
   
 

 

 

ورسخت اتجاىاتها . ومن  وقد أوضحت كثيرا من قواعد الرمزية
يتلرياتس من أبرز رواد الرمزية خارج فرنسا ويليام بالك ، ويليام ب

ايرلندا وريزماريار يلكو وإلكسندر بلوك من روسيا أيضا وتوماس 
خاصة في مجموعتو الشعرية المسماة ستريس إليوت من أمريكا 

 . ” the wasteland األرض الخراب“
 خصائص الرمزية -4

 : من أىم خصائص المذىب الرمزي نذكر ما يأتي
: فالرمزية اعتبرت  انتفاء الواقع والتحري عن الروح في قلبو *

الواقع الهادي زائفا في الداللة على الحقيقة وإنو قناع يسترىا، 
رنا إلى البحر فإنو ال يذكر زرقتو وموجو  ذلك أن الشاعر إذا ما

الهادر وإنما يتخذ البحر مادة للتأمل ، إنو يرنو إلى ميتافيزيقية 
البحر من حيث غاياتو وغاية اإلنسان والوجود فيتحول اإلنسان 

 : البحر والبحر اإلنسان كما يقول بودالر
 أيها اإلنسان الحر  

 ستحب  البحر
 البحر مرآة

الغموض العمود الفقري لألدب الرمزي  : يشكل الغموض *
والمقصود بالغموض ما يخي م على القطعة األدبية فتصبح 

مقتصرة على ذوي االحساسات الفنية المرىفة ، فالرمزيون 
 . يكتفون باإلشارة إلى الحالة النفسية الغامضة بوسائل رمزية

إذا كانت الكالسيكية تنقل المعاني عن طريق العقل  اإليحاء : *
فإن الرمزيين قد اىتموا ” العاطفة“الرومانسية عن طريق االنفعال و 

 والقارئ بنوع آخر من ىذه المشاركة الوجدانية ما بين الكاتب
 
 

 
 

ى أن ىذه الحركة تأثرت في نشأتها بالحركة الدينية يشيرون إل
واألسطورية التي قامت في تلك الحقبة ، كما ال يخلو األدب 

الرمزي من تأثيرات ومقدمات فلسفية رصدت دوافعو ومن 
الفالسفة الذين كتبوا ومهدوا للرمزية كانط المؤثر المباشر، 

 . وىربرت سبنسر اإلنجليزي مؤسس الفلسفة التطورية
وإذا ما استندنا إلى مثالية أفالطون فإن الرمزية تنكر األشياء 

الخارجية المحسوسة ، ونراىا في الحقيقة رمزا للحقائق المثالية 
 . البعيدة عن عالمنا المحسوس

 تطور الرمزية وأشهر أعالمها -3
من حيث اإلطار اإلعالمي الفعلي فإن نشأة الرمزية في األدب 

” مورياس“م عندما أصدر 6881سنة  الغربي الحديث يعود إلى
رسالة أدبية تتضمن تعريفا مفصال بهذه المدرسة واعتبرت ىذه 

الرسالة بمثابة أول منشور للرمزية وقد صدر ىذا البيان في 
الفرنسية حيث قدم تعريفا ” الفيغارو“الملحق اإلداري لجريدة 

بالمذىب الجديد وحدد ممثليو ورواده وىم شارل بودالر 
  عاشو فرنسي ولد  وكاتب شاعر وىو 6886-6818″“

 ”/ les fleurs du malزىور الشر“بباريس من مؤلفاتو 
 ،” ادغار آالمبو”ولو مجموعة شعرية تعبيرية وترجم قصص لـ

المنظر ” مالرميو“بودالر الرائد األول للرمزية في فرنسا و  ويعد
 الحقيقي الذي وىب الشعر معنى الغموض واألسرار الخارقة

ألنو كسر قواعد الشعر ” فرلين“ال توصف أما الثالث فهو التي 
بعد ذلك بأسابيع  . المألوفة إلى نوع جديد ىو الشعر الحر

 في أربع أعداد  lesymboliste ظهرت مجلة الرمزي

 

 
 
 

 
 

 Le Symbolisme المذىـب الرمـزي
 تعريف الرمزية -1

ة إلى عصور قديمة ال يعرف مداىا يعود أصل الكلم : لغـة -أ
التاريخي ولكنها موحدة المعنى لدى الشعوب القديمة فهي 
عند اليونانيين تدل على قطعة الفخار أو الخزف تقدم إلى 

 . الزائر الغريب عالمة على حسن الضيافة
وعند العرب شرح المعجم اللغوي لسان العرب البن منظور 

الشفتان لتؤدي معنى خفيا ال الرمز بحركات تقوم بها العينان و 
 . يؤدى تأديتو باللفظ الصريح

المدرسة الرمزية حركة أدبية ظهرت في  : اصطالحا -ب
م اعتمدت الرمز لغة والموسيقى 61النصف األخير من القرن 

 . إيقاعا والجمال غاية ومحورا
والرمز ىنا معناه اإليحاء أي التعبير غير المباشر عن النواحي 

تترة التي ال تقوى اللغة على أدائها في داللتها النفسية المس
الوضعية ، بحيث تتولد المشاعر عن طريق اآلثار النفسية ال 

  ...عن طريق التسمية والتصريح
 نشأتها -8

م وقد اعتمدت 61ظهرت الرمزية في النصف الثاني من القرن 
 ومنظ رو الرمزية” مثالية أفالطون“في أصولها الفلسفية على 

 المدارس األدبية الغربية و أثرىا في األدب العربي
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 مطوية مراجعة دروس السنة

 يف مادة األدب العربيالثالثة 
 "الشعبمجيع  "

 

  
  
  

 
  
  
  
  
   
   
   
   

 

                    

 

 

حيث يلجأ األدباء إلى معالجة المشاكل ية : الرمزية الموضوع -
اإلنسانية واألخالقية بواسطة الخيال وبذلك تكون بعيدة عن 

 مشاكل الواقع الحياتي ، 
 أثر المذىب الرمزي في األدب العربي الحديث -5

لقد لقيت الرمزية اىتماما من الشعراء العرب وانتشرت على .
أوسع نطاق . ولم يكن ظهور الرمزية في أدبنا خاضعا لنفس 

ومن . الظروف التي نشأت في كنفها الرمزية في األدب الغربي
اىر ذلك الرمزية الجزئية لـ جبران خليل جبران خاصة في مظ

تمدت في بعض صورىا على تراسل  التي ” المواكب“قصيدتو 
 : الحواس كما في قولو

 ىل تحممـت بعطـر وتنشـفـت بنـور
 وشربت الفجر خمرا في كؤوس من أثير

” أديب مظهر“لقد أجمع الدارسون لرمزية األدب العربي أن 
الرمزية الحقيقية إلى أول شاعر في العربية أدخل  6188توفي 

كما برز سماة )نشيد السكون(  اللغة العربية مع قصيدتو الم
 مؤسس ″6161-6868“الشاعر اللبناني سعيد عقل 

، وىو من أوائل األدباء العرب نقال للرمزية )البرق(  صحيفة
 كما اعتبر أن الشعر موسيقى قبل أن يكون فنا فكريا،  الغربية . 

ومن الرمزيين أيضا: )يوسف غص وب ، جورج صيدح ، إيليا . 
شاعت في الشعر العربي حركة  6191أبو ماضي( . وبعد سنة 

جديدة تنتمي إلى الرمزية من أبرز أعالمها : من العراق )بدر 
شاكر السي اب ، عبد الوىاب البياتي ، سعدي يوسف ، نازك 

( ومن خال ،المالئكة ( ومن لبنان )خليل الحاوي ، يوسف ال
 (...........مصر )صالح عبد الصبور

 
 

 
 

 
 

 تقوم على نقل حاالت نفسية من الكاتب إلى القارئ وىو
 -الضوء الخافت“اإليحاء ومن ىذه الكلمات الموحية : 

كما … ” الرحيل -الغروب -األنغام-األلوان الهاربة - التموج
الضوء -الصفات المتباعدة )السكون المقمر أنهم يقربون بين

كما اىتموا  . (القمر الشرس-المذاق الشمس المرة-الباكي
  جعل لكل لون معنى قد” رامبو“باأللوان من ذلك أن 

فالموسيقى ال تقرر أفكارا بل تعبر تعبيرا :  النغمة الموسيقية *
وتنتقل ىذه المشاعر من المؤلف  نغميا عما يشعر بو الفرد ،

 ...والعازف إلى المستمع 
فاللمس والشم والسمع والبصر وسائل تعبير  تراسل الحواس :

متداخلة ومتبادلة فبعضها ينوب عن بعضها اآلخر في التأثير 
وكأن لون “النفسي كوصف أحد الرمزيين للون السماء بقولو : 

  ” السماء في نعومة اللؤلؤ
 :أقسام الرمزية

 : انقسمت الرمزية إلى ثالثة اتجاىات نجملها فيما يأتي
: وعملها نقل الصورة اللغوية من نفس إلى الرمزية اللغوية  -

ويتضح ىذا في وصف أحد الكتاب سماء مغطاة أخرى ، 
 بالسحب البيضاء حيث يقول :

 . ”وكأن لون السماء في نعومة اللؤلؤ“                 
ائي : ويظهر ىذا االتجاه في الشعر الغنالرمزية الشعرية  -

والشعر التمثيلي حيث تسعى إلى إحداث حالة نفسية خاصة، 
لتصبح واقعا ” الكلمة“واألداة األولى عنده للفعل الشعري ىي 

ملموسا تلونها حروفها الصوتية وتصنع فيها الحياة حروفها 
 .الساكنة 

 

  :من إعداد األستاذ
 مصطفى بن الحاج        

 :للتواصل مع األستاذ
http://daifi.montadarabi.com/ 
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المدارس األدبية الغربية و أثرها 

 في األدب العربي

 ةـــزيــــــــــرمال -4

 

 

            

 

 ثانوية قاديري خالد بالسوقر


