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 :ما بعدأالحمد ہلل و الصالة و السالم على رسول هللا و على الھ و صحبھ الى یوم الدین   

 .حفظھا هللا »مسعودي فاطمة الزھراء«اھدي عملي المتواضع ھذا الى االستاذة المشرفة 

الت��ي ال انس��ى وقوفھ��ا مع��ي  »فاطم��ةمحم��د ب��اي  «ص��دیقتي و حبیبت��ي و نع��م الص��دیقة  إل��ى
ن یزھ�ر أمورھ�ا و أن ییس�ر لھ�ا أدع�و هللا أسندھا لي و بذل جھدھا الكبیر في ھ�ذا البح�ث، و

ینم��ا أن یك��ون هللا معھ��ا أ، و اآلخ��رةهللا و الوال��دین ف��ي ال��دنیا و  رض��ان تن��ال أمس��تقبلھا، و 
ل��ى ك��ل إو  -م��ینأ -ن ش��اء هللاإم��ا تترج��اه من��ھ ن یحفظھ��ا و یرعاھ��ا و یرزقھ��ا أكان��ت، و 

 .لواتي ساعدوھا صدیقاتھا ال

 ن یرع�اهأرجو هللا أ »منصور«لى زوجي حبیبيإكل عائلتي و  إلىلى الوالدین حفظھما هللا وإ
 .لى كل عائلتھ إو یحفظھ من كل سوء، و  وأن یوفقھ

ن�ورة و ك�ل الص�دیقات و ال�زمیالت الل�واتي  -س�میرة -الى صدیقاتي و رفیق�ات درب�ي زھ�رة
 .»ادب مقارن«ماستر تخصص  عرفتھن، الى كل طلبة السنة الثانیة

 . الى كل من یحملھم القلب و لم یكتبھم القلم

 اھداء



 

 

 
.أمدني بالقوة و االرادة إلتمام ھذا العمل المتواضع حمده الذيأشكر هللا و أ        

المحترمة و المحبة مسعودي  األستاذةمتنان الى اتقدم بالشكر الجزیل و خالص اال      
.فاطمھ الزھراء و التي لم تبخل علي بتوجیھاتھا ز نصائحھا  

قدم جزیل شكري الى الصدیقة الوفیة و المخلصة محمد باي فاطمة التي كانت الرفیق أو  
. األسمى في مساعدتي لي مادیا و معنویا في بحثي ھذا  

 

 كلمة شكر



  أ
 

 

 

 

محمد  المرسلین سیدناوالسالم على أشرف  ، والصالةبسم هللا الرحمن الرحیم 
 .یوم الدین إلىصلى هللا علیھ وسلم ومن تبعھ 

نفس األھمیة في  لھا ،ا شأن األجناس و المدارس األدبیةالتیارات الفكریة شأنھ إن
المقصود بالتیارات الفكریة ، و األدب إلىأمة أو من أدب  إلىاالنتشار و االنتقال من أمة 

ویكون  ھي الحركات الفكریة أو المذاھب الفلسفیة التي تكون وراء تیار أدبي معین تؤثر فیھ
سنراه عندما نتحدث عن  لھا من األدباء من یعبر عن ھذه التیارات الفكریة في أدبھ، وھذا ما

بمذھب فكري أو لتیار نشأة المذھب الرمزي أو المدرسة الرمزیة في األدب، وارتباط ھذا ا
فلسفي،ثم ندرس ھذه الفلسفة في أدبائھا وكتابھا وما أنتجوا من كتابات مسرحیة أو قصصیة 
ومدى تأثیر ھذین االتجاھین الفكریین في أدباء من بالد أخرى تكتب بلغة أخرى، فمثل ھذه 

ر ھذه مرحلة من المراحل في بلد وتأثیالدراسة التي تتعقب تیارا فكریا من خالل أدب 
بوضع  دراسة األدب المقارن الذي عني أساسا ھي من صمیم آخرالتیارات الفكریة في أدب 

المختلفة والسعي وراء نتائج ھذه المقارنة یستدعي من األدیب  اآلدابجوھر المقارنة بین 
ھذین األدبین، ومن  ومبادئالمقارن أن یكون ملما بالثقافتین المختلفتین، ودارسا في أصول 

لك النتائج نجد عاملي التأثیر و التأثر خاصة عند األدباء العرب المحدثین الذین قاموا بین ت
أدبھم وفنونھم محاولین في ذلك التوسع في  إلىاألمم الغربیة قصد التطلع  إلىبتلك الرحالت 

،وأبرز أولئك األدب العربي وتحدیده في صورة محكمة بعیدة عن النقل المباشر لتلك األدباء
الذي یعتبر نموذجا ھاما في مجال التأثر بالغرب،  »توفیق الحكیم «األدیب الكبیر: ءاألدبا

واضحة كل الوضوح في كتاباتھ، ونخص القول كتاباتھ فقط ظھرت تجلیات التأثر 
بمأساتھا وفرحھا  اإلنسانوالفن المسرحي یمثل األداة األمثل لتجسید حیاة . المسرحیة

 واختالجاتھا،وھو یقترب أكثر من فعالیة اللمحة االجتماعیة  بصراعاتھا
الفنیة في تجسید الحركة وتصویر الصراع  بإمكانیتھالتاریخیة وذلك  الدینامكیةو 
فعل ذلك وھو حي ویعمل ویتحرك ولھذا كان الفن المسرحي  یستطیع و.اإلنسانوتشخیص 

 «و. الزمنیةالجتماعیة أو تطور في جوھره الكوني أو وضعیتھ ا باإلنسانأكثر التصاقا 

الكبار الذي جاھد في جعل المسرح العربي یحتل  جیل الروادأحد أقطاب  »توفیق الحكیم
 .مكانة سامیة في األدب العربي

وكما سبق الذكر إن اإلكثار من استخدام الرمز من أكثر الظواھر الفنیة التي تلقت 
النظر في تجربة الشعر المعاصر وتجربة الشعر الجدید، وھو أداة للتعبیر، طبیعتھ غنیة 
ومثیرة تتفرق ذراتھا في فروع شتى من المعرفة في علم الدیانات و األنتربولوجیا وعلم 

ولما كانت الرمزیة قد أخذت شكل مذھب أدبي  .النفس وعلم االجتماع وعلم اللغة نفسھ
الدارس بي بوجھ عام، وفي األدب الفرنسي بوجھ خاص، كان على معروف في األدب الغر



  ب
 

مفھوم الرمزیة الغربیة وأن یبین الرمزیة في األدب العربي أن یعرض حتما لھذا الموضوع،
جانب المفھوم  إلىما عسى أن یكون لھذا المفھوم في األدب العربي في العصور المختلفة،

سواء كانت تلك العربي للرمزیة وغایة البحث تبین مظاھر الرمزیة في األدب العربي 
المظاھر تندرج في المفھوم العربي للرمزیة، أو تنخرط في سلك المفھوم الغربي للرمزیة  
وتبین أسبابھا ومقاصدھا وقیمتھا األدبیة،وصلتھا بالمظاھر األدبیة األخرى ومكانتھا بین 

صعود أو ھبوط في تاریخ األدب، ونخص بالذكر لھذه ك المظاھر، وما اعتراھا من تل
المظاھر األدبیة المسرح الذي یترأسھ الفنان والمفكر واألدیب توفیق الحكیم والذي اتخذ 

ھي طبیعتھ؟ وأین تجسدت المقارنة بین  فما ھو الرمز؟ وما.رحھالرمز تجسیدا في مس
 ؟ربيغعربیة؟ والى أي مدى تأثر توفیق الحكیم بالمسرح الالرمزیة الغربیة والرمزیة ال

الھتمام .»توفیق الحكیم «مسرح  الغربیة فيوقد اخترت موضوع أثر الرمزیة 
الغوص في  أردتبالموضوع لذلك  إعجابيو كذلك  تأثرو  تأثیربھ، فكان ھناك  األدباء

فصلیتن، فصل نظري  إلىقسمت بحثي ھذا  فقد. األدبینالمقارنة بین  أغواركشف  خبایاه و
 : و فصل تطبیقي و ملحق

 أھم، و فیھ عن مفھوم كل من الرمزیة الغربیة و الرمزیة العربیة سأتحدث: األولالفصل 
 ، أقسامھاالفكریة لكل منھما، وجمالیات الصورة الرمزیة و األسسالخصائص و المعالم و 

 .الرمزیةنقد المدرسة  األخیرو في 
 الغربیة  «التشابھ و االختالف بین المدرستین أوجھفیھ  سأتناول: الفصل الثانيفي و

 من حیث الشكل و المضمون ثم لمحة عن المسرح الرمزي لفرنسا و خارجھا، »و العربیة
تحدثت عن الشكل التشابھ و االختالف بین المسرح الغربي و العربي، ثم  أوجھبعدھا و 

و خصائصھ الجمالیة، و طبیعة الرمز في  أشكالھ أھمو  »توفیق الحكیم «الفني في مسرح 
ال انس و .و بعد ذلك كانت المقارنة بین مسرح توفیق الحكیم و المسرح الغربيمسرحھ، 

 ».الكھف أھل«الملحق الذي كانت فیھ ترجمة عن حیاة الحكیم و ملخص لمسرحیة 

 .نتیجة و ھي حوصلة عن بحثي ھذا إلى أصلو في ختام ھذا البحث            

 إلىالشكر  أوجھ أنفي الھوامش، و ال یفوتني المصادر و المراجع  إلى أشرتو قد           
الكریمة و المحبة،و المشرفة  أستاذتيكل من ساعدني على انجاز ھذا البحث و اخص الذكر 

 .»مسعودي فاطمة الزھراء« األستاذةعلى بحثي 

في بحثي و قد قدمت ما یستفاد بھ و لو  أصبتقد  أكونوان  وأرج األخیرو في  
  .و هللا ولي التوفیق .قد وفقت في عملي أكون أنبقلیل، و 
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 ل المذاھب األدبیة في الدراسات المقارنة بوصفھا تیارات فكریة ــتدخ          
فك�ان  «، و قد مثل كل مذھب منھا روح العصر الذي نشا فیھ خیر تمثیل ،و فنیة و اجتماعیة

و  ،عل��ى ص��فوة كتاب��ة المفك��رین ك��ي یس��تجیبوا لمطالب��ھفی��ھ بمثاب��ة تی��ار ع��ام فرض��ھ العص��ر 
و ھذه المذاھب لدى دعاتھا و ممثلیھا الحقیقیین لیست مفروض�ة عل�یھم م�ن  ،إمكانیاتھیقودوا 

ألنھ�ا ص�ادرة ع�ن اقتن�اعھم ووالئھ�م ل�روح عص�رھم و إیم�انھم برس�التھم ،خارج نط�اق الفن
ازدھ��رت ھ��ذه الم��ذاھب ف��ي اآلداب الغربی��ة من��ذ أس��فر عص��ر النھض��ة  و ق��د.اإلنس��انیة فی��ھ

   )1(.»بما ساد فیھ من أسس فنیة و فكریة ،روبي عن االستقرار الرمزيألوا
عامة و الشعر بصفة خاص�ة ھ�و االس�تخدام الفن�ي  األدب أنیتفق الجمیع على  :ماھیة الرمز

الحسیة و العقلیة و النفسیة و حتى الص�وتیة للغ�ة حی�ة ثری�ة  جمالي بكل المجھوداتال اإلبداع
فھو یس�تعملھا اس�تعماال مباش�را و ینظ�ر إل�ى ممكناتھ�ا ،الناق�د،بكلماتھا و دالالتھ�ا عن�د الكاتب

و یض�اف  ،ففي المجاز حیاة اللغة و اتساعھا و من ھنا تمكن عبقری�ة الش�اعر م�ثال،المجازیة
غیر أن ھ�ذه اللغ�ة ،خالل الحی�اة الخص�بة الق�راءة المتنوع�ة إلى ذلك ثقافتھ التي یستمدھا منت

و اب��رز خاص��یة المس��توى ،س��رعان م��ا تأخ��ذ مس��تویات مختلف��ة حت��ى تكس��ب دالالت أعم��ق
 .الرمزي یزید الشعر جماال و یغذیھ بدالالت متعددة

 :الرمز لغة
تصویت خفي باللس�ان ك�الھمس و یك�ون بتحری�ك الش�فتین بك�الم غی�ر مفھ�وم م�ن  الرمز     
ب�العین و الح�اجبین  إیم�اءو  إش�ارةبالشفتین و قیل الرمز  اإلشارةھو  أيبالصوت  إبانةغیر 
 .و الفم

 بید إلیھ إشاراتشيء  بأيمما یبان بلفظ و  ،إلیھ أشیرما  كل «:و الرمز في اللغة
    )2( »أو عین 
.ترمزه رمزا أي غمزتھ،رمزتھ المرأة بعینیھا -  
.أومأو  إلیھ أشار أي:رمزا إلیھ,رمز -  

،مالھا ،لقریةرمز ا ،دل بھ علیھ ،الشيء بكذا إلىبھ و رمز  أغراه :و رمز بكذا «  
بأخرالشيء  إلىالرمز على ما یشیر  اإلیماءو  اإلشارة:و الرمز و الرمز والرمز  «)3(  

  

 

 

، یولیو 7، طتاریخ النشر – إبراھیمدالیا محمد :عام  إشراف –المقارن األدب :ھالل محمد غنیمي -)1(
.297ص، 2006  

.222/223ص ،6ج ،2000بیروت ،2ط ،ردصا ، دارلسان العرب :منظورابن  -)2(  
.251ص .دس .2، لبنان، طالمحیط محیط :بطرس البستاني -)3(  
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رموز:الجمع  
 .اإلیماءو  اإلشارة :الرمز و الرمز

عل�ى الموض�وع المرئ�ي  أطل�قالرم�ز ھ�و مص�طلح  أنو قد جاء في الموسوعة االنجلیزیة  «
 أولكن���ھ تحق���ق ع���ن طری���ق االرتب���اط ب���ھ ، وال���ذي یمث���ل بالعق���ل تش���ابھ ش���يء غی���ر مرئ���ي

 Association   )1(»التداعي
ت�رتبط بالموض�وع ال�ذي  إش�ارة «معجم اللغة الفرنسیة یعرف الرمز عل�ى ان�ھ  أنو نجد      

 )2(».نرید الكشف عن فكرتھ

ال�دالالت و المش�ابھة  إط�ارحصر الرم�ز ض�من  أن كل التعریفات السابقة على أجمعتو قد 
 .المجردات إلىینتمي  آخرعالم المحسوسات و  إلىتقوم بین شيء ینتمي التي 

 :الرمز اصطالحا
 تك�اد تك�ون متش�ابھة المعن�ى عن�د تضرب كلمة بجذورھا بعی�دا ف�ي الت�اریخ غی�ر أنھ�ا     
 أو الخزفی�ة الفخاریة القطعة  معنى "Symbole"ففي أصلھا الیوناني تأخذ كلمة «  معظمھم

للضیف أو الزائر الغریب كعالمة عن حسن الضیافة و بالت�الي تص�بح ھ�ذه  كانت تقدم   التي
ف��ي المع��اجم العربی��ة ق��د  أم��ا )3(».الھدی��ة ص��لة الوص��ل ب��ین الع��ائلتین المض��یفة و المض��افة

الحركات التي تقام بھا العینان و الشفتان  أنھاكلمة الرمز على  إلیھ اإلشارةشرحت كما سبق 
ھ�ذا المعن�ى  ب�اللفظ الص�ریح فتك�تم قس�مات وج�ھ تأدیتھلتوحي لمعنى حقي ال یؤدي ال ینبغي 

   )4(.»كان الرمز للشفتین و الغمز للعینین « تؤدیھ غامضاو
 .العلماء و الباحثین ما یرجع بدایات الرمز بوصفھ مصطلحا و فكرا فلسفیا محضاو من 

 إلنك��ارف��ي محاولت��ھ  "أفالط��ون"لمثالی��ة  إرجاعھ��ا إل��ى "رمحم��د من��دو"و یرج��ع      
یراھ�ا مج��رد رم�ز للحق�ائق المثالی�ة البعی�دة ع�ن الع��الم  لألش�یاء والخ�ارجي الوج�ود الحقیق�ي 

البش��ري و بالت��الي ك��ل م��ا ھ��و خ��ارجي لل��ذھن  إنك��ارو ق��د ح��اول الفالس��فة ق��دیما  المحس��وس
 األلف�اظبحثوا عن وظیفة اللغة و توصلوا انھ ال قیمة للغة في ألفاضھا و إنم�ا فیھ�ا ثم�رة ھ�ذه 

  .من صور ذھنیة
 

 
 

.  Encyclopedia  Butannica N21-year 1956 p 70-(1) 
، دس طد ،والتوزیع والنشرالجامعیة  المؤسسة ،معالم وانعكاسات األدب،مذاھب  :األیوبيیاسین ) 2(

.8ص  
.9ص ،المرجع السابق :یاسین األیوبي -)3(  
.223، صالمرجع السابق :منظورابن  -)4(  

» فوظیفة اللغة لیست نقل المعاني المحدودة أو الصور المرسومة األبعاد (  
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 .)1(»)و إنما ھي وسیلة لإلیحاء
د بینھم�ا م�ن ل�و المتلق�ي و م�ا یتو األدی�بھم�ا  أساس�یینھذه الوظیف�ة ب�ین قطب�ین  و تكون      

ف��ي الم��ذھب  األساس��يو ھ��ذا ھ��و الحج��ر  ،و نق��ل الح��االت النفس��یة بینھم��ا ،مش��اركة وجدانی��ة
 .الرمزي

الق��دامى ال��ذین اس��تخدموه لیواص��لوا مع��ارفھم  آس��یااس��تخدام للرم��ز ك��ان عن��د كھن��ة  أولو     
المعب��ر ع��ن  ھن��ا یتض��ح اس��تخدام الرم��ز ف��ي المج��ال ال��دیني الق��دیم و ،ت الش��عبیةالدینی��ة للطبق��ا

 الرمز نوع من التصفیة الذھنیة «":بوفیھ "یقول.باألسطورةشعائر و طقوس و قد وشح 
     )2(.»و ھي الجوھر المركز لمفھوم ما 
م�ن واق�ع الم��ادة  صاخ�ذ من�ھ ث�م تج��اوزه و تكثیف�ھ لی�تخل إنم�اف�الرمز ل�یس نق�ال ع�ن الواق��ع و  

تتح�دد و لكن�ھ وس�یلة  إش�ارة أول�یس الرم�ز ش�یئا  «":فری�ز "مجال التجرید و یق�ول إلىلیرتفع 
 أنحالة من الحاالت النفسیة ك�ل م�ا ف�ي الك�ون ین�زع  أينعبر عن  أونوحي  أنفنیة بھا یسعنا 

 )3( .»یكون رمزا
م�ن  إس�ھاماالمعاص�ر ال�ذي یمث�ل جزئی�ا  األدبذلك الكم م�ن  أنھاو عرفت الرمزیة على       

للرؤی�ة الداخلی�ة  إب�رازابوص�فھ  األدبمفھومھا ع�ن طبیع�ة  أساسالرومانتیكیة على  إسھامات
الق�رن الماض�ي  أدبمحاول�ة لتص�نیف ھ�ذا الن�وع م�ن  أی�ة إن «للمؤلف بواسطة اللغة الرمزی�ة

                      )4(»یخلف مشكلة فرز أنمن شانھ  أضیفعن طریق تعریفات 
 الم���ذاھب Isms ،التعبیری���ة ،الت���ي اس���تمع الرمزی���ون ف���ي ابت���داعھا جن���وح الخی���ال «العدی���دة

 )5(»...،التصویریة

 

  
 
 

 
،ومدارسھ، دیوان المطبوعات معالمھ الكبرى تطوره، تاریخ األدب الحدیث،: حنیفي داود حامد -)1(

.19ص ،1983الجامعیة، دط،   
،  د ط،                         النھضة دارالرمزیة للقصة القصیرة، العناصر : السعید فاطمة الزھراء دمحم -)2(

 19 ص ،1984، مصر
.19المرجع نفسھ ص -)3(  
ترجمھ و قدم لھ وعلق حواشیھ   حدود األدب المقارن،: دیفید ھنري مالون-فریدریك-فیرنرب -)4(
مركز الحضارة  :الناشر -جامعة القاھرة -بكلیة دار العلوم األدب المقارن ، أستاذعبد الحكیم حسان.د.ا

. 629ص 2003،القاھرة .1.ع.ط.العربیة  
.629ص نفسھ،المرجع : دیفید ھنري مالون-فریدریك -فیرنرب -)5(  
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إال أن ،الرمزیة ظھرت في األدب قي النصف الثاني من القرن التاسع عشر إن المدرسة«        
و بشكل منظم ظھرت في الربع األخیر من القرن التاس�ع  )1(»الفلسفیة موغلة في القدمأصولھا 

و م��ن الواض��ح أن ھ��ذه المدرس��ة . و ف��ي اآلداب القدیم��ة ،و ال س��یما ف��ي الكت��ب الدینی��ة ،عش��ر
و أس��رفت ف��ي اس��تخدام اإلیق��اع الموس��یقي فابتع��دت ع��ن الوص��ف  ،اتخ��ذت الرم��ز لغ��ة للتعبی��ر

  ،و ال تسمیھا ،التي تومئ إلى األشیاء, بابیة الصور الموحیةلتغرق في ض ،التقریري
و ال , فالع�الم ال�داخلي غن�ي بكن�وزه المخب�أة, ال�ذي ت�دجن علی�ھ النظ�ر, و تومض خلف المرئي

الص���ور  إالوال یق���دم ذل���ك أن الع���الم الخ���ارجي مس���طح  ،أو التنقی���ب عنھ���ا ،یس���تطیع كش���فھا
ت�ربط ب�ین المجھ�ول م�ن  إش�اراتو الص�ور عب�ارة ع�ن رم�وز و  ،القریبة المتن�اول ،المشوھة

 .ونـــعند أفالط تماما كما في عالم المثل ،من جھة ثانیة اإلنسانيجھة و بین الكائن 
ألن��ھ قری��ب و  ،و لك��ن االتج��اه األول م��ردود :أفق��ي و عم��ودي :و للق��راءة الرمزی��ة اتجاھ��ان«

لب مقدرة في فھم األبعاد و اإلش�ارات المرم�زة و یتط ،و أما الثاني فھو المراد ،متداول و ھش
و إذا كان�ت اللغ�ة رم�وزا  .)2(»و الغموض سمة رمزیة تس�تحث العق�ل عل�ى التفكی�ر ،الغامضة

 إع�انتھم أوالصور المماثل�ة عن�د الغی�ر  إثارةوظیفتھا  و كانت ،للعالم الخارجي و العالم النفسي
 األدب��اءفق��د ق��ال  ،نف��س إل��ىمم��ا یش��بھ عملی��ة النق��ل م��ن نف��س  ،عل��ى تك��وین مث��ل تل��ك الص��ور

 الفك��رة بكلم��ة ع��ن ھ��ذه  "ب��ودلیر "الرمزی��ون ب��ان معطی��ات الح��واس متداخل��ة متبادل��ة و عب��ر
Correspondant  یق��ول فی��ھ و لخ��ص ھ��ذه الفك��رة ف��ي بی��ت ش��عري ،التع��ادل أو التب��ادلأي     

 »تتجاوب األصواتو الروائح و  األلوان «

Les Couleurs, Parfins et les sons se répondant. تس�تطیعبمعنى أن كاف�ة الح�واس 
   .اأن تولد وقعا نفسیا موحد

     :نلخص من ھذا االستعراض بان للرمزیة ثالث اتجاھاتو      
 أوالعالم الخارجي و بالوجود الذھني ال�ذي ینحص�ر فی�ھ  إدراكاتجاه غیبي خاص بطریقة -1

 .الوجود الفعلي

 

 

 

 
م  2004ینایر ،مد إبراھیم، تاریخ النشردالیا مح :عام إشراف، مذاھبھاألدب و: رندوم محمد.د -)1(

.117ص  

 .مذاھبھ المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان ،أنواعھ تعریفھ، ،األدب :نطوانیوسأبطرس .د -)2(
.335/336ص ،2013 ،1ط  
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 .اكتشاف العقل الباطن و عالم الالوعي إلىاتجاه باطني و ھو السعي -2
و م�دى تقی�دھا بعم�ل الح�واس  ،إمكانیتھ�ااتجاه لغ�وي خ�اص بالبح�ث ف�ي وظیف�ة اللغ�ة و  -3
  )1(».األدبوظائف  لتأدیة الشاعر مجال اللغة و تسخیرھا آوالكاتب  أمامعلى نحو یفسح «
 أث�اراو ق�د ت�رك ,الرومانتیكیةمذھب في الشعر الغنائي بعد  أھمالمذھب الرمزي ھو  إن      

التعبیر غیر المباش�ر ع�ن الن�واحي  أي ،اإلیحاءفالرمز ھنا معناه  «.عمیقة في الشعر العالمي
اللغة في داللتھا الوضعیة و ھو الص�لة ب�ین ال�ذات  أدائھاالتي ال تقوى على  المستترةالنفسیة 

 )2(».النفسیة اإلثارةبحیث تتولد المشاعر عن طریق  األشیاءو 

یغوص��وا بش��عرھم ف��ي  أنف��الرمزیون یری��دون  ،الم��ذھب الرم��زي رد فع��ل للبرانس��یةو      
و بینم��ا ص��ور  ،تافال یج��رون وراء ص��ور الطبیع��ة للخ��روج م��ن نط��اق ال��ذ،ال��نفس أعم��اق

 ،لیربطوا بین الشعر والنحت و الرسم ،في صور تجسیمیة البرناسیون صورھم الشعریة
تتعاون في بنی�ة القص�یدة لكش�ف ع�ن ص�ورة  الرمزیة إلى تعبیرات و صور جزئیة و تعتمد 

 و ق��د نج��ح الم��ذھب الرم��زي ف��ي الش��عر. خبای��ا ال��نفس أدقتستش��یر  ،نفس��یة دقیق��ة مستعص��یة
ف�ي المس�رح و القص�ة  أم�االفلس�فیة  اإلیح�اءمن وسائل  أفادواعمیق فیھ عند من كان ذا اثر و

 »ماترلن�ك«م�ن اب�رع م�ن نجح�وا ف�ي المس�رحیات و« .محدودافقد كان نجاح الرمزیة ضئیال 
 )3(».باأللمانیةالتشیكي الذي كان یكتب  »كافاكا«و في القصة  ،البلجیكي

 تفاعل بین مظاھر خارجیة« :»عبد القاھر الرباعي.د «الرمز الشعري كما یراهو      
و قومی�ة و لكن�ھ موج�ھ بخلفی�ة عقلی�ة خاص�ة  إنس�انیةو  ،و مشاعر جماعیة كونتھا قیم دینیة 

 الم��زاج ال��ذاتي و الط��ابع إب��رازجان��ب التعبی��ر ع��ن تل��ك المش��اعر  إل��ىبمس��تخدمھ مھمتھ��ا 
القض���ایا الفنی���ة الت���ي تواج���ھ الش���اعر و الناق���د عل���ى  أھ���مو الرم���ز م���ن  )4(».الشخص���ي ل���ھ

ش�بھ  إلنت�اجالرم�وز  أيمشكلة ف�ي ك�ل ف�ن ھ�ي اس�تخدام الظ�واھر  أن«:»غوتھ«قال .السواء
 )5(».أسمىحقیقة 

 

 

 

.119/120ص .المرجع السابق :محمد مندور.د -)1(  
.315ص .المرجع السابق :محمد غنیمي ھالل.د -)2(  
.317ص .نفسھالمرجع  -)3(  
.107ص .1980ردناأل دط،تمام، أبيالصورة الفنیة في شعر  :عبد القادر الرباعي -)4(  
.162ص، 196.مكتبة منیمنة بیروت، دط-جبرا إبراھیم -ترجمة جبرا، و صناعتھ األدب :ندكاو -)5(  
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إن الرموز في الشعر یمكن ابتداعھا و الح�ق أنھ�ا تبتك�ر دائم�ا « :یقول »ارشیباك«و كذا      
ف�ان النی�ة المج�ردة ال تس�تطیع أن ت�أتي برم�ز حت�ى .و لكنھا دون شك ال تبتدع بش�كل إرادي 

 )1(».لو كانت ھذه النیة صادرة عن عقل الشاعر لھ عبقریة بیتسو

یس��تخدم الش��اعر كلم��ات مث��ل  و عن��دما ،ف��ي الالوع��يل��ذا اس��تخدامھ ب��ال اراذة ان��ھ ك��ان      
ف��الرمز الش��عري .عندئ��ذ یس��تخدم كلم��ات ذات دالل��ة رمزی��ةان��ھ ...النجم،القم��ر ،البح��ر ،ال��ریح

و الت�ي تم�نح األش�یاء مغ�زى  عرالت�ي یعانیھ�ا الش�ا, بالتجرب�ة الش�عوریة مرتبط كل االرتب�اط
 .خاص

اس�تخدام الرم�ز ف�ي الس�یاق الش�عري یض�یف علی�ھ طابع�ا  أنتدرك بوض�وح  أنو ینبغي     
 )2(».النفسیة أبعادهلنقل المشاعر المصاحبة للموقف و تحدید  انھ یكون بمعنى « ،شعریا

ل وكم��ا یق�� »الب��دائي اإلنس��انك��ان « ف��ي التفكی��ر البش��ري أساس��یةو اس��تخدام الرم��ز ملك��ة     
الس��ماء  إل��ىی��رى ش��جرة عائلی��ة تمت��د فروعھ��ا العظیم��ة  «:"ھی��ردر.ج" األلم��انيالفیلس��وف 

 ,یكاد یرى الخالق یتحرك فیخر ساجدا و یتعبد أغصانھاو عندما تتحرك . رھبةال فتمتلكھ
ع���الم الفك���ر  إل���ى المحسوس���ةكان���ت بدای���ة االنتق���ال م���ن ع���الم الرؤی���ة و ف���ي ھ���ذه الحرك���ة 

 )3(».المجرد

كان یتلمس طریق�ھ وس�ط غاب�ة  األولى اإلنسانیةفي مراحل تطور الثقافة  اإلنسان أن أي     
ل و ك���ان الرم���ز وس���یلتھ .المج���ردة األفك���ارو االس���تعارات نح���و  األس���اطیرم���ن الرم���وز و 

 .المحسوسة لألشیاءالستكشاف معنى الكون و الدالالت الروحیة  األساسیة
 رموز التجارب حسیة  األسماء أصبحتو  األسماء اإلنسانو في مرحلة متقدمة تعلم 

 .و تجارب شعوریة
 
 
 
 
 
 

 
 

.91ص، 1963 ،بیروت ،ترجمة سلمى الخضراء الجیوشي التجربة،الشعور و: ماكلیش -)1(  
  .200ص .دس .بیروت ،5، طالعودة ، دارالشعر العربي المعاصر :عز الدین إسماعیل -)2(
الطبعة . ھال للنشر و التوزیع التیارات المسرحیة المعاصرة، :صلیحة نھاد.د -)3(

.12-11صم،  1999،األولى  
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الرموز نوعان ھناك الجماعیة المتوارثة و ھي م�ا اس�ماه الع�الم النفس�ي الش�ھیر ی�ونج و      
كتاب�ھ  فری�زر ف�ي.ج األجن�استلك التي رصدھا و ناقش�ھا باستفاض�ة ع�الم , بالرموز الفطریة

و ھن�اك الرم�وز الفردی�ة الت�ي ت�رتبط بوج�دان ف�رد بعین�ھ و تك�ون «.»1922الغصن ال�ذھبي«
و التشاؤم من  التفاؤلو تتمثل تلك الرموز في الحیاة الیومیة في عادة . نتائج تجاربھ الخاصة

فالقطة السوداء مثال قد تكون رمزا للخیر عند شخص ما  )1(»آلخرتختلف من شخص  أشیاء
   .رمزا لشر مستطیر آخربینما تكون عند 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

.12-11ص ،المرجع السابق: صلیحة نھاد.د -)1(  
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:الحكیمترجمة عن حیاة توفیق   

الرائ�د االكب�ر للمس�رح «،حیاة الحكیم ھي حیاة فنان وھب نفسھ للف�ن من�ذ حداث�ھ س�نھ :سیرتھ
م�ن ف�روع االدب العرب�ي وخی�ر دلی�ل  ھام�ا وجعل�ھ فرع�االذي غذى الف�ن ال�درامي ، الحدیث

ل�ذا ك�ان  ،على ذلك اعمالھ المسرحیة التي تربو على الخمسین باختالف انواعھا وشخصیاتھا
 )1(»"ب المسرح العربيا"جدیرا ان یطلق علیھ اسم 

م�ن وال�د مص�ري ف�ي  . 1898س�نة  باإلس�كندریةالتي كانت والدتھ « ذن ھو توفیق الحكیم ا
وق�د كان�ت اس�رتھ  )2(»بمحافظة البحیرة" یتاي البارود إ"حدى قرى مركز إ"الدلنجات" قریة 

ال الى الفن واالدب رغ�م ھ نحو القضاء لكنھ بطبیعتھ میاصارمة في تربیتھ وارادت ان توجھ
وقد سمعت لھ رحلت�ھ ال�ى فرنس�ا ب�االطالع عل�ى الفن�ون «. اعتراض ابویھ عن اتجاھھ ومیلھ

لم��ا رج��ع اش��تغل وك��یال للنائ��ب الع��ام ف��ي المح��اكم فھ��ا المس��رح العالمی��ة وم��ن اھم واآلداب
ة المع�ارف لیعم�ل انتق�ل ال�ى وزار 1934ثم انتقل الى القضاء المختلط وفي س�نة ، المختلطة

،ثم انتقل ال�ى وزارة الش�ؤون االجتماعی�ة ث�م اس�تقال م�ن الوظیف�ة لیعم�ل ف�ي مدیرا للتحقیقات
وخ��الل ھ��ذه الفت��رة ل��م یتوق��ف  )3(».ل��دار الكت��بالص��حافة ث��م رج��ع ال��ى االدارة كم��دیر ع��ام 

والمق���ال االدب���ي واالجتم���اعي  ةتاب���ة ف���ي كتاب���ات المس���رح والقص���م���ن الك"توفی���ق الحك���یم "
االدبی���ة  ألعمال���ھوذل���ك للتف���رغ  1944س���نة والسیاس���ي اال ان اس���تقال م���ن عمل���ھ الحك���ومي

 . والمسرحیة 

 

 

 

 

ط، ربي للطباعة و النشر، القاھرة، درائد المسرح العربي، دار الكتاب الع: حجازي ةالشیخ سالم -)1(
.42، ص1968  

.www.wikipidia.org الموسوعة الحرة : ة توفیق الحكیمحیا: ضیف شوقي -)2(  
.432المرجع السابق، ص: عبد اللطیف ، الفاربياحمد االستاذین أبا عوص -)3(    
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ان ھ�ذا  ونش�اط غی�رھ�ذه ان�ھ رج�ل عم�ل اة الحكیم من خالل حیقد یظھر لنا : ھبدأمؤلفاتھ و
ثی��ر م��ن غی��ر ص��حیح فق��د وھ��ب نفس��ھ للف��ن واالدب من��ذ رحل��ة دراس��تھ  القانونی��ة فت��رك  الك

ذل�ك االرث الھائ�ل م�ن  ب�األخصفي االسالیب والكتابات كم�ا ت�رك و االثار االدبیة المتنوعة 
ال��ف  « ،الالمعق��ولالمس��رحیات الت��ي تنوع��ت ب��ین الذھنی��ة واالجتماعی��ة واخ��رى تمی��ل ال��ى 

،ولما ع�ودة ال�روح متح�دثا ع�ن مص�ر" ی�ة  وبع�دھا اص�در روا" الض�یق الثقی�ل " مسرحیة  
 ك�المرأة"مس�رحیاتھ االول�ى بتألیف، وب�دا "عص�فور م�ن الش�رق " انتقل الى فرنس�ا كتبروایت�ھ 

، و كتب من مشاكل المرأةمتعرضا لقضیة  "جنسنا اللطیف"و الخروج من الجنة و  "الجدیدة
س�نة  "كاھل الكھف"و الف مسرحیاتھ الكبیرة  "یومیات نائب في االیاق"في روایتھ المجتمع 
و اتج�ھ نح�و مس�رح المجم�ع متن�اوال قض�ایا  "ای�زیس"و  "سلیمان الحك�یم"، ثم بعدھا 1942

 )1(» .و الصفقة "االیادي الناعمة" المجتمع كمسرحیة
غرب�ت ش�مس م�ن ش�موس االدب العرب�ي الح�دیث و رم�ز م�ن  1987و في یولی�و م�ن ع�ام 

بریقھا حاض�را ف�ي العقلی�ة العربی�ة ج�یال وراء رموز النھضة الفكریة العربیة، شمسا سیبقى 
جیل من خالل ذلك الرصید الھائل في مجال االدب و المسرح ال�ذي اض�یف للمكتب�ة العربی�ة 

بع��د حی��اة حافل��ة بالعط��اء فق��د رح��ل نائ��ب االری��اف توفی��ق الحك��یم ع��ن عم��ر ین��اھز الثم��انین 
 .عمادھا الفكر و فلسفتھا العقل و قوامھا الذھن
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- أنموذجا -الكھف أھلملخص لمسرحیة 
الكھف  فأھلفي ھذه المسرحیة صراع بین االنسان و الزمن و قد اقتبسھا من القران الكریم، 

صلة بھا  من جدید لكن الحیاة في غیبتھم تغیرت و لم تعد لھمبعد ان ناموا عدة سنین یبعثون 
ان الحی�اة المطلق�ة المج�ردة ع�ن « : »مرن�وش« أبطالھاففضلوا العودة الى الكھف، یقول احد 

كل ماض و عن كل صلة و عن كل سبب ھي اقل من العدم بل لیس ھناك قط عدم، ما العدم 
 )1(» .اال حیاة مطلقة

العرب��ي م��دیر متح��ف الف��ن  »جاس��تونفییت«و ج��اء ف��ي مقدم��ة الطبع��ة الفرنس��یة الت��ي كتبھ��ا 
تصدیرا للترجمة الفرنس�یة لكت�اب اھ�ل الكھ�ف ف�ي طبعتھ�ا  »بالكولیج دي فرانس« االستاذ و

ھو الوثیقة الوحیدة المؤكدة في االسالم و ھ�و یش�یر  القرآنيان النص « : 1940االولى عام 
ال��ى كھ��ف ھرب��ا م��ن االض��طھاد، و فی��ھ لبث��وا  لج��أواال��ى ان بع��ض الفتی��ة و معھ��م كل��بھم ق��د 

و ق��د اختلف��ت ). بعث��وا( و ازدادوا تس��عا، غ��ارقین ف��ي س��بات عمی��ق، ث��م اف��اقواثالثمائ��ة ع��ام 
فطبقا لبعض الروایات قی�ل ان ھ�ي الكتاب�ة الت�ي وض�عت عل�ى  »الرقیم«التفاسیر حول معنى 

كان و الظاھر ان عدیدا م�ن باب الكھف او نحتت على الجیل، ة لكن االغلب ان الرقیم اسم م
االماكن في اسیا الصغرى و الشام، و قد تنازعت ش�رف نس�بة ھ�ذا الكھ�ف المش�ھور و اھل�ھ 

اخت��ار م��ن ب��ین ھ��ذه االم��اكن « و لك��ن توفی��ق الحك��یم ق��د  )2(»الن��ائمین فی��ھ ال��ى ھ��ذه االم��اكن
 »م�اكلس«و  »مكس�ملیان«: الحالیة، كما اختار من النائمین ثالثة ھ�م»طرطوس«او  »طرس«

الت���ي وردت ف���ي بع���ض الكت���ب العربی���ة القدیم���ة، الت���ي جعل���ت م���ن  باألس���ماء»مارتنی���ان«و 
، و ربم��ا ك��ان »مرن��وش»«مارتنی��ان«، و م��ن »یملیخ��ا»«م��الكس«و م��ن  »مش��لینیا»مكس��ملیان

و تغیرات��ھ و تنقالت��ھ م��ا س��اعد عل��ى تحری��ف » ال��نقط و التنق��یط«للكتاب��ة العربی��ة و لحرك��ة 
 )3(».فقد بقي على حالھ لم یتغیر في كل النصوص العربیة »قطمیر«ب االسماء اما اسم الكل

 .دبيو ھكذا صاغ توفیق الحكیم موھبتھ المعروفة حول ھذا الموضوع ھذا العمل األ
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.المرجع نفسھ، ص نفسھا -)3(  



   Anex                                                                                           الملحق                                                                                           
 

 

 

 

 

 



ة الغربیة و العربیةالفصل األول                                                         مفھوم الرمزی  
 

8 
 

:مفھوم الرمزیة الغربیة  

 آراءو اختلفت مناھج و,مصطلح الرمز كغیره من المصطلحات تعددت مفاھیمھ إن  
 .الباحثین و الدارسین في تحدید ماھیتھ

 :الغربیین و سنعرض مجموعة من المفاھیم لمختلف الباحثین
 األش�یاءرم�وز لمفھ�وم  أي األش�یاءالكلمات رم�وز لمع�اني  أن «:یعرفھ كما یلي "فارسطو"

 النفسیة  الكلمات المنطوقة رموز الحاالت« :أیضاو یقول  )1(».ثم التجریبیة أوالالحسیة 
  )2(».و الكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة

قیم�ة الرم�ز ذي داللتھ�ا عل�ى الرغب�ات المكتوب�ة ف�ي الالش�عور نتیج�ة  «:فیق�ول "فروید "أما
 ال�ربط ب�ین إش�ارةالرم�ز ھ�و «: و في معجم اللغ�ة الفرنس�یة)3(».الرقابة االجتماعیة األخالقیة

 )4(».ترتبط بالموضوع الذي نرید الكشف عن فكرتھ
ما سبق من المفاھیم نالحظ أن المفھوم األول یدور حول الداللة و المش�ابھة القائم�ة ب�ین      

و أخر ینتمي إلى عالم المج�ردات و ھ�ذا الرم�ز بمثاب�ة  ،عنصر ینتمي إلى عالم المحسوسات
فنج�ده یب�رز الرم�ز كنتیج�ة  "فروی�د "أم�االمحس�وس  إلىیحیل من خالل المجرد  أيواسطة 

 .التي یمارسھا المحیط على الفرد األخالقیةیة و للضغوطات االجتماع
 «:"بونی�ھ "الرمز انتقل بعد ھ�ذا لیص�بح كم�ا ق�ال مصطلح أولى من تبلورھذه مرحلة و     

عن الواق�ع كم�ا  فالرمز لیس نقال )5(».الرمز من التصفیة و ھي الجوھر المركزي لمفھوم ما
 .من الواقع المادة لنتخلصبل انھ تكثیف و تحویر العناصر الواقعیة  ،ھو

باالنفعاالت كي یتم التعبی�ر ع�ن ح�االت  اإلیحاءحیث یتحقق  ،مجال التجرید إلىترتفع و     
 .نفسیة تستعصي على التقریر مثل فكرة الموت

 أو وص��ف أفض��لالرم��ز ھ��و دائم��ا التعبی��ر ال��ذي نخت��اره یب��دو  أنیفت��رض  «:"یون��غ "أم��او 
حقیق��ة ن��دركھا و نس��لم بوجودھ��ا  ،ص��یاغة ممكن��ة لحقیق��ة غی��ر معروف��ة عل��ى نح��و نس��بي

 ،صیاغة ممكنة لشيء مجھ�ول نس�بیا أفضلالتصور الرمزي ھو الذي یفسر الرمز بوصفھ و
 )6(».نحو ممیزیقدم على  أن ووضوحا أ أكثریكون  أنفھو ال یمكن 

     

.19ص ،السابقالمرجع  :فاطمة الزھراء محمد السعید -)1(  
.20ص ،المرجع نفسھ -)2(  
.ص نفسھا ،نفسھ -)3(  
.ص نفسھا ،نفسھ -)4(  
.ص نفسھا ،نفسھ -)5(  
.2ص ،1،1978ط ،األندلسدار  ،دار الكندري الرمز الشعري عند الصوفیة،: عاطف جودة نصر -)6(  
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, یحیل على شيء مجھول نس�بیا إنمایختصر شیئا معلوما  أوال یماثل  یونغالرمز حسب  نإ 
 أنص��یاغة ممكن��ة لھ��ذا المجھ��ول النس��بي و ف��ي ض��وء ھ��ذا التحدی��د یمك��ن الق��ول  أفض��لان��ھ 

تفصلھ في الصیاغة و التعبیر و یمكن اعتبار الرمز  أخرىما وجدت طریقة  إذاالرمز یندثر 
 .معنى عام یعرف بالحدس إلىتعبیرا یومي 

 یتجاوز االصطالح  إنسانیا إبداعازال االرمز كان و م إن« :"بول میلور "و یرى     
 )1(».و التوفیق

یك�ون  أنمم�ا یجعل�ھ یتج�اوز  اإلنس�انال�ذات المبدع�ة ف�ي  إل�ىمیلور یرد الرم�ز  أننجد      
 .محصورا على اصطالح معین
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 :معالم الرمزیة الغربیة

الممھد األسبق للرمزیة) 1808-1855(  "Gérard de Nerval  جیرار دونرفال"یعتبر 
Chimères ،    تحت تأثیر ،1854-1853الذي وضعھ ما بین  بخاصة في كتابھ اوھام و «  

Etat de rêverie super naturaliste» الطبیعة حالة من حلم الیقظة الفائق « و أن        
 إدراكھاالمرئیة و ال یستطیع اكتشافھا و  األشیاءنا تمكن خلق عالمفي الحقیقیة  المعانيرأى 

ذات منحى رمزي في عصور سابقة  أو. و یمكن العثور على كتابات رمزیة ،الشاعر إال
.أیضا  

      » بوالن ادغار"شر المذھب الرمزي بقوة الذین ساھموا في ن األدباءمن و    
و ھو شاعر و كاتب أمریكي ،)1809-1849(" «)1( الذي  ،  Edgar Allan Poe كتب«

»الغراب«قصیدة  التي نجدھا مثال جمیال عمیقا لالتجاه الرمزي الخیالي  «)2( و تعتبر خیر  
دلیل على المنھج الذي اتبعھ  »بو « تكتنفھ غاللة من الحلم  ،فبدا غارقا في رؤاه ،في شعره 

و ھي عبارة عن جملة  ،و ذات الزمة تتردد فیھا ،)مائة بیت(و القصیدة طویلة  ،الشوقو
: كان یطلقھا الغراب و یقول فیھا » .مطلقا ،أبدا أي نفر مور «  باإلیقاعدة غنیة و القصی

.الموسیقي و مفعمة بالظالل النفسیة الشاحبة      
" )1821-1867(                            : Charles Boudelaire ھو   ریلشارل بود"

نوع من  إلىالعقدة االودیبیة التي تحولت  إرھاصاتیعاني منذ صغره  ،شاعر فرنسي
حتى تمنى  ،بدفء الحب في حضنھا أحسو  ،في طفولتھ أمھنعم بحنان  ذلك انھ ،العصاب

ھو الجنرال ،جال متزمنا و قاسیارو لكنھا تزوجت  ،ال یبتعد عنھا أن » .اوبیك  « و الن  
و اعتبر ھذا العالم مزیفا ال  ،انزوى في حلمھ ،رفض قبول الواقع المفروض علیھ "بودلیر"

فكانت قصیدتھ الشھیرة  ،بل یخبئھا خلف ظواھر الخادعة ،یعكس الحقیقة  »المراسالت«
« ،ماما عن تلك التي تراھا العینیتحدث فیھا عن الطبیعة التي بدت مختلفة ت الشاعر یرى و

علم یدرس المادة كان ال إذاو  ،الطبیعة الحقیقیة ال التي تدجنت الحواس على رؤیتھا كل یوم
ھي حركة داخلیة  ،في النفس تأثیرھاوقعھا و فان الرمزیة تدرسھا من خالل ،دراسة حسیة

.بعیدة عن ضوضاء العالم الخارجي «)3(  
 

.336ص  ،المرجع السابق: بطرس انطوانیوس.د  - (1) 

.125 ص ،المرجع السابق :مندور محمد.د -)2(  

.337/338ص  ،المرجع السابق :بطرس انطوانیوس.د -)3(  
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كان  ):1844-1896( »فرلین« و لكنھ ،برناسیا ،في أول عھده   "Paul Verlaine  ینلفر"
أوغل تحول إلى الرمزیة و )1854-1891(  «Arthur  Rimbaud ب بعد اتصالھ  »   رانبو

« ،فیھا  على الرغمو فكتب شعرا حزینا  ،حیاتھ كانت ملیئة بالمشاجرات العائلیة أنمن   
و عنوان قصیدتھ . األحزانكنھر شفافا الذي كان یجري  » الخریف أغنیة « التي كان فیھا   

المیتة  األشجار أوراقكما  ،في عصف الھواء یتأرجحو الشاعر  ،الموسیقي شعبي اإلیقاع
العمر المنصرمة و البكاء صور تھصر  أیامو  ،شاعرحفي الخریف فالجرح في قلب ال

.تغرقھا أنالنفس برقة من دون  «)1(   

 ")1842-1898:( Stéphane Mallarmé يمالرم "   
 ،و تجربتھ في الشعر ما ورائیة خالصة ،األكبرمنظم الشعر الرمزي  "مالرمي "یعتبر       

 "مالرمي" أنھكو لطالما  ،بأفالطون متأثراالعالم المحسوس و راح یبحث عن عالم  أنكر إذ
فحاول التعویض عن ھذا  ،نفسھ من اجل معاینة عالم الغیب فعجز و سقط عند جدار التجربة

و كانت مشكلتھ تكمن في  ،الفعل عن الفاعلو بفصل  ،و الحذف التأخیرالعجز بالتقدیم و 
شعره عن  و ابتعد في ،المرجوة اإلیحاءاتفلم یتمكن من تحمیلھا االنفعاالت و  ،األلفاظ

الصوتیة  اإلیقاعاتو وفر لھ ،النثریة »النوافذ«ففي قصیدتھ التي عنوانھا « نجد الموسیقى قد  
و لكنھ اتخذھا مطیة و ومنطلقا  ،و تناول الطبیعة الخارجیة ،عماد القصیدة كأنھاتبدت 

و العبارات اختالجات  ،جمالیة ،فالغایة ذاتیة روحیة ،حالة النفس الداخلیة إلىللولوج 
تضیع في تداعیات الصور  إذو الموسیقى  األصواتجھشات تنسكب من الحروف و و

.الرمزیة باإلیحاءاتالمحملة  ،المرھفة «)2(  

 
 

.340/341ص ،المرجع السابق: بطرس انطوانیوس.د -)1(  
.341/343ص  ،نفسھالمرجع  -)2( - 
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:خصائص الرمزیة الغربیة  
 :و التحري عن الحقیقة في قلبھ رفض الواقع -1

 ،حجاب یس�ترھا و یموھھ�ا ألنھالواقع زائف في الداللة على الحقیقة  أنالرمزیة  رأت«     
الت��ي تعتب��ر العق��ل  ،الی��ومي الق��اص و بھ��ذا تقت��رب الرمزی��ة م��ن الص��وفیة اإلنس��انو یخ��ادع 

اجت��رح  ،ق��دیس أوو الرم��زي الكبی��ر ھ��و ص��وفي كبی��ر  ،الحق��ائق الكلی��ة إدراكع��اجزا ع��ن 
 )1(».بالغیب و استكشاف حقائقھمعجزة االتصال 

رف�ض  إل�ىو ھي تدعو  ،"مالرمي"و كررھا ,بنظریة التراسل "بودلیر"قال « :التراسل -2
باعتب��اره ذات م��ردود  ،م��ن الع��الم الم��ادي و نب��ذ مع��اني الفك��ر المس��تمدة ،م��ا تقدم��ھ الح��واس

اعر الرم�زي الیومی�ة و لك�ن الش� اإلنس�انو ھي تصلح فقط للتعامل الخارجي ف�ي حی�اة .نفعي
یھم��ھ منھ��ا  إنم��او  ،و رائحتھ��ا،فھ��و ال یھ��تم بش��كل ال��وردة و لونھ��ا )2(».ینك��ر قیمھ��ا المثالی��ة
 بالتأملانھ یرى الوردة  ،و شمھا ،تتدجن حواسنا على رؤیتھا أنحالتھا الروحیة قبل 

و الش�كل و تتم�ازج معان�اة الح�واس مع�ا لتق�دم رم�زا ل�وردة  ،فیس�قط قن�اع الل�ون ،و المعاناة 
 .العالم المادي بصلة إلىال تمت  ،مثالیة

و بتغایر عمل كل حاسة عما ھو علیھ في  ،تشترك الحواس في المعاناة« :وحدة الحواس -3
الش�اعر  بإمك�انبل یصبح  ،مسو الید لل ،فال تعود العین للنظر و اللسان للذوق ،العالم الواقع

فان�ھ ع�الم  ،س�ھا الص�فراءوو یرى زھور البحر بكؤ،)رامبو(یحس الضباب فاترا أنالرمزي 
 )3(».مختلط الحس و المشاعر

التعبی��ر الفن��ي  إل��ىال یرق��ى  ألن��ھل��یس التش��بیھ رم��زا  :ل��یس التش��بیھ و االس��تعارة رم��زا -4
, و الجزئی�ة و یقوم على االفتراض ،باعتباره انھ یفصل بین المشبھ و المشبھ بھ بجدار مادي

ب��ل ی��وھم بھ��ا و ی��دنیھا إل��ى الح��واس الخادع��ة فیبع��دھا ب��ذلك ع��ن  ،ف��ال ینق��ل ج��وھر الحقیق��ة
و تلج��ا إل��ى  ،إال أنھ��ا عل��ى ك��ل ح��ال تتول��د من��ھ ،و إذا كان��ت االس��تعارة أرق��ى من��ھ،غموض��ھا

و ال یش�بھ ش�یئا ب�آخر ب�ل  ،مدلوالت واقعیة لتقرب الفھم المبتذل و الرم�ز ال یتوس�ل المقارن�ة
ألنھ یرفض م�ا تقدم�ھ الح�واس و یغ�وص إل�ى ب�اطن  ،یكتشف وراء الحقائق الحسیة المبذولة

 .األشیاء بالرؤیا

 

.344المرجع السابق، ص: بطرس انطوانیوس.د -)1(  
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و العقل البارد ال  ،ال المعاناة،العقل الجافیرفض الرمزي الفكرة ألنھا ولیدة  « :الصورة -5
و الش��عر ش��عور و إحس��اس ی��رى  ،یبح��ث ب��وعي ووض��وح ع��ن المع��ادالت المنطقی��ة, ینف��ع

و الصور مختلفة و متفاوتة في  ،بل یستوحي منھا اإلیحاء ،الصور فال یخضعھا لعمل الذھن
م�ن التش�بیھ و االس�تعارة  و صحیح أنھا أرقى من الفكرة و لكنھا إذا تولدت ،المرتبة و القیمة

 ،غامض�ة ،و إن المطل�وب أن تك�ون رمزی�ة ف�ي الش�عر ،تبق�ى دونی�ة و مرفوض�ة ،أو الكتابة
 )1(».تتخطى تخوم النفس الخارجیة إلى الباطن

تؤثر الرمزیة الغموض في التعبیر وھو  « :ال الوضوح و ال اإلبھام و التعمیة ،الغموض -6
و إنم��ا ھ��و ح��ال  ،أو تعمی��ة ،و ال تفھم��ھ و لكن��ھ ل��یس إبھام��ھ مغلق��ا ،غم��وض تعانی��ھ ال��نفس

و ینبغي بالنسبة إلى الرم�زي أن تك�ون التجرب�ة  ،في بدء خلقھا ،طبیعیة كانت لصیقة بالنفس
 ،و بعیدة عن النثریة و التقریر ،حتى تكون مبدعة و خالقة ،الشعریة غامضة

الص����ورة النفس����یة ذات الغم����وض  و تس����اعد الموس����یقى و األل����وان و الظ����الل ف����ي خل����ق 
 )2(».الموحي

 "Wagner " �مم�ا ش�ك فی�ھ أن الرم�زیین ت�أثروا بموس�یقى :اإلیق�اع و الج�رس -7 اغنرف 
حال�ة وس�یلة للتعبی�ر ع�ن  أفض�ل ألنھا ،األعلىو اعتبروا الموسیقى مثالھم  ،)1813-1883(

ف��ي الس��امع و تھیئ��ھ لتقب��ل  أث��راتت��رك  ،أح��واالتب��دع رؤى و ص��ورا و  أنھ��اب��دلیل  ،الغم��وض
و قد تك�ون النغمی�ة ف�ي ال�وزن  ،آخرفن  إلىالموسیقى منھ  إلىو الشعر اقرب  ،النشوة الفنیة

 .في النفس أو ،تآلفھافي توزیع الحروف و  أوفي الجمل  أو

الشاعر الرمزي یشبھ الطبیب الجراح ال�ذي یش�رح اللفظ�ة و یحولھ�ا م�ن « :اللغة الخالقة -8
المس�تعملة كم�ا فع�ل  باأللف�اظو قد یكون لھ قاموس خاص ،إیحاء أداة إلىو تفاھم  إیضاح أداة
فالش���اعر  ،الغ���امض م���ایراه ق���ادرا عل���ى ب���ث االنفع���ال و اإلیح���اءفیخت���ار منھ���ا  "م���الرمي"
الج��رس  أداءع��اجزة ع��ن  ألنھ��اك��ان یھم��ل اللفظ��ة النثری��ة ف��ال ی��دخلھا ف��ي ش��عره  "ف��رلین"

 )3(».الغموض المطلوبة في مخاض الوالدة الشعریةإضفاء حالة الموسیقي و عن 

تس�تنفد طاق�ة الش�اعر القص�وى بك�د  ،التجربة الرمزیة وح�دة متكامل�ة و تام�ة« :الشمولیة -9
و بالتالي فان كل محاولة ناقصة ال تقي بالغایة المنشودة و ال تبصر القص�یدة الن�ور  ،معاناةو

 )4(».بعد مكابدة شافة و مریرة إال
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  :الغربیة موضوعات الرمزیة

الطبیعتین الخارجیة و الداخلیة فتح�دثوا ع�ن اللی�ل و النھ�ار و  أدبھمفي  یونالرمزتناول      
و س���ھولھا و  ،بجبالھا و اودائھ���ا،و الطبیع���ة الجغرافی���ة ،المط���ر و الغی���وم و فص���ول الس���نة 

 إل��ىو ك��ل ذل��ك م��ن اج��ل الوص��ول  ،ألوانھ��اوع��ن الس��ماء و  ،و بحارھ��ا أنھارھ��اطیورھ��ا و 
لھ��ذه الموض��وعات م��ا یالئمھ��ا ف��ي نف��س  أنو« ،اإلنس��انف��ي نف��س  أص��دقائھاانعكاس��اتھا و 

و الواضح عند ھؤالء یتوسلونھا للغ�وص ف�ي  ،نفسیة محتدمةالشاعر الرمزي من صراعات 
 )1(».ما وراء الظاھر

مباش�رة و ال یس�تعین بق�وة كونی�ة  األم�ورالشعر الذاتي الذي یترجم  الرمز یونو یحتقر      
 .األشیاءالستشعارھا في ترجمة 

حقل خص�ب للخی�ال و  ألنھایستمدون منھا موضوعاتھم  األساطیر إلى الرمز یونقد یلجا و«
رب�ط لغ�تھم بلغ�ات  إل�ىو لھذا نراھم یعم�دون  ،و منزھة عن التفسیر المنطقي الجاف ،للرمز

  )2(».األحالمقدیمة ذات مدلوالت خاصة في تصویر الطقوس و الشعائر و 

 

 

 

.36ص ،المرجع السابق: یوبيیاسین األ.د -)1(  
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:األدبالرمز في الفن و   

لھ نفس الوظیفة فھو وسیلة لتجسید و توصیل التجربة الفنیة ف�ي  األدبالرمز في الفن و      
الرم�ز ف�ي  فاستخدام « .صورة مكثفة و مركزة لھا نفس الشحنة الشعوریة التي تمیز التجربة

فعالة لم یتبل�ور  أدبیةالوعي النقدي بالرمز كوسیلة  أن إال .نفسھ األدببدایة  إلىیعود  األدب
 )1(».التاسع عشر حتى القرن

یح�دد البع�د  أنفي الق�رن الس�ادس بع�د الم�یالد  "فولجنتیاس" اإلغریقيلقد حاول عالم اللغة  «
قص�ة رمزی�ة تمث�ل  بأنھ�اخاص�ة قص�یدة االنی�اذة الت�ي وص�فھا  "فیرجیل "أعمالالرمزي في 
 األسماءیكشف البعد الرمزي في  أنكما حاول  ،الكھولة إلىمن الطفولة  اإلنسانتطور حیاة 

كذلك حاول الكثیرون من علماء الفقھ و اللغ�ة ف�ي العص�ور , عن طریق تتبع اشتقاقھا اللغوي
رم��وز لھ��ا دالالت  إل��ىالوس��طى وص��ف و تحلی��ل رمزی��ة الكت��اب المق��دس و تقس��یم رم��وزه 

و الش�مس مباشرة حسیة و رموز لھا دالالت روحیة تتخطى عالم الحواس مثل رم�وز الم�اء 
ثم جاءت محاولة دانتي الشھیرة لتحدید المستویات الرمزیة ف�ي قص�یدتھ  )2(».و مدنیة القدس

 «و حتى في القرن الثامن عشر و كان عصر العقالنی�ین و التن�ویر  ،اإللھیةالخالدة الكومیدیا 

الرم��ز و االس��تعارة  أھمی��ة تأكی��دیح��اول  "فیك��و جیارمبارتیس��تا"نج��د ع��الم اللغ��ة االیط��الي 
العص��ور الوس��طى و  أدب��اء أنو ب��الرغم م��ن  ،)3(»اإلنس��انيف��ي تط��ور الفك��ر  األس��طورةو

عصر النھضة و القرنین السادس و السابع عشر قد اس�تخدموا الرم�ز و القص�ة الرمزی�ة ف�ي 
 القرن السابع أوائلفي  "شكسبیر"مسرحیة العاصفة التي كتبھا  أنشدید حتى  بإبداع أعمالھم

 .اإلطالقعمل درامي رمزي على  أبدعیمكن اعتبارھا بحق  عشر
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:الفكریة للرمزیة األسس  

س��ادت تی��ارات الفلس��فة التحلیلی��ة العلمی��ة و الفلس��فیة العقالنی��ة و الفلس��فة النفعی��ة الق��رنین      
نب�ع م�ن نظری�ة  أساس�يو كان�ت ھ�ذه الفلس�فات تعتم�د عل�ى افت�راض , السابع و الث�امن عش�ر

الع�الم  أنھ�و  األساس�يك�ان ھ�ذا االفت�راض . في المعرفة "دیكارت"ثم نظریة  "جون لوك"
ودا موض��وعیا بص��رف النظ��ر ع��ن العق��ل المتلق��ي و ف��ي ظ��ل ھ��ذا الخ��ارجي موج��ود وج��

الف��ن  أن أي ،الموض��وعیة البالغ��ة الدق��ة فك��رة الف��ن كمحاك��اة لھ��ذه الحقیق��ة تأك��دتاالفت��راض 
 أھمی�ةالمحاكاة ھذا اضمحلت  مبدأفي ظل و « ،لھذا العالم الخارجي الموضوعي مرآة أصبح

مج��رد حلی��ة جمالی��ة یمك��ن االس��تغناء  أص��بحو  ،ف��ي التعبی��ر الش��عري أساس��یةالرم��ز كوس��یلة 
واض��حة و مح��ددة ومفھوم��ة ال تك��ون ھن��اك ثم��رة  األش��یاءان��ھ عن��دما تص��بح ك��ل  إذ ،عنھ��ا

ل���یحطم ھ���دا  "ایمانوی���ل ك���انط"ث���م ج���اء ، ع���ن طری���ق الرم���ز لإلیح���اء نلج���أض���روریة الن 
العقل البشري ھو قوة خالقة تعاد صیاغة الظواھر الخارجیة من  أناالفتراض تقول نظریتھ 

 أتب�اعو ب�الغ . في الظ�واھر الخارجی�ة أعمالھحصیلة نشاط العقل و  إالو ما المعرفة  ،خاللھا
 أن أي )1(».الذاتی��ة ف��ي تفس��یر فلس��فتھ ھ��ذه حت��ى تبل��ورت ف��ي الفلس��فة المس��ماة بالمثالی��ة ك��انط

الع�الم الخ�ارجي  أنال دالل�ة لھ�ا ف�ي ع�الم خ�ارجي محس�وس حی�ث  أفك�ارالحقیقة ھي مج�رد 
 «: "فیش�تھ"ھ�و ف�ي ق�ول الفیلس�وف  إنمایة رالمحسوس ال وجود لھ منفصال عن النفس البش

و ك�ان  )2(».یكس�ب معن�اه االمتداد الالواعي للنفس البشریة الواعیة ینتظر لحظة الوعي حت�ى
 عن عضویة القصیدة و استقاللھا الكامل  األلمانالمثالیین  ألفكار

تل�ك الفك�رة الت�ي كان�ت ركن�ا  ،و اقترابھا من الموسیقى اثر مباشر في بزوغ فك�رة الف�ن للف�ن
    .الرمزیة أركانمن  أساسیا
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:مجال الشعرظھور المدرسة الرمزیة في فرنسا في   
عدی�دین ق�ام ك�ل م�نھم  أدب�اء أی�ديوعل�ى  ،لقد ظھرت الرمزیة في مراحل زمنیة متتالی�ة     

التي كونت النظریة الجمالیة الت�ي عرف�ت فیم�ا  األفكارو  المبادئعلى حدة ببلورة بعض من 
 :كما یلي المبادئو نلخص ھذه  ،بعد بالرمزیة

ھ��ي س��تار یحج��ب الع��الم  »ب��ودلیر «فالطبیع��ة كم��ا وص��فھا محاك��اة الطبیع��ة مب��دأرف��ض  -
  .و الوسیلة الوحیدة التي تمكننا من رؤیة لمحات من ھدا العالم الساحر ،الروحي الحقیقي

فالع���الم  ،العتق���اد ب���ان جم���ال الع���الم المحس���وس ھ���و انعك���اس للجم���ال العل���وي الن���ورانيا -
و ك�ل ش�يء فی�ھ ل�ھ معن�ى  "ب�ودلیر"غای�ة م�ن الرم�وز ف�ي وص�ف  إالم�ا ھ�و  إذالمحسوس 

  .رمزي یربطھ بعالم الروح

 إدراكم�ن  اإلنس�انالملكة الوحی�دة الت�ي تمك�ن بان ملكة الخیال ھي  اإلیمانرفض العقل و  -
الخی��ال ھ��و الملك��ة الت��ي یكش��ف لن��ا ع��ن طریقھ��ا  إن « :"بلی��ك"كم��ا ق��ال الش��اعر  أوالحقیق��ة 

و المقصود بالخیال ھن�ا ھ�و المق�درة عل�ى اس�تنباط المع�اني الرمزی�ة الكامن�ة ف�ي  )1(».الخلود
 .الظواھر الحسیة

ب��ان ك�ل عم��ل فن��ي جی�د ھ��و تركیب��ة  ،بوح��دة و عض�ویة العم��ل الفن��ي و اس�تقاللھ اإلیم�ان « -
 .رمزیة معقدة تعبر عن حقیقة روحیة فریدة

للش���عر ع���ن طری���ق ممارس���ة محاول��ة استكش���اف مش���اعر و ح���االت نفس���یة جدی���دة كم���ادة  -
و ع���ن طری���ق التص���وف و التعم���ق ف���ي العل���وم  المخ���دراتاالنح���الل و تن���اول الخم���ور و 

 .الروحانیة و الغیبیة التي ازدھرت في فرنسا حینذاك

  )2(».بان عملیة الخلق الفني ھي عملیة واعیة تستغرق كل قدرات و ملكات العقل اإلیمان -

المباش�رة م�ع اس�تغالل  اإلشارة أوبدال من التقریر  اإلیحاءبضرورة االعتماد على  اإلیمان -
متع��ة  أرب��اعالتقری��ر یفق��دنا ثالث��ة  إن«:  "ماالرمی��ھ"الموس��یقى الكامن��ة ف��ي الكلم��ات یق��ول 

 أنن�وحي بالش�يء و  أنل�ذا یج�ب  ،المتعة الحقیقیة تمكن في التخمین شیئا فش�یئا إن .قصیدةال
 )3(».تتجنب التقریر المباشر
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 إیح�اءلھ�ا دالالت كان�ت وس�ائل  إش�اراتم�ن  أكث�ر "ماالرمی�ھ"لقد كانت الكلمات عن�د  «     
 .العالم المثالي إلىاعتبرھا وسیلتنا للدخول و
الم��ذھب الرم��زي ع��ام  »ب��ول ف��الیري «لق��د وص��ف ،محاول��ة تقری��ب الش��عر م��ن الموس��یقى -

ش�يء  أيالموس�یقى و اس�تقاللھا ع�ن  اءیحق�ق للش�عر نق� أنالمذھب ال�ذي ح�اول  بأنھ 1920
 .و توحد الشكل و المضمون فیھا ،خارجھا

و الص�ور و االس�تعارات الغربی�ة  ،و التض�اد التقاب�ل و ،استخدام لغ�ة تعتم�د عل�ى المفارق�ة -
ال تخض�ع لقواع�د  مألوف�ةمما تمخض عن تركیات لغویة غیر . و المعاني األصوات تداعيو
  )1(».منطق اللغة التقلیديو
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:مفھوم الرمزیة العربیة  

وھ�ب الكات�ب ف�ي في مؤلفاتھم فقد اف�رد الحس�ین ب�ن  تناول علماء البالغة العربیة الرمز     
اس�تعمال  أن رأىب�ارا للرم�ز و  »)337ت(المنسوب خطا لقدامة ابن جعف�ر «كتابھ نقد النثر 

و ھ�و ب�ذلك  »بعض�ھم إل�ىب�ھ  اإلفض�اءفیم�ا یری�د طی�ھ ع�ن كاف�ة الن�اس و  «الرمز في الكالم
الق��رءان الك��ریم دالل��ة  أوردیفس��ر عل��ى ان��ھ اص��طالح مش��ترك ب��ین الم��تكلم و المتلق��ي وق��د 

و ق���د وض���ع اب���ن  )1(».رم���زا إال أی���امتكل���م الن���اس ثالث���ة  أال آیت���ك « :ق���ال تع���الى ،زالرم���
الك�الم « بأن�ھو ح�دده  اإلش�ارات أن�واعالكنای�ة و جعلھ�ا م�ن  إط�ار الرمز في) 456ت(رشیق

ن��واس یص��ف یوم��ا  أب��يكق��ول  » اإلش��ارةالخف��ي ال��ذي ال یك��اد یفھ��م ث��م اس��تعمل حت��ى ص��ار 
 .مطیرا

 لیس لھا في سمائھا نور ***      و شمسھ حره مخدرة   

معن�ى  إل�ىو ھ�و م�ا یش�یر  ،بالعینین و الحاجبین و الشفتین و الف�م إیماءو  إشارةفالرمز      
فالرمز عن�د البالغی�ین  ،األدیبمعنى في خیال  إلىتشیر بكلمة لھا مدلول خاص  أنو  ،خفي

 .خفي بأسلوبقریب منك  إلىفتشیر  ،كتابة قلیلة الوسائط خفیة اللوازم
لوج�ود  إلی�ھالرمز كلمة تتضمن التشابھ الموجود بین الرمز و الشيء المحسوس المشار  إن«

و كثی��را م��ا یتخ��ذ الرم��ز  ،بھم��ا مخیل��ة الرام��ز أحس��تعالق��ة س��ببیة ب��ین الرم��ز و المرم��وز 
فھ��و فض��اء  ،خوف��ا م��ن س��طوة الس��لطة و قھ��ر الجب��روت األدی��بكمظل��ة كالمی��ة یس��تر تحتھ��ا 

 )2(» .یحس بالحرج أنعن مكامن نفسھ دون  اإلنسانفیھ  یعبر أنرحب یمكن 

 

.41االیة:عمران آلسورة  -)1(  

، شعر خلیفة التلیسي نموذجا ،الصورة الرمزیة في الشعر العربي الحدیث: الھمالي نجاةعمار -)2(
.46/47ص .القاھرة .م2008مجلس الثقافة العام : الناشر  
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:خصائص الرمزیة العربیة  

لق��د ج��رب الش��عراء تخط��ي المحسوس��ات و التط��اول عل��ى الع��الم : الم��ادي و التش��بیھالواق��ع -ا
عم�ق  أو ،تبع�ا لس�طحیة المعان�اة ،وأخ�رىفك�ان خط�ھ م�ن النج�اح یتف�اوت ب�ین م�رة , النفسي

 ش�يء قری�ب إل�ىفارتقى من التقری�ر المحس�وس  ،في التشبیھ أحیاناعلى كل حال فانھ وفق و
 :في حصانھ »عنترة«نفسیا بعد یقول و لكنھ لیس  ،من الواقع النفسي

 بعبرة و تحمحم إليا ــو شك ***   ھ    ـالفنا بلبان من وقعفازور  «

        )1(»يــمكلم ،لو علم الكالم ،و لكان*** یدري ما المحاورة اشتكى  لو كان   

م�ا  أبع�ادا فأعط�اه ،األرق�ى اإلنسانعالم  إلىمن واقع الحیوان  ،حصانھ "عنترة"لقد نقل      
فسكب  المرأةحین تسلط علیھ جمال الوجھ لدى یلك  »طرقھ بن العید«و كذلك فعل  ،كانت لھ
 .من الشمس ،ا من السماءفعلیھ ال

س�مت ع�ن مثیالتھ�ا  أنھ�ا إالالصورة لم تتخلص كلیا من كثافة عالمھا المادي  أنصحیح      
 : »طرفة «الجاھلیات في التشبیھ و االستعارة یقول

 نقي اللون لم یتخدد ،علیھ***     رداءھا    ألقتووجھ كان الشمس  «

 إنو. ارض الواق�ع إلىو ظل مسمرا  ،ولم یستطع الجاھلي العبور العالم الرمز الغامض     
فظ��ل یفص��ل ب��ین  ،الجمی��ل الم��رأةل��م ی��تمكن م��ن ت��ذویب جم��ال الش��مس ف��ي وج��ھ  »طرف��ة«

تجس��د وث��ن  ألنھ��ایقبح��ون وس��یلة التش��بیھ  ی��ونالرم��ز و  ،التش��بیھ أداة »ك��ان«الص��ورتین ب 
 )2(».و تفرض علیھ یقین المادیة الخارجي ،و تبعد الشعر عن الدھشة ،العقل

آذ تتخط�ى  ،و ھ�ي أرق�ى من�ھ فن�ا ،لقد وفق الشعراء في اس�تعمال االس�تعارة: االستعارة  -ب
من ذلك  ،ال باالفتراض ،المقارنة و المعادلة والتخمین إلى نوع من الحلول في الشيء بالفعل

 : مخاطبا اللیل »امرئ القیس«قول 
 )3(»وناء بكلكل إعجازااردق و  ***     ما تمطي بصلبھ      فقلت لھ ل«

 إل�ىتح�ول اللی�ل  إذ ،فتم�ت ل�ھ الرؤی�ا الش�عریة ،للی�ل أعطاھ�او  ،لقد نقل حركات الجمل     
و الص�ورة ھن�ا عل�ى  ،األرضو یب�رك عل�ى  ،ال حدود لحجم�ھ ین�وء بكلكل�ھ. أسطوريحمل 

 .الشاعر النفسیة إرھاصاتتولدت من  ألنھاالعقل  أغاللتفر من  فإنھا ،الرغم من مادیاتھا
 

.349/ 348ص ،المرجع السابق: بطرس انطوانیوس.د -)1(  

.بتصرف 349ص ،نفسھالمرجع  -)2(  

.350ص ،نفسھ -)3(  
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فھي تنطلق من  ،یدنو من روحانیة التجربة الشعریة ،الكنایة تعبیر فني راق إن «: الكنایة -ج
مترامی�ة المس�افات  أبع�ادلكنھا تنطلق بشكل ی�داور و ین�ایر لتغ�وص ف�ي  إلیھتلمح  أو ،الواقع

و  اإلفھ���املتقریبھ���ا م���ن  أخ���رىیقرنھ���ا الش���اعر بظ���اھرة  أنم���ن دون  ،م���ن رھاف���ة الش���عر
تھ��ا المعن��ى الم��راد م��ن اس��تعمالھا و الكنای��ة ھ��ي المش��بھ ب��ھ و تحم��ل ف��ي دالل  .)1(»اإلدراك

 .تنصھر فیھ أنلتطل على الرمز من دون , فتتخطى حدود المعلوم السھل
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:الرمزیة في الشعر العربي المعاصر  

 و تنفر من عمل العقل  ،تستبطن العالم الرمزیة بحق ھي حركة روحیة صوفیة     
 یتم�وت ع�ن الع�الم الخ�ارجي أنكذلك فھي تفرض على الش�اعر  ألنھاو  ،و المنطق و الحس

الحدیث عل�ى ش�عراء عاش�وا ف�ي ص�میم ھ�ذه التجرب�ة الحدس�یة بش�كل  أدبناال نكاد نعثر في و
و  و قد بالغ عدد م�ن الدارس�ین ،نعثر على ومضات رمزیة مبعثرة ھنا و ھناك أنناكلي غیر 

 .)لبناني أصلشاعر مصري من  (»بشر فارس «شعر إنقالوا 
ش���بكة و س���واھم انط���وى عل���ى رمزی���ة  أب���يو الی���اس  ،و س���عید عق���ل ،و یوس���ف غص���وب 

قلیل�ة ف�ي ش�عرھم تعك�س مالم�ح ھ�ذا  أبیاتاتبحرنا في شعر ھؤالء وجدنا  إذاو لكن  ،واضحة
لو یالمس  ،تتراسل فیھ الحواس ،نقع على بیت واحد في القصیدة أنو لیس لمجرد  ،المذھب

 .القصیدة بكاملھا رمزیة إننقول  ،فیھ الرمز حدود الرؤیا

یمك�ن الق�ول ان�ھ ل�یس لزام�ا  « أدبن�اسلمنا بان الرمزیة تراوحت بنسب متفاوت�ة ف�ي  إذاو     
الن لك�ل ش�عب معطیات�ھ  ،أخرىامة  أدبعن  األصلیكون نسخة طبق  أنامة ما  أدبعلى 

 أدبائن���ام���ا س���لطنا الض���وء عل���ى نت���اج بع���ض  إذاف���ي التعبی���ر و  أس���لوبو  ،و خصوص���یاتھ
 :نذكر على سبیل المثال مایلي )1(».الخاص إلىو انتقلنا من العام  ،توضحت الصورة

ترف�ده ثقاف�ة  »ب�ول ف�الیري «س�عید عق�ل بالش�اعر الفرنس�يت�أثر  « :سعید عقل و الرمزیة )1
یلقیھ�ا محاض�رات  أورھا ك�ان ینش�فمھ�د لكتاب�ھ الش�عر بدراس�ات و بح�وث  ،واسعة و عمیق�ة

إذ  ،ولی�د الالوع�ي و اعتبر الش�عر ،الحب والوردو المرأةر قالھ تناول شع وأول )2(»دروساو
  ،بعیدا عن رقابة العقل ،فتنبثق الصور تلقائیا ،تجتاح التجربة كیان الشاعر للحظات

 ب�الليمعول سعید عقل في ھذا كلھ مقولة للكاتب الفرنسي ش�ارل  «:یاسین األیوبي.و یقول د
 Charles Bally بش�كل « :و المقول�ة ھ�ي )3(»الناقد و المنظر ف�ي آن واح�د) 1865-1947(

بش�كل ال واع تح�ت لن�ا .افع�ل ف�ي ال�ذھن أوالفھ�م  إل�ىالت�ي ھ�ي اق�رب  األلف�اظ  ال واع تنتقي
مكتنف��ة بالس��ر راح��ت  أص��ول أيلحیان��ا ص��یغا جدی��دة م��ا كان��ت یوم��ا ف��ي اللغ��ة و م��ا ت��دري 

 )4(»...في تلك الھنیھة إلیناتوحیھا 

 

.352المرجع السابق، ص: بطرس انطوانیوس.د -)1(  
.236المرجع السابق، ص  :األیوبيیاسین .د -)2(  
.237، ص نفسھالمرجع  -)3(  
.237ص ،األیوبيعن یاسین  ،15ص ، 2،1960ط المكتب التجاري، المجدلیة،: سعید عقل -)4(  
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اقت��بس نظریت��ھ م��ن ش��عراء و نق��اد  »س��عید عق��ل« إن »غط��اس ك��رم أنط��وان.د «یق��ول     
 »نظری�ة الف�ن للف�نو« »الش�عر الص�افي«: في كتابیھ »بریمون «األبو بخاصة من ، رمزیین

یطبق معظم مقوم�ات الحرك�ة الرمزی�ة ف�ي  أنو لھذا استطاع  ،»فالیريبول «و من الشاعر 
الت�ي  األبی�اتو م�ن . و س�وى ذل�ك ،و تراس�ل للح�واس إیح�اءو غموض و  ،شعره من نغمیة

 :43ص »المجدلیة«في  المذھب الرمزي عنده قولھ إلىتشیر 
»      اءـفي محیا ھیمان من نعم***                أضاءصحو  نغمة أذنت و 

     اءـتفني عبر الرؤى بیضو         ***اء       ـزرق األمانيتتراءى فیھ   
  )1(» اءـإعیـھما و تنھد دونھ و***                ـھ   ـون تغوى بـنزھة للعی   

التي تفنى عبر الرؤى  ،الزرقاء األمانيو  ،الصحو المضيء أنومما ال شك فیھ      
  .صور رمزیة غارقة في غموض موح ،و تعبا إعیاءو نزھة العیون التي تنھد  ،البیضاء

 2)جبران و الرمزیة:

فیھ�ا بی�اض  إن «: »م�ارون عب�ود«و من ذلك یق�ول  ،جبران أدبرمزیة  قیل الكثیر عن     
 ...و شقشقة العواصف ،المعاصر أنینو اصفرار البیادر و  ،و خضرة المروج ،الثلوج

وھلھل�����ة  ،األنھ�����ارو عری�����دة  ،و ثرث�����رة الین�����ابیع ،األودی�����ةو ن�����واح الھاوی�����ة و زمج�����رة 
 أردفو ربم�ا لكلل�ك ...نورا ون�ارا و موس�یقى أرسلتو  ،فاشتعلت حافات عبارتھ...الضباب

 )2(»الرومنتیكیة و الرمزیة: فقال انھ مؤسس مدرستین في لغة الضاد ،مارون عبود
و ف��ي كتاب��ات جب��ران ظھ��رت  :فق��ال  »م��ارون عب��ود« رأي  »ادھ��م إس��ماعیل.د «أی��دو      

 .یلیةیتخالعربي الحدیث مختلطة بنزعة رومانتیكیة  األدبفي  األولىالرمزیة للمرة 

حت�ى  أخ�رىكتاب�ة  أيقد ال نعھدھا في  ،في كتابة جبران موسیقى أن ،و مما ال شك فیھ     
ذل�ك  إل�ىو یض�اف  ،ش�عر منث�ور أوان�ھ ش�عر مرس�ل  ،ع�ن معظم�ھ أو ،قیل عن بعض نثره

تتب��دى ھ��ذه الظ��اھرة بوض��وح  ،و م��ن عن��اوین كتب��ھ ،ف��ي ش��عره و نث��ره ،الرم��ز إل��ىلج��وؤه 
یص�دع جب�ران ص�وره  غالبا ماو«...»رمل و زبد« ،»و السماء األرض آلھة« ،»العواصف«

 »نیتش��ھ «ب��بعض الكت��اب الغ��ربیین مث��ل ت��أثرهو  ،التش��ابھ المتتالی��ة إل��ىالرمزی��ة ب��اللجوء 
 )3(».الرمزیة الكتابةنحو  أحیاناو غیرھم ساعده في جنوحھ  األلماني

 
.357المرجع السابق، ص: بطرس انطوانیوس.د -)1(  
  .113ص ،1970 ،5ط ،جدد و قدماء، بیروت، دار الثقافة :مارون عبود -)2(
.352المرجع السابق، ص: بطرس انطوانیوس.د -)3(   
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 بدر شاكر السیاب و الرمزیة(1964-1926): 3) 

نوع من الرمز ف�ي  إلىاللجوء  األدیبكانت الظروف السیاسیة الصعبة تفرض على  إذا     
مم�ا  أفض�لالح�رب العالمی�ة الثانی�ة ل�م تك�ن  أثن�اءو الحال�ة السیاس�یة ف�ي الش�رق ف�ي  ،كتاباتھ

 إل��ىفاض�طر الش��عراء تح��ت ض�غط الحك��ام الظ��المین و المس�تعمرین المس��تبدین  ،كان�ت علی��ھ
 ،حفاظ�ا عل�ى حی�اتھم و تنفیس�ا ع�ن كب�تھم و م�ن ھ�ؤالء ب�در ش�اكر الس�یاب ،استعمال الرم�ز

غی�ث رم�زي ینھم�ر عل�ى  أول »غ�یالن«خاض التجرب�ة الش�عریة بنج�اح و كان�ت والدة ابن�ھ 
 أودی�ة «المط�ر فتح�ت  )1(»أنش�ودة«ن دی�وان م� »مرحى غیالن«فكانت قصیدة  ،مروج شعره

  األزھارو اطلعت عشتار  »أبیھالعراق نوافذ من رؤى الصبي على سھاد 
ف�ي ابن�ھ ال�ذي خل�ده  فبع�ث »حبة حنطة في ترب�ة الظلم�اء«فاستحالت روح السیاب  ،و الثمار

و ظھ��ر اإلل�ھ تم�وز یحم��ل  ،و ك��ان جم�اجم الم�وتى برع��ت ف�ي الض�ریح ،بمجیئ�ھ إل�ى الحی�اة
ین�ث ...هیخط�ر ف�ي الجلی�ل عل�ى المی�ا «فیخیل للشاعر في رؤاه انھ بعل اإلل�ھ « ،سنابل الخیر

فبات یسمع  ،»بابا «ولدت من لفظة ،قریة السیاب »جیكور«و . »في الورقات روحھ و الثمار
فكانت بدای�ة  ،و تنفس الدم في عروقھ ،و ھمس النسغ في األشجار ،ورق البراعم و ھو یكبر

 )2(»» ...بابا,بابا «القصیدة بكلمة

 ،و تم��وز ،و تت��الى القص��ائد الرمزی��ة بع��د ھ��ذه ف��ي دی��وان الس��یاب فیتك��رر ذك��ر عش��تار     
ك�ان یغ�رق ف�ي ع�والم ...،و البرق و الرع�د ،)كلب الجحیم(و سربروس ،المسیح و ادونیسو

رم��ز  ،المس��یح إل��ىالخص��ب و تم��وز ال��ھ الخی��ر لیص��ل  آلھ��ةحی��ث عش��تار « ،األول��ى الوثنی��ة
ھ��و نھ��ر الحی��اة و ال��ذكریات الت��ي ال  »بوی��ب «و نھ��ر ،االنتص��ار عل��ى الم��وت و عل��ى الش��ر

 إنو  ،رم��ز الظل��م و الب��رق و الرع��د ب��دء ث��ورة الغض��ب و التغیی��ر واللی��ل فھ�� أم��او  ،تم��وت
م��ن  أبی��ھو زواج  أم��ھلم��وت و كاب��د م��رارة الحرم��ان  ،اإلم��القال��ذي ع��انى الفق��ر و الس��یاب 

فج�ر مرارت�ھ  ،و ذاق طع�م الس�جن و التش�رد ،بمركب نقص من دمامة خلقھ أحسو  ،أخرى
 )3(».موجع حزین إیقاعفي قصائد ذات  ،ة جھرا و طورا بالرمزرتا

غالب�ا م�ا ب�دا  إذ ،و لم تك�ن تجرب�ة الس�یاب الرمزی�ة كلھ�ا ذات نص�یب ك�اف م�ن الص�دق     
مم�ا  ،الغربی�ة ع�ن من�اخ العربی�ة األس�اطیرموظفا ثقافت�ھ ف�ي تجمی�ع  ،متكلفا في حشد رموزه

 .و قرب شعره من التقریر النثري ،اضعف معاناتھ

 

.324دار العودة،ص، بیروت،1بدر شاكر السیاب، الدیوان،ج -)1(  
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:جمالیات الصورة الرمزیة  
:الصورة الرمزیة من خالل التجسیم  

جس�م ش�يء معن�وي  إذافك�ل ك�ائن م�ن الكائن�ات جس�م و  ،الجسم كل شيء عظ�یم الخلق�ة «     
 أو م�ا ل�یس ببش�ري إل�ىو مص�طلح التجس�یم ینس�ب ص�فات بش�ریة  ،فھو من قبیل االس�تعارة

جعل م�ا ھ�و معن�وي ف�ي الص�ورة الذھنی�ة یتبل�ور لبص�یر حس�یا فیض�في  إلىو یذھب  ،حسي
 وضوحا  أكثرفیزینھا و یجعل المعنى  ،على الصورة الشعریة بھجة و روعة

عل��ى ص��ور معنوی��ة تش��كلت لدی��ھ مكون��ة ص��ورا  »التلیس��ي «و ق��د اش��تمل ش��عر )1(».و ج��الء
 :حسیة فنجده ینازل الخطوب في قولھ

 )2(»تحلو منازلة الخطوب حواسرا ***ینھا  وقف علیھا الحب كرمى ع«
 ،فیجعلھ�ا من�ازال ل�ھ ال یخش�اھا إنس�انیةو یضفي علیھا ص�فة  ،یجسم الشاعر الخطوبو      

 .و تحلو منازلة الخطوب ،تھون النفس في سبیل الوطن إذ
 :و یجسم الشاعر الزمان في قولھ

 )3(»الزمان مفاخراخلعت على جید ***       أبوه في العمق صنع محفوظة «

تل��ك  آب��اءهو  أج��دادهم��ن  األبط��الفھ��ي م��ن ص��نع  أعماق��ھالماض��یة یحفظھ��ا ف��ي  فاألی��ام     
و ھن�ا جس�م الش�اعر الزم�ان و حول�ھ م�ن لف�ظ  ،عل�ى الزم�ان مف�اخرا أض�فتالبطوالت الت�ي 

یتزین بھ الزم�ان كم�ا  »عقدا«كائن حي و جعل من المفاخر كأي »جید«مجسد لھ  إلىمعنوي 
 :في الحب صورة مجسمة ال تنثني للحادثات أیضاو ھو یرى  ،تتزین الحسناء

 )4(»بدون غوادرا إنللحادثات و    *** ال ینثني  حبك خالدا یظل و «

یكتس�ب  من الحواس بأيو ال تلمس  ،فالحب تلك الصورة المعنویة التي ال تبصر بالعین     
لتقریب الصورة الشعریة التي یرسمھا الشاعر م�ن المتلق�ي  وذلك ،و ھي االنثناء حسیةصفة 

ص�ورة معنوی�ة  اآلم�الو  »ھزت خ�افقي اآلماللكنھا «ریحا تھب  اآلمال: و یصور بالتجسیم
 .و لكن الشاعر یجسمھا و یجعل منھا ریحا تھز خافقھ ،ندركھا بالعقل

 

.406/407المرجع السابق ص :الھمالي نجاة عمار -)1(  

.ص نفسھا ،المرجع نفسھ -)2(  

.407ص  ،نفسھ -)3(  

. ص نفسھا ،نفسھ -)4(  
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:دالصورة الرمزیة من خالل التجسی  
و جس��د  ،األرضجس��د م��ن خل��ق  اإلنس��انوھ��و الب��دن و ال یق��ال لغی��ر  ،الجس��د الجس��م «     

یس���بغ فی���ھ عل���ى  ،و التجس���ید تعبی���ر بالغ���ي أجس���اداال���بس المج���ردات بوص���فھا  أيتجس���یدا 
 إنس�انیةو س�مات انفعالی�ة  ،غیر الحی�ة ش�كال و شخص�یة األشیاءو  ،و الحیوانات ،المجردات

ویكس�ب التجس�ید  ،ال تتصف بالحیاة أشیاء ، أو إلىمجردة أفكار إلىھو نسبة صفات البشر و
و ق�د ت�وفر البح�ث عل�ى ) 1(»،أفعال�ھص�فاتھ و  أو اإلنس�انالحسیة مالمح  أوالصور المعنویة 

 :إنسانیةفھو یجسد الوطن و یسبغ علیھ سمات  »التلیسي«في شعر للتجسید أمثلة
 اــأیادیھو ال امن عطائي من  ***ا   ــمن حیاتي خیر ما فیھأعطیتھا  «
 اــود یغنیھـالشح یفقرھا و الج ***ـا ــن شمائلھـلینا فجدنا معادت ــج   

 )2(»استزدت رصیدا من غوالیھا إال***  أخذتو ما  أعطتبعض ما  أعطیتھا

یب��ذل م��ا عن��ده یبادل��ھ  إنس��اناف��ي ھ��ذه البی��ات یتح��دث الش��اعر ع��ن ال��وطن و ق��د ص��وره      
كثی�را م�ا  و ،كریما معطاء إنسانافھو یجسد الوطن  »أعطت ،أعطیتھا«الشاعر عطاء بعطاء 

 .حتى انھ جعل للوطن عینا و جبینا ویدا ،یجسد الشاعر في قصائده الوطن

 فتنتعش اللغة  ،جدیدة عندما تمزج الطبیعة بالبشر أجواءو یخلف الشاعر بالتجسید      
 :و تحركھا كما في قولھ

 )3(»مواھبيحبلي بكل روائعي و   ***  جئت في زمن القطاف مواسميقد  «

و ف�ي ذل�ك  ،حبل�ى ام�رأة یص�ورھا إذ ،إنس�انیةو یس�بغ علیھ�ا ص�فة  ،فھو یجسد المواسم     
التجس��یم و التجس��ید  إل��ىكم��ا یعم��د  ،بمظ��اھر الطبیع��ة ت��أثرهتوض��یح لرؤی��ة الش��اعر و م��دى 

 .الصورة التي یعرضھا على المتلقيلتوضیح تجربتھ الشعریة من خالل 

 

.411ص ،المرجع السابق :الھمالي نجاة عمار -)1(  
.412ص  .المرجع نفسھ -)2(  

.413ص  ،نفسھ -)3(  
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 :»التراسل«الصورة الرمزیة من خالل تبادل الحواس 

 ا)التراسل من تراسل القوم, فأرسل بعضھم إلى بعض رسوال:
 أي ،ف�الحواس تتراس�ل أخ�رىوظیفة اعتدنا علیھا لحاسة معین�ة عل�ى حاس�ة  وھو إسباغ     
و تتب�دل وظ�ائف  ،ش�فافیة أكث�رفتك�ون  ،األخ�رىكل ولحدة منھا م�ا تخ�تص ب�ھ الحاس�ة  تأخذ

فوج�دنا  ،دی�وان التلیس�ي إل�ىووفق ھذا المفھوم نظرنا  ،األدبیةوفق رؤیة الشاعر  األحاسیس
 ،م�درك لمس�ي إل�ىو من مدرك ذھن�ي  ،بصري إلىصوره حافلة بالتراسل من مدرك ذھني 

م��درك  إل��ىالتراس��ل م��ن م��درك ذھن��ي  أمثل��ةفم��ن ...م��درك س��معي إل��ىو م��ن م��درك ذھن��ي 
 :بصري قولھ

 )1(»یف شاردو قنعت من حبي بط  ***وجدت في قیظ الھوجر واحة    ف «

الطی�ف ص�ورة ذھنی�ة و  إن إذشارد فتراسلت بذلك الح�واس  بأنھوصف الشاعر الطیف      
 .صورة بصریة إلىفاستحالت بذلك الصورة الذھنیة  ،الشرود صورة بصریة

 :مدرك لمسي إلىالتراسل من مدرك ذھني  أمثلةمن و )ب
 )2(»الھوى مقتوالك بشاطئھا و اتر ***   لى شرف الخیانة نخبھا   عفاشرب  «

و القت�ل  ،األحق�ادع�ن  »حب و س�مو «الھوى و القتل صورتان متناقضتان الن الھوى إن     
و لكن الشاعر قد جمع بین الصورتین فجسد الھوى و تبادل�ت  ،بشاعة و انغماس في السوداء

 و ھ�و ص�ورة لمس�یة و مث�ل تل�ك ،فالھوى صورة ذھنیة تتراسل مع القت�ل مقت�وال ،المدركات
 :الصورة قولھ

 )3(»تذكي بروعتھا فؤاد الھامد ***  روائعا   قصائدا  وحتى تزید «
 .اإلذكاءفالروعة صورة ذھنیة و تذكي صورة لمسیة عند عملیة 

 :مدرك سمعي إلىذھني  مدركالتراسل من )ج
 :من خالل تراسل الحواس نجد الذھني قد تراسل مع السمعي

 )4(»حینا و یقصیھا بأنفسنایدنو     ***نغم      أكوانھاللمشاعر في و «

 

.414ص ،المرجع السابق :الھمالي نجاةعمار  .د -)1(  
.415ص  ،المرجع نفسھ -)2(  
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انتقل المدرك الذھني        المشاعر« مدرك سمعي إلى » » نغم  « فالمشاعر عنده ال تحس فقط  
:في قولھ أیضاو نالحظ التراسل , بل تسمع  

رقت حواشیھ أھواؤناعلیھ ***   ك الجسد الناري لو عزفت    ذلو  « «)1(  
فالعزف صورة سمعیة لمسیة تتراسل مع الصورة الذھنیة      » أھواؤنا  «  

 د) التراسل من مدرك شمي إلى مدرك بصري:
:تتبادل مدركات الشم مع البصر كما في قولھ  

» من العطور و شعرا غیر معقود *** زوبعة    األفاقحتى طلعت على  «)2(  
الصورة       »زوبعة من العطر « زوبعة مدرك بصري سمعي  ،تحمل مدركین مختلفین 

.العطر مدرك شمي فھو یصف مدرك بصري بصفات مدرك شميو  

 ه)التراسل من مدرك بصري إلى مدرك لمسي:
:النظر في قولھ أمعنا إذا  

 » و خفائھ و صفائھ البلوري ***     أھوالھالبحر في أنت قد كنت   «)3(  
نجد في الصورة       »صفائھ البلوري« البلور  ، أماشفافیة الصفاء و نقائھ ندركھا بالبصر 

.أیضاباللمس  فھو صورة بصریة و ندركھا  

 و) التراسل من مدرك بصري إلى مدرك سمعي: 
:تبادل المدركین في قولھتلمح        

» و في نبلھ تسامى فابعد ***  جھ تناسقت فیھ االلحان ھو و «)4(  
« تحتوي الصورة      تناسقت فیھ الحان  « تتبادل مدركات السمع مع  إذصورة تراسلیة  

.فالتناسق صورة بصریة تتراسل مع الحان مدرك سمعي, مدركات البصر  

  

.416ص ،المرجع السابق :عمار الھمالي نجاة .د -)1(  
.ص نفسھا، نفسھالمرجع  -)2(  
.نفسھاص ، نفسھ -)3(  

.417نفسھ  -)4(  
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 ز) التراسل من مدرك سمعي إلى مدرك لمسي:
:تتبادل مدركات السمع مع اللمس  

» اغتیال أيتغتالني باللطف   ***طویتھا في ساعدي نغمة     «)1(  
حیث  ،قد جمعھما الشاعر في صدر البیت ،فالطي صورة لمسیة و النغم صورة سمعیة     

.تبادلت و تراسلت المدركات  

 ي) تراسل مدرك ذوقي مع مدارك عدیدة:

م�ن م�درك بحس�ب  أكث�ر إل�ىعمیقة عندما یحیلھ�ا الش�اعر  أبعادابعینیھا  قد تكتسب كلمة     
م�ن خ�الل تراس�لھا م�ع  أبع�ادھي صورة ذوقیة اكتس�بت ع�دة  »حلو«فكلمة : تجربتھ الشعریة

 إل�ىھ�ي ص�ورة ذوقی�ة ف�ي حل�و و لكنھ�ا تح�ال  )2( »حل�و القص�ائد« :ففي قول�ھ أخرىمدارك 
فھ��ي ص��ورة تراس��لیة لم��درك ذوق��ي م��ع م��درك س��معي  »القص��ائد«م��درك س��معي بص��ري 

ص�ورة ذوقی�ة حل�و تتراس�ل م�ع ص�ورة لمس�یة بص�ریة  )3(»حلو الھ�ب«و في قولھ  ،بصري
  .»الھب«

 

  

.418ص ،المرجع السابق :عمار الھمالي نجاة .د -)1(  

.ص نفسھا، نفسھ المرجع -)2(  
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: Intertextuatualité : الصورة الرمزیة من خالل التناص    

تت���داخل وتتش���ابك و یع���ادل بعض���ھا  أخ���رىم���ن نص���وص  م���أخوذةملفوظ���ات  ن���اصتال     
حی�ث یتمث�ل الش�اعر  ،ماث�ل آخ�رفھو حالة من التالقح المشروع ب�ین ن�ص غائ�ب و  ،البعض

ان�ھ التواج�د اللغ�وي  ،من خالل التجربة الشعریة نصوصا سابقة فتتداخل مع ال�نص الحاض�ر
و نجد التلیسي قد بحث في دراسة التناص و توفر بحثھ على كثیر م�ن ص�ور  ،نص في نص

قص�ائده  إح�دىفنج�د  ،الوعی�ھ أوالتناص في نصوصھ فھو یقت�بس م�ن الق�ران الك�ریم بوعی�ھ 
 :»یقولون ما ال یفعلون «ت عنوانا مقتبسا من القران الكریم قد حملو

األمریقولون ما ال یفعلون من  ***   صدقا بحقنا    اآلیاتوقد جاءت   
:قولھ تعالى القرآنيو النص   » في كل واد  أنھمالم تر ) 224(الشعراء یتبعھم الغاوونو 

).226(یقولون ماال یفعلون أنھمو ) 225(یھیمون «)1(  

التناص مع التراث  أنعلى  ،یتناص شعر التلیسي مع الموروث الشعري العربيو        
:فیقول التلیسي.ال یعني الوقوع في دائرة التقلید،الفنیة أشكالھو استثمار   

» المذلة قد خابت مساعیھ إلى *** كان یحسب فرط الحب یدفعنا    إن  «)2(  
:القیسو یتداخل ھذا القول و یتشابك مع قول امرؤ   

القلب یفعل تأمريو انك مھما    ***  لي             حبك قات أنمني  أغرك  

للخنوع األخیرمع عدم قبول  ،المحبوب بإذاللبؤرة التناص تدلل الحبیب و        
   .اإلذاللو
   :یقول التلیسي.قد تتناص نصوص التلیسي الماثلة مع نصوص نثریة مختلفةو      

إسعادو تنیلھ ما شاء من            ***        ألف من األحضان ترعى لیلھ     «)3(  »      
لیلة و لیلة حیث قصة الملك شھریار تحیط بھ  ألففھو یتناص مع نص غائب لقصص      

.جدیدة امرأةو في كل لیلة یتزوج  الحسناواتالنساء   

 

.225/226/ 224:االیات ،سورة الشعراء -)1(  

.419ص ،المرجع السابق :الھمالي نجاة عمار.د -)2(  
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من الشعر  أخرىو نصوص  ،ص بین نصوص التلیسيتناو یكتشف البحث عالقة      
:فنجد عالقة تناص بین شعر التلیسي و شعر الشابي في قولھ ،الحدیث  
تعلو بھا رتبي و تكسب وافرا  ***  بغي رتبة   أل الشعر وا ال اقأن «)1(  » 

حیث ینفي الشاعر عن نفسھ صفة التكسب بالشعر و ھو یضمن بذلك نصا مغنیا للشابي      
:یقول فیھ  

رـبھ رضا أمی ***    ي           ـبغأنظم الشعر أال   
بھ اقتناص نوال    *** بغي         أقرض الشعر أال   

التي  ،مشحونة بالصور الرمزیة و بعد كل ھذا نستطیع القول أن نصوص التلیسي     
.تحمل جمالیات تمكن القارئ من رؤیة النص  
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 :أقسام الرمزیة
 :قسم الرمزیة في اآلداب إلى ثالثة أنواعنت 

 إل��ى الش��اعر حس��اسإف��ي نق��ل  ی��ائاحإی اس��تعمال اللغ��ة اس��تعماال يوتعن�� :الرمزی��ة اللغوی��ة -ا
 ةداخل��تممعطی��ات الح��واس  أن « :"ب��ودلیر"ن مث��ل واللغوی��، بحی��ث ی��رى الرمزی��ون الق��ارئ
ال�بعض ن بعضھا ینوب عن أو ،بمعنى أن كافة الحواس ال تولد وقعا نفسیا موحدا « »متبادلة
وبمعنى أخر الرم�ز اللغ�وي نفس�ھ رم�زا اص�طالحیا تش�یر فی�ھ  .)1(»التأثیر النفسيفي  اآلخر

ص�طلحنا الشيء الذي ا إلى" باب"كما تشیر كلمة  «موضوع معین إشارة مباشرة  إلىكلمة ال
 االمت�زاج و عالق�ة الت�داخل« حیوی�ة تكون عالقة أندون  بھده الكلمة ولكنإلیھ  اإلشارةعلى 

وعن�دما یس�تخدم  ،لی�ھإرم�وز مال و الرم�زب�ین  ،»وموض�وعھ الش�عري زالرم�التي تكون بین 
كلم��ات ذات   عندئ��ذفإن��ھ یس��تخدم  ،ال��خ...البحر،القم��ر، ال��نجم  ،ال��ریح ،كلم��ات مث��ل الش��اعر

  )2(».الناس الدالالت على األقل مشتركة بین معظم وربما كانت بعض ھذه ،رمزیة داللة
معالج�ة المش�اكل  إل�ى ی�ونالرمزوفیھا یلجأ األدباء  :)القصصیة (الرمزیة الموضوعیة  -ب 

اإلنسانیة واألخالقیة العامة یعالجونھا بواسطة الخیال و التص�ورات وھ�ذه التص�ورات تك�ون 
و تحلیل�ھ و نق�ده ب�ل  الواقع تطویر ھذا إلى، فھي ال ترمي ھ واقع الحیاةمشاكلغالبا بعیدة عن 

حق��ائق ال بإیض��احوتتش��ابك  خلاتت��دریكم��ا ف��ي أح��داث حتجس��یم أفك��ار مج��ردة وت  ترم��ي إل��ى
ن الرم�زیین یرس�لون ھ�ذه الحق�ائق اض�ح ف�أو بمعن�ى أو ،األخالقیةالفلسفیة النفسیة  كانت أو 
 الت�ي األح�والالتوجی�ھ وبخاص�ة ف�ي  ألس�نة الحی�وان بقص�د النق�د أوفي صورة قص�ص عل�ى 

اب�ن “جمونھم وم�ن ھ�ذا الط�راز نج�د بأسماء من ینق�دھم أو یھ�اوالتصریح  اآلباءیخشى منھا 
ی��ون الموض��وعیون إل��ى الرمزوكثی��را م��ا یلج��أ  )3(».من��ةدخ��الل كلیل��ة و«" م��ن  “عقف��الم

م�ن  الرم�زي وق�ائع مس�رحیتھ و أحیانا یبتكر الكاتب «لتحقیق ھذا العرض  األساطیر القدیمة
 "م��ع الش��یطان الص��فقة" ومس��رحیة   "إبس��ن  "للرم��زي " حاألش��با" المس��رحیةخیالی��ھ مث��ل 

  األوبرادار التي مثلث في  "جیروم "للرمزي 
 )4(» .1954عام

 
 

 

المطبوعات  دیوان ،الحدیث و تطور معالمھ الكبرى و مدارسھ األدبتاریخ : حامد حنفي داود. د-)1(
.136ص 1983،دط. الجامعیة  

دار الثقافة و  ،ة و المعنویةو ظواھره الفنی ،الشعر العربي المعاصر قضایاه: إسماعیلالدین عز  -)2(
.171ص، 1972بیروت، 5ط ،دار العودة  

.138ص ،المرجع السابق :حامد حنفي داود. د  -(3) 
.139ص ،المرجع نفسھ - (4) 
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ض األس��اطیر والخراف��ات ف��ي بع�� عل��ى وتعن��ى االعتم��اد ف��ي الش��عر :الرمزی��ة الش��عریة -ج
إذن فھي مرتبطة كل االرتباط بالتجربة الشعریة الت�ي . الحاالت النفسیة المستقرة عن التعبیر

 .تمنح األشیاء مغزى خاص والتيیعنیھا الشاعر 

رمزیا ال تكون كلمة ھ�ي أص�لح م�ن غیرھ�ا لك�ي  استخدما استخدام اللغة في الشعر وعند    
ھ�ي أن�ھ م�ن حق�ھ دائم�ا أن  ،الشاعر إمكانی�ة عظیم�ة الدالل�ة أمام تبرزومن ھنا «تكون رمزا 

و إن لم تكن قد استخدمت من قبل  ا رمزیا،یستخدم أي موضوع أو موقف أو حادثة استخدام
األس��طوري الشخص��یات ذات الط��ابع  إزاءلش��اعر  متاح��ة اإلمكانی��اتونف��س  .ھ��ذا االس��تخدام

  )1(» .یستخدمھا بنفس المنھج الذي یستخدم بھ الرمز القدیم فھو

 

 

 

.172ص. المرجع السابق :عز الدین إسماعیل -)1(  
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:في نقد المدرسة الرمزیة  
 ح�د كبی�ر لم�ؤثرات اجتماعی�ة إل�ىربما كان ظھور المدرسة الرمزیة في فرنسا خاض�عا      

  ،بسطت سلطانھا على المجتمع الغربي عامة ،نزعات فلسفیة و نفسیةو
الم�ذھب الرم�زي ف�ي فرنس�ا  أنص�ار أن إل�ىنش�یر  أنو یكف�ي   ،و المجتمع الفرنسي خاص�ة

 . الطبقة الوسطى البرجوازیة إلىالحكم فیھا  ألخرجوا من جحور الظالم في الفترة التي 
ان�ھ ف�ردي ت�تحكم فی�ھ المص�لحة الذاتی�ة الت�ي تقب�ل بتط�رف  و من طبیعة الفك�ر البرج�وازي«

فس��یة كان��ت فم��ن الناحی��ة الفلس��فیة و الن. )1(»الملت��زم األدبمم��ا ترض��ى ع��ن  أكث��رالف��ن للف��ن 
في تفسیر مظ�اھر الس�لوك البش�ري ق�د ترك�ت بص�ماتھا  "فروید" إلیھاالدراسات التي انتھى 

و ك�ان  ،فجعل مظاھر السلوك رمزا للرغبات المكبوتة ،الواضحة على قسمات الفكر الغربي
التجربة الشعریة لیست تجربة واعیة بل تش�بھ  أنمن  الرمز یون رآهلھذا صدى واضح فیما 

 ."الحلم الرمزي"علیھا  أطلقواو توسعوا في ھذا حتى  ،الحلم
صارت تجاربھم الرمزیة صورة من صور الع�داء  أنوقد ترتب على ھذا بطبیعة الحال      

 .التقوقع في كھوف النفس إلىو دعوة  ،بین الفنان و المجتمع
بح��االت مرض��یة ل��دى الم��ذھب فھ��ذا  نش��أتھاكان��ت تل��ك التج��ارب ق��د ارتبط��ت ف��ي  إذاو «      

ذاھ�ال ع�ن  ،جمھ�ور مع�ین یتلق�ى تل�ك التج�ارب منفص�ال ع�ن وعی�ھ إل�ىفي حاجة  أنھایعني 
 )2(».واقعھ و حتمیاتھ

على نحو ما فشلت الرمزیة ف�ي فرنس�ا بع�د ظھورھ�ا بخمس�ة عش�ر عام�ا ل�م ت�نجح ف�ي و     
طریقھ���ا إل���ى الس���احة  العرب���ي من���ذ اللحظ���ة األول���ى و ھ���ي تأخ���ذ الوج���دان إل���ىالوص���ول 

كان�ت ف�ي  أس�بابلكم م�ن  تھیأفي استكراه البیئة العربیة علیھا بما  أتباعھافربما نجح .األدبیة
یثی�روا لھ�ا حرك�ة نقدی�ة واس�عة  أنوربم�ا نجح�وا ف�ي  ،الفن الش�عري إطارجملتھا بعیدة عن 

متلقیا مصنوعا بعوامل التم�رد عل�ى  إاللكنھا رغم الجھد المبذول لم تستقطب حولھا  ،النشاط
 . و حتمیاتھا األمةرصید 

 
.66الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دط، دار المعارف، دس، ص: أحمد محمد فتوح. ـ د)1(  
قراءة النص و جمالیات التلقي، بین المذاھب الغربیة الحدیثة و تراثنا  :عبد الواحد محمود عباس.د -)2(

.65/66ص-1996دار الفكر العربي ، 1ط، نةدراسة مقار -النقدي  
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تق��یم ح��وارا بینھ��ا و ب��ین المتلق��ي  أنك��ان م��ن طبیع��ة التج��ارب العربی��ة ف��ي الش��عر  ف��إذا «     
تنغل�ق على ھذا الح�وار و تتأبىقوامھ الفھم و التحلیل و التفسیر فان طبیعة التجارب الرمزیة 

ھ�ي و. بص�فة خاص�ة األدب�يسمات الفن بص�فة عام�ة و الف�ن  أھمو بھذا تفقد سمة من  ،دونھ
ج��وة الس��حیقة ب��ین الش��اعر الرم��زي و م��ن ث��م تق��ع الف ،س��مة الح��وار ب��ین المب��دع و الجمھ��ور

 )1(».جمھورهو

  ،مبعد عن مجال الحكم ،للتجربة الرمزیة معزول عن الفھم القارئ أنفالواضح      
تظل تجاربھم الشعریة ف�ي كھ�وف  أنفیجب على الرمزیین  «و عزل المتلقي على ھذا النحو

یك�ون م�ن المع�زولین ع�ن  أن: النفس حتى یتسنى لھا متلق ال یعدو واحدا من رجلین احدھما
. وجود ھذا الصنف في الساحة العربی�ة الرمز یونولن یعدم  ،وعي البیئة العربیة و حتمیاتھا

صة على التجرد من تراكمات الحیاة المبثوثة في یكون ھذا المتلقي ذا قدرة خا أن: و ثانیھما 
یس�تقبل التج�ارب الرمزی�ة و ھ�و ف�ي حال�ة  أنیمكن�ھ حتى  ،نسیج الفكر و تضاعیف الوجدان

كان��ت الفج��وة واس��عة ف��ي مفھ��وم االس��تقبال ب��ین  إذاو  )2(»األول اإلنس��انبحال��ة  أش��بھبدائی��ة 
 .نظریات القراءة و التلقي الجدیدةاتساعا بینھا و بین  أكثرالرمزیة و النقد العربي فھي 

 

.66المرجع السابق ص :عبد الواحد محمود عباس.د -)1(  

.67ص .المرجع نفسھ -)2(  
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یق�ال ھ�و الق�ادر عل�ى تك�وین  فاإلنس�ان كم�ا المحببة في عص�رنا، اإلجاباتوالرمز واحد من 
اح المفت�� وأوالرم��ز كلم��ة الس��ر «،رم��ز اإلنس��ان، وك��ل م��ا ینتج��ھ إنس��اناالرم��ز، وب��ھ یص��بح 

مس�تراحا ،وفي الرمزی�ة یج�د فكرن�ا المسحور الذي یفتح كل األبواب، ویجیب كل التس�اؤالت
 .ین رمزيد،وحتى الوالفن  رمزي ،العلم رمزي. لھ

ذا تش��ابھ إف�� .خ��رأش��يء بو ی��وحي أ أخ��رب ش��يء ع��ن ن ین��وأھ��و  :ولھم��اأ: وللرم��ز مفھوم��ان
محسوسا وكان الثاني معنوی�ا  عضویاول و كان األأخر غیر مادي ،أحدھما مادي واأل شیئان
 .فان المادي یضحي رمزا للمعنوي.عقلیا

: »، والت��يرة التص��ریحیة ف��ي البالغ��ة العربی��ةوالرم��ز ف��ي ھ��ذا المعن��ى قری��ب م��ن االس��تعا 
Matchett ماتشیت«و«Beatyبیتي «یقول)أ(و الطرق بھ أمنھا المش یحذف 

 ).أ(عن الطرف ) ب(فیھا الطرف  الرمز استعارة ینوب«
أن الرمز ھو تفاعل بین شيء ظ�اھر و ش�يء خف�ي ام�ا الش�يء الظ�اھر فھ�و ع�الم : و ثانیھما

التفس��یر الوج��ودي، التفس��یر النفس��ي : الح��س، و أم��ا الخف��ي فیفس��ر تفس��یرات ش��تى، أھمھ��ا
 .  الالشعوري

ال لیس بص�ورة مباش�رة و ر و العواطففن التعبیر عن األفكا: و یمكن تعریف الرمزیة بأنھا
بتعریفھا بموازنات واضحة في صور محسوسة، و انما التعبیر عنھا بإع�ادة خلقھ�ا ف�ي ذھ�ن 

  )1(».القارئ بوساطة رموز غامضة
ات�ھ یرم�ز إل�ى ، والظ�اھر عل�ى قیمت�ھ ف�ي ذف خفي، وثمة طرف ظاھر في الرمزیةفثمة طر

نم���ا یقص���د إ، ویتص���ل ب���الرمزق���د الرم���زي ك���ل م���ا یقص���د بالن وال. الط���رف الخف���ي الب���اطن
 بودلیر«دب كما تبدى عند الذي علق بالذھب الرمزي في األ قدذاك الن«Boudelaire»بھ
«Valery فالیري«و«Laforgue«الفورج«وRinbaudرمبو «و»مالرمیھ«و 

 20أي المذھب الذي ظھر خلفا للرومانسیة في أواخر القرن التاسع عش�ر و ش�طر م�ن ق�رن 
 .الطبیعيووقف قبالة المذھب 

و قد «. و شعراء الرمزیة ھم في الغالب نقادھا، و ھم ال یخفون ازدرائھم النقاد غیر الشعراء
 النبي  ارتفع الشاعر عند الرمزیین، و أطلق رمبو على الشاعر اسم الشاعر

 Poète Voyantالجوھر  إلىالذي یتمتع بقدرة على أن یرى ما وراء عالم الواقع، و ینفذ 
 )2(».عالم المثلالكامن في 

 
 

دراسة في مذاھب نقدیة حدیثة و أصولھا الفكریة، : في النقد الحدیث: عبد الرحمن نصرت صالح.د -)1(
.149/150/152، ص2007، 1عمان، دار جھینة، ط  

.152المرجع نفسھ، ص  -)2(  
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 : تمھید
الفن المسرحي تجسیدا حیا لقضایا اإلنسان، فعلى الخشیة یعاین الجمھور  یشكل       

تجسیدا لھمومھ وواقعھ تمتزج فیھ حركة الجسد وبالغة الكلمة وتناسق الدیكور، وإیقاع 
 .الموسیقي

والمسرح أكبر عمل فني یلتقي فیھ الفنان المبدع مباشرة بجمھوره الن المسرح فن       
ولھذا فإنھ ثمرة عمل الجماعي یساھم فیھ  یقوم على تجاوز الكتابة إلى التشخیص والتمثیل،

أساسھ ھو الفعل والحركة، وھذا الفعل ھو إال تجسید لمعاناة  و المؤلف والممثل والمخرج
 جان"ذلك جاء المسرح صورة عن التفاعالت الحیة في المجتمع یقول اإلنسان وواقعھ، ل

إن الدینامیة الماثلة في كل إبداع مسرحي ھي «: »سوسیولوجیا المسرح«في كتابھ  "دوفینیو
قدمھا نشأ من أ فالمسرح من اعرق الفنون و«. )1(»من طبیعة الدینامیة االجتماعیة نفسھا
تعبیرا عن اإلنسان فللمسرح خصائص تجعلھ یجمع الدیانات وتطور لیصبح أكثر الفنون 

بین مجاالت عدیدة من أشكال التعبیر فھو لغة فنیة شعرا كان أو نثرا، وھذه اللغة لیست 
مكتوبة فقط،وإنما أیضا تشخص من طرف ممثلین على خشبة مسرحیة ولذا تضم المسرحیة 

سرح أكثر األدوات عناصر أخرى كاألحداث والشخصیات والحوار ولعل ھذا ما جعل الم
 )2(».ھاتالفنیة تعبیرا عن الصراع والحیاة في حرارتھا وحقیق

 

 

 

 

 
الحركات الفكریة و األدبیة في العالم العربي : حمد، األستاذ الفاربي عبد اللطیفأاألستاذ أبا عوص  -)1(

 .431، ص1424،2003الحدیث، دراسات و نصوص محللة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، طبعة

 المرجع نفسھ، ص نفسھا -)2(
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 :بین الرمزیة الغربیة والعربیة واالختالف التشابھأوجھ 
 :التشابھ أوجھ

ن الش��عراء ألالواس��ع ف��ي الش��عر العرب��ي الح��دیث  األث��رك��ان الم��ذھب الرم��زي العرب��ي 
االجتماعی���ة  واألوض���اع واآلالم ن���اةعاالموراءھ���ا الرمزی���ة س���تارا یخف���ون  ااتخ���ذوالع���رب 
ومعان��اة قومی��ة ووطنی��ة  اإلنس��انیةوب��ذلك عب��رت الرمزی��ة العربی��ة ع��ن التج��ارب  ،المتأزم��ة

ق��د ع��رف ھ��ذه  العرب��ي فالش��عر .الفرنس��یة بالرمزی��ةذل��ك مت��أثرة وھ��ي  ،واجتماعی��ة ونفس��یة
الرمی�ة ما«ھبا عل�ى ش�كل ذم�مترب�ي وإن ل�م یك�ن غعل�ى انج�ازات الش�عر ال بتأسیسھ الرمزیة

ش�مولیة  ،الحل�م فلس�فیة ،، نظری�ة التراس�لالمطل�ق الخی�الیقوم الرم�ز الح�دیث عل�ى  »یو ناو
وینط�وي عل�ى معرف�ة  األس�طوريالزمني الذي یبلغ العصر  دتداماال ،الرؤیة الجمالیة الذاتیة

تكتس�ب  ،ت�ھ القص�وى ف�ي ق�اع بنی�ة مبتك�رةلتترص�د دالمعق�د  قاعإی مكثفة وعمیقة وحساسیة 
ص�باغة لغ�ة  ابتغ�اءالح�د المعل�وم  ظ�يوتخ المألوف النموذجھا أو شرعیتھا في تجاوز تریعش

ه الع�الم الزائ�ق دین�اقض وج�و ،ھ�و بحال�ة تكث�ف دائ�م أولم یتكث�ف بع�د  ،عالم جدید أو أخرى
  ،خصوصیة التجربة الحدیثة إلىبل  ،بنیة الشعریة فقطتعقید ال إلىالذي ال یعود أحیانا 

عن عاطفة  قوی�ة یحس�ھا الش�اعر أو فك�رة  التعبیرصعوبة  إلى«: "إلیوث"أو كما یقول
  )1(».غامضة تستعصي على الكشف ،ھي في ذاتھا

ال�ذي " الزق�وم ش�جرة"ف�ي ما قد یتالق�ى والرمزی�ة الغربی�ة نوع�ا م�اوفي القران الكریم 
العص�ر العربي ف�ي  األدبغزوت ذتأخالغربیة  والرمزیة، الرمزي الغربي التصویریبدو في 
، مم�ا ك�ان الم الغرب�ي بالوس�ائل المختلف�ةالعرب بالثقافة  الغربیة وبالعتصال الوذلك الحدیث 

وھذا التقلید ك�ان . خاصة في تقلیدھم للرمزیة الغربیة ،العربي بوجھ خاص األدبلھ أثار في 
الغ��رب  إل��ىالع��رب فھج��رة «. العرب��ي الح��دیث األدبامال م��ن عوام��ل تفش��ي الرمزی��ة ف��ي ع��

ف�ي  ت�أخروقد  »جیران خلیل جیران«یة مھجریة زعیمھا جعلت منھم تكوین مدرسة رومانتیك
ف�ي ش�عره ورس��مھ  ح��ونال�ذي ك�ان ی الرس��ام الش�اعر »ب��ولیم ب�الك« وفن�ھ التص�ویري ب دب�ھأ

وفي كتابات جی�ران ظھ�رت الرمزی�ة  «:»إسماعیل أدھم«الدكتوریقول  ،منحى صوفیا رمزیا
 .»تخیلیةرومانتیكیة العربي الحدیث مختلطة بنزعة  األدبللمرة األولى  في 

 
 
 .دط -الجزائر -الغموض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة: الرماني إبراھیم -)1(

 .276ص .دس
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العربي  األدبالرمزیة ومبادئھا أقوى وأشد عند شاعرین من شعراء  إلىونجد الدعوة 
 »بشر فارس«ھما  ،معا واإلنتاجحاوال أن یقلدا الرمزیین الغربیین في المبادئ  ،الحدیث

مسرحیة  وألول ،الرمزي في لبنان األدبزعیم  »سعید عقل «و ،زعیم الرمزیة في مصر
  )1(» ».الطرق قرفم«نثریة رمزیة بعنوان 

في  الرمزیة األوروبیة اھرلقد شاع في بعض األدب العربي الحدیث كثیر من مظ
  .األدبي ھذاواتجھوا اتجاھا غربیا في عملھم وفي لبنان بوجھ خاص،  ،مصر بوجھ خاص
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بین و ولیس بینھ بي كل شيء أما ناظریھ واضحا جلیا، یرى العر :أوجھ االختالف -ب
ذلك  ألجل ،ورمل وسماء ضوء، ،حرارة ،فھو یراھا قویة بینة باھرة ،ابالطبیعة حج

وھو  ،فإن التفكیر البدوي كان ساذجا ،بس فیھا وال غموضتھ ناصعة الداللة ال للغجاءت 
والعرب في ھذه البیئة الجاھلیة لم یستطیعوا أن الوضوح وینفر من الغموض،  إلىیمیل 

تھم ومعنى ذلك اوعبادلة عمیقة حتى في دیاناتھم ة شامعمھذا الوجود نظرة جا إلىینتظروا 
الرمزیة بالمفھوم  وأما ،للرمزیة بالمفھوم الغربيكلھ أن البیئة الجاھلیة لم تكن صالحة 

وغیر  اإلیجاز :ینن، وتعتمد على ركالجاھلي األدبفقد نبعت أول ما نبعت من  ،العربي
 .المباشرة في التعبیر

قد جمع بین  األخیرمنھج الرمزیة الغربیة ومنھج القران فإن ھذا  إلىوإذا نظرنا 
، وأما الرمزیة الغربیة فقد نفرت من اطب العقل والشعور معاوبین الوضوح وخ اءحاإلی

  .والن الرمزیین خاطبوا الشعور فقط وجافوا مخاطبة العقل اءحاإلیال یحقق  ألنھ الوضوح

 إلىالذي كانت نزعتھ  »مطران«وسع في شعر تخطو خطوة أ األسلوبیةونجد الرمزیة  
ومما یذل على ذلك من  »حافظ«و »شوقي« أمثالالتجدید أقوى من أنداده ومعاصریھ من 

 .)1(»المساء«شعر مطران قصیدتھ 

فھو   ،ومبادئھ الرمزیة عند العرب أصولھوالرمزیة في الغرب مذھب یخالف في   
عن المجتمع  وینزويالمحسوس لمطلقة وینفر من العلم الواقعي اة ذاتیال إلىمذھب ینزع 

 غرضینوقد استھدف ھذا المذھب  « ،والغموض الشدید اإلبھام إلىومن أجل ذلك نزع 
وثانیھما االتصال بالعالم المثالي عن  ،العناصر النثریة الشعر منأولھما تلخیص  ،أساسیین

سیاسیة  حداثأمجتمع وما یدور فیھ من عن الالعربي لم یكن بمعزل  واألدبطریق الفن 
كما یعیش فیھا الرمزیون العاجیة  األبراجوال یعیش الرمزیون العرب في  ،واجتماعیة
 )2(» .الغربیون
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ولتوضیح ھذا ھناك فرق بین حد  ،ةیمن االستعارة التصریح قریب زوالرم   
البد أن األوروبیین التشبیھ عند ف « األوروبییناالستعارة وحد التشبیھ عند العرب وعند 

التشبیھ عند العرب یظل كن ول ،فت أصبح التشبیھ استعارةذالتشبیھ فإذا ح أداةتذكر فیھ 
ارة استع(ف المشبھ ذاالستعارة إال إذا ح إلىمنھ أداة التشبیھ ینتقل ذفت ن حاو ،تشبیھا

فالقول عندنا تشبیھ بلیغ  ،»ةدالفتاة ور«: فإذا قلنا) عارة مكتبیةاست(المشبھ بھ أو) تصریحة
فإذا  "ب"ة ھي الحد والورد "أ"الفتاة ھي الحد: في ھذا المثالف .استعارة األوروبیینوعند 

إال وسیلة وھذا المفھوم یوحي بان الرمز لیس  ،فإن الوردة تكون رمزا للفتاة "أ"فنا الحد ذح
 أنتلقى بعد  التي) البطاریة (فإذا أداھا انتھت وظیفتھ وبات كالحاشدة  ،یة الرموز إلیھلتأد

 )1(» .تھاحنتفرغ ش
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 :»نموذجاأ«مسرح توفیق الحكیم 

 :المسرح الرمزي في فرنسا

اھتمام�ا كبی�را بالمس�رح یماث�ل اھتمام�ھ  »ماالرمیھ «منذ بدایة حیاتھ الفنیة أبدى:  ماالرمیھ* 
كعمل درامي و األفكار الت�ي كونھ�ا أثن�اء  »الھیرودیادا«بالشعر حتى انھ بدا قصیدتھ الطویلة 

لغ��ة  "ماالرمی��ھ"لق��د تص��ور . كتابتھ��ا لعب��ت دورا كبی��را ف��ي بل��ورة مفھ��وم المس��رح الرم��زي
مسرحیة جدیدة تتحرر من قواعد تركی�ب الجم�ل المعروف�ة و تمت�زج فیھ�ا الص�ورة بالحرك�ة 

و قد تأثر . مسرحي شعريامتزاجا یعبر تعبیرا رمزیا عن الحیاة الداخلیة والنفسیة في إطار 
 األوب��را الموس��یقار« ف��ي أفك��اره ع��ن المس��رح الرم��زي ت��أثرا كبی��را بمؤل��ف "ماالرمی��ھ"

یؤمن بان المسرح ال یجب أن یعتمد على الس�رد  »فانجر «فھو مثل  »).1883-1813(فاجنر
كم�ا  ،لما یجب أن یكون علیھ المس�رح »ماالرمیھ«إن رؤیة . أو المعاني و الدالالت المباشرة

و تمثل عودة حقیقیة لعناص�ر  ،تمثل تحوال شامال في عالم الدراما « »ھاسكیل بلوك«وصفھا 
كم�ا أنھ�ا تمث�ل أیض�ا نقط�ة البدای�ة لم�ا ع�رف  )1(» .المسرح األولى في ابسط و أنق�ى ص�ورة

 .فیما بعد بالمسرح الشامل
في كتابھ كنز البس�طاء ین�ادي بض�رورة إیج�اد  1896عام  میترلنككتب  :موریس میترلنك*

نوع جدید من الدراما تعتمد على تصویر المش�اعر و ال�رؤى الداخلی�ة الت�ي ال تتبل�ور إال ف�ي 
إن م��ا اطلب��ھ ف��ي المس��رحیة ھ��و أن تع��الج : لحظ��ات الص��مت و انع��دام الحرك��ة الخارجی��ة

رح یقوم عل�ى األث�ر العمی�ق للحظ�ات إنني أتطلع إلى مس... الھواجس و التوقعات و الھواتف
 )2(» .الصمت البلیغة
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 »بلیاس«و  ،»الدخیل»«في مسرحیاتھ في تلك الفترة مثل  »میترلنك«قد حاول و    
الن�وع الجدی�د م�ن ال�دراما أن یخل�ف ھ�ذا ، »األمیرة مالین«، و »العمیان«و ، »میلیساند«و  

فف��ي  .و ینتق��ل الح��دث إل��ى داخ��ل الوج��دان ،فف��ي ھ��ذه المس��رحیات تتعط��ل الحرك��ة الخارجی��ة
نج��د أس�رة تجل�س ح��ول مائ�دة و تنتظ�ر م��وت األم الت�ي تحتض�ر ف��ي  ،مس�رحیة ال�دخیل م�ثال

 ف�ي لحظ�ات االس�تغراق «: »ف�ایز اس�كندر. د «غرفة مجاورة و تمكن الدراما كلھا كما یقول 
و التأمل التي تتخللھا االختالج�ات النفس�یة الت�ي تھ�ز أف�راد العائل�ة الجالس�ین ح�ول المائ�دة إذ 

و ھ�ي ... یتبین كل منھم حقیقة وجوده و حقیقة من ح�ول م�ن خ�الل فك�رة الم�وت أو الرحی�ل
 )1(» .الفكرة التي تشرف على المسرحیة باعتبارھا الشخصیة المحوریة

و المسرحیات الرمزیة عموما من أص�عب المس�رحیات  »میترلنك«تعتبر مسرحیات  « 
إلبراز لحظات ، )2(»فھي تعتمد اعتمادا كبیرا على اإلیقاع و اإلضاءة ،إخراجا على المسرح

 . الصمت البلیغة و الظالل الموحیة التي تساعد على تجسید المعاني
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 :المسرح الرمزي خارج فرنسا

إذ س�رعان م�ا  ،لم یقتصر تأثیر النظریة الرمزیة ف�ي المس�رح عل�ى فرنس�ا وح�دھا     
و س�وناتا  ،األخیرة مثل مسرحیة الحل�م "سترندبرج"انتشرت في أوربا فانعكست في أعمال 

 ،و عندما نحیا نح�ن الم�وتى ،األخیرة مثل البناء العظیم "ھنریك ابسن"و في أعمال  ،الشبح
العالم المادي بالعالم الغیبي في وحدة الرمز المتع�دد  "ابسن"تلك المسرحیات التي ربط فیھا 

 ویلی�ام بتل�ر «كذلك وضح تأثیر المدرسة الرمزی�ة ف�ي أعم�ال الش�اعر االیرلن�دي  ،األصدقاء
و التي غلب علیھا ط�ابع  »تمثیلیات كتبت للراقصین «لمسماة خاصة في مسرحیاتھ ا، »ییتس

و أیضا م�ن المس�رح الیاب�اني المع�روف التي استقلھا من المدرسة الرمزیة، شاعریة الحركة 
 .الذي یعتمد على اإلیقاع و الموسیقى و التمثیل الصامت ،»النو «باسم

 »سترنبرج «و »بیتس«و  »میترلنك«إن المسرح الرمزي الذي یتبلور على أیدي  «     
من ناحیة أخرى یوضح لن�ا تی�ارین أساس�ین ف�ي  »سینج« و »ابسن «و على أیدي ،من ناحیة

التیار األول یعكس االعتقاد بان العالم المحس�وس م�ا ھ�و إال س�تار یحج�ب : النظریة الرمزیة
دي ھو تجس�ید و التیار األخیر یعكس االعتقاد بان العالم الواقعي الما ،الغیب و یجب اختراقھ
أي أن عالم الروحي و عالم الم�ادة یت�داخالن ف�ي ك�ل اكب�ر بش�كل ك�ل  ،رمزي لعالم الغیبیات

و الترجم��ة الدرامی��ة لھ��ذه الفك��رة تتخ��ذ ص��ورة الحف��اظ عل��ى المس��توى ال��واقعي م��ع . ش��يء
 )1(» .إعطاءه بعدا روحیا أو رمزیا
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 :أوجھ التشابھ واالختالف بین المسرح العربي والمسرح الغربي 

 :التشابھ أوجھ

كاملة كالحلقة ن كانت غیر متاالمسرحیة ،ولقد عرف األدب العربي بعض األشكال  
 یعة،الش كاحتفاالتالدینیة  ،واتي في الحكایة الشعبیة واالحتفاالتالحكا وخیال الظل و

 »النقاشمارون « بدأ مع النھضة العربیة منذ ترجمةوالمسرح العربي بمفھومھ الحقیقي إنما 
بالمسرح  التأثرعامل بن نشوئھ ارتبط اولھذا ف« .م 1848سنة »لمولییر« »البخیل«لمسرحیة 

كمحمد  األوائلعن طریق االقتباس والترجمة والتعریب على ید رواده  اوقد بد .الغربي
 )1(» .عثمان جالل ومارون النقاش و احمد شوقي في الشعر المسرحي

القصة والطباع أو سمات الشخصیة : والمسرحیة تتكون من عدة سمان ممیزة ھي       
  القصة األجزاء ھم ھذهاو«لمشاعر والمناظر والموسیقي  أوالممیزة والنظم والعواصف 

إذا كانت قصة و ،ھو العنصر الرئیسي للمسرحیة ترابط الحوادث معا فالحدث أو القصة أو
أو نھ ھو الذي یقدم موضوع العمل المسرحي اف ،العناصر في المسرحة ھو أھم المسرحی

والعمل المسرحي  )2(».بدون ھذا الموضوع ال تقوم للعمل المسرحي قائمةو ،ئیسیةفكرتھ الر
 .المسرح الذي یصعب مھمة من یكتب عن  األمر ة،حرفأدب فن مركب من 

قابل للتجسید على  أدبيفالمسرحیة لیست فقط ما یقدمھ كاتب المسرح من نص 
بل یدخل في االعتبار أیضا حرفیة المسرح من حركة ، عناصرھا أھمإن كان  ،المسرح

و إن كان  «المسرح  آلیاتومناظر وغیرھا من  ألوانوموسیقي و وضوء وصوت وتجارة 
یمكن مخرجا مكتفیا بذاتھ ولھ مسرحھ  أدبیانصا المسرحیة أن  إلىھناك من النقاد من یذھب 

یمارس التمثیلیة في  أن طیبةإذا كان مھیئا تھیئة  یستطیعكما انھ ، في عقلھ الخاصالقائم 
 )3(» .یقدرھا أندراستھ لھا و 
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وتعتبر ھذه الحرفیات وتلك اآللیات في الواقع من متممات العمل المسرحي وتابعة 
و من ھنا كان للتألیف النصي وما  ،في اعتباره ھذه المھمةللتألیف النصي الذي یضع 

وھذا البناء النصي  ،األولى في النظر إلى المسرحیة یصیبھ من تطور بنائي األھمیة
ودراستھ في سماتھ ومالمح التطور فیھ وخصائصھ الفنیة ھو في الغالب كل ما یستطیع أن 

 .نصا أدبیایقدمھ دارس العمل المسرحي في حقل دراسة المسرحیة 

تأثر فنون  «بالنسبة للمسرح العربي وعالقتھ بالمسرح الغربي نجد وجھا من وجوه و
الغربیة وبعلومھا المتقدمة منذ عصر النھضة الحدیثة  اآلدابفنون بالحدیث األدب العربي 

) 1(» األوروبیةحول سیقان الدراما  وترعرعتالدراما العربیة  تھكذا نشأ.في العالم العربي

 وتتفق ،ومتعددة المعاصر كثیرةیعة التي ظھرت في المسرح الغربي لواالتجاھات الط
 فإلى المسرح« ،الرئیسیین االتجاھینواحد من  جمیعھا في االنتماء بسبب أو بأخر إلى

والى المسرح التجریدي  ،ومسرح المنوعات ،التمسرح والمسرح التسجیلي  ینتميالملحمي 
 والمسرح الوجودي ،والمسرح السریالي ،والمسرح الرمزي ،عبیريالتالمسرح ینتمي 

على  هالنجاح الذي حققھ المسرحان الملحمي والتجریدي كان لھ تأثیروھذا  .والمسرح العبثي
اد روعلى صیغ مسرحیة غربیة مع العربي قد بدأ معتمدا سرح فالم « )2(».المسرح العربي

  )3(»»یعقوب صنوع«و  »القباني أحمد أبوخلیل«و  »مارون النقاش«ثالثة ھم 
وا ذأخ، وحده األوروبيھو الفكر  األوروبیةتأثروا بھ من الثقافة یأن  استطاعوافالذي «

 )4(».العلمي األسلوبفھم   ،طریقة الكتابةاألوروبیة، طریقة البحث 
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 .267ص، 2002،  ، مصر1ط
 .409المرجع السابق، ص: الورقي السعید.د -)3(
 دار ،و اتجاھاتھ المعاصرة مع دراسات تحلیلیة مقارنة أصولھالمسرح، : العشماوي محمد زكي. د -)4(
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  :االختالف أوجھ
اختالف الباحثین  إلىعن المسرح الغربي راجع ختالف المسرح العربي اإن    

اإلنسان نیة تسمح بصراع بین الوث الدیانةأن  إلىجع السبب أرمن فھناك « ،والفكریین
یزة رأي محمد عز« ھذا الصراع ھو روح المسرح الیونانيو. اإلسالم فخال واآللھة على

ثمة تفسیر أخر یرى أن سبب غیاب المسرح من الحضارة  و ».اإلسالم والمسرح: في كتابھ
فقد ترجموا . نيالیونا المسرحيعدم فھم المترجمین القدامى للفن  إلىالعربیة یرجع 

كما أنھم لم یترجموا المسرحیات ولم یفھموا حدیثة عن المسرح،  ألرسطو»فن الشعر«كتاب
 شكري عیاد وعبد الرحمن بدوي في ترجمتھا رأي(ة نیالیونانیة الرتباطھا بالدیانة الوث

  .ألرسطو»فن الشعر«لكتاب 
وقھم في فت أنوھناك من یرى أن العرب كانوا یعتقدون أنھ لیست من أمة تستطیع 

رأى توفیق الحكیم في مقدمة مسرحیة الملك «الشعرولھذا انصرفوا عن الفن الیوناني 
  )1(».أودیب

في البالد العربیة كوسیلة  نشأتھعند  إلیھفقد نظر  ،والمسرح كان موجود عند العرب «
 »یعقوب«و »القباني«و »مارون النقاش«كان المسرح ھكذا  ،والترفیھمن وسائل التسلیة 

 إلىواتجھ ھؤالء الرواد الثالثة  ،)2(»صنوع مسرحا لتقدیم الفرجة وسیلة للتسلیة و الترفیھ
یدیھم تمت والدتھ على أفكان المسرح الذي  ،بالدھم إلىوحاولوا نقلھ  ،المسرح الغربي

التراث  إلىع ال یسمح لھم بان یتعمقوا النظر كانوا في وض فقد. مسرحا مستوردا مند البدایة
شكال أخر ویبدو انھ لم یدر في خلدھم أن ھناك  ،وسائل استخدمھ في مسارھم الناشئةو

أن یقدم  »مارون النقاش«فحاول . یستخدموه أنالشكل الغربي یمكن لھم  رغیللمسرح 
التركیز  إلى »خلیل القباني أبو أحمد«، واتجھ األدبيتعتمد على النص  التيالمسرحیة الجادة 

 األثرو  روبيواأل األثرنوع بین صومزج  ،والرقص دشانواإلأكثر على عناصر الغناء 
  .ذات طابع شعبي انتقادیةالشعبي في القالب المسرحي الغربي لتقدیم كومیدیا 

 
 

 

 .432ص ،المرجع السابق :أبا عوص احمد، األستاذ الفاربي عبد اللطیف یناألستاذ -)1(
  .49ص ،1959 ط، القاھرة،المسرح، دار المعارف، د: مندورمحمد  .د -)2(



      الرمزیتین و بین المسرح االختالف بین أوجھ التشابھ و            الثاني            الفصل
 مسرح توفیق الحكیمو الغربي

 

48 
 

وقد وجد ھؤالء المؤلفون أمامھم تراثا ھائال في المسرح الغربي یمثل عددا كبیرا  
من أعمال  حاكوه وأبدعوه فیما  یمثلوهأن  احاولو ،من المذاھب واالتجاھاتومتنوعا 
 .مسرحیة 

 النظام  على و الدراما مسرحا محافظا دراميالمسرح العربي في شكلھ المیلول ظ«
 تلم تلبث أن تعرضالتقالید ولكن ھذه  ،الشعریة الدرامااء ثنتسللمسرحیة الدرامیة باالتقلیدي 

  )1(»بیة یریب التي قامت بھا المسرحیة التجرجدید والتجلحركات الت

الغربي في القرن التاسع لھ ممیزاتھ في المسرح دراما ظھرت شكال مسرحیا إن المیلو
بأنھ لمسرح قائم على تبني القضایا االجتماعیة الملتھبة  آنذاكحددت مالمحھ العشر وت
أما إذا  «،قلوب الناس إلىوالتعبیر عنھا تعبیرا واضحا وملتزما وسھل الوصول  وإبرازھا

البدایة  أنفالمالحظ  ،دراماالمسرح العربي المصري الحدیث وارتباطھ بالمیلو إلىنظرنا 
ھي  المیلودراماوذلك لعدة أسباب منھا أن  ،الفنیة لھذا المسرح كانت في ظل المیلودراما

ظروف ھذه البدایات الفنیة في مصر كانت  أنة الطبیعیة للدراما الحدیثة ومنھا ایالبد
بطبیعتھا  المیلودراما و ،الحدیثالعربي  األدبفي  ومانسیةالرمعاصرة لظھور الحركة 
 )2(»رومانسیة  تمسرحیة خالصیة ذات سما

جتماعیة الغربیة االالمیلودراما وإخالصا لمفھوم دراما ما تقدمت أكثر تطورا والمیلو
 . ...»توفیق الحكیم«و »مورنمحمد ی«وخاصة الفرنسیة عند العرب منھم 

 االرستقراطیةموت بماتت  التيقد حلت في المحل التراجیدیا  بالنسبة للدراما ماو«
 البرجوازیةظھرت فیھ الطبقة  الذيالقدیمة في المسرح الغربي منذ القرى الثامن عشر 

ھذا الفن  ، Bouregois Dramaتھ الدراما البرجوازیةوابتكرت لنفسھا فنا مسرحیا سم
الذي تطور حتى وصل في نھایة القرن التاسع عشرة مع تطور الطبقة العاملة وتبلور 

 . Modern Drama )3(»الحدیثة  الدراما إلىمصالحھا 

 
 

 .11/12/13المرجع السابق، ص: الورقي السعید.د -)1(
   ، جان جینیھ إلىن سالمسرح الثوري، دراسات في الدراما الحدیثة من اب: روبرت بروستان -)2(

 .2الھیئة المصریة العامة للتألیف و النشر، القاھرة، صترجمة عبد الحلیم الشالوي، 

     ط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، دالمفھوم التراجیدي و الدراما الحدیثة، : فھمي احمد فوزي.د-)3(
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فمن أھم الحقائق البارزة في  « ،وأما بالنسبة للدراما في المسرح المصري الحدیث
غلب النصوص الدرامیة التي كتبت في السنوات أالتاریخ المسرح المصري الحدیث أن 

غیر شرعیة بمسرحیات  السبعین األولى من عمر المسرح العربي ذات وشائج شرعیة أو
لتمصیر والتحویر واالقتباس وشائج بین الترجمة والتعریب واالوتراوحت ھذه  .روبیةأو

 )1(»اءذاء و التأثر واالحتحتیسواال

مصر كانت بؤرة للثقافة الیونانیة لمدة عشرة  أنوالمتتبع لتاریخ مصر الطویل یالحظ 
مان وبیزنطة وكانت لغة الثقافة ومدة البطالسة والر) م640 إلىم .ق 330من (قرون كاملة 

ھذه ولكن شیئا  اإلغریقوقد كنا نتوقع أن تنتشر بین المصریین لغة  ،قیةیاإلغرھي اللغة 
ویكتبون الكتابة ، ل المصریون یتكلمون لغة المصریین القدیمةظمن ھذا لم یحدث فقد 

فقد كان المصریون في بؤس مادي .تمسكین بدینھم وثقافتھم الموروثةوظلوا م ،الدیموتیقیة
من أكثر  لم تمكث مصرو  ،لمصرالعرب  بفتح ذلك الزمن وانقضى اإلغریقیبغضون 

وأصبحت مصر بلدا عربیا . والمصریة اإلغریقیةاعت معالم اللغتین ضعاما حتى ستین 
  .إسالمیا
 اإلنسانیةبل عن الحیاة  اإلنسانيالمصري العربي قد انفصل عن التفكیر  واألدب «

فتح النوافذ على  أومن ذلك التاریخ بد. 1798بمعناھا العمیق ومكثت ھذه العزلة حتى سنة 
وتالمیذه فإن »رفاعة«ونھضة  ،على رغم من الحركة الترجمة والبعثات ولكن. العالم الحي

ذلك أن اتصالنا  في، والسبب طفیفیومنا ھذا  إلىحیاتنا الروحیة الثقافیة إنما ھو  في التغییر
 )2(».كان اتصال عقل أكثر منھ اتصال إحساس األوروبیةبالثقافة 

 
 

 

 .20ص ،المرجع السابق: حمادة إبراھیم.د -)1( 
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جریب في الستینیات أثره في السعي نحو التزدھار الذي شھده المسرح العربي إن اال 
التي سیطرت على مسرح  خاصة بعد أن اكتشف كتاب الدراما الواقعیة« والتجدید

 استنفذت الدراما الواقعیة، أن الواقعیة جعلتھم یدورون في دائرة مغلقة فقد الستینیات
ات مسرحا غربیا جدیدا في صیاغتھ ومضامینھ وأكثر مجترقدمت الم، كما راضھاغأ

لى تجارب تمزج السعي للوصول إ، كما قدم كتاب ھذه الفترة الواقعیة من الدراما ةمعاصر
 )1(».الطبیعیة في المسرح الغربيمسرحیة عربیة بحرفیات االتجاھات صیغة 
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 :في مسرح توقیف الحكیمالشكل الفني 

  :اللغة الحواریة )1
 التعبی�راشتھرت مسرحیات الحكیم بلغة حواریة متقنة ومرنة جعل اللغة العربی�ة ق�ادرة عل�ى 

وق��د ص��اغ الحك��یم لغ��ة تجم��ع ب��ین العامی��ة والفص��حى وق��د ط��رح ھ��ذه  .المس��رحي ال��درامي
التقری�ب ب�ین طبق�ات الش�عب الواح�د وب�ین  « :ق�ائال "الص�فقة"القضیة ف�ي مقدم�ة مس�رحیتھ 
 )1(».ف�نال بضروراتدون المساس  ا إلمكانتفاھم على قدر أداةشعوب اللغة العربیة بتوحید 

درجة أن فن الحكیم ارتبط  إلى ةلغة حواریة متقنلمسرحیاتھ الذھنیة فقد جاءت في شكل ل أما
 .الحوار جراءإبالقدرة على 

 :والرمز األسطورة 2)
م�ل ش�مولي امع الت�راث تع تعاملھف .فھم التقلیديالعن از الحكیم بفھم عمیق لتراث یختلف امت

وتظھ�ر ھ�ذه الخصوص�یات ف�ي تعامل�ھ  .األسطورة إلى الدیني إلىینطلق من التراث الشعبي 
تس�تلھم م�ا  إنھ�اب�ل  ،و ال تھ�تم بأس�طورة فق�ط جدی�دةخالدة و صیاغتھا بطریقة  األساطیرمع 

 .رموز ذھنیة أو تجریدیة إلىدة و تحولھا لخا إنسانیةفیھا من مواقف 

  : عناصر المسرح)3
و اھ�تم بالص�راع  ،حوار و األح�داثلالحك�یم عناص�ر مس�رحیة ك�ا اتلقد توفرت في مس�رحی

 ،یالحظ أن ھذا الصراع كان تجریدیا ذھنیا بین مقوالت مجردة "دورمن" غیر أن , الدرامي
الحك�یم ممت�از ف�ي اختی�ار القض�ایا  ی�قلتوفالواقع أن المسرح الذھني و«یقول إنسانیاو لم یكن 

و لك�ن ال�نقص الواض�ح ف�ي  تھالح�وار ال�ذي یعرض�ھا بواس�ط دارةإنیة الت�ي عالجھ�ا ف�ي ذھال
الشخص�یات و تحدی�د أبعادھ�ا و تحمیلھ�ا ع�بء الص�راع  قمسرحیات الحكیم الذھنی�ة ھ�و خل�

الذي یجریھ داخل الذھن البش�ري كم�ا یق�ول فالشخص�یات ف�ي مس�رحھ ال�ذھني ال تب�دوا حی�ة 
 )2(»...نابضة منفعلة بالصراع متأثرة بھ و مؤثرة فیھ 
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 : ومضامینھأشكال المسرح عند توفیق الحكیم 
 :الث اتجاھات رئیسیةفي ثیمكننا حصر تنوع الكتابة المسرحیة عند الحكیم  

 :مسرح الحیاة )1
من حیاة األشخاص و المجتمع للكشف  المجتمع یستلھم موضوعاتھ أومسرح الحیاة         

 ،بدا توقیف الحكیم بكتابة مسرح الحیاة في مطلع حیاتھ وقد«.عن حقائق النفس المجتمع
فقد  قضیة المرأةتناول ولعل أھم كتابتھ حول الحیاة ت "أرید أن أقتل"ومثال ذلك مسرحیة 

خروج لا" ، و"حدیث صحفي"و  "جنسنا اللطیف"و  "الجدیدة المرأة"كتب مسرحیات 
و جل ھذه المسرحیات یھاجم  )1(» .بالمرأة، و ترتبط كلھا "النائبة المحترمة"و  "من الجنة

في مسرحیاتھ  بالمرأةوال شك أن اھتمامھ الكبیر  .موقفا سلبیا منھا متخذا فیھا الحكیم المرأة
مسرح " ھفي كتاب "مندور"كتور ویرى الد« .حیاتھیجعلنا نقول أنھا لعبت دورا كبیرا في 

لم تستطع  سلبیةرؤیة الحكیم للمجتمع وقضایاه في بدایة حیاتھ كانت جد  أن "الحكیم فیقتو
 . بيرواألوفي المسرح الیوناني  األمربشریة كما كان  نماذجأن تخلد لنا 

 :المسرح الذھني) 2
في  ، وھو فن نشأالمسرحیة عند توفیق الحكیم األشكال أھمالمسرح  الذھني ھو         

فھو ذو طابع  ،األخرى األدبیةیمثل ولكن لیقرأ مثل بقیة الفنون لالغرب وھو مسرح لم یخلق 
بمشاكلھ االجتماعیة والنفسیة، ولكن  اإلنسان األفكار التجریدي فلسفي تتصارع فیھ 

 )2(»الخ ...القدرة و مجموعة من المقاالت الذھنیة المجردة كالزمن والموت والواقع والمثال
فكریة على فروض  ممسرحیات الحكیم الذھنیة یقووالكثیر من  « :"محمد مندور"یقول 

الحكیم في معالجة  یأخذثم  األسطوریةأو  الدینیةیفترضھا أو تفترضھا نیابة عنھ القصص 
 )3(».النتائج التي یمكن أن تتولد عن ھذه الفروض لو تحققت
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 : المسرح الھادف)3
جيء الناصریة وقع تحول حاسم في اتجاه مم و1952بعد الثورة المصریة سنة  «          

كتابة مسرحیات اجتماعیة  الحكیم المسرحي وأصبح متأثرا بمبادئ اشتراكیة مما دفعھ إلى
وقد كتب ھو نفسھ في مقال تحت عنوان  .میز بھنالتجریدي الذھني الذي  تبتعد عن االتجاه

معنى ذلك أن یكون  ،الجدید التجربة الحیة من أبرز سمات األدب »التجربة الحیة في األدب«
األدب ذاتھ عنصرا فعاال حیا في العصر الذي یعبر عنھ أو في المجتمع الذي یصفھ أو في 

 )1(».البیئة التي یسجل أحدثھا
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 :ئص  الجمالیة لمسرح توفیق الحكیمالخصا

الحدیثة  الدراماحیث نجد في مسرحیاتھ  "توقیف الحكیم"التنوع في الشكل المسرحي عند  -
  .االجتماعیةو  الكومیدیا  كومییدیاوالكومیدیا و التراجیو

لمس نحیث  )1(»المسرحیة في كتاباتھ المسرحیة األدبیةبین المذاھب  جمع توقیف الحكیم«
 .والرومانسي والرمزي ،المذھب الطبیعي والواقعي :عنده

المونولوج المحلي الذي كان سمة ظاھرة  یتفادىفي أسلوبھ أن  "حكیمالتوفیق  "استطاع  -
 .الواسعةع والحبكة مشبالحوار ال واستبدلھعند البعض الكتاب الذین سبقوه 

 .موضوعاتھاحیویة  إلى إضافةبجمال التعبیر  "توفیق الحكیم"تزخر مسرحیان  -

مسرح و ،ح توفیق الحكیم الذھني بصفة خاصةتمیز مسرنستنتج خاصیة  أنیمكن   
النظام الدقیق الذي اتبعھ في اختیاره  وھي « .واالجتماعي بصفة عامةل الالمعقو

بعد  أسراره إلىحكم لھذه المسرحیات الذي توصل موبناء ال ،للموضوعات وتفاصیلھا
 )2(» .تمرس طویل بأشھر المسرحیات العالمیة

لنا وبعمق على انھ  توحيوكل ھذه الخصائص المتنوعة في المسرح توفیق الحكیم 
العربي وھذه الوجھة تجسدھا تلك النزعة  األدببوجھة خاصة في  المسرحيافتعل الفن 

منحتھ صفة  التيھي فھذه النزعة  .الذھنیة المشتملة على عنصري الواقعیة و الرمزیة
نتجلى في تلك البراعة الفائقة في  "توفیق الحكیم"إذن جمالیة الفن المسرحي عند  .التمیز

 بین ما التزاوجوفي تلك القدرة على امتالك ملكة  ،االنجاز الدرامي المكتمل عناصره تمام
 .ھو رمزي ھو واقعي وما

 

 

 

  

   
 .www.wikipidia.org الخصائص الفنیة في مسرح توفیق الحكیم،: موسى فاطمة -)1(

 270بیان، القاھرة، العدد في الذكرى األولى لوفاة توفیق الحكیم، مجلة ال: الصوري محمد مبارك -)2(
 .54ص 1988سبتمبر، 
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 :عة الرمز في المسرح توفیق الحكیمطبی
، فإن أو الرمزیة في مسرح توقیف الحكیم الحدیث عن الرمز صددبكون نعندما 

 إلىجعلتھ یتجھ  التيمنھا ما یتصل بحیاتھ وطبیعتھ الخاصة  ،الذھن إلىأمورا كثیرة تقفز 
وقد أظھر «.تاجھ الفنيومنھا ما یتصل بن ،نھ الثقافي والفكريیوكالرمزیة ومنھا ما یتصل بت
وكان لھدین الفنیین على  ،غا بالفنون فدرس الموسیقى والرسمتوفیق الحكیم اھتماما بال

بالنسبة  وھو یرى أن مثل ھذا التأثیر شيء طبیعي ،اثر مباشرا على اتجاھھ الفني األخص
یصف ذلك  زھرة العمروفي كتابھ  )1(».یكون كذلك أنینبغي  أو باألدبل غكل مشت إلى

بین ھذین  الداخلیةالروابط  إیجادوالموسیقى محاوال  شكیلةتالاالھتمام الشدید منھ بالفنون 
 .األدبالفنین وبین 

ھذا التعلق الشدید بالفنون المختلفة باعتبارھا تمثل وحدة أساسیة في البناء والجوھر  
 أدبي احتفل بالفنونتجاه افلیس ھناك «، للمذھب الرمزي األساسیة والغایة إحدى المبادئ

المسرح  أنوقد اعد الرمزیون على  ،جمیعا مثلما احتفل بھا ھذا االتجاه وخاصة في المسرح
معظم مسرحیات و )2(»وشعرمن رسم وموسیقى ورقص  جمیع الفنون یستوحي أنینبغي 

فلن یستطیع قارئ أن یتذوقھا  ،یب كبیرمن ھذا التكنیك بنص تأخذتوفیق الحكیم الرمزیة 
 .الذي ینبع من تركیبھا الرمزي العمیق يئاحاإلیموسیقى البعید عن الجو 

أثر في تكوینھ الفكري  «ھذا الجو الفني الرفیع الذي عاشھ الحكیم في باریس ھو الذي
مدفوعا بطبیعتھ الخاصة ونزعتھ الروحیة  ،)3(»نحو الرمزیة اتجاھھوالفني وحدد مسار 

تركت بصمات  أنبت الرمزیة كمذھب في ھذه الفترة ولكنھا بعد حفقد انس المیتافیزیقیة
ھذا المناخ الثقافي . حتى في تلك التي كانت رد فعل لھاواضحة على جمیع االتجاھات و

ھذا اللون من المسرح ال زال  أن یؤكدرغم أنھ . ینبذ االتجاه الذي اتبعتھ في مصرجعلھ 
سن وتشیكوف بیرانللو با اآلثارالحدیثة ممثلة في  الدراماعطف نحو ویت ،قائما في فرنسا

  .نكومیترلی ،وبرنردشو
 

 

مطابع ) لھ من مختلف الصحف و المجالت أحادیثمجموعة ( توفیق الحكیم یتحدث: توفیق الحكیم -)1(
 .23ص. 1971، التجاریة، القاھرة األھرام

)2(- Jacque Robichez, le Symbolisme au Theatre(Lugne.poe et les 
debuts de l´œuvre).Larche.paris 1957.p176. 

)3(-Jacob M. Landau Etude sur le Théâtre et le cinéma arabes, tradwt de 
L’anglais par Francine le Cleac, ed, G.P.Maisonneuve et laroce, 

paris1965, P128. 
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على وجھ الخصوص في نزعة توفیق الحكیم  إلى خلق لون  كینویتضح أثر میترل
في لغة بسیطة موسیقیة  ھمن المسرح یعتمد أكثر ما یعتمد على فن الحوار الذي یصوغ

 .للموضوع والشخصیات والقالب ھك أیضا في مفھومنویتضح تأثره العمیق بمیترلی. إیحائیة
وھو  .عودتھ من فرنسا أعمالھ المسرحیة بعد أولوقد ظھرت نزعتھ الرمزیة في «

الرمزیة  مسرحیاتھثم توالت بعد ذلك 1933 صدرت سنة  التي "أھل الكھف"مسرحیة 
وغیرھا في . 1943"سلیمان الحكیم"و ’1942"بیجمالیون"و 1934"زادشھر"وھي ’

أكثر مما اعتمد على الدیكور المسرحي  األفكارھذه المسرحیات اعتمد توفیق الحكیم على 
 أنولكي یستطیع  )1(».جعل الحوار شاعریا األولوكان ھمھ  ،و الشخصیات األبطالورسم 

رمز الذي  إلىلجأ  واألفكار«المضطرب بكل أنواع النزعات  الداخليیتغلغل في ھذا العالم 
وكان الرمزیون في تركیزھم  )2(».مثلما یفعل الرمزیون ادجواإلییعتمد أساس على العدس 

وراء  أن إلى األنظارمتأثرین في ذلك بعلم النفس الذي لفت   لإلنسان الداخليعلى العالم 
ویوجھ سلوكھ  في  اإلنسانھو الذي یسیر الواعي عالما ال شعوریا  اإلنسانم الشعور عال

 لذلك یعتقد الرمزیون أن الشخصیة وھم زائف  ،ولھ أثر على شخصیتھ. األحیانكثیر من 
كان المسرح  التي اإلنسانیةوا النماذج وحطم. وال یقیمون لھا وزنا في فنھم المسرحي

وقد تأثر توفیق الحكیم بھم فیما یتصل بھذه ناحیة تحلیلي یعتمد علیھا اعتمادا كلیا، الواقعي ال
و حین یرتمي في أعماق الذات  )3(» .الثابت وھما النموذج اإلنسانيیرى فكرة «حین 

عبیر عن ھذه الناحیة نجده وفي الت ،والمجھول واألقدارالغامضة في صراعھا مع الكون 
 ألسلوبذلك اصطناعھ  إلىأضف  .واإلنسانبفلسفة الرمزیین عن كون والحیاة یرتبط 
 األسلوبو أھم ما یمیز    ھذا  .رؤیتھ الفكریة والفنیة عن وطرقھ في التعبیر الرمزي األداء

 .ھو استخدام الصورة والرمز للتعبیر عن الفكرة األولىبالدرجة 

 
 

اثر الرمزیة الغربیة في مسرح توفیق الحكیم، دار الحداثة للطباعة و النشر : تسعدیت ایت حمودي -)1(
 .97/98ص  ،1986، لبنان، بیروت ،1طو التوزیع،

)2(-Atia Abul Naga, Les Sources Françaises du Théâtre Egyptien (1870-
1939) P279. 

 ، القاھرة،مصر دط،،سعد داركیم، الفنان الحائر الحتوفیق  :ناجي إبراھیم.ادھم، د إسماعیل. د -)3(
 .131ص 1976
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وبما أن ھذه المسرحیات مؤسسة على الرمز فال مناص إذن من دراستھا على ھذا 
احدھما أسطوري  یستند : ھذا الرمز وطبیعتھ بعدین أساسییناألساس على أن لنوعیة 

عملھ لمباشرة إلى الوقائع األسطوریة المعروفة األصل والتي یجعلھا توفیق الحكیم إطارا 
ھذا البعد فیتولد عنھ البعد الثاني،  لوالتمدھذا بعد یندرج في العمل الفني بین شبكة من ال

الن في داخل متداخ وھذین المستویین ."بالرمز التولیدي"طلح على تسمیتھ یمكن أن نص
 .عن اآلخر اصم أحدھمفالنص وال ین

 :في مسرح توقیف الحكیم األسطوريالرمز  )1
  :داللتھ ،طبیعتھ، وظیفتھ

في الحیاة كأساس تقوم علیھ المسرحیة أو الروایة  سطورةاألیعتبر استخدام الخرافة أو 
وال شك  )1(»لیامز ریموند و«المعاصرة تطورا لھ أھمیتھ في أدب القرن العشرین كما یقول

على وجھ الخصوص المسرحي  األدبوفي «.العربي األدبأن وجود مثل ھذه الظاھرة في 
من ھذا القرن  ظاھرة فوق  في نھایة العشرینات من ھذا »توفیق الحكیم«في أثار ممثلة 
التعبیر عن تجربة  األشكالكشكل من  األسطورة، ذلك أن توفیق الحكیم یستخدم العادة

 التيبل مستفید من الرموز  ،أحداثھاو إنسانیة معاصرة، فھو ال یتقید بموضوع األسطورة 
 سطورةلألبھا عن المضمون الفكري تشكیال فنیا وفكریا جدیدا یبتعد تقدمھا ویشكلھا 

 .القدیمة
قصص المستمدة الیشمل ")2(»تنوعا كبیرا األسطورة »توفیق الحكیم«وتتنوع مصادر  

وسلیمان « »الكھف أھل«ا ھو الحال في مسرحیةكم ،والتاریخ اإلسالميمن القران والتراث 
األساطیر  أو المستمدة من ،»شمس النھار«و»الحائرالسلطان «و»وشھر زاد«،»الحكیم

و من األساطیر .»وأودیبالملك «و،»بجمالیون«مسرحیةفي  كما ھو والحال اإلغریقیة
الشعبي كما ھو الحال في  »الفولكلور«و من األساطیر المستمدة من »ایزیس«الفرعونیة في

تؤدي وظیفة  التيحیث استقى من العادات الشعبیة بعض الرموز »لع الشمسایا ط«مسرحیة 
واستخدام  األسطورةتشكیال خاصا ویضیف لھا أبعادا جدیدة لم تكن في أصل  األسطورة
 :أساسیتانكرموز أدبیة لھ وظیفتان  األساطیر

 

 

العامة،  فایز اسكندر، المؤسسة المصریة.ترجمة د -الیوث إلىالمسرحیة من ابسن : ریموند ولیامر-)1(
 .312، ص1963القاھرة، 

دط . الھیئة المصریة العامة للكتاب لمسرح توفیق الحكیم، الكالسیكیةالمصادر : احمد عثمان.د -)2(
 .105ص. 1978 ،القاھرة
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فھي كنسق الزماني تحملنا إلى " نسق الزماني األسطورة" »توماس مان«األولى كما یقول 
وجودنا للنظر إلى الواقع اإلنساني في شمولیتھ ما وراء الزمان ومقتضیات 

وب في الوضع اإلنساني ذفالشخصیات األسطوریة تفقد ھویتھا الذاتیة لت«وعمومیتھ
 .خارج الزمان والمكان)1(»العام

لشكل توعي ونموذجي من الھویة اإلنسانیة  قد تكون رمزا  األسطورةوالوظیفة الثانیة أن 
ل عن توحد مع ب«فالبحث عن جذور األسطوریة قد ال یكون بحثا عن الھویة الشخصیة 

والرموز المستقاة منھا المؤلف نوعا من اللغة العمومیة ونستطیع أن الجنس البشري عموما، 
عن ھاتین الوظیفتین بعبارة  »ھانز میرھوف«و یعبر )2(».تخاطب الجمیع بلغة الجمیع

ذات  إلىالزمني و الوحدة التركیبیة  باألساطیرحسا  األساطیرو قد تنقل  « :موجزة في قولھ
قد حقق ھاتین  األسطورةفي استخدامھ  »توفیق الحكیم« أن، و یمكن القول )3(»اإلنسان

في  »توفیق الحكیم«و وظیفتھ عند  األسطوريو یمكن تحدید طبیعة الرمز . الوظیفتین
 األولو قد ركزت على الجانب . البعد االجتماعي -البعد المیتافیزیقي: أساسیینبعدین 
 .الرؤیة التي یشكلھا خالل ھذا البعد نتفق مع المفھوم الفلسفي للمذھب الرمزي أنباعتبار 

عمق المیتافیزیقي التي لك المسرحیات الحكیم تستمد قوتھا التعبیریة من ذ أنو یمكن القول 
الرمزي  األداةوسائل  إلى باإلضافةالتي تتحرك عبرھا  اإلنسانیة األبعاد، و تلك عنھ تصدر

الرمزیة في مفھومھا  إلىو ھذا ما یجعلھا قریبة  )4(»»توفیق الحكیم«التي یستخدمھا 
 .الفني أسلوبھاالفكري و في 

 
 

مؤسسة فرنكلین للطباعة و النشر، .اسعد رزق. ترجمة د ،الزمن في األدب: ھانز میرھوف -)1(
 .90ص ،1972القاھرة، 

 . 91ص  المرجع نفسھ، -)2(
 .91ص  نفسھ، -)3(
 .105المرجع السابق ص : تسعدیت ایت حمودي -)4(
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 :الرمز التولیدي

وما تقدم  واألساطیرة في تجاوز القصص السابق أعمالھفي  »توفیق الحكیم«تتمثل قدرة 
تتولد من خالل التطور الدرامي  التيوالعالقات البنائیة الرمزیة  ،التشكیالت إلى إیحاءمن 

لتحدد من خاللھا  ،ه التشكیالت والعالقات في ھدا المجالھد وتأتي ،في المسرحیة
من سباقھا المحدود  واألسطوریةالخصائص الفنیة التي تتحول بفضلھا الدالالت القصصیة 

) التشكیل(ھذا العنصرالعربي و األدبالتعبیریة الجمالیة داخل تھا فوظی إلىالمعروف، 
تتحول الدالالت  ھوبفضل ق،الخل وإعادة التأویلھو الذي یمارس سلطة  )تولید الرموز(أو

جزء من التجربة وعلى ذلك فالكاتب یجمع بین الرمز  إلى واألسطوریةالقصصیة 
یدي وقد یتشابك ھذان الرمزان والرمز التول ،على اختالف مصادره واألسطوريالقصصي 

والغایة  ،الوظیفةما یجعل الرمز التولیدي مزدوج وھذا « .تشابكا یصعب معھ التفریق بینھما
كل العواطف والخلجات وكل  أذھاننا إلىحین یعید  األسطوریةلة یؤدي ما تؤدیھ الدال

 األساسیة الوظیفةوھي  أخرىكما انھ یؤدي وضیفة  األسطورةاالنفعاالت التي تثیرھا لدینا 
  )1(».العمل الفني حین یربط بین مختلف العناصر والمعطیات داخل العمل الفنيفي 

والمغزى  األسطوریةوھكذا نجد الشخصیات في مسرحیات الحكیم جمعت بین داللتھا 
و بذلك یصبح الرمز «، الذي یتولد من السیاق الخاص المرتبط ارتباطا وثیقا برؤیة الكاتب

لھ مدلول مباشر ینبثق من : الذي یتولد عن ھذا التفاعل بین العناصر المختلفة مزدوج الداللة
للفكرة العامة التي تنظم  أوسھا و لھ مدلول غیر مباشر یخضع للسیاق الشامل، فن األسطورة

یرى انھ ال  »میھفماالر«، )2(»تحقیقھ إلىطالما دعا الرمزیون  األسلوبالرؤیة كلھا، و ھذا 
و ھذا  األسطورةو لكنھ ینبغي خلق وجھ جدید لم تعرفھ «كما ھي،  األسطورة إعادةینبغي 

 ، و شھرزاد، لألسطورةالحكیم وجھ جدید  »فبجمالیون«، »توفیق الحكیم« ما فعلھ 

التي خلقھا خلقا  األسطوریةو شھریار، و اودیب و ایزیس و غیرھا من الشخصیات 
 )3(» .األسطورةجدیدا كلھا وجوه جدیدة لم تعرفھا 
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البناء الدرامي ال  أنمن حیث  »میترلینك« بأسلوبمرتبط  »توفیق الحكیم« أسلوبو 
الصراع النفسي الذي یعتمد على تحلیل الدوافع النفسیة  أویتمثل في الصراع الخارجي، 

و الغموض و  لققالالذي یثیر نوعا ما من  اإلیحائيیتمثل في خلق الجو  إنماللشخصیات، و 
فعند الحكیم المشھود و الصورة  «الوسائل الرمزیة الكفیلة بذلك باستخدامو ذلك . التوتر

، فمن خالل ھذه الصور الغامضة اإلیحاءكسمات و معالم داللیة مثقلة و مشحونة بالمعنى و 
و المشاھد المنتزعة من عالم الالوعي، نلمح المجھول الذي یكتنف حیاة الشخصیة، 

توفیق «ده ، و قد بلغ ھذا االستخدام عنأسرارما یحیط بھا من  إزاءونستشعر قلق النفس 
شھرزاد و بجانبھا حوض  فالمشھد الذي تظھر فیھ  »شھرزاد«ذروتھ في مسرحیة  »الحكیم

 )1(» .من الماء الصافي تنعكس على صفحتھ صورتھا

و بعمقھ، و یرتبط كذلك بالرؤیة الكلیة  »شھرزاد«یرتبط مدلولھا بالمدلول الذي تمثلھ  
الذي تنعكس على صفحتھ  »شھرزاد«الكون  أورمز للطبیعة  »شھرزاد« أنللكاتب، و ھي 

 »ایزیس«في تمثال  »شھرزاد«بة وصورة روصورة الشمس الغا ،وأفكارنا وأحالمناخیالتنا 
 نناأذھاع عناصرھا وتتضافر لتشكل في ھذه الصور كلھا تتجم .في عیني بیدیا وصورتھا

 .الشخصیة ولتكون لھا قوة الرمز ألعماقالداخلیة  األصداءتلك 
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  :التشابھ واالختالف بین مسرح توفیق الحكیم والمسرح الغربي أوجھ
 :التشابھ أوجھ) ا

في العصر الحدیث ویعني ھذا  العرب األدبیعتبر توفیق الحكیم من ابرز رواد 
 انھ من الذین اخذوا على عاتقھم حركة التجدید و التغییر، وعندما نقول التجدید  األخیر

و ھذه . أجناسھو  أشكالھ أرحبفي  األدبھو النھوض بھذا  نعني بھذا فإنناو التغییر 
من الفراغ بل كان مردھا دوافع وعوامل قویة یشھد علیھا تاریخ  تأتالحركة التجدیدیة لم 

ھذه العوامل نقول عامل تلك الحركات التي قام بھا معظم كتاب ھذا  أھم، ومن األدبھذا 
. التأھیلالعصر باالطالع على الثقافة الغربیة، و اكتشاف فنیاتھا بمرجع الدراسة و 

فقد سافر . ھو النموذج لھذا العامل الرئیسي الذي تمیز بھ العصر الحدیث »توفیق الحكیم«و«
في ذاتھ كان یحمل حبا بلیغا للفن  أمافرنسا لدراسة الحقوق التي كانت رغبة والده،  إلى

 إلىیجلب ھذا الفن  أنفامتلك ھذا الفن وجدانھ و ذھنھ فراح یحاول وبكل اجتھاد . المسرحي
وقد كان ما . الغربي األدبكالتي ھي راسخة في جذور  مبادئویجعل لھ بوادر و  أدبنا

العربي، وبحكم انھ عاصر مراحل  أدبنایؤرخ لھذا الفن في  أند تمكن من فق )1(» .إلیھسعى 
فرنسا، حیث عاش تلك التحوالت التي مر بھا  إلىانتقالیة في المسرح بدءا من سفره 

 األحیاء، وقتھا كانت المسارح الشعبیة في األولىالمسرح، خاصة بعد الحرب العالمیة 
مرورا بمرحلة الحركة الثقافیة، التي ظھرت في  »البولیفار«ما تسمى بمسارح  أوالسكنیة 

فرنسا، فمعایشتھ لكل ھذه التحوالت تجعل منھ السباق في عصره في افتعال الفن المسرحي 
، و في عصر توفیق الحكیم كان االحتالل الذي امتد األدبوجعلھ فرعا ھاما من فروع ھذا 

في نفوس الكثیر من الطبقة المثقفة  األثرفقد كان لھذا بلیغ   الوطن العربي أرجاءفي معظم 
في تلك الحقبة الزمنیة، وبالتحدید في مصر ظھرت جملة الثورات المعادیة لالحتالل 

 »الضیف الثقیل«بمرجعیة قومیة وطنیة بحتة مسرحیة  »توفیق الحكیم«فقد قدم «. االنجلیزي
ثقیل الغیر دھا طول مدة االحتالل االنجلیزي في مصر فنعتھ بالضیف الرالتي كان م

 )2(» .عمل رسمي مكتوب نسبة لتوفیق الحكیم أولالمرغوب فیھ فكان ھذا العمل 
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االكتساب و والتأثرروح التطلع  أكسبتھرج االخ إلىالرحالت الدراسیة التي قام بھا  إن
 .التأثرمبالغة في ھذا  أوصورة دون تقلید  أحسنوالنقل في 

مسرح الفرنسي بال »ایزیس«في اختباره لموضوع مسرحیة »الحكیم«تأثرفیظھر 
الكالسیكي الحدیث، ولیس ھذا بالنسبة الیزیس فقط بل لجمیع مسرحیاتھ التي استلھم فیھا و

العالمي فالكالسیكیون المحدثون في فرنسا كانوا یختارون موضوعات  نياإلنساالتراث 
الیونان و الرومان وكذلك توفیق الحكیم في مسرحھ اعتمد على ذات  أساطیرمسرحیاتھم من 

ھل أ«و »براسكا«و »ودیبأ«و  »بیجمالیون«عن  أعماالالتراث العالمي، فاستلھم 
 واألسطوريمن الموروث الدیني  األخیرتانان كانت المسرحیتان و»ایزیس«وأخیرا»الكھف

 الكالسیكییننھج منھج  األعماللكن توفیق الحكیم في استلھامھ لكل ھذه . المصري العربي
 .خالصا إنسانیاالفني اتجاھا  بإنتاجھمالفرنسیین في االتجاه 

و استفاد منھ، حیث انھ لم یلتزم  »شكسبیر«الحكیم من مسرح  تأثیروكذلك ظھر «
فالحكیم الذي  )1(».العام للحدث في الزمان متفاوتا اإلیقاعالزمان والمكان، فجاء بوحدتي 

 إلىكبار من الجامعات الفرنسیة بضرورة العودة  وأساتذةالفرنسي  األدبعباقرة  أقنعھ
تعلم اللغة  لألسفالتمثیلي و لم یحاول  األدب، كان جادا في دراسة روبيواألجذور الفكر 

توفیق الحكیم فنان مبدع  إذن. واكتفى بقراءة مؤلفات كتابھا في ترجمات فرنسیة اإلغریقیة
مكبلة بقیود ما درس من تفسیرات  ،محدودة الحركةكانت  اإلبداعیةمقتدر، ولكن مقدرتھ 

من مسؤولیة  األكبرالجزء  األرجحالفرنسي الذي یتحمل على  األدبفي  اإلغریقيللتراث 
 .األخرىالكالسیكیة في مسرحیاتھ  والتأثیراتت الذھنیة للمؤلف بالمسرحیا اإلیحاء
في اعتباره للحوادث التي تجري على  »میترلنیك« رأيوكذلك نرى الحكیم یتفق مع «

في المسرح، فجوھر المسرح كما یرى توفیق  األصليالمسرح عامال ثانویا و لیس العامل 
 )2(» .ھذا االھتمام إشباعمعینة ثم  إنسانیةاالھتمام بمشكلة  إثارةالحكیم ھو 
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و یبدو ھذا االتفاق واضحا في حدیث توفیق الحكیم عن الحدث المسرحي ووظیفة 
فالحدث المسرحي یتجسد في  « :الحد الذي تشابھ فیھ العبارات یقول الحكیم إلىالحوار 

 األشخاصحركة الحوار و حركة الفكرة وحركة المشكلة، فقد نجد مسرحیة ال یتحرك فیھا 
 أواثنین  أوقد تكون عبارة عن شخصیة واحدة  إطالقاحركة بدنیة، وال تحدث فیھا حوادث 

ال یفعلون شیئا سوى الجلوس و الكالم، ولكن ھذا الكالم  األشخاصونجد ھؤالء  أكثر
داخل حركة متطورة تستولي علیھ،  بأنھبتركیزه على مشكلة مثیرة للمشاھد تجعلھ یشعرنا 

ما یكون بحدیث میترلنیك  أشبھھذا الحدیث  )1(» .مشابھ لما یحدث في جلسة محكمة واألمر
 .للمسرحیكون موضوعا صالحا  إنعن الحوار، وما ینبغي 

توفیق الحكیم بمیترلنیك عند حد التقلیل من الحركة الخارجیة واعتماده  تأثرولم یتوقف 
في ربط ھذا  أیضابھ  تأثر وإنما «الحركة الداخلیة للنفس، إلبرازعلى الحوار  أساسا

، وباالھتمام بالمشكالت واألقداربالقوى الخفیة وبالمجھول  اإلنسانالصراع في نفس 
حیث یرى میترلنیك انھ ال ینبغي التوقف عند فترة استثنائیة من . اإلنسانير الكبرى للمصی

 .في الكون وعالقتھ بالوجود نفسھ اإلنسانینبغي التركیز على وضع  وإنما، اإلنسانحیاة 
«)2(   
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  :االختالف أوجھ) ب

الفن واطالعھ  إلىحیاتھ ومیلھ  إلى اختیار توفیق الحكیم للفن المسرحي راجع أن        
المسرحیة الغربیة وكونھ من الجیل الجدید الذي یمثل الطبقة الوسطى  األعمالعلى كبار 

في كتابھ ثورة  "غالي شكري"یقول . العربي واألدبتجدید الثقافة  إلىالفتیة التي سعت 
العربي، فھو لم یكن مجرد  األدبكان نقلة ثوریة في تاریخ  « :المعتزل عن مسرح الحكیم

، األدبشجرة ھذا  إلىنھ كان فرعا جدیدا یضاف احد فروعھ المستقرة ولك إلى إضافة
غالي "و یرجع  )1(» .اد الحكیم للشكل المسرحي في اللغة العربیة یعد ثورة فنیة كاملةیفارت

الحكیم خرج بالفن المسرحي من الفوضى  أن اأولھ « :ثالثة عوامل إلى األھمیةھذه  "شكري
ھم بعمق وف، وثانیھا انھ استلھم كبار المسرحیین العاملین أصیلفن  إقامةوالتھریج نحو 

و لھذا اتجھ  وأفكاره أرائھالمباشر عن  اإلفصاحا انھ كان یتجنب خصائصھم الفنیة، و ثالثھ
 )2(» .في المسرح المصري الحدیث ھكذا بقت خطوة الحكیم جادة. والرمز األسطورة إلى

فالحكیم كان ینفرد بالدراما الذھنیة في المسرح المصري الحدیث في سلسلة         
   :1946مسرحیاتھ الذھنیة،التي قال عنھا في المقدمة التي صدر بھا مسرحیتھ بیجمالیون 

تتحرك في المطلق من  أفكاراالیوم مسرحي داخل الذھن، و اجعل الممثلین  أقیمولكنني  «
انھ قد استبدل  توفیق الحكیم في ھذه المقدمةكما یقرر  )3(» .الرموز أثوابالمعاني مرتدیة 

 المفاجآتولكن « ، تتفق مع الشكل الجدید الذي تخیرهأخرى بمفاجأةالتقلیدیة  المفاجأة
 ».بقدر ما ھي في الفكرة المسرحیة لم تعد في الحادثة

الذھني عند الحكیم في اغلبھ یمتاز بغلبة الناحیة العقلیة و خضوعھ  المسرحو«           
 )4(» .یبرزھا عن طریق الحوار أنلمقتضیات فكریة ذھنیة یرید المؤلف 
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 األفكاردراما  تعرف معاجم المصطلحات الدرامیة «المسرح الغربي، في أما          
Ideas of  Dramaالتي  األفكاربمناقشة  األولالمسرحیة التي تعنى في المحل  بأنھا
مسرحیة دراما  أنو یعني ھذا  )1(».االجتماعیة و السیاسیة باألوضاعما تتصل غالبا 
ھي تلك المسرحیة التي تتراءى فیھا الفكرة شیئا فشیئا من خالل ما یدور فیھا من  األفكار

 األصليھاء ھذا الصراع، فلیست الفكرة ھي الھدف بانت إالصراع و ال تكتمل ھذه الفكرة 
 أوالمتقابلة  األقطابھي تحصل بالضرورة خالل عملیة الصراع بین  إنمامن المسرحیة و 

 .التناقضات
لحقیقة العمل  إغفالالعقل وذلك دون  إلىو یتوجھ مؤلفو ھذه المسرحیات بھا عادة «            

 )2(» .وسیلة لنقل الفكرةنھ یوحي بالفكرة ولیس أالفني، وھي 
ازدھرت ھذه الدراما في نھایة القرن التاسع عشر في فرنسا بظھور مجموعة من «            

 »اوجیھ«التي رسم خطوطھا الرئیسیة  األفكارالكتاب ساعدوا على تطویر مسرحیة 
ھنري بك «و»Paul Hervieuبول ھرفیو«:ومن ھؤالء الكتاب )3(»»دوماس الصغیر«و

Henry Becque.« و  األفكارھؤالء الكتاب تطرفا في االعتماد على  أكثر و كان
وتعتبر مسرحیة دراما . في حبكة المسرحیة و في عرض الشخصیاتالتحلیل الذھني 

یقدم عددا من مسرح  أن »شوبرنارد «وقد حاول«. مرحلة متطورة عن المیلودراما األفكار
 نذلك أ وأصحابھ.»Brueurبرییو«، ولكن على نحو یختلف كثیرا عن مسرح األفكار

لم یدع فكرة واحدة تفرض وجودھا على الحركة في المسرحیة كلھا، بل انھ تمكن  »شو«
 )4(» .اإلنسانیةیجعل شخصیاتھ تجسما لمفاھیم ذھنیة یكسبھا في النھایة الصفة  أنمن 
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ما یسمى  الالمعقول عندي لیس ھو إن « :الالمعقول یقول توفیق الحكیموفي مسرح 
ولكنھ استكشاف لما في فننا وتفكیرنا الشعبي من تالحم  األوروبیةبالعبث في المذاھب 

مجرد التشجیع على ارتیاد  إالالحدیثة  األوروبیةمعقول ولم یكن للتیارات المعقول في الال
ھذه المنابع فنیا دون خشیة من سیطرة التفكیر المنطقي الكالسیكي الذي كان یحكم الفنون 

حتى وجدنا تیارات و مذاھب تتحرر الیوم من ذلك  إنفما . العالمیة في العصور المختلفة
 أعمقو  قدمأا ھعند ألن، أنفسنامن غیرنا بالبحث عن ھذه التیارات في  أحق أنناشعرنا 

 )1(» .اشد ارتباطا بشخصیاتناو

  

 

 

 

 

 

 

دط،  و النشر، في النقد المسرحي، المؤسسة المصریة العامة للتأسیس: دوارة فؤاد.د -)1(
 .26ص ،1963 ،القاھرة



 

 

لقد ظھرت في األدب المقارن جملة من الدراسات المعمقة والتي تجسدت فیھا تسمیة         

التي جسدھا أولئك األدباء الذین أرادوا ألدائھم التوسع و االمتداد بعاملي التأثیر والتأثر 

غربیة جاھدین في ذلك بحكم عاملي محاولین بھذا االطالع على فنون وآداب األمم ال

ا و التأثر بھذه الفنون التي لم یعرف لھا أدبنا العربي سبیال، فالعرب اتصلو االحتكاك

من ألوان الثقافة الغربیة  واقتبسواالغربیة بالوسائط المختلفة  اآلداببالثقافات األجنبیة و 

 نضارتھاكلھ أن استعادت الرمزیة األسلوبیة العربیة ذلك  أثارواآلداب األجنبیة،وكان من 

 الحدیثة برمزیة أخرى غریبةكلف والصنعة، وأیضا التقت الرمزیة العربیة بعیدة عن الت

عند الغربیین  اتخذت شكل مذھب أدبي في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر،والرمزیة 

المطلقة  مذھب یخالف في أصولھ ومبادئھ الرمزیة عند العرب،فھو مذھب ینزع إلى الذاتیة

عن المجتمع، وقد استھدف ھذا المذھب غرضین  وینزويوینفر من العلم الواقع المحسوس، 

االتصال بالعالم المثالي عن تخلیص الشعر من العناصر النثریة، وثانیھما :أولھما:أساسیین

فیھ من أحداث سیاسیة  وما یدورطریق الفن، و األدب العربي لم یكن بمعزل عن المجتمع، 

في  األوربیةكثیر من مظاھر الرمزیة و اجتماعیة فقد شاع في بعض األدب العربي الحدیث 

مصر بوجھ خاص، وفي لبنان بوجھ أخص، وحاول بعض األدباء أن یتجھوا اتجاھا رمزیا 

ذي یعدمن أكثر الفنون بعدا عن أدبنا العربي، ولكن ھذا لم یكن ال يالمسرحالفن  غربیا في

الذي كان مولع بھذا الفن، فعمد وبكل اجتھاد  »توفیق الحكیم«مستحیال على األدیب مثل 

كشف قواعد وأسس الفن المسرحي والقراءة ألصولھ ومنابعھ  إلىخاصة وھو في فرنسا 

بفنیتھ الكبیرة أن یؤصل لھذا الفن في أدبنا العربي، متأثرا ،فقد استطاع واإلغریقیةالیونانیة 

ا في ذلك الرمز، فھو على في ذلك بالمسرح الغربي، ومستلھما تراثنا العربي، مجسد

 إلىمستوى المضمون قد استطاع أن ینقل ھذا األدب من التھریج و التسلیة التي حولتھ 

مجال للترفیھ، وھو على مستوى الشكل قد استطاع بالفعل أن ینفخ في اللغة العربیة نفسا 

كیم أن جدیدة یخرجھا من دائرة اجترار األشكال المتوارثة، وبخصائص المسرح استطلع الح

یؤصل في الثقافة العربیة ذلك المولود الجدید الذي ظل متأرجحا بین القبول والرفض لمدة 

        . طویلة

 



 أ 
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