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الرمز في الشعر العربي

جامعة ديالى  /كمية القانون

والعموم السياسية

ممخص البحث
تناولت ىذه الدراسة موضوع الرمز في الشعر العربي  ،كونو مف الموضوعات
األدبية المثيرة لمجدؿ  ،وقد اشتممت الدراسة عمى مقدمة موجزة  ،أوضحت مف
خالليا ّ
أف الرمزية مذىب شاع في العراؽ سنة (  )1941ونتيجة أسباب سياسية اتخذهُ
كثير مف الشعراء سبيالً غير مباشر لمتعبير عف لواعجيـ  ،كما تناولت الدراسة
مفيوـ الرمز لغة  ،واصطالحاً  ،ثـ شرعت ببياف الرمز في الشعر العربي القديـ مف
خالؿ معرفة الشعراء باألسطورة وتوظيفيا في أشعارىـ كما عند زىير ،وامرئ القيس

أف الرمز لـ يتبمور مفيوما واضحا إال في العصر العباسي عمى يد
وآخريف  ،غير ّ
(بشار بف برد) الذي استطاع أف يكسر القواعد المغوية المألوفة مف خالؿ ولوجو إلى
نفسياً
عالـ (تراسؿ الحواس)  ،الذي يعني أف كافة الحواس تستطيع أف تولّد وقعاً ّ

موحداً  ،كما تناولت الدراسة الشعراء العرب  ،الذيف تأثروا بالرمزية الجديدة الوافدة

مف وراء الحدود أمثاؿ (-:سعيد عقؿ) و(أديب مظير) و(محمود حسف إسماعيؿ)
و(يوسؼ غصوب) واستشيدت بنماذج مف أشعارىـ  ،وأفردت موضوعاً بعنواف :

(الرمز في الشعر العراقي) وذكرت (الشبيبي) و(الحبوبي) و(الجواىري) و(السياب)

و(صفاء الحيدري) و(حسب الشيخ جعفر) و(عبد الرزاؽ عبد الواحد) وآخريف
لالستدالؿ باف الشعر العراقي لـ يكف ببعيد عما كاف يجري حولو  ،واشتمؿ البحث
عمى خاتمة أوضحت فييا أىـ النتائج التي توصمت إلييا  ،فضالً عف قائمة المراجع

والمصادر المبينة في خاتمة البحث .
المقدمة
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تعرضت الساحة األدبية في الوطف العربي نتيجة الحرب العالمية الثانية .
ليزات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية عنيفة  ،زعزعت الثقة بالموروث األدبي
لدى المثقؼ العربي  ،مما جعمتو أرضاً خصبة لقبوؿ التيارات األدبية الوافدة مف وراء
الحدود  ،السيما تمؾ التي ظيرت في النصؼ األخير مف القرف التاسع عشر ،

كالمذىب الرمزي الذي وجد قبوالً جارفاً مف لدف المتمقي العربي  ،كونو أدباً جديداً

يتسـ بالغموض وخفاء الداللة  ،وىو ما يتفؽ مع رغبات الطالئع المثقفة  ،التي مف
أجميا اتخذت مف الرمزية منفذاً لمتعبير عف الواقع الميزوـ  ،بأسموب اإليحاء واإلشارة

 ،إخمادا لمبراكيف المتأججة في نفسو  ،وايصاال لمرسالة الشعرية عبر وسائؿ أسموبية
غير مباشرة  ،وىروباً مف بطش السمطاف  ،وردا لمقيود االجتماعية التي تُحرـ ما
يبيحو الشاعر الحر لنفسو  ،السيما في البيئات االجتماعية المحافظة  ،فضالً عف

كونو منيجاً حديثاً معب اًر عف األحاسيس والمشاعر والعواطؼ بطريقة الرمز واإليحاء

.

مياؿ بطبيعتو
وميما يكف مف قوؿ  ،إف اإلنساف في جميع مراحمو التاريخية ّ
نحو سوح الغموض واإلبياـ  ،وذلؾ لمنح مضاميف نصوصو آفاقاً بعيدة ومساحات

واسعة  ،مف خالؿ الغموض الذي يمؼ أجواء نصو  ،لينفتح فيما بعد عمى تأويالت
متعددة وتفسيرات مختمفة  ،يقود المتمقي إلى عوالـ ما وراء الحس (الميتافيزيقا)
لينتيي بو المطاؼ إلى سراديب األدب الغيبي .
ومما يجدر ذكره في ىذا المقاـ  ،أف األدب الرمزي الذي ينسب بو إلى الغرب

ىو في حقيقتو مستمد في جذورِه مف الديانة البوذية كما سيأتي .

واف الشعر العربي لـ يكف بعيداً في مضامينو عف الرموز واإليحاءات الخفية،

واذا كاف لمغرب فضؿ يدعيو في ىذا الشأف فأنو محصور في دائرة جمع شتات ىذا

األدب ولـ شممو  ،وصيره في قالب أدبي ممنيج  ،سمي فيما بعد بالمذىب الرمزي.

مفهوم الرمز
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الرمز لغة  :يطمؽ الرمز عند العرب عمى :

()1

أ -اإلشارة بالشفتين أو العينين أو الحاجبين أو اليد والفم والمسان

.

()2
أف أصؿ الرمز ىو
وقصر بعضيـ الرمز عمى الشفتيف
 ،ويرى بعضيـ ّ
الصوت الخفي الذي ال يكاد يفيـ( ، )3كما في قولو تعالى  ( :اال تكمـ الناس ثالثة

اياـ اال رم از )  ،وقيؿ " :أنو الكالـ الخفي الذي ال يكاد يفيـ  ،ثـ استعمؿ حتى
صار كاإلشارة"

()4

 .وكأف صاحب المساف يقصد إلى الجمع بيف المعاني األربعة

خفي بالمساف كاليمس ،
األخيرة  ،وردىا إلى معنى واحد  ،إذ يقوؿ " :الرمز تصويت ّ
ويكوف بتحريؾ الشفتيف بكالـ غير مفيوـ بالمفظ مف غير إبانة صوت  ،إنما ىو
إشارة بالشفتيف

()5

 ،وقيؿ الرمز مجاز نوعاً ما  ،يسعؼ اإلنساف عمى فيـ المثاؿ

باإلشارة إليو وتمثيمو وتموييو في آف واحد

()6

 ،وقد ذكر (ابف رشيؽ) مف أنواع

اإلشارة (الوحي)  ،وما جاء عمى معنى التشبيو  ،ومف قبمو قاؿ صاحب الكامؿ :
()7

والعرب تختصر في التشبيو  ،وربما أومأت بو إيماء

.

واذ نستطيع أف نقوؿ – بوجو عاـ – أف الرمز في لغة العرب ىو اإلشارة ،
وفي كالـ العرب ما يدؿ عمى  :أف اإلشارة أو (الرمز) طريؽ مف طرؽ الداللة  ،فقد
تصحب الكالـ فتساعده عمى البياف واإلفصاح  ،ألف حسف اإلشارة باليد أو الرأس
مف تماـ حسف البياف  ،كما يقوؿ الجاحظ ،أو تنوب عف الكالـ  ،وتستقؿ ىي
بالداللة  ،قاؿ الشاعر :

()8

ٍ
مت في عنقي
وقاؿ لي
إف العناؽ حرٌاـ ُق ُ
برموز مف لواحظو ّ
أما الرمز عند الغربييف فيطمؽ لغة عند (الفرنسييف) عمى شكؿ أو عالمة  ،أو
ّ
أي شيء مادي لو معنى اصطالحي  :كالكمب يرمز بو لألمانة  ،وكالرموز التي تدؿ
عمى العناصر الكيميائية  ،وكالعالمات التي عمى قطع النقود  ،مشيرة إلى مواضع
()9

ضربيا

.

فرؽ بيف اإلشارة والرمز  ،ألف اإلشارة عمى وفؽ مفيومو جزء مف
وىناؾ مف ّ
عالـ الوجود المادي  ،أما الرمز فجزء مف عالـ المعنى اإلنساني  ،واإلشارة مرتبطة
بالشيء الذي تشير إليو عمى نحو ثابت  ،وكؿ إشارة واحدة ممموسة تشير إلى شيء
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أما الرمز فعاـ االنطباؽ  ،أي يوحي بأكثر مف شيء واحد  ،وىو
واحد معيف ّ ،
متحرؾ ومتنقؿ ومتنوع(. )10
أما الرمز اصطالحا  :ىو المفظ القميؿ المشتمؿ عمى معاف كثيرة بإيماء إلييا
أو لمحة تدؿ عمييا  .وعمى وفؽ ىذا المنطوؽ أنو تـ نقؿ الرمز مف معناه الحسي
المغوي إلى مصطمح أدبي  ،إذاً تطمؽ اإلشارة (وىي معنى الرمز) عمى اإليجاز ،

وقد جاء في كتاب (نقد الشعر) في وصؼ البالغة " :ىي لمحة دالة"  ،ذلؾ بأف
إشارة المتكمـ إلى المعاني الكثيرة بمفظ قميؿ يشبو الداللة بإشارة اليد

( )11

 ،وقاؿ (ابف

رشيؽ) " :اإلشارة في كؿ نوع مف الكالـ لمحة دالة واختصار وتمويح يعرؼ مجمالً،

()12
نص في إفادة غير المباشرة في الداللة :
ومعناه بعيد مف ظاىر لفظو"
 ،وىذا ٌ
طيو عف كافة الناس واالفضاء بو
"إف المتكمـ إنما يستعمؿ الرمز في كالمو لغرض ّ

إلى بعضيـ  ،فيجعؿ لمكممة أو الحرؼ أسماً مف أسماء الطير أو الوحش أو سائر

األجناس  ،أو حرفا مف حروؼ المعجـ  ،ويطمع عمى ذلؾ الموضع مف يريد إفيامو،

فيكوف ذلؾ قوالً مفيوما بينيما مرمو اًز عف غيرىما"

()13

 ،ويقوؿ (القشيري) عف

الصوفية مف أنيـ "يستعمموف ألفاظاً فيما بينيـ قصدوا بيا الكشؼ عف معانييـ

ألنفسيـ  ،واإلخفاء والستر عمى مف باينيـ في طريقتيـ  ،لتكوف معاني ألفاظيـ
()14

مستبيمة عمى األجانب

.
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الرمز في الشعر العربي

أ -الرمز في الشعر العربي القديـ -:

اختمؼ النقاد ما إذا كاف شعراء العصور القديمة يعرفوف الرمز أـ ال  .فذىب
بأنو لـ يكف مقدو اًر لمجاىمي والعربي بعامة أف
جمع مف النقاد ومنيـ ( ايميا حاوي ) ّ
ألف مستواه اإلبداعي والحتميات التي خضعت ليا نفسو  ،لـ تكف
يمـ بيذه التجربة ؛ ّ
ّ

لتيس َر لو الولوج في أعماؽ ىذه التجربة .
ّ
إف افتقاد العربي الجاىمي لمعنصر الغيبي الخارؽ ساقو نحو الواقعية  .ولو أف
ّ
الشعر القديـ ألـ باألسطورة عبر عالميا البيي لناؿ قميالً وكثي اًر مف الحقائؽ الرمزية،
فاألسطورة كانت مبدعة في العصور اإلغريقية المتقدمة حتى أنيا شممت الكوف ،

فضالً عف الحياة وما وراءىا في اآللية ولـ يكف الجاىمي نازعاً ذلؾ المنزع

األسطوري  ،وانما كاف يواجو الواقع بقدرتو الخاصة ولـ يتوسؿ عميو بالقوى الغيبية

بأف المعتقد
كما فعؿ اإلغريؽ  ،ثـ يعضد الناقد رأيو باالستدالؿ عمى ذلؾ ّ ،
اإلغريقي في األسطورة بأنيا تتدخؿ في حياة البشر  ،بينما لـ نجد في الشعر
لقوة غيبة تط أر وتغير المصائر  ،بؿ كاف الجاىمي يعمد إلى ذاتو في
الجاىمي أث اًر ّ
قوتو البدنية كما في شعر عنترة و(عمرو بف كمثوـ) أو مف خالؿ الفرس والناقة
المذيف يقتحـ بيما وعورة الطبيعة

()15

 ،ويرى آخروف بأف ىذا الرأي فيو مجانبة

أف العرب كانوا يعرفوف الرمز "ألف لغة الكياف في الجاىمية كانت
لمحقيقة  ،حيث ّ
تعتمد عمى المواربة والرمز واإلبياـ واالستغالؽ وعمى القسـ والطنيف والجمجمة
والتيويؿ واالغراب حتى تتحقؽ الغاية المقصودة منيا وىي التأثير في السامعيف مف
طالب األسرار والغيوب وىي أقرب إلى الرمزية الغربية مف حيث اعتمادىا عمى
اإلبياـ والغموض واىتماميا بالموسيقى التي تخمؽ جواً مف اإليحاء وصو اًر مف

األحالـ"

()16

 ،ولعؿ ىذا المفيوـ ىو الذي دفع الدكتور (نجيب البيبيتي) إلى القوؿ

بأف جميع أنواع الغزؿ الذي كاف الشاعر الجاىمي يقدـ بو لقصائده مف باب الرمز ،
ّ
أف الشاعر ال يقصد بيذا الغزؿ إلى موضوعو  ،وانما يقصد بو إلى غير ذلؾ
وعنده ّ
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ييـ أمره  ،ويأخذ عميو نفسو  ،فالمرأة في ذلؾ رمز  ،وأسماء النساء أسماء
مما ّ
عد كذلؾ
تقميدية تجري في الشعر عند الشعراء دوف وقوع عمى صاحباتيا  ،بؿ أنو ّ

ما روى عف العصر الجاىمي مف قصص الحب مثؿ قصة (البراؽ) وقصة (المرقش

األكبر) وقصص غراـ (امرئ القيس) وليوه وقصة غراـ (عنترة) مف قبيؿ الرمز (،)17
اف العرب عرفوا الرمز ولكف
ولعؿ في ذلؾ غموا ال يمكف تصديقو  ،وانما يمكف القوؿ ّ
في ضمف حدود معينة  ،واشارات وردت ىناؾ وىناؾ  .فمثالً أف في شعر (امرئ
القيس) لحظات رمزية نادرة وبخاصة في وصفو الميؿ وفي وصفو لمحبيبة بجسدىا
وجماليا المثالي الساطع  ،والرمزية ظيرت في وصفو لميؿ مف استبطاف الداللة
النفسية غير المظيرية الحسية  ،ووصؼ الميؿ صادر كمو عف حالة مف المجاز
األعمى والمتفوؽ  ،وقد انحسرت عف الشاعر فيو المثـ والحجب فشاىد الميؿ جمالً ،

ولقد كانت النغمية عبر ذلؾ الوصؼ نغمية رمزية  ،ألنيا جسدت المعنى مف خالؿ
أف الرمزية شبو الفعمية في
اإليقاع في ىتافو المنسحؽ "أال أييا الميؿ الطويؿ" إال ّ
قولو " .أرخى سدولو عمي بأنواع اليموـ ليبتمي"  ،فقد شاىد الشاعر سدوؿ الميؿ كما
نشاىد سدوؿ الخيمة وتمؾ حالة مف االستعارة الضمنية بذلؾ شاىد األحواؿ النفسية
في حمة حسية مبتدعة تنتمي إلى الرمز  ،ألف الشاعر تفوؽ عمى ذاتو فييا  ،وشاىد
بالرؤيا ما ال يشاىد  ،فقوؿ (امرئ القيس) :
وأردؼ إعجا از وناء بككؿ

لما تمطى بصمبو
فقمت لو ّ
فيو ىنا ينسب إلى الميؿ ما ينسب إلى الجمؿ حيف ينوء ويبرؾ بكمكمو عمى
األرض  ،ولقد تمت الرؤيا الشعرية واستبطف الشاعر الجمؿ ونسب حالو إلى الميؿ ،
()18

فبدأ الميؿ جمالً أسطورياً ىائالً ينيخ بثقمو الباىظ عمى األرض

.

ويمكف القوؿ اف الرمزية العربية تعتمد عمى مبدأيف ىما  :اإليجاز والتعبير

غير المباشر  ،فمف اإليجاز قوؿ زىير :
مجثـ
واطالؤىا ينيضف مف ك ّؿ
بيا العيف واآلراـ يمشيف خمفو
َ
أما غير المباشرة في التعبير فقد لجأ العرب الييا نتيجة عدـ قدرة المغة
المستعممة في احتواء المضاميف التي تجيش في خواطرىـ
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ألف فييا إشارة إلى الزـ
التي وردت في الشعر القديـ يمكف عدىا في ضمف الرمز ّ
مف لوازـ الشيء الذي يراد ذكره .ونجد إبداع (زىير) كذلؾ في كناياتو األخرى كقولو
:
وأبيض نيّاض بداه غمامة
بكرت عميو غدوة فرأيتػو

عمى معتفيو  ،ما تغب فواضمو
قعودا لديو في الصريـ عواذلو

الصياحة  ،ومف
اف زىي اًر في أسموبو الداخمي كاف يأنؼ مف المعاني
ّ
المبالغات المباشرة  ،ولقد وقع المعنى في حالة مف الكناية القائمة عمى التدرج والنمو
في رىافتو الشعورية  ،وقد كاف كؿ معنى الحؽ يسمو عمى السابؽ  .وقد كاف القياـ
في الصريـ ووفود العذاؿ مف األمور الحسية لمتدليؿ عمى أف ذلؾ الرجؿ أوفى إلى
تتخير مف الواقع الخصائص األوؿ فيو  ،وتقرنيا بذاتيا ،
غاية الكرـ  .إذا الكناية ّ
ولقد كانت الكنايات عند الجاىمييف أداة لمتجسيد الذي حسبوه نائياً  ،إذ كانوا يسرفوف
بيدؼ التعبير عف صفات حسية  ،كما في المقارنة بيف ايطمي الظبي والفرس  ،ثـ
أراد أف يمثؿ األفكار كفكرة الكرـ التي طرأت عميو في ممدوحو  ،فعمد إلى مشيد
حسي عارـ مفعـ  ،فالكناية تفيد مف الواقع تمؾ الدالالت الخاصة بو  ،والمصيقة
بمعناه في األعراؼ الواقعية  ،ومف خالؿ العادات والدالئؿ الحسية  ،يقوؿ (طرفة) :
"ولست بحالؿ التالع مخافة"  ،وفي الحموؿ بالتالع كناية  ،ومؤداىا يستفاد
مف داللتو عبر األعراؼ  ،ومف يحتمي عبر التالع ىو الذي ينوي أف يخفي ضوءه،
()20

ويخفي ناره  ،وذلؾ كمو ينـ عف البخؿ  ،وصغر النفس وضعؼ أقدارىا

.

وميما يكف مف قوؿ فإف العرب كانوا يعرفوف الرمز  ،فقد رمزوا إلى األعداء
بالذئب  ،والى الفالة بالناقة الحمراء  ،ولعؿ أبيات الشاعر الذي وقع أسي اًر بأيدي

قبيمة (بني تميـ) وقد بعث بأبيات إلى قومو يحذرىـ مف الغزو وينصحيـ أف يرحموا

عف الصحراء  ،ويركبوا الجبؿ حيث يقوؿ :
خموا عف الناقة الحمراء أرحمكـ

والبازؿ األصيب المعقوؿ فاصطنعوا

اخضرت براثنيػا
إف الذئاب قد
ّ

والناس كمّيـ بكر إذا شبعػ ػ ػوا
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إف الشاعر أراد بػ(الناقة الحمراء) الدىناء أي الفالة وبالجمؿ األصيب
ّ
الصماف أي الجبؿ  ،وبالذئاب األعداء .
يقوؿ قد اخضرت أقداميـ مف المشي في الكأل والخصب والناس كميـ إذا
()21

 ،فعمى الرغـ

عدوا لكـ كما أف (بكر بف وائؿ) عدوكـ
شبعوا طمبوا الغزو  ،فصار ّ
مف وجود تمؾ اإلشارات الرمزية في الشعر الجاىمي إال أف الرمز لـ يتخذ معنى
اصطالحياً إال في العصر العباسي  ،عصر التحوؿ الظاىر في الحياة العربية

االجتماعية والعقمية  ،حيث نجد اف (بشار بف برد) يكسر القواعد المغوية المألوفة مف
أف كافة الحواس تستطيع اف
خالؿ ولوجو إلى عالـ (تراسؿ الحواس)  ،الذي يعني ّ
موحداً  ،كما في قولو :
تولّد وقعا نفسياً ّ
وليا مضحؾ كثغر األقاحػي وحديث كالوشي وشي البرود
فرمت بي خمؼ الستور ألفواه
أييا الساقياف صبا ش اربػػي

المنايا مف بيف حمر وسػػود
واسقياني مف ريؽ صفاء رود

ألف فيو انتقاالً مف
إف تمثؿ حديثيا بمثؿ وشي البرود  ،فانو لـ يطرؽ قبال ّ ،
حاسة السمع إلى حاسة البصر  ،وعمود التشبيو عند العرب كاف يجري عمى مقارنة
التشبيو بيف طرفي حاسة واحدة  ،ألف الشعر العربي جرى عمى سنة الوضوح
والمنطؽ  ،وليس عمى سنة التمثؿ واإليحاء  ،كما أف البيت األخير رسـ المنايا ،
وشاىد لونيا  ،وليس لممنايا لوف يؤثر عنيا  ،وىي لمح تتخطفو في مظاف ويسقط
عنيا في مظاف أخرى .
أف الحياة في ىذا العصر قد جنحت إلى
ومما ينبغي ذكره في ىذا المجاؿ ّ
صور مف التعقيد  ،وتعرضت أللواف مف الكبت والضغط أضؼ إلى ذلؾ استكماؿ
التشيع والتصوؼ وسائميما المذىبية واألسموبية  ،وقد كاف ذلؾ كمو مدعاة إلى نشاط
التعبير الرمزي عمى السنة األدباء شعراء وكتاباً  ،واستتبع ذلؾ أف يتضح معنى

الرمز في أذىاف النقاد  ،ونجد ذلؾ بجالء لدى الشعراء العباسييف فعمى سبيؿ المثاؿ،

اف المتتبع لشعر أبي تماـ يقؼ عمى ثالث ظواىر :
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- 1أنو يوجز أحياناً إيجا اًز يضيؽ عف المعنى أو يقصر عف ادائو والسيما أنو
كاف يعمد إلى معاف دقيقة ال يالئميا ىذا الضغط .

- 2إكثاره مف البديع واكثاره تبعاً لذلؾ (مف غير المباشر في التعبير) .

- 3الغموض الناجـ عف الظاىرتيف السابقتيف  .وما تمؾ الظواىر إال خصائص
مذىب اإلشارة  ،أو مذىب الرمز الذي عرفو (ابف رشيؽ)

()22

ومذىب (المتنبي) فقد

أف غزلو الكافوري  ،لـ يكف غزال صريحاً ،لـ يكف غزال يقصد بو
الحظ بعض النقاد ّ
المرأة  ،وانما كاف غزالً يرمز بو إلى (سيؼ الدولة) والى أشجانو وخواطره وآمالو
المتصدعة َب ْعد فراؽ ىذا البطؿ الحبيب إلى نفسو  ،كما تنبو النقاد اف قميالً مف
الغزؿ الذي أنشأه (أبو فراس الحمداني) وىو أسير الروـ ينزع ىذا المنزع الرمزي

()23

أضؼ إلى ذلؾ أف الشعر العربي في األندلس لـ يكف بمنأى عف استخداـ الرمز في
نصوصو .
اف أروع تجربة لػ(موضوعة الجبؿ) في الشعر العربي نجدىا عند الشاعر
األندلسي (ابف خفاجة) دوف أف نجد عنده ذك ار لمجبؿ بيذا االسـ

()24

 .الجبؿ مكاف

لمضياع  ،الجبؿ ارتفاع وحاجز ونياية وقد عمد األدب الرمزي إلى استعماؿ الجبؿ
لواحد مف ىذه المعاني بعد إحاطتو بيالة مف الضبابية وعدـ التحديد  .تبث فيو
ثـ يحيد
الروائح واألصوات  ،مف ىميمة وىمس وىدير وكؿ لفظ غامض وغريب ّ ،
عنو إلى وصؼ مناسب وىو (األرعف) أي الجبؿ الطويؿ  ...ويتجاوز الشاعر
الوصؼ الحسي المادي  ،وكأف وصؼ األرعف يكفي لبياف المراد الذي قصده
الشاعر  ..إلى الوصؼ المعنوي الذي تنفذ إليو التجربة الوجدانية بعمؽ حتى ينقمب
الوصؼ المادي إلى تشخيص يم ّكف الشاعر مف المحاورة والبحث عف سر البقاء

اف الشيخ الوقور صورة أثيرة عند العربي يجد فييا الوقار والحكمة  ،وكأنو
والتحوؿ ّ .
ناسؾ يتأمؿ الفالة يفكر في عواقب الدنيا :
كأنو
وقور عمى ظير الفالة ّ

طواؿ الميالي مطرؽ في العواقب

()25

وتستمر الصورة الحسية لتعزز المعطي المعنوي (الشيخ) حيف يصبح الغماـ

عمامة يعتـ بيا الشيخ الوقور  ،وحيف تكتمؿ ىيأة الوقار والعمـ لـ يعد أماـ المتعمـ
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إال اإلصغاء واالستماع  ،أضؼ إلى ذلؾ قصائد (محي الديف بف عربي) التي ال
تخمو مف وجداف رمزي مرىؼ تمثمو القصيدة الصوفية العربية القديمة بعيد عف المغة
()26

الرؤيوية  ،وقنوات الوعي والوجو والقناع

.

ب -الرمز في الشعر العربي الحديث :
اف الرمزية في الشعر الحديث لـ تنتشر وتعـ إال بعد عاـ (  )1936حيف أخذ
الشعراء المبنانيوف يخرجوف عمى المألوؼ في الشعر العربي مف حيث المعنى
والمبنى ( . )27وال شؾ أف ِ
ىذه الرمزية الجديدة قد رضعت دوف أدنى شؾ مف ثدي
الرومانسية التي غذتيا التراجـ الحديثة عف اآلداب األوربية  ،باإلضافة إلى نزعة
األلـ والحنيف عند الشاعر العربي  ،وال ننسى أف ِ
ىذه الرمزية الجديدة في القصيدة
الحديثة قد تأثرت ببعض الشعراء الكالسيكيييف كشوقي  ،والجواىري  ،والشبيبي ،
()28

والحبوبي  ،واليازجي وبدوي الجبؿ واألخطؿ الصغير

.

وقد أصبح الرمز ظاىرة فنية أساسية مف ظواىر القصيدة الحديثة  ،ولربما
كاف الرمز مف التقنيات الفنية المشذبة لمصخب الغنائي

()29

 ،وقد أدخؿ تغيي اًر كبي اًر

عمى شكؿ ومضموف الشعر العربي  ،ففي باب المعنى أدخؿ عمى الشعر ما حممتو
الثقافة الحديثة مف فكر ومجردات  ،فراح الشعراء يستمدوف استعاراتيـ وتشابيييـ
وأوصافيـ مف الطبيعة المبنانية المختمفة عف طبيعة األقدميف  ،وليس خروجيـ عف
باب المبنى بأقؿ خطاً فأنيـ عنوا باأللفاظ الشفافة ذات اإليقاع المأنوس واسقطوا
()30
ألف البنية المغوية في عممية التوصيؿ ليا عالقة
الوحشي مف الكمـ
 ،وذلؾ ّ
أف وسائؿ الفف ىي التنوع في الموف والشكؿ  ..وعمى
مباشرة بالرمزية التي ترى ّ

يحوؿ الكممات الجارية عف معناىا التقميدي بدوف أف يشتؽ كممات جديدة
الشاعر أف ّ
 ،أف يبرز رنيف الكممات المركب  ،بعض التناغـ الذي لـ يعزؿ بعد  ،ولكنو مع ذلؾ

ألف
محسوس ،وال تتـ ىذه العممية إال إذا أضاء بيت الشعر الكممة إضاءة خاصة ّ ،
الكممة المعزولة ال تستطيع مطمقاً أف تأخذ قيمة جديدة  ،وسياؽ الكالـ ىو الذي
()31

يميؿ بيا نحو ىذا االمتداد أو ذاؾ

.
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ومف ىنا برز االتجاه الرمزي في القصيدة العربية الجديدة  ،حتى أوشؾ أف
يمغي الوضوح تماما مف المضموف الشعري المعاصر  ،لتحؿ محمو ِ
ىذه السديمية في
ُ
لغة التعبير  ،ولعؿ أشير دعاة ىذا االتجاه ىو الشاعر (أديب مظير) الذي ُيعد أوؿ
أف وقع عمى مجموعة شعرية لمشاعر
شاعر لبناني تأثر بالمدرسة الرمزية  ،بعد ْ
الفرنسي (البير ساماف)  ،وأط ّؿ عمى عالـ الشعر العربي الحديث في لبناف بنغـ قاتـ
أرسمو مف أعماؽ نفسو  ،ومف أشير قصائده ( :نشيد الكوف) و(نشيد الخمود)  ،وقد
اشتيرتا بعد وفاتو  ،إذ كانتا فاتحتي عيد الرمزية الذي انتشر في لبناف فيما بعد ،
يد فييا التفمت مف القيود المادية ،
ومف يتتبع قصائد (أديب مظير) يجد أنو ير ُ
ورواسب الشعر العربي القديـ بما فيو مف صور محسوسة وممموسة  ،فمو أخذنا
أف
التعابير التالية مف قصائده (النسيـ األسود) ( ،الوتر الدامي) ( ،النغـ القاتـ) رأينا ّ
الصورة الشعرية ترتفع عف المألوؼ إلى ما ىو أبعد مف المعقوؿ ( ، )32فيو في ذلؾ
يتفؽ مع الشاعر (سعيد عقؿ) الذي تأثر ىو اآلخر بمبادئ الرمزية الفرنسية ونسج
عمى غرار (فاليري) وغيره مف الشعراء الرمزييف الفرنسييف  ،إذ يرى اف الشعر
الحقيقي ينبثؽ عف الالوعي  ،وأف ال دخؿ لموعي في تكوينو وخمقو "الالوعي رأس
حاالت الشعر  ،ورأس حاالت النثر الوعي قبؿ إبداعي الشعر  ،بؿ في ذروة إبداعي
()33

ال أكوف واعياً في ذاتي"

.

ومف الشعراء الرمزييف أيضاً الشاعر (يوسؼ غصوب)  ،الذي اعتمد الرمز

لتوليد صوره الشعرية  ،إيماناً منو بأف األلواف والعطور واألصوات متداخمة فنراه يقوؿ

:

ومف األشعة في غدائرىػا
نغـ عمى قسماتيا استولػى
عبؽ يضوع وروعة تجمى

()34

كما اف الشاعر (صالح لبكي) المتأثر بػ(بودلير) يرى اف ثمة عالقة عميقة
بيف الموف والعطر والنغـ فيقوؿ :
تتيادى األنغاـ فيو حيارى
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غاديات بالعطر واألنػداء
كما أف لو قصائد تحمؿ العناويف اآلتية :

(ىمس العطور) و(صيحات الشمس) و(المحف القاتـ) فيو في ذلؾ يبدو أنو
قد تنبو إلى إمكانية تداخؿ الحواس وراح يقوؿ :
ويرقص الكوف تييا ويزىػو
ويرفؿ باألرجواف الوثيػػر
وتغفو الكواكب في كؿ أفػؽ
بعيد نشاوى  ،بيمس العطور
وكأف صورة األرجواف الوثير وما تبعثو في النفس مف معاني في الترؼ والرفاه
أيقظت في نفس (صالح لبكي) صورة العطور  ،وأما اليمس فيعود إلى حفيؼ الثوب
األرجواني  ،كما تستوقفنا في قصائده استعارات عمى طريقة الرمزييف مثؿ (الشعاع
المنادي) و(عربدات الضياء) و(أناشيد الطيوف) .
أما الشاعر (محمود حسف إسماعيؿ) فقد اىتدى ىو أيضاً نحو الرمز

والتجسيـ وقد أخذىما عمى ما يبدو عف الشاعر (خميؿ مطراف) وأسرؼ فييما أحياناً
عمى نحو ما ألؼ في األسراؼ عمى نفسو  ،وقصيدتو (بحيرة النسياف) مف ديوانو :

(ىكذا أغني) خير دليؿ  ،وفييا يقوؿ :
رفرفت في دمي ورفت عمى الرو

ح وذابت بحيرة النسيػػاف

وحس ػػي
عندىا قد نسيت ذاتي ّ

وزماني وىيأتي ومكانػػي

ونسيت النسياف حتى كأنػ ػػي

ىجسة في خواطر األكفػاف

ما حضوري يا بحيرتي زورؽ الرو ح وغيبي عف ضجة األكواف
( فيذا شعر قد يصعب اف تتحقؽ الصورة التي يرسميا وقد ال نستطيع اف
نحيط بأطراؼ العاطفة التي تموج فيو  ،وقد تحتاج إلى جيد لمتنقؿ مع رموزه بيف
مجاالت الحس المختمفة)

()35

 ،ونقع أيضاً عمى لمحات رمزية في قصائد الشاعر

(عمي محمود طو) الذي يقوؿ :

في يده زىرة تقطر ماء

عرفت عيني بيا أدمع قمبي
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فقد جعؿ القمب زىرة تقطر دموعا  ،وىي صورة ليا أعماؽ رمزية إلى جانب
جماليا وموسيقاىا وما فييا مف تشخيص .
ج -الرمز في الشعر العراقي الحديث -:
خالؿ الحرب العالمية الثانية ظيرت في العراؽ مالمح الدعوة إلى الرمز في
الشعر لتكوف مخرجا عف مظاىر التقميد الجامد التي سادت الشعر العراقي مرحمة
طويمة مف الزمف

()36

 ،واف الشيوع الفعمي ليذا المذىب بدأ في العراؽ منذ عاـ

( )1941بصورة واضحة

()37

 ،ويرجع السبب في ذلؾ إلى ازدياد الروافد الثقافية التي

ىيأتيا ظروؼ الحرب العالمية الثانية  ،فضالً عف السبب السياسي الذي يعد ىو

االىـ في نشوء الرمز في الشعر العراقي  ،كما صرح بذلؾ الشعراء الذيف عاصروا

تمؾ المرحمة .
يقوؿ بدر شاكر السياب " :نشأ الرمز أوؿ ما نشأ في العراؽ وكاف السبب
سياسياً محضاً  ،ولقد كنا نحاوؿ في زمف (نوري السعيد)

– في زمف العيد الممكي

المباد – أف نياجـ ىذا النظاـ ولكننا كنا نخشى أف نياجمو صراحو  ،فكنا نمجأ إلى
الرمز تعبي اًر عف ثورتنا عميو ثـ – طبعا – شاع الرمز بصورة أعمؽ ربما وألغراض
غير سياسية ألف األغراض السياسية أغراض مؤقتة"

()38

 ،وتعد القصائد التي قيمت

قبؿ ثورة تموز (يوليو) العراقية (  )1958مف أغنى ما قيؿ في الثورة الجزائرية ذلؾ
ألف الشاعر العراقي قبؿ (  14تموز  )1958لـ يكف يسمح لو بنشر الشعر الذي
يحث عمى الثورة ضد الممكية  ،فمجأ إلى الثورة الجزائرية يبث مف خالليا ىمساً ما
()39

عجز عف قولو جي ار

.

فإف الشاعر (يعقوب بمبوؿ) ُيعد أوؿ
وميما يكف مف قوؿ في أسباب نشوئو ّ
 )1941قصائد
أديب عراقي اتخذ مف الرمزية مذىبا في التعبير حيف نشر عاـ (
تنحو ىذا المنحى ( ، )40وقد أشار (بمبوؿ) إلى كؿ جانب مف ِ
ىذه الجوانب في
مقدمات لقصائده الرمزية  ،فقاؿ في مقدمة قصيدتو األولى أنيا "مع بعض مف
عشرات مف أخواتيا تبشر بنيج جديد في فيـ المشاعر اإلنسانية والتعبير عنيا
بطريقة رمزية"

()41

 ،وفيما بعد شاع الرمز في الشعر العراقي وسار الشعراء عمى نيج
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(بمبوؿ) واستعمموا طريقتو في التعبير عف أفكارىـ السياسية وأودعوا فيو كثير مف
صورىـ الجذابة

()42

 ،ومنيـ الشاعر (محمد ميدي الجواىري) الذي اعتمد الرمز

أسموباً لمتصوير  ،ألجؿ التحرر مف السياقات التقميدية والقاموسية والقواعدية ،ليتطمع
إلى ما وراء الصورة عف طريؽ اإلحساس  ،فضال عف خشيتو مف بطش النظاـ
()43

آنذاؾ

()44

 .ولمجواىري قصائد رمزية معروفة مثؿ قصيدة ( :أنتـ فكرتي)

( )1962و(سواستبوؿ)

( )45

و(عمى قارعة الطريؽ)

()46

(  ، )1942التي تعد مف

أشير قصائده الرمزية عمى اإلطالؽ  ،وقد استخدـ فييا رمز (األب) بمعنى طالئع
المجتمع  ،ورمز (الغابة) يعني األحزاب  ،و(الشمس) رم اًز لمثورة كما قولو " :قاؿ

وأبوؾ ؟ فقمت لو أنو ال يشغؿ بالي مف أمره إنو كاف يتحمؿ األلـ ولكف بصمت .
قاؿ لي عابر سبيؿ بعد برىة  ..أف ىناؾ مف ورائنا غابة  ..أال أدلؾ عمييا فتستريح

عندىا  ..ولو بالرجوع خطوات  ..وكنت ال أنفؾ أغني إلى جانب ذلؾ أغاني
التمجيد لنور الشمس" .
أف عامؿ الخوؼ مف السمطاف كاف وراء قصائد الجواىري
ولعؿ ما يؤيد قولنا ّ
الرمزية  ،ىو لجوؤه إلى الثورة الجزائرية  ،ليبث مف خالليا ما يعانيو وطنو العراؽ
مف نظاـ حمؼ بغداد  ،ففي قصيدتو ( :الجزائر) يضمنيا رفضو لألوضاع في العراؽ
 ،ويطمب مف الجزائر أف تنتقـ لمشاعر  ،ولكؿ إنساف ذاؽ ويالت االستعمار

()47

ويحث الجزائرييف فييا عمى دؾ عرش االستعمار  .والعرش المقصود بو ىو (عرش
بغداد) كما استخدـ في قصيدتو تمؾ مجموعة مف الرموز الموحية التي يقصدىا
الشاعر  ،حيث أورد لفظة (المسيح) رم از لالستقامة  ،ولفظة (الفاجرة) رم اًز لػ(فرنسا)

و(يشوع بف نوف) الذي رد الشمس  ،رم اًز لألمؿ بنجاح الثورة  ،حيث يقوؿ :
خذي الوحش مف ظفره وانزعي

ومف نابو حردا واقعم ػػي

دعيو يذؽ ما أذاؽ الشع ػػوب مف اليوؿ والفزع األفظػػع
ويشقي م اررتو وأمضغػ ػػي

وسوء ق اررتو فاجرع ػػي

صمودا جزائر ال ترىبػ ػػي

شذاة الصمود وال تفزعػػي

جزائر أسطورة حم ػ ػػوة بشمس ُيرد عمى يوش ػػع
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لؾ الويؿ فاجرة عمق ػ ػػت

(.)48

(صميبالمسيح)عمى المخدع

وفي قصيدة (المستنصرية) يقوؿ الجواىري :
وأسود داج كالغراب كسوتو

()49

غبار السرايا فيو كالنسر أشيب

إذ يشبو آخر ليمة مف العيد الممكي بػ(الغراب) الناعب الذي ىو رمز كؿ سوء
 ،وبالرمز إلى فجر الحرية المنتظر بػ(النسر) الذي ىو الرفعة والعزة

()50

.

عد الشاعر (صفاء الحيدري) مف الذيف لجأوا إلى الرمز  ،واتخذ مف الثورة
وي ّ
ُ
الجزائرية رم اًز لمقضاء عمى الظمـ في العراؽ  ،إذ نراه يشير إلى معركة الجسر ،

ومعركة (باب المعظـ) في انتفاضة عاـ (  )1948فيقوؿ :

فجماجـ األموات منيـ لمغد الداني جسػ ػػور
جعموا جسوميو معابر لمردى فإذا الحش ػػود
فوج مف الشيداء ما أحمى لدييـ أف يغي ػػروا
عبروا عمى جسر المنايا حينما استعصى المرور
المضرج كيؼ تـ العب ػػور
يروي لدى الباب
ّ
إف الشاعر جعؿ جماجـ الشيداء جسو ار الستقالؿ الجزائر في الظاىر أماـ
ّ
رقابة نظاـ (نوري السعيد)  ،ثـ أعادىا في بيت آخر عندما وصؼ  .الجزائرييف
بأنيـ يعبروف عمى جسر الموت لموصوؿ إلى أىدافيـ  ،والمقصود في الحالتيف
معركة (الجسر) بالعراؽ المشيورة  ،كما أشار في بيت أخر باف الحرية بالجزائر
مضرجة بالدـ  ،لكف المقصد وىو التورية إلى معركة (باب المعظـ) العراقية

()51

.

وىكذا (السياب) استخدـ التعبير اإليحائي وىو يشير إلى أف ثورة الجزائر تنبئ بالثورة
في العراؽ  ،فيقوؿ أصداؤىا الحمراء تنيؿ في داري  ،شالؿ أنوار  ،وىكذا في
قصيدة (جميمة) فيو يغضب لتأخر الثورة في وطنو  ،ولعؿ السياب أكثر الشعراء
العراقييف ميال لمرمز واألسطورة فيقوؿ " :أغمب قصائدي ىي مزيج مف طريقة (أبي
تماـ) وطريقة (ايديث ستويؿ)  :إدخاؿ عنصر الثقافة واالستعانة باألساطير والتأريخ
والتضميف في كتابة الشعر"

()52

 .ففي قصيدتو (المطر) فقد رمز لمخير والحب

والحياة والخصب بالمطر  ،أما قوى الشر والموت والجدب فرمز إلييا بالنار والذىب
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والظالـ والمدينة  ،وقد سعى بالتدريج إلى استعماؿ األسطورة لبمورة ِ
ىذه الصور كميا
وذلؾ بتشخيص رموزه بحيث أمست جزءاً مف اجزاء النص

()53

 .القصيدة تبدأ

بالحديث عف عيف حبيبتو  ،ثـ ينفذ إلى الطبيعة نافذاً منيا مع قطرات المطر إلى

جوىر المأساة التي تشكؿ تجربة القصيدة التي دفعتو إلى الفرار مف العراؽ  ،وتتوحد

الحبيبة مع الوطف  ،بؿ وتكاد اف تكوف رم اًز لو  ،فالمطر يرمز إلى الخصب  ،ولكف
الخصب ال نفع فيو مع وجود الظمـ

()54

 .لذلؾ لـ يثمر المطر في العراؽ إال الجوع .

فالغالؿ التي يسكبيا تحصدىا الغرباف والجراد
ومنذ أف كنا صغا اًر كانت السمػ ػ ػػاء
تغيـ في الشت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاء
وييطؿ المط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
وكؿ عاـ – حيف يعشب الث ػ ػ ػػرى
ما مر عاـ والعراؽ ليس فيو ج ػ ػػوع
فالنص مفتوح فضاؤه واسع لو عدة دالالت بسبب االنزياح فقولو (عيناؾ غابتا
نخيؿ) يخمؽ انتشارات مختمفة في أذىاف القراء ومف مفيوـ االنزياح يولد النص
المفتوح ويتحرر المعنى القديـ إلى الجديد

()55

.

ويتخذ السياب مف األفعى رم اًز لنيب قوت الفالحيف حيث يقوؿ في قصيدة

(المطر) :

وفي العراؽ ألؼ أفعى تشرب الرحيؽ
مف زىرة يربيا الفرات بالنػ ػػدى
واذا كانت ىذه الكممات إشارة إلى أف قوى التسمط واإلقطاع كانت تنيب ما
تجود بو أرض العراؽ مف خصب مف دوف أف تترؾ لمكادحيف شيئاً  ،اف السياب

استميـ المعنى األسطوري وجعمو شيئاً أساسياً في بنية قصيدتو  ،ونستطيع أف نستميـ

أف األفاعي التي تنيب ورد فالحي العراؽ  ،إنما تسمبيـ كدىـ
مف كممات األسطورة ّ
وتعبيـ كما سمبت أفعى (جمجامش) وردة حياتو  ،تعبو وبحثو (. )56
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وىكذا صورة (وفيقة) لدى السياب تارة ىي حقيقة  ،وتارة رمز لمعاناة الشاعر
سواء أكاف اسـ (وفيقة) تغطية السـ آخر أـ ال  ،وسواء أكانت (وفيقة) الحقيقية قد
فإف بد اًر قد أقاـ لنا أحجية شعرية تتصؿ بحياتو وقرف بيا مرحمتيف
ماتت فعالً أـ ال ّ ،
مف حياتو مرحمة صباه  ،ومرحمة أوؿ المرض الذي بات يأتيو بأصوات مف القبر –
أصوات أراد الشاعر أف يوىـ نفسو بأنو يسمع فييا مناغاة الحب في عالـ سفمي
جوىا صبح وليؿ كحديقة (بر سيفوني) إلو
حيث يمتقي بوفيقة في حديقة يمتقي في ّ
العالـ ولسوؼ يقوؿ في حدائؽ وفيقة التي فرغ منيا في أواسط آب ( . )1961
بيف نيديؾ ارتعػ ػ ػػاش
فيو برد الموت بػ ػ ػػاؾ
واشرأبت شفت ػ ػ ػػاؾ
تيمساف العطر في ليؿ الحديقة

طبعا حتى في ِ
ىذه الصورة لوفيقة  ،فإنو إنما يرى صور لتموز وعشتار
ولكنيا صورة معكوسة يمعب ىو فييا دور عشتار  ،فينزؿ إلى عالـ الظالـ حيث
وفيقة تنتظره انتظار تموز لحبيبتو فيحيييا :
مد األمير الجميؿ
وفي الباب ّ
ذراعيو يستقبؿ اآلتيػ ػػة
وفييا كذلؾ صورة (أورفيوس) النازؿ إلى العالـ السفمي السترجاع (بو
ريديسي) وىي التي تجدىا نصاً في قصيدة (دارجدي) .
انبعث (أورفيػ ػ ػػوس)
كأنني
ُ
فيمتقي لمقمتيو يمتقي بيا (بيو ريديس)
كما استخدـ السياب (أوديب) كرمز في قصائده  ،حيث أنو تزوج أمو
(جوكست) وىو ال يدري بأنيا أمو  ،و(طيبة) ىي المدينة التي دخميا بعد اف قتؿ أباه
أمو زوجة الممؾ القتيؿ  ،وكاف (أبو اليوؿ) يحرس مدخؿ
ممؾ طيبة  ،فتزوج ّ
المدينة ،ويمقي عمى كؿ غريب يدخميا سؤاالً  ،و(ميدو از) ىي في األساطير اليونانية
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تحوؿ كؿ مف تمتقي بعينو إلى حجر  ،وقد استخدميا السياب رم اًز في قصائده
فيقوؿ:

كعيوف ميدو از
تحجر كؿ قمب بالضغينة
ويقوؿ أيضاً :

مف ىؤالء العابروف ؟
أحفاد أوديب الضرير

()57

ووارثوه المبصروف

كما اتخذ السياب مف (النخمة) رم اًز لمتعبير عف أفكاره وعواطفو  ،وأف العجائز

ىف المواتي أدخمف في وعي (السياب) َّ
أف النخيؿ يكتظ ساعة الغروب باالشباح التي
تخطؼ األطفاؿ الذيف ال يعودوف إلى ديارىـ مبكريف فبات يخاؼ النخيؿ إذا أدليـ
مع الغروب  ،فيذه الصور قد عمقت في مخيمتو ثـ ظيرت حيف تفتحت شاعريتو ،
فأنيا سجمت أىـ المؤثرات النفسية والبيئة الشرقية األولى في تكوينات السياب ،
ليستقي منيا أجمؿ صوره بنفس قصصي تصويري

()58

.

أما الشاعر (حسب الشيخ جعفر) يتخذ مف (الكوز) الرمز الريفي البدائي
ليكوف خالصو مف عالـ البوار (األليوتي) حيث يقضي الشاعر أزاء العالـ المعاصر
غريباً متوحداً وال يرى فيو سوى القحط والعقـ  ،ويتحوؿ قبمو إلى أرض بوار إيميموتية

أخرى :

"وأمد حبال مف رماد يدي يا مطر النسيـ إلى يديؾ
ألحس في شفتي رعشة وجنتيػ ػ ػ ػػؾ
لمحاً مف الماضي  ،ح اررة خبز أمػ ػ ػػي
وىج بسمتيا الحن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف "

أو دؼء قبمتيا  ،وىمس صالتيا في فجر عي ػػد
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وىكذا يتحوؿ (الكوز) إلى رمز لمنقاء واألصالة والطفولة  ،ويقؼ كبديؿ لعالـ
العقـ الذي يعرش في قمبو  ،وىو يستحضر معو كؿ مرابع الطفولة  ،لذا فاف نداءه
ليذا الرمز البدائي يجيء حا ار وعميقاً :

أمطر عمى شفتي يا كوز الفخ ػ ػ ػ ػػار
" ْ
()59
وأىبط عمى قمبي  ،عمى قمبي عمى األرض البوار

(ويتكئ الشاعر عمى رمز بدائي أخر ميـ ىو (النخمة) يموذ إلييا كمما أحس
بالحنيف إلى الماضي ( .الكوز) و(النخمة) مف أشد األلفاظ تعمقاً وواقعية في ذات
الشاعر العربي ) .أما الشاعر (حميد سعيد) فقد اتكأ ىو األخر عمى الرمز فنراه

يقوؿ:
الميمة ينبع مف عيف الشمس المػاء
واذا األصفاد تصير قموب ػ ػػا
ٍ
حينئذ يضطرب الشارع والصحراء
أو  :والشوارع ممغومة بالصبػاح
اف المقابمة بيف (عيف الشمس) و(الماء) واألصفاد والقموب والشوارع الممغومة
بالصباح  ،ىي االستعماؿ الرمزي لمغة الشعرية  ،وىي السمة الفنية الرائعة التي تعد
معيا اًر صورياً لمشاعرية  .اف رمزية التعبير في ىذه الصور ال تختمؼ أصالة وفنا
عف الرمزية التجريدية التي تمثميا صورة األخرى

()60

.

أما الشاعر (عمي جعفر العالؽ) فصوره الشعرية تدفعنا إلى االعتقاد بأنو يرى
ّ
القصيدة كيانا فنيا بمغتو الشعرية الرمزية العالية التي تسمو عمى المغة اإلشارية مثؿ
غيميا الدامي  ،زىرة الكالـ  ،غبار الكالـ فيقوؿ :
لمقصيدة غيميا الدامػي
حشد مف اليمػ ػػاـ
يطير ما بيف الصػدى
وزىرة الك ػ ػػالـ
وتألأل في شفتي ػػو
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غبار الك ػ ػػالـ
ثـ ضج أنيف الحجارة
ثـ سمعت نواح الكتابة
بيف الحجػ ػ ػػر
ورأيت طيور المطػر

إف استعماؿ المفظة في معناىا المجازي  ،أو الرمزي بكؿ ما فيو مف توتر ىو
ّ
()61
استعماؿ يجعؿ جدلية التعامؿ المغوي في االستعماؿ فنا شعرياً رائعاً .
أما الشاعر (عبد األمير معمة) في قصيدتو ( :أيف ورد الصباح)  ،فقد وردت

تموف وجييا بالخمر)
العبارات اآلتية ( :دـ الجزيرة) و(اليوى المتخثر) و(المرأة التي ّ
(الصواري التي صارت ضموعا) و(غاشية الميؿ التي تغدو وشاحا مف الماء)  .فيي
صور ذىنية تجنح نحو التجريد غير المنغمؽ التجريد الفني الذي يمنح تمؾ األلفاظ
الواضحة في دالالتيا معنى رمزياً يرتفع بالمحظة االعتيادية إلى مستوى التأمؿ

واالستيطاف  ،وتمؾ ىي سمة اإلبداع

()62

وقد غرؼ (عبد الرزاؽ عبد الواحد) ىو

اآلخر مف بحر الرمزية ونق أر قولو :
قالوا وظ ّؿ ولـ تشعر بو اإلبػؿ

صبر العراؽ وفي جنبيو مخرزه

يمشي وحاديو يحدو  ،وىو يحتمؿ
يغوص حتى شغاؼ القمب ينسمػؿ

دار فننتقػػؿ
يا صبر أيوب  ،ال ثوب فنخمعو
إف ضاؽ عنا  ..وال ُ
يا صبر أيوب  ،أنا فيو نكتم ػػؿ
لكنو وطف أدنى مكارم ػػو
خسة
فالشاعر منكوب مرتيف بوجع العراقييف  ،ومرة أخرى بمف باع األوطاف ّ

وغد ار وخيانة .

فقصيدة (يا صبر أيوب) مشدودة إلى بنية كبرى بيف الشعر ورمزية حكاية
أيوب الذي زاوج فييا بيف صبره وصبر الجمؿ وصبر العراؽ  ،وكاف محكوماً بأمؿ
الفرح اآلتي مف وراء السحاب وىو انتصار العراؽ

()63

 ،وفي قصيدة أخرى يموذ (عبد

الرزاؽ عبد الواحد) بػ(بوشكيف) رم اًز لمتعبير عف قضية وطنو العراؽ منكشفاً عمى

قضايا الحرية  ،ألف (بوشكيف) يحمؿ دالالت سياسية كثيرة  ،السيما اف استمياـ
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شخصية مثؿ (بوشكيف) لخمؽ رمز فني يستوعب تجربة الشاعر المعاصر ومواقفو
فيقوؿ :
بوشكيف
يا لؤلؤة الروس السػػوداء
يا أغنية الحب األول ػػى
يا أغنية الغضب األولػى

()64

ولعؿ (الماء) يعد مف أكثر الرموز التي اعتمدىا (عبد الرزاؽ عبد الواحد) في
شعره لكونو ينتمي إلى الديانة الصابئية التي تضفي القداسة عمى الماء فيتخذ منو
رم اًز لمشيادة والخير والعطش والذكريات المروية والجفاؼ .

فالدـ يتحوؿ إلى ماء  :سالما يا مياه األرض يا أعمى رواسييا

والماء ىو النور المتوىج  :ىا ىي تمنحؾ اآلف أصفى ينابيعيا
سأجفؼ قمبي
وأجفؼ أوردتي
جاىداً سأحاوؿ أال أطرطش في الماء
والماء ىو النير  :أييا النير أنت أب
والماء ىو المطر في شير تموز
ميساف يا وسعة زىوي بميساف

الماء مائي والبستاف بستاني

وعندما يتحوؿ (الماء) قذى في العيف يصبح رمز جفاؼ
متى ستفيـ أف تختاط يا أعم ػػى

أف تستريب قميالً قبمما ترمػى

نزفت ستيف عاما  ،ال اقتصدت وال فكرت تشرب ماذا عندما تظما

()65

وبعد ىذا التطواؼ في دىاليز شعراء الرمز في العراؽ تبيف لنا اف ليذا
المذىب مناصروه كما اف لو خصومو  ،ولعؿ الشاعر (محمد ميدي البصير)  ،يعد
مف أشد المتحامميف عميو قائالً  :أننا درسنا تأريخ قادة ىذا المذىب وجدنا أكثرىـ

مرضى  ،واف المغات واسعة وقادرة عمى استيعاب أحاسيس الناس فميس ىناؾ ما
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()66
فإنو مذىب أدبي كغيره مف
يبرر حدو األدباء وراء الرمزية
 ،وميما يكف مف قوؿ ّ
المذاىب لو خصائصو الفنية والموضوعية .

الخاتمة
 نتائج البحث -:في ىذه الدراسة حاولنا استخالص جممة مف النتائج التي توصمنا إلييا وأبرزىا
:
اف شعراء الجاىمية لـ يكونوا بمنأى عف استخداـ الرموز واألساطير في قصائدىـ.
إف أبواب البالغة العربية قد تناولت مفيوـ الرمز  ،مف خالؿ موضوعاتيا :التشبيو والكناية واالستعارة .
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اف الغموض الفني ليس معناه فناء الوضوح واإلبانة في التعبير عف التجربة ،وانما معناه تكثيؼ الصور الفنية في التعبير  ،دونما استبداد في الفردية المستغرقة
بالرمز والطالسـ  ،وىو ما أشار إليو الجرجاني والقرطاجني .
-اف الرمز في الشعر العربي لـ يتخذ معنى اصطالحياً إال في العصر العباسي

الذي كاف عصر التحوؿ الظاىر في الحياة االجتماعية والعقمية .

إف استكماؿ التشيع والتصوؼ وسائميما المذىبية واألسموبية كاف مدعاة إلى نشاطالتعبير الرمزي عمى ألسنة األدباء شعراء وكتابا ،واستتبع ذلؾ أف يتضح معنى
الرمز في أذىاف النقاد .
إف شيوع الرمز في الشعر العراقي كاف بسبب الخوؼ مف بطش األنظمةالسياسية الحاكمة آنذاؾ فضالً عف أسباب ثانوية أخرى .

-إف الرمزية في الشعر العربي الحديث ،لـ تنتشر وتعـ إال بعد عاـ (  ،)1936حيف

أخذ الشعراء المبنانيوف ،يخرجوف عمى المألوؼ في الشعر العربي مف حيث المعنى
والمبنى.
اعتمد الشعراء العرب الرمز لتوليد الصور الشعرية ،وذلؾ مف خالؿ تداخؿاأللواف والعطور واألصوات ،كما عند الشعراء( :صالح لبكي) و(يوسؼ غصوب)
و(اديب مظير) وآخريف.
تأثر الرمزية الجديدة في القصيدة الحديثة ببعض شعراء المدرسة الكالسيكيةالحديثة مثؿ(:احمد شوقي) و(الجواىري) و(الشبيبي) و(الحبوبي) و(اليازجي)
و(بدوي الجبؿ) و(األخطؿ الصغير).
اف الرمزية الجديدة قد رضعت مف ثدي الرومانسية التي غذتيا التراجـ الحديثةعف اآلداب األوربية.
Abstract
The Symbols in Arabic poetry this study deals with the
symbol in Arabic poetry because it is one of the subjects that
excite celibate . The study includes an introduction in which the
researcher explains that symbolism was culminant in Iraq in
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1941. Many poets adopted symbolism at that time because of
political reasons .
The study sheds light on symbolism as a linguistic term . It
reveals symbol in the ancient Arabic poetry through the
knowledge of poets of legend and its use in their poems as in
zuhair , Umru'a Al-Quis , and others . The symbol was not
crystallized as a concept till the asbassid Eraby Bashar Bin Burd
who could violate the common linguistic rules through the
adoption of senses correspondence which mean that all senses
could produce united psychological impression .
The study deals with the Arab poets who were affected by
the new symbolism which come from over seas . The researcher
mentions sa'eed Aql , Adeep mudhhir , Mahmoud Hasan Ismail
and Yousif Ghasoub in the study . He wrote some of their poems
.
Then the researcher distinguishes "the symbol in Iraqi poetry"
and he mentions Al-Shibibi , Al-Jubouri , Al-Jawahiri , Al-Sayyab ,
Safa' Al-Haidari , Hasab Al-Shaikh Ja'afar , Abdul – Razzaq AbdulWahed and Others to conclude that Iraqi poetry was not far from
what was going on .
The study ends up with the conclusions arrived at a
bibliography .
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