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 الرمزية في األدب العربي:
 في القديم :

والشعر منو بخاصة، قد سمك عند كثيرين، دروب الرمزية  –إذا كان األدب العربي الحديث 
الغربية، متأثرًا بشعراء ىذا المذىب الذي تحتشد فيو مجموعة كبيرة من شعراء العربية 

مظاىر الرمز، سواء األسموبية أو المعاصرين، فإن األدب العربي القديم لم يخل من الكثير من 
 الموضوعية.

غير أن من المفيد أن نكشف عن طبيعة الرمزية العربية القديمة لكي نتبين جذورىا القديمة، 
 ونقف عمى طبيعتيا وتطورىا في العصر الحديث.

فالرمزية القديمة، قد ارتبطت في األغمب األعم بالمعنى المغوي في داللتو عمى القصر، ومجانية 
الصراحة، كما ظمت مرتبطة بعالم الحس والعقل الواعي، واعتمدت عمى اإليجاز، والتعبير غير 
المباشر، وىذا يعني أن الرمزية العربية في أدبنا القديم قد نأت عما وراء الحس، وعن أعماق 

 النفس البشرية.
ذا كانت قد خضعت لعديد من مزاىر اإلبيام، فإنيا لم تسرف في تحقيق الغموض الذي صار  وا 

 ىدفًا جماليًا في الرمزية الغربية، والذي تحقق في الرمزية العربية الحديثة.
ويبدو أن الرمزية في أدبنا القديم، لم يعرف معناىا االصطالحي، إال في العصر العباسي الذي 
تمثمتو بعض االتجاىات الفكرية واألدبية، من مثل التصوف والتشيع الذي عبر أصحابو عن 

 بالرمزية. أفكارىم
وتبدو في بعض مالمح الرمزية، لدى بعض الشعراء منذ ما قبل األسالم، ففي شعر أمرئ القيس 

مالمح رمزية، تبدو في وصفو لميل ووصفو لمحبيبة، وتظير كذلك من خالل استبطانو  –مثال 
من الداللة النفسية، كما تتضح الرمزية في بعض التشبييات القصصية التي يتخذ فييا الشاعر 

 انفعاالت الحيوان في وصفو لو، رمزًا النفعاالتو ىو.
ومما ىو قريب من الرمز الغربي ما يمحظ في أدب ما قبل اإلسالم من عدم ترابط منطقي في 

 القصيدة الجاىمية أو مما يمحظ في سجع الكيان من االعتماد عمى األغراب واإلبيام واإليحاء.
ية في الشعر السياسي، وفي بعض قصائد الغزل الذي وفي األدب اإلسالمي، تبدو مظاىر الرمز 

 وجد في البيئة اإلسالمية المحافظة.
وكان )ذو الرمة( يؤلف بين الصور المتباعدة، ويممح العالقات الخفية بين األشياء، كما كان 

 يفعل الرمزيون الغربيون.
لرمزي، وبخاصة في وفي الشعر العباسي يحتفظ شعر العديد من شعرائو المبرزين بيذا الطابع ا

شعر أبي نؤاس وأبي تمام، وبعض صور بشار تتولد لديو من االنطواء عمى الذات ، كما تبدو 
صوره في األغراب، شبيية بصور بودلير، فكالىما اعتمد في تصويره عمى حسو الباطني ويبدو 
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ن في في صور أبي تمام والشريف الرضي، إحساس باطني واضح، ويعتمد أبو تمام عمى األلوا
التصوير، ويكثر من االستعارات الشاذة، كما تزعم ىذا الشاعر نزعة الغموض في العصر 

 العباسي.
كما يظير في تأنقو في اختيار الفاظو وفي استيدافو التجريد الفكري اتجاه رمزي نجم عن 

 الغموض الذي سببتو ىاتان الظاىرتان في شعره.
ال الرمز، حين تصفو لو روحيا، ويسقط عنيا )وألبي نواس حالة مع الخمرة، تدنو إلى أحو 

جسدىا، ولقد وصف ابن الرومي، المكر وجعمو يدب دبيبًا، ووصف أبو تمام، الحمم بأنو موشى 
بمثل ألوان البرد، ولمشريف الرضي لمحات رمزية وفي رأي بعض البحاثة أن بديع أبي تمام 

كما تمحظ ىذه األلغاز في الشعر ومسمم بن الوليد، ىو من الشعر الرمزي في بعض مظاىره(. 
 الرمزي العباسي.

ويرى بعض الكتاب أن في شعر بعض الشعوبيين الثائر عمى بكاء األطالل، رمز كما يتمثل 
 الرمز في النسيب الرمزي الذي تضمنتو كافوريات المتنبي.

صفا، وال يخمو النثر في العصر العباسي من الرمز، ففي كتاب كميمة ودمنة ورسائل أخوان ال
 وألف ليمة وليمة، والمقامات، وقصة حي بن يقظان البن سينا، ثم لمسير وردي .. رمز .

وفي األدب الصوفي استعان المتصوفة بالرمزية الموضوعية، فضال عن استعانتيم بالرمزية 
األسموبية في التعبير عن موضوعاتيم اإلليية، وقد اتخذوا من الغزل بالمرأة، ومن وصف الخمرة 

 لحبيم اإلليي وأشواقيم إلى الذات اإلليية. رمزاً 
أما رسالة الغفران ألبي العالء المعري، فعنصرىا الرمزي يتمثل بخياليا الجامح، فضال عما فييا 

 من تستر وخفاء، ومن خمفية نفسية وىواجس عميقة.
ر وفي قصص ألف ليمة وليمة، ألوان من األدب الرمزي، يسمو بعنصره الخيالي اليادف، ويسيط

عمى بعض صوره، حاالت من الالوعي ومن غير المنظور، أو الال محسوس ، ومن الغموض 
 الذي يقربو من الرمز الغربي.

 في الحديث:
ظيرت بوادر االتجاه الرمزي في األدب العربي الحديث، في العقد الثالث من ىذا القرن، وبتأثير 

؛ ألن ىذين القطرين العربيين ىما األدب الفرنسي، الذي ظيرت آثاره في كل من لبنان وسوريا
 أشد األقطار العربية صمة بالفرنسيين منذ فترة االنتداب فييما.

وعمى الرغم من صعوبة تحديد تاريخ ظيور الرمزية في أدبنا العربي الحديث  إال إننا نستطيع 
دًا إلى ؛ وذلك استناٖٜ٘ٔالقول بأن أولى بوادر الشعر الرمزي العربي الحديث قد ظيرت منذ عام

ما نشر من كتابات وقصائد تدل عمى اىتمام أدبائنا بيذا المذىب، ففي ىذا التاريخ، عنيت مجمة 
المقتطف بنشر مقاالت وقصائد رمزية، منيا قصيدة مترجمة لبودلير عنوانيا )ندامة بعد الموت( 
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مسرحية ) ٖٜٚٔوبعدىا بعام نشر لعمي محمود طو )فرلين الشاعر(، ونقل خميل الينداوي عام 
سمير أميس( لبول فاليري، وفي السنة نفسيا نشر لبشر فارس قصيدة عنوانيا )جبال بافاريا(، 

 ومسرحية عنوانيا)مفرق الطريق(.
نشر بشر فارس قصيدتو الذائعة الصيت)إلى زائرة(، ثم قصيدتو )رحمة خابت(  ٖٜٛٔوفي عام 

ذا فضال عن موضوعات وقصيدة )حرقة( وقصيدة)كممة الشاعر( وقصائد أخرى غيرىا. ى
 وقصائد تدل عمى اىتمام األدباء بيذا االتجاه الجديد.

وفي مجمة )المكشوف األدبي( نشرت مجموعة أخرى من القصائد الرمزية، منيا لسعيد عقل ففي 
ظيرت لو )عشتروت( و)الصدى البعيد( و)الميل لنا( و)إلى البير سامان( و)في  ٖٜٙٔسنة 

سكوت( و)فراشة( و)ليمة حر( و)الطيور الغربية( وقصائد كثيرة بعمبك( و)عمى حجر موحش( و)
 ال ضرورة لذكرىا.

 ٖٜٙٔوفي المجمة نفسيا نشرت مجموعة قصائد ليوسف غصوب منيا)صالة راىب( 
 . ٖٜٛٔ، و)الرعشة األولى (و)المتجردة( عام  ٖٜٚٔو)االنتظار( 

ثم توالي نشر القصائد والبحوث والكتب التي أولت اىتمامًا خاصًا باألدب الرمزي، من ذلك، 
قصائد لصالح لبكي جمعت في كتابيو)أرجوحة القمر( و)مواعيد(. ولبطرس البستاني بحث 
بعنوان)رمزية غصوب(. ثم توالت األبحاث والمقاالت والدراسات حول المذىب الرمزي وأقطابو 

راسات حول تمذىب أدبائنا بيذا التيار الجديد، كما نشرت نقود حول مدى نجاح في فرنسا. ود
 أدبائنا وشعراءنا في تمذىبيم بالرمزية.

ومن الذين اسيموا في كتابة تمك النقود ونشر المقاالت والبحوث: أمين نخمة وبطرس البستاني 
 وعمر أبو ريشة وفؤاد البستاني واسماعيل أدىم ومارون عبود.

في تمك البحوث والمقاالت اسماء الشعراء الرمزيين الفرنسيين أمثال بودلير، وادغار أالن  وترددت
 بو والبير سامان ورامبو وفرلين ومالرميو.

وقد اسيمت مجمة األديب بنشر المقاالت والبحوث والنقود التي عنيت بالرمزية، فورد فييا 
صالح لبكي وبشر فارس ترجمات لبعض قصائد بودلير، ونشرت قصائد ليوسف غصوب و 

 وأمين نخمة ونقوال فياض.
ولو حاولنا حصر ما نشر من ىذا االنتاج الستعصت عمينا المحاولة، ولكن يمكن القول: أن 

كانت أنشط فترة زمنية عنيت بالمذىب  ٜ٘ٗٔ-ٖٜ٘ٔالسنوات العشر، المحصورة ما بين 
ثر األقطار العربية عناية بيذا التيار أك –فيما يبدو  –الرمزي ونتاجو الوافي وكانت لبنان وسوريا 

 الجديد، ثم تمتيما مصر، كما أسمفنا في ذلك القول.
غير أن ذلك كمو قد سبق بمحاوالت أخرى سبقتو وميدت لو وأثرت فيو، وأعني محاوالت جبران، 
فيما أنتجو من أدب رمزي، وضعو في موقع لمريادة بين كل شعراء وأدباء جيمو، ومعروف أن 
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، وقد ترك في حياتو، ونشر بعد وفاتو الكثير مما يوضع في عداد ٖٜٓٔد توفي عام جبران ق
األدب الرمزي، وعمى ىذا اعتمد الذين أرخو لنشأة الرمزية في أدبنا العربي الحديث، فوضعوا 

 جبران في موقع الزيادة الذي يستحق.
د الرومانتيكية والرمزية( ولقد ورد لمارون عبود قولو) أن جبران ىو مؤسس مدرستين في لغة الضا

أما الياس أبو شبكة، فيقرر أنو من خالل أدب جبران ونعيمة وأبي ماضي، قد نشأت رمزية 
مستقيمة لم تفقد فييا المغة حياءىا في حين يرى عدنان الذىبي أن جبران كان في الحقيقة أول 

 رسومو الرمزية.مبشر بفكرة التمذىب من جية، كما أنو كان بروحانية كتاباتو وايحاءات 
أول مبشر بالمذىب الرمزي بالذات. وال شك أن ما في شعره من الصور والتعبيرات ومن أساليب 
قصصية وحوارية، وما في لغتو من خروج عمى المألوف المغوي المعروف، ومن استخدامو 

أول لنظرية تراسل الحواس، وما سوى ذلك، ىو الذي دفع معظم الدارسين إلى وضع جبران رائدًا 
 من رواد الرمزية العربية.

وفي مطولتو المشيورة)المواكب( يصور جبران حياة الغاب، وفي الكثير من أبياتيا ما يدل عمى 
 وعي الشاعر بنظرية تراسل الحواس، كمثل قولو:

 ىل تحممت بعطر        وتنشفت بنور
 وشربت الفجر خمرا     في كؤوس من أثير

صوره عمى تراسل معطيات الحواس بحيث يتحول كل من  فجبران ىنا يعتمد في تكوين بعض
العطر والنور من نطاق الشم واألبصار إلى نطاق حاس الذوق. ومن ثم ال يتحرج الشاعر أن 

 يدعونا إلى االستحمام بالعطر والتنشف بالنور وشرب الفجر خمرا.
صطالحي الدقيق ألنيا وىناك من يرى أن جبران، ليس ىو الرائد األول لمرمزية بمعناىا الفني اال

لم تظير بيذا المعنى إال في مطالع الربع الثاني من القرن العشرين، وقد ظيرت أول ما ظيرت 
في شعر أديب مظير الذي اعتبره الرائد األول لمرمزية الفنية الحديثة في الشعر العربي، وقد نقل 

ابو )لبنان الشاعر ( األديب المبناني صالح لكي قصيدة أديب مظير، )نشيد السكون( في كت
وىي أول قصيدة في الشعر العربي تمثل الرمزية الحديثة، فيما تمثل بجمعيا بين)النشيد( 

 و)السكون( لاليحاء، وىو كالجمع بين النقيضين ومطالعيا:
 أعد عمى نفسي نشيد السكون     حموًا كمرآة النسيم األسود

 في األضمع  واستبدل األنات باألدمع         واسمع عزيف اليأس
 واستبقني باهلل يا سيدي .             

غير أن من المفيد أن نقف عمى األسباب التي دفعت شعراءنا إلى اتخاذ الرمزية مذىبا ليا في 
 التعبير عن تجاربيم.
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ومن ىذه األسباب، العوامل النفسية التي نتجت عن رد الفعل في نفوس الكتاب والشعراء جراء 
جتماعي الذي عانت منو األقطار العربية، في ظل الحاكم التركي واالستعمار الكبت السياسي واال

 الغربي الحديث.
رساء دعائميما في األدب العربي ذلك،  ويتفق معظم الكتاب عمى أثر جبران في نشأة الرمزية وا 
أن جبران وحده مدرسة تمتمك بعدىا الفكري في الرؤيا اإلبداعية، فضال عن عدد من األدباء 

فنانيين الغربيين الذي أعجب بيم وتأثرىم، )كوليم بالك( الذي نحا في شعره ورسمو منحى وال
صوفيًا رمزيًا كما كان التصالو المباشر بالنحات العالمي)رودان( الفضل في توجييو إلى آثار 

 )بالك(.
داب وعن أثر جبران يقول اسماعيل أدىم) وفي كتابات جبران ظيرت الرمزية لممرة األولى في اآل

العربي الحديث، مختمطة بنزعة رومانتيكية تخيميمة، ولقد تأثر بأسموب جبران ومنحاه كثير من 
 كتاب وفنانين، ال في الميجر فقط، بل في الشرق األدنى، وشمال أفريقيا، وال سيما في تونس.

ة ومن ىذه األسباب، إعجاب األدباء العرب المحدثين باآلداب الغربية واتجاىاتيا المذىبي
وشعورىم إزاءىا بتأخر أدبيم، وقد اتضح ىذا الموقف من خالل اطالعيم عمى اآلداب الغربية 
ونماذجيا العالية، وذلك بعد أن اشتدت الصالت األدبية والفكرية بين العرب وبين الغربيين، وقد 
شجعيم ىذا اإلعجاب عمى التعبير عن تجاربيم بواسطة الرمز. وكان من السباقين إلى ىذه 

دعوة)بشر فارس( )وسعيد عقل( فقد كتب األول مسرحية نثرية بعنوان )مفرق الطريق(، ال
 تصدرتيا مقدمة عن الرمزية وخصائصيا.

أما سعيد عقل، فقد حقق في شعره، الكثير من المبادئ الرمزية الغربية كما الموسيقى وصمتيا 
نفسية في القصيدة، وخمق  بالشعر، وقضية الالوعي في الفن الشعري، والسعي إلى تحقيق حاالت

لغة جديدة تتخمص من القيود التي عطمتيا عن تجسيد حاالت الالوعي، والحاالت النفسية 
 والتجارب العميقة.

 ويرى البعض، أن سيعد عقل قد تأثر في ىذه الدعوة )بمالرميو( زعيم الرمزية الغربية.
إلييا، وجذبتيم إلى الكثير من  والرمزية من أكثر المذاىب األدبية التي شدت شعراء المحدثين

 مظاىرىا الخالبة وخصائصيا المتميزة.
وأغمب الظن أن ىؤالء الشعراء، قد دىشوا بشعر الرمزيين، لما وجدو فيو من سالسة الموسيقى 
وعذوبتيا، وتدفق الصور وحيويتيا، وخصوصية المغة وجماليتيا، ولما يتحقق فييا من تشابك 

مي والتقدير المنطقي، وأقصد بو، ما يتحقق في نظرية العالقات غريب بعيد عن التحميل العق
ونظرية تراسل الحواس، التي فجرت في المغة ينابيع جديدة، ومنحت الصورة األدبية حيوية ودفقًا، 

 لم تعيدىا كل المذاىب السابقة ليذا المذىب.
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نو عمى الخصوص والشعر م –إن كل تمك الخصائص التي ألمحنا إلييا قد حققت لألدب الرمزي 
جمالية متميزة، طالما حمم الرمزيون الغربيون إلى تحقيقيا ولقد بذلوا الكثير في تنظيرىم ليا،  –

حتى إذا استوى ليم ذلك انفاذت إلييم القصيدة وىي تحمل الكثير من السمات الجمالية، ولقد 
 يتيم الجمالية.تحقق ليم ىذا بفضل منيجيم المنظم الذي يقوم عمى تطبيق ما طرحوه في نظر 

تمك في رأينا ىي العوامل التي كانت وراء إعجاب شعرائنا وكتابنا بالرمزية وال يكاد يخمو شعر 
المجودين منيم من رمزية، يتحقق في ظميا شكل من اشكال الرمزية، وخصائصيا كالموسيقى 

الكثيرين أمثال والمون واإليحاء واإلبيام والغموض وتراسل الحواس والصورة مما تحقق في شعر 
سعيد عقل وبشر فارس وجبران وصالح لبكي ويوسف غصوب والسياب ونازك وصالح عبد 

 الصبور وعمي محمود طو ومحمود حسن اسماعيل وغيرىم.
 

من الظواىر التي حققت جمالية خاصة في الشعر الرمزي العربي، والعالقات وتراسل الحواس، 
 ثير من شعرائنا في قصائدىم الرمزية.التي يعد بودلير أبا ليا، وقد حققيا الك

من ذلك الشاعر أديب مظير في تقريبو لمدركات الحواس المتناقضة أو توحيدىا عن طريق 
 التجريد وائتالف المحسوس والمجرد في كل واحد وذلك في قولو :
 فالميل سكران وأنفاسو                     تمفح أجفاني وأحالمي

 حاممة أكفان أيامي                  تنساب حولي زفرة زفرة    
 باهلل ىال نغم قاتم                       عمى بقايا الوتر الدامي

 فأن في أعماق روحي صدى       مثل دبيب الموت بين الجفون
 تفر أحالمي عمى نسمة                   نحيمة معسولة المبسم

 ن الصبا األولفتنتحي فوق بساط المغيب      وترتمي فيا لتحنا
فقد أسكر الشاعر ليمو وجعل لو أنفاسًا ال تمفح األجفان، بل األحالم أيضًا وقد اشتبك المادي 
بالمعنوي، واختمط المعنوي بالمعنوي، كما ارتبط المون بالصوت في )نغم قاتم( وال شك أن في 

ف اليأس( )والنغم األ]يات صورًا موحية غريبة من مثل )نشيد السكون( و)النسيم األسود( و)عزي
القاتم( و)الصدى في أعماق الروح( و)دبيب الموت( و)بين الجفون وخيال وخيال الطيوب( 

 و)النسمة المعسولة المبسم( و)األحالم المناسبة زفرات(.
واألبيات اعتمدت في تصورىا عمى األلوان واألصوات واألنغام والعطور وىو ما حقق تراسل 

 الحواس.
 لكثير من اإليحاء الذي ىدف فييا الشاعر التأثير في المتمقي.ولقد حققت صورىا، ا
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وتزدحم في شعر نزار قباني الصورة الرمزية وتتداخل فييا الحواس لتثير إيحاء عميق األثر في 
القارئ وقد حقق فييا الشاعر الصالت بين المحسوس وغير المحسوس والمادي بالمعنوي بقولو 

 إلى انعتاق أزرق. في ثغرىا ابتيال/ ييمس لي تعال/
 ال تستحي فالورد في / طريقنا تالل/ وشوشة كريمة/ سخية الظالل ورغبة مبحوحة / 

والقصيدة طويمة تزدحم فييا الصور الرمزية  ٔأرى ليا خيال / عمى فم يجوع في/ عروقو السؤال.
اإليحاء  الخفية التي بناىا الشاعر بمغة شفافة تخمو من األبيام والغموض ولكنيا ال تخمو من

المؤثر الذي أثارتو الصور التي يتبادل فييا الحسوس من غير المحسوس، وتتشابك فييا األلوان 
مع األصوات، ويتصل فييا المعنوي بالمادي من مثل:)األنعتاق األزرق( و)الوشوشة الكريمة 

 السخية الظالل( و)الرغبة المبحوحة(و)يجوع السؤال( . 
قي في القصيدة الرمزية، استخدم شعراؤنا ألفاظًا معينة ليا وفي سبيل توفير العنصر الموسي

خصوصية في مخارج حروفيا، ودالالتيا الصوتية، ما بين ميموس ومجيور، وحروف مّد ولين، 
 تتشكل منيا ألفاظ وتراكيب تدل عمى معانييا األصيمة بمجرد لفظيا والنطق بيا.

 التناغم والجو الموسيقي المطموب بقولو:وقد حققت قصيدة)أرجوحة( لسعيد عقل الكثير من 
 قمبي أال غّن غّن               وليسكر الميل مني
 قْل:اسمو الكون ذاك         الغصن األنيق التثني

 لم ندر أين سنيدا       في النيل .. أو في التمني 
 يا قمب يا خافق اخفق        واغزل أويقات فن

، وتساوقًا ىادء، في التطابق بين األلفاظ وحركاتيا ودفقاتيا فقد حققت األبيات تناغمًا جميالً 
 ٕالصوتية، ويتضح ذلك في حروف)الغين والنون والياء والقاف(.

وتحقق ىذا العنصر الموسيقي بشكل أوضح وأجمل في قصيدة بدر شاكر السياب)انشودة المطر( 
المطر( وخصوصًا والتي سيطرت في كل مقطع من مقاطعيا، حروف معينة، نتنظميا كممة)

 حرف الراء الذي سيطر عمى ىذا المقطع الذي يقول فيو السياب:
 عيناك غابتا نخيل ساحة السحر
 أو شرفتان راح ينأى عنيما القمر

 وتغرقان في ضباب من أسى شفيف
 دفء الشتاء فيو وارتعاشة الخريف
 والموت والبالد والظالم والضياء

 فتستفيق ملء روحي رعشة البكاء
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 ٖوحشية تعانق السماء.ونشوة 
ويالحظ في ىذا المقطع، نوع من االتساق الصوتي المنظم المتأتي عن وقع األلفاظ وعن تكرار 
بعض الحروف كحرف الراء في السحر)السحر والقمر( وعن امتداد الياء وتكرار الفاء في )شفيف 

رف الشين تكرارًا وخريف(، وامتد األلف وتكرار اليمزة في )ضياء وبكاء(. كما يمحظ تكرار ح
 منظمًا ىادفًا إلى نغم صوتي مثير في )شرفتان( و)الشتاء( و)ارتعاشة( و)نشوة( و)وحشية(.

 أما حروف التاء، فقد انبث في كل شطر من أشطر ىذا المقطع:
إن تكرار الحروف، وانتظام في ألفاظ، تتسق مع غيرىا داخل المقطع لم يأِت عفويًا في ىذا 

السياب ىنا صانع ماىر، يعرف كيف ينحت ألفاظو وحروفو، ويقيميا في المقطع، بل نظن أن 
بناء متماسك، بيدف تحقيق العنصر الموسيقي، الذي يتناسب ىو اآلخر مع تجربتو األبداعية 
الصادقة ويمحظ أن ىذه الظاىرة في شعر السياب من أبرز ظواىره الفنية التي أدىشت النقاد 

 والدارسين الذين درسوا شعره.
 ىذه القصيدة بالذات، يتوافر في كل مقاطعيا ىذا العنصر الموسيقي اليادفو 
 

عنصر ميم في الصورة الرمزية التجريدية، وأحد أطراف نظرية التراسل المعروفة يعبر بو  واللون
عن المحسوس حينا، والمسموع والمشموم حينًا آخر، ويعد سعيد عقل من أكثر شعرائنا اىتمامًا 

 و يستخدمو عنصرًا إيحائيًا.بعنصر المون. في
واأللوان عنده ليست مدركات بصرية متميزة، بل ىي شتيت من االيحاءات والمعاني المبيمة؛ 

 ولذلك يصعب عميو أحيانًا أن يميز المون الذي يتحدث عنو كقولو:
 في الغيب لون ىاجع لم يفق بعد، وال ىم بو في بواح

 صراحال برتقالي وال أبيض، أغنية من الزالل ال
والمون المفضل لدى سعيد عقل، ىو األبيض؛ ألنو أكثر إيحاء في نظره، وقد أكثر منو وتغنى 

 في ايراده بطرق وأوضاع شتى فتارة يستخدمو في وصف المحسوس كقموه:
 يا يختيا األبيض، أقمع بنا

 وتارة: أخرى يجيء عنده معنويًا ليصف فكرة مجردة، كقولو:
مخضوضية بوىج ولذة وأحيانًا يختمط مع الحواس، في ظل  وتموت في ميدىا فكرة بيضاء،

 نظرية التراسل، كقولو:
 ٗلألبيض اآلن سنى آخر    في الحجرة الضميمة الموعد

                                                           
3

 474انشودة المطر /  –المجموعة الكاملة  
4

 221-222المرجع السابق/  



 9 

وفي شعر السياب، يكون لألصداء ألوان، وتعدد بتعدد المعاني النفسية من ذلك قولو في قصيدة 
 أنشودة المطر:

 أصداؤىا الخضراء
 تنيل في داري

 أصداؤىا البيضاء
 يصدعن من حولي جميد اليواء

 أصداؤىا الحمراء
 ٘تنيل في داري

 
ختمف الشعراء الرمزيون العرب في تشكيل صورىم، فمنيم من عول عمى النفس اما الصورة ي

البشرية، فراح يبحث في أعماقيا وأبعادىا، متخذًا من اإليحاء وسيمة لمكشف عنيا، وسعيًا إلى 
ستخدموا ظاىرتي التجسيد والتشخيص، لتصوير حاالت تجريدية، ال تقوى تحقيق ىذا اليدف ا

 المغة المباشرة عمى الوفاء بيا كقول بشر فارس في قصيدة )السم(:
 جرح بغى حتى ثمل           وسال ينكر الممل
 الطفتو، وكمما                أتيت آسوه ثقـــــــــــل

 الحيللما عصى عمي فار        فضت أساليب 
 شدوتو فرط يأسي             بضمادة األمل 
 ثم طويت أمره            حتى حسبتو أندمل 

نما ىو تجسيم رمزي لحمة وجدانية وىو جرح في طوايا الروح،  فميس الجرح ىنا جرحًا واقيعًا، وا 
 ٙوليس في أغمفة الجسد.

عمى الذوق العربي المعروف ومن ميزات الصورة الرمزية، عند الشعراء العرب، خروجيا الجريء 
 في استعارات وتشبييات غريبة، كمثل قول جبران:

 قد أقمنا العمر في واٍد يسير     بين ضمعيو خياالت اليموم 
 وشيدنا اليأس أسرابًا تطير         فوق متنيو كعقبان وبوم
 وشربنا السقم من ماء الغدير      وأكمنا السم في فج الكروم

 فالتيب          فعدونا نتردى بالرماد ولبسنا الصبر ثوباً 
 وافترشناه وسادًا فاقمب            عندما نمنا ىشيمًا وقتاد

  ٚوتبدو ىذه الغرابة في )ضمعي الوادي(و)متني اليأس( و)شرب السقم( و)لبس الصبر(.
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 وعمى الرغم من جرأة ىذه الصور، إاّل أنيا ال تحقق اإليحاء الذي ىو ىدف من أىداف الشعر
الرمزي، ولقد سعى الكثير من الشعراء الرمزيين إلى تشكيل الصور الغربية والمبيمة والموحية 

 عمى نحو ما فعل الرمزيون الغربيون.
ويعد أديب مظير، أول شاعر حقق ىذه الرمزية في لبنان في قصيدة )نشيد السكون( والتي يقول 

 في بعض أبياتيا:
 تمفح أجفاني وأحالمي   فالميل سكران وأنفاسو               

 تنساب حولي زفرة زفرة                    حاممة أكفان أيامي
 باهلل ىال نغم قاتم                      عمى بقايا الوتر الدامي

 فإن في أعماق روحي صدى      مثل دبيب الموت بين الجفون
والوتر دام وال شك أن ىذا اإليحاء فالميل سكران ولو أنفاس، واألنفاس تمفح األحالم، والنغم قاتم 

 قد تحقق بفعل تداخل معطيات الحواس في اختالط لأللوان واألضواء واألصوات.
 والكممات والجمل.

يضاح كما استيدفوا الجمل في شعراؤنا  اسقطوا  بعض الروابط األسموبية، بوصفيا وسيمة كشف وا 
مى وفق ما يتطمبو منيم اإليحاء، كما لجأوا عناصر تركيبيا فغيروا وأبدلوا وقدموا وأخروا وحذفوا ع

إلى أحياء العبارات الميجورة واأللفاظ التي أىمميا القدماء وضربوا الكثير من القواعد المغوية، 
واستخدموا الشاذ وأجازوا الممنوع. وفي سبيل تحقيق الصورة االيحائية التي وقفت المغة القاموسية 

المغة القديمة ما يرونو مجديًا لمحاوالتيم من قبل في طريق توفيرىا راحوا يستمدون من 
)الحيزوم(و)الييزلي( و)المانع(و)العرار( و)نجد( و)النيوند( وىي ألفاظو وردت في صور سعيد 

 عقل كقولو:
 ساعة وانفمتت ! ما نجد ؟ ما شم العرار 

 وفي بيت لمسياب وردت لفظة األثافي بقولو:
 وضنت عمى الشدق الحفي المراتعفمما شكا بعد األثافّي قدرىا       

ولسنا نظن أن ىذه االستعماالت وأمثاليا. قد وردت عفوية في صور شعرائنا، ذلك أن 
أمثال)التيامي واألثافي والقدر والمراتع( ال تشير إلى معانييا فحسب. بل تثير شتيتًا من العالقات 

 ٛية، بل وظيفة صورية إيحائية(والظالل التاريخية المرتبطة بيا وىي بذلك ال تؤدي وظيفة دالل
 ومن ىذا القبيل، وضع الوصف مكان الموصوف، وأضافة الثاني إلى األول كقول سعيد عقيل:

)الساىيات النجوم( و)األواتي العصور( و)الخفايا األحاجي( بدال من )النجوم الساىيات( 
 و)الصور األواتي( و)األحاجي الخفايا(.
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الجمل التعميمية والتفسيرية، وحذفوا الفواصل من التشبيو وليس وفي سبيل االيحاء، تخمصوا من 
ىذا فحسب، فقد خرقوا قواعد المغة العربية بما يمغي خصوصيتيا التعبيرية الجميمة والمؤدية، ولم 
يراعوا في ذلك قاعدة نحوية وال ضابط لغويًا، وال أسموبيًا بالغية وربما سعوا في ذلك إلى خمق 

 ٜي عمى حد قول بعض الباحثين.جو من الغموض المفظ
إذا كان الرمزيون الغربيون قد كسروا قواعد المغة، واستخدموا الممنوع والميجور، وحذفوا  

الفواصل وقدموا وأخروا، لكي يضفوا بيذا عمى صورىم إبيامًا وغموضًا. فأنيم بفعميم ىذا قد 
روادًا لنظريتيم التي ابتكروىا أجازوا ألنفسيم ذلك دون أن يجروا وراء غيرىم، وقد كانوا بذلك 

 ووضعوا ألول مرة أسسيا ومبادئيا.
ويختمف عن ىذا موقف شعرائنا الذين راحوا يجرون وراء الرمزيين الغربيين تقميدًا واحتذاء دون 
النظر إلى ما يجوز أو ال يجوز ومن غير التفات إلى ما تسمح بو قواعد المغة وأساليبيا، كما لم 

لعربية تمتمك في خصائصيا المغوية ماال تمتمكو خصائص المغات األخرى وما يراعوا أن لغتنا ا
ال يسمح بخرقيا عمى ىذا النحو الذي فعموه، ولذلك كان سموك سعيد عقل وأمثالو ممن سمكوا ىذا 
الدرب عيبًا ال يحقق الغموض واإلبيام واإليحاء بقدر ما يسيء إلى المغة الشعرية التي يمكن أن 

 ت جمالية دون خرق قواعدىا وضرب مبادئيا. تحقق ليم سما
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