
Simbolism    الرمزية 

 مفهوم الرمزية ومصطلحها:

الرمزية، مذىب أدبي، يتجو اتجاىًا مثاليا، ويتخذ فيو الغموض واإليحاء أسموبًا في التعبير، 
لتجسيد ما تنم عنو النفس، من أعماق، وعوالم بعيدة ال تستطيع المغة العادية أن تفي بمحتوياتيا 

 وغوامضيا والتواءاتيا المعقدة.

وتجابو الدارسين مشكمة مصطمح ومفيوم الرمزية، كما جابيتم في )الرومانتيكية( حتى صار من 
الصعب، الوقوف بدقة عمى كل مالمح ىذا المذىب وقوفًا دقيقًا بعد أن تشعبت مواقف الكتاب 

 إزاءه.

فقد عّد بعض الدارسين أن كل أدب غامض ىو أدب رمزي، وزعم آخرون أن الرمزية، داء نفشى 
ي اإلنتاج الشعري الحديث، وتشاءم آخرون من أساليبو التعبيرية لما فييا من غموض وتعقيد ف

 والتواء.

وىذا االضطراب حيال إدراك جوىر الرمزية، ال يرجع إلى عدم وضوحو عند الدارسين حسب، بل 
 يرجع أيضا إلى تباين التعريفات الشعرية عند الرمزيين.

عالقات، بين اإلنسان وبين الكون، واالنطالق إلى ما وراء فبينما يعنى )بودلير( بمشكمة ال
المحدود، والمنظور وفكرة الخير والشر، يتوخى )رامبو( الصور التي تتداعى في النفس اإلنسانية، 
خضاعيا ألداء ما ال تعبر  في حين يستيدف )مالرميو( المطمق، فيعمد إلى ترويض المغة، وا 

 عنو.

ذا كان بعض الكتاب، يضيقون من الرمز، لما فيو من تعقيد وغموض والتواء، فأن آخرين  وا 
يرونو)واحدًا من األيجابات المحببة في عصرنا .... فالرمز كممة السر أو المفتاح المسحور، 
الذي يفتح كل األبواب، ويجيب عمى كل التساؤالت، وفي الرمزية يجد فكرنا مستراحًا لو، العمم 

 الرمزي، ولمرمز مفيومان:الرمزي والفن الرمزي وحتى الدين 

 ىو إنابة شيء عن شيء آخر، أو يوحي بشيء آخر. -أوليما:

 أن الرمز تفاعل بين شيئين، أحدىما ظاىر، واآلخر خفي -وثانييما:



وقد أوضح أحد الدارسين ماىيتو بقولو)أن األدب الرمزي، ىو ذلك األدب الذي يقرأه القارئ 
القارئ المتأمل فيفيم منو ىذا الظاىر، ولكنو ال يقف عنده، العادي فال يفيم منو إاّل ظاىره، أما 

بل ىو ال يكاد يمضي في القطعة األدبية الرمزية حتى يبيره ما تحت سطحيا .... ومن أعاجيب 
لبابو أنو يتخايل بصور مختمفة في ذىن القارئ، المتأمل، صور تتفاوت في مقدار ما فييا من 

من ىذا أن قارئًا متأماًل آخر، قد تتخايل لو صورة ذىنية  الجمال والمعاني واألىداف واألعجب
 جديدة غير التي مرت بذىن القارئ المتأمل األول ... وىكذا.

ىذا وقد أولت المصادر العربية القديمة عنايتيا بيذا المدلول عناية بالغة فقد جاء عند صاحب 
الشفتين بكالم غير مفيوم  لسان العرب، أن الرمز)تصويت خفي بالمسان كاليمس ويكون بتحريك

بالمفظ، من غير إبانة صوت، إنما ىو إشارة بالشفتين، وقصر بعضيم الرمز عمى الشفتين 
 خاصة، ووسعيا آخرون، إذ رأوىا بالشفتين أو العينين، أو الحاجبين.

وىذا يدل عمى أن اإلشارة، أو )الرمز( طريق الداللة، فقد تصحب الكالم، فتساعده عمى البيان 
فصاح  ألنو حسن اإلشارة باليد أو الرأس، من تمام حسن البيان، وقد أورد الجاحظ قول واإل

 -الشاعر بيذا الصدد:

 أشارت بطرف العين خيفة أىميا     إشارة مذعور ولم تتكمم  

 فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا    وأىال وسيال بالحبيب المتيم 

دب الرمزي، وكتبنا الدينية من أروع الكتب التي واألدب العربي من أغنى اآلداب العالمية باأل
تزخر بأدب رمزي ال نظير لو، وكتبنا األدبية كألف ليمة وليمة ورسالة الغفران لممعري وحي بن 
يقظان والمقامات، بيا من الصور الرمزية ما يعد أدبًا فذًا في بابو، كما أن أدب المتصوفة حافل 

 ىو أيضا بالرموز.

فأن اشتقاق الكممة قديم قدم أصوليا األولى، فيي مشتقة من فعل يوناني يعني  أما عند الغربيين
اشتراك شيئين في مجرى واحد، وتوحيدىما. وىذان الشيئان ىما: الرمز ومعناه، أي الرامز 
والمرموز ولمكممة عند الرمزيين دور ميم، إذ ينسب ليا في ذاتيا قيمة خاصة موسيقية 

 كممة.ومستحضرة تضاف إلى قيمة ال



ويرى )كارل يانج( أن الرمز يستمد من الشعور والالشعور ممتزجين. وربما كان)جوتو( أول من 
، إذ يرى الرمز عمى أنو امتزاج لمذات 7981حدد بطريقة أدبية وحديثة مفيوم الرمز عام 

رجي إلى بالموضوع والفنان بالطبيعة وىذه النظرة تربط الرمز بالنزعة المثالية التي ترد العالم الخا
 رموز الشاعر وترى ان الطبيعة مرآة لمشاعر ، وظاىرة ينفذ منيا إلى قيم ذاتية وروحية .

 ويؤسس )كولردج ( فكرتو عن الرمز عمى نظريتو في التفرقة بين الخيال والوىم . 

والحق أن آراء ) جوتو وكولردج وكانت ( يمكن عدىا محاوالت رائدة ألنيا ميدت لفمسفة الرمز 
ية ، كما قررىا الرمزيون ، وذلك ألنيا  اعتمدت جميعا عمى النزعة المثالية التي تنظر اإليحائ

إلى الكون من خالل عدسة الذات ، وترى الطبيعة رموزا لحاالت النفس الشاعرة وقد كانت تمك 
 محاوالت تمييدية لمرمز األدبي الذي أفاد منو المحدثون. 

رمزية المذىبية الحديثة ، فان أي تحديد لمفيوم الرمز ومنيا يكن مستوى النظريات التي ميدت لم
يجب أال ييمل المستويين :  مستوى الصياغة الفنية والقال الرمزي ومستوى اإليحاء الناجم عن 

 تشابو الوقع النفسي.

وفي رأينا أن خير من يعرف الرمزية ، ويوقفنا عمى ماىيتيا ، ىم روادىا وأقطابيا الذين اغنوا  
 كارىم وثقافتيم .المذىب بأف

وفي مقدمة )ىؤالء مالرميو ( زعيم الرمزية دون منازع ، والذي تأمل األشياء ، وصورة تتصاعد 
ظياره تحت نقاب من الغرابة والوىم ،  مع األحالم ، واألحالم تنيرىا ، وىي أخذك الشيء وا 

 فيستنبط استدراجا بواسطة اإليحاء . 

والطبيعية حسب ، بل ىي ثورة عمى)البرناسية( التي أفرطت ليست الرمزية ردة فعل بوجو الواقعية 
في الوضوح والتي اتخذت من التجسيم أو النحت ىدفا أساسيا لمشعر بحيث يأتي الوصف 

 تجسيما لمموصوف محيطا بكافة أو صافو وخصائصو الخارجية المميزة وكأنو يتخذه تمثاال.

 مميدات نشأة الرمزية

( عامال ميماً  من العوامل التي 7575 – 7651وليم شكسبير )_ ولقد جعل بعض الكتاب من 
ميدت لممذىب الرمزي  وذلك لمرموز الكثيرة التي استعممت في رواياتو، وال سيما مسرحية)مكبث( 



التي تعد نموذجًا أدبيًا مميئًا بالرموز واإلشارات اإلنسانية والكونية، المرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
 باإلنسان.

ن تأثير جوتو أكثر من تأثير شكسبير في ىذا الميدان، وذلك بسبب تشبع نفسو _ وربما كا
وروحو بالقيم الدينية التي تربى عمييا، والتي كان من نتائجيا أن ابتكر رموزًا دينية رائعة، تجمت 

 في مسرحيتو الشييرة )فاوست(.

وال سيما أدب الحب  وقد حمل )الديوان الشرقي(، الذي كتبت قصائده بوحي من اآلداب الشرقية
 العذري العربي، وأدب الصوفيين العرب والمسممين، طابعًا رمزيًا واضحًا.

_ عمى أننا ال يجب أن نيمل انتشار الرمز في آداب العصور الوسطى األوربية كما أن روائع 
في الواقعية ممثمة في أعمال تولستوي وفموبير وبمزاك وديكنز، تستخدم الرموز استخدامًا بارزًا 

 كثير من األحيان.

تمك كانت المميدات األولى والعوامل غير المباشرة، التي رأيناىا تنطمق من العصور األوربية 
القديمة، ممثمة في مثالية أفالطون، وتمّر عبر العصور الوسطى، فيما وجد فيو من رموز ، 

 وأوسكار وايمد.وتنتيي بعصر النيضة وبعد عند شكسبير وكانت وبميك وجوتو وشوبنيور وىيجل 

غير أن تمك العوامل، لم تكن سوى مميدات، فتحت الطريق أمام المذىب الرمزي، وميدت لو بما 
يجعمو يقوم عمى خمفية واضحة، وأرضية قوية، ينطمق منيا إلى إرساء خصائصو المذىبية 

 .الكثيرة

ر ويتميز ( وجدت الرمزية لسانيا األنجميزي المعب 7851 – 7999وفي شعر ) ت .س.أليوت 
أليوت من غيره ممن تأثروا الرمزية في انو لم يخضع فييا لصيغة مذىبية جامدة كما لم يستمدىا 
من طريق واحد   فقد قرأ آلرثر سيمون وأعجب ببودلير والفورج وقد نتج عن تأثره ببودلير 

 قصيدتو الشييرة )األرض الخراب ( التي صارت معممة في ميدان الشعر الرمزي الحديث . 
 وفي أمريكا ، يتألق مجموعة من الشعراء الذين اتجيوا الى الرمزية . 

 غير ان الرمزية في الشعر أألمريكي جاءت متأخرة عمن سواىا من األقطار األوربية. 
أما انتشار الرمزية في ايطاليا فقد كان ضئيال فيما يبدو، وربما كانت الرمزية في اسبانيا أىم من 
ايطاليا ، ىذا ولم يتفق الدارسون حول الفترة التي عاشتيا الرمزية ، ففي الوقت الذي يحددىا 



( يراىا  7891- 7991بعضيم بأربعين سنة . ظمت فييا مسيطرة عمى األدب الفرنسي )
، وفييا بمغت الرمزية ، أقصى غاياتيا  7981يم اآلخر تمر بمرحمتين ، تنتيي أوالىما عام بعض
 . 

وفييا تخمت الرمزية عن بعض مبادئيا ووسائميا وغاياتيا ،  7981أما المرحمة الثانية فتبدأ عام 
إلى وعمدت إلى أألشكال السابقة لمرمزية من كالسيكية ، ورومانتيكية ، وواقعية . كما عمدت 

 ابتكار أشكال جديدة من ناحية أخرى ، كالتعبيرية والسيريالية . 
 وميما يكن فان الرمزية لم تمت ، ولكنيا لم تظل عمى الصورة المثالية التي أرادىا ليا مالرميو. 

 خصائص الرمزية : 
 –وخصوصا الشكمية منيا  –ليس ىناك مذىب أدبي مثل الرمزية ، ازدحمت فيو الخصائص 

عود السبب إلى أن الرمزيين ، عنوا عناية فائقة بآثار الشكل الفني ، وما ينجم عنو من وربما ي
أفكار تكاد ىي األخرى تختمف اختالفا بينا عن األفكار التي تنجم عن القصيدة في المذاىب 

 األخرى . 
وا أىم عناصر العممية اإلبداعية في الشعر الرمزي ، ذلك ان الرمزيين نظر  تعد المغة من  -7

الييا نظرة خاصة دقيقة وعميقة ، بل ىم فمسفوىا من اجل أن يحققوا بيا  أداء خاصا ىو البوح 
  بما تختمج بو الذات . 

لقد رأى الرمزيون ، أن األلفاظ العادية مثقمة بمعانييا المادية ما جعميا تعبر عن الجانب الواضح 
القوة اإليحائية ألنيا ليست من  والمباشر من الفكر والشعور ، ولذلك فيي عاجزة عن تحقيق

 خاصتيا التعبيرية المعنوية . 
كذلك ال تستطيع المغة العادية ، أيقاظ الشعور الذي تحققو الموسيقى ، إال بواسطة تآلف لفظي 
موقع . ليس من شأنو التصوير والدقة ، كما في األدب البرناسي ، بل مبيم يعبر عن ظالل 

 النفس . 
نما ىو حالة نفسية تبدأ وتستيقظ حيث ينتيي الشعر ليس تصوير الف حقيقة والواقع ونقميما ، وا 

 تقميد الواقع ونقمو. ولذلك فأن ىذا اليدف ال يتحقق إال بوضع ىالة من الغرابة حول الحقيقة. 
 ومن ىنا اصطبغ شعرىم باإليحاء واإلبيام ، وانتيى في كثير من األحيان إلى الغموض والتعقيد 

 



بعنايتيم بالمغة الشعرية ) ظاىرة التأنق ( في استعماليم المغوي فالمفظة غدت ومما يتصل  - 
عندىم ألتصور الشيء المعين المحدود  ، بل تترك لمقارئ أن يتصور كما يشاء خيالو وحسو 

 وتفكيره . 
وبيذا حققوا ما سمي ب)عممية التصفية( في الشعر، وىي التخمي عن الخطابية، والسعي إلى 

 ق الظالل.يوميء ويحق
وقد دعاىم ىذا إلى الوقوف من الحروف مواقف خاصة غريبة  إذ رأوا أن لمحروف الصوتية 
ألوانًا، ويقال أن)رامبو( ىو أول من اكتشف ذلك بعبقريتو الغريبة، وانو نظم في ىذا النحو قصيدة 

 شييرة عنوانيا)أحرف العمة(. فقد وضع لمحرف :
 Aالمون األسود . 

 ولمحرف:   
 Eالمون األبيض .     
 ولمحرف:  

 i المون األحمر    
 ولمحرف:

  Oالمون األخضر.   
 ولمحرف :

  Uالمون األزرق .  
 وأمعن بعض الرمزيين في ىذه الروابط، فوضعوا األلوان لكل الحروف الصوتية .

روا إليو والواقع أن الرمزيين قد نظروا إلى المغة كيانًا موحدًا داخل العمل اإلبداعي ولم ينظ
مفردات أو ألفاظًا، كما أن موقفيم منيا جاء مشروطًا بالممارسة واالستعمال: ولذلك فإن حديثيم 
عن المفظة والعبارة في نظريتيم النقدية، قد واكبو تطبيق عممي دقيق، يؤكده كل شعرىم الذي 

وغيرىا مما انماز من شعر غيرىم بيذه الخصائص والعالقات بين األصوات واأللوان والروائح  
 اسموه )نظرية تراسل الحواس( والتي سنفرد ليا كالمًا خاصًا.

_لقد اتضح موقفيم من المغة الشعرية في خمق عالقات بين األصوات والكممات والتراكيب، 
 وىدفوا في محاولتيم ىذه إلى استغالل القيم الصوتية في الكممات واأليحاء بيا.



در استخداميا في الشعر العادي لتكون سببا في الغموض واستخدموا الكممات الغريبة والتي ين
 واإلبيام. ومن ذلك أيضا تغييرىم في البنى المغوية والمقاييس النحوية والبالغية.

إن تحقيق عنصر النغم في القصيدة الرمزية ىدف جدير بالعناية، فقد كانت )موسيقى واجنر( -9
 واحدة من األسباب التي انبثق عنيا ىذا المذىب.

لقد لجأ )مالرميو( فيمسوف الرمزية إلى الخصائص الغنائية ليجعميا واسطة لإليحاء بأفكاره 
 ا عمى األصوات كاىل العمل الشعريالمثالية. بل لقد وضع منظر الرمزية ىذ

 وفي الشعر الرمزي حمت الوحدة الموسيقية محل وحدة اإلدراك بين أجزاء الواقع الخارجي.
السفة الرمزيين تكمن في اإليقاع الموحي، أو في تركيب األصوات بل إن حقيقة الرمز عند ف

وانسجاميا. وقد تغدو القصيدة كميا رمزًا، حيث تتآزر األصوات والصور، واإليقاعات، لتوحي 
 بجو قريب من جو الموسيقي

قصد الرمزيون في فنيم الشعري اإليحاء واإلبيام والغموض قصدًا، يردون بو عمى الخطابية  -3
الكالسيكية والواقعية والطبيعية،  والمباشرة والوضوح، الذي ىدف إليو العديد من المذاىب السابقة

وما بين اإليحاء والغموض عالقة سببية، إذ )الغموض أب لإليحاء وباعث لو دون أن يعني ذلك 
 (انفصاال  أو استقالال، فيما يسمكان دربًا وحدًا..

لغامضة أو الصورة الغامضة، ىي ذاتيا مثار وحي وتأثير وقد يندمجان معًا، فتصبح الكممة ا
 عمى اآلخرين.

ويقصد الرمزيون بااليحاء، نقل الحالة النفسية من الكاتب إلى القارئ، وبالتالي ال يسعى أو 
 الشعر الرمزي إال إلى أن ينقل وقع األشياء الخارجية أو الداخمية من نفس إلى نفس.

الرمزيون التشبييات القديمة وابتعدوا عن الشرح والتفصيل، وفي سبيل تحقيق اإليحاء أىمل 
وعمدوا إلى نمط من الكممات واالستعارات والتشابيو وما يقابميا من معان ودالالت، يحققون من 

شاراتيم.  خالليا إيحاءاتيم وا 
صاحب ىذه النظرية ىو بودلير، شاعرىم العظيم فقد نوه نظرية العالقات وتراسل الحواس ،-1

 في إحدى قصائده التي حممت االسم نفسو.بيا 
وىذه النظرية تفصح عن رأي الشاعر في الوحدة الشاممة التي تربط بين مظاىر الطبيعة المختمفة 

 . يقول في القصيدة:
 الطبيعة معبد ذو أعمدة حية تصدر عنيا أحيانًا غمغمات ال تبين 



 ويتحول اإلنسان فييا عبر غابات من الرموز
 يقة، كأصداء طويمة تتداخل من بعيد انبنظرات تمحظو 

 في وحدة مظممة عميقة 
 ليل وكالضوءرحيبة كا

 تتجاوب العطور واأللوان واألصوات
تتحول مظاىر الطبيعة العامة إلى رموز ذات معطيات  –والنظرية أيضا  –ففي ىذه القصيدة 

 المون.حية، ويوحي الصوت وقعًا نفسيًا شبييًا بذاك الذي يوحيو العطر أو 
)وتنطمق نظرية العالقات ىذه من رؤية الرمزيين، إلى أن االنفعاالت الخارجية تبمغنا عن طريق 
الحواس في األلوان واألصوات والعطور. ثم أنيا قد تتشابو وقعًا في الوجدان فتوقظ فيو شعورًا 

 متشابيًا.(
وقد تجاوزت نظرية العالقات ميدانيا في مجالي الطبيعة، إلى تراسل الحواس واختالطيا وتعبير 
احدىا عن اآلخر  فالممس والشم والسمع والبصر حواس من نوع آخر، ووسائل تعبير فني 
تتجاوز حدودىا الطبيعية إلى معان جديدة مبتكرة .وفي نظرية العالقات، ترتفع الرموز الحسية 

ن الحس إلى الحقائق النفسية الداخمية، والتي ىي ىدف الشاعر الرمزي، حين يجسد من ميدا
 حالتو النفسية المنيكة، كقول مالرميو تعبيرًا عن ىذه الحالة.

 إن شفقًا رأبيض يبرد تحت جمجمتي
 التي تعصبيا حمقة من حديد 

 وكأنيا قبر قديم
 وأىيم حزنًا خمف حمم غامض جميل

 ىر فييا عصير ال نياية لوخالل الحقول التي يزد
 واحفر برأسي قبرًا لحممي

 واعض األرض الساخنة التي تنبت النرجس
 واغوص منتظرًا أن ينيض عني الممل

ومع ذلك فزرقة السماء تبتسم فوق سياج الشجر المستيقظ حيث ترفرف العصافير كالزىر في 
 ضوء الشمس.



لرمزية، ويبدو أن تحقيق ىذا التراسل، في إن التراسل بين الحواس، يعد مبدأ من أىم المبادئ ا
شعر الرمزيين سببو، تمردىم عمى الواقع ونفورىم من قانونو المحدود واعتقادىم بأن ما يتحقق 
عن ىذه العالقات ىو أجمل مما في الواقع نفسو ومن الشواىد الطريفة عمى نظرية التراسل، قول 

 أحدىم:
ت الالنياية بيضاء في عنقك إلى النيدين. والبحر )بكت النجمة وردًا في قمب أذنيك، وتدحرج
 أمطر المؤلؤ األصيب في حممتيك الخمريتين(

_ومما لو صمة بنظرية العالقات، موقفيم من المون، فاأللوان عندىم رموز ألشياء تتصل بالنفس 
زاء اإلنسانية التي تنفعل بيذه األلوان، فيكون ليذا االنفعال صداه في تصرف اإلنسان وموقفو إ

 األشياء.
 

 الشعر الحر:
ارتبط الشعر الحر في الغرب، بالمظير الرمزي، فما أن تذكر الرمزية إال ويذكر معيا الشعر 

 الحر.
( عند بعض 7995-7993ويبدو أن الشعراء الفرنسيين عرفوا ىذا النوع من الشعر ما بين )

 الشعراء أمثال الفورج وكاىن.
 وقصائد أخرى )كاىن(.وأول ما نشر منو قصيدتان لرامبو 

( فقد أحس الشعراء الفرنسيون بأن 7998 -7995وقد نشط ىذا المون من الشعر ما بين )
 األوزان لم تعد مواتية لعواطفيم، وبأن األشكال المفروضة سمفًا ال توافقيم.

انيا ىذا وقد اتسعت حركة الشعر الحر، وانتقمت إلى أقطار أوربية أخرى، مثل ايطاليا واسبانيا والم
وروسيا. ويمد بيان )مورياس( الشيير، الذي دعا فيو إلى الحرية في النظم، تمييدًا لحركة الشعر 
الحر، التي تعد ىي األخرى من االبتكارات الميمة لمرمزيين ، وقد رأى الكتاب أن ظيور الشعر 

يبدو أن الحر عمى أيدي الشعراء الرمزيين، ال يمثل تطورًا لمقصيدة وحسب، بل يشكل ثورة. و 
ابتكار القصيدة الحرة جاء تحقيقًا لظاىرة االيقاع التي تعد من أىم مستمزمات القصيدة الرمزية. 

 وذلك ألن بيت الشعر ىو ايقاع قبل كل شيء.
_ويتميز الشعر الحر عند الرمزيين، في أنو يتحرر من االرتباط بالتفكير المنطقي، ومن الشكل 

وال  ل الخواطر بأمانة ودقة حسبما تتوارد عمى مخيمة الشاعر .النثري لألفكار، فيما ييدف إلى نق



شك أن عممية نقل الخواطر في ىذه الحالة ستصاب بالغموض، وىو ما ييدف إليو الشاعر 
 الرمزي.

_ولقد ولدت فكرة الشعر الحر عند الرمزيين، استجابة لثورتيم عمى العروض الشعري، وتحقيقًا 
دة، وفي ىذه الحالة تستجيب القصيدة لألثر النفسي الذي يسعى لممرونة التي توخوىا في القصي

 الشاعر الرمزي إلى نقمو إلى القارئ.
_والقصيدة الحرة عند الرمزيين تتكون من سمسمة من المجموعات األيقاعية المنتظمة، دون أن 

ما  يكون البيت وحدة مستقمة. بل الوحدة تتكون في المقطوعة التي تختمف طواًل وقصرًا بحسب
 يريد الشاعر أن يعبر عنو من عاطفة أو افكار مترابطة.

_والرمزيون يتجنبون السجع وألفاظ القافية ذات الرنين، وبذلك يصبح وسيمة لمتعبير عن حركات 
 افكار الشاعر.

_وىذا وقد اختمفت مواقف الرمزيين، من الشعر الحر، ففي الوقت الذي يعد فيو)رامبو( زعيمًا ليذا 
 )فرلين( لم يقبل الشعر الذي يأخذ يأخذ بحرية الوزن.االتجاه فأن

أما )ماالرميو( فقد نفر من اتجاه النظم إلى الشعر الحر ... فالشعر عنده يجب أن يكون مركزًا 
 مضغوطًا.

_والواقع أن توجو الرمزيين إلى الشعر الحر، يرجع إلى ثورتيم عمى الشكل القديم وخصوصًا ما 
تعد تتسق مع إحساسيم الجديد بالفن الشعري، ومع تطمعيم إلى نموذجو  فيو من أوزان تقميدية لم

الذي ييدف إلى اإليحاء بدال من المباشرة. ومعنى ىذا أن التحرر من األوزان القديمة، يرجع إلى 
حاجة نفسية تريد أن تعبر عن حاجاتيا الجديدة، كما تريد أن تمبي المتطمبات الفنية الجديدة 

 ا بيا، وىي الخروج عمى معظم المألوف الفني الذي شعروا فييا بالممل.الكثيرة التي نادو 
وفي القصيدة الجديدة)الحرة( عند الرمزيين، تقسم األبيات تبعًا لممدى الزمني الداخمي الذي 

 تستغرقو العاطفة.
ذن فميذه الحرية قوانينيا، وقواعدىا أيضًا، أنيا مربوطة في تقسيميا وروييا وطوليا وقصرىا  وا 

 وتآلف الغناء في حروفيا. وتمازج اإليقاع بمدى الشعور الواعي أو غير الواعي في الذات. 
 
 
 



 الصورة الرمزية 

ومن ىنا كانت مبيمة تمتاز الصورة الفنية عند الرمزيين بالعمق والصفاء والكثافة والصقل 
 وغامضة.

والصورة الرمزية ذاتية ال موضوعية، كما ىي عند البرناسيين، وتجريدية تنتقل من المحسوس إلى 
الالمحسوس، ومن عالم الوعي إلى عالم الالوعي، وىي مثالية تتصل بالعواطف والخواطر 

 الدقيقة.

ل، وقمياًل ما يحددون معالميا ويمجأ الرمزيون في التعبير عن خواطرىم إلى الصور ذات الظال
 ليتركوا لممتمقي المشاركة والمتعة.

ويمعب عالم العقائد والغيب دورًا كبيرًا في الصور الرمزية، وفييا يختمط الشعور بالالشعور وعالم 
 األشباح واألرواح بعالم الناس لإليحاء بمعالم نفسية دقيقة متأرجحة بين اإلبانة والحياء.

ين تتآزر الصور مع األصوات واإليقاعات لتوحي بجو يقرب من جو _وفي شعر الرمزي
الموسيقى. وعالقة الصورة بالرمز. وىي عالقة الجزء بالكل، إذ ىي عالقة الصورة البسيطة 

 بالبناء الصوري المركب الذي تنبع قيمتو اإليحائية من اإليقاع واألسموب معًا.

ه زائفًا في الداللة عمى الحقيقة أو ىو قناع بعد الرمزية عن الواقع المادي والمنطقي، وعد -
 يوىم اإلنسان ويخدعو في ما يمتمك من حواس .

تنزع الرمزية نزعة صوفية وتأممية تتحرى جوىر األشياء وتتقصى أعماقو البعيدة عن  -
 طريق الرمز.

 وىذا التأمل ىو الذي يصل بين الذات اإلنسانية وحقائق الكون والغاز الحياة.

زيين تحقيق )الجمالية( بغض النظر عن تناقضيا مع الالأخقية واالجتماعية _ غاية الرم
ولذلك قاومت ظواىر الوعظ والتفسير والتقرير والتوجيو وأمثالو. فالحقيقة الفنية، ىي أسمى 

 من الحقائق األخالقية واإلجتماعية ومعاييرىا.

لمثالي والمال وحده ىو ومن ىنا كان جوىر الرمزية يتمثل في اإليمان بعالم من الجمال ا
 موضوع الشعر الرمزي.



وقد يجتمع الحق والخير مع الجمال في الشعر ولكن يجب أن ينبع التعبير عن ىذه المثل 
 من داخل الفنان ال أن يوصى بو.

 وتعمق الرمزيين بالجمال المثالي أبعدىم عن الموضوعات السياسية واالجتماعية والشعبية.

_ وموضوعات الشعر الرمزي متقاربة، متشابية، كما أن الشعراء الرمزيين متشابيون، 
فمعظيم تحدثوا عن األمسيات الحزينة، والمصابيح ذوات األغطية المزركشة، والسكون 

 العميق الدائم.

وقد يصف الشاعر الرمزي بعض الحوادث، ولكننا ال نعرف في أية بمدة وأي زمن حدثت، 
نما ىي وقد يصف الشاع ر غابة أو مدينة، ولكنيا ليست غاية معينة، وال مدينة معروفة وا 

رموز وحسب وقد نجد في الشعر الرمزي بعض الضمائر مثل: ىي أو ىو . ولكن من ىو 
 ومن ىي، ال الشاعر يذكر ذلك وال نحن نفيم. وذلك ىو جمال الغموض عند الرمزيين.

رمزية في الرسم، ورمزية في الموسيقى ورمزية في _ولم تقتصر الرمزية عمى األدب وحده، فيناك 
 النحت.

 _ىذا ويتوزع األداء الرمزي عمى ثالثة اتجاىات ، ىي:

االتجاه الفمسفي )الغيبي( الذي يرتبط بمثالية أفالطون، وىو الذي يرى أن أن المظاىر المادية 
ن كل ما يقع تحت الحس، ويظير، إنم  ا ىو رمز.في الحياة والكون، رموز لمحقائق، وا 

واالتجاه الثاني: ىو )السيكولوجي( وىو الذي يتجو نحو العقل الباطن، ويرى أصحاب ىذا 
ن العالم الخارجي ليس سوى صورة لمعالم  االتجاه أن ال حقيقة ليذا الكون، إال في الذات، وا 

 الداخمي ورموزه.

نظرة الجمالية في الشعر والنظرة أما االتجاه الثالث فيو االتجاه األدائي المغوي، والذي تمتقي فيو ال
 الجمالية في الموسيقى.

وقد عمد أصحاب ىذا االتجاه إلى انتزاع خصائص الموسيقى، ليطبقوىا عمى الشعر وأطمقوا 
 عمى ىذا الشعر بــ)الشعر الصافي(



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


