبم. الرواية هي واحداألديب هو اإلعالم املستخدمة مؤلفا لنقل األفكار و 

عديد و مقارنة الشعر و التمثيلية. يف الرواية  ةاجلديد يةمن األعما  األدبية اخليال
 منهي ،و الرمزية منها قراءهتا ستمرتان القارئ  تدفعاليت ىف الرواية من العناصر

ملعرفة معاين العميقة ، ولكن  تكتف مبعرفة القيم الرواية فقطال أدفع القارئ ان 
 من الرواية.

                                                           

 57م(، ص:  1891، )دار املعرفة ب تونس، يف اتريخ األدب مفاهيم و مناهجحسني الواد، 1
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ارة ابلشفة شالرمز إلغة هو اإلشارة دون اإلفصاح، قا  الراغب: )الرمز في
والصوت اخلفي والغمز ابحلاجب، وعرب عن كل كالم كإشارة ابلرمز، كماعرب 

ٍم ِإالا َرْمزاً". 2عن الشكاية ابلغمز، قا  تعاىل :"قَاَ  آيَ ُتَك َأالا النااَس َثالَثََة َأَّيا
 

اجلملي، حيث  أما الرمز يف االستعما  فإنه يقتصر على املعىن الرتكييب أو
يف سياقه -ئه النصو إىل معىن آخر يتحرك يف ضهايهدف من وراء ظواهر 

دون اإلفصاح أو البوح به، وعندان أن الرمزية جماهلا أوسع من ذلك،  -اجلملي
ألهدافها ابتداًء من املستوى املفردايت ولكن دون أن ينعقد هلا  فهي تؤسس 

تتحرك يف عامل التصورات ال مدلو  تصديقي، ملا هو واضح من أن املفردات 
غري، ولكن هذه التصورات األولية سوف ترتشد فيما بعد يف املستوى اجلملي، 
لرتسم أهدافًا أكثر قراًب ونضجاً، ولكنها ال تتجاوز املدلو  واإلرادة االستعمالية 
مث تتحرك الرمزية ابجتاه أهدافها اجلدية، وهنا تكمن املقاصد الفعلية من جهة، 

 3على الوقوف عليها من جهة أخرى.والقدرة 
الرمزية هي مذهب يف األدب والفن يقو  ابلتعبري عن املعاين ابلرموز 
واإلمياء، حركة فنية وأدبية تعطي القيمة للمل الفين ليس من خال  احتذاء 
الواقع، ولكن من خال  التآلفبني املشاعرواالنفعاالت 

واألفكاروالصورواألشكالوفققوانينهماخلاصة 

                                                           
 11، ص الرمزية واملثل يف النص القرآينالشيخ طال  احلسن، 2
 15-11نفس املرجع، ص 3
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سوعياً،تعنيالرمزيةاختاذموقفمناوئضدالفلسفة مو 
 4الوضعية،واملذهبالطبيعيفياألدب،والرمزيةتسعى إلىوضعاملكافئالتشكيلي للطبيعة.

 Charles PierreBaudelaireواحد هو ، العديد من األرقام اليت حددت الرمزية
اليت الرمز هو وسيلة أو أداة .لبورديو 18الذي املنشئ لبداية رمزية يف القرن 

يستخدمها للدخو  يف عامل آخر، حيث األحالم واخليا  واهللوسة، جنبا إىل 
 7جنب مع الواقع الذي حيققه من خال  وسيلة اللغة.

 
 ب. مشكلة البحث

حتتاج  ة الىتفيها مشكل ان الباحثة تر من اخللفية اليت قد سبقت ذكرها ت
 :حلهاإىل 

 لعلى أمحد ابكثري؟يف رواية مسمارجحا  ية مترد جحاالرمز  ما صورة
 

 ج. أغراض البحث
ملعرفة  هوغراض يف هذه الرسالة أوأما  

 .صورةالرمزيةمتردجحافريوايةمسمارجحالعلىأمحدابكثري
 

                                                           
- جامعةدمشقللعلوماهلندسيةاجمللدالتاسعوالعشرونالرمزوالرمزيةفيالفنالتشكيلي، ، واخروندرويش 4
 112، ص 2113العدداألو 

5Elia Madya K, Simbol Dalam Sajak L’Horloge Karya Charles Baudelaire, )Jatinangor: 

Universitas Padjadjaran: 2012): hal 7 
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 السابقة ةاسر لدا.د
، أفريياين دوي سوسانيت .1

وأما النتاج منها هي : "اإلضافةومعانيهافيمسرحيةمسمارجحالعليأمحدابكثري"
أنواعاإلضافةاملوجودةفىمسرحيةمسمارجحالعليأمحدابكثريكمايلىاإلضافةاملعنأما

، موضعا145ويةالتيتفيدالتعريفللمضافعلى
. اإلضافةاللفظيةعلىواحدموضعا، موضعا1اإلضافةاملعنويةالتيتفيدالتخصيصعلى

معاانإلضافةاملوجودةفىمسرحيةمسمارجحالعليأمحدابكثريكمايلىاإلضافةالتيتدلو 
، موضعا18 "البيانية" اإلضافةالتيتدلعلىمعىن، موضعا117 "الالمية" علىمعىن

، موضعا12 "الظرفية "اإلضافةالتيتدلعلىمعىن
 1."التشبيهية "وملتجدالباحثةاإلضافةالتيتدلعلىمعىن

وأما النتاج لعليأمحدابكثري"  "مسمارجحا "ستينورهداية، "االقتباسفيمسرحية .2
 والنصوصاملقتبسمنالقرآانلكرميمنها هي : أما

مثانوثالثوننّصا،واملقتبسمناحلديثالشريفثالثةنصوص، 
االقتباسالتامسبعةنصوص، و االقتباسبتغيريإثناعشرةنصوص، واالقتباساللفظى 

                                                           
ري، )سوراابَّي،  اإلضافةومعانيهافيمسرحية"مسمارجحا"لعليأمحدابكثأفريياين دوي سوسانيت، 6

 2115كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية، جامعةسوانأنمبيالإلسالميةاحلكومية( 
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واالقتباسثابتاملعنىأربعيننصوص،  عشريننصوص،وتدالالقتباساملعنوىنصني،
 .5واالقتباس متغيرياملعنىأحدنص

 
 صطلحاتمعاين امل. ه

قبل أن تركز الباحثة من املوضوع املبحوث يف هذه الرسالة، أرادت الباحثة 
 أن تشرح وتعرف معاين املصطلحات اليت تتضمن يف هذا البحث كمايلى:

 الرمزية .1
أما الرمز يف االستعما  ،يف اللغة هو اإلشارة دون اإلفصاح ج      رموزالرمز 

إىل هااجلملي، حيث يهدف من وراء ظواهر  فإنه يقتصر على املعىن الرتكييب أو
دون اإلفصاح أو البوح  -يف سياقه اجلملي-ئه النصو معىن آخر يتحرك يف ض

الطريقة الرمزية: مذهب يف األدب والفن ظهر يف الشعر أوال،  يهالرمزية و  9.به
يقو  ابلتعبري عن املعاىن ابلرموز واإلحياء، ليدع للمتذوق نصيبا ىف تكميل 

 8.الصورة أو تقوية العاطفة مبا يضيف إلىي من توليد خياله
  

                                                           
سوراابَّي، كليةاآلدابوا، )لعليأمحدابكثري "مسمارجحا "ستينورهداية، االقتباسفيمسرحية7

 2115لعلوماإلنسانية، جامعةسوانأنمبيالإلسالميةاحلكومية(  

 15-11، ص املرجع السابق الشيخ طال  احلسن،9
)القاهرة :  جممع اللغة العربيةاملعجم الوسبط: الطبعة الرابعة، )رئيس جممع اللغة العربية(شوقي ضيف8

 352ص.  ،2114، مكتبة الشروق الدولية(
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 الرواية .2
رواية مبعن القصة  –يروي  -مشتق من كلمة روى  يف اللغة الرواية
هي أوسع من القصة يف أحداثها وشخصيتها،  إصطالحا ايةو والر  11الطويلة.

 11عدا أهنا تشغل حيزا أكرب وزمنا أطو .
 مسمار جحا .3

 يف يتلا، فصو مسرح من سته  أصلهمسمار جحا لعلى أمحد ابكثري  
يف رواية. الرواية حتكي قصه مدينه الكوفة بقياده حاكم  ةوقت الحق خمطوط

 .اي ظلم ىجحا كرمز للمقاومة والنقد علاملشكلة، يف هذه ظلم
 
 منهج البحث و.

 يالرسالة فه كتابة  تخدمت الباحثة يف هذهأما منهج البحث الذى اس
على يد  الرمزيةاالستقراء على نظرية  بطريقة الوصف التحليلي وهوامنهج 

ن حيث أنه دراسة على طريقة م (re BaudelairerCharles Pie)بودلري تشارلز بيري 
 .ظلمية جحا ضد حاكم ز طرق الرم

وجلمع املعلومات والبياانت هلذه الرسالة تعتمد الباحثة على طريقة البحث 
الرسالة فتعتمد الباحثة على الطريقة اليت قررها  كتابة  املكتيب، وأما كيفية هذه

                                                           

 553ص.  نفس املرجع7
 421)بريوت : دار صادر(، ص.  لسان العربابن منظور، 11
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اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانري اإلسالمية  كليةقسم اللغة العربية وأدهبا  
 احلكومية دار السالم وهو الكتاب:

Pedoman penulisan skripsi (jurusan bahasa dan sastra arab) fakultas 

adab dan humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014. 
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 الباب الثاين

 أمحد ابكثري ترمجة علي

يف هذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن ترمجة علي أمحد ابكثري الذي 
 يتناول من نشأته ودراستهة وحياته االجتماعية والسياسية وفاته ومؤلفاته.

 
 نشأتهحياته و  .أ

 هوو  أمحد ابكثري امسه كامل هو على أمحد بن حممد ابكثري الكندي، كان
 ينتمون ابكثري وآل هو الشاعر. األديب املعروف واملسرحي اإلسالمي الكاتب

 احلسب يف جذم هلم األرومة أصالء املعروفة. فهم اليمنية كندة قبيلة إىل
 هذه ينتمي إىل الذي الكندي القيس علينا امرؤ خباف ، وليسواألدب والنسب
 1القبيلة.

 ومثان وثالمثئة ألف سنة احلجةو ذ من عشر اخلامس يف أمحد ابكثري ولد
 شهر من والعشرين احلادي املوافق ،)ه 1238( ذواحلجة 11 وعشرين هجرية

 يف) م 1111(ديسمرب ميالدية وعشر ألف وتسعمئة سنة أول كانون ديسمرب
 التاجر والده أرسله من حضرموت، عربيان والداه إندونيسيا، يف سورااباي مدينة

                                                           

، )د.م : حقوق النشر علي أمحد ابكثري حياته شعره الوطىن واالسلميحمي، و أمحد عبدهللا الس 1
 11(، ص.3117األلكرتوين حمفوظة ملوقع ابكثري على االنربنت، 
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 أهله إىل جانب لينشأ عمره من العاشرة أو التاسعة يف وهو حضرموت إىل
 انتهاجها على املهجر يف احلضارمة دأب عادة وهذه، البادية يف وعشريته
 .3البادية أبخالق ويتخلقوا العروبة يف موغال أبناؤهم مسلكا ليسلك

 علوم ويتعلم العربية يتقن أن ابكثري أمحد علي للفىت املمكن من وكان
 يف آابؤهم اتبعها طيبة سنة هناك للحضارم كان  ولكن بيسر هناك الدين

 من اللغة إلتقان األصلية مواطنهم إىل أوالدهم ارسال يف البعيدة مهاجرهم
 الولد يرتىب ولكي جهة من عجمة أو لكنة بال الكرمي القرآن قراءة وتعلم منبعها

 عن بعيًدا النفس على االعتماد على ويتدرب وتقاليده عاداته لىع وطنه يف
 2.أخرى جهة من ساعده ويشتد عوده يقوى حىت والديه

  وإمنا ،النظامية املدارس من نوع أي الوقت ذلك يف حضرموت يف يكن ومل
 يتلقون مث الكتاتيب يف والكتابة القراءة مبادىء علم يتلقون التالميذ كان

 يلزموهنم مشايخ أيدي على والفقهية العربية والعلوم اللغة يف املتقدمة الدروس
 4.املتون بعض وحفظ والفقه النحو كتب  من جمموعة قراءة معهم يتموا حىت

 علي الفىت حياة وأخذت النشأة هذه بدأت احلضرمية (سيئون) مدينة ويف
 العربية الثقافة طريق وعلى واألجداد اآلابء أرض خطوها على تبدأ ابكثري أمحد

                                                           

، )حقوق النشر األلكرتوين حمفوظة ملوقع االديب علي أمحد أمحد ابكثريرواية علي عبد هللا اخلطيب،  3
 11( ص. 3111ابكثري )االنربنت، 

3 http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=10342, diakses 

pada tanggal 17 september 2017, 10.57 WIB. 
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 سيئون يف الديين املعهد مث يف الكتاب يف األولية دراسته هبا بدأ فقد . اخلالصة
 هذه كل يف الدراسة كانت وقد النهضة مدرسة إىل بعد فيما حتول الذي

 تدرس وإمنا ، منظمة دراسة إىل وال حمدد منهج إىل تستند ال املكاتب واملعاهد
 نشأته بدأت الدراسة بدء ومع القدمي األزهرغرار  على والدينية العربية العلوم
 مبكرة تظهر عليه األديب التكوين مظاهر وبدأت والدينية والثقافية العربية

 1وأخذت.
 الكتب وخباصة الصغر منذ الرتاث كتب بقراءة االهتمام كثري كان فقد

 تتجلى مواهبه وبدأت األدبية ثقافته تطوير الكتب يف هذه أثرت وقد . األدبية
 الفىت كان وقد . عمره من عشرة الثالثة سن يف وهو الشعر يقرظ فأخذ وتربز
 املعجبني أشد من كان كما القيس وامرئ املتنيب شعر بقراءة شغوفا ابكثري علي
  1.هبما

 األولية دراسته تلقى مث سيئون مبدينة كتاب يف تعليمه مبادئ شاعران تلقى
 وإمنا حمدد منهج اىل تستند ال املعهد هذا يف وكانت الدراسة الديين معهدها يف

 أعرف فيما الدراسة وكانت هذه . واألدبية والدينية اللغوية العلوم من خليط هي
الثانوية  شهادة على بعد فيما حصل الشاعر أن غري اإلعدادية الشهادة تعادل
الشاعر أرسل إىل  . املصرية اجلامعة دخول من مكنته اليت (البكلوراي) العامة

موطنه األصلي ) حضرموت ( من ) اندونيسيا ( ألول مرة يف حدود عام 
                                                           

 31، ص.املرجع السابق، حميو أمحد عبدهللا الس 1
  مكننفس  1 
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م ويف ديوانه املخطوط )أزهار  1131م ومل يعد إليها إال يف حدود عام  1118
الرىب يف أشعار الصبا( وهو عبارة عن الشعر الذي قاله يف صباه حبضرموت . 

م بكلية اآلداب بقسم اللغة  1124ام فقد التحق شاعران ابجلامعة املصرية يف ع
م وبعد أن حصل على درجة الليسانس يف  1121اإلجنليزية وخترج منها عام 

 حيث للمعلمني) الرتبية مبعهد التحق اجلامعة من التخرج وبعد األدب اإلجنليزي.
 7(.م 1141 سنة من خترج

العريب مسه يف العامل ا كان علي أمحد ابكثري على شهرته الكبرية وملعان
الذين قادهم تواضعهم إىل االمتناع عن  واإلسالمي من طليعة األدابء وهم قلة

احلديث عن أنفسهم. فقد عاش ابكثري حياته األدبية اليت تزيد على أربعني 
عاماً. معظمها يف مصر. زاهدًا يف األضواء ال يتصدر اجملالس اليت تؤخذ فيها 

ضاايه اخلاصة وال يثري حول نفسه الصور وال يشغل الناس حبياته اليومية وق
الزوابع واإلشاعات، وال تكاد جتد له صورًا كثرية يف الصحف واجملالت رغم 

، 1111إىل أن مات فيها سنة  1124تكرار امسه، فمنذ وفد إىل مصر سنة 
وعاد إىل حضرموت  1111والناس ال تعرف عنه إال أنه ولد يف أندونيسيا سنة 

 8موطن اآلابء واألجداد.
، 1124وذكر املؤرخون أن علي أمحد ابكثري وصل إىل مصر يف عام 

قاصدًا األزهر الشريف وتعلم علوم القرآن واللغة والفقه واحلديث، وذكر أنه بلغ 
                                                           

 34-32ص. نفس املرجع، 7 
8 http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=10342, diakses 

pada tanggal 17 september 2017, 11.30 WIB. 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=10342
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فيها شوطًا كبرياً، ولكن ميوله وإجتاهاته لألدب واتصاله ابحلركة األدبية والثقافية 
ع والعادات الفكرية املتوارثة يف مصر آنذاك، واليت وصفت ابلثورة على األوضا 

فياألدب، جعلته يغري وجهته من الدراسة األزهرية والدينية إىل دراسة األدب 
لية اآلداب جامعة فؤاد األول، بتشجيع من األديب السورى العاملي، فالتحق بك

حمب الدين اخلطيب خترج ابكثري ىف كلية اآلداب قسم اللغة اإلجنليزية عام 
، وبعد خترجه 1141ية املعلمني وانل دبلوما يف الرتبية عام ، والتحق بكل1121

م مث نقل إىل 1111عمل مدرسًا للغة اإلجنليزية بوزارة املعارف حىت عام 
مصلحة الفنون، اليت أصبحت بعد ذلك وزارة اإلرشاد القومي، ويقى هبا موظفاً 

 1م.1111إىل أن أسلم روحه إىل ابرئها عام 
 

 مؤلفاته ب.
هو كاتب مشهور يف حمل األدب كالرواية، والشعر،  ابكثريعلى أمحد 

وانتاج ابكثري األديب أيضا متنوع فهو مل حيصر نفسه يف نوع والتاريخ.  والنثر،
معني وان كان اجلانب املسرحي هو الغالب يف انتاجه. فهو قد كتب الرواية 

 الصحف يف واملسرحية بقسميها الشعرية والنثرية كما كتب شعرا كثريا بعضه نشر
 .والبعض اآلخر الزال خمطوطا واجملالت

                                                           
 12-13ص  (،1111حممد أبو بكر محيد، على أمحد ابكثري يف مرآةعصره، )القاهرة: مكتبة مصر،  1
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ومؤلفات ابكثري تنقسم إىل القسمني املعروفني يف األدب نثرية وشعرية فأما 
 النثرية :

 الرواية : .1
 .مثلتها أم كلثوم يف فيلم سينمائي. وقد م1144عام سالمة القس  .أ

 ليدخل "جلنار" ابسم اترخيية روايةهو  11.م1144عام  إسالماه وا .ب
 وجيعله اسنها يغري أبن عليه فأشرت املعارف وزارة لدى مسابقة هبا

 وهى الوزارة جبائزة القصة هذه فازت وقد ذلك فاستحسن "جهاد"
  11جنيه. 211

وهي رواية خيالية تناول فيها حياة  .م1141عام  ليلة النهر .ج
 املوسيقار املصري املعروف فؤاد حلمي.

الذي أراد هبا ابكثري تصوير الثورة  .م1148عام  الثائر األمحر .د
 الشيوعية وخماطرها على الشعب العريب املسلم.

وكل هذه الرواايت استوحاها واستمد  .م1111عام  سرية شجاع .و
حوادثها من التاريخ اإلسالمي القدمي فقد استمد قصة سالمة 
والقس من اتريخ العصر األموي وواإسالماه من عصر املماليك 

من عصر القرامطة . وسرية شجاع من اتريخ العصر  والثائر األمحر
 الفاطمي.

                                                           

 14، ص. املرجع السابقأمحد عبد هللا السومي،  10 

 41ص.  ،املرجع السابق حممد أبو بكر محيد، 11 
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  :املسرحية .3
وإذا كان ابكثري يف الرواية عمد إىل التاريخ االسالمي خاصة فانه يف 
املسرحية تفرعت به السبل يف التأليف وتلون إنتاجه أبلوان شىت ومن هذه 

 األلوان.
 االجتماعي: املسرح

هو تلك املسرحيات اليت ألفها األديب واستمد حوادثها من اجملتمع ومن 
تقاليده واستخلصها من حياته واملسرح االجتماعي أو املسرحيات عاداته و 

 االجتماعية قليلة يف أدب ابكثري وليس لدينا من تفسري لذلك إال قوله :
شأ أن اجملتمع املصري جمتمع واسع وليس من السهل على كاتب مثله ن

بعيدا عن اجملتمع أن يستقرئه أو يلم به . ومع ذلك فقد كتب أربع مسرحيات 
 عن اجملتمع املصري ومسرحية واحدة عن اجملتمع احلضرمي وهى :

تتحدث  ( ) مسرحية شعرية 1124عام  مهام أو يف عاصمة األحقاف .1
 .فيها ابكثري عن بالده حضرموت، بالد األحقاف

 .م1141 عام -اجتماعية -الدكتور حازم .3
 .م1113عام  -اجتماعية - الدنيا فوضى .2
 .م1113عام  -اجتماعية - قطط وفريان .4
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 : السياسي املسرح
املسرح السياسي عند ابكثري على نوعني نوع استمد حوادثه من 

 موضوعات الساعة ونوع استوحى حوادثه من التاريخ واألساطري القدمية .
 موضوعات الساعة :فمن املسرحيات اليت استوحى حوادثها من 

 ترمز"  جحا مسمار" مسرحية لقيت وقد 13.م1111عام  مسمار جحا .1
 وجعل ملصر، الشكلى االستقالل أعطى الذى الربيطاىن حتالل اال إىل

 للدخول حية املسر ىف البيت ابئع يتذرع كما شئوهنا ىف للتدخل يتذرع
 أن على مكانه ىف مدقوقا يبقى أن التائع اشرتط الذى املسمار لرؤية

 12.أراد مىت وجوده من فبتحقق إليه يدخل
 على ينصب موضوعها كان .م1114عام  -إجتماعية-حبل الغسيل .3

 عالية كانت أهنا واحلق فيه، هوادة ال انصبااب الشيوعيني وءوس
 14.الصوت

 .م1113عام  -سياسة -إمرباطورية يف املزاد .2
 .1141عام  -سياسة -عودة الفردوس .4

هذه املسرحيات يعرب فيها الكاتب عن أوضاع وآراء سياسية خمتلفة 
استوحاها من موضوعات الساعة . أما املسرحيات اليت حتدث فيها عن القضية 

                                                           

 11-14أمحد عبد هللا سوحمي، املرجع السابق، ص.  13 
 12ص.  ،السابق املرجع حممد أبو بكر محيد، 12 
 14، ص. نفس املرجع 14 
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الفلسطينية واخلطر الصهيوين وكان مستمدا حلوادثها من التاريخ اليهودي ومن 
 األساطري القدمية هي :

عام  ريخ اليوانين القدمي (مأساة أوديب ) استمد موضوعها من التا .1
 .م1111

 .م1111عام  -سياسة -شعب هللا املختار .3
 .م1111عام  -سياسة -اله إسرائيل .2
 .م1841عام  -سياسة -شيلوك اجلديد .4
 .م1117عام  -اترخيية -الدودة والثعبان .1

 : التارخيي املسرح
أما املسرح التارخيي فقد استوحى موضوعات مسرحياته من التاريخ 

القدمية أيضا ومن التاريخ احلديث كما فعل يف مسرحية ابراهيم ابشا واألساطري 
 وهذه املسرحيات :

 إبراهيم ابشا وتثسمل مسرحيتني أخريني مها : .1
 .م1128عام  -اترخيية -عمر املختار .أ

 .م1148عام  -اترخيية - ( فارس البلقاء ) أبو حمجن الثقفي .ب
 .( اخناتون ونفرتييت ) مسرحية شعرية ابلشعر املرسل .3
 قصر اهلودج ) مسرحية غنائية ( أوبرا. .2
 .م1141عام -أسطورية -الفرعون املوعود .4
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 .م1141عام  -اترخيية -السلسلة والغفران .1
 .م1111عام -أسطورية -الفالح الفصيح .1
 .م1111عام -سياسية-سر احلاكم أبمر هللا .7
 .م1111عام  -اترخيية-(أبو دالمة )مضحك اخلليفة .8
 .1112عام -أسطورية-سر شهرزاد .1

 .م1111عام  -اترخيية-دار ابن لقمان .11
 .م1111عام -أسطورية -أوزوريس .11
 .1114عام  (اترخيية جمموعة متثيليات) عمر هكذا لقي هللا .13
 .م1172عام  (اترخيية جممومة متثيلياتمسوات )من فوق سبع  .12

 موضوعات أخرى :
 .م1141عام  روميو وجولييت. مرتمجة عن شكسبري ابلشعر املرسل .1
املسرحية من خالل جتربيت الشخصية. دراسة حتليلية للتأليف فن  .3

 .م1111عام  املسرحي
هاروت وماروت مسرحية ضمنها روح العصر من صعود اإلنسان إىل  .2

 .م1113عام  القمر
 املخطوطات :

هذه جمموعة من مؤلفات ابكثري اليت نشرت والزال هناك الكثري من 
 ومن هذه املخطوطات : املخطوطات تنتظر النور يف مكتبة األديب
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 يف الشعر:
) أزهار الرىب ىف أشعار الصبا ( دفرت يضم بني دفتيه عشرات القصائد  .1

الطويلة واملقطع الشعرية . وقد رتبه الشاعر يف صباه حسب تواريخ 
القصائد وكتبه خبط مجيل نسخ وقد أخذت ) األرضة ( تلتهم هذه 

 د.الكراسة حىت أن بعض الكلمات قد غابت عن الوجو 
) ابكورة الشعر ( دفرت صغري يضم القصائد اليت قاهلا يف الفرتة اليت  .3

 ه. 1241ه . .   1241قضاها يف اندونيسيا من عام 
) العدنيات ( دفرت يضم جمموعة القصائد اليت قاهلا يف عدن والصومال و  .2

 احلبشة.
) احلجازايت ( دفرت يضم .القصائد اليت قاهلا يف الفرتة اليت قضاها يف  .4

 حلجاز.ا
 يف النثر:

 أما يف النثر فان هناك كثريا من املسرحيات تنتظر الطبع هي :
 م.1111عام  -اجتماعية-عرائس وعرسان .1
 .الشاعر والربيع ) جمموعة متثيليات (  حزام العفة  مثاين عشرة جلدة .3
 م.1111عام  -اترخيية-أحالم انبليون .2
 م.1111عام  -اترخيية-مأساة زينب .4
 خمطوطة.-اجتماعية-شلبية .1
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 م.1111عام -اجتماعية-قضية أهل الربع .1
 م.1111عام  (الوطن األكرب)مسرحية شعرية .7
 م.3111عام -أسطورية-فاوست اجلديد .8
 م.1111عام -سياسية-التوراة الضائعة .1

 .م1111اترخيية عام -حرب السويس احملاكمة .11
وعند ولعل مفتاح هذه احلياة ، وحوادثها الزال يف بيت األديب ابكثري 

عائلته فان كتب شيئا فالدارسون أحق بقراءته وأحق مبعرفته وأن مل يكتب شيئا 
. وبنشر هذا الشعر ميكن ه مفتاح هذه احلياة وسرها الدفنيعن هذه احلياة فشعر 

للدارس أن يقف على أشياء كثرية ومفيدة تنري له الطريق و تضع أمامه معامل 
 11حياته وأدبه. يهتدي هبا لفهم شخصية هذا األديب ولفهم

                                                           

 81-11 ص.، املرجع السابق، حميو أمحد عبدهللا الس 15 
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 الباب الثالث

 نظرية الرمزية

 مفهوم الرمزية .أ
)يف علم البيان( هو  -العالمة و-الرمز جـــــ رموز هو اإلمياء واإلشارة. و

 أو العينني، أو ابلشفتني، يطلق اإلشارة الرمزيف اللغة العرب  1الكناية اخلفية.
يطلق الرمز لغة عند الفرنسيني علي  0.اللسان أو الفم، أو اليد، أو احلاجبني،

شكل أو عالمة أو أي شئ مادي له معين اصطالحى كالكلب يرمز به 
لألمانة، وكالرموز اليت تدّل علي العناصر الكيميائية، وكالعالمات اليت علي قطع 

 3النقود مشرية إيل مواضع ضرهبا.
لرموز الرمزية هي مذهب يف األدب والفن يقول ابلتعبري عن املعاين اب

واإلمياء، حركة فنية وأدبية تعطي القيمة للمل الفين ليس من خالل احتذاء 
 والصور واالنفعاالت واألفكار بني املشاعر الواقع، ولكن من خالل التآلف

 ضد مناوئ موقف اختاذ الرمزية تعين اخلاصة موسوعياً، قوانينهم وفق واألشكال

                                                           

)القاهرة :  املعجم الوسبط: الطبعة الرابعة جممع اللغة العربية،، )رئيس جممع اللغة العربية(شوقي ضيف1 
 370مكتبة الشروق الدولية( ص. 

 66، ص. الرمزية يف األدبني العرىب والغرىبأمري وغالم،  0 
 66نفس املرجع، ص.  3 
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 وضع تسعى إىل والرمزية ب،األد يف الطبيعي واملذهب الفلسفة الوضعية،
 4التشكيلي للطبيعة. املكافئ

الرمزية يف األدب فهي حركة أدبية متيزت يف فرنسا يف أواخر القرن التاسع 
عشر. وكانت هذه احلركة ثورة علي الطبيعة البالغة الغاية يف اجلمود، وعلي 

 5الربانسية املفرطة يف الوضوح.
 من مانبعت أول نبعت فقد العريب، يف األدب اجلاهلى الرمزية ابملفهوم

 6.التعبري يف املباشرة وغري اإلجياز،: ركنني علي وتعتمد اجلاهلي، األدب
يف اجلماليات هذه احلالة حيث ينحل إلحساس يف االنفعال، أو حيث 
يلبس الفنان األشياء لونه الوجداين اخلاص، صارت مألوفة، راسخة يف الصورة 

 7إليها ابسم الرمزية.الفنية الراهنة اليت يشار 
 

 اتريخ لرمزية .ب
 الرومانسية على فعل كردّ  عشر التاسع القرن أواخر يف الرمزية نشأت

 والواقعية الربانسّية معايشةً  العشرين القرن أوائل حىت واستمرت والربانسّية،
 6مريكا وأوراب.أ مشلت حىت امتدت مث والطبيعية،

                                                           

 التاسع اجمللد اهلندسية للعلوم دمشق جامعةالتشكيلي،  الفن يف والرمزية الرمزواخرون،  درويش 4 
 660، ص 0213األول العدد -والعشرون
 66، ص. ، املرجع السابقأمري وغالم 5 
 66نفس املرجع، ص.  6 
 660ص.  املرجع السابق، واخرون، درويش 7 

8 http://www.alukah.net/literatur_languange/0/29662/#ixzz53hY57mTp diakses 10 Januari 

2018, 11.05 WIB 

http://www.alukah.net/literatur_languange/0/29662/#ixzz53hY57mTp
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م( رائد للرمزية يف فرنسا، 1601-1667) Charles Pierre Baudelaireكان 
م( 1666-1644م( ومالرمه )1666-1644بل إن بورا يعد مع فرلني )

إن بودلري قدأتثر أبدب بو، وبدا هذا التأثر واضحا ىف ديوانه  أشهراء الرمزية.
-1644وأما مالرمه ) الذى أثر بدوره فيمن تال بودلري من الرمزيني. أزاهر الشر

وصلت الرمزية إىل هناية الشوط من التحديد والتعقيد، وإليه  ( فعلى يده1666
 6يرجع الفضل ىف طبع الرمزية ابلطابع الكامل.

 مينسكي،. ن) عشر التاسع القرن تسعينيات يف الرمزية بدأت روسية ويف
 العشرين القرن أوائل ويف( بريدسون. وف ابملونت. وك مريجيكوفسكي،. ود

 وغريهم. ابلرتوسايتس. وج وفياشيسالف، بيلي. وأ يلوك،. أ الرمزيني إىل انضم
 عدد(  1632 عام إىل 1652 بني امتدت اليت) الرمزية رواد جيمع وكان

 والقصة الشعر) األدب جمايل يف واضح بشكل وانتشرت املشرتكة األهداف من
: هم التشكيلية احلركة يف روادها أشهر وكان التشكيلي، والفن( واملسرحية
وكذلك  (P. Gauguin)رودون، جوجان  كاريري شافان، دو بويف مورو، غوستاف

النحات رودان هذا فضاًل عن فنانني من مرحلة سابقة كانت قد مهدت للرمزية 
( وجيمس أبون 1606-1660) (Rosseti)أمثال املصور دانيت غربيل روسييت 

( هذا فضاًل عن ممثلي البونت آفن 1634-1623) (Whistler)ميكنل ويستلر 
(Pont-Aven ) والنايب(Nabis) بعد. وتضم مصورين  ليتضاعف عددهم فيما

                                                           

 70ص.  املرجع السابق، أمري وغالم، 9 
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رومانسيني من بلدان أوروبية خنتلفة أملااًن وبلجيكيني وهولنديني واسكندانفيني 
وإبطاليني... وهذا مايدفعنا إىل تقصي معىن الرمزية كمصطلح يف املعاجم 

 12والقواميس املختصة.
. احلياة هدف يكون الفن أن هو معاً  والفن األدب يف الرمزية هدف كان

 أن وابعتبار. خفية معان   أخرى معان   الواق وبلوغ ختطي إىل أيضاً  تطمح وكانت
 وتبيان قليالً  لنا التوسع حيق فإنه التشكيلية الفنون إطار يف والرمزية حبثنا الرمز

 الفنون يف الرمز استخدام إن اإلنسان القدمي، قبل من الرمز استخدام كيفية
 11.البدائي اإلنسان قبل من استخدم فقد يف القدم موغل التشكيلية

 إىل الفن انتقال يف السبب كانوا فنانون التشكيلي جاء الفن يف الرمزية
 اجلديدة كاالنطباعية واالنطباعية متعددة مراحل يف الفن فقد مر   املرحلة الرمزية،

 الذي مانيه الفنان أتثر. الفن خلدمة علمية سخرت اكتشافات من فيهما وما
 كبرياً، رمي أتثراً  وماال بودلري األديبني من كل أبفكار للمرحلة االنطباعية مهد
 يوجد أن له ينبغي وأنغز كروا ديال رومانسية عن ينفصل أن أجل من أنه ورأى

 يف احلال هو كما شخصية ال موضوعية بطريقة الداخل إىل يتطلع جديداً  فناً 
 اخلالق الفعل أساس واألدب الفن يف املصادفة عنصر عدا اللذين رميه ماال شعر

 10.املبدع

                                                           

 662درويس واخرون، املرجع السابق، ص.  12 
 663نفس املرجع، ص.  11 
 664نفس املرجع، ص.  10 
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 األفكار لنقل كوسيلة الرموز ستخدمت ةتيار  هي رمزية الفرنسي، األدب يف
 بني وصل حلقة هو الشعراء يستخدمه الذي والرمز الرمزية، تدفق يف. الشعر يف

 أو معىن أعمق وحتقيق الكتشاف تسعى الشعراء. األفكار وعامل املادي العامل
 13.يظهر ما كل وراء معىن

 
 (Charles Pierre Baudelaire)رمزية عند شارل بيري بودلري  ج. 

 يف 14يف ابريس، فرنسي. 1601أبريل  6كان شارل بيري بودلري ولد يف 
شارع هو تفيي بباريس، مبنزل ستتم إزالته يف هناية  13يف  يقول آخر رأي

-كارولني أرشينبو-طريق سان جريمان. أمهاإلمرباطورية الثانية، مع شق 
يف -فرانسو بودلري-جوزيف-يف السايعة والعشرين من عمرها، ووالده -دوفايي

 01أنه ولد يف -فيما بعد-الواحد والستني من عمره. لكن جوتييه سيكتب
 6أبريل. و 7على أنه ولد يف -يف رسالة إىل آسيلينو-أبريل، فيما والدته ستؤكد

يونيو، التعميد يف كنيسة  7يخ املسجل بشهادة ميالده الرمسية. أبريل هو التار 
 سان سولبيس.

، وفاة فراسوا بودلري، والد شارل، الرئيس السابق ملكتب 1607فرباير  12
عاًما. كان أيضا رساًما، وقام بدراسات للفلسفة وعلوم الدين  67الربملان، عن 

من جني جوستني  -1767 مايو 7يف  -يف املرة األوىل-جبامعة ابريس. تزوج
                                                           

13 Elia Madya K, Simbolisme dalam Sajak L’Horloge Karya Charles Baudelaire, 

Universitas Padjadjaran, Jatinangor, 2012, hal. 6 
 4نفس املرجع، ص.  14
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روزاىل جامسان، وأجنب منها والًدا، كلود ألفونس، شقيق بودلري الوحيد. بعد 
-"كارولني أرشيمبو-ترملها يف الثالثة والثالثني من عمرها، ترتك السيدة بودلري

ميدان  32شارع سان أندريه ديزار، مث إىل  56شارع هو تفيي إىل -دوفاىي"
 سان أندريه ديزار.

مارس التحاق شارل ابلقسم الداخلي ملدرسة لوي لوجران، أوييك  1
حيصل على اجلائزة الثانية يف الشعر الالتيين يف  1637 يقدمه إىل مدير املدرسة.
"لدية القدرة على االبتكار عندما يريد، وعلى  1636املسابقة السنوية العامة. 

قوية وجادة"، هذا ما  اإلجادة. وليس لدية ما يكفي من اجلدية للقيام بدراسات
 يكتبه عمه األستاذ ديفورج.

يعيش بودلري حياة بوهيهة لطالب مسجل بكلية احلقوق،  1642سنة 
لكنه ال حيضر أية حماصرات. أوىل لقاءاته ببعض الشخصيات األدبية لتلك 

أورلياك، جريار أوىل العالقات يف الوسط األديب: إدوارد  1641سنة  ويف الفرتة.
يشارك بودلري إرنست برارون يف أتليف دراما شعرية،  1643 لزاك.دي نرقال، ب

 15لن تكتمل أبًدا.
Le متابعه مهنه ككاتب والناقد الفين يف جملةبودلري  1644يف ابريس سنة 

 Salon  ع دائما تطورات الفين يف الوقته. يف ملحوظة يبصر تدفوجملة ثوريه. هو
اجمللة، بودلري ال تعطي املديح وتنتقد بشكل حاد عن الرومانسية يف اللوحة من 

                                                           

، 0226مصر، -)ترمجة: رفعت سالم(، دارالشروق، القاهرة األعمال الشعرية الكاملة،شارل بودلري،  15 
 64-56ص. 
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 Edgarوترمجة أعمال  .Eugene Delacroix dan Gustave Coubertالرسامني املعاصرة، 

Allan Poe  .كاتب من أمريكي Poe  وبودلري لديهم نفس الفكر واملفهوم ان الفن
 .واجلمال ميكن ان اتيت من األشياء اليت هي سيئه وكامله من سوء احلظ

 من كثري يف ما، حد إىل وبطيئة معقد عامل هو بودلري العمل، حيث من
جعله إىل مدمين  بودلري التشبع اليت ضربت .العقلي والضعف اخلمول األحيان

علي  .من خالل حب والدته الروائح تفعل كل اجلهود لعالج هلا .اخلمور واحلامل
الرغم من ان مجيع عبثا لكنه مل إلياس، بودلري بدوره علي العالج األخري، اي 
القيام برحلته الروحية حنو العامل يكون يف شكل األحالم ، واهللوسة ، أو اخليال 

  .من خالل الرموز اليت استخدمها يف شعر
اعتنق بودلري، ال يتعلق ابستخدام الرموز اليت هلا معين لتلك الرمزية من 

استخدام كائن يف الرمز املستخدم يف العمل، له  .التقليدية كما وردت يف مساعية
معىن خاص للمؤلف. لتجنب تفسريات واضحة يف القصيدة، رائحة استخدام 

ن، ألنه ملعرفة الرموز كوسيلة للتعبري عن املشاعر واألفكار. وهو جتديد يف الفنو 
معىن أو الغرض من رمز العمل الفين، فإنه أيخذ دور املطابقة بني املعىن مع 

 الكائن جيري رمز معني.
(، احتضنت الرمزية بودلري هو 1664 :143-147) Enchelardوفقال 

 شكل من خيبة أمله مع العامل، ابعتبارها واحدة هامشية بني زمالئه الكتاب.
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 ر دورا لتطوير تدفق رمزي يف الشعر يف احلقبة القادمة.بودلري مع رمزيته يوف
 لذلك مباشر، شرح خالل من ووجودها احلياة سر عن التعبري ميكن ال لبودلري،

 .ابلرمز أي جديدة، لغة استخدام عليه جيب
لبورديو الرمز هو وسيلة أو أداة اليت يستخدمها للدخول يف عامل آخر، 

جنبا إىل جنب مع الواقع الذي حيققه من حيث األحالم واخليال واهللوسة، 
 16خالل وسيلة اللغة.

 
  

                                                           
16   Elia Madya K, hal. 5-6 
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 الباب الرابع

 حليل رمزية يف رواية مسمار جحاـت

يف رواية "مسمار الرمزية ومعانـي صورة الباحثة عن  عرضست الباب اهذيف 
 جحا".

 حملة عامة عن الرواية مسمار جحا .أ
مسرحية فكاهية يف ستة مناظر لعلى أمحد ابكثري  ""مسمار جحا رواية أما

تتكون مكتبة مصر  ارهتشن الرواية، كانت  هذه يف األصل مسرحية ستة مناظر
 إىل اللغة اإلندونسية Ermaya Imam Fajaruddin مث ترمجته  صفحة. 161 من

سنة  Yogyakartaيف  Navila نشرهتا Kata Sandi Syaikh Juha حتت موضوع
مقاومه احلكام صفحة. هذه الرواية حتكي عن  822، تتكون من 8212

 .األجانب ابستخدام الرموز
كومة االانتية اليت . احليقودها الكومة الظاملة، اليت مدينة الكوفةكانت 

 ،، يف حني ان شعبها يعيشون يف املعاانة واإلجهادئلتها وحدها هتتهم هبماسلتها
مسجد الذي بنقد احلكومة الظامل وكان جحا اماما يف  يت جحاأتيف هذه احلالة 

 يقع جبانيب سوق الكوقة.
مضمة وابرع، وخطبتة وكان اجلحا عمه هدوءا خاطب جحا كثريا بطريقة 

. ونقد جحا يف خطبته الشعوب والطمأانان كدواء هلم يف موجدة الكومة الظامل
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على شعوبة حىت مسعه احلكومة على هذا النقد املؤذي،  عن الظامل احلكومة
واخريا نزل جحا من منصبه كإمام اجملد ويعرب احلكومة ان جحا عدوا هلم 

 احلكومة.
القاضيا فهو مع جحا اليقف هبذا التسبب، وهبذان قرره احلكومة  ولكن

تبسا عمه بىن احلركة ملساعده الشعوب الظلوم وهم يصنعون الرموز للرابط 
اجملاهدين احلق والعدالة وقدم ذلك الرموز يف قضاء بني مها دوعماهم وكالما 

 يطلبان حقوقهما وعدالتهما يف احملكمة.
 

 "مسمار جحا" يف رواية الرمزية صورة .ب
 الرمزية اليت وجدهتا الباحثة يف هذه رواية اربعة النوع وهي كمايلي:

 قط .1
: )تبلغ أوج العنف( ماشاءهللا! اآلن أضفت اإلمهال إىل  أم الغصن

 اإلسراف!!
: )مها جها بعنف( نعم! لوال إمهالك ماأكل القط حلمنا مرة  جحا

 بعد مرة!!
قلت لك مرارا ااطرد هذا القط  : )تلني هلجتها( ماذنىب؟ قد ام الغصن

 من بيتنا فلم تفعل.
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: )ماضيا ىف عنفه( وماذنب القط؟ إذا ترك له اللحم فأكله  جحا
 فاحلق على الذى تر كه العلى الذى أكله!

: )ىف انكسارها( هذا القط اخلبيث ال يعييه شىء. أنه ليتسلل  أم الغصن
 إىل حيث اللحم أبلف حيلة وحيلة.

ايله إذن من قط عبقرى! لو كان ىل بعض  (: )ىف سخرية جحا
 ذكائه وكفايته لفتحت العامل!

 : ماذا تريد ان تقول! أم الغصن
: امسعى ايأم الغصن. إن احتملت منك هذا فيما مضى فلن  جحا

أحتمله اليوم بعدما انقطع عنا هذا املورد من الرزق. إايك مث 
 إايك أن تسمعيىن حكاية القط مرة أخرى!

 : )تثور من أم الوخرة( هيه.. كأنك تريد أن تتهمىن...  أم الغصن
 مابقى إال هذا!  

وطبيعة  1صغري،الهو نوع من النمر  KBBIالقط يف  املصطلحات معىن
 ، والقطاكل احلم ومن حيوان كسلمن حيوان مغرتس األساس  هو يف القط

ما تظهر سلوك اختيار الطعام.  اضهرأنه اختار املأكوالت اخلاصة.أيضا غالبا
 .ألسبابالقطط ترتبط ارتباطا وثيقا بشيء بري ولكن طبيعتها الربية 

ألنه يريد  طمع، الصفة الطمع والذكيةالقط يصور  أنيف االقتباس املذكور 
ان يباىل على صاهب احلم احلوعان، وبذكائه يبحث وحدها دون  مأن أيكل احل

                                                           
1 https://kbbi.web.id/kucing diakses tanggal 12 Januari 2018, 15.05 WIB 

https://kbbi.web.id/kucing
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يف طلبه حىت وجده إذا كان القط  يقفمكائس ختتفع، و عن احلم يف أي 
  جوعان.

املرأة الطامعة وتشعر ان اليقنع مبا كان   اصور أهنتيف شخصية أم الغصن 
تزوج بنتها مع رجل غين.  ذكاء أم الصغن للحصول على ما ارادهتا ب .وجدهتا

  كل ذلك حدث ألن ام الغصن ارادت حياة فاخرة اليت كان تعيش فيها.
حكومة طامعة مبنصبه وكان له فهو  حلكومة يف الرواية،ابإذا كانت متصلة 

ااننية ذون ان يباىل الشعوب حتت رعايته. وظهر براعة احلاكم ألنه مازال صفة 
س ظامل لذلك كان جمموعة من الناس يكارئيف منصبه ولو كان الشعبه يعرفونه  

مل يريدون ان يغتسب سلطانه. وهذه كلها ألن السلطان طماعا وظاملا وأنه 
 حيصل على ما يريد.

 مسمار .8
 يف بغداد احلكومة الظاملمقاومتها طرد يف جحا هاستخدامأما صورة الرمزية 

 وأما املقتطقة اليت املتعلق هبذه احلالة كمايلى: املنزلجبادار  املدق مسمار شكلب
: )ينظر إليه راضيا( فخربىن ايابن أخى هل أعملت  جحا

 ذهنك فيما رمست لك؟
 سهرت ليلة ابكملها ىف ذلك : نعم... محاد
 : فبأى شىء فتح هللا عليك؟ هل وجدت القضية املطلوبة؟ جحا
 : وجدهتا ايعمى أو كدت محاد
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 : هات... أطلعىن على ما عندك! جحا
: تبيع دارك هذه، وتشرتط على مشرتيها أن يبقى لك حق  محاد

التمتع بشىء مافيها... شىء غري ذى خطر.. رف فيها 
 ىف سقف أو...مثال أو حلقة 

 : مسمار ىف جدار! جحا
 : مرحى! كأنك ايعمى قد اهتديت إىل محاد
 : نفس اخلطة! جحا
 : سبحان هللا! محاد
: لكىن أان القاضى ايمحاد، فيجب أن أهب لك الدار أوال  جحا

 لتكون أنت البائع هلا
 : هذا أيضا قد خطر بباىل! محاد
 : هية.... جحا
خشيت إن أان اقرت حته أن  : إى وهللا ايعمى، ولكن محاد

 ."تسىء الظن بقصدى
هو كائن حديد طويل مع رأس مدبب  KBBIمعىن املسمار يف املصطلح 

وحادة،  قوي املسارأواتد.  8وحصة مدببة )لربط قطب واحد لقطب آخر(،
  قواي ودون هشة بسهولة. نيكو  قياسا لكي ر أيضاومسما
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الذريعة، أو السبب الذى يدقه املسمار يف رواية يصو  إنه ابلدعوى، أو 
املستعمر ىف كل بلد ينزل فيه، ليربر بقاءه. وكلها يعرب توسيلة شخصية جحا، 
أتيبني اليت تؤ مل الشعوب حتت قيادة املستغمرين. وليبني كل آالم الشعوب 

 بسبب اإلستغمار.
ال  أنه أي يصور صفة احلكومة القوية، امسمار  ان يف االقتباس أعاله

 انكأنه سلطادائما   يربز احة بسهولة من قبل الشعب ألنه يف السياسةميكن اإلط
بعته الظامل تصور عن السلطان ولوكان الشعب يعرفون بطا الاحو جيدا يف أي 

الشداد واملكار يف جمال السلطاة والسياسة. مثل كإحتضان الشعب يف أي جمال 
 الذي يصف طبيعةمبا حيدث يف الشعب. املسمار لوجود ما اراده، وال يباىل 

القوية عند نقد كثري من الناس ولكنه ما زال قائما يف موقفه وأنه ال يريد ان  عدم
 به وترك أراضيه.منصمن ينزل 

 منزل .0
إذا كان األساس من املنزل  0.سكنهو مبىن ل KBBIيف   قوايمعىن املنزالا 

قوي  غرييف أي حالة. وإذا كان األساس من املنزل  منزل املنزلسيكون قوي مث 
تطوير شخصيات  يرمز املنزل و . ى فيسهل املنزل حببوب لسكن الريحوهش

 االشخاص دون متيز بعضها بعض.
 احتد شعبهال كان   إذاو د بالك لثمييف جمال احلكومة يف الرواية، املنزل 

. واذا  كان الشعب ال األخرينوال تتأثر بسهولة من  سيكون البلد قوي وعكسه
ع حتت قيادة الظامل، يكون بلده ضعيفا ويسهل وستخد رق سيكون يتحد ويتف
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ه مي األخالق سيتبعه الشعبيس البلد كر واذا كان رئ الظاملة البلد مكان الشخصية
 ي حياة شبعيه سيحدث ظاملا ومظلوماوعكسه، إذا كان الزعيم ظاملا فف

أبن املسمار الذي يصف انن  ومن الشرح آنفا متكي الباحثة أن نلخصى
ابملسمار الذي يتمسك  .بلده املستعريرتك  ان ظامل يف بغداد، وال يريد حلكومة

يف اجلدار املنزل يسبب صاحب املنزل غريآمن ألن صاهب املنزل غريا طماانن 
لصاهب املنزل أو ما إىل منزله هذا رمز اال ينبغى ألن صاهب املسمار ايىل دائ

 ر. نزله إىل صاهب املسمار أو املستعشعب بسلم م
لك بساطان طامل يف بلده سيكون سببا لعدم الطماانن وسالمة وكذ

لشعبه، لذلك ال ينبغى لشعوب أن يسلم بلدهم إىل السلطان الظامل حيث أهنم 
 يعيشون عيشته مظلومة.

 وزن .3
: هيهات ايسيدى... إن الشعب قد وزن القط وعرف الذى  جحا

 أكل اللحم!
 : ما معىن هذا؟ احلاكم
ألفناه أان وامرأتى أم الغصن، فقد دأبت زمنا : هذا مثل جديد  جحا

على اختطاف حلم البيت لتأكله هى وحدها أو تطعمه الالئى 
يزرهنا من اخلاطبات، فكانت إذاما سألناها عن اللخم تتهم 

 القط ابختطافه، حىت ضاق صدرى ونفد صربى فاشرتيت
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ميزاان وخبأته عندى يف الدار. فلما فقدان اللحم ذات يوم وكان 
الثة أرطال واهتمت به القط كعادهتا، أخرجت امليزات فوزنت ث

القط فطلع وزنه ثالثة أرطال، فقلت هلا انظرى أيتها امللعوتة: 
إن مان هذا وزن الفط فأين اللحم؟ وإن كان هذا وزن اللحم 
فأين القط؟ فخجلت ومل جترؤ على خطف اللحم مرة أخرى 

 بعد ذلك!.
القانون مبعىن أن احلكم ال مييل إىل  وزن يف، والالوزن يصور العدالة

 راء والغىن وبنيقيعاقب الفرق بني الفشخصى معني، كل عمل سيوازن قبل أن 
ولكن اآلن السلطان والشعب، وأذا خارج على القانو سيعاقب حبسب مافعله. 

 .مبلدهاحلادة صعودا و  القانونان  اكثري نسمع  
العدالة من قبل القط الذي السابق ان الوزن يرمز على عدم يف االقتباس 

، ةمو يف جمال احلك يتهم دائما ان يكون كسارق احلم مع انه مل يسرق اللحوم.
عمل بناء البلد الذين عدم العدلة ألن الشعوب يشعرو البالوزن يرمز أبن ا

 وحانو على بلدهم وشعبهم ألمهية افرادهم.  يتعاونون ابملستعمرين
الرواية أمحد على ابكثري السلطان الظامل نقد مؤلف  املذكورة الرموز من

 الذي أهتم املشتمرين وال يباىل على شعبهم.
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 الباب اخلامس

 خامتة

يف ختام الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج والتوصية اليت 
 حصلت عليهما الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.

 
 النتائج .أ

 الرموز العدة صورة هناك الرسالة اليت وجدهتا الباحثة هيومن أهم نتائج 
 مسمار جحا: رواية يف

 .صفة الطمع والذكيةرمز القط يصور  .1
 صفة احلكومة القوية.رمز املسمار يصور  .2
 الشعوب املظلومني.رمز املنزل يصور  .6
 .الشعب منه يعاين الذي الظلمرمز الوزن يصور  .4
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 التوصيات .ب

وأخريا، وجدت الباحثة أهنا من املهم أن تشري إىل بعض التوصيات اليت قد 
 أمهها:تفيد الباحثني والقارئني عن العلم واملعرفة، 

ترجو الباحثة الطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا أبن يكشفوا أسرار رواية  .1
 مسمار جحا لعلى أمحد ابكثري من نظرية أخرى.

وترجو الباحثة الطلبة قسم اللغة العربية وأدهبا أن تبحث عن  .2
 يف وسالتهم. ابكثري أمحد لعلىمؤلفات 

اآلداب خاصة أن مة ومكتبة كلية جتدر ملكتبة جامعة الرانريي عا .6
حتفظ وتزيد الكتب العربية وأدهبا خصوصا ما يتعلق ابلشعر احلديث 

 والنثر.
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 تونس، ب املعرفة دار ،مناهج و مفاهيم األدب اتريخ يف الواد، حسني

 .م 0891
  .القرآين النص يف واملثل الرمزية احلسن، طالل الشيخ
 املعجم العربية اللغة جممع ،(العربية اللغة جممع رئيس)ضيف شوقي

 .4112، الدولية الشروق مكتبة:  القاهرة، الرابعة الطبعة: طيالوس
 للعلوم دمشق جامعة ،التشكيلي الفن يف والرمزية الرمز واخرون، درويش

 .4102األول العدد -والعشرون التاسع اجمللد اهلندسية
 .صادر دار:  بريوت، العرب لسان منظور، ابن

 ،واالسلمي الوطىن شعره حياته ابكثري أمحد علي السوحمي، عبدهللا أمحد
 .4112 االنربنت، على ابكثري ملوقع حمفوظة األلكرتوين النشر حقوق:  م.د

 األلكرتوين النشر حقوق ،ابكثري أمحد علي رواية اخلطيب، هللا عبد
 .4118 ابكثري، أمحد علي االديب ملوقع حمفوظة

 األسكندرية، ،ملسرحية من خالل جتارىب الشخصية فنا ابكثري، أمحد على
 .السنة دون ،مصر مكتبة



 جحا" "مسمار مسرحية يف ومعانيها اإلضافةأفريياين دوي سوسانيت، 
 سوانن اإلنسانية، جامعة العلوم و اآلداب ابكثري، )سورااباي، كلية أمحد لعلي
 4102(  احلكومية اإلسالمية أمبيل

، ابكثري أمحد لعلي "جحا مسمار" مسرحية يف هداية، االقتباس نور سيت
 اإلسالمية أمبيل سوانن اإلنسانية، جامعة لعلوم ا و اآلداب سورااباي، كلية)

 4102(  احلكومية
 مكتبة: القاهرة ،مرآةعصره يف ابكثري أمحد على محيد، بكر أبو حممد

 .0880 مصر،
 .والغرىب العرىب األدبني يف الرمزية وغالم، أمري

 دارالشروق، سالم، رفعت: ترمجة ،الكاملة الشعرية األعمال بودلري، شارل
 .4118 مصر،-القاهرة

مكتبة مسرحية فكاهية ىف ستة مناظر، مسمار جحاعلى أمحد ابكثري، 
 م.0890، مصر
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