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 أثر القرآن الكريم في اللغة واألدب 

ٌَُتْح ألمة من األمم كتاب مثلُه  القران الكرٌم مفخرة العرب فً لؽتهم ، إذ لم 

وي من حٌث البالؼة والتأثٌر فً النفوس والقلوب ، سواء حٌن ال دٌنً وال دنٌ

ٌتحدث عن عبادة هللا الواحد األحد وعظمته وجالله ، أو عن َخلْقه للسموات 

واألرض ، أو عن البعث والنشور ، أو حٌن ٌشرع للناس حٌاتهم وٌقٌمها على نهج 

 سدٌد ٌحقق لهم السعادة فً الدارٌن : األولى واآلخرة .

د ٌمضً فً تالوته حتى ٌروع سامعٌه، وٌأخذ بمجامع قلوبهم، سواء ال ٌكا

كان ألد  أكانوا من أنصاره أم من أعدابه فقد روى الرواة أن الولٌد بن المؽٌرة الذي

خصومُه سمعه ٌتلو بعض آي الذكر الحكٌم ، فتوجه إلى نفر من قرٌش ٌقول لهم : 

الجن ، وان م اإلنس وال من كالم )) وهللا لقد سمعت من محمد كالماً ما هو من كال

 الوة ، وان أعاله لمثمر وإن أسفله لُمؽدق ((. له حالوة وان علٌه لطُ 

ووضح أنه أحسَّ فً دقة أن آي القرآن تباٌن كالم اإلنس من فصحابهم كما 

تباٌن كالم الِجن الذي كان ٌنطق به ُكهنابهم . أنه لٌس شعراً موزوناً ، مما كان 

شعرابهم ، وال سجعاً مقفى مما كان ٌدور على ألسنة كهانهم ٌدور على ألسنة 

وؼٌرهم من خطبابهم ، إنما هو نمط وحدهُ فُصلَّت آٌاته بفواصل تطمبن عندها 

النفس  ، وتجد فٌها وفً كل ما ٌتصل بها من ألفاظ روحاً وعذوبة . إنه نمط باهر ، 

اإلنس  اجتمعتقل لبن ببٌانه والؼته ، ٌقول َجلَّ ذكرهُ : ))  معجزبل هو نمط 

 ظهٌراوالجن على أن ٌأتوا بمثل هذا القرآن ال ٌأتون بمثلِه ولو كان بعضهم لبعض 

شهدابكم من  وادعواوإن كنتم فً رٌب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله  ((



العرب عن معارضته عجزاً تاماً فمضوا  عجزوفعال ( دون هللا أن كنتم صادقٌن

ولم ، استعلتالباهرة أن  المعجزةٌجردون سٌوفهم وٌؽمدون ألسنتهم ، ولم تلبث 

تلبث أضواؤها أن انتشرت فً الجزٌرة العربٌة ، وسرعان ما بزؼت على دروب 

واسع فً تارٌخ  النقالبالعالم ومسالكه من أواسط آسٌا إلى جبال البرانس مما هٌأ 

ة العربٌة وأدبها . وُنجمل ذلك إجماالً . فأن تفصٌله ال ٌتسع له كتاب فضالً عن اللؽ

 صحؾ معدودة .

وأول ما كان من أثار القرآن الكرٌم أنه جمع العرب على لهجة قرٌش وحقاً 

تسود القبابل الشمالٌة فً الجاهلٌة ، ؼٌران هذه السٌادة لم تكن  اللهجةكانت هذه 

هم الذٌن ٌستخدموها ؼالباً . أما قبابلهم فكانت تلوك لهجات  تامة ، فقد كان الشعراء

تختلؾ عن اللهجة القرشٌة قلٌالً  أو كثٌراً ، حسب قربها من مكة أو بعدها فعمل 

القرآن على تقرٌب ما بٌن هذه اللهجات من فروق واستكمال السٌادة للهجة القرشٌة 

وأخذت هذه اللهجة تعُم بٌن  النهار . وأطراؾ، إذ كان العرب ٌتلونه آناء اللٌل 

القبابل الجنوبٌة متؽلؽلة فً األنحاء الداخلٌة التً كانت ال تزال تتكلم الحمٌرٌة . 

ولما فُتحت الفتوح وُمصرت األمصار أخذت لهجة تسود فً مشارق العالم االسالمً 

 ومؽاربه ، إذ كانت تالوته فرضاً مكتوباً على كل مسلم ، وحثَّ اإلسالم على حفظهِ 

وترتٌله ، ٌقول َعزَّ شأنه : )) ورتل القرآن ترتٌال (( )) ومن أعرض عن ذكري 

قال رب لم حشرتنً أعمى وقد كنت فإن له معٌشة ضنكاً ونحشرهُ ٌوم القٌامة أعمى 

بصٌرا قال كذلك أتتك آٌاتنا فنسٌتها وكذلك الٌوم ُتنسى (( . وبذلك تحول المسلمون 

تلوه كبٌرهم وصؽٌرهم حتى من سكنوا منهم فً جمهورهم الى حفظة للقران ، ٌ

 الصحارى البعٌدة ورؤس الجبال ، مما جعلهم ٌنطبعون بطوابعه اللؽوٌة .

لؽة ذات دٌن سماوي باهر ، وبذلك أحل فٌها وثانً آثارهُ أنه حول العربٌة الى   

معانً لم تكن تعرفها من قبله وال كانت تعرؾ العبارة عنها ، وعادة ٌقؾ مؤرخوا 

دب عند ألفاظ ابتدأها ابتداء مثل : الفرقان والكفر واإلٌمان واإلشراك واإلسالم األ

والنفاق والصوم والصالة والزكاة والتٌمم والركوع والسجود وؼٌر ذلك من كلمات 



الدٌن الحنٌؾ ، ولكن من الحق أن المسألة لم تكن مسألة ألفاظ فحسب ، إنما كانت 

الذي لم ٌكن العرب ٌعرفونه ، من الدعوة الى  أٌضاً مسألة دٌن جدٌد ، له مضمونه

عباد هللا واشتقاق الدلٌل علٌها وعلى وحدانٌته من خلق السموات واألرض ومن 

من عظمات ومن تارٌخ األنبٌاء وما ٌحمل من عبر ، ومن  ٌعًتارٌخ األمم وما 

 تقرٌر البعث والنشور .

ب اللؽة من الوحشٌة ومن اللفظ  الؽرٌب ، فأقامها فً هذا وثالث أثارهُ أنه هذَّ

األسلوب المعجز من البٌان والبالؼة ، وٌكفً أن تعود معلقة مثل معلقة لبٌد أو الى 

شعر قبٌلة مثل هذٌل ودٌوانها المطبوع لترى كٌؾ أنه حقاً أختطَّ أسلوباً جزالً ، له 

رونق وطالوة ، مع وضوح القصد والوصول الى الؽرض من أقرب مسالكُه ، وهو 

لٌس فٌه زوابد وال فضول ، فاللفظ على قدر المعنى وكأنما ُرسم له رسماً ، أسلوب 

وهو لفظ ال ٌرتفع عن اإلفهام وال عن القلوب ، بل ٌقرب منها حتى ٌلمس الشؽاؾ . 

ومما ال شك فٌه أن القران هو الذي ابتدع هذا األسلوب المحكم ، بل هذا األسلوب 

تمتع له واألفواه حٌن تنطق به والقلوب حٌن السهل الممتنع الذي ٌلذ اآلذان حٌن تس

تصؽً الٌه هذا األسلوب الذي ٌمٌز عربٌتنا ، والذي استطاع أن ٌفتح القلوب حٌن 

فتح العرب األمصار فإذا أهلها مشدوهون ، وإذا هم ٌهجرون لؽاتهم المختلفة الى 

 لؽته الصافٌة الشفَّافة .
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 دعوى ضعف الشعر االسالمي

فكرة ضعؾ الشعر العربً بعد  ٌشٌع بعض الباحث من عرب ومـسـتـشـرق

والثالث  أحكاما وآراء أطلقها بعض النقاد فً القرن الثانً اإلسالم وٌـرددون

  اإلسالم وانصراؾ الشعراء عن قوله عندما قرروا ضعؾ الشعر بعد  الهجري

 الناس وبعد

 . والشعراء ٌتبعهم الؽاوون ةكرٌمعن االهتمام بالشعر منذ إن نزلت اآلٌات ال

 «.ٌهٌمون وأنهم ٌقولون ماال ٌفعلون... ألم تر أنهم فً كل واد

 أحدكم قبحا ودما خٌر له من أن تلا جوؾٌموتناقلوا حدٌث الرسول )ص(: ألن 

 تلا شعرا.ٌم

علم قوم لم ٌـكـن عـلـم  لـشـعـروقالوا: إن عمر بن الخطاب قـال: كـان ا

وتـشـاؼـلـوا بـالجـهـاد  ب فتشاؼلت عنه الـعـر،   فـجـاء اإلسـالم Jأصـح مـنـه

 ولهٌت عن الشعر ورواٌته. فارس والروم  وؼـزو

 : إن الشعر نكد بابه الشر.األصمعًورددوا قوله 

شـؽـلـهـم  بما  أول اإلسـالم وقولة ابن خلدون: انصرؾ العرب عن الـشـعـر

 وما أدهشهم فً أسلوب القرآن ونـظـمـه،  والوحً مـن أمـر الـدٌـن والـنـبـوة

 والنثر زمانا.  وسكتوا عن الخوض فً النظم لك فأخرسوا عن ذ

 



المحدث  كـان لـهـا صـدى دراسـات  بثوثة فً كتب األقدمالمإن هذه النصوص 

 . فاستندوا إلٌها وبنوا علٌها نظر الشعر اإلسالمً

 إجمال ذلك الصدى فً كتب المحدث باآلتً:وٌمكن 

 ذلك وسكت شعراؤهم لٌستمعوا إلى كلمة هللا شؽلوا بالقرآن ٌن لمالمس إن - 1

 بـكـنـه الـرسـالـة الجـدٌـدةلمٌن الصدى القوي الذي رن فً أسماع العـا

 كان جدٌرا بان ٌوقؾ أسالٌب القول والتفكٌر أال فً هذه الرسالة  وفلسفتها

 نفسها.

 ومذهبه ؼٌر مذاهب الشعراء إن طرٌق اإلسالم ؼٌر طرٌق الشعر  - 2

بما بٌن ا كان أكثر قولهم عصبٌة جاهلـٌـة وفـخـرا وحـمـاسـة نمالشعراء إف

 وهـجـاء ومـدحـا بـاطـال ابلهم من تنازع ومطاولة باألنساب واالحتسـابقب

 . وهً مذاهب حاربها اإلسالم

 .  فً الشر فإذا أدخلته فً باب الخٌر النوان الشعر نكد ال ٌقوى إال

 إن بعض الشعراء شؽلوا عن الشعر بالجهاد فً سبٌل هللا.  - 3

علٌه فً  كانوا لما  إن النبً )ص( لم ٌهٌا لعامة الشعراء مكانا رحٌبا فً كنفه  -4

 . الشعر فـكـؾ بـعـضـهـمـا عـن قـول شعرهم من مذاهب ال ٌـقـرهـا الـدٌـن

قبٌل  كان بدأ فً الحقٌقة إنماؾ الذي ٌبدو على الشعر اإلسالمً إن الضع  - 5

الذي  ولم ٌبق إال األعشى  كان قد انقضى عصر الفحول  اإلسالم ال بعده

 وٌعلن  وهو فً طرٌقه إلى النبً )ص( لٌمدحه - كما تقول الرواٌة - مات

ولم  أن ٌكؾ عن قول الـشـعـر أوشك، ٌن ولبٌد الذي كان قد بلػ الست إسالمه

 مفردة بعضهم مجٌـد فـً قـصـابـد ٌبق عند ظهور اإلسالم إال شعراء مقلون

 . ولكن ال ٌبلؽون شاو هؤالء الفحول



شعر حسان  ولتأكٌد مقولة ضعؾ الشعر اإلسالمً ٌورد هؤالء الباحثون القول بأن 

عن قول  تماماً  ابن ثابت الن وضعؾ فً اإلسالم وان بعض الشعراء قد انصرفو

 . لبٌد بن  ربٌعه مثل   الشعر بعد اإلسالم

 اإلسالمً وفً الجانب األخر ظهر فرٌق من الباحث رفضوا القول بضعؾ الشعر

تقدمت خطوات هٌأ  إن لم تكن قد وأكدوا إن نهضة الشعر قد استمرت بعد اإلسالم

 . لها اإلسالم من أسباب التقدم والنهوض
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 األغراض الشعرية 

، كانت تعالٌمه تدعوهم للخضوع الى نظم  أتباعهعندما جاء االسالم ، وكثر 

الحٌاة ، فكان البد أن ٌلتزم الشعراء بتلك النظم  ألوانخاصة ، وقوانٌن شاملة لكل 

سب وتلك وان ٌتوجهوا فً أؼراضهم نحو تلك الحٌاة الجدٌدة ، وٌطرحوا ما ال ٌتنا

فً حٌاتهم الجاهلٌة ، ألنها لم تعد تتفق ومبادئ  ألفوهاالحٌاة من األؼراض التً 

المجتمع االسالمً الجدٌد ، وابرز تلك األؼراض التً ابتعد عنها  وأخالقٌات

 الشعراء المسلمون الؽزل المتهتك والخمرٌات والهجاء المقذع الفاحش .

ٌل على السنة الشعراء عذباً رقٌقاً ، حٌث إال أن الشعر ظل ٌصور حٌاة الناس ، وٌس

، فلم ٌبق  أفكارهمٌستوعب همومهم ، وٌعبر عما ٌجٌش فً صدورهم او ٌدور فً 

 رسول هللا إال وقد قال الشعر وتمثل به . أصحاباحد من 

ؼراضاً جدٌدة لم ٌعرفوها من قبل وانتظمت تلك واستحدثت حٌاتهم الجدٌدة أ

 -كاآلتً : األؼراض

 الشعر الدٌنً : 

كان الشعر الدٌنً ابرز األؼراض الجدٌدة ، حٌث بدأ الشعراء ٌتحدثون عن 

عقابد الدٌن ومثله العلٌا ، وٌدعون الى التمسك بها والتحلً بما تدعوا له ، وهو لون 

جدٌد من الشعر لم ٌكن دٌن العرب من قبل االسالم ٌستوعب أن ٌتحدثوا عنه 

 بؽرض شعري خاص .



راء فً هذا الؽرض عن وحدانٌة هللا ، وعن الوحً والنبوة ، وعن عقٌدة تحدث الشع

الخلق والحٌاة ، وعن الموت والبعث والحساب ، وعن الثواب والعقاب ، والجنة 

 والنار ، والحالل والحرام .

وبرسل هللا الذٌن بعثهم للناس )) قل  باألنبٌاء األٌمانٌدعوا مثال الى  فاإلسالم

 بكته وكتبه ورسله ، وال نفرق بٌن احد من رسله (( .كل آمن باهلل ومال

 بقوله : اإلٌمانفتناول حسان هذا 

 ن عل ــاوات مــرسول الذي فوق السم          داً ــــــدت بإذن هللا أن محمــــشه

  لــــــه متقبــــن ربـــــل مـــــه عمــــل         الهما ــــــوأن أبا ٌحٌى وٌحٌى ك

  عادى الٌهود ابن مرٌم          رسول أتى من عند ذي العرش مرسلوان الذي 

 ٌجـــاهد فــً ذات االلـــــه وٌعــــــدل          همــاؾ إذ قام فٌــا األحقــوأن أخ

 الوعظ واإلرشاد : 

وتنفٌذها ، فنشأ  ن ونواهٌه الى الحث على االلتزام بهااحتاجت أوامر الدٌ

الوعظ واإلرشاد ، وقد حاول شعراء صدر االسالم  لون جدٌد من الشعر هو شعر

اإلفادة من فنهم الشعري لتحقٌق هذه الؽاٌة النبٌلة التً دعا الٌها القران بمثل الى 

 سبٌل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة (( .

 وأكد رسول هللا ) ص ( بقوله )) الدٌن نصٌحة (( .

وتعد المٌة صرمة بن أبً أنس األنصاري فً طلٌعة تلك األشعار ، فقد 

 ، أبنابهصاغ ُمثل االسالم ، وكثٌراً من مبادبه بأسلوب رفٌع ، وتوجٌه بنصٌحته الى 

 -وهً طوٌلة نكتفً منها بقوله :

 ٌا بنً األرحــام ال تقطعــوها        وصلوها قصٌرة من طـــوال 

 واتقوا هللا فً ضعاؾ الٌتامى        ربما ٌستحٌـــــــل ؼٌر الحالل 



 واعلـــموا أن للٌــــتٌم ولٌــــاً        عالماً ٌهتـــدي بؽٌــر الســؤال 

 الى أن ٌقول :

 واجمعـوا أمركـم على البر والتقــ      وى وترك الخنا وأخذ الحالل

 . واإلرشادظ وهً تسٌر على هذا النهج فً النصح والوع

 الزهد :

ومما دعا الٌه االسالم الزهد فً الحٌاة الدنٌا ومتاعها الزابل فالمسلم الصحٌح 

من رفض متاعها ، وزهد عما فٌها ، وعاش آلخرتِه ، وهذا ال ٌعنً الدعوة الى 

الرهبنة واالنقطاع عن الدنٌا ، الن االسالم ٌدعو الى العمل واالعتدال فً التمتع بما 

 او تفرٌط . إفراطمن زخارؾ الحٌاة ومتاعها ، بال  وهب هللا

وقد انتشر فً أرجاء الدولة االسالمٌة عدد كبٌر من الوعاظ الزهاد الذٌن ال 

ٌفترون عن الدعوة الى الزهد ، واالبتعاد عن ملذات الدنٌا ومتاعها ، وٌذكرون 

د محمد ) ص بالموت واآلخرة ، مستلهمٌن آٌات القرآن الكرٌم ، ؛ وسٌرة خٌر الزها

 (، وأحادٌثه الشرٌفة . 

أنتشر هؤالء الوعاظ الزهاد بعد أن أن كثرت األموال بأٌدي الناس وبدأت 

 الحٌاة تمٌل نحو الترؾ والعبء من ملذات الدنٌا ونعٌمها .

وكان من الطبٌعً أن تترك تلكم المواعظ أثرها البالػ فً نفوس الشعراء الذٌن كانوا 

 اظ ودروسهم .ٌترددون على مجالس الوع

وظهر ذلك جلٌاً فً أشعارهم ، وعرؾ بشعر الزهد عدد من شعراء صدر 

 االسالم ، كعروة بن زٌد الخٌل وأبً أألسود الدؤلً .

أما من الشعراء األموٌٌن فعرؾ سابق البربري ، ومالك بن دٌنار ، وعروة 

 بن اذٌنة ، ومعظمهم شعراء الخوارج .



لوا مبادئ الزهد وأصوله األولى ، كما و استطاع هؤالء الشعراء أن ٌتمث

استطاعوا أن ٌجعلوا هذا اللون من الشعر ؼرضاً مستقالً قابماً بذاته ، ٌقوم على 

أسس ومبادئ الزهد االسالمً التً تتمثل فً ترك العرض الفانً ، والرضا بالقلٌل 

 منه ، والرؼبة فً نعٌم اآلخرة الدابم .

 قال حرب بن  المنذر بن الجارود :

 فحسبً من الدنٌا كفاؾ ٌقٌنً      وأثواب كتان ازور بها قبري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشعر الحر

استطاع االتجاه الرومانتٌكً متمثال بشعراء الدٌوان وشعراء أبولو وشعراء المهجر أن     

هذا القرن ،وذلك بما  ٌعكس صورالقلق التً عصفت بااْلمة العربٌة خالل النصؾ األول من من

جسده من أحالم وعواطؾ ، وما عكسه من آمال وطموحات . لكنها كانت آماآل تداعب قلوب 

الشعراء وتدؼدغ مشاعرهم وتسبح فً عوالم بعٌدة ،محاولة أن تقنعهم بجدوى مواقفهم التً 

اًمما سعوا تعتمد على االحالم والرؤى ، بعٌدة عن الواقع الذي ٌصدم وجودهم ،والٌحقق لهم شٌب

 الى تحقٌقه .

وقد استفزت نتابج الحرب العظمى الثانٌة جهود الشعراء واستنفرت مشاعرهم ، لٌنظروا   

نظرة واقعٌة الى أمتهم لٌجعلوا للشعر ولوظٌفته االجتماعٌة وسٌلة لتجاوز تلك الصورة التً 

 استؽرقت من حٌاة أمتهم خمسٌن سنة أو ٌزٌد .

اٌة هذه الحرب أن ٌجعل من الشعر رسالة اجتماعٌة وتحتم على الشاعر منذ نه  

ُ ،خصوصا  وحضارٌة ٌستجٌب لها فً ظل ما تؽٌر من القصٌدة شكال ومضمونا

بعدما اشتدت الصلة بٌننا وبٌن الؽرب ،وتأثرنا وأعجبنا بشعرابه ونقاده ، الذٌن كانوا 

 قد سبقونا أشواطا طوٌلة .

والفنٌة ولدت القصٌدة الحرة لتصبح  واستجابة لكل العوامل الحضارٌة والفكرٌة 

ظاهرة على ٌد نازك المالبكة وبدر شاكر السٌاب ، وتتجسد فً موضاعتها 

وأفكارها اتجاها واقعٌا ٌبتعد به عن تلك األفكار التً صاغ بها الشعراء عالمهم 

 المنشود وبنوا بها قصورهم فً األبراج العاجٌة .

ها من مشاكل اإلنسان المعاصر ، وما وصارت القصٌدة الحدٌثة تستمد موضوعات 

 ٌعصؾ به من وٌالت ، وماٌفكر به من تؽٌٌر نحو حٌاة أفضل .

 

 

 



 النشأة واألسباب والمصطلح    

،  1446إذا كانت قصٌدة )الكولٌرا( لنازك المالبكة التً كتبتها فً نهاٌة عام     

أولى محاوالت  وقصٌدة السٌاب )هل كان حٌاً( التً نظمت بعد ذلك بقلٌل ، تمثل

الشعراء العراقٌٌن بعد الحرب العالمٌة الثانٌة والتً تحقق بفضلها انتشار ظاهرة 

الشعر الحر هذه ، فأن هاتٌن القصٌدتٌن وما تالهما من قصابد لشعراء آخرٌن ، قد 

سبقت بمحاوالت فردٌة ال ٌمكن التقلٌل من شأنها، على الرؼم من أنها لم تحقق 

 تً حققها الشعراء العراقٌون .ظاهرة فنٌة عامة كال

. وكان  1495، وأحٌاه جمٌل صدقً الزهاوي عام  1946من ذلك ،الشعر المرسل الذي  نظمه رزق هللا حسون عام 

" والواقع ان محاوالت الكثٌرٌن ممن خرجوا عن القصٌدة 1أمٌن الرٌحانً قد نظم شعراً منشوراً فً السنة نفسها "

محاوالت كثٌرة ، اال انها  لم تكن من صمٌم القصٌدة الحرة  العمودٌة ، قد اختلفت من شاعر آلخر، ولكنها على انها كانت

التً تعتمد التفعٌلة ، واذا اقترب بعضها من هذا الشكل ، فقد كانت محاوالت فردٌة ال تمثل ظاهرة فنٌة ، كالتً بدأها كل 

السياب  وصارت ظاىرة متميزة سرعان ما أقدم عمى النظم بيا معظم من المالبكة و 
 شعراء العصر.

ومن ىذه المحاوالت األولى , ما جاء عفويًا غير مقصود , أو ماجاء مقصودًا    
ولكن توقف .. لقد ترجم المازني ترجمة حرة بعض قصائد الشعر اإلنكميزي , 

 . 5091واستخدم خميل مطران بحورًا مختمفة في قصيدتو )نفحة الزىر (عام 

ٌن جرأة فً تجربة األشكال وكان أحمد زكً أبو شاذي من أكثر شعرابنا المحدث   

الشعرٌة وربما كان لتأثره ببعض الشعراء األنكلٌز دور فً هذا االندفاع الى النظم 

بهذه األشكال ولم ٌقتصر فً محاوالته على تجربة الموشح واألشكال المقطوعٌة 

أخرى ،بما فً ذلك السوناتا االنكلٌزٌة ، ولكنه جرب ذلك الشعر المرسل والشعر 

لٌزي .وربما كان أبو شاذي قد هدؾ فً محاوالته تلك ، ان ٌحقق فً الحر االنك

قصابده إسلوبا جدٌداً ٌتسم بالبساطة ، وخلق موسٌقى وإٌقاع جدٌدٌن. ومن هنا كانت 

دعوته عن شكل جدٌد ٌتٌح له حرٌة أوسع فً أستخدام اإلمكانات العروضٌة 

 -وهو زعٌم جماعة أبولو –" وقد شجع إندفاع أبً شاذي 2والسماح بحرٌة التعبٌر "

العدٌد من شعراء هذه الجماعة لٌحققوا ما حققه زعٌمهم فً ذلك . وكان من أكثر 



الشعراء المحدثٌن تحقٌقاً لهذه الشكل فً قصابده ، فقد نظم خمس قصابد فٌما بٌن 

ولكن الذي ٌؤسؾ له توفقه عن األستمرار عن تلك  1421 -1426عامً 

 المحاوالت .

والته فً كتابة الشعر الحر ، اثر فً العدٌد من جماعة أبولو بوصفه وقد كان لمحا  

شاعر كتب الشعر الحر زعٌماً لهذه الجماعة ، كما أنه وصؾ نفسه )بأول 

 . بالعربٌة(

وقد مارس شوقً هذا النظم فً بعض مسرحٌاته الشعرٌة ، ونظم خلٌل شٌبوب   

دمة قصٌدته )الشعراء( العدٌد من قصابده على هذه الطرٌقة ، واستخدم فً مق

مصطلح )الشعر المطلق( مرادفاً للشعر الحر ،وفرق بٌنه وبٌن الشعر المنثور الذي 

"، ثم عاود 4( "1421الوزن له وال قافٌة ، وربما أُرخت أولى قصابده الحرة سنة )

( فً قصٌدته )الحدٌقة المٌتة ولقصر 1434خلٌل شٌبوب بعد ذلك تجربته فً عام )

 الباكً ( .

وقد تابع العدٌد من الشعراء نظم قصابدهم على هذه الطرٌقة .ومن هؤالء    

ونسٌب عرٌضة فً قصٌدته 1499خلٌل مطران فً قصٌدته )نفحة األزهار ( عام 

)النعامة( و)عمى طريق ارم وجبران في )المواكب ( والياس أبو شبكة في قصيدتو 

 ا في )أفاعي الفردوس( .  )الصالة الحمراء ( وقصيدتو )الدينونة ( ونشرت كمتاىم

وشبيو بيذا قصيدة الشاعر رشيد سميم الخوري )أقصى التجمد( وقصيدة   
الشاعر إيميا أبي ماضي )الشاعر والسمطان الجائر ( , كما نشر مصطفى عبد 
المطيف السحري عدة قصائد من الشعر الحر في ديوانو )أزىار الذكرى( , ونشر 

روب( , أما الدكتور محمد مصطفى بدوي فيصرح محمد منير رمزي قصيدة )نحو الغ
تأثر بنظمو لمشعر الحر)بإليوت( و )ىوبكنز( عندما كان يدرس في انكمترا , وقد بأنو 

 وردت لو عدة قصائد في ديوانو )رسائل من لندن( ولم يكتفي الدكتور 



بدوي بما نظم من قصائد حرة ,وانما راح يدعوا الى ممارسة القصيدة الحرة والى 
حطيم األوزان والقوافي التقميدية , ألنيا صارت في ىذا العصر عقبات في سبيل ت

 التعبير الحر الخالص عمى حد تعبيره .

ومن الشعراء الذٌن ٌرد ذكرهم فً هذا المٌدان )علً أحمد باكثٌر ( فً ترجمته    

لمسرحٌة شكسبٌر )رومٌو وجولٌت( وفً أولى مسرحٌاته )السماء( و)أخناتون 

 ، وقد أطلق على محاوالته تلك ) الشعر المرسل(.1443تً ( عام ونفرتٌ

محاولة -تلك كانت محاوالت تمت خارج العراق ، أما فً العراق إذا أستثنٌنا   

 1421فأن أولى القصابد التً نشرت كانت سنة  –رزق هللا حسون التً أشرنا الٌها 

ع )ب.ن (ونشرت ، وقد وردت فً جرٌدة العراق تحت باب )نظم طلٌق( وبتوقٌ

قصٌدة للمازنً ، ونشرت جرٌدة األستقالل سنة  1424مجلة الحرٌة الصادرة سنة 

قصٌدة لشاعر اسمه )مدحة( تحت باب )الشعر المرسل( بعنوان )فتاة  1439

قصٌدة ألنور شاؤل تحت باب )الشعر  1424الشرق( ونشرت جرٌدة العراق سنة 

" وكان 6دٌب اللبنانٌة عدة قصابد حرة"المرسل(أٌضا وٌنشر سلٌم حٌدر فً مجلة األ

الزهاوي واحداً من الشعراء الذٌن جددوا االوزان والقوافً ، وحاول أن ٌحرر 

الشعر من القافٌة بما أسماه الشعر المرسل ونظر الى األوزان نظرة واسعة وأجاز 

 . للشاعر أن ٌنظم على أي وزن شاء

قد سبق الٌها شعراء من مصر  ونخلص من كل ما مر ، الى أن محاوالت عدٌدة   

والعراق ولبنان وسورٌا ومن شعراء المهجر ، لكن تلك المحاوالت كانت فردٌة لم 

ٌخطط لها أن تكون ظاهرة أدبٌة ،لها دواعٌها وأسبابها التً ترتبط بها وتؤدي الٌها 

، أو فلسفة تقوم علٌها ، بفعل دواعً العصر ومتطلباته اإلجتماعٌة والفكرٌة 

 ٌة .والحضار

شاكر السٌاب وآخرٌن  كل من نازك المالبكة وبدر االستجابةولكن الذي حقق هذه   

،وعلى الرؼم مما أثارته هذه المحاوالت من جدال بٌن نقاد  1446،وفً نهاٌة عام 



أن البٌاتً هو المبشر بالشعر الحدٌث ورد  العراق أنفسهم، فقد رأى نهاد التكرلً

علٌه موسى النقدي بأن السٌاب هو صاحب المحاولة اآلولى ، وٌعد السٌاب هو أول 

من نظم الشعر الحر ، بٌنما ترى نازك المالبكة انها أول من حققت هذا النظم فً 

 قصٌدتها ) الكولٌرا ( .

أول من نظم القصٌدة  وٌرى صالح عبد الؽنً كبة أن نازك المالبكة هً   

الحرة ،وأكد ناظم جواد أن قصٌدة )هل كان حباً( للسٌاب أنها أول قصٌدة فً الشعر 

 الحر.

وهكذا ٌصبح الشعر الحر ظاهرة أدبٌة ، بعد أن كان محاوالت فردٌة ، وٌصٌر   

 لهذه الظاهرة  

عن نظام له منهج ، وتوضع لدراسة كتب تؤرخ لبداٌاته  ، وٌكتب عن مصطلحه ، و

األسباب التً دعت اٌه ، فتضع نازك المالبكة أول كتاب نقدي لهذه الظاهرة ، 

وٌكون كتابها )قضاٌا الشعر المعاصر ( أول دستور نقدي لهل وٌثٌر عاصفة من 

الردود علٌه ، وٌكون كتاب )قضٌة الشعر الجدٌد ( لمحمد النوٌهً أول صدى لما 

أمثال محمد مندوروعز الدٌن  تكتبه نازك ، وٌتصدى لمناقشته كثٌرون ، من

إسماعٌل وٌوسؾ عز الدٌن وأحمد مطلوب وٌكون حصٌلة ذلك كله كتب تعالج 

 إصوله وتناقش مسابله .

ومن هذه الكتب )حوار مع الشعر الحر( لسعد دعٌبس و)حركات التجدٌد فً    

موسٌقى الشعر العربً الحدٌث( ل )س. مورٌه ( بترجمة سعد مصلوح وكتاب 

ر فً العراق لٌوسؾ الصابػ ، وٌتناوله بالدراسة الدكتور أحمد مطلوب الشعر الح

فً كتابه )النقد األدبً الحدٌث فً العراق ( وٌوسؾ عز الدٌن فً كتابه )فً األدب 

 بحوث ومقاالت ( . -الحدٌث

وٌكتب لهذا الشعر أن ٌقؾ على أرض ثابتة ، وأن ٌكون له رواده من شعرابنا   

الشعر كنازك المالبكة والسٌاب والبٌاتً وسعدي ٌوسؾ  الذٌن تألقوا فً سماء



وشاذل طاقة وأحمد عبد المعطً حجازي وأمل ونقل الفٌتوري ومحمود دروٌش 

 وسمٌح القاسم ، وعشرات ؼٌرهم .

لقد وقفت نازك المالبكة فً كتابها )قضاٌا الشعر المعاصر( تحدد األسباب   

ٌرون أن من هذه األسباب ، هً ولوع الموجبة الى تحقٌقه ، وردت على على الذٌن 

الشباب باألؼتراب والشذوذ ، أو ضٌقهم بأهوال القافٌة الموحدة ، وولعهم بالسهولة 

 أو أن الحركة بجملتها منقولة عن االشعر األوربً والعالقة لها بالشعر العربً.

ووصفت الشاعرة الرابدة بدٌال لهذه األسباب ، فهً ترى أن سلوك هذا النمط   

لجدٌد فً النظم إن هو إال تلبٌة روحٌة ، ولذلك فأن حركة الشعر الحر معقودة ا

 بضرورة إجتماعٌة ، على حد قولها فان المجتمع هو الجذر األساسً لها .

وتضع سبباً آخراً ،وهو مٌل القصٌدة الجدٌدة الى أن تخضع )الفن للحٌاة(.وهذا  

ة النقدٌة التً تستنبط موضوعاتها معناه أن الشعر الحر بدا ٌسٌر فً طرٌق الواقعٌ

 من المجتمع .

ومن األسباب األخرى التً تحددها ، مٌل الشاعر وحنٌنه الى األستقالل بشخصه 

تلبٌة لحاجة العصر ، وتأكٌداً لشخصٌته الحدٌثة لٌحقق آصالته الفردٌة و إبداعه 

 الشخصً .

ٌدة سعٌا الى تحقٌق التنوٌع والتؽٌٌر ، كما أن ألٌثار ومن األسباب أٌضاً، نفور الشاعر من النموذج الجاهز فً القص

الشاعر الحدٌث للمضمون هو واحد من األسباب الموجبة لهذا النظم ، فترى نازك أن الشاعر المعاصر بدأ)ٌتجه الى 

ولم تكن  العناٌة بالمضمون وٌحاول التخلص من القشور الخارجٌة .... وٌمنح السطوة المتحكمة للمعانً التً ٌعبر عنها (

الشاعرة الناقدة هً الوحٌدة التً وضعت اسبابا لقٌام هذا الشعر ، فقد سبقها الى ذلك أحمد زكً أبو شاذي ، حٌث أكد ) 

رؼبته فً تحقٌق أسلوب جدٌد ٌتسم بالبساطة والذاتٌة ، وخلق موسٌقى وإٌقاع جدٌدٌن ، ٌمكنان من إطراح الشكل التقلٌدي 

الساذجة لنتاج التجربة الشعرية كما يمكنانو أيضًا ٌاؼة التقرٌرٌة الصاخب ونؽمته الخطابٌة والص
 من تجنب المعجم الشعري المنتقى بما يكشف 

عن عالمو الداخمي  وعقمو الباطن وأن يستخدم الصور والرموز لكي ينقل جو تجربتو 
 من خالليا (.



عر الحر هو ما ٌحققه الش –ومن هذه األسباب أٌضاً فً نظر الشاعر ابً شاذي    

من حرٌة فً التعبٌر واستخدام تكنٌكات جدٌدة حسبما تملٌه التجربة الشعرٌة 

وموهبة الشاعر والسماح بحرٌة التعبٌر . ومنها أٌضا أن هذا الشكل افضل وسٌلة 

لصٌاؼة المالحم والدراما والقصص الشعري ، وٌرى أٌضا أن الشكل التقلٌدي ٌمٌل 

وإٌقاع تكنٌكاته ، وخالصة ما ٌعنٌه أبو شاذي ،  الى أستعباد الشاعر بوزنه وإسلوبه

 هو أن هذا اللون من الشعر ٌكشؾ عن وسٌلة جدٌدة تتٌح قدراً أكبر من الحرٌة .

ونخلص من هذا كله ،الى ان الشاعر المعاصر قد هدؾ بهذا النظم الى أن ٌحرر   

لمعاصرة نفسه مما رآه حقٌقاً فً تقٌٌد حرٌته والوقوؾ فً طرٌق تحقٌق شخصٌته ا

التً تسعى الى تحقٌق مضاكٌن جدٌدة مستمدة من واقع حٌاتنا ، كما أنه ٌرٌد أن 

ٌستجٌب لدواعً العصر األجتماعٌة والحضارٌة التً تتخلؾ فً تمثلها بالنسبة الى 

الشاعر األوروبً ، وربما كان ألتصال شاعرنا الحدٌث بالثقافة األوربٌة ، وتأثره 

ٌدان الشعر والنقد ، كألٌوت و ستوٌل ومن قبلهم ببعض من لمعت أسماؤهم فً م

كولرج وهازلت وؼٌرهم ممن الذٌن أثروا الشعر العالمً بأعمالهم  الكبٌرة ، أثر فً 

هذا التوجه . ونضٌؾ أن شاعرنا المعاصر ظل ٌنظر الى شعرنا العربً عبر قرون 

ال قدٌمة خلت نظرة أشمبزاز دفعته الى أن ٌكون رافضاً لكثٌر مما ورثه من أشك

،ظنا منه أن هذه األشكال كانت وراء أسباب التخلؾ ، فما علٌه إال أن ٌزور عنها 

 لٌحقق ذاته ورؼبته فً التحرر من أشكالها التقلٌدٌة . 
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 المذهب الرمزي

 المقدمة :

االوربٌة وبدات تتضح معالمها منذ بداٌة عصر النهضة عبر  تطورت االداب       

مسارات فنٌة متمٌزة، اصطلح النقاد على تسمٌتها بالمذاهب االدبٌة ،وتعد تعبٌرا 

امٌنا عن حاالت نفسٌة عامة اوجدتها حوادث التارٌخ ومالبسات الحٌاة،ونعنً 

ضع اسسها الشعراء بالمذاهب االدبٌة من الناحٌة النظرٌة هً تلك المذاهب التً و

 والنقاد والكتاب،وبٌنو االصول النظرٌة التً تقوم علٌها سواء فلسفٌة او فنٌة .

هذه المذاهب عتلى اختالؾ منازعها وتباٌن اتجاهاتها،اطلع علٌها دباؤنا وافادوا منها 

واتخذو من بعض مبادبها اسسا لتطوٌر ادبنا العربً،وما ٌتعلق به من نظرٌات 

،وؼدا ٌجاري اعظم االداب العالمٌة من حٌث مستواه الرفٌع ومن ومفاهٌم نقدٌة 

 الرفٌع ومن حٌث موضوعاته و أشكاله .

الرمزٌة : هً اإلٌحاء او التعبٌر ؼٌر المباشر عن النواحً النفسٌة المستترة، والتً 

ال تقوم على ادابها اللؽة فً دالالتها الوضعٌة،والرمز هو الصلة بٌن الذات 

د االثارة النفسٌة عن طرٌق االحساسات ال عن طرٌق التصرٌح واالشٌاء،فتول

 والتسمٌة .

والرمزٌة مذهب ادبً خلؾ البرناسٌة)الفن للفن(فً الشعر ،وتاتً فً المرتبة الثانٌة 

 بعد الرومانسٌة من حٌث الؽنابٌة .

،عندما اصدر 14وقد ظهر تبلور هذا المذهب فً النصؾ الثانً من القرن ال

اب مقاال سموه )مانٌفستو( ٌعلنون فٌه مٌالد تجربة جدٌدة ،تستخدم جماعة من الكت



فٌها الكلمات حاالت وجدانٌة،وكتب الشاعر الفرنسً بودلٌر قصٌدة مشهورة بعنوان 

)المراسالت فٌها للرمز دور بارز وبها عد مؤسس هذا المذهب وتاله تلمٌذه رامبو 

الشان لماال رمٌه الذي نحا (الذي عد الشعر صناعة لفظٌة الفكرٌة،وكذلك 1941)

،واذا شهدت فرنسا ازدهارا لهذا المذهب ، فان انجلترا رؼبت 1949النحو نفسه 

 عنه.

 

 ومن ابرز الشخصٌات فً المذهب الرمزي فً فرنسا وهً مسقط راس الرمزٌة:

 وتلمٌذه رامبو . 1469-1921األدٌب الفرنسً بودلٌر  -

 مذهب الحداثة أٌضاً . م وٌعد من رموز1949-1942وماالررامٌه  -

 م.1435-1911بول فالٌري  -

 فً ألمانٌا ر.م.رٌلكه وستٌفان جورج . -

 فً أمرٌكا ٌمً لوٌل. -

 وفً برٌطانٌا:اوسكار واٌلد . -

 الرمزية في األدب الغربي -1

الرمزٌة طرٌقة فً االدبً، تعتمد على االٌحاء بالفاكار والصور       

 تها ووصفها ،وهً بمثالٌتها تناقض الواقعٌة.واالحاسٌس،واثارتها بدل تسمٌ

نشأتها ترعرعت الرمزٌة فً ظل الفلسفة المثالٌة كرد على النزعة المادٌة وتفسٌرها 

الجبري للحٌاة وتنكر اتلمثالٌة قدرة العلم على ادراك الحقابق، فهناك اسرار ٌقؾ 

 العلم عاجزا عن الوصول الٌها.



ً وصل الٌها علم النفس فً تقسٌم العقل البشري استند الرمزٌون على النتابج الت -

الى منطقة الوعً ومنطقة الالوعً ،فمنطقة الالوعً هً مجال الشعر وفٌها تكمن 

 الحقٌقة.

مهد لهذه المدرسة الشاعر الفرنسً بودلٌر وقد ترجم للشاعر االمرٌكً )ادؼار  -

االول، وان  االن بو(وهو ٌرى ان الشعر خلق من الجمال منؽم، والؽموض عنصره

التعطش الى الالنهابً هو من طبٌعة االنسان ،وقد ظهر ذلك دٌوانه )ازاهٌر 

 الشر(،وٌعد رابدا للمدرسة الرمزٌة.

م 1919ولم ٌبلور هذا المذهب ىفً فرنسا اال بعد سقوط فرنسا امام بسمارك عام  -

 وسقوط الثورة الفرنسٌة،وشٌوع الخٌبة والٌأس فً الشعر الفرنسً.

 شعراء هذا المذهب فً فرنسا )رامبو وماالرمٌه وفٌرلٌن(.واهم  -

 

 ولم تعش الرمزٌة طوٌال بسبب انعزاالٌتها وانكارها لمعطٌات الواقع والعلم.

 الموضوعات ووسائل االداء:

الشعر الرمزي شعر وجانً وهو منبثق من الشعر االبداعً ، ولكنه مختلؾ عنه فً 

الفهو الٌعبر عن عواطؾ منفصلة واضحة، بل انه رد فعل على االبداعٌة المسرفة، 

 ٌعبر عن مشاعر مبهمة وحاالت نفسٌة ؼٌر محددة .

والشعر ومضات سرٌعة وخلجات عابر ولكً تصل الرمزٌة الى هذا المناخ 

الشعر كلمات:راى -1الشعلري ؼٌرت فً وسابل االداء.وسابل األداء فً الرمزٌة:

ل،ولم تعد قادرة على مواكبة الرمزٌون ان اللؽة جمدت من فرط االستعما

االحساسات العصرٌة ،وهً واضحة عقلٌة،واعماق الذات ضبابٌة رمزٌة،فحاولو 

 اٌجاد حل الزمتها.



اكتشؾ بودلٌر جمالٌة القبح،وادخل الى اللؽة الفاظا كانت ممنوعة قبله  -

 القبور العظام( .-مثل)الحالزٌن

 الداخلٌة.واهتم رامبو بلون الكلمة واٌقاعاتها  -

ولجا ماالرمٌه الى االنزٌاحات اللؽوٌة،وحمل اللؽة ما التحتمل فاصبحت اللؽة اهم  -

 من الموضوع فً القصٌدة.

الشعر موسٌقا : اعتبر الرمزٌون ان المنؽم اساس القصٌدة ومفاتحها، فالمناخ  -2

 البشعري ٌسهل الوصول الى منطقة الالشعور، وراو ان اثر العطر او اللون.

 استنجد بودلٌر بالموسٌقا: فقد

 تحملنً ىالموسٌقى مثل البحر 

 نحو نجمتً الشاحبة

 ادفع الشراع تحت سقؾ ضباب او فً اثٌر سرٌع

الشعر صورة وعالقات جدٌدة:ٌلجا الشاعر الرمزي فً صوره الى العالقات  -3

 جمٌلة اٌها البشر ،كحلم من حجر ؼٌر المتوقعة بٌن طرفً التشبٌه ،كقول بولدٌر:انا

ولجا الرمزٌون الى ما ٌسمى )تراسل الحواس( فالحواس المتبادل، والشلعر  -

 ٌستطٌع تشبٌه المؤثرات السمعٌة بالبصرٌة او اللمسٌة الن وقعها فً النفس متشابه.

وٌرى بولدٌر ان )تداخل الحواس(ٌجعل الكلمة ؼابة من الرموز، فتاخذ الكلمات  -

 جدٌدة تمكن من الوصول الى منطقة الالشعور. دالالت

والرمز اقدر على -الشعر رمز:الرمز هو األداة الربٌسٌة للتعبٌر فً هذا المذهب -4

نقل الحالت النفسٌة والشعورٌة التً ال ٌصرح بها الشاعر، كالرمز بالون االحمر 

 الى الثورة والحركة والحٌاة،و هذا هو سبب ابهام الشعر.



حر:أدى تؽٌٌر البنى الداخلٌة للشعر الى تؽٌر شكل القصٌدة الخارجً، الشعر ال -5

وقد راى الشعراء الرمزٌون ان عفلى الشاعر ان ٌخضع القالب الشعري لخوالجه 

المتؽٌرة، فاطلقو حرٌة الشكل وحاولوا العثور على النؽمة المطابقة لخفقات الروح 

 والوجان.

 الرمزٌة فً االدب العربً الحدٌث -2

 رق بٌن الرمز والرمزٌة:الف

الرمز: موجود فً كل ادب ، شعري او نثري،فاللٌل فً قصٌدة امرئ القٌس رمز 

 لحالته الوجدانٌة، وهو ٌوحً بالحزن والحقد والخٌبة.

الرمزٌة : هً مدرسة أدبٌة ذات اسس ومقاٌٌس محددة وهً بنت الفكر الذي انتجها 

 المجتمع الذي احتضنها.

 عربً:الرمزٌة فً النثر ال

 كان جبران اول من التفت فً نثره تٌارات االبداعٌة والرمزٌة والصوفٌة. -

 وتمٌز نثره بالحس الرفٌع واستخدام االلفاظ الموحٌة والعبارات الحالمة. -

وتظهر الرمزٌة عنه فً شخصٌة )حفار القبور( فالحفار قناع رمزي ٌبسط من 

ٌرى االنسان العادي كحبنات  خالله جبران افكاره ومواقفه.وهو ثوري ٌرى ماال

 الجن، وٌمٌز بٌن االموات واالحٌاء فً المجتمع وٌدعو مخاطبه

 

لٌتزوج صبٌة من بنات الجن، وٌتعلم حفر القبور ، ومن خالل الدالالت المتالحقة 

 ٌعبر عن ثورته على التقالٌد التً سٌطرت على عقول الناس.

 الرمزٌة فً الشعر العربً:



ث عن الرمزٌة فً الشعر العربً الحدٌث واٌد ما تذهب (: تحد1445س دورة )

 الٌه بشاهد واحد من الشعر العربً الحدٌث.

ظهرت الرمزٌة عند بعض الشعراء فً سورٌة ولبنان والعراق ومصر فاتخذوها  -

 مذهبا لهم.

 منهم من سار فٌها حتى النهاٌة ، ومنهم من استفاد منها ثم تحول الى ؼٌرها. -

 ى:من الفبة االول

رابدها: الشاعر سعٌد عقل الذي مهد لها فً المقدمة النقدٌة لقصٌدة المجدلٌة.  -

 وٌرى ان ؼاٌة الشعر نقل حالة نفسٌة مسعصٌة على العقلً.

والشعر عنده مناخ ولٌس افكارا، وهو مناخ ضبابً موسٌقً ٌعتمد على االٌحاءات 

الموسٌقٌة والصور الرمزٌة، وٌستند الى تبادل الحواس ، فالحب اؼنٌة اطٌب من 

 الشذا كما ٌقول:

 هواك ٌاشاعري اؼنٌة الخاطر

 اطٌب ، اشهى ، الذ من شذا عابر

 خالص وٌتوق سعٌد عقل الى الوصول الى شعر رمزي -

 وقد حاول ان ٌخلق فً اللؽة ،فاضر باللؽة العربٌة كثٌرا. -

(:تحدث عن الفبة الثانٌة الذٌن اؼتنوا بالرمزٌة وعن 1441والفبة الثانٌة : س دورة)

 استخدام الشعر الحدٌث لألسطورة .

هناك مجموعة من الشعراء اتخذت الرمزٌة مذهبا لهم فاستفادت من خصابص  -

ها للتعبٌر عن أحساس دقٌق او تحلٌل فكرة عمٌقة او إضافة قٌم الرمزٌة، واستخدمت

نزار -وصالح لبكً-بشر فارس( جمالٌة لألدب كاإلٌحاء والمز واألسطورة ومنهم 

 السٌاب(.-عمر ابو رٌشة-قبانً



 استخدام الشعر الحدٌث للرمز األسطوري:كان ٌتم بطرٌقتٌن : -

انهرمز ٌؽنً النص، كاستخدام استخدامه بشكل سرٌع فً اثنء القصٌدة على  -1

 السٌاب لرمز سٌزٌؾ فً قوله:

 عند بابً ٌصربخ المخبرون

 وعر هو المرقى الى الجلجلة

 والصخر ،ٌا سٌزٌؾ، ما اثقله!

فالشاعر ٌشبه نفسه بسٌزٌؾ الذي ٌتعذب دابما بالصخرة التً ٌجرجرها داللة على 

 لقارئ بها.عذابه وؼربته ، ولكن هذه الرموز ال تؤدي دورها لجهل ا

استخدام الرمز األسطوري على ان ٌكون هو القصٌدة نفسها شكال ومضمونا  -2

 مادة وهٌكل:

حٌث تؽدو االسطورة شكالل من اشكال التعبٌر ومادة له ، بعد ان ٌشكلها الشاعر 

 بطرٌقة تناسب تجربته الشعورٌة ومثال ذلك قصٌدة )تموز جٌكور( للسٌاب.

 االنتشار ومواقع النفوذ:

ات الرمزٌة فً فرنسا حٌث ولدت اكثر المذاهب االدبٌة والفكرٌة، ثم امنتشرت بد

 فً اوروبا وامرٌكا.

وٌكاد ٌكون هذا المذهب نتٌجة من نتابج تمزق االنسان االوربً وضٌاعه بسبب 

طؽٌان النزعة المادٌة وؼٌبة الحقٌقة، والتعلق بالعقل البشري وحده للوصول الٌها ، 

الخالص عند السٌر فً الدروب الجمال، الشك ان الرمزٌة من خالل علوم توهم 

ثمرة من ثمرات الفراغ الروحً والهروب من مواجهة المشكالت باستخدام الرمز 

 فً التعبٌر عنها .

 أثرها فً األدب العربً :

 كان تأثٌر هذا المذهب قلٌال فً األدب العربً وذلك ٌعود الى سببٌن:



 الرمزي.النزعة االرستقراطٌة للشعر  -

الؽرض الذي تتسم به التجربة الرمزٌة مضمومنا وشكال ،وهذا ما تأباه وترفضه 

 البالؼة العربٌة القابمة على الوضوح والقصد.

لذا المذهب بعض االهتمام من لدن بعض الشعراء العرب كالشاعر اللبنانً سعٌد 

جران،كالهما من عقلً،والكاتب المؽربً محمد الصباغ ،اٌلٌا ابو ماضً وخلٌل 

شعراء المؽرب الذٌن استعانوا بالرمز وتوظٌؾ االسطورة وشخصٌات إسالمٌة 

 معروفة او جاهلٌة ذات شهرة وانتشار.

وٌتضح  مما سبفق مذهب ادبً ٌتحلل من القٌم الدٌنٌة ،وٌعبر عن التجارب االدبٌة 

عالم الفلسفٌة من خالتل الرمز والتلمٌح،ناٌا من عالم الواقع وجنوحا الى 

الخٌال،وبحثا عن مثالٌة مجهولة تعوض الشباب عن ؼٌاب العقٌدة الدٌنٌة،وذلك 

باستخدام التعبٌرٌة الجدٌدة،األلفاظ الموحٌة وتحرٌر الشعر من كافة قٌود الوزن 

التقلٌدٌة.وال شك فً خطورة هذا المذهب على الشباب المسلم ان درسه دون ان 

 تهدر القٌم الدٌنٌة . ٌكون ملما سلفا بأسسه المتقدمة والتً

 الرمزية ومدرستها

 ، بقلم حسن شوندي2911حزٌران )ٌونٌو(  11السبت 

 الدكتور حسن شوندي -

 عضو هٌبة التدرٌس بجامعة ازاد االسالمٌة فً كرج ،قسم اللؽة العربٌة -

 الملخص

فً مستهل عصر النهضة قام كثٌر من الشعراء الى االتٌان بالمواضٌع الجدٌدة دون 

بداع فً القالب الشعري فسموا بالمجددٌن فً التقلٌد،ثم ظهر جٌل اخر جعلوا اي ا

للخٌال والعواطؾ الفردٌة او تلمشتركة مع عواطؾ المجتمعالمكانة االولى فً 

انتاجاتهم االدبٌة.فاطلق علٌهم بالرومانسٌٌن،ثم ؼلب اخرون على الجو الشعري 



عربً من واقع الحٌاة فلونوا ووجدو الرومانسٌة تؽفل عما تجري فً المجتمع ال

اشعارهم بااللوان الواقعٌة واشتهروا بالواقعٌن وتابعهم اخرون احتل الرمز المكانة 

 االولى فً اشعارهم عرفوا بالرمزٌٌن

 الكلمات الدليلية :

 الرمزٌة،االسطورة،الصورة الشعرٌة

 الرمزية

ٌطرة تجعل الرمز الرمزٌة اتجاه فنً ٌؽلب علٌه سٌطرة الخٌتال على كل ما عداه س

 دااللة اولٌة على الوان المعانً العقلٌة والمشاعر العاطفٌة.

وطؽٌان عنصر الخٌال من شانه ان الٌسمح للعقل والعاطفة اال ان ٌعمال فً خدمة 

الرمز وبواسطته،اذ عوضا ان ٌعبر الشاعر عن ؼرضه بالؽفكرة المباشرة.فانه 

 (1اٌة الى الفكرة او العاطفة)ٌبحث عن الصورة الرامزة التً تشٌر فً النه

 المدرسة الرمزية

المدرسة الرمزٌة هً افراز حقٌقً للثورة العلمٌة والتطور التقنً والتكنولوجً الذي 

ساد فً نهاٌة القرن التاسع عشر وبداٌة القرن العشرٌن بعد ان أحرزت العلوم 

ونت الى تأسٌس التجرٌبٌة تقدما ملموسا فً تلك الفترة مما حدا بالفٌلسوؾ أوجست ك

 م .1934الفلسفة التً نادى بها ووضع قواعدها سنة 

بعد ذلك بفترة قصٌرة ظهرت عدة مداري ادبٌة هامة كان لها اثرها الكبٌر على 

احداث تؽٌٌرات فً التوجهات االدبٌة فً العالم ، وهذه المدارس هً الواقعٌة 

لوم التجرٌبٌة وبتلك الفلسفة والبرناسٌة والطبٌعٌة ، وقد تأثرت تاثرا واضحا بتلك الع

الوضٌعة فكانت دعوتهم فً جوهرها تنادي بعدم االٌمان اال بما ٌقع تحت الحس 

البشري وٌخضع للمالحظة والتجرٌب بحواس االنسان ، بمعنى أنهم ٌؽلبون المادة 

 وٌعتبرونها األساس لكل األفكار .



كنه مالوفعلى حالة فالرمز شا مألوؾ فً تعبٌر االنسان وفً طبٌعة االنسان، ل

واحدة ال ٌخلو منها معرض الرمز والكناٌة،وهً حالة االضطرار والعجز عن 

االفصاح ، فلم ٌرمز االنسان قط وهو قادر على التصرٌح والتوضٌح ولم ٌجد كلمة 

 واضضحة لمعنى واضح ثم اثر علٌها االلتواء شؽفا بااللتواء.

ٌه الٌحتاج الى مدرسة تنبه االذهان فاذا لوحظت هذه الحالة فالرمز اسلوب متفق عل

الٌه .فالخٌال ال ٌستشٌر مدرسة من المدارس لتشٌر علٌه ان ٌحلم بالصور 

والتشبٌهات او ٌحلم التحلٌل والتركٌب فً معامل الكٌمٌاء والشاعر الٌعاب اذا مثل 

مثل لنا الكواكب واالزهار فالبسها ثٌاب الحٌاء، ومن ضاق به اللفظ فعمد الى 

ل والتشبٌه فالناس الٌحسبونه من هذه المدرسة او تلك الن المدرسة التً التخٌٌ

ٌصدر عنها فً هذه الحالة هً المدرسة البدٌهة االنسانٌة كان االنسان وباي لؽة من 

 اللؽات الؽز وأبان .

 لماذا جاءت المدرسة الرمزية

ٌة ، كما نظرا لفشل التجربة المادٌة وعلماء التجرٌب فً كشؾ خباٌا النفس البشر

فشلوا فً اشباع الرؼبات االنسانٌة الملحة فً استطالع اسرار الكون ،جاءت 

المدرسة الرمزٌة كرد فعل لهذا الفشل واالفالس العلمً والمادي. وكان من طالبع 

المفكرٌن ادباء وكتاب:االلمانً جوته واالمرٌكً ادجار الن ب وتبعهما فٌما بعد 

صاحب دٌون ازهار الشر وهو شاعر فرنسً كتاب وشعراء امثال شارل بودلٌر،

مات صؽٌرا بعد ان حدث اثرا كبٌرا فً الشعر العالمً، وكذلك مٌالرمبٌه الفرنسً 

وولٌم بالك االنجلٌزي، وعلى ٌد هؤالء الرواد استطاعت المدرسة الرمزٌة ان 

ترسً قواعدها وترسٌخ افكارها وتكشؾ عن هوٌتها فً المجال االدبً . وقد 

ومها فً نقل االبداعات االدبٌة من تاثٌر المدارس الطبٌعة والواقعٌة انحسر مفه

والبرناسٌة التً حصرت نفسها فً اطار العالم الحسً المحدود وانتقل الى عالم او 

 سع وارحب وهو عالم النفس والروح والؽٌب .



أما المذهب الرمزي فً االدب فهو ؼٌر ذلك ، ومن المستحسن ان نسمٌة المذهب 

 بٌلكً ٌتضح طرٌقته.االٌجا

ومعناه باختصار شدٌد ، التعبٌر عن المعانً الكامنة فً النفس ، التً التستطٌع 

اللؽة بصورتها المعتادة الكشؾ عنها ولذلك ٌعمد االدٌب الى استخدام اٌحاء الكلمات 

واٌقاعها وظاللها ، ورسم صور ظلٌلة وتعبٌرات مفاجبة،ولٌضع القارئ فً دابرة 

 جب ان ٌوصله الٌه .الشعور الذي ٌ
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 ـــــــ

 الرمزية في االدب العربي

لم ٌكن االدب العربً بعٌدا عن حركة التحول الى المدرسة الرمزٌة التً عزت 

الفكر الؽربً، فانتفلت الرمزٌة الى االدب العربً على وطؽت على االدب العالمً و

 ٌد ادباء ورواد،امثال عبد الرحمن شكري واحمد زكً ابوشادي.

ففً االدب العربً لم تظهر الرمزٌة مذهبا محدودا كما ظهرت المذاهب االخرى بل 

دخلت اعمال ادباء عرب من خالل اطالعهم على الثقافة الؽربٌة.وتجد امثال كثٌر 

ذهب الرمزي فً قصابد الشعر الحر الذي مال الٌه معظم الشعراء المعاصرٌن للم

،مثل صالح عبد الصبور،محمود دروٌش،وعبد الوهاب البٌاتً ونازك المالبكة 

 ،وفدوى طوقان،وبدر شاكر السٌاب وؼٌرهم.

 الصورة الرمزية

ات حسٌة ٌقٌم الكتاب نوعا من التوافق بٌن اقتران بالمجاز واعتمادها علىة مكنون

وٌضفً على الصورة ابعادا رمٌة،من حٌث ان الصورة ))رمز ٌتاثر بحالة روحٌة 

 فهً صورة تعبٌرٌة ولٌست صورة سببٌة(( .

والشاعر الٌخلق صورو من عدم،وانما ٌختار من االمكانات المتاحة فً اللؽة 

وٌا وٌستعٌن بمدركاته الحسٌة المختزنة وٌقٌم تفاعال من نوع خاص لٌشكل نظاما لؽ

 قادرا على أبراز الدالالت التً تحتوٌها التجربة الشعورٌة والفنٌة .

 ذالك الن))اللؽة فً اصلها رموز اصطلح علٌها لتثٌر فً النفس العانً والعواطؾ.



وانما ٌلجا المبدع ال ٌمكن التعبٌر عنها اال بصورة الرمزٌة دون ؼٌرها،فهً ))ذات 

 إٌحاء جم،مظهر اٌجاز واضح((

 سطورةالرمز واأل

من ابرز الظواهر الفنٌة التً تلفت النظر فً تجربة الشعر الجدٌدة االكثار من 

اسنخدام الرمز واالسطورة اداة للتعبٌر.ولٌس ؼرٌبا ان ٌستخدم الشاعر الرموز 

واالساطٌر فً شعره.فالعالقة القدٌمة بٌنهما وبٌن الشعر ترشح لهذا االستخدام،وتدل 

 عة الشعر والتعبٌر الشعري .عندبذ على بصٌرة كافٌة بطبٌ

وطبٌعة الرمز طبٌعة ؼنابٌة مثٌرة،تتفرق دراستها فً فروع شتى من المعرفة،فً 

علم الدٌانات واالنثروبولجً وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم اللؽة نفسه،ولكن 

طبٌعة هذا الكتاب عامة،وطبٌعة هذا الفصل خاصة التسمح بتمثل طبٌعة الرمز 

فً اطر المعارؾ المختلفة،وانما ٌهمنا هنا ان تتفهم وكذلك االسطورة 

 الطبٌعة))الرمز الشعري((.

هل للرمز الشعري طبٌعة تختلؾ عم طبٌعة الرموز فً المجاالت المختلفة ،كالمجال 

 الدٌنً)او الصوفً( والمجال العلمً)او الرٌاضً( والمجال اللؽوي)الصرؾ ( ؟

ً رؼبة الوجود وكل مؽامرات االنسان ان الرؼبة الدابمة الملحة على االنسان ه

الطوٌلة لٌست فً اقصى ؼاٌاتها اال طرٌقا لتحقٌق وجوده ومن ثم الدراك معنى هذا 

 الوجود.

 الصورة الشعرية

ولٌس ؼرٌبا ان ٌلتقً الدراس بتعرٌفات شتى متعددة الصور حتى))صار ؼموض 

 مفهومها شابعا بٌن قسم كبٌر من الدارسٌن(( .

ولم ٌقتصر االختالؾ حول مفهومها،بل ٌطال كذلك محاولة تاصٌلها وتتبع تطورها 

 اذ ٌؤكد عدد من الدارسٌن اصالة مفهوم الصورة وعمق تجذر فً التراث.



 وٌنفً اخرون هذه الصلة وٌعدون الصورة  مصطلحا وافدا من الحضارة الؽربٌة.

لتعلٌم واالمتاع والدعوة وٌبدو ان وظٌفة الشعر، انذاك التً كانت تتمحور حول ا

واالمتناع،قد ساهمت فً اؼفال دور المبدع وتجربته الشعورٌة،ومدى مالبمة العمل 

 االدبً لها وتعبٌره عنها .

 الصورة والرمز

اللؽة الشعرٌة لؽة اٌحابٌة تحفل كثٌرا بالكلمات الثرٌة ذاتت الدالالت المتنوعة لٌست 

،فلٌس ثمة كلمات شعرٌة واخرى ؼٌر النها كلمات خاصة تصلح الن تكون شعرٌة 

شعرٌة فً طبٌعتها المعجمٌة،وانما تكتسب هذه الصفة من خالل استخدام المبدع لها 

استخداما خاصا ٌضفً علٌها جماال وٌسمها بالشعرٌة التً ))تمتنع اذا ظل االختٌار 

االفرادي فً منطقة ))المواظعة((واذا ظل االختٌار التركٌبً فً منطقة)) 

ؾ((بل البد من مؽادرة مثل هذه المناطق،وزرع الدال فً وسط تعبٌري ٌعمل المالو

على تفرٌؽه من داللته جزبٌا او كلٌا((،فلؽة الشعر تبتعد عن االستخدام النمطً 

،وتعمد على تجاوز االشاري ال االنفعالً لتاخذ من العالم الخارجً صورتها 

مختلط،حٌث تختلط فٌه عوالم االحالم العٌانٌة،ومن العالم الداخلً بعدها االنفعالً ال

والواقع والالواقع وتسعى الى تشكٌل خلق جدٌد من العاقات فً طرٌقة جدٌدة من 

التعبٌر،وعندها التكتفً اللؽة الشعرٌة بالصورة بل تتعداها فً بحثها عن االٌحاء 

والتوسع والشمول،الى الرمز))وطبٌعة الرمز طبٌعة عنٌة مثٌرة((تضٌؾ الى السٌاق 

الذي ٌردفه رحابة وعمقا،وتتسع ساحته))الى حد استٌعاب الدالالت المتقابلة او 

المتنافضة(( فتلبً الؽة عن طرٌق الرمز رؼبة الشاعر فً اٌجاد اسلوبه الخاص 

وتعود العجز الذي قد ٌنشا عن حدة التجربة الشعورٌة وؼموضها ،فٌضطر))الى 

ة وحتى بعٌدة عن المالوؾ تستطٌع اللجوء لتركٌبات لؽوٌة متناقضة كانت ام متضاد

 فحسب ان تنقل االحساس الخاص الدقٌق الذي ٌعانٌه((.

كان الشاعر سعٌد عقل من الذٌن اثرت ثقافته الفرنسٌة فً افكاره وتزعم فكرة 

الكتابة االدبٌة باالسالٌب الفرنسٌة والتحرر من قٌود الشعر مما مهد لقصٌدة 



البجدٌة الالتٌنٌة وهكذا اتلكتابة باللهجة العامٌة كما النثر.كما عالج الكتابة العربٌة با

 استهوته المدرسة الرمزٌة فعمد الى الؽموض والتعقٌد فً شعره.

 نكوذج من شعره

 اللٌل والدنٌا رٌب

 تقولها تنزلت

 عذراء عن راحة رب

 وهذه الشمس التً

 تؽٌب...تؽوي.....تؽتصب...

 رمانة تفلجت

 او قلب عذراء انعطب.

 

 


