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  تقديم
  

إنَّ التعبير بالرمز،أو اإلشارة عن طريق الداللة ليس غريبا عن األدب العربي، ولكن المذهب الرمزي 
  لم ُيعرف إالَّ في الشعر الحديث، فما حقيقة هذا المذهب ؟  وما سماته؟

  

  النص
  

حت معالمه في النِّصف المدرسة الّرمّزيةُ العربيَّة مذهب أدبيٌّ نشأ في الشعر العربي الحديث، و توضَّ
الثاني من القرن العشرين، عبَّر عن تجارَب إنسانيَّة، ومعاناة قومّية أو وطنية، أو اجتماعية، أو نفسية 

و فتح آفاقا جديدة في األدب اإلنسانّي، وما زاَل يغني التراثَ العالميَّ في حدود مواصفاته الصَّحيحة ... 
  :التي يمكن إيجاز سماتها ب 

  
   : العضوية للبناء الفنيالوحدة -1

السِّمة األولى التي تتميَّز بها األعمال الرمزيَّة التي طلعت في الشعر العربي المعاصر، تظهر في هذا 
اإللحاح الشديد على مبدأ الوحدة العضوية للبناء الفني، وهي غير الوحدة الموضوعيَّة التي دعا إليها 

تقيُّد بموضوع واحد للقصيدة بمعنى أال يأتي الشاعر العقاد والمازني وأضرابهما، فتلك تتطلب ال
بأغراض الغزل والوصف والرثاء مثال في قصيدة واحدة، بل عليه أن يتحدث في غرض واحد 

فالقصيدة عند .. مثال، وهنا ينبغي لكل بيت أن يرتبط بسابقه كما يكتمل التمثال بأعضائه" الوصف"
  .ام جهاز من أجهزتهكالجسم الحي يقوم كل قسم منها مق. العقاد

  
والشعر عندهم انفعال بالقلوب والعقول، أي أن القيمة الشعرية  : حدس القارئ يفسِّر النغم الشعري./ 2

ليست معطاة في الكلمات المباشرة، وإنما تتوقف على المسافة بينها وبين الكلمات التي يتصورها القارئ 
  . المكتوبذهنيا، فيما وراءها فيما يتجاوز باستمرار النَّص

  . في تفسير النغم الرمزي– و هو عملية نفسية –و من هنا تركوا للقارئ الحدس 
  
   :الرمز أداة التعبير  ./3

و يتَّخذ الشعراء من الرَّمز أداة للتعبير بدعوى أن اللغة العادية عاجزة عن احتواء التجربة الشعورية، 
ذهن القارئ فبالرمز تستطيع اللغة نقل هذه ، وتوليد األفكار الكثيرة في روإخراج ما في الالشعو

  .يالتجربة، واجتياز عالم الوعي إلى عالم الالوع



 

 

وقد يجعلون من الرمز المعادل الموضوعي الذي يمكن إسقاط التجربة الذاتية عليه، فتارة يستخدمون 
 على المعطيات األسطورة رمزاً يغنون بها أدبهم، و يفجرون منها مادة التلميح و اإليحاء وقد يعتمدون

الدينيَّة المؤثرة مما يؤدي إلى فهم إيحاءاتها الجديدة، وقد يكون االتكاء الرمزي على التراث األدبي 
  .والتاريخي، وقد تؤخذ الرموز من الطبيعة و الشخصيات

  
وهم قد يهدفون دوما إلى العمق بغية إنتاج شعر عظيم وهذا ما سبَّب  : العمق و التعقيد المعنوي./ 4
  . غموض و اإلبهام في كثير ممَّا كتبوا ال

  . بتصرف- في الشعر العربي المعاصرةمدخل إلى دراسة المدارس األدبي–نسيب نشاوي-د
  

  أنمي رصيدي اللغوي
  

  .النواحي، الطرق : قاآلفا
  . المواظبة في الطلب: اإللحاح 
  .الحاسة السادسة: هو سرعة إدراك الشيء و فهمه، و يقال له : الحدس 

  

  اكتشف معطيات النَّص
  

  متى اتضحت معالم المذهب الرمزي في الشعر العربي؟
 ما أهم الموضوعات التي عبَّر عنها؟ و ما رأيك فيها؟ -

 ما خصائص هذا المذهب ؟ و من هم أبرز شعرائه في األدب العربي ؟ -

 كيف يرى الشعَر أصحاُب هذا المذهب ؟ -

 استمدوه؟ما نوع الرمز الذي اعتمدوا عليه ؟ و من أين  -

 ما الذي جعل الشعر الرمزي يتسم بنوع من الغموض؟  -

  ما القضية التي عالجها الكاتب في هذا النص؟ -
 قسم النص إلى أفكاره األساسية وضع لكل فكرة عنوانا ؟ -

 عالم اعتمد الكاتب في عرض موضوعه؟ -

  
  
 



 

 

  أسئلة التصحيح الذاتي
  
  ة ؟ و لماذا؟ عن تجربتهم الشعورين بم يعبر الشعراء الرمز يو-1س
   ماذا تَُمثِّل اللفظةُ عند الشعراء الرمزيين؟-2س
   ما الوحدة العضوية ؟ و ما ذا تستلزم؟-3س

   
  أجوبة التصحيح الذاتي

  
 ألن اللغة في ة يعّبر الشعراء الرَّمزيون عن تجربتهم الشعورية بالرمز واإليحاء و األسطور-1ج

 الكثيرة في ذهن راج ما في الالشعور وتوليد األفكانظرهم عاجزة عن التعبير عن االنفعال، و إخر
  .القارئ 

       تمثل اللفظة عند الشعراء الرمزيين مجموعة من االنفعاالت النفسية والذكريات بإيحاءاتها، -2ج
و دالالتها الكثيفة الخفيَّة التي تدفع القارئ إلى البحث عّما وراء الكلمات من معاني و صور، و أخيلة 

  .ي ذلك على حدسهمعتمدا ف
 الوحدة العضوية هي وحدة الموضوع و المشاعر التي يثيرها، و يستلزم ذلك التقيَّد بموضوع -3ج

واحد للقصيدة، و الربط بين أبياتها بحيث يكون كّل بيت متعلِّق من حيث المعنى بسابقه، و بالبيت الذي 
  .حدة اإلحساس و المشاعر متتابعةيليه، و بذلك تتقدَّم القصيدة في بناء فني متكامل يعبر عن و

  


