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 تمهيد:

يات حداثية تجاوزت بيا التجارب اإلبداعية تقنلقد عرفت التجارب اإلبداعية الجديدة ب      

وىي سمات  سماتيابرز ألتباس وتعدد المدلوالت الالتقميدية، حيث جعمت من الغموض وا

يركز عمى تصور جديد  "، فيوي خدمة قضايا عصره تسمح لمشاعر أن يرمي موىبتو ف

 أصعدتوعمى جميع ،1 "لمكون واإلنسان والمجتمع ،وىو تصور وليد ثورة العالم الحديث

لك الكالم المعبر عن ذيديولوجيا، أي أن الشعر لم يعد ا  ونفسيا و  اجتماعياالمتباينة ،

الشاعر بل ىو كالم فني جميل تظير  سة لمحياة التي يحياىااصورة عك عتبارهوا الواقع،

أعالي القمم  إلىخطى الحدود المعيودة،ويسمو بشعره يتفنيتو وجماليتو في أن الشاعر 

فيشكل سياما يخترق بيا جدار الصمت، فيفتح طرقا عديدة ،أو ينشئ كيفيات جديدة لقول 

 .2الشعر

    والمعاصر أال وىي سمة الرمزات التي وسم بيا الشعر الحديث كيفيه الذبرز ىأولعل      

أغمب الدارسين عمى أن الرمز من أىم العناصر التي تسيم في تشكيل الصورة  اتفقمقد ف

ة الشاعر الخاصة اتجاه ؤيالشعرية ،لما يكسبو من أبعاد فنية وداللية تتجمى من خاللو ر 

من صفات يغدو الرمز عنصرا ىامًا في خطابات الشعر المعاصر، وصفة  وىكذاالوجود، 

                                                
، 1بشار عبد اهلل، إشكالية الحداثة في الشعر العربي المعاصر، وفد لمطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط - 1

 .172، ص 0212
المنطمقات واألصول والمفاىيم، س، دراسة في يندو ت، استراتيجية الشعر والرؤيا الشعرية عند أيينظر، بشير تاورير  - 2

 .93، ص 0222، 1دار الفجر، لمطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، ط



 تمهيــــــــــــــــــــــــد

 

7 
 

في الرمز أداة تعبيرية  ااإلبداع الشعري، فقد أولى الشعراء لو اىتمامًا كبيرا، بعد أن وجدو 

 اتو وعن تجربتو الشعرية.ذمناسبة، تمنحو الحرية وتمكنو من التعبير عن 

يطمعنا الشاعر من خاللو عمى جوىر العالقة " يعتبر الرمز من أىم الظواىر الفنية    

 1."وبين العالم الموضوعي أو الحياة من حولوالتي تربط بينو 

بداعاتيموالشعراء بقدرتيم     يحاءات رمزية، تجعل وا  ، يمنحون المغة الشعرية دالالت وا 

      الوسيمة الناجحة "يعد الرمز  ذة وجمالية راقية إمن أعماليم األدبية تحمل أبعادًا فني

 ا لم يمكن إدراكو وال التعبير عنو بغيرهلى إدراك ما  تحقيق الغايات الفنية الجمالية و  إلى

السياق وىو سمة  ابنمع وسائل أخرى في السياق الشعري، ألن الرمز  اتخذا ذوالسيما إ

 2."النص

فكريًا  الشعري بتقنية الرمز لمنحو ثراءً تعزيز نصو  إلىفقد سعى الشاعر الحداثي    

أقره  ىذا ماو  .التي يعانييا الشاعر ة الشعوريةلنزعوعمقًا معرفيًا، فالرمز الشعري مرتبط با

 الرمزوينبغي أن ندرك بوضوح أن استخدام  ": حين قال "سماعيلإالدين  عز" الدكتور

                                                
بيين تمنشورات ال(،االستقاللعثمان حشالف، الرمز والداللة في شعر المغرب العربي المعاصر،)فترة  -1

5،ص0222،)د،ط(،الجاحظية،الجزائر  
 .12، ص 1،0211عالم الكتب الحديث، األردن، طناصر لوحيشي، الرمز في الشعر العربي،   -2
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السياق الشعري، يضفي عميو طابعًا شعريًا، بمعنى أنو يكون أداة لنقل المشاعر  في 

 1."المصاحبة لمموقف وتحديد أبعاده النفسية

، المزرية جتماعيةالا ووظروف وبالرمز ليجسد بو معانات، جاء معاصرفالشاعر ال      

أحاسيسو ومضامينو  منو جسرًا ليجسد رؤياه الشعرية، ووسيمة غير مباشرة لتقديم خذفات

 .الفكرية

ومن استقراء الخطوات المميزة لمشعر المعاصر تتضح أبرز الظواىر الفنية التي تمفت    

وليس غريبا أن  ير،عبمتلكأداة  ،من استخدم الرمزثار كالنظر في تجربة الشعر الجديد اإل

القديمة بينيما وبين الشعر ترشح ليذا  شعره، فالعالقةيستخدم الشاعر الرموز في 

 2االستخدام.

في النص الشعري لدى الشعراء المعاصرين فقد  راً لقد شغل التوظيف الرمزي حيزا كبي   

معمل الشعري ثراء ل يضيفممكنا مما تعددت المجاالت التي أصبح استخراج الرمز منيا 

األساطير والحكايات والنكات  و في الخرفات  فيو ما ثل ،بداع الصورة الشعرية إفي 

 3وكل المأثور الشعبي .

                                                
 9وظواىره الفنية  والمعنوية ، دار الفكر العربي،)د.ب(، ط هعز الدين اسماعيل ، الشعر العربي المعاصر ، قضايا - 1

 .022)د.ت(،ص 
 .12ص، ناصر لوحيشي ،الرمز في الشعر العربي ، - 2
 .2ص (،االستقاللفي الشعر المغرب العربي المعاصر)فترة  الرمز الداللة عثمان حشالف،،ينظر - 3
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و في نصوصيم الشعرية  ينمى استخدام الرمز وتضمعفمجأ الشعراء المعاصرون       

ة ودالالت مختمفة ،"فالرمز سمشارات إنو أن يغني قصائدىم فيجعميا محممة بأمن ش

فالخطاب األدبي مالزمة لمنص األدبي بصفة عامة ولمنص الشعري بصفة خاصة، 

في  رمزي في محصمتو النيائية ، ورمزي ، فيوعموما خطاب رمزي في االعتبار األول 

 حمقاتو الجزئية النامية ،أي أنو جيد تعبير يحشد بالدالالت الرمزية التي تتفاوت حيوية

افرة من شاعر إلى آخر ،ويعد الرمز شكال من أشكال التعبير الجمالي ، وىو في حقيقتو و 

 1.صور الشيء محوال إلى شيء أخر بمقتضى التشاكل المجازي "

                                                
التناص(، عالم الكتب  الرمز ، صورة ،الة ،جماليات القصيدة اإلسالمية المعاصرة )يرابح بن خو - 1

 .119،ص1،3112الحديث،اربد،األردن،ط



 دــتمهيـــــــــ
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 افني عنصراصبح أاتجو الشعر العربي المعاصر إلى توظيف الرمز الذي 

لمنظر فيو ، وتقنية من تقنياتو الحداثية ، عبر بو الشعراء عن تجاربيم  االفت

منفذا لمتعبير عن التجربة  وجعموا منووأفكارىم ومشاعرىم بطريقة غير مباشرة ،

يحاء والداللة ،تستطيع أن إلالشعرية لدييم ، فيو يمنح لمشاعر أداة مفعمة با

ساليب ويسميا بالتعدد واالنفتاح الداللي ألتنصير في القصيدة ، فيكسبيا أرقى ا

 نفسو يعكس فيو الشاعر رؤاه وأفكاره ، عندئذ يغدو الرمز بعدا جماليا ، وفي الوقت

حرية مطمقة تتيح لمشاعر التعبير عن نفسو وما يختمج في صدره من أحاسيس 

 ة .وقيم انساني

ىكذا غدا الرمز الرائد األول لدى الشعراء المعاصرين ، وشكال جديدا و 

ون فيو مشاعرىم ، وقالبا معبرا عن موقف فكري أو سياسي أو اجتماعي وىذا غيفر 

ما نحاول تبيانو من توظيف الرمز في الشعر العربي المعاصر الذي عد وسيمة 

 قصيدة بنية داللية وفنية.جديدة وتقنية حديثة في األداء الشعري ، أكسبت ال

ذلك التضمين الواضح   والمتأمل في الشعر المعاصر ، يجد بال شك

صبح تقنية يوظفيا الشاعر في الكثير من المواقف ، فيمنحيا فضاء أالذي و مرموز ل

ن أ وعمى غرار ىذا يحاول ىذا البحث،شعريا واسعا سخيا باإليحاءات والدالالت 

التي كان ليا البريق الواضع في ىذا الديوان يسمط الضوء عمى بعض الرموز 
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مع تقديم قراءة  ،الذي كان محل الدراسة "لفتحي عبد اهلل" "اليوى والغفران"ديوان 

 لمصادرىا وأبعادىا الداللية .

بداعي الرمزي لمتاريخ والذي كان إلوما شدنا إليو ىو ذلك التوظيف ا

 .الفنيةتكوين رموزه  الفاعمة فيالدعامة 

ز مكيف تجمى الر  ىذا المنطمق حاولنا طرح جممة من التساؤالت منيا: ومن

 . ؟ ؟ وما داللتو في الديوان؟ وماىية أنواعو ومصادره

منت ضجاء البحث وفق خطة ت ،وفي محاولتنا لإلجابة عن ىذه القضايا

 تمييد.يسبقيما  فصمين

إلى ماىية  وتمثل الجانب النظري ،تعرضنا من خالل :ففي الفصل األول

أنواع  ذكرنا مكونات الرمز ثمل فقد تطرقنا  الرمز بين المغة واالصطالح ، أما ثانيا

 مستويات الرمز ، لنختم ىذا الفصل بأىمية الرمز . الى  انتقمنامنو الرمز و 

في ديوان "اليوى  يةاط الرمز مناألفقد وسم بعنوان  :أما الفصل الثاني

، حيث انطوى عمى استخراج  بيقيوالذي بدوره تمثل في الجانب التط  والغفران"

 التي تضمنيا الديوان وتبيان أنواعيا ودالالتيا. الرموز

استنباط  فينسب األ ألنو األسموبي،وقد اعتمدنا في دراستنا عمى المنيج 

 .الرموز وتحميميا



 مقدمـــــــــــة

 

 ج
 

 والمراجع فكان الديوان إلخراج ىذا البحث إلى النور، ساعدتنا جممة من المصادرو  
 وكتاب "حمد ألمحمد فتوح  "الرمزية الرمز و"وكتاب  لـفتحي عبد اهلل والغفران""اليوى 
الرمز في " وايد ز عشري  يعمل "الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر استدعاء

 شي.يلناصر لوح "الشعر العربي

ن كان ال يخمو بحث من عوائق  فإن من  مساره،تعترضو وصعوبات تقف في  وا 

في صعوبة الكشف عن داللة الرمز في بعض  مثلقد تف البحث،أىم ما واجو ىذا 

 األحيان.

ن نتقدم بجزيل الشكر لألستاذة الفاضمة  الدكتورة حكيمة أوفي األخير ال يسعنا إال 

 رشاد.ا  و  نصح سبيعي عمى ما قدمتو من



 لمحة عن حياة الشاعر
 

: الدكتور فتحي عمي محمود عبد اهلل -   

سالقد –في صرعا  3491ولد عام   .  - 

وتخصص  3491عمى بكالوريوس في الطب من الجامعة األمريكية ببيروت  حصلت -

   .3449-49في فرع األذن واألنف والحنجرة بالجامعة األمريكية 

األمريكية بجدة  ويتكر, ثم في شركة 3441-91بالسعودية  عمل طبيبا بشركة أرامكو -

. حتى اآلن3444, ثم في شركة ريثيون من 49-3444  

وله ديوان باإلنجميزية نشر ،معشوقة الدهر - 3441: الهوى والغفران شعريةدواوينه ال -  

3443.1عام
  

 

                                                           
 الديوان. - 1
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مف أبرز الظكاىر الفنية التي تمفت النظر في تجربة الشعر الجديدة  إفٌ  مفهوم الرمز:/1

الرمز  ما في ز، فقد أدرؾ الشعراء المعاصركف أكثر مف سابقييـك اإلكثار مف استخداـ الرم

كشؼ رؤاىـ  إلى مطيةفقد جعؿ الشعراء منو "مف اإليحاءات كالدالالت الغير منتيية، 

تمكيف نصكصيـ الشعرية ًبسىٍحناءى رمادية  إلىلؾ ذير عف حاالتيـ كمعاناتيـ...كأدل كالتعب

 .1"ما كراءىايصعب تبييف 

ا عد الرمز مف المصطمحات الزئبقية، التي ترفض الثبات في مفيكـ كاحد، فقد ذيلك         

أدلى بدلكه في تحديد ماىيتو  إعطاء تعريؼ كاضح كشامؿ لو، فكؿه  اختمؼ النقاد في

إعطاء كتقديـ  ؿ باحث أك ناقد، إال أننا سنحاكؿبحسب المشارب الفكرية المختمفة لك

 :كاالصطالحيةمفيكمو مف الناحية المغكية 

 لغة: -أ 

كيككف  الرمز: تصكيت خفي بالمساف كاليمس"كر بقكلو: ظمن بفالجاء في لساف العرب   

بالشفتيف  إشارة كىإنما تحريؾ الشفتيف بكالـ غير مفيكـ بالمفظ مف غير إبانة بصكت 

يماء بالعينيف كالحاجبيف كالشفتيف كالفـ.  كقيؿ: الرمز إشارة كا 

                                                
 .1ناصر لكحيشي، الرمز في الشعر العربي، ص  -1
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 زى مى إليو بيد أك بعيف كرى  أشرت ءشرتي إليو، مما يباف بمفظ بأم شيكالرمز في المغة كما أ

 1."ارمزن  رمزي يى 

اس ثالثة أياـ إال كمـ النَ تي  اَل أ» :السالـفي القرآف الكريـ في قصة "زكريا" عميو  ذكرك       

«.رمزان 
2 

س لسانؾ عف كالميـ مف غير آفة كال سكء، فال تقدر إال عمى اإلشارة حبأم ين"  

 3".كالرمز

فيي عند اليكناف تدؿ عمى قطعة  "عصكر قديمة جدان  إلىكيعكد أصؿ كممة الرمز    

ككممة الرمز  الزائر الغريب، عالمة عمى حسف الضيافة إلىفخار أك خزؼ، تقدـ 

"Symbol" مشتقة مف الفعؿ اليكناني يحمؿ معنى الرمي المشترؾ "Jeter Ensemble "

 4".اؾ شيئيف في مجرل كاحد كتكحيدىماأم اشتر 

                                                
 دار صادر ،، 5حرؼ الزام(،مجفصؿ الراء )، لساف العرب، (ف مكـرالفضؿ جماؿ الديف محمد ب كبأ) ابف منظكر، -1

 .356، ص ـ 1990ق/1410 ،1ط، لبناف، بيركت
 (.41الكريـ، سكرة آؿ عمراف، اآلية )  القرآف -2

3- ،  ، ص2003، 1ط لبناف، عبد الرحماف بف ناصر، تيسير الكريـ الرحماف في تفسير كالـ المناف، دار ابف حـز

113. 

 .09ناصر لكحيشي، الرمز في الشعر العربي ص  -4
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 رمزان: البالغة بقكلو: " رمز إليو ككممو كقد أشار إليو الزمخشرم في كتابو أساس   

بشفتيو كحاجبيو، كيقاؿ: جارية غمازة بيدىا ىمازة بعينيا، لمازة بفميا، رمازة بحاجبيا 

 .1"اكترامزك ا كدخمت عمييـ فتغامزك 

انصب عمى _ أم الرمزم _تعريفات نستنتج أف مفيكمو المغك كره مف ذكمما سبؽ       

الشفتيف أك الفـ، إلبانة أك  أكأنو عبارة عف حركات تقـك بيا إحدل الحكاس كالعينيف 

 ياأدائية الخفية كالتي ال تقكل عمى إظيار معنى معيف غير مباشر عف النكاحي النفس

 لسبب مف األسباب. العاديةالمغة 

 اصطالحا:  -ب 

 إلىفي الدراسات النقدية الحديثة كالمعاصرة كلعؿ السبب يعكد  الرمز حيزان ىاما ذخأ

لى  حصكلو عمى مساحة كاسعة في الشعر الحديث كالمعاصر المتميز فييما  حضكرهكا 

 القصيدة العربية. عناصرفصار أحد أىـ 

صطالحي العاـ ىك " اإليحاء أم التعبير غير المباشر الا كاف الرمز بمعناه اذفإ        

  ،ةيضعدائيا المغة في داللتيا الك أحي النفسية المستترة التي ال تقكل عمى عف النكا

                                                
 ، بيركت1ط بيركت، لبناف، ، الفكردار أساس البالغة، ، (محمكد بف عمرأبي القاسم جار اهللالزمخشرم،)  -1

 .251، ص ـ2006ق/1426لبناف،
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نما  ما يحؿأك ىك كؿ  محؿ شيء آخر في الداللة عميو ال بطريؽ المطابقة التامة، كا 

 1حاء أك بكجكد عالقة عرضية أك متعارؼ عمييا"يباإل

ىبية كؿ باحث ذمتختمؼ باختالؼ  ،مختمفةك  ـ عديدةؼ الرمز بمفاىير  عي  فقد       

 المعرفي. كمنيجو

أم  فكاف أرسطك أقدـ مف تناكؿ الرمز حيف قاؿ " الكممات رمكزان لمعاني األشياء      

 .لمفيـك األشياء الحسية أكال ثـ التجريدية المتعمقة بمرتبة الحس ثانيا

شيء، عف  إلى ما يكمئ كؿ  ( بأف الرمز ىكWebsterفي حيف يرل كبستر )     

 2."أك التشابو العارض غير المقصكد االصطالحأك  االقترافطريؽ عالقة بينيما كمجرد 

( بقكلو: الرمز كسيمة إدراؾ ما ال يستطيع التعبير Karl Kungككما يفسره يكنغ )      

إفى  ...عنو بغيره، فيك أفضؿ طريقة ممكنة لمتعبير عف شيء ال يكجد لو أم معادؿ لفظي

إنما يحيؿ عمى شيء مجيكؿ نسبيا، فميس ىك  ،معمكمان  يءناظر أك يخمص شي الرمز ال

نما ىك أفضؿ صياغة لإليو مشابية كتمخيصا لما يرمز  3.ا المجيكؿذي، كا 

                                                
 .24، ص 2010، 1ط ، محمد كعكاف، التأكيؿ كخطاب الرمز، عالـ الكتب الحديث، األردف  -1

 .29، صنفسو المرجع -2

 .20،ص 1998(،طد.القاىرة،)المصرم،  المكتب،الصكفية ينظر، عاطؼ جكدة نصر، الرمز الصكفي عند  -3
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ككر يتألؼ مف عناصر ذ" تناظر مع شيء غير م ( Tyndale ) داؿنت اعتبرهفي حيف 

           1"مركبان مف المشاعر كاألفكار ييعطلفظية يتجاكز معناىا الحدكد الحرفية ليتجسد ك 

بحيث " يعتبر كسيمة األديب  ؼ،التعبير عف األفكار كالعكاط ففي  قاؿ عنو،الرمز كما يي ف

جكىر المعنى  إلىصكال م تجسده الكتابة الحرفية ك ذبو مف الشيء المحسكس ال ذلينفي 

 2.م يريده "ذالحقيقي ال

لنا التأمؿ في شيء  م يتيحي ذلؾ الشيء الذم اعتبر الرمز " ذأدكنيس ال هي ا ما أقرَ ذكى     

يحاء ، إنَ  و المغة التي تبدأ حيف آخر كراء النىص ، فالرمز قبؿ كؿ شيء معنى خفي كا 

 3.تنتيي لغة القصيدة "

أكؿ مف تكمـ عف الرمز  خرل مفادىا " إفَ خالصة أي  إلىندم كقد كصؿ دركيش الجي      

عند العرب ىك قدامة بف جعفر في كتابو " نقد الشعر " حيث أفرد  االصطالحيبالمعنى 

 ، فقاؿ:بابان لمرمز ، ففسر الرمز تفسيرا لغكيان 

                                                
،)د.ط( األردف،، عالـ الكتب الحديث(خصية كالخاصةالشالسياب  دراسة في رمكز )البركج الرمزية ىاني نصر اهلل، -1

 .11، ص 2006

 .112، ص 1984،  3ط  ، القاىرة، دار المعارؼ،العربي محمد فتكح أحمد، الرمز كالرمزية في الشعر -2

، ص 2008، (.طد)عنابة،الجزائر،ة ،نالشعر العربي المعاصر، منشكرات بك السعيد بكسقطة، الرمز الصكفي في  -3

31 ،32. 
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نما يستعمؿ المي  ـ الرمز في كالمو تكمً " ىك ما أخفى مف الكالـ كيقكؿ في حد الرمز، كا 

 ااسمن الحرؼ بعضيـ، فيجعؿ لمكممة أك  إلىاء بو و عف كافة الناس كاإلفضى فيما يريد طيَ 

عمى و عطمً يي ،فعجـ حرؼ مف حركؼ المي  أك األجناسأك الكحش أك سائر ر مف أسماء الطي

 .1"ا بينيما، مرمكزان عف غيرىما لؾ قكال مفيكمن ذمف يريد إفيامو، فيككف 

في متناكؿ الحكاس  ما يقع" كؿ ما في الككف رمزان، ككؿ  ىك أصبح الرمز كحديثان      

 2.العالقات " المختمفة مفبيف معطيات الحكاس  لماالفناف مد قكتو مف مالحظة يست رمزان 

 ةن مَ يكتسي حي الكاقع النفسي كالشعكرم لً  إلىفالرمز الشعرم يبدأ مف الكاقع ليتجاكزه     

 ا الكاقع.ذلي خيمة الشاعر كبحسب رؤيتوً جديدة تتناسب مع مي 

ىك تركيب لفظي أساسو اإليحاء  ذٍ إ كسائط، باستعماؿما  عبير عف فكرةو التَ  ىك فالرمز        

تحديده، بحيث تتخطى عناصره المفظية كؿ حدكد  ال يمكفعف طريؽ المشابية بما 

 3.التقرير مكحدة بيف الشعكر كالفكر "

                                                
 .30محمد كعكاف، التأكيؿ كخطاب الرمز، ص  -1

 .112، ص العربيمحمد فتكح أحمد، الرمز كالرمزية في الشعر  -2

دة الماجستير ، فرع مقدمة لنيؿ شيا مذكرةدم بركاتي، الرمز التاريخي كداللتو في شعر عز الديف مييكبي، حمالس -3

 .9، ص 2008/2009جامعة الحاج لخضر، باتنة ،  ،األدب الحديث
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يماء  ءاحيإالرمز في مفيكمو العاـ ىك  الصة القكؿ مف المفاىيـ السابقة أفَ كخي        كا 

 لمشيء المرمكز إليو كفؽ رؤيتو الشعرية.

 سيمات الرمز: ــ ج

كقد كرد بعضيا لدل الكثير  لمرمز،ىناؾ سمات عدة تـ استنباطيا مف المفاىيـ المتعددة 

 ي كىي:يافمف الباحثيف كنعيـ ال

أف لمرمز الفني دالالت متعددة كال يجكز أف يككف لو داللة كاحدة  كتعني اإليحائية:/ 1

ممتمئ بمكضكعو يؤدم كظيفة يعجز عنيا التأكيؿ  فاإليحاء ىك إيحاء مكثؼ ...فحسب

 المباشر لمتجربة أك لمظكاىر ك األشياء.

ع في كق يفتو أف يكقع في نفسؾ ماظكك  ...النفعاؿك تعني أف الرمز حامؿ : االنفعالية/ 2

ال يمخص فكرة أك يعبر عف رأم أك يطرح  ا فإف الرمزذنفس الشاعر مف إحساسات، كلي

 مكقفان فكريان، إنما يكثؼ انفعاالن كيعبر عف تجربة.

ا فإف ثمة ذالسمة مفادىا أف الرمز ىنا نتاج المجاز ال نتاج الحقيقة، لي ذهكى التمثيل:/ 3

 1فاتيا المعيكدة.تناكال مجازيا لمظكاىر كاألشياء بحيث تتحكؿ عف ص

 

                                                

 .38محمد كعكاف، التأكيؿ كخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعرم الصكفي العربي المعاصر، ص ، ينظر 1- 



 ماهية الرمز                                      الفصل األول:                                      

 

11 
 

بتجريد  ال ينيض...السمة عمى ككف الرمز يجسد كال يجرد ىذه كتحيؿ الحسية:/ 4

 مستكل حسي آخر. إلىبؿ ينقميا مف مستكاىا الحسي المعركؼ  حسيا،األشياء مف 

في اإليجاز  كاألصؿ...دعامة أساسية مف دعائـ الرمزية العربية األسمكبية يعد اإليجاز:/5

نما المقصكد ىك المعاني  األلفاظ غيرفي الكالـ، أفى  كاالختصار مقصكدة في أنفسنا، كا 

 العبارة عنيا بالكالـ. إلىكاألغراض التي احتيج 

محتمال  إيراد الكالـف يم لو أكثر مف كجو، كىك عند البالغيذالكالـ ال كىك اإليهام:/ 6

 كالستر.كقد جعؿ اإليياـ في الرمز مطية لإلخفاء  ...لكجييف مختمفيف

م يتسع فيو التأكيؿ ، كقاؿ السبكي بشأنو : " ىك كؿ كالـ ذالمفظ ال كىك االتساع:/7

 تتسع تأكيالتو فتتفاكت العقكؿ فييا لكثرة احتماالتو.

السمة أساسية في الرمز  كالتمغيز أك األلغاز ىك/ التمغيز: 8 كاف ذلؾ سببا في تحكلو  كا 

، ألنو تظميؿ نافذ لمقارئ ، كتعطيؿ مقصكد  إشارة دالة كحسب، كالتمغيز لمتعمية إلى

 1لمداللة.

 إحدل خصائص الرمز، تكجيو كتخمؽ لو فضاء داللي.كىي   السياقية:/ 9

                                                
1
 .39، صالمرجع السابؽ ينظر، - 
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السمة األساسية التي بني عمييا الشعر الحداثي  كىي التعبير:/ غير المباشرة في 11

 1برمتو ، كىي أف تدكر بالحديث حكؿ المكضكع كال تممس قمبو كصميمو.

 / مكونات الرمز:2

 خذهي ائية كثيفة، فاتَ إيحمف طاقة  موي مة الرمز ، لما يحمً لقد أدرؾ الشاعر المعاصر قي   

الرمز " تجسيد شكمي ألحالـ أك رغبات  وي الشعرم كباعتبار أفَ غذم بو نصَ ا يي خصبن  حقالن 

أك الالشعكر   كعيالع مف الة بطريقة عفكية تنبي كنى الكيني  إلىؤل جذرية كجدت طريقيا أك ري 

أم أف المسار الطبيعي لتككف الرمز ، يككف عبر مستكيات ثالثة : النفسي ، التصكرم 

 2."، مكاف ، شيء ما(، نطمؽ عميو رمز) شخصية  ؿالمغكم ، كىك رؤيا تبحث عف شك

لكف نسقؼ  حصرىا،كمما الشؾ فيو أف المككنات التي تدخؿ في بناء الرمز اليمكف    

 عند بعض المككنات الرئيسية:

المادم لكجيو األكؿ، فإذا  ارىا األصؿي ف الصكرة باعتبى مي ميـ الرمز تكٍ في صى  ـ الصورة: 1

قمنا " غزالة " حصمنا عمى صكرة الغزالة في العقؿ كىذا ىك التعريؼ األدبي لمصكرة أم 

لمرمز، لكف ىذه الصكرة  كىي المادة الخاـ...الصكرة المنتجة في العقؿ بكاسطة المغة

                                                
 39، ص  محمد كعكاف، التأكيؿ كخطاب الرمز، قراءة في الخطاب الشعرم الصكفي العربي المعاصر ر ،ينظ -1

،40. 

 .322 ، ص(دراسة في رمكز السياب الشخصية الخاصة )ىاني نصر اهلل: البركج الرمزية -2
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طات معينة ترابي  إلىا إذا جاءت في سياؽ معيف ، كاستنادن  إالليست رمزا كال تغدك كذلؾ 

 1.ي شيئان أكبر مف الغزالة أك شيئا آخر غير الغزالة الحيكاف المعركؼبحيث نعنً 

ا كاف الرمز أىـ الظكاىر التعبيرية في القصيدة الحديثة فإف " طبيعة التشكيؿ كلمَ      

ا الصكرة أك فشميى  الرمز بنجاحً  ت متداخمة بحيث يتعمؽ نجاحي ضمٌ  ،بينيما الرمز كالصكرة 

بالكؿ، كحيف تضؿ الصكرة محافظة عمى  ءالجز القة الصكرة بالرمز كعالقة ع ليذا فإفٌ 

اقتصر الرمز  صكل مف التجريد، سكاءن قي  الرمز درجةن  غي بمي ضئيؿ، يى  كثافتيا الحسية كلك بقدر

 2.في القصيدة عمى صكرة كاحدة أـ عمى مجمكعة مف الصكر"

مف معطيات متعددة، إذ يشكؿ  ػػػػػػخياؿ الفناف  ػػػػػػفالصكرة تشكيؿ لغكم يككنيا الخياؿ      

مستمدة مف الحكاس" فإذا ما تجاكزت ؿ الصكر جي  فٌ العالـ المحسكس مادتيا األساسية ألى 

 مؾ حب، فغدت تً الصكرة الشعرية حدكد الداللة الحسية الضيقة كاعتمدت عمى اإليحاء الرى 

 

                                                
 .14، ص السابؽالمرجع  ،ينظر -1

لمطبكعات الجامعية، الجزائر، المعاصرة، )دراسة تطبيقية( ،ديكاف اآمنة بمعمى، أثر الرمز في بنية القصيدة العربية  -2

 .6ص  )د.ت(،ط(،)د.
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المغة في داللتيا  أدائوثير مف النكاحي النفسية ماال تقكل عمى مكزان تي الصكرة كأمثاليا ري 

 1.الكضعية"

اح دـ، فرى الككف كظكاىره الغاية الرئيسية لإلنساف منذ القً  البحث لفيـً  ظؿَ األسطورة: ـ  2

و التي بؿ تساؤالتً كقؼ سي حيط بو مف كجكد " كليذا فقد أراد أف يي ما يي يبحث عف تفسيرات لً 

عطي تفسيران يرتضيو لسرىا، الذم يشكمو يك ان مف ظكاىر الككف المتعددة يقؼ متعجب جعمتوي 

يا األسطكرة التي فسر بكاسطتيا د الكعاء، إنٌ رعاف ما كجى ىك نفسو بسذاجتو جزءان منيا، كسي 

 إلىفيـ الككف كظكاىره، مستندان لة ديؤ المي ك ة عف الحقيقة، الباحثى  فييا رغباتوً  الحياة كأشبعى 

 2."رافةلخاعالـ مف الخياؿ ك 

       حدثيف مف دارسي األساطير حيث يذىب بعضيـ فقد تعددت مفاىيميا لدل المي      

، في حيف يراىا آخركف ،أنيا لـ تزد عمى ككىـ نزؽ شميك لخياؿ اني يبصً  يا نتاج" أنإلى

 3.أف تككف ركايات خرافية تطكرت مف أجؿ تفسير طبيعة الككف كمصير اإلنساف "

                                                
 .86محمد كعكاف، التأكيؿ كخطاب الرمز، ص  -1

(، .طينظر، عبد الرضا عمي، األسطكرة في شعر السياب، منشكرات كزارة الثقافة كالفنكف، الجميكرية العراقية، )د -2

 .13، ص 1978

 .14، ص المرجع السابؽ -3
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لـ يقؼ التكظيؼ الفني لألسطكرة عند حكايتيا، بؿ شمؿ عناصرىا كمعطياتيا الفنية       

األخرل الكاسعة الثراء، فقد كجد الشاعر في األسطكرة متنفسان لمتأمؿ كرافدان مف ركافد البناء 

يا مف صميـ تجربتو المحمية أك الخاصة تو الفنية التي اشتقٌ يى ألبنً  اإطارن الفكرم " فاتخذىا 

التي تتضمنيا األسطكرة عادة، صاغ تفاصيميا مف  ؽأف يأتي بالخكار  كعندما أعجزهي 

ىمكمو كأكجاعو كأحالمو حيث بدأت تظير فييا أمكنتو كأسماؤه كشظايا أشجانو كىكاجسو 

 1.المركعة"

تكظيؼ الرمز األسطكرم في الشعر العربي المعاصر ىي محاكلة الستكشاؼ  إفٌ       

 ع ألزمة اإلنساف المعاصرقنً كحؿ مي  إليوالحقيقة مف خالؿ اإلحساس بالماضي كالعكدة 

األسطكرة  اتخاذيقكؿ محمد فتكح أف الرمز األسطكرم ىك "، كاالضطرابالمحاط بالقمؽ 

شخصيات كمكاقؼ  إلىألحداث كالمكاقؼ الكىمية قالبان رمزيا يمكف فيو رد الشخصيات كا

عصرية كبذلؾ تككف كظيفة األسطكرة، أك إىماؿ الشخصيات أك أحداثيا أك االكتفاء 

 2.اإليحاء بمكقؼ معاصر يماثمو" فييا بغيةبداللة المكقؼ األساسي 

العالقة بيف الفف كاألسطكرة عالقة  سماعيؿ الذم يرل بأفٌ إكىذا ما أقره عز الديف       

ـ كاف بيف أيدينا مف األعماؿ قديمة فكـ كانت األساطير مصدر إلياـ لمفناف كالشاعر، كك

                                                
 .19، ص (دراسة في رمكز السياب الشخصية كالخاصة)ىاني نصر اهلل، البركج الرمزية  -1

 .288، ص العربيمحمد فتكح أحمد، الرمز كالرمزية في الشعر  -2
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صياغة جديدة ألسطكرة مف األساطير القديمة، حيث يقكؿ: " كؿ  ما ىكنية كالشعرية الف

عمؿ شعرم كؿ  أمعمؿ شعرم يمثؿ الطابع األسطكرم أك تتمثؿ فيو ركح األسطكرة، 

تكشؼ لنا بنيتو عف تركيبة أسطكرية كمضمكف أسطكرم، ككؿ مف يتابع الشعر المعاصر 

في كسعو أف يدرؾ أف لو في مجممو طابعا يميزه عف الشعر القديـ في جممتو كيركؽ لي 

 1.ىنا أف أسمي ىذا الطابع المميز ليذا الشعر بالطابع األسطكرم"

 أفعف العالـ الذم يمكف لو  ثيبح المعاصر، أف مف ىنا حاكؿ الشاعر أك األديب      

فيو بيف تجسيد البدائي لتأممو. طمكح اإلنساف  ـئيالشيء مف طبيعتو األكلى،  إلىيعيده 

سحرىا      يحاكييا يتنفس ،الحديث في إعادة عالمو كخمقو مف جديد، فمـ يجد غير األسطكرة

مات طقكسيا ألنو عمى بعد المكاف بناء العالـ الذم ينشده بكم يعيد ايكظفييستميميا، 

األسطكرة المتشابو كالمكحد كمنو  عند نسيجكعمى اختالؼ الزماف يمتقي اإلنساف باإلنساف 

 2.اإلنساف عطرا ال ينمحي يذكره بقدرتو عمى الخمؽ كالمحاكاة كاإلبداع سيمد

كىكذا تصبح األسطكرة كسيمة لتعميؽ الرؤيا كأداة طيعة في يد الشاعر كفتو       

يجاز "كمف ىنا كاف استمياـ األسطكرة كاحتكاؤىا  التفصيؿ لما تحممو مف قكة إيحاء كا 

العمؿ األدبي كيضفي عميو دمان جديدان، يعكس النظرة اإلنسانية  جديدة يثرممضاميف 

                                                
 .223عز الديف إسماعيؿ، الشعر العربي المعاصر قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية، ص  -1

 .20األسطكرة في شعر السياب، ص ينظر، عبد الرضا عمي،  -2



 ماهية الرمز                                      الفصل األول:                                      

 

11 
 

ستمياـ، كيصكره التكظيؼ عالـ يفجره اال إلى لمحياة بكؿ تناقضاتيا الحادة كصال

 1.األسطكرم بشكمو السحرم الذم يعيش في فكر الشاعر المميـ"

شعراء في كؿ عصر كفي كؿ بقعة، يجسدكف عف لم" كضمت األسطكرة مكردان سخيا      

األسطكرة مف طاقات  ما فيطريؽ معطياتيا الكثير مف أفكارىـ كمشاعرىـ، مستغميف 

حدكد كقد جاء الشاعر الحديث، فحاكؿ أف يعيد  هدال تحكمف خياؿ طميؽ  ،رقةإيحائية خا

غير الطبيعية التي فقدتيا في عصر العمـ، كذلؾ  تمؾ كقدرتيالألساطير طاقاتيا الخارقة 

ليجسد مف خالليا مشاعره التي تجد في ىؤالء األبطاؿ صكرتيا  أبطاؿعف طريؽ بعث 

 2.المثمى"

" كىي سمسمة مف األفعاؿ المحددة كالمرتبة كالمتتابعة بطريقة ثابتة،  فقد  ـ الطقوس: 3

الطقكس عمى أنيا رمكز ليا دالالت أبعد مف ككنيا مجرد شعائر  إلى نظر األنثربكلكجييف

فيي تكفر لألديب أك  ،معينة اجتماعيةدينية، أك سمسمة مف األفعاؿ تؤدل في ظركؼ 

 3.مف الرمكز" مرعا كحقال الشاعر ميدانان رحبان 

                                                
 .22، ص السابؽالمرجع  -1

 رمص ،القاىرة لعربي المعاصر، دار الفكر العربي،عمي عشرم زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر ا -2

 .176، ص 1997، .ط(د)

 .24، ص (دراسة في رمكز السياب الشخصية كالخاصة  )، البركج الرمزيةني نصر اهللىا -3
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تحقيؽ غايات  إلىقكسيا، ييدؼ و لألساطير كطي فالشاعر المعاصر في استخدامً        

لى التصريح كالتعبير عف قضايا عصره ا  ة ك تحقيؽ ذاتيتو المكبكتى  إلىعديدة إذ يطمح فييا 

كرفضو لقكانيف ، كاالنكساراتفي ىذا العالـ المتناقض، الذم تميزه مجمكعة مف اليزائـ 

 في نفسو مف انكسارات كحب لمثكرة كالتغيير. ما يخفيو، ككشؼ كاالستبدادالقير 

رج يكحي بفكرة فصعكد الدي  ،يا رمكزفثمة أفعاؿ مفردة، ينظر إلييا عالميا عمى أنٌ      

و صعكد جبؿ أك مكاف مرتفع، كعبكر كسط مائي ينظر إليو كنكع مالركحيف كمث االرتقاء

إذا جاءت ضمف سمسمة  الالرمزم إ عدىاه األفعاؿ ال تأخذ بي ذالركحي، لكف ى االنتقاؿمف 

مف األفعاؿ مما ال نستبعد معو أف تككف كحدات جكىرية صغرل متنكعة مف بنى محددة 

لسياقات طقسية، فالطقكس التي تظير في الشعر تككف لفظية، يستطيع القارئ بإمعاف 

 1.ء سمسمتيا مف جديدالنظر كالتأمؿ كمتابعتيا كتخيميا كبنا

مستكييف: األكؿ ىك مستكل  اندماجمف  أأف الرمز " ينش إلىكقد ذىب البعض       

األشياء الحسية أك الصكر المادية التي تؤخذ قالبا لمرمز، كالمستكل الثاني: ىك خاص 

غالبان ليا عالقة بالجكانب الخفية في  ما تككفبالحاالت المعنكية المرمكز إلييا، كالتي 

                                                
 .25، ص السابؽينظر، المرجع  -1
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الذات اإلنسانية، كما أنو البد مف كجكد عالقة المشابية بيف المستكييف، فيذه العالقة ىي 

 1."تيب الرمز قكة اإليحاء كالتمثيؿ التي

مف خالليا  يتأسسمما سبؽ ذكره يتجمى لنا مدل تعدد المصادر الرمزية التي ك       

لكي  ،التكظيؼ المناسب لمرمزمكنو مف البد لمشاعر مف قدرة فنية تي  كعميوالرمز الشعرم، 

 مستكل التجربة الفنية، كلكي يتمكف مف التعبير عف التجربة بطريقة متميزة إلىيرقى 

 بحيث تككف الدالالت التي يعبر عنيا الرمز، مستمدة مف تجربة الشاعر معبرة عف رؤياه.

فجعؿ منو يعد الرمز مف أىـ التقنيات الفنية التي يستحضرىا المبدع،  أنواع الرمز: /3

أداة طيعة لمتعبير في األداء األدبي، تعتمد عمى اإليحاء باألفكار كالمشاعر، فقد عجت 

دكاكيف الشعراء بأنكاع شتى مف الرمكز، كمرد ىذا التنكع يعكد الى تنكع كتشعب منابعو 

 قسميف: إلىيقسـ الرمكز ( Abrams) فنجد "أبرامز"

 فيبتة اثداللتو كأصبحت  ،مثؿ الصميب، البياض، مما استقر رموز تقميدية أو عامة: أ/

 2ثقافة ما.

فاكم" الذم يرل أف الرمز" تعبير غير مباشر عف " مكىكب مصط إليو ما ذىبكىذا      

 كىكذا يمكف الرمز ،أك حكاية، بينيما كبيف الفكرة المناسبة عالقة استعارةفكرة بكاسطة 

                                                
 .80محمد كعكاف، التأكيؿ كخطاب الرمز، ص  -1
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 1.كالقصص األسطكرم كالممحمي ك الغنائي" كاالستعاراتفي التشبييات  

أف الرمز العاـ ىك ما استقر عمى معنى محدد متعارؼ عميو  إلىكمما سبؽ نخمص       

 ..إلخ.كالممحمة.يستقيو الشاعر مف مختمؼ األجناس األدبية، كاألسطكرة 

طكره الشعراء، مستثمريف ما يكتنزه الرمز مف ا يي مٌ مً  / رموز خاصة أو شخصية:ب

         ،إلخبرياء، كشركؽ الشمس بالكالدة ... رتباط الطاككس بالكاكاسعة ، مثؿ  تترابطا

يككف باستكشاؼ الشاعر لجكانب كأبعاد جديدة مف دالالت الرمز كانت مكجكدة فيو  كقد

 2.بو إلييا مف سبقكه "تأصال كلـ ين

كأبعاد جديدة مف كمعنى ىذا أف الرمز الخاص ىك بذرة اكتشاؼ الشاعر لجكانب       

دالالت الرمز العاـ، كانت مكجكدة فيو أصالن كىذا ما أقره "ىاني نصر اهلل" في قكلو: 

"الرمز الشخصي أك الخاص ىك في األصؿ رمز عاـ، تـ تطكيره مف خالؿ طبعو بالطابع 

 3الشخصي ".

                                                
، ص 1،2003،طنسيمة بكصالح ، تجمي الرمز في الشعر الجزائرم المعاصر، رابطة اإلبداع الثقافية ، الجزائر -1

72. 

 .37، ص المرجع السابؽ -2

 .38، ص (دراسة في رمكز السياب الشخصية كالخاصة )ىاني نصر اهلل، البركج الرمزية -3
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ران معب ،كفي جميع األحكاؿ ينبغي أف يككف ذلؾ مف صميـ تجربة الشاعر الذاتية      

ف كاف عامان  ػػػػػعف رؤياه الخاصة، بيذه اإلضافة يمكف أف يكتسب الرمز  طابع الرمز  ػػػػػكا 

الشخصي، إذ يككف الرمز بكميتو مف إبداع الشاعر مشبعان بالدالالت التي تعبر عف 

رؤياه أم تميزىا عف غيرىا كتفردىا فنيان، أم جكىر الرمز الشخصي  كخصكصيةتجربتو 

 1ادة تكظيؼ الدالالت التي تشكؿ الرؤيا.أك الخاص ىك فر 

ما ذىب إليو الناقد يحيى الشيخ صالح حينما قاؿ: " فيك الذم يأتي كاألمر نفسو،       

كىك  ،غيره، ليعبر بو عف تجربة أك شعكر ما إليودكف أف يسبقو  أصالةبو الشاعر 

طالسـ  إلىمحفكؼ بكثير مف المزالؽ أىميا الغمكض الذم يكتنفو كيدخؿ بعض الشعر 

فيميا كلكي ينأ عف الغمكض، فيقع في مآخذ أخرل كىك التفسير، الذم يمجأ إليو  يصعب

ىكامش قصائدىـ بالتعاليؽ  فيممؤكف الغمكضبعض الشعراء قصد التخفيؼ مف حدة 

 2.كالشركح التي تفسر مرامييـ"

العاـ ىك  أفكمف خالؿ ما استعرضناه مف آراء حكؿ الرمز العاـ كالخاص نستنتج       

الخاص رة في كعي الجماعة ، أما الرمز متكاضعا عميو، أم أف لو داللة حاضما كاف 

تنصير فيو مخيمة الشاعر كرؤياه  ،المبتكر مف طرؼ الشاعر مرتبط بأحداث خاصة فيك

                                                
 .39، صالمعاص الجزائرم الشعر في الرمز تجمي ، بكصالح نسيمةينظر،  -1

 .76، ص  المرجع نفسو -2
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الخاصة، كىذا ما جعؿ بعض الباحثيف يركف في الرمز بأنو: " أحد أساليب المغة في 

لغز، بؿ يجب أف يضؿ الرمز عمى شفافية تنـ عما  إلىيتحكؿ  إالالتعبير الشعرم بشرط 

 1.خمفو أك تكحي بمضمكنو"

قد ميز بيف خمسة أنكاع مف الرمكز  (paganini) كفي سياؽ آخر نجد باجينيني      

 بية كما يمي:األد

رمز يسطر بشكؿ مركزم في عمؿ أدبي كاحد، مثؿ المطر في قصيدة أنشكدة  -1-

 المطر لمشاعر بدر شاكر السياب.

حيف آلخر في نتاج أديب ما، كيتطكر في أعمالو المختمفة حتى  مف رمز يظير -2-

يكتسب أىمية خاصة في مجمؿ ىذه األعماؿ ،كيصبح لو داللة مميزة في داخميا مثؿ 

 عند السياب. "جيككر"

آخر ، كيكتسب داللة جديدة في كؿ سياؽ مختمؼ مثؿ  إلىرمز ينتقؿ مف شاعر  –3-

 الصبكر كخميؿ حاكم كغيرىـ. كصالح عبدفي أعماؿ السياب  "السندباد"

                                                
نقال  ،117، ص  2011، العدد األكؿ ، جكاف ، مجمة مقاليد، جامعة كرقمة ؿأحمد قيطكف، الرمز كالتحديد المستحي -1

 .14:30،20/12/2014، عف األنترنت

www. Revues.univ-ouargla.dz    
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) في حادثة البراؽ ( كىك" جكاد "البراؽ"رمز يمارس كظيفتو في إطار ثقافة ما، مثؿ  -4-

 السياب.الحمـ األشيب" عند 

رمز يتردد في ثقافات مختمفة ػ ليس بينيا عالقة تاريخية ػ محافظا عمى داللتو فييا  -5-

 1، كالميؿ ، البحر، كغيرىا. "أفر كديت"، "عشتار"، "أدكنيس"جميعان مثؿ تمكز أك 

 :نكعيف إلى الرمز يقسـ أحمد فتكح محمد نجد آخر مكضع فيك      

بطبيعتو يعتمد عمى إيحاءات األلكاف كتراسؿ الحكاس ضيؽ اإليحاء / الرمز الجزئي: 1

 كتبادؿ مجاالت اإلدراؾ ،فيذه الكسائؿ تنتج الصكرة الجزئية.

المختمفة مف ألفاظ  األداءكىك إطار كمي لمقصيدة تتآزر في بنائو كسائؿ  / الرمز الكمي:2

يقاعات.  2كصكر كا 

، كىك المحكر الذم تدكر حكلو فيذا النكع مف الرمكز يعتمد عمى الصكر الرمزية المركبة

 كؿ الصكر األدبية المكحدة في النص.

 العممي:مز أيضا بيف الرمز األدبي كالرمز يمكف التمييز في الر       

                                                
 .38، ص (دراسة في رمكز السياب الشخصية كالخاصة)ينظر ، ىاني نصر اهلل، البركج الرمزية  -1

 .227، ص في الشعر العربي محمد فتكح أحمد، الرمز كالرمزية -2
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، فيك التقريب كالتركيز كاإليجاز... إلىأداة تيسر الفكر كتشير  إال"ليس  :الرمز العممي -

 1ينشأ نتيجة لعممية ذىنية تجريدية"

" فيعمد اإليحاء كاإلثارة كيقكـ عمى عالقات خاصة ىي عالقات ذاتية  :األدبيالرمز -

 2.تتجمى فييا الصمة بيف الذات كاألشياء"

أما الرمز ، المكضكع دكف أف يرتبط بو  إلىكمعنى ىذا أف الرمز العممي يشير       

مرتبط  ،اإلنسانيةاألدبي فيك تمميح كتعبير غير مباشر عف المشاعر الخفية في الذات 

" تناظر مع شيء غير مذككر، يتألؼ مف عناصر : بمكضكعو  فيعرفو تينداؿ بقكلو 

 3.لفظية يتجاكز معناىا الحدكد العرفية ليجسد كيعطي مركبان مف المشاعر كاألفكار"

" ىي  :القاسـ الشابي: " الكالـ المبيـ المذيذ " ،حيف قاؿ عف الرمزية ككيعرفو أب      

نزعة ال تريد مف الشاعر إال أف يتحدث لمناس مف كراء السحاب أك ممفكفان في مثؿ 

                                                
محمد عمي كندم، الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث" السياب كنازؾ ك البياتي" ، دار الكتاب الجديدة ينظر،  -1

 .52، ص  2003،  1ط  بيركت، المتحدة،

 .53، ص  المرجع نفسو -2

 .11، ص (دراسة في رمكز السياب الشخصية كالخاصة  )ىاني نصر اهلل، البركج الرمزية  -3
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الضباب  كال تتطمب منو إال كالمان مبيمان لذيذان شبييان بالمكسيقى في لغتيا الغامضة التي 

 1.كمما أصغى ليا السامع حركت في نفسو ضركبان مف الحس كالتصكر كالخياؿ "

 مستويات الرمز:/4

 جعؿ محمد فتكح أحمد لمرمز مستكييف: ػػػػػػ

 ؤخذ قالبا لمرمز.مستوى األشياء الحسية أو الصور الحسية التي ت   ــ 1"

 مستوى الحاالت المعنوية المرموز إليها. ــ 2

 وثبتكىذا ما أ .2"كحيف يندمج المستكياف في عممية اإلبداع نحصؿ عمى الرمز     

 كالحظو الباحث بأف الكعي بالرمز يمر بمرحمتيف:

باعتبار أف عناصره مستمدة في األصؿ  مرحمة العطاء المباشر الذي يقدمه الرمز: /أ

مف جزئيات الكاقع، كأف ألفاظو كعالقاتو المغكية ألفاظ كعالقات ذات صمة سابقة، كىذا ما 

 أسماه بالمعنى المباشر.

                                                
 .249، ص العربيأحمد، الرمز كالرمزية في الشعر  محمد فتكح -1

 .40، ص  المرجع السابؽ -2
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باعتبار أف الرمز ليس محاكاة لمكاقع له:  واالستسالم مرحمة تمقي اإليحاء الرمزي /ب

كمف ىنا كانت حركية الرمز  الطبيعة،لو كتحطيـ لعالقات  استنكاؼالجامد، بؿ ىك 

يحاؤه.  1كحيكيتو كا 

عتبار يصبح الرمز تركيبان لفظيان، أساسو اإليحاء عف طريؽ المشابية الكبيذا ا      

بحيث يتخطى حدكده الكاقعية ليمتزج مع الشعكر كالفكر " ليذا فإف الرمز ال يقرر كال 

كيكحي بكصفو تعبيران غير مباشر عف النكاحي النفسية كصمة بيف الذات  يكمئيصؼ بؿ 

 2."سية ال عف طريؽ التسمية كالتصريحإلثارة النفكاألشياء فتكلد فييا المشاعر عف طريؽ ا

إمكانات  الختالؼفمقد تباينت المصطمحات بيف النقاد في تحديد مستكيات الرمز       

مستكيات ىذا التكظيؼ، فنجد عندىـ  تكقدرات الشعراء في تكظيؼ الرمز، فاختمف

 التراكمي كالمحكرم.ك  المفيكميك  مالمستكل اإلشار 

مف أدنى مستكيات تكظيؼ الرمز جعمو إشارة ألف التجاء الشاعر  اإلشاري:/ المستوى 1

بمضمكنو الذم صار بالنسبة لمشاعر جاىزان، شائعان محدد الداللة  االحتفاء إليو ناجـ مف

 إلىطاره كتتحكؿ ذات مدلكؿ لغكم محدد تنحصر في إ مفردة لغكية إلىفيتحكؿ الرمز 

 نمط لغكم.

                                                
 .41، ص العربيكالرمزية في الشعر  الرمز،أحمد محمد فتكح  -1

 .40، ص نفسوالمرجع  -2
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يستخدـ الشاعر دكاال مصطمحات مجمكبة مف حقكؿ أخرل  إذ / المستوى المفهومي:2

عمى أنيا حاممة فكرة أك مفيكـ، فإننا أماـ تكظيؼ يستخدـ الرمز كمقكلة استخدامان 

إيديكلكجيا مغمقان عمى مفيـك ديني أك فمسفي، أك اجتماعي أك سياسي، محدد بشكؿ نيائي 

 طاره.يخرج عف إ ال

ل التراكمي عف حشد الرمكز كاألساطير كاإلشارات ينجـ المستك / المستوى التراكمي: 3

الدينية كالتاريخية، حشدان متداخال كمتراكبان في مجاؿ ضيؽ، يصير معو النص قائمة مثقمة 

بأسماء كشخصيات كأماكف تراثية، أك معاصرة، ألف الشاعر يتركيا تتحدث عف ىاجسو 

ف بنية النص أك مف تجربتو بمفردىا، بؿ تصير ىي القكؿ الشعرم ذاتو، فيجعميا جزءان م

 الشعرية.

يعتبر رمزا محكريان كاحدان لبنية القصيدة ككؿ، يككف الرمز فيو  / المستوى المحوري:4

الشاعر  إليوبالقناع الفني ، الذم يمجأ  بؤرة الداللة كمحكر اإليحاء، كىك ما يصطمح عميو

ليقكؿ مف خاللو ما ال يستطيع قكلو بشكؿ مباشر، مستعمالن صكتو أك شخصو، فيندمج 

 1مع رمزه كيتفاعؿ معو بحيث تنصير التجربة في الرمز كالرمز في التجربة.

                                                
 الحديث، الجزائرم األدب في الماجستير شيادة لنيؿ مذكرة ، الغمارم مصطفى شعر في ،الرمز أمقراف آمنة ينظر، -1

 .17 ،15 ص ، 2009/2010 ، الجزائر ، باتنة ، لخضر الحاج جامعة
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طبيعة الرمز بما يكتنفو مف ثراء كغمكض أىمتو ألف  كعمكما يمكف إجماؿ القكؿ : أفٌ 

ظيكر  إلىالذم أدل  نفسو اؿ معرفي، كاألمريككف مكضكع درس في أكثر مف مج

قصيدة الرمز مشحكنة بالمغة النفسية كالفكرية الممزكجة بالكعي اإلبداعي كالخياؿ 

 .بتكارمالا

البارزة في القصيدة العربية، كمف أبرز  عناصر الفنيةيعتبر الرمز مف ال أهمية الرمز:/5

الشاعر في خدمة النص األدبي باعتباره  مجاالن إلبداعاتو الشعرية  اعتمدىااألسس التي 

 ك كسيمة لتكليد دالالت جديدة.

لى عدة رات خاصة كاجييا الشاعر العربي كا  ضرك  إلىكربما يرجع سبب ذلؾ       

عكامؿ أخرل" تنكعت بيف ثقافية ترل أىمية تكسيع أفؽ الشاعر كمداركو، كنفسية تعيف 

يؼ مف كآبتو كمعاناتو كفنية تكفر لو أدكات جديدة مرنة كقكمية تعيد لو الشاعر عمى التخف

 اتخاذهالثقة برصيده القكمي، مقابؿ ثقافة المستعمر الكافد ، كسياسة أجبرت الشاعر عمى 

 1.كسيمة بينو كبيف القارئ"

 فقد اشتغؿ الشاعر المعاصر عمى جممة مف الرمكز حاكؿ مف خالليا أف:      

                                                
، التراث الديني في شعر سميح القاسـ شاعر المقاكمة الفمسطينية، مجمة دراسات في المغة أصفياني يخاقانمحمد  -1

 نقال عف األنترنت. 5، ص أصفياف، جامعة 2011، 05العربية كآدابيا، العدد 

www.Lasem. Semnan.ac .ir ,9 :30 ,2014-12-21. 
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 الغكص في مضمكف النص. إلىيدخؿ القارئ في عكالـ ال حدكد ليا كيدفعو  ػػػ

 الرمز مف أجؿ معناه البعيد كما يحدثو في نفسو مف إمتاع جمالي. إلىلجأ  ػػػ

 شراؾ القارئ تجاربو.إحداث األثر الشعرم كا  ػػػػ

عالقات  إلىتغيير كظيفة المغة الكضعية ، كتغيير مجرل الصياغات المألكفة يقكـ ب ػػػػ

 1لغكية جديدة.

الشخصي كذلؾ أف يظير المؤلؼ أك الشاعر مأساتو  االعتراؼكتجنب  الفكرة فتزيي ػػػػ

 2الشخصية في قالب مكضكعي سكاء أكاف القالب حكاية أك بطال شبييا لو.

 المغكم. االختصارأساسيا  يحائيةإ طاقة الرمز ػػػػ

عكالـ ال يرتادىا العقؿ، كال يعطييا  إلىيحاكؿ الشاعر تجاكز حدكد المادة ليصؿ  بالرمز ػػػػ

 الكصؼ األدبي.

ؽ بيف مختمؼ أنظمة الكاقع الطبيعي، كفكؽ الطبيعي، مف حيث يقـك الرمز عمى التطاب ػػػػ

مدركاتنا الحسية  إلىفكؽ الطبيعي، كالرمز يككف اقرب تأف الطبيعي ما ىك إال مظير لم

 كالعقمية مف الشيء الذم يرمز إليو.

                                                
 .15-10الرمز في الشعر العربي، ص ناصر لكحيشي،  ،ينظر -1

 .72نسيمة بكصالح، تجمي الرمز في الشعر الجزائرم، ص  -2
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يعمؿ الرمز عمى إثراء النصكص كجعميا تتميز بطريقة فنية لما يفرزه الكاقع مف  ػػػػػ

 1.تناقضات ،كىذا عبر تحميؿ مستكياتيا المختمفة

الرمز البنية الثقافية العميقة، كالرمز األدبي ىك أشد تمؾ األبنية خصكصية ألنيا  يعكسػ ػػػػ

 فيك مصدر إيحاء دائـ. ،مستمدة مف ركح الفف كمعانيو الجمالية

                                                
 .517ص  ،ينظر، محمد كعكاف، التأكيؿ كخطاب الرمز -1
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 شخصيات:لا رمز  -/1

ُمعُالتاريخُاإلنسانيُُ،مفُالشعراءُالمعاصريفُ"فتحيُعبدُاهلل"دُعيُُ الذيفُتعامموا

نظراُلوعيوُبدورُىذاُالتاريخُفيُاستنياضُُ،بصفةُعامةُوُالتاريخُالعربيُبصفةُخاصة

الذيُيعكسُالشاعرُُ،ثرياُمفُمنابعُاإللياـُالشعريُيمـُوُاستحضارُاألمجادُ"ُومنبعاُال

ُإليوُُروحُالعصرم ُإنسانيةُمعاصرهُُُ،فُخالؿُاالرتداد ُبناءُالماضيُوفؽُرؤيا وُيعيد

ُاإلنسافُوُمعاناتوُوطموحاتوُوُأحالمو وُبمعنىُآخرُيستميـُُالشاعرُُ،تكشؼُعفُىمـو

الماضيُوُوقائعُالعصرُوُظروفوُُمبرزاُبذلؾُقدرةُالشعرُعمىُُأوجوُالتشابوُبيفُأحداث

ُالتاريخُوُشخصياتو ُوقائع ُلكيُيكشؼُ،استحضارُو ُُفيطمؽُالعنافُلخيالو ُُيستجميو

1ُمفُخاللوُصورةُالعصرُوُماُفيوُمفُأحداثُ".

ُالتاريخية ُالتاريخيةُوُ"فاألحداث ُالشخصيات ُعابرةُ، ُكونية ُظواىر ُمجرد ليست

لياُإلىُجانبُذلؾُدالالتياُالشموليةُالباقيةُوُالقابمةُُفُّإفُ،وجودىاُالواقعيتنتييُبانتياءُ

قابمةُُنفسوُفُتتكررُمفُخالؿُمواقؼُوُأحداثُجديدةُوىيُفيُالوقتلتجددُوصالحةُأل

2ُُوُتفسيراتُجديدةُ".ُلتحممتُتأويالتُ

                                                
ُ.1ُتوظيؼُالشخصياتُالتاريخيةُفيُالشعرُالفمسطينيُالمعاصر،جامعةُبيرزيت،ُصُإبراىيـُنمرُموسى،ُ-1

9:30،23\03\2015،http://samaa.stormpages.com/a93.htm 

ُ.120ُ،ُصالمعاصراستدعاءُالشخصياتُالتراثيةُفيُالشعرُالعربيُُعمىُعشريُزايد،ُ- 2
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ُالتاريخيةُُو ُالشخصيات ُوظفوا ُالذيف ُالشعراء ُبيف ُمف ُاهلل ُعبد ُفتحي ُُُُُُُُالشاعر

جعموىاُترتبطُبالواقعُالحاليُارتباطاُوثيقاُ"وُبالطبعُفافُالشاعرُيختارُمفُشخصياتُُو

ُالتيُيريدُأفُينقمياُإلى 1ُ.المتمقي"ُالتاريخُماُيوافؽُطبيعةُاألفكارُوُالقضاياُوُاليمـو

ُالتراثُالغرب ُُوويمثؿ ُالشاي ُاستغميما ُلشعره ُاألساسياف ُالمصدراف ُفيُعالعربي ر

الشموؿُوليضفيُ بعضُجوانبُتجربتو"ُليكسبُىذهُالتجربةُنوعاُمفُالكميةُوالتعبيرُعفُ

2ُُمنحياُلوناُمفُخالؿُالعراقةُ".عميياُذلؾُالبعدُالتاريخيُالحضاريُالذيُي

ُالمستدعيةوبالتاليُإعادةُقراءةُالواقعُمفُخالؿُاألحداثُالتاريخيةُأوُالشخصيةُ

ُ ُعمى ُأسقطيا ُليُُوالتي ُالمعاصرة ُمميءُاألحداث ُرمزي ُقالب ُفي ُالواقع ُتشكيؿ عيد

ُجُُعُُفرافُ"ُيَُولذلؾُنجدُديوافُ"اليوىُوُالغُُ،أرادُبثياُفيُتجربتوُالشعريةُُوالتيُبالدالالت

ُتُُ ُوالتي ُالتاريخية ُالسُِبالشخصيات ُعد ُالديواف ُىذا ُفي ُالبارزة ُالشخصياتُ،مة ُتتعدد إذ

ُالمصادرُ ُوتتنوعُبتعدد مؿُالتراثُالعربيُواإلغريقيُحيثُتشُ،منياُالمستسقاةالمستعارة

ُوالرومانيُ.

ُيفيوالفمسطينإفُتعامؿُ"فتحيُعبدُاهلل"ُمعُالتاريخُكغيرهُمفُالشعراءُالمعاصريفُ

ُأةمفُوط وربماُرىبةُ،ُرغبةُفيُالتعويضُالعاطفيُ،العميا"البحثُعفُالمثؿُُمرده ،خاصة

                                                
ُ.120المرجعُالسابؽ،ُصُ- 1

ُ.120التراثيةُفيُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُصُاستدعاءُالشخصيات عميُعشريُزايد،ُ- 2
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أوُمثالياُبالقياسُ وىرباُإلىُأحضافُالماضيُالذيُقدُيبدوُمجيداُ،زمفُالعجزُالذيُيحياه

ُالحاضر ُيُُأُوُ،إلى ُبشخصياتوُعيدُُف ُوالعالمي ُوالعربي ُالفمسطيني ُالوطف ُخرائط ُرسـ وا

1ُُ.وفؽُرؤيةُشعريةُتتساوؽُمعُالحاضرُ"ُ،وأزمانوُوأماكنو

ُلق ُدخمتُالشخصياتُالتاريخية ُالشعريُُالعربية،د ُالمتف ُوالمعاصرة ُمنيا القديمة

ُ ُبعد ُعميقة ُونفسية ُفكرية ُبدالالت ُالغالب ُفي ُ"محممة ُتعديمياُُتحويرىا،وىي ُُُُُُُُُُُُُُُُأو

وبالمقابؿُتظيرُبوادرُالرمزُ،السياؽُالشعريُُيطمبوبماُُ،الموروثةأوُامتصاصُدالالتياُ

لسياؽُالشعريُإنماُيستمدُقوتوُفُاأمماُيؤكدُُ،قبؿُحضورهُفيُالسياؽُلدىُبعضُالشعراء

ُالرمز ُىذا ُمف ُتجعؿُُ،وتدفقو ُتدريجية ُبصورة ُالشعري ُالسياؽ ُفي ُالرمز ُيتسمؿ ُُوبذلؾ

2ُُداللة".ليعتنيُبياُويكتنزُبالُ،السياؽُيطمبيامفُحضورهُضرورةُ

المعاصرُيقصدُباستدعاءُالشخصياتُالتراثيةُإحساساُمنوُ"بمدىُغنىُُالشاعرُو

التراثُباإلمكانياتُالفنيةُوُالنماذجُالتيُتستطيعُأفُتمنحُالقصيدةُالمعاصرةُطاقاتُ

3ُالُحدودُليا".ُتعبيرية

                                                
ُ.3ابرأىـُنمرُموسىُ،توظيؼُالشخصياتُالتاريخيةُفيُالشعرُالفمسطينيُالمعاصر،ُصُ- 1
ُ.4المرجعُنفسو،ُصُ- 2

 .11الشخصياتُالتراثيةُفيُالشعرُالعربيُالمعاصرُصُُعميُعشريُزايدُاستدعاءُ-3

 



 األنماط الرمزية في ديوان "الهوى والغفران"                             الفصل الثاني:
 

04 
 

بماُيخدـُُوقسـُُالشخصياتُالمبثوثةُفيُالديوافُأوفيُىذاُالبحثُُارتأيتُأفُ

ُالبحثُإلى:

 الدنية :الشخصيات /أ

جاءُبياُشخصياتُدينيةُ،لقدُاستميـُشاعرناُ"فتحيُعبدُاهللُ"ُمفُالموروثُالدينيُ

فطالماُ"كافُالتراثُ،كخمفيةُلمموقؼُالشعوريُالذيُيعبرُعنوُُوُ،لتحقيؽُتجربتوُالشعرية

حيثُُ،مفُمصادرُاإللياـُُالشعريُولدىُكؿُاألمـُمصدراُسخياًُ،الدينيُفيُكؿُالصورُ

ُأدبيةيستمدُمنوُ حافؿُبالكثيرُُ،واألدبُالعالميُ،الشعراءُنماذجُوُموضوعاتُوُصورا

ُديني ُموضوع ُأو ُدينية ُشخصية ُمحورىا ُالتي ُالعظيمة ُاألدبية ُاألعماؿ التيُُأوُ،مف

1ُُُُشكؿُأوُبأخرُُبالتراثُالدينيُ".تأثرتُب

فجعموُمصدراُفكرياُُ،فقدُاستثمرُالشاعرُ"ُفتحيُعبدُاهللُ"ُمفُالموروثُالديني

ُوفنيا ُالدينيةُتجمىُ،لوُوثقافيا ُوشخصياتو ُلمماضي ُاستحضاره ُتضفيُُ،في ُُُُُُُُُُالتي

ُمفُالخصوبةُوالثراء ُالشعريُنوعا ُفالمزجُبيفُالشخصياتُالدينيةُوالواقعُُ،عمىُخطابو

الفكريةُ."فمـُيكفُُوماُىوُإالُمحاولةُلتعميؽُالوعيُبالواقعُوظواىرهُاالجتماعيةُوالسياسيةُ

ُ ُأساسياُمفُالمصادرُالتيُعكؼُعميياُشعراؤناُأغريبا فُيكوفُالموروثُالدينيُمصدرا

                                                
ُ.75السابؽ،ُص المرجعُُ- 1
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ُتراثيةُ،المعاصروف ُشخصيات ُمنيا ُخاللُ،واستمدوا ُمف ُتجاربيـُعبروا ُجوانب ُعف يا

1ُُالخاصةُ"

ُنبعاًُ ُالديني ُالموروث ُفي "ُ ُاهلل ُعبد ُ"فتحي ُالشاعر ُوجد بالشخصياتُُغنياًُُلقد

و"التيُأحسُالشعراءُإزاءىاُأنيـُأكثرُُ"عميوُالسالـُعيسى"فنجدُشخصيةُالنبيُُ،والرموز

ُ ُثـ ُومف ُاطمقُوأحرية ُومعظـُُُ ُألنفسيـ ُوانتحاليا ُمالمحيا ُتأويؿ ُفي ُالعناف ألنفسيـ

ُالموروثُالمسيحي ُمف ُمستمدة ُالمعاصر ُشعرنا ُفي ُالمسيح ُالسيد وخصوصاُُ،مالمح

2ُُيةُ".حُمسيحو"الحياةُمفُخالؿُالموت"ُوثالثتياُمالمُ،اءُ"فد"الصمبُ"ُو"ُال

أعوادُالصميبُفيُمشتىُىشاـُ"ُيعتبرُالشاعرُ"ُفتحيُعبدُاهللُ"ُُففيُقصيدةُ"

ُفيقوؿ:ُتنكيؿ،لماُأصابوُمفُظمـُوُُ،نفسوُالمسيحُعيسىُالذيُيبكيُوطنو

ُىُونحوؿُُوأنيكوُضنًُُ،طؿُقدُُُُُُُُُُُُُُُُُىمتُحزنارنودموعُعيسىُفيُالقُُ

ُؿُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركبياُالتنكيعادتُوعادُبُُُُُُُُُُُُُُُُِمبوحافؿُصَُفوحُرأىُجَُفعمىُالسُُ

ُؿُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنيبُوالتدميرُوالتقتيُُُُُرورةُُُُُُُُُُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغشوةُمَُىاُفيُنَُعارُُوشُِ

ُ؟ُؿُُػػػػػػػػػػصاةُسبيخالصُمفُالعُُلمىؿُاُُُُُُُُُُُُُُُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًُاُمتألمحماؾُربيُقاليَُرُُ
                                                

ُ.86استدعاءُالشخصياتُالتراثيةُفيُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُصُُعميُعشريُزايد،ُ- 1
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1ُؿُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذاُعميُثقيُ،العتاةُؼُُمَُصَُُُُُُُمبيُفيُالدروبُأقامياُُُُُُُُُأعوادُصَُ

ُالقصيدة ُاستطاعُالشاعرُمفُخالؿُىذه ُالمريرُمفُاضطيادُُ،إذ ُواقعُوطنو أفُيجسد

فاستخدـُشخصيةُالمسيحُكرمزُليختفيُمفُورائوُُ،األنظمةُاإلسرائيميةُلمشعبُالفمسطيني

ُفيُداخموُمفُىموـ ُمشيداُُ،عفُطريؽُتمؾُالشخصيةُ،ويبثُكؿُما حيثُيصورُلنا

ُآؿُإليوُمفُنيبُوتدميُ،يرثىُويتأسىُمفُخاللوُعمىُحاؿُوأحواؿُوطنوُوشعبو رُوما

 رُمعُمراسؿُحربيُ"ُيقوؿُالشاعرُ:ُاُوحوفيُقصيدةُ"ُ،وتنكيؿ

ُاُفيُمائةُبجالؿُِتعمدًُمُُُاُُُُُُُُعيسىُبالسالـُمبشرًُُفرأيتُُ

ُيحزناُفانيارُالدموعُتوالُِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُُُُُُُُموعوُسالتُتُبمؿُذقنود

2ُُ.اؿُِتُمفُاألنصأكتافوُفرُُُُّىُُُُُحطتُعمُمـُالتيوحمامةُالسُّ

ُىيُفيُىذهُاألبياتُ"عيسىُعميوُالسالـ"إفُالداللةُالرمزيةُالتيُتحممياُشخصيةُ

ُيعانيُ قوةُُتغطرسداللةُالظمـُواالنكسارُ"وبالمثؿُأيضاُصورُالشاعرُالحديثُكؿُمظمـو

ُالمسيح ُبصورة ُالُ،ظالمة ُالفمسطيني ُاإلنساف ُشاعُتصوير ُالذاتُوقد فيُصورةُمسترد

 3ُالمسيح".

                                                
 .10.ت(،صُشرُوُالتوزيع،ُاألردف،)د.ط(ُ،ُ)دزىرافُُلمناليوىُوالغفراف،ُُفتحيُعبدُاهللُ،- 1
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اهللُ"ُتصورُاإلنسافُالفمسطينيُأوُالحؽُالفمسطينيُبصورةُفالشاعرُ"فتحيُعبدُ

ُالمسيح.ُ

والفارؽُبينيماُإفُرسالةُُ،"فكؿُمفُالنبيُوالشاعرُاألصيؿُيحمؿُرسالةُإلىُأمتو

ويعيشُغريباُُ،وكؿُمنيماُيتحمؿُالعنتُوالعذابُفيُسبيؿُرسالتوُُ،النبيُرسالةُسماويةُ

ُقومو ُفُ،في ُكالًُإوأخيرا ُالشاعرُف ُو ُالرسوؿ ُغيرُُ،مف ُبقوىُعميا ُعمىُصمة سيكوف

ُالشاعرُقبؿُميالدُ،ُمنظورةُلذلؾ ُفترةُالمعاناةُالتيُيعيشيا فقدُطابُلمشعراءُأفُيشبيوا

ُمفُقصائده ُالتُ،قصيدة ُالغيبوبة ولذلؾُأيضاُُ،يُكانتُتنتابُالرسوؿُأثناءُالوحيبفترة

ُالمعاصروفُعمىُاستعارةُشخصياتُالرسؿ بعضُبرواُمفُخاللياُعفُعليُدأبُشعراؤنا

1ُأبعادُتجاربيـُالمعاصرةُ".

التيُتـُاستدعائياُفيُالديوافُتوظيؼُُ،اؽُآخرُومفُبيفُالشخصياتُالدينيةوفيُسيُُُ

ُُو ُوسمـ ُعميو ُاهلل ُصمى ُالرسوؿ ُصحابة ُوخاصة ُاإلسالمية بالنسبةُبعضُالشخصيات

ُاهللُ" ُ"فتحيُعبد ُكاُ،لمشاعر ُبالموروثُالدينيفقد ُاىتمامو ُ"اليوىُُ،كبيراُف فيُديوانو

"ُ ُُ،والغفراف ُالخطاب"فنجد ُابف ُُ"عمر ُالجراحُ"رضيُاهللُعنو ُابف ُعامر ُعبيدة ُُُ"وأبو

ُففيُقصيدةُ"الزلزاؿ"ُيقوؿُالشاعر:

                                                
ُ.77ُ،ُصالسابؽ المرجعُ- 1
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ُمرُوراحُيعوؿُُعُُلبكائياُُبكىُُُُُُُُُُعمتُسماءُالقدسُراياتُُوَُ

ُوالتنكيؿُُُُوُالتحقيرُُحتاجيًُُُُُُُُُُاُػػطئوالمسجدُاألقصىُيئفُمطأ

1ُؿُُػػػػػزيػػػػػػفيوُنُوالدمعُُُوُِتجنبايُُُُُُُُُُاتُمفُالغزاةَُيُجمَفُفػػػػوالغاني

ُالزاىيُُُُ ُوالىُعصره ُالخطاب" ُبف ُإلىُ"عمر ُيحف ُىنا ُبالعدؿسُِالذيُوُُُ،فالشاعر ُُُـ

ويتصدىُلممحتؿُكماُتصدىُ"عمرُُ،"عمرُابفُالخطاب"سيرةُُعيديُُفيوُيبحثُعفُشبيوُ

ُمفُقبؿ وفيُظؿُىذاُُ،فالشاعرُكموُإحساسُبالغربةُوالضياعُوالتمزؽُ،بفُالخطابُ"

ُ ُنجد ُالتراحـأالمعنى ُو ُالعدالة ُرمز ُاستحضر ُالشاعر ُُ،ف ُالتشتتُأفي ُيشوبيا مة

لوُحضرُُفُالشاعرُفيُىذاُالعنوافُيقوؿ:أغترابُالفاروؽُ"ُوكاففيُقصيدةُ"ُ،والقطيعة

ُفيقوؿُالشاعر:ُ،غترابالياُالتفرؽُوابنتااوسطُىذهُاألمةُالتيُُاروؽُلوجدُنفسوُغريباًُالف

ُوايرُُتيـُُُُُُُُُُُُُُُأناُالخميفةُأيفُالعدؿُ؟ماُانمتُلَُاليُوقُُوبؾُالبَُدتُفيُثَُلوعُُ

ُررُُػػػػػػػػػػػػػػػػَُالعدالةُفيُتطبيقياُضُإفُُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًاُُُُُُُُُُُُُُحاؿُإلىُالتحقيؽُمتيموقدُتُُ

ُالروحُتنشطرُُُعندُالحدودُوجدتَُػػػػػةُُُُُُُُُُُُُُُشتُياُسيديُالفاروؽُتجربلوُعُِ

ُويقوؿُأيضا:

ُواأوُسخرُُُؾواُمنضجُ؟التراحـجئتُياُسيديُالفاروؽُتسأليـُُُُُُُُُُُُُُُُُأيفُُلو
                                                

4ُُصُُ،ُُالديوافُُ- 1
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ُوارُُػػػػػأعياىـُالجريُماُكفواُوالُصبػػػػػػوُُُُُُُُُُُُُُُُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحققُإلىُنفعٍُيجريُُالكؿُ 

1ُوافيُصدورىـُنحرُُُعداوالُىـُُُُُُُُُُُُُُُُُتناحرٌُدَُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسواُوصاياؾُياُفاروؽُباع

ُيقوؿ:فُ"الجراحوُفيُموضعُآخرُنجدهُيستحضرُشخصيةُ"أبوُعبيدةُ

ُيُيسيرُُنوايبالُجرحاًُُأبصرتُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُريُُُظوانُفيُكؿُزاويةُأجمتُُ

2ُ.ؿُُػوىوُغميُمفُاألحقادُُِخجالًُػػػػػػػػػػػوُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُكستُراياتوُأبوُعبيدةُنُُ

وُقدُُالعكسيةُاالشاعرُ"فتحيُعبدُاهلل"ُيستدعيُشخصيةُ"أبوُعبيدُالجراح"ُفيُصورتي

بشعرُمحبطُُ،ُالذيُيعيشوُأبناءُوطنوريرغمبتُعميوُالنظرةُالحزينةُوُالمتأسيةُلمواقعُالم

ُمو.ألوُتوُامتألـُيبرزُمفُخاللوُمدىُمعان

ُالشخصيات التاريخية: \2-
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ُيمج ُاستمياـ ُمنبع ُالتاريخ ُكاف ُالمعاصروفُألطالما ُالشعراء ُنوعُ"ُ،إليو لتوليد

ُالتصويرية ُالتناقضُالحاد،ُالمفارقة ُازدىارهُُُبيدؼُإبراز ُو ُتألقو ُالماضيُو بيفُروعة

ُ.1ُ"ـُالحاضرُوُفسادهُوُتدىورهوبيفُظال

تبصرُدالالتُيسوقدُاستطاعُالشاعرُالعربيُفيُاستدعائوُلمشخصيةُالتراثيةُأفُ

أفُُ–فيُاستيطافُفنيُرىيؼُ–مبسوُقناعياُليتمكفُمعاصرةُوُىوُفيُتحاورهُمعياُأوُتُُ

2ُاالنكسارات.ُوُوجيافُلميزيمةوُكالىماُُوُالماضياُيتالقىُعميوُالحاضرُاُزمنيًُيمدُجسرًُ

ُيرتبطُ،فكـُكافُلمرموزُالتاريخيةُأىميةُخاصةُلدىُالشاعرُالمعاصر ُمعياُُلما

ُمواقؼُمعيودة ُو ُميمة ُأحداث ُُ،مف ُخمفية ُالواقعُُلموقفوجعميا ُفي ُرأيو ُو الشعوري

يعنيُاستخدامياُتعبيراُُ–عرُالمعاصرُتوظيؼُالشخصيةُالتراثيةُفيُالشُ-المعيشيُ"إفُّ

أيُأنياُتصبحُوسيمةُتعبيرُوُإيحاءُفيُُ،مفُأبعادُتجربةُالشاعرُالمعاصرُاليحمؿُبعد

3ُ"المعاصرة.ُهعفُرؤيا–أوُيعبرُبياُ–يدُالشاعرُيعبرُمفُخاللياُ

                                                
ُ.121ُعميُعشريُزايدُ،استدعاءُالشخصياتُالتراثيةُفيُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُصُ- 1
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ُوقدُجمعُُ،عمىُغرارُىذاُنجدُالشاعرُ"فتحيُعبدُاهلل"ُحزيناُأماـُسقوطُالقدسُو

إلبرازُنوعُالمفارقةُ،فيُالقصيدةُالواحدةُبيفُأكثرُمفُشخصيةُمفُشخصياتُىذاُالنوعُ

ُُوبيفُماُأؿُإليوُأمرىـُ،الجماعيةُبيفُالواقعُالتراثيُليذهُالشخصياتُوُماضيياُالمتألؽُ

ُُ.فيُالواقعُالحاضر

ُالقدسُ ُمدينة ُحاؿ ُاهلل" ُعبد ُ"فتحي ُالشاعر ُ"يصور ُوداع ُ"نظرة ُقصيدة ُُُُُففي

ُ ُبجمف ُالضاربة ُاإلسالمية ُلعوامميا ُالصياينةُُرىاذُومسخ ُطرؼ ُمف ُالتاريخ عمؽ

ُفيقوؿ:ُيفميسرائيإلا

ُتعسُحاليبعدنيُوُتُُُتُُحسرةُُُُُُُُُُُُُُُوُالدربُُُنحوُالقدسُنظرةَُُونظرتُُ

ُاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرؽُالسداسياتُكاألقفالعاصُحؿُمحمػػػػػياُُُُُُُُُُُُُُُوبيارؽُابفُ

1ُاتُواألرذاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنجسُالسداسيقضُمنامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُُُُُُُُُُُُُُُُأوأبوُعبيدةُقدُ

ُإلىُأفُيقوؿ:

ُوصفتُىزيمتناُبخيرُمقاؿُُِػػػػػػػػػػػػػػيُُُُُُُُُُُُُُُُُُوأذلتُةَُوبدتُلعينيُكيم

ُاؿُِػػػرحتالُضنىأعرقياُُدُُواليَُياُُُُُُُُُُُُُُُُُُوجيَُُقالتُوقدُعمتُالكآبةُُ

ُ
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1ُ.اؿُِػػػػػػػػػػػػرجُاهبَُشُِيابكواُالديارُكنسوةُممتاعةُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُضيعتموىاُا

فُفيياُشخصياتُضمُّقدُ،مفُخالؿُىذهُالقصيدةُنجدُأفُالشاعرُ"فتحيُعبدُاهلل"ُ

عبيدُُكشخصيةُ"عمرُبفُالعاص"ُوُ"أبوُ،اُمضيئاُلتاريخناووجيًُُكانتُأكثرُمثاليةُونبالًُ

ُبذلؾُبيفُالحاضرُوالماضيُ،الجراحُ" ُحمفوُكؿُمفُ"عمرُبفُالعاص"ُُ،مقارنا ُُُبيفُما

ُشُ.االعصرُالمعُىذاُفيوماُآؿُإليوُالمآؿُُ،وُ"أبوُعبيدةُالجراح"ُمفُمجدُوانتصار

ُ ُالرمزية ُداللتو ُو ُاالستحضار ُىذا ُ"عميُ،ولفيـ ُالدكتور ُبو ُقاـ ُما ُإلى نذىب

ُوبالضبطُيةُالتيُاستخدمياُشاعرناُالمعاصرصياتُالتاريخفيُتصنيفوُلمشخ"ُعشريُزايد

والقوادُالذيفُيمثموفُالوجوُُ،تقسيموُالثالثُوالمتمثؿُفيُاستحضارُ"الخمفاءُواألمراءفيُ

العدؿُسواءُبماُحققوهُمفُانتصاراتُوفتوحُأوُبماُأرسموهُمفُدعائـُ،المضيءُلتاريخناُ

ُيستخدموُُ،والديمقراطية ُالغالب ُفي ُ ُشاعرنا ُكاف ُالشخصيات ُمف ُاألخير ُالنوع وىذا

بيدؼُإبرازُالتناقضُالحادُُ،لتوليدُنوعُمفُالمفارقةُالتصورية،بطريقةُاالستحياءُالعكسيُ

2ُوبيفُظالـُالحاضرُوفسادهُوتدىوره".،بيفُروعةُالماضيُوُتألقوُوازدىارهُ
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ُاهلل" ُ"فتحيُعبد ُالشُفالشاعر ُليذه ُليحدثُفيُاستحضاره ُإنما خصياتُالتاريخية

ُوانتصاراتُتمؾُالمفارق ُمجدا ُبيفُعصرُكافُلو ُيسريُُ،ة ُالفساد ُُُُُُُُُوعصرُحاضرُابتدأ

ُفيُأصولوُ.

آخرُُُ"أبيُعبدُاهللُالصغير"التاريخيةُوىيُأـُُ"ة"كيمُأماُفيُاستحضارهُلشخصية

ياُُ":ةلوُأموُ"كيمالذيُنظرُإلىُغرناطةُوىوُيطردُمنياُوبكىُفقالتُُ،خمفاءُبنيُأمية

ُ:أبوُعبدُاهلل

1ُلـُتحافظُعميوُمثؿُالرجاؿ.ُُُُُُُُُُُُُُُُُفاًُضاعَُاُمُُمكًُبؾُمثؿُالنساءُمُُإ

الشاعرُ"فتحيُعبدُاهلل"ُقدُاسترجعُفيُىذهُاألبياتُحادثةُسقوطُغرناطةُويشبيياُ

مصوراُبذلؾُبكاءُالعربُُ،كموُألماُوحسرةُ،التيُضاعتُمفُأيديُالعربُ،بسقوطُالقدس

فالشاعرُىناُاستنجدُبحادثةُمفُالماضيُوطابقياُبالواقعُُُ،يرغكبكاءُالخميفةُعبدُاهللُالص

ُياُأشباهُُ،الُجدوىُمفُالبكاءُفالقدسُقدُضاعتُأيياُالعربُوكأنوُيقوؿ: ولـُتحفظوىا

ُالرجاؿُ.ُ
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استدعاهُحيثُُ،"صالحُالديفُاأليوبينجدُشخصيةُ"ُ،نىيدُعفُىذاُالمععوغيرُب

ُُ،الشاعر ُنوعُمفُاالستحياءُوُاالنكسارعطبعُرمزيةُبصورة ُ"صرخةُُ،مييا فيُقصيدة

ُقوؿُالشاعر:يالشيخُ"

ُوحُُػػػػوالقدسُفيُأعمىُالجباؿُتنُُُُُُاظريُوالبعيدُنُفيُاألفؽُُِوأجمتُُُُُُُُُُ

ُوحُُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبدتُلعينيُبالدموعُتبذنياُوأوىنياُالضنىُُُُُُُشاختُمآُُُُُُُُُُ

ُوحُُػػػػػػػػػػػػػػعمماُعزيزاُفيُالسماءُيمحُالديفُفيُتاريخياُُُُُُُُُوبداُصالُُُُُُُُُ

ُحُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالعيشُفيُظؿُالغزاةُقبيُياُُُُُُُػػػػػػػػػػػػػموتواُعمىُأعتابـُاُلكًبُتُُُُُُُُُ

ُحُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفُالحقودُذبيػرابُواتُِشيفالمسجدُاألقصىُعمىُُُُُُُُ!اُلكـًبُتُُُُُُُُ

1ُ.حُُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيؼُالتقيقرُوالبراؽُجريػُُُُُُُـُػػػػػػػػػػػػػػكمسبنفالُخيرُبكـُُوُ،موتوا

ُوالنضاؿ ُالجياد ُاأليوبيُرمز ُالديف ُيستدعيُصالح ُالقصيدة ُىذه ُفي ُُفالشاعر

بنظرةُممؤىاُاألسىُواالحتقارُليذهُاألمةُُ،النظرليقؼُمعوُويمعفُُ،مفُزمنوُالبعيدُالغابر

ُواليواف ُبالذؿ ُارتضت ُالتي ُالوىابُُ:يقوؿُووكأنُ،العربية ُعبد ُقاؿ "إننيُُي:لبياتاكما

ُ ُمعيا ُتمؾُألتوحد ُأو ُالتاريخية ُالشخصية ُىذه ُاختار ُأفُ،عندما ُأحاوؿ ُعماُأإنما عبر
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ُ ُىي ُأُوُ،عنوعبرت ُالتاريخيأف ُالزمف ُتخطي ُعمى ُقدرة ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُنوعاُُبإعطائياُ،منحيا

1ُمفُالمعاصرة".

ُحروبوُ ُفي ُالديف ُصالح ُبناىا ُالتي ُالقالع ُإحدى ُعمى ُالشاعر ُوقؼ ُُُُُُُُفقد

ُذكرياتُالعزُمعُالصميبييف ُالحُ،فجالتُبخاطره ُبيذا وارُمعُالبطؿُصالحُوطمعُعمينا

ُفيقوؿ:ُ،فيُقصيدةُ"حوارُمعُصالحُالديفُاأليوبيُالديفُاأليوبي

ُ؟نىُوطواؿُلحدُُضخرصؾُالأأُُُُُُفُمالؾُالُتردصالحُالدي

ُعدُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُتُوقدُذرفتُدموعاًُُُُُُُُُامؿُواليتامىناديؾُاألُرتُُ

ُدُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمستبُدنسياُعدوٌُُيُُُُُُُُُُكمىَثُُيارُتئفُّناديؾُالدُّتُُ

2ُدُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهُفيُاألرضُحُروماُلشرُوُُُُُُُياػػػػػػػػػػػساكنيياُويظمـُوينيبُُ

ُاهلل" ُالتيُُالشاعرُ"فتحيُعبد ُالعربية ُالنخوة ُحفُإلىُصالحُالديفُوالىُأياـ قد

نتقاـُالتيُالرُواأثلاُالممتيبة،ُرغبةوُليشفيُىذهُالرغبةُاُبُِومستنجدًُُمنادياًُُ،وُُتاريخَُـُبياُسُِوُُ

ُجوانحو.ُجُبيفجتمتيبُوتتأ
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ُاهللُ" ُترتبطُُ"فتحيُعبد ُالشخصياتُالتاريخيةُوجعموىا ُالذيفُوظفوا مفُالشعراء

مةُقوموُواستثارةُجؿُاستنياضُعزيأاستحضرىاُالشاعرُمفُُ،وثيقاًُُبالواقعُالحاليُارتباطاًُ

ُ.نخوتيـُالعربية

ُفيُقصُو ُالشاعر ُأف ُنجد ُالعمر" ُ"حكاية ُاألعالـُيدة ُمف ُعمىُمجموعة ُاتكأ قد

ُمعروفة ُمواقؼ ُليا ُكانت ُوالتي ُييدؼُُ،والشخصيات ُالتاريخ ُفي ُعميؽ ُصدى ُُُُُُوليا

ُفيقوؿ:ُ،قائـرُبالمفارقةُبيفُماضيُمنقضيُوحاضرُيشعُ،مفُورائياُجعؿُالقارئ

ُواألوطافُتُُُُُُُُُُُةٌُػػػػػػػربُفيُالتاريخُميزلوثروةُالعُُ ُاػػيػَُػػػػػػػػػػػػػػػػمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكاـر

ُايَُػػػػػػػػػػػػىرُتبكيرشحاتُعيوفُالدُّبعدُثروتيػػػػػػػػػػػػـُُُُُُُُُشُذالًُُربُُيشيدُالعُُس

ُايَُػػػػػػػػػػػػػػػػىاُتيتُزَُوالُالمثنىُعمىُيخُُُُُُُُُْغػػػػػػػػماُوصؿُالجوزاءُبويينُوفعمُرُُُُُُُ

ُياػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشقيثريياُويُُيارُفيُُالدُ ُايبمُوُُُُُُُُـٍُػػػػػػػمُِوطارؽُماُرأىُالبتروؿُفيُحُُُُُُُُُ

ُايَُػػػػػػػػيبغياإلدالجُُُواخيرُفيبنحوُالُتُرجالهُدربيػػػػػػػماُُُُُُُماُعرفُوسعدُُُُُُُُُُ

ُايَُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالُراقصاتُتغنيُفيُمالىيُُتُالراياتُأعضدهُُُُُُُضمُُّوجعفرُُ

1ُاُ؟ُػػػػػَُػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػمىُبعيرُفأيفُالعربُتحميعُُشرفياُالفاروؽُمنتصراُُُُُُُوالقدُسُُُُُ
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ُليابيفُشخصياتُُمكياليف،بفيُىذهُاألبياتُأبىُالشاعرُإالُأفُيضعناُفيُصورةُ

ُُالمثنىُ"وفاتحُاألندلسُُ"طارؽُبفُزياد"ُوُ"بفُالعاصُُوكعمُر"ُ،ياُالتاريخيُوالدينيُمُْقُثُِ

جعفرُ"ُوبطؿُالقادسيةُُ،ُ"سعدُبفُأبيُوقاص"ُوبطؿُفتحُالعراؽُُ"انيبيبفُحارثةُالش

فيُىامشُقصيدتوُوبيفُُوالتيُأعربُعميياُالشاعربطؿُمعركةُمؤتةُُ،ُ"بفُأبيُطالب

وُالنضاؿُوبيفُقادةُمعاصرةُُُبيفُشخصياتُمفعمةُبروحُالبسالة،ُقادةُالعربُالمعاصرةُ

وبيفُقادةُُضيعواُُبيفُقادةُضحواُبالنفسُوُالنفيس،ُمولعةُبحبُالثورةُوُجمعُالماؿُ

ُالتدنيس ُباليوىُو ُ ُ"ُ،الوطف ُاهلل ُ"فتحيُعبد ُالمعاصريفُُفالشاعر ُالشعراء ُمف ُُُُكغيره

وجعمواُمنياُنسقاُُأحداثُالتاريخُُوُشخصياتوُُ"ُالذيفُاستميمواُ،الفمسطينييفُُخاصةُُو

ُُفيُشبكةُالعالقاتُالدالليةُالتيُينتجياُالنصُالشعريُُمندمجاًُ،ُإبداعياًُُُوُنسيجاًُُ،بنائيا

ُ ُ ُيرجع ُالقرطجا"و ُُ"نيحاـز ُىذه ُاُإلحاالتاأسبابُ ُكونياتلأو ُإلى ُناصاتُالتاريخية

1ُُإضافةُ".ُأوُأوُإضرابأوُمفاضمةُُ،إحالةُتذكرةُأوُمحاكاةُ

ُُماُعمدُإليوُشاعرناُ"فتحيُعبدُاهللُ"ُمفُخالؿُمفاضمتوُبيفُعصرُزاهُبقادتوُُىذا

 .الذؿُواليوافُاعمييوبيفُواقعُمعاشُتحتُظؿُقادةُطبعُوُنضاالُتوُ

 

                                                
ُ.4ُنمرُموسىُ،ُتوظيؼُالشخصياتُالتاريخيةُفيُالشعرُالفمسطينيُ،ُصإبراىيـُُ- 1
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ُُإفُالشعراءُالفمسطينييفُُقدُُنيمواُمفُالتاريخُُشيئاُوافراُلمتعبيرُُ:وُصفوةُالقوؿُ

ُالوطنيةُوالقوميةُواإلنسافُع ُنيةُقضاياىـ ُُوالعادلة ُعفُكينونةُاألمة ينتموفُالتيُدافعوا

التيُاكتفتُُباالستنكارُ–دوؿُُالصمتُالعربيُُ-ليعدواُمجداُقدُضاعُمفُقبؿُ،1"ُإلييا

 .أوُالحضارياألجوؼُُالخاليُُمفُالفعؿُاإلنسانيُُ

ُ:الشخصيات األدبية /ج

يحفؿُديوافُ"اليوىُُوالغفرافُُلمشاعرُ"فتحيُعبدُاهللُ"بالشخصياتُاألدبيةُوُالتيُ

ـُمعجموُالشعريُُبشخصياتُسُِفقدُوُُُ،تعكسُتنوعُثقافتوُومدىُخصوبةُتجربتوُالشعريةُ

ُ ُبعضُقصائده ُفي ُالبارز ُالخصور ُليا ُكاف ُالدالليُ،أدبية ُاألثر ُالصورةُُلزيادة في

ُيكُو ُأف ُالطبيعي ُ"فمف ُالمورثالشعرية ُُف ُالتراثية ُالمصادر ُاثر ُىو ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأقربياُُواألدبي

ُالمعاصريفُنفوسُفي ُبيفُُالشعراءُشخصياتُتكوفُأفُالطبيعيُمفُوُشعرائنا مف

ُبنفوسُالشعراءُُوُاألليؽدبيةُىيُالشخصياتُاأل ألنياُىيُالتيُعانتُالتجربةُُ،وجدانيـ

كسبياُأاألمرُالذيُ،الشعريةُوُمارستُالتعبيرُعنياُوُكانتُىيُضميرُعصرىاُوصوتوُ

2ُ".عفُتجربةُالشاعرُفيُكؿُعصرُقدرةُخاصةُعمىُالتعبير

                                                
ُ.6ُ،ُصُالسابؽُالمرجعُ- 1

138ُالتراثيةُفيُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُصاستدعاءُالشخصياتُُ،زايدُعشريُعمي- 2

ُ
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اللياُُبعداُدفأعطاىاُُ،هللُ"ُفيُاستحضارُُرمزُالشخصياتُلقدُنوع"ُفتحيُعبدُا

ُلناُبعضُالشخصياتُاألدبيةففيُقصيدةُ"طفولةُحبُ"ُتتجمىُُ،المعاصرةُلتجسيدُُرؤياهُ

ُ ُليعبرُمفُخاللياُعفُقصةُحبُفاشمةُوُأفُوالتراثيةُوظفيا الشاعرُ"فتحيُعبدُاهللُ"

لياُُمكوفُمفُشخصياتُتراثيةُُ،ينقؿُلناُىذهُالحكايةُوالتيُصاغياُُضمفُرمزُأدبيُ

ىُرؤياهُالشعريةُنوعمفُاإلبداعُليضفيُُعمُ،وزنياُاألدبيُوُالتراثيُفيُالشعرُالعربيُ

ُالجماليُُفيقوؿُالشاعرُ:

ُػػػػػػػػػػػػػػورفجُؼٌُوُقسوةُونصنصفُُُُُُُُُُمالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُُُفيُىواؾُُِيُالقوـُُمنُِالَُ

ُرُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػشريُارؽػػػػػػػػمُأنتُفيُالحيُ ُُُُُُُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواُُالتغزؿُقالُحرمونيُحؽُ 

ُرُُػػػػػػػػػػػػػػنفياُالتفسييسُيجديُمفُعُُلُُُُُُُُػػارٌُػػػػػػػػػػػػػػػةُنوُالوشايالفيـُاُوُُؤخطأ

ُرُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُالتكبيُوتعالىُالتيميؿُُُُُُُُُُُيػػػػػػػػػػػػطالبواُبدمائُُِ،أشيرواُالسيؼَُ

ُُرُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفُاألمورُخطيُأمرٌُُحؿُُُُُُُُُّرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويؿُبكُتغمبٍُُثاراتُِالَُي

ُُُُُُُػػػػػػػػػػػػعادُبيفُالصفوؼُعمرُبفُىنُُ ُػػػػػرُُػػػػػػػػػانبرىُلمطعافُزيرُوزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدٍُ

ُرُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعارُكبيُفالحبُاقتموىاُُُُُُُُُُـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيزجُفييُحيزبوفُُوانبرتُ
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ُمبيـُمفُُُُُُُُُُُُُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمفُيجيرُوُيحمتُُُّفُمَُوتَُ 1ُُرُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيجيفإذاُالقـو

ُكؿُمفُشخصيةُُُُُُ الذيُيعرؼُُ"الزيرُ"وُ"عمرُبفُىند"فقدُوظؼُ"فتحيُعبدُاهلل"

ُالشعريةُُالمشيورتيفُفيُاألدبُالجاىمي،ُ"الميميؿ"بيُليمىُأب لكيُيضفيُعمىُالصورة

ُالرمز،ُمفُنوعاًُ ُبُلغة ُالشخصيتيفُُُُُُالمطابقة ُكمتا ُشيدتو ُالذي ُالتاريخي ُالصراع بيف

ُالُو ُىذه ُفي ُلو ُحدث ُالذي ُالصراع ُُ-قصة ُالفاشمة ُالحب ُُ-قصة ُُُُُُُُُُُُنوعاُفيكسبيا

مفُاإليحاءُوُالتأثيرُكماُاستثمرُالشاعرُفيُىذهُالقصيدةُشخصيةُتراثيةُأدبيةُأالُوىوُ

جريرُليجسدُمفُخاللوُالصراعُالقائـُبينوُوُبيفُأىؿُُحبيبتوُالذيفُحرموهُمنياُُظمماُ

ُفيقوؿُ:

 قمتُفييـُمالـُيقموُجريرصادرواُالحرَؼُمفُشفاىيُألنيُُُُُُُُ

2ُلـُيعدُلموجودُبعدؾُمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىُُُُُُُُكؿُشيئُفيُناظريُحقير

استحضرهُالشاعرُليبرزُذلؾُالحقدُُُُُُرمزُلميجاءُوُالذيُبمغُفيوُالقمةىنا،ُجريرُفُُُُُ

ُاألسىُالذيُانتابوُمفُفراؽُالحبيب.ُُو

                                                

.78،ُصُُالديوافُُ- 1  

 

.79ُصُ،ُفسونُالمصدرُ- 2  
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ُالشاعرُ ُخالليا ُمف ُيبرز ُقاطع ُالشخصياتُلدليؿ ُمف ُالنوع ُىذا ُاستحضار إف

ُُُُُُُُُفحيفُنقؼُُ،لمتعبيرُعفُمواقفوُالتعبيريةُفنياًُُفشكؿُمنياُرمزا،انتمائوُإلىُمورثوُاألدبيُ

ُ"ممحمةُالخيبةُوالندـ" ُالشاعرُ"فتحيُعبدُاهللُعمىُقصيدة ُانتابوُشعورُالخيبةُُ"نجد قد

الشاعرةُالعربيةُاألدبيةُ،وقدُعبرُعفُىذاُاإلحساسُباستدعائوُشخصيةُالخنساءُُ،والندـ

ُواألصواتُُ،المخضرمة ُالنماذج ُمف ُ"يختاروف ُالمعاصريف ُالشعراء ُمف ُكغيره فالشاعر

1ُفيستخدموُفيُنقؿُىذهُالتجارب".،التراثيةُماُيتجاوبُمعُأبعادُتجاربيـُالمعاصرةُ

ُفيقوؿ:

ُ؟ارُِػػػػػػػػػػػػػػػػفيُالديُوتسألنيُأفقرٌُُُُُُُُُُُوؿىػػػأرىُالخنساءُتنظرُفيُذُُ

ُ؟ارُِػػػػػوتزرعُفيُالسيوؿُوالقفُُُيُُُُُُػػػػػػػػػػػػواعدُوىيُتبنالسُُّأيفرىُتُُ

2ُ؟ردُفيُافتخاُِعاُونميياُالسُ ُتُُرضُُُُُُُُُأمةُمفُدوفُأياُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتحأ

ُاألبياتُوك ُىذه ُفي ُالشاعر ُلنا ُالخنساءأيصور ُوىيُف ُالغابر ُزمنيا ُمف ُُُعادة

ُرأتوُمفُحالةُكسادُوخموؿُفيُحالةُذ ُالعربيةُىوؿُلما عميياُُتالتيُتكاثف،ُوفيُاألمة

ُفيكمؿُقصيدتوُقائال:ُ،اليزائـُوُالمحف

                                                
ُ.26الشعرُالعربيُالمعاصر،ُصاستدعاءُالشخصياتُالتراثيةُفيُُعميُعشريُزايدُ،ُ-1

ُ. 88 الديواف،ُص- 2
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ُيفيُالمسجدُاألقصىُييوذاُُُُُُُُُُُُوديفُالدولةُالرسميُعبرُُِرأتُْ

ُرُِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسيموحُبكؿُيُُُداسيٌُسُُُُُُُُُُُُُُُرضُالكنانةُقاـُنجـٌُأفيُُو

1ُريفيُجوؼُقبُُِعودُسعيدةًُأػػػػػػػػػػػػىُُُُُُُُُُُُُجمفقالتُوالدموعُكنيرُدُِ

عمىُغرارُىذاُنجدُالشاعرُ"فتحيُعبدُاهلل"ُقدُاستميـُمفُشخصيةُالخنساءُذاؾُُو

ُالباكيُالحزيفُليسمطُضوءُىذهُالداللةُالرمزيةُعمىُواقعُاألمةُالعربيةُ،الجانبُالمأساويُ

ُواالنكسارات ُالمحف ُعمييا ُتضافرت ُاألخرىُ،التي ُتمو ُواحدة ُالتراثية ُمدنيا ُوتساقط

كانتُرمزاُلمفاجعةُُ،فشخصيةُالخنساءُالتيُارتبطتُفيُالوعيُالجماعيُبالمأساةُوالحزف

ُ ُقالب،والمأساة ُفي ُالشاعر ُُاستحضرىا ُالمفجوع ُالوطف ُخاللو ُمف ُألمت،يرثي ُُُُُالذي

ُنوُالواقعُالفمسطيني.إسيُمفُكؿُالنواحيُآبوُالم

ُزلمواقعُالمستوفُاستمياماُتوُالتاريخيةُصورةُرامزةبالتاليُ"تكوفُمعطياتُالتراثُُوُو

ُالسياسية ُالقضايا ُوُخطوطُرأيو ،بيمـو ُالتراثُلوفُفكرة ُحيثُيخبئُالشاعرُفيُلوحة

ُحُالموحوتصب ُأللواف، ُمزيجا ُالتأثيرية ُالماضيُبالحاضرة ُفُتمؾُالموحةُأوكُيمتزجُفييا

                                                
ُ.89صُُالسابؽُ،ُالمصدرُ-1
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فيُألوانياُالمتداخمةُبقعُإيمائيةُتسيؿُفيُلزوجتياُبكائيةُالشاعرُوانكسارُنفسوُأماـُتيرؤُ

1ُوضياعُقضيتو".األشياءُوفقدافُالذاتُ

ُف ُظاىرة ُالتراثي ُنفالرمز ُشعرنا ُفي ُلمنظر ُالفتة ُتقنياتوُُوتقنيةُالمعاصرية مف

ُالتيُُالحداثية ُومشاعرىـُفأسرؼُالشعراء ُأفكارىـ ُو ُلمتعبيرُعفُتجاربيـ يُاستخداميا

فالرمزُبمعناهُىوُ"الداللةُعمىُماُوراءُالمعنىُالظاىريُمعُاعتبارُ،بطريقةُغيرُمباشرةُ

 2ىُالظاىريُمقصوداُأيضا".المعن

عمؽُنضجوُُوُالشاعرإفُاستخداـُالرمزُالتراثيُفيُالشعرُلدليؿُعمىُعمؽُثقافةُ

ُالتوظيؼُالرمزيُيضفيُعمىُالعمؿُالشعريُ"عراقةُ ُفإفُىذا ُأخرىُ، الفكريُمفُجية

وتغمغؿُالحاضرُبجذورهُفيُتربةُُنوعاُمفُامتدادُالماضيُفيُالحاضرُوأصالةُ،ُويمثؿ

كماُأنوُيمنحُالرؤيةُالشعريةُنوعاُمفُالشموؿُوالكميةُيجعمياُُالخصبةُالمعطاءُ،ُالماضي

ُ"3تعانؽُفيُإظيارىاُالماضيُمعُالحاضر.يُوُحدودُالزمافُوالمكافتنحطُمفُ

                                                
ُ.322رجاءُعيد،ُلغةُالشعر،ُقراءةُفيُالشعرُالعربيُالمعاصر،ُص- 1

ُ.200،ُص1ُُ،1996ُُإحسافُعباس،ُففُالشعرُدارُصادر،ُبيروت،ُلبناف،ُطُ- 2

ُ.323،ُصُُالعربيأحمدُ،ُالرمزُوالرمزيةُفيُالشعرُُفتوحُ محمدُ- 3
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ُُُُُُُُيناديُشخصيةُمشيورةُنجدُالشاعرُ"فتحيُعبدُاهلل"ُ"دةُالمغتربُوقصيدةُ"عفيُ

"ُ ُذلؾُالشرؽُالقديـ ُبصورة ُالشعراء ُفيُأذىاف 1ُُفيُالتراثُاألدبيُوالتيُ"أرتبطُاسميا

ُإنياُ"شيرزاد"ُفيقوؿُالشاعرُ:

ُتحموُالمياليُبوُُواليـُينعدـُُُُُُُأفيضيُُفاليوىُنغـُياشيرزادُ

ُوسحرىاُفيُكيانيُشعمةُودـُُُُُُُُياشيرزادُلياليُالشرؽُتأسرني

ُالشرؽُماُيحموُويفيـُُعفُتحكيُُُُُُُمحمتىوفيُعينيؾُمَُُياشيرزاد

ُعقمياُالشاعرف ُورجاحة ُعرفتُبحكمتيا ُوالتي ُالشخصية ُىذه وكأنوُُ،استحضر

حكيُلوُعفُوطنوُالحبيبُالذيُطاؿُتيقصدُكؿُفتاةُشرقيةُتحمؿُالصفاتُذاتياُلكيُ

ُأمدُالغربةُعنو.

والتيُعرفتُُشيريار"ُيستحضرُشخصيةُ"ُهنجدُالشخصية،غيرُبعيدُعفُىذهُُو

ُشخصياتياُ ُفي ُتتشابو ُأنيا ُرأى ُوالتي ُالمستبدة ُالغاشمة ُلمقوة ُورمزا ُواالستبداد ُُُبالظمـ

ُكماُسمبُشيريارُحريةُشيرزاد.ُحريتو،سمبُالوطفُُالصييوني،ُالذيُمعُاالحتالؿ

ُفيقوؿُالشاعرُ:

ُواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿُوىمُُاألحبةُمفُوصَُُناؿَُُُُُُُُُُُُُيريارُوماُىاتُارويُليُعفُلياليُشَُ

                                                
 .72الديوافُ،ص- 1
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ُـُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأللؼُفيُآفائقوُوتسُوالميمةُُُُُُُُُُُُُُرػػػػػػػػػػػػػػػمفُجفُوُبشُإحكيُعفُالشرؽُِ

ُـُُػػِػػػػػػػػػػػػػػػػراحيُبيذاُالشرؽُتمتئلكفُجُُُُُُُُُُُُُِصابُبياجروحيُوآالميُأُُُفيُالشرؽُُِ

ُ؟نفصـَُُتُُىذاُالعمؽُُِىؿُبعدَُُمعمؽُِلُُُُُُُُُُُُِذةُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياشيرزادُجذوريُفيوُناف

1ُـُُػػػبوُصنُىميماُتأسستُواستعمُُُُُُُُُُُجدةُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُممفيُخاطريُأرضًُُضؿُُيَُ

ُقمعُُالشاعرُيشير ُعف ُالناتجة ُالقوية ُصدمتو ُإلى ُالشخصية ُىذيف ُخالؿ مف

ُوجوُحال ُوشيريار ُالشخصيتيفُشيرزاد ُمف ُأخذ ُالشاعر ُوكأف ،ُ ُالبشر رياتُواضطياد

مفُطرؼُالسمطافُريتياُتُحُُمبَُالتيُسُُالصراعُالقائـُبينياُ،ُبيفُشيرزادُُوالُوىأالشبوُ

المستبدُشيريارُوطبقوُعمىُالواقعُالمريرُالذيُيتخبطُفيوُوطنوُالمفجوعُالذيُصودرتُ

ُحريتو.

ويقصدُبالشخصياتُالمنبوذةُتمؾُالشخصياتُالتيُكافُلياُُ الشخصيات المنبوذة : /د 

ُال ُلمقوى ُورمزا ُوالعصياف ُاإلغواء ُفي ُالسمبي ُالخداعُُظالمةاألثر ُسمتيا ُوالتي الجانية

ُ ُعبروا ُرموزا ُالشخصياتُ، ُالشاعرُالمعاصرُفيُىذه ُوجد عفُُمفُخاللياوالمكرُفقد

الوضعُالسياسيُفيُالواقعُالعربيُوعفُمشاعرُالقيرُوالكبتُالتيُتتسـُبياُبعضُأنماطُ

ُإنماُمفُالشخصياتُُالشاعرُالمعاصرُفيُاستحضارهُفيُمثؿُىذاُالنوع،ُفالحكـُالعربي

ُببعضُالشخصياتُىيُمحاولةُمنوُالنتزاعُوج ُالشبوُومقاربتيا فيُُالتيُتتقاطعُمعوو
                                                

ُ.73صُ،ُالمصدرُالسابؽُ- 1
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ففيُقصيدةُ"حوارُمعُمراسؿُ وليغذيُصورتوُالشعريةُليستسقيُمنياُمورداُرمزياُالداللةُ،

ُُ:فيقوؿُالشاعر"ُالدجاؿ"نالحظُاستحضارُشخصيةُُحربيُ"

ُعمىُمدىُاألجياؿُحتىُُُُُُُوىؿُالحقيقةُفيُالصراعُتقوليا ُتدـو

ُاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغتاؿُبالدُزمرةُالدجُُُُُُُُاػػػػػػػأـُسوؼُتغتاؿُالحقيقةُمثمم

1ُاؿُػػػثراىاُلـُتقـُبالنػػػػتُػػػػػػػػػباعُُُُُُُُُةُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترىُنكوفُشرذماُوأذلأ

ُيحاوؿُُُ ُالصورة ُأُالشاعرُفيُىذه ُالتيُفُيبحثُعف مستُتحتُغتيمتُوطُُاُُالحقيقة

ُالجنراؿُموشيُديافُوزيرُالحربُ"ُوطأةُاالحتالؿُالصييونيُوُالمقصودُىناُ

2ُ."ةدوالذيُكافُبعيفُواح1314ُاالسرائيميُفيُحربُعاـُ

ُلمقتؿُوالجريمةُوحمؿُُُُُ ُفتحيُعبدُاهلل"ُشخصيةُالدجاؿُمعادالُرمزيا جعؿُالشاعرُ"

ُيحمموُمفُمع ُبكؿُما ُالتيُارتكبتُمدلوليا ُالصييونية ُالشخصية نىُووضعوُعمىُىذه

ُالنوعُمفُالشخصياتُنجدُأ ُُُُُُُُُُُُُبشعُالجرائـُفيُحؽُالشعبُالفمسطينيُوغيرُبعيدُمفُىذا

ُوظؼُشخصية ُقد ُالشاعر ُُأف ُوسمموُُ"اإلسخريوطيُييوذا" ُالمسيح ُالسيد ُُُالذيُخاف

                                                
ُ.15الديوافُ،ُصُ- 1
ُ.15صُ،نفسوُالمصدرُ- 2
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،ُ ُلصمبو ُالرـو ُالجنود ُُ"إلى ُلمجريمةُُترمزُ"ييوذا"فشخصية ُالمعاصر ُشعرنا ُكؿ في

1ُولمخيانةُوالسقوط".

ُرويتوُوالتيُُُ ُ ُالشخصيةُاألثرُالجميُفيُتوسيعُدائرة ُكافُالستعافُالشاعرُبيذه لقد

ُوبياُالتشتتُوفقدافُلميويةشيشوبياُالحزفُواألسىُلحاؿُالقضيةُالفمسطينيةُالتيُي

ُفيقوؿُ:

ُخالصُناقُصُإلالمفُحبسوهُفيُُُُُُُُُالحربُذاؾُسجؿُعدؿٍُُسجؿَُ

ُقديسُوحُُُُُُُوذاُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوشايةُمفُييُونالتوُُ ُارُسُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييوذاُاليـو

2ُُُسُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتفضؿُوىوُجالُسةُِبغطرَُُُُُُُُُُـٌُػػػػػػػػػػػػػػػػػأعادُلياُاليويةُوىوُجي

ُإحساسُُفيُُُُ ُعميو ُيسيطر ُشعوريا ُموقفا ُيعكس ُأف ُالشاعر ُيحاوؿ ُالمقطع ىذا

التيُضاعتُتحتُوطأةُالتغييبُُالفمسطينية،االغترابُوالشعورُبالضياعُاتجاهُالقضيةُ

ُإسرائيؿ.مفُطرؼُالعمالءُالخونةُمعُُوالقير

                                                
ُ.103عميُعشويُزايدُ،استدعاءُالشخصياتُالتراثيةُفيُالشعرُالعربيُالمعاصرُ،ُصُ- 1
ُ.87الديوافُ،ص-2
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ُالنوعُمفُالرموزُالشاعرُالحظُفيُاستحضارالمُو نوُيمنحُلكؿُشخصيتوُأُ،ليذا

ُ ُفبعدىا ُإيمافُاالداللي، ُكمو ُالتحديُوالمقاومة ُوضرورة ُالثورة ُشرعية ُلتأييد ُمبررا تخذىا

ُمنوُبالقضيةُالفمسطينية.

ىتماماُكبيراُمفُقبؿُالشعراءُاُوالتاريخيةُلقدُلقيتُالروافدُالتراثيةُ:ُرمزية األحداث -/4

ُالتراثيةُفالشاعرُميفالمعاصريفُبحيثُالُتكادُتخموُقصيدةُمفُقصائدىـُمفُتمؾُالمضا

فاضُفيُىذاُالمجاؿُباستعماؿُتقنياتُالتضميفُواالقتباسُمفُالتراثُأفتحيُعبدُاهلل"ُقدُ"

ُالعربيُُليكسبُالعمؿُأصالةُوشكالُرمزياُداخؿُإبداعوُالشعريُ.

ُالمعاصريفُالذيفُإ ُمفُالشعراء ُكغيره ُاهلل" ُفُالشاعرُ"فتحيُعبد ُعندُ" ُيقفوا لـ

ُالمدوناتُالتاريخية ُُحدود ُىو ُما ُإلى ُتجاوزىا ُبؿ ُأ، ُمف ُحيثُأبعد ُالسرديُ، سموبيا

ُُو ُتنبضُبالحيوية ُمناطؽُمشعةُومضيئة ُمفُجديدُأاختارُمنيا ُوخمقيا ،ُ عادُصياغتيا

1ُُ."بشكؿُيتناغـُمعُتجاربوُالمعاصر

ُُُُُمفُخاللياُ،ُُفقدُكافُلبعضُاألحداثُالتراثيةُالسمةُالبارزةُفيُالديوافُاستطاع

ليـُُفكارهُبطريقةُفنيةُ،"ويكادُكؿُشعرائناُالعربُالمعاصريفُالذيفأُوُأفُيعبرُعفُآرائو

لىُىذهُالوسيمةُواستخدموىاُ موقؼُمفُالنظـُالحاكمةُفيُالعالـُالعربيُيكونوفُقدُلجأُوا 

                                                
،ُبيروت،ُتُكتاباُدارُ،(ُالشعريةُالتجربةُفيُشياداتُ)ُالشعريُالنصُحارسُالمناصرة،ُالديفُعزُ- 1

ُ.95،ص1،1993ط
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التيُلـُيكفُفيُوسعيـُُ،دانةُبعضُماُلـُيرتضوهُمفُجوانبُالفسادإبذكاءُوميارةُفيُ

ُُ:الشاعرُيقوؿُ"ذلينيتعالُُففيُقصيدةُ"1ُالتصريحُبياُ"

ُيوـُالبسوسُودنياُالعربُفيُليبُُُُُُِمتناُأُُفُعرؼُالتاريخُأنذُفمُُ

ُبُِمفُالسخافةُىاجتُدونماُسبػػُُُُُُفُػػػػػػقبائؿُباعتُماُبينياُفت

ُبٍُإلذاعاتُوالتمفازُوالخػػطعبرُاُُُُُصييؿُداحسُمازلناُنرددهُ

ُىوناُساعةُالغضبُِلنيدرُالدـُُُُُُُُولـُيزؿُشرؼُالغرباءُيدفعنا

2ُربُِػػػػتضـُأقدارناُفيُأحمؾُالكُُُُُُُُُوُػػػػػػػػشيخُالقبيمةُمازالتُعباءت

ُ ُعمى ُاالتكاء ُإلى ُيسعى ُاهلل" ُعبد ُ"فتحي ُالفمسطيني ُالماضيُأفالشاعر حداث

ُتراثية،ستملي ُرموزا ُُد ُموضوعيا ُمعادال ُمنيا ُالمعاشإليجعؿ ُعمىُُ،حداثُالواقع تعينو

ة،ُخاصةُفيماُيتعمؽُبقضيةُالصراعُالعربيُالصييونيُ،فقدُاستحضرُتأكيدُقضيتوُالفكري

التيُعرفياُالعربُقديماُوالتيُُ"،حربُالبسوس"،ُوقصةُُ"داحسُوالغبراء"الشاعرُقصةُ

ُعمىُالقبائؿُالمتناحرةُفيُالعصرُالجاىميُ،ُليدعـُموقفوُالشعوريُبنقموُ كانتُحربُشـؤ

ُالعصيبةُالجاىميةُ.عادتُإليوُُذلؾُالصراعُالعصبيُ،ُومطابقتوُبواقعناُاليوـُ،ُالذيُ

                                                
ُ.38استدعاءُالشخصياتُالتراثيةُفيُالشعرُالمعاصرُ،ص عميُعشريُزايدُ،ُ- 1
ُ.37الديوافُ،ص- 2
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ُفيقوؿُ:

ُسُِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعبُبيافُُذُُفتؾُُُويُُُُُُُُُُُاػػػػًُرفسُراءبػالغَُُعُُاحسُيوسُِودَُ

ُيفييوديُفوقناُفاألمسُجبسُُُُُُُُِرجُبابؿُفيُاجتماعيُبُُبنُِون

ُيػػػػػػػػػػمسُِحيثُنُُُُصبحُُحيفُنُُُُُُُُُرجرجُومَُوىَُُؼاتُوأحاَلُإذاعَُ

1ُص.ػػػػػػػػػػػػباحُلكؿُلُِافُتُُوأوطَُُُُُُُُايَُػػػػػػػػػغفوُعميةُنَُػػػػػػػػػػػػػػػػػػرديئُلؼُُأُو

ُرمزيُ ُثراء ُمف ُتحممو ُلما ُمرده ُاألحداثُمفُطرؼُالشاعر ُىذه ُمثؿ فاستذكار

اناتوُوىموموُنحوُىذهُعالمعاصرةُ،ُوقربياُمفُمُتجربتومؿُأبعادُحودالليُوقدرتياُعمىُ

ُالتوظيؼُالرمزيُُاألمة ُىذا ُمفُخالؿ ُفالشاعر ُالتمزؽُوالتفرؽ ُفيُداخميا التيُتغمغؿ

ُالمعاصرة،ُفحاوؿُأفُيربطُتمؾُالألحداثُيشكواُمفُمحنتوُالتيُ حداثُألأثقمتُباليمـو

ُب ُمفُأجؿُأالغابرة ُالمرير، ُمعُواقعُأمتو ُدالليا ُاألزمةُإحداثُمتشابية ُحموؿُليذه يجاد

ُاألمةُالعربيةُفيقوؿُ:ُالتيُتتخبطُفيياُ

ُوالُنديـُببحرُالحزفُواسانيُُُُُالدمعُدمعيُوالُالجيرافُجيرانيُال

ُدميُقحطافسيوؼُقحطافُتُُُُُُُُُناػػػػػػػػػػػػػػػمحنتُوـاليُليؾارُأشكواُياُبحُُ

ُقبائميُمفُبنيُعبسُوذبيافُُُُُُقبائميُأشيرتُرمحُالطعافُعمى

                                                
ُ.34صُ،المصدرُالسابؽُ- 1
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ُوافػػػػػػػػخبإىبتُلتحرؽُإخواناُُُُُُُُُُـػػػػػػػػػػػػػػػػرُأعمتُبصائرىأحميةُالث

ُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجاىميةُعادتُبينناُثانُُُُُُُُةػػػػػفيُثورةُالنفعُواألسياؼُدامي

1ُيُػػػػيبقيُعزُبوُليُأوُلخالنُلـُُُُُُُُناػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياُبحرُابكيُإليؾُموطن

ساتوُمعُىذاُالواقعُالذيُأاُعفُذروةُمفقدُجاءتُأحداثُ"عبسُوذبياف"ُرمزاُمعبرًُُُُُ

ُفقدُفيوُأمؿُجمعُالشمؿُوتوحيدُالكممةُبيفُصفوؼُاألمةُالعربيةُ.

ُالشاعر:فيُقصيدةُ"غفوةُدىرُ"يقوؿُُالمعنى،دُعفُىذاُوغيرُبعي

ُيُبيُإلىُمجاىؿُتاىتُُُُُُُُُُُُُُُعفُسماهُودربياُاألعرابُِارحمُِ

ُُبُِفيُكيانيُولعنتُتنساُُُُُُُُُُُُُُُُُـٌُػػػػػػػػػػػػييؿُداحسُسصدينيُأبعُِ

ُابُِػػػػػػػػػػػػػوالُالخطُالُالمثنىُفيناُُُُُُُاـُُُُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعصرناُجاىميةُوانقس

2ُُُ؟.ُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابُِنجإلأجديرُبجيمناُاُُُُُُُُُُزريػػػػػػػػعدُوالحاؿُيدأخبرينيُياُُُُ

ُبالصراعاتُُُُُُ ُتميز ُوالذي ُالعربية، ُلألمة ُالمتأـز ُالواقع ُعمى ُأسى ُكمو ُُُُُُُالشاعر

ُىذهُو ُمثؿ ُالذيُأدىُإلىُاستمياـ ُ،األمر ُُاألزماتُالمختمفة متدادُااألحداثُلكيُتكوف

ُالعمؿُالشعريُأبعادُدالليةُوفنية.معرفيةُ،ُتضفيُعمىُُؤيةلُر
                                                

ُ.49الديوافُ،صُ- 1
 .68صُ المصدرُنفسو،ُ- 2
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 األسطوري:الرمز  -/3

فعودةُالشعرُإليياُإنماُىوُحنيفُالشعرُلتربُطفولتوُ،ُواألسطورةُُاألسطورةُتوأـُالشعر"

إذُتحتضنوُفمكيُتتحوؿُفيُبنيتياُطاقةُخالقةُلألداءُالشعريُ،ُحيثُيتمثؿُفيياُالتراثُ

ُ ُالكوفُواتجاهُإلأطرُموقؼُاُتُفالشعبيُوالعقؿُالجمعيُفيُصورةُعضويةُ، نسافُاتجاه

1ُ."ُتساؤالتيـُالمتعددُ

ُالشاعر ُفيياُفاستخداـ ُيطمح ُإذا ُعديدة ُغايات ُتحقيؽ ُإلى ُييدؼ ُُُُُلألساطير

ُالعالـُ ُىذا ُفي ُعصره ُقضايا ُعف ُوالتعبير ُالتصريح لى ُوا  ُالمكبوتة ُذاتيتو ُتحقيؽ إلى

ُانك ُمف ُنفسو ُفي ُيخفيو ُما ُوكشؼ ُوالصراع ُالقير، ُقوانيف ُورفض اراتُسالمتناقض

ُحضريةُراىنة.ُ

يةُتفسيراُمجازياُبسيطاُحتىُتكوفُ"إفُوظيفةُاألسطورةُليستُتفسيرُالرأيُالشعُر

ُبنائيةُإذاُصحُالتعبيرُ،ُفييُمفُجيةُ مجردُتشبيوُحذؼُأحدُطرفيو،ُبؿُإفُوظيفتيا

ُجوائوُوثقافاتوأتعمؿُعمىُتوحيدُالعصورُواألماكفُوالثقافاتُالمختمفةُومزجياُبعصرناُُو

2ُثـُىيُمفُجيةُأخرىُتؤديُوظيفتياُالعضويةُباعتبارىاُصورةُشعريةُُ".

                                                
ُ.294،ص1985ُلغةُالشعرُ،ُقراءةُفيُالشعرُالعربيُالحديثُ،دارُالمعارؼُ،اإلسكندريةُ،طُُُرجاءُعيدُ،ُ- 1
 .299أحمدُمحمدُفتوحُ،ُالرمزُوالرمزيةُفيُالشعرُالمعاصرُ،ُصُ- 2
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وعمىُىذاُفقدُأمدتُاألسطورةُىذهُالتجاربُالشعريةُالجديدةُبطاقاتُفنيةُوأثرتُ

ُالقاموسُالشعريُبالعديدُمفُالدالالت.

طيرُدالالتُعمىُتميزُإفُالتميزُالذيُحضيُبوُالشعرُالمعاصرُبالرموزُواألسا

ُوماُاكتسبوُمفُثقافاتُمتنوعةُومتعددة.ُنسانيُوالقومي،إلوُالتاريخيُواالشاعرُبوعي

ُوترعرعُبيفُُمفُيقوؿُ:ُةوثم ُفيُأحضانيا ُنشأ ُ،وقد ُاألسطورة "إفُالشعرُوليد

مرابعياُولماُابتعدُعنياُجفُوذويُ،ُولذلؾُفإفُالشاعرُفيُالعصرُالحديثُعادُليستعيفُ

سطورةُفيُبنيةُالقصيدةُألاُفتدغـُسطورةُفيُالتعبيرُعفُتجاربوُتعبيراُغيرُمباشرا،ألبا

ُ ُإلتصبح ُلبناتيا ُبقائياُُة،العضويحدى ُفي ُالفاعمة ُالسمات ُمف ُكثيرا ُيمنحيا ُما ُُُُُىذا

يخمؽُفيياُفضاءُمتخيالُُالغنائيةُكمانقاذىاُمفُالمباشرةُوُالتقريرُوُالخطابيةُ،وُإمنياُُو

1ُواسعُالبعادُزمنياُومكانيا"

عفُُمفُخاللياُعبريُسطورة،الُيكادُيخموُديوافُشاعرُمعاصرُمفُتضميفُلأل

ُالسياسيُوُ ُاالجتماعيُوالنفسيواقعو ،ُ ُفييا ُلقصدهأوجد ُالمالئمة ُالرمزية ومواقفوُُداتو

ُ ُالعاديةُوغاياتو ُالمغة ُعجزت ُما ُيوصؿ ُالذي ُحالو ُعف ُالناطؽ ُالمساف ُمنيا ُُُُُفجعؿ

ُيصالو.إعفُ

                                                
2000ُُ،ُط(د.) قراءاتُفيُالشعرُالعربيُالحديثُوُالمعاصرُ،ُمنشوراتُاتحادُالكتابُالعربُ، خميؿُالموسىُ،-ُ 1

ُ.89صُ
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ُنجدُعبدُاهلل"ُوُفيُتناولوُلمرمزُاالسطوريُالشاعر"ُفتحيحيفُنعودُالىُديوافُُو

ُمس ُعنده، ُاألسطورية ُالمصادر ُأف ُتوحاة ُنجدأمف ُالقديـ ُالعالـ ُُُُسماءُأيوظؼُُهساطير

يزيسُ،اإلغريؽنيارُعندُقدماءُألاُالحضاراتُالقديمةُ"كديفنيُ"ُابنةُآليةمفُمختمؼُ "ُوا 

ُساطيرُالصيفُوُ"فينوس"أحدىُإُ"كونغايو""ُساطيرُالفراعنة،ألوُالخصبُوالعطاءُفيُإ

1ُُلوُالجماؿُعندُالرومافُ.إ

ُ:"يقوؿُفيُقصيدةُ"السراب

ُبُِػػػػػػػماُتقوليفُىوُالتكذيُُُُُُُُُُُحبيبتيُنتَُأُماُزلتَُ:ُالُتقولي

ُالترغيبُُِةلـُتعدُفيوُقدُرُُُُُُُُُُُُُريػػػػػػػػػػػػػػػػوُلسافُيبعُحباُوُيش

ُمنياُنصيبيُشقاءُغرفتُُُُُُُُُُُُُُُاءٍُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُىنألوُدموعُتيميُ

ُبُِػػػعجيُنغايُفيُلقاءٍُُوكوُُُُُُُسُُُُػػػزيايكنتُدفنيُفيُناظريُوُُ

 2يػػػػػػػػُِغيبُ:بياءُيقوؿُلمشمسُوُُُُُُُُُُالوةُوُدالؿٍُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيُحعذبةًُُ

قدُتقمصُلمحبوبتوُأسماءُأسطوريةُموجودةُسمفاُفيُىذاُالمقطعُنجدُالشاعر،ُ

نياُأأحبياُفيسقطياُعميياُوُكتحمؿُداللةُمسبقةُ،انتقاىاُالشاعرُلتتوافؽُمعُالمرأةُُالتيُ

                                                
59ُُُ،58ُصُُالديوافُ،ُ-ُ 1
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وكانتُُالمرأةُالمعطاء،ُ"زيسايُ"واحدُ.ُفكانتُلوُ"ديفنيُ"ُالمرأةُالعذباءُ،ُوكانتُلوُشيء

ُسحرُالجماؿ.ُ"وفينوس"ُقمةُالتضحية،ُ"كونغاي"لوُ

ُيكفُ"ف ُإوميما ُفأـُأفُالرمزُالشعريُسواءُكافُلغويا ُيرتبطافُإسطوريا شدُأنيما

الشعوريةُالمرادُالتعبيرُعنياُ،وُالشاعرُيكوفُدورهُايجابياُعندماُيحسفُاالرتباطُبالتجربةُ

ُُو ُالعالقاتُويضيؼُدالالت ُيأاستغالؿ ُكاف ،ُ ُالتجربة ُليذه ُجديدة ُالشخصيةُأبعاد خذ

ُ ُرمزا ُمثالُباعتبارىا ُُلشيءالمعاصرة ُطابعا ُوكأوُيضفيُعمييا نوُيحاوؿُخمؽُأسطوريا

1ُسطورةُجديدةُ"أ

ُ ُالشاعر ُوعاه ُما ُوىذا ُاألسطوريُأحيف ُالرمز ُيخمفو ُالذي ُالجمالي ُالوقع درؾ

ُا ُالتاريخ ُمف ُسيماإلالمستخمص ُمف ُيحممو ُما ُو ُالمتمقي ُنفسية ُفي ُنساني رمزيةُت

اُلمشعراءُيودالالتُتتصؼُبقوةُالتشخيصُواإليحاءُ."ولذلؾُفقدُظمتُاألسطورةُمورداُسخ

ُأفكارىـُ ُمف ُالكثيرة ُمعطياتيا ُطريؽ ُعف ُيجسدونيا ُبقعة ُكؿ ُوفي ،ُ ُعصر ُكؿ في

ُُيحائيةُخارقةُومفُخياؿُطميؽُإومشاعرىـُ،مستغميفُماُفيُلغةُاألسطورةُ،ُومفُطاقاتُ

2ُالُتحدهُحدودُ".

                                                
سنوسيُلخضرُ،توظيؼُاألسطورةُفيُالشعرُالعربيُالمعاصرُ،مذكرةُلنيؿُشيادةُالماجستيرُ،ُتخصصُأدبُ- 1

ُ.114عربيُحديثُومعاصرُ،ُُجامعةُأبوُبكرُبالقايدُ،تممسافُ،صُ
ُ.174،ُاستدعاءُالشخصياتُالتراثيةُفيُالشعرُالعربيُالمعاصرُ،ُصُزايدُ عميُعشري- 2
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فيُاستحضارُبعضُاألسماءُاألسطوريةُوالتيُُفقدُنوعُالشاعرُ"فتحيُعبدُاهلل"

ُفكانتُلوُُكانتُبمثابة ُالتيُكفىُووّفىُفيُوصفيا ُالمرأة ُليذه ُالمطابقة ُُُُُُُُُُيزيسُإالصورة

ُقوؿ:ُيُ،فيُسخائيا

ُالرحيبُُِلمفضاءُُِالخصبَُُمنحًُُتُُُُُُخاءُعظيـُنتُايزيسُفيُسَُكُُ

ُونغايُفيُوفائياُ،فيقوؿ:وكانتُلوُكُُ

ُجيبمُُُخيرَُُألقاؾُُِعوتُُإفُدَُُُُُُُُُيُُرىنغايُفيُنواقيسُدَُُوكُُُنتُِكُُ

ُُ:جمالياُفيقوؿينوسُمفُسحرُوكانتُلوُفُِ

1ُيـُالكثيب.فحطتُعمىُأدُُُُُُُُُُِبدُالموجُزُُُودعتُُينوسُأَُفُُِنتُِكُُ

مضيئةُغيرتُالواقعُبكؿُأشكالوُُُجوانبُالتاريخُألفُفيوُإلىُالشاعرُإفُلجوءُ

وىذاُماُجعؿُمفُالشاعرُيتخيرُمفُالحوادثُالتاريخيةُ،ُماُيراهُمعياراُرمزياُيتناسبُمعُ

ُالشاعرُعمىُ ُقدرة ُىو ُ ُالتاريخُرمزا ُ"فالمعوؿُاألساسيُفيُاستعماؿ ،ُ ُالشعرية تجربتو

ُشحفُىذاُالرمزُبماُيخدـُالتجربةُالراىنةُ،ُوتمويفُىذهُالتجربةُ

ُ

                                                
ُُ.44ُُُُ،43ُصُالديوافُ،ُ- 1
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دُذكرُلألسماءُوالحوادثُبالمشاعرُأفُيبمغياُبالمتمقيُ،ُالُأفُيكوفُالتاريخُمجُر

1ُإلىُالتذكيرُبماضُماُ..."ُُُفقطُتيدؼ

ُاهلل" ُعبد ُ"فتحي ُالشاعر ُحاوؿ ُإذف ُواألحداثُُىكذا ُالشخصيات ُمف ُيتخذ أف

ُ.مزريالواقعوُعفُُمعبراُوُمفياُ،ُليعبرُعفُرؤيتوُالشعريةخرُتيستُةنعوأقُالتاريخيةُرموزا

ُكبيرُموقوؼُعمىُمدىُ ُبالتاريخُكرمز ُوىيُتستنجد ُالشعرية "إفُنجاحُالعممية

تحكـُالشاعرُفيُلغتوُالشعريةُالتيُبياُيحيؿُالتاريخُبمبسوُالقديـُإلىُواقعُمعاصرُجديدُ

يحاوؿُرصدُتجاربوُفيُمالبساتوُلمماضيُ،ُلكفُبرؤيةُاقؿُماُيقاؿُعنياُ،ُرؤياُمحكومةُ

2ُنسافُالمعاصر".إللريُومشدودةُبالوضعُالمُز

ُوالتيُ ُالشعرية ُنصوصو ُمف ُالكثير ُفي ُاستدعى،التاريخ ُقد ُالشاعر ُنجد لذلؾ

ُالشاعر ُفحاوؿ ،ُ ُاألدبية ُو ُواألسطورية ُالتاريخية ُالرموز ُمع ُفييا ُ"تكوفُُتعامؿ أف

ُيخبئُُواستميام ُحيث ُالسياسية ُالقضايا ُبيموـ ُالمستتر ُلمواقع ُرامزة ُصورة التاريخي

3ُالشاعرُفيياُلوفُفكرهُوخطوطُرأيو".

                                                
4ُُلةُالتاريخُفيُالشعرُالجزائريُالمعاصرُ،ُجامعةُقاصديُمرباحُورقمةُ،،صُمساءُأحمدُقيطوفُ،-1

14:30ُ،20/12/2014،www.Revues .univ-ourgla .dz 
ُ.5المرجعُنفسوُ،ُصُ- 2
 .127لغةُالشعرُ،ُقراءةُفيُالشعرُالعربيُالحديث،صُعيدُ،رجاءُ- 3
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ُُ:الطبيعيالرمز  -/4  ُ ُوامتزجوا ُبالطبيعة ُالشعراء ُاىتـ ُمعيالقد ُجعمواُ، ُأف ُحد إلى

ُلُعناويفُعناصرىا ُوقصائدىـ ُالعُالمكانةُيالُتفصاُردواوينيـ ُالقصيدة ُفي ربيةُالبارزة

ُالمعاصرة.الحديثةُُو

دىا،ُالكائفُالمعطاءُالذيُأليـُالشاعرُافطالماُكانتُالطبيعةُبسحرىاُواختالؼُمُو

ُُو ُفنية ُأبعادا ُلو ُُاللية،دوفتحت ُبشتى ُقصيدتو ُ،ُؿخياأللتزىر ُرمزاُُوالصورة فاتخذىا

ُالف ُيعيشيالألوضاع ُالشاعر ُكاف ُالتي ُالشعريفُنية ُبخيالو ُخاللياُُ،ُمزجيا ُمف ُُُُليعبر

ُالشعريُ ُالخطاب ُداخؿ ُفكرية ُأبعادا ُتغذي ُالطبيعة ُكانت ُ،ولما ُالشعرية ُالرؤية عف

ُُواب ُوسيمةُاُ كتنازىا ُفاتخذىا ُالمتأـز ُ ُمفُالواقع ُالشاعرُىروبا ُإلييا ُلجأ ُالفنيُ، شعاعيا

ُيتجاوزملتع ُالتي ُالرؤيا ُُبياُيؽ ُالواقع ُيبح، ُفراح ،ُ ُأفضؿ ُغد ُإلى ُىذهُُثيأمؿ في

ُنةُيشكوىاُىموموُوأوجاعوُ،ُتحتُظؿُواقعُكموُقيرُوكبت.الطبيعةُعفُبدائؿُممك

ُففيُقصيدةُ"عبراتُعمىُشاطئُالبحرُاألحمرُ"يقوؿُالشاعر:ُُُُُُُ

ُيانُِػػػػػػػػػػػػنسأديـُببحرُالحزفُػػػػػػػػػػوالُنُُُُُُُُُدمعيُوالُالجيرافُجيرانيُلدمعُُاُال

1ُرضُقحطافُِدميُأَُحطافُتُُقَُُيوؼناُُُُُُُُُُُسُُحنتػػػػأشكوُإليؾُاليوـُمُُِبحرُُياُُ

ُ
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ُويقوؿُأيضاُ:

ُفخمتُصوتاُمفُاألعماؽُنادانيُُُُُُُُُُلتُالبحرُفيُعتبأسُكيؼُالخالُصُ

ُ؟وعصيافُُِكيؼُالبدايةُمعُكفرٍُُُُُُُُُُُُُُُـٌُمتطُِالبحرُمُُُنفسيُوموجُُُسألتُُ

1ُػػػػػػػػػػي.أحزانػػُِيُافتنُِفقدُعَُُالرياحُُِمعَُُُُُُُُُُُميُدموعيُفيؾُسائرةًُياُبحرُخَُ

ليدؿُعمىُكبرُمأساتوُحرُبداللتوُالواسعةُوفضائوُالرحبُفقدُوظؼُالشاعرُالب

ُمفُخاللوُالتحررُمفُواقعُيكبتو.ُأزمتوُيحاوؿشاكياُُومعاناتو

يُصورتوُالعكسيةُوفيُسياؽُآخرُنجدُالشاعرُ"فتحيُعبدُاهلل"ُيستدعيُالبحرُف

ُوالخيانة ُلفراؽُُكالغدر ُعفُحزنو ُيناسبُُالحبيب،ليعبر ُما ُمفُصفاتو أحاسيسوُفيأخذ

ُفيقوؿ:

ُبراتيعَُُيُُُُُُُُُُُطفحُالكيؿُفانيمتُْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزفراتُـُْمُُياُالبحرُالُتَُأيُّ

2ُبيبُعفُنظراتيُمغيبُالحَُدريُُُُُُُُُُُلُِػػػػصَُُثقؿُُُيُُالحزيفُُُوالمغيبُُ

ُويقوؿُأيضاُ:

ُياتُِػػػػػػػػػػػػػػعُوجؾَُنؼُمَُعُُُرفؾُبعدُُُُُُُُُُُُُُوحنينيُفيمؽُجُُإفُحبيُفيُعُُ
                                                

ُ.51الديوافُُ،ُُصُ-1
2
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ُاتُِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكريمعُالذُُِىائـٌُُأمؿٌُُُُُُُُُُُُُُُبقاياُرتُُافُصُِيُاألحزَُقتنُِأغرَُ

1ُي.ُاتُِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجموعُوىوُنَُغرقيُفيُالدُُمُُُُُُُُُُُُُُاهوُوأرَُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحبدريُأفُأُُقَُُ

ُ ُأف ُنجد ُ ُالشاعر ُبعضُقصائد ُفي ُنظرنا ُإذا ُأخرى ُجية ُأالمُرومف ُُُُمتغمغمةُة

ُبالطبيعةُوسح ُيمزجيا ُوكأنوُيتكمـُعمىُكاُرفيُمعظـُأركافُقصائده ئفُواحدُمناظرىا

ُة.أأيُالطبيعةُوالمُرُ،فجعميماُفيُرباطُواحد

ُيقوؿ:فالطبيعةُُيمزجُبيفُحبوُوُاهلل"فالشاعرُ"فتحيُعبدُ

ُيرُِػػسَيُُاُفيُحناياُالصدرُِفينًُدَُُُُُُُُُُُُيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمبُحتُلياُبماُأبقاهُُوبُُ

ُياطريُويفيضُشعرُِغُخَُدغدُِيُُُُُُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُُُُُُُبحُيحمؿُمنؾُىمسيـُالصُُنَُ

ُيزرُِػػػػػػُُيبُيالطُُِواهُُاحَُأعراؽُمَُبُُُُُُُُُُُِارًُػػػػػػػػػػػػػػػػػػنؾُعطحمؿُمُِالعصرُتَُُياحُُرُِ

ُرُِػػػػػػػقبابُقصُاُماُحوتوُُييجًُبَُُُُُُُُُُُُاورًُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنؾُنُؿُُحمَُِتُُجوـُالميؿُِنُُ

ُيرُِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُلمروحُيغىادئٍُُصفاءًُُُُُُُُُُُايًُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُْػػػػُّيفَُُالبيدُتحمؿُمنؾُُِوماؿُُ

2ُرُِؽُمفُبحرُلبحػػػػػفُُبُاألُُيجُوُاُُُُُُُُزًُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحرُيحمؿُمنؾُلغضبابُال
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ليرمزُمفُأساليبياُُقدُاختارُمفُالطبيعةُماُىوُأجمؿُوأرقىُهفيُىذاُالمقطعُنجد

مبوُ،ُفقدُجمعُالشاعرُفيُىذاُالمقطعُبيفُالصبحُوالعصرُإلىُمكانةُىذهُالمحبوبةُفيُق

ُفراؽُ ُعمى ُوالحزف ُواالشتياؽ ُلألرؽ ُرموز ُكميا ،ُ ُوالبحر ُالبيد ُورماؿ ُوالنجوـ والميؿ

ُُ.األحبة

ُ ُاُجاءُكمو،وعمىُغرارُىذا ُالطبيعيُبجمالو ُتماسكاُفُالنفسي،لرمز ُالقصيدة زاد

ُواالنسجاـ.وقوةُفيُالتعبيرُ
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 الملخـــــــــــص
 

المعاصر،كونو من  العربي الرمز في الشعر اتت ىذه الدراسة موضوع تجميلتناو 
الموضوعات األدبية التي شغمت حيزا كبيرا في القصيدة العربية، وقد اشتممت الدراسة 

الشعراء سبيال غير  اأن الرمز وسيمة فنية اتخذى ،موجزة أوضحت من خالليا مقدمة
ثم   وم الرمزيالدراسة مف تورؤياىم المعاصرة ،كما عالجآرائيم الفكرية مباشرا لمتعبير عن 

ثم أىميتو، كما تناولت الدراسة جانبا تطبيقيا،تم فيو استنباط الرموز  بيان مكوناتو وأنواعو
مع تبيان أنواعيا الذي كان محل الدراسة، تحي عبد اهلل"لف" من ديوان اليوى والغفران

واشتمل البحث عمى خاتمة أوضحت فييا أىم النتائج التي توصمت إلييا، فضال  داللتيا،و 
 البحث. آخرعن قائمة المصادر والمراجع المبينة في 

 

     Cette étude a abordé la question des manifestations du 
symbole dans le poésie arabe contemporaine, étant un des thèmes 
littéraires qui couraient beaucoup d'espace dans le poème arabe, 
inclus étude Mekdmhmodzh a montré à travers eux, ce symbole 
signifie poètes prises technique façon est directement à exprimer 
leurs opinions visions intellectuelles et contemporaines, également 
adressée l'étude Memo Alarmât composants et les types 
déclaration, et son importance, comme l'étude adressée l'aspect 
appliqué, a été le développement des icônes de la Cour de la 
passion et de pardon "à Fathi Abdullah," qui faisait l'objet de 
l'étude, indiquant les types et de l'importance, et inclus la 
recherche sur la conclusion des conclusions les plus importantes 
faites clairement, ainsi que pour une liste des sources et des 
références figurant à la dernière recherche. 



صـــــالملخ  
 

 الرحيم الرحمانبسم اهلل 

، فإنيا أيضا لغة الرمز، فقد احتل والخيال إذا كانت المغة الشعرية ىي لغة المجاز

مكانة مرموقة في القصيدة العربية، وذلك ما لمرمز بكافة أنواعو ومصادره من أىمية  الرمز

كبيرة لدى الشاعر المعاصر، الذي راح يسقط ما يراه بمنظور رؤيتو عمى ىذا العالم بمغة 

فوجد فيو األداة التعبيرية المناسبة التي تتيح لو حرية التعبير عن أفكاره ورؤاه، ىو الرمز 

بتبني الرمز وجعمو الوسيمة األمثل في التعبير عن التجربة الذي أدى بالشعراء األمر نفسو 

خراجيا بمغة جديدة تتضمن رؤيا  فنية، تطمق لو العنان فتجعل من نصو الشعورية لدييم، وا 

 الشعري منفتحا عمى التعددية الداللية والتأويمية.

طرح ي أمما جعمن المتواضعة ،ىذه الدراسة من خالل  يمحاولتولقد تجمى ذلك واضحا في 

 التساؤالت األتية:

 كيف تجمى الرمز في الديوان؟ -

 ماىية أنواعو ومصادره؟ -

 ما داللتو؟ -

 لإلجابة عن ىذه األسئمة انتيج البحث الخطة األتية: يفي محاولتو 

 :يسبقيما تمييد جاء البحث وفق خطة تضمنت فصمين

فقد   ثانيا أماغة واالصطالح، ممن خاللو ماىية الرمز بين ال تففي الفصل األول: عالج  

ثم الذي انطوى عمى العناصر االتية: الصورة ثم األسطورة ثم الطقوس و  الرمز مكوناتفيو  تناولت



صـــــالملخ  
 

قسمين:   الى : والذي ضمنت فيو مختمف أنواع الرمز، فيناك من قسموالرمز أنواعتطرقت الى 

 آخر قسمو الى رمز جزئي ورمز كمي،أو )رموز خاصة أو شخصية(، و ، (رموز تقميدية أو عامة)

، منابعو وتشعب تنوع الى يعود التنوع ىذا ومرد الرموز، من شتى بأنواع الشعراء دواوين عجت فقد

 عدت مستويات، نذكر منيا:  انبرى عمىالذي بدوره  الرمز مستويات الى عنصرت انتقم ثم

الداللة تنحصر في إطاره وتتحول الى المستوى اإلشاري: الذي يجعل من الرمز اشارة محددة  -

 نمط لغوي.

 أو ديني مفيوم عمى مغمقاً  إيديولوجيا استخداماً  كمقولة الرمز يستخدم المستوى المفيومي: -

 .إطاره عن يخرج ال نيائي بشكل محدد سياسي، أو اجتماعي أو فمسفي،

 متداخال حشداً  والتاريخية، الدينية واإلشارات واألساطير الرموز بحشد ويعنىالمستوى التراكمي:  -

 القول ىي تصير بل بمفردىا، ىاجسو عن تتحدث الشاعر يتركيا، ضيق مجال في ومتراكباً 

 .الشعرية تجربتو من أو النص بنية من جزءاً  فيجعميا ذاتو، الشعري

 الداللة بؤرة فيو الرمز يكون ككل، القصيدة لبنية واحداً  محورياً  رمزا يعتبر :المستوى المحوري -

 ما خاللو من ليقول الشاعر إليو يمجأ الذي ، الفني بالقناع عميو يصطمح ما وىو اإليحاء، ومحور

 بحيث معو ويتفاعل رمزه مع فيندمج شخصو، أو صوتو مستعمالً  مباشر، بشكل قولو يستطيع ال

 .التجربة في والرمز الرمز في التجربة تنصير
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 أبرز منو  العربية، القصيدة في البارزة الفنية العناصر من عد الذي ختم الفصل بأىمية الرمز،أل 

 سيمةو و  الشعرية إلبداعاتو مجاالً   باعتباره األدبي النص خدمة في الشاعر اعتمدىا التي األسس

  .جديدة دالالت لتوليد

 بدوره والذي"  والغفران اليوى" ديوان في الرمزية األنماط بعنوان جاء فقد: الثاني الفصل أما

 وتبيان الديوان تضمنيا التي الرموز استخراج عمى انطوى حيث ، التطبيقي الجانب في تمثل

، فكان منيا رمز الشخصيات بأنواعيا الدينية والتاريخية واألدبية ويميو رمز ودالالتيا أنواعيا

  ثم الرمز األسطوري والرمز الطبيعي. األحداث

المعاصرين، الذين تعامموا مع التاريخ اإلنساني بصفة ُيعد "فتحي عبد اهلل" من الشعراء 

عامة و التاريخ العربي بصفة خاصة، نظرا لوعيو بدور ىذا التاريخ في استنياض اليمم و 

استحضار األمجاد " ومنبعا ثريا من منابع اإلليام الشعري ، الذي يعكس الشاعر من خالل 

وفق رؤيا إنسانية معاصره  تكشف عن ىموم االرتداد إليو  روح العصر، و يعيد بناء الماضي 

اإلنسان و معاناتو وطموحاتو و أحالمو، و بمعنى آخر يستميم  الشاعر أوجو التشابو بين أحداث 

الماضي و وقائع العصر و ظروفو  مبرزا بذلك قدرة الشعر عمى استحضار و وقائع التاريخ و 

ن خاللو صورة العصر و ما فيو من شخصياتو، فيطمق العنان لخيالو لكي يكشف و يستجمي  م

  .أحداث

دالالتيا الشمولية الباقية و القابمة لتجدد ليا فاألحداث التاريخية والشخصيات التاريخية، 

وصالحة ألن تتكرر من خالل مواقف و أحداث جديدة وىي في الوقت نفسو قابمة لتحممت 
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والشاعر فتحي عبد اهلل من بين الشعراء الذين وظفوا الشخصيات  ، تأويالت  و تفسيرات جديدة

ويمثل التراث الغربي والعربي المصدران  ،التاريخية  وجعموىا ترتبط بالواقع الحالي ارتباطا وثيقا 

وبالتالي إعادة قراءة  ،األساسيان لشعره استغميما الشاعر في التعبير عن بعض جوانب تجربتو

داث التاريخية أو الشخصية المستدعية والتي أسقطيا عمى األحداث الواقع من خالل األح

المعاصرة لُيعيد تشكيل الواقع في قالب رمزي مميء بالدالالت والتي أراد بثيا في تجربتو الشعرية 

ولذلك نجد ديوان "اليوى و الُغفران " َيُعُج بالشخصيات التاريخية والتي ُتعد الِسمة البارزة في ىذا 

إذ تتعدد الشخصيات المستعارة وتتنوع بتعدد المصادر المستسقاة منيا، حيث تشمل التراث الديوان ،

 في األنسب ألنو األسموبي، المنيج عمى دراستي في اعتمدت العربي واإلغريقي والروماني . وقد

  استنباط الرموز وتحميميا. 

 اليوى" الديوان فكان والمراجع المصادر من جممة ساعدتني النور، إلى البحث ىذا وإلخراج

 لعمي" المعاصر العربي الشعر في التراثية الشخصيات وكتاب "استدعاء  اهلل عبد لـفتحي" والغفران

 لناصر" العربي الشعر في الرمز" وكتاب أحمد فتوح لمحمد" الرمزية و الرمز" زايد وكتاب عشري

 .لوحيشي

" قراءة وتحميال لمرموز التي ضمنيا وبعد التطرق إلى ديوان اليوى والغفران لـ"فتحي عبد اهلل

 : نقاط في ألخصيا النتائج من مجموعة إلى  الدراسة بي أرست فقد في الديوان ،

  الشعرية تجاربو وعن الوجدانية خوالجو عن بو ليعبر الرمز توظيف إلى الشاعر لجأ -1
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 ذىن يثير بشكل نفسو في يختمج عما التعبير في الشاعر تساعد تقنية الرمز -2 
 .الداللية فحواه عن لمبحث المتمقي

 استميم فقد شعرىم في الرمز بتوظيف عنوا الذين الشعراء من ىو" اهلل عبد فتحي"  -3

. والتاريخي والديني، األسطوري الرمز منو فكان مختمفة تعبيرية وبطرق المتنوعة مصادره من الرمز

 .الواقع مع انسجام ليا كان دالالت من يحممو ، لما ديوانو في األوفر بالنصيب حظي األخير ىذا

 والتي واألدبية والتاريخية الدينية الشخصيات من مجموعة استدعاء عمى الشاعر اتكأ -4

 رمزيا شكال وتكسبيا قصيدتو بنية لتحديث الشاعر إلييا يمجأ التي التعبيرية الوسائل إحدى تعد

 .العربية أمتو معاناة من بو يحس عما والتعبير ، لمواقع رؤاه خاللو من يتشكل

 الرمز وظف أنو"  اهلل عبد فتحي"والغفران لـ  اليوى" لديوان دراستي من واستنتاجا -5

 بن وعمرو األيوبي الدين كصالح شخصيات فاستحضر الشخصيات رمز من أنواعو بمختمف

 .الجراح بن عبيد وأبو الخطاب كعمر ، دينية وشخصيات ، الوليد بن وخالد ، العاص

أسطورية  ورموز تاريخية وأحداث والخنساء ، وجرير ، كالميميل أدبية وشخصيات

 كقناع فيوظفيا الحياة مفارقات إلبراز الشخصيات ليذه استغاللو في ذلك خالل من والمالحظ

 . وانتكاساتو بيوانو والحاضر وانتصاراتو بشموخو عرف الذي الماضي بين خاللو من يقارن رمزي

 قضاياه مع ويتراسل تجربتو يوافق ما الرموز من اختار قد الديوان ىذا في الشاعر -6

 .معاصرة دالالت عمييا وأضفى
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 من بو يتمتع ما كل عن إبراز الشاعر لدى الرموز تنوع خالل من لنا اتضح كما -7

عطائيا الشعرية صوره تنويع عمى ساعده ثقافي مخزون  .بالدالالت مفعمة موحية رمزية لغة وا 

فعبر بو عمى نواحيو النفسية التي ال  اهلل"من الشعراء الذين برزوا في توظيف الرمز ،"فتحي عبد 

 تستطيع عمى آدائيا المغة العادية

لقد كانت ىذه أىم ما توصمنا إليو من نتائج من خالل ىذه الدراسة ، ويمكن القول بأن 

ز وما يخمفو من أثر الشاعر قد استطاع  بوعيو الفذ أن يدرك جل الميزات التي يكتنزىا الرم

 ابداعي فجعل منو لبنة من لبنات قصائده.

 


