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َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ
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 الرتميز يف مناذج من شعر بشار بن ُبْرد

 صاحل حممد أرديين و   عمر حممد عبداهلل 

28/11/2020 تأريخ القبول:     14/10/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ل هذا البحث المعنون بـــ) الترميز في نماذج من شعر بشار بن برد( دراسة  يمث           
والغرب في العصور القديمة والحديثة ، وكذلك تبيان مراحل لمفهوم الرمز عند العرب 

كذلك يتضمن هذه البحث المجال التحليلي لنماذج  ،ور معنى الرمز ودالالته المتعددةتط
شعرية مختارة ذات أبعاد ومدلوالت ترميزية. وكانت الرؤية المنهجية لهذه الدراسة ترتكز 

االستفادة من األسلوبية وعلم الداللة في على المقاربة التداولية للنصوص الشعرية مع 
عملية التحليل ؛ وذلك إلظهار فاعلية اشتغال الرموز، ودورها في تفعيل المعاني 
والدالالت الرمزية في النص الشعري. وهذه المعاني الرمزية تجّلْت في موضوعات عدة 

، ى الوحدة واأللم الدائمالدال عل ، والليلا للشاعرا ووجودي  ا نفسي  صفها مالذ  منها: المرأة بو 
، والفرس بوصفه رمزا للبأس والرحلة والصاحب وصفه رمزا للخواء والفراق الطويلوالطلل ب

 في السفر.
 .أسلوبيتداولي، داللي، ، فاعلية:  الكلمات المفتاحية       
 مدخل نظري إلى مفهوم الرمز والترميز: -أولا 

لها صدى في الدراسات ذات الصفة الترميز من المصطلحات التي باتت تجد      
ظاللها من معان غير مباشرة أكثر  وما توحي بهاإليحائية التي تدرس باطن النصوص، 

، إذ الحاسوب من ظاهرها المباشر. وهذا المصطلح ينتمي أساسا لنظرية المعلومات وعلم
أن يتم تشفير المعلومات وتحويلها الى رموز وعالمات تمثل لغة إشارية خاصة. ذلك 

إلى  ، هو العملية التي من خاللها يتم تحويل المعلومات من المصدر(coding)الترميز
( Decoding  (فك الترميز( ثم هناك عملية (Targetلى الهدف إ  رموز ليتم إيصالها 

                                                 

 كلية التربية اأَلساسيَّة/جامعة الموصل.لغة العربيةقسم ال /طالب ماجستير/ 
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تحويل هذه الرموز رجوعا إلى معلومات مفهومة من قبل ب تتمثلهو عملية عكسية، و 
تفيد المعنى االغريقي للكلمة التي تعني ين أن مفردة الترميز ورأى أحد الباحث (1). المتلقي
والترميز من المجاز الذي يقوم على توسيع  ،خرقول الشيء اآل وأالقول خالفا   حرفيا :

 .(2)تقصر االستعارة حتى تخرج عن حدود الجملة فتصبح حكاية تطول او ،
ضافة رؤيوية معمقة للمحت      ذن فالترميز هو تفعيل وا  الداالت  وى الرمزي بحيث تغدووا 

ل المضمرة التي تّم اكتشافها من خالل ، ومتوهجة بأنساق التأويالرمزية مشعة بالدالالت
؛ كي تغدو عالمة لسانية افتراضية لتحقق نمذجة الواقعة الرمزية من خاللهالغة تم بناؤها و 

 المعنى. 
صفه األرضية التي يشتغل والحديث عن الترميز مرتبط كليا بالحديث عن الرمز بو      

 دّ الرمز يععليها الترميز ألن مسار التحليل الرمزي يبدأ بالرمز وينتهي بالترميز. ذلك أّن 
 ، واتسعت دائرةوحديثه من الظواهر األسلوبية والتداولية المهمة في األدب العربي قديمه

لرمز في األصول األسلوبية عند شعراء الحداثة ، من خالل استلهام مفهوم ا ظاهرةال هذه
في شعرهم بمختلف تمظهراته األسلوبية والسيميائية والتداولية ؛  الغربية ، ومحاولة توظيفه

التصوير الشعرية التي ابتدعها الشعر  الرمز وسيلة إيحائية من أبرز وسائل "ألّن 
 بها لغته الشعرية ، المعاصر عبر سعيه  الدائب وراء اكتشاف وسائل تعبير لغوية ، يثري

 ويجعلها قادرة على اإليحاء بما يستعصى على التحديد والوصف عن مشاعره  وأحاسيسه
 .(3)" وأبعاد رؤيته  الشعرية المختلفة 

من أبعاد  ، أداة تعبيرية إيحائية يعبُر فيها الشاعُر عّما يختلُج في نفسه   فالرمُز إذن      
نها بشكل مباشر ، فيلجأ إلى وثقافية ال يستطيُع اإلفصاح ع ، ووجودية،  سايكلوجية 

ولم يعرف  يفصُح بها عن تجربته  الشعرية في الخطاب الشعري.فنية  وسيلة الرمز ؛ لكونه

                                                 

  /https://ar.wikipedia.org/wiki .ينظر الرابط على النت:  (1) 
مطابع دار الحرية ، بغداد ،  –، دار المأمون للترجمة والنشر  الترميز ، جون ماكوين ، تر. عبد الواحد لؤلؤة(2) 

 .87: 1998د. ط ، 
،  5ميدان األوبرا ، القاهرة ، ط 42، مكتبة اآلداب عن بناء القصيدة العربية الحديثة ، علي عشري زايد(3) 
2008 :110. 
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الرمز بصيغته المفهومية أو االصطالحية في العصور القديمة إال في العصر العباسي ، 
 قدامة  عند فقد اقترن  
يكتفون من الكالم بالتلميح  باإليجاز ، فيما هو أسلوب يخاطب به  الذين بن جعفر

غير المباشر ، داللته   ابن رشيقواإلشارة ، يتعدون عن الشرح واإلطناب ، وأضاف إليه  
، فهو في ذلك ال يرى الرمز مرادفا  (1)" معناُه بعيد من ظاهر  لفظه   إنّ  "حيُث يقوُل: 

ّنما جعل  الرمز  نوعا  من أنواع اإل الواقعية لإلشارة  الحسية التي توحي  شارة األدبية، وا 
 . بالمحتوى وال تظهره

المتكلم  "، بأْن يستعمل   الى الغاية من االستعمال الرمزي اءالقدم ونالبالغي يشير كما     
الرمز في كالمه فيما يريُد طّيه عن كاّفة الناس ،واإلفضاء به  إلى بعضهم فيجعُل للكلمة 

ائر األجناس أو حرفا  من حروف المعجم الطير والوحش أو س أو الحرف اسما  من أسماء
فيكون ذلك قوال مفهوما بينهما مرموزا  عن  ، ويّطلع على ذلك  الموضع من يريد إفهامه

 .(2)" غيرهما 
 ( في اللغة اليونانية إلى كلمةsymbolويرجُع أصل مادة المدلول االشتقاقي لكلمة )      

(sumbolein التي تعني الحزر والتقدير ، وهي )( مؤلفة منsum ، " بمعنى " مع )
لها تاريخها الطويل في علوم الالهوت ، إذ  ( بمعنى " حزر " ، وهي كلمةboleinو)

. والعنصر (3)المسيحي "  ( التي تعني " دستور اإليمانcreedتترادف مع كلمة )
اإلغريقي  المشترك بين  هذه االستعماالت هو : شيء ما يعني شيئا آخر ، ولكن الفعل

( يوحي بأّن فكرة  " التشابه " بين  اإلشارة وما تشيُر إليه  عنصٌر symbolتلك  الكلمة ) من
شيء ما يشيُر إلى شيٍء آخر مع عدم  "بناء الرمز ، وبهذا تدلُّ الكلمة على  أصيٌل في

 .(4)" فيه  إغفال مستوى الداللة الحقيقية

                                                 

 ه( ، تح : محمد محي الدين عبد 390اعة الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني )ت العمدة في صن(1) 
   .207/  1: 1981، 5والتوزيع ، بيروت ، ط ، دار الجيل للنشر الحميد
 .61: 1939،  1، مطبعة مصر ، ط نقد النثر، قدامة بن جعفر ، تح : طه حسين (2)
  . 33: 1977، 2، دار المعارف ، مصر ، ط اصر ، محمد فتوح أحمدينظر: الرمز والرمزية في الشعر المع (3)
 . 34 – 33م . ن:  (4)
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 مستوياتة قسمُه على ثالث الذيطو، أرس هو أّول  من تحدث  عنهُ ف ،أّما الرمز األدبي     
 :وهي ،
 .الرمز النظري أو المنطقي الذي يتَّجه بواسطة العالقة الرمزية إلى المعرفة -1
 .العلمي الذي يعني الفعل والرمز -2
                 ، والرمز الشعري أو الجمالي وهو الذي يعني حالة باطنية معقدة من النفس وموقفا -3

 .(1)عاطفيا أو وجدانيا 
 الرمز على أساس المستوى اللغوي والوجودي ، فالكلمات عندهُ  أرسطو وقد تناول       

رموز لمعاني األشياء ؛ أي رموز لمفهوم األشياء الحسية أّوال  ، ثم التجريدية المتعلقة 
الكلمات المنطوقة رموز لحاالت  "الحس ، إذ يقوُل في ذلك  بمرتبٍة أعلى من مراتب

 .(2)" المنطوقة  لمكتوبة رموز للكلماتالنفس ، والكلمات ا
ويظهر الرمز في مجاالت وأهداف شديدة االختالف والتنوع ، فهو يظهر مصطلح      

في المنطق، وفي الرياضيات ، وفي نظرية المعرفة ، وفي علم الداللة وعلم اإلشارات ، 
وس والفنون )الرمز أحد مرادفات العقيدة ( والطق ولُه تاريخ طويل في عالم الالهوت

تقليدية متفٌق عليها ، غير  الجميلة والشعر . أّما الرموز الجبرية والمنطقية ، فهي رموز
أّن الرموز الدينية تقوُم على بعض الصالت الداخلية بين  " اإلشارة " والشيء " المشار 

 . (3)إليه " استعارة  أو مجازا  
، لكون  اإلشارة تعبيٌر  الرمز واإلشارة بين كارل يونغعالم النفس السويسري وُيمّيُز      

،  وتكوُن متجلية في بنية الواقع غالبا عن شيء معروف ومعالمه محددة في وضوح ،
معيٌن ال ينضب  والرمز أفضل طريقة أسلوبية لإلفضاء بما ال يمكن التعبيُر عنُه ، وهو

 ليست مجازات وال الرموز ". إذ إّن (4)للغموض واإليحاء ، بل وللتناقض والتنافر معا 

                                                 

 -، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروتينظر : الرمز الشعري عند الصوفية ، عاطف جودة نصر(1) 
 .   33: 1983، 3لبنان ، ط

  . 42: 1973لبنان ، د. ط ،  -فة ، بيروت، دار الثقا النقد األدبي الحديث ، محمد غنيمي هالل (2)
،  ينظر : نظرية األدب ، رينيه ويليك وأوستن وارين ، تر : محي الدين صبحي ، مراجعة : وسام الخطيب(3) 

                  .196: . 1987،  2والنشر ، بيروت ، ط  المؤسسة العربية للدراسات
 .37: ينظر : الرمز والرمزية في الشعر المعاصر (4)
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، بل على نقيض ذلك  تعّبُر الرموز عن وقائع أو أحداث  دالئل لغوية تعّوُض شيئا معروفا
 .(1)" اإلنسان بالقدر الكاف وربما تكون معرفتُه بحقيقتها معدومة تماما   غير معروفة من

داخال وفي جانٍب آخر من الخطاب األدبي أو التداولي ، نرى أّن هناك تضامنا  وت     
وجهين متماثلين ضمن ) اإلنتاج والتلقي (  وصفهماوالتأويل ، ب معرفيا بين  الرمز اللغوي

خطابا  رمزّيا  من اللحظة األولى من التلقي التي  لسياق الخطاب ، فالخطاب التداولي يمثلُ 
المعنى غير المباشر عبر  يتكشَُّف فيها السياق الرمزي بفضل جهٍد تفسيري ، ومثول

في  . وهكذا ينهُض الرمز(2) ابة التأويلية التي أثارتها رمزية النص في المتلقياالستج
تحليل الخطاب الذي يرمي إلى الكشف عّما يعتمُل في داخل النصوص من دالالت 

غير ظاهرة، والمتمثلة باإلشارات االجتماعية والسياسية واأليديولوجية  ضمنية وميكانزمات
 .(3) النصي والثقافية المخبوءة في السياق

لرمز في أّن ُكاّل  منهما يحمُل قيمة ليتفق مفهوم الرمز األدبي مع المفهوم العام و      
عدا هذا يتميُز الرمُز األدبي بأّن ما فيه  من إشارٍة ليس  أساسُه ما إشارية من نوع ما ، و 

ُه كما هو الحال في الرموز العامة ، بل إّن أساس المواضعة أو االصطالح المعجمي،
اكتشافُه نوعا  من التشابه الجوهري بين  شيئين اكتشافا  ذاتيا ، ولكون  الرمز يقّدُم حقيقة 

محسوسة ،  مجّردة أو شعور أو فكرة غير مدركة بالحواس ، في هيئة صور أو أشكال
األشياء الحسية التي ُتؤخُذ قالبا للرمز  "هما: ،  فإّن مفهوم الرمز يستلزُم مستويين متوازيين

لحاالت المعنوية المرموز إليها ، وعند اندماج المستويين نحصُل على الرمز ، وبهذا وا
فالرمز ال يستغني عن المرموز إليه  ، أو بعبارٍة أخرى ال يمكُن أْن نستغني بالمعطيات 

الحاالت المعنوية التجريدّية التي يرمُز إليها بهذه   عن -التي تّتخُذ رموزا   –الحسية 
وظائف  جمالية عندما تسهُم  لذا فإّن الرمز  الفني يظلُّ أداة  لغوية تحملُ  .(4)" المعطيات 

                                                 

، مطبعة التسفير الفني ،  ، بسام الجمل بحث في المعنى والوظائف والمقاربات –من الرمز إلى الرمز الديني  (1)
 .17: تونس -صفاقس

، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ، ينظر : الرمزية والتأويل ، تزفيتان تودوروف ، تر : إسماعيل الكفري  (2)
 .43.:  43: 2017،  1دمشق ، ط –سورية 

، مركز الحضارة لعربية مدخل األسلوبية والسيميوطيقا إلى الدرس الثقافي ، السيد إبراهيم -ينظر: الرمز والفن (3)
  .17: 2007،  2القاهرة ، ط لإلعالم والنشر ،

 .105عن بناء القصيدة العربية الحديثة :  (4)
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في تشكيل تجربة الشاعر على نحٍو مؤتلٍف مع مكونات النص الفني ، وهو أيضا رؤية 
واستشراف تتوقُف للقبض  على اإلنسان الخالد من خالل الشخص الفاني ، فالرمز يبدأ من 

ى المطلق ، ليصبح أكثر صفاء  وتجريدا  لإليحاء بالواقع النفسي ويتجاوزُه بسرعٍة إل الواقع
 . (1)المجرد 
لقد كان العرُب قديما  غير مصّرحين  بالرمز  الفني في مقوالتهم األدبية والشعرية      

، وتصوير تعبير المجازي واألقوال الكنائيةفي الداللة  وال عملوهاست فقد ،بالمفهوم الحديث لهُ 
تعجُز اللغة المستعملة عن احتواء  "سية والمبالغات التجسيدية ، وذلك عندما المشاهد الح

زا  ت دلُّ على واقعهم اصطنعوا رمو  ، فكثيرا  ما(2)" المضامين التي تجيُش في خواطرهم 
، فهم أول من رمز للعدو بالذئب ، وللممدوح بالبحر ، والفالة بالناقة الحمراء االجتماعي
 وغيرها. 

اإلشارُة في هذا الموضع إلى الفرق بين الرمز والترميز ، والخلط الكبير  وتجدرُ      
. فالرمز بوصفه  (3)الحاصل بين المصطلحين ، بالرغم من أّن جذورهما فلسفية والهوتية 

الخطاب األدبي والتواصلي والتأثيري في  غايتُه تحقيُق فاعلية نتاجا  إيحائّيا  وجمالّيا  ،
والنفسية والبيئية ، وهو ذو داللٍة  بالنواحي االجتماعية والدينية كثيرا   المتلقي ، فهو مرتبطٌ 

الترميز الذي  . وهذا الشيء ال ينطبُق مع مصطلح(4)جزئية وُأحادية في السياق النصي 
يعنى بتعدد الداللة وتشظيها ، وتنوع صورها ومعطياتها وأساليب تلقيها ؛ األمر الذي 

لشعري بالقوة التعبيرية ، والترافد الصوري ، والبعد الجمالي إغناء قيمة النص ا يؤدي إلى
 بشكل واسع في الخطاب األدبي المعاصر والتأويلي التداولي ، فالترميز مرتبٌط بالبعد (5)

، ألن القصد منه طبقا لصيغته الصرفية تفعيل مستوى الرؤية والتأويل عند تحليل الرموز 
 .ددة للمعنى ، ودالالت معمقة للنصوصاألدبية بحيث نكون أمام مستويات متع

                                                 

 -، دار الفكر المعاصر ، بيروت لعربي ، فايز الدايهالصورة الفنية في األدب ا -ينظر: جماليات األسلوب(1) 
 .174: 1990 2لبنان ، ط

 .  18األمثال في النثر العربي القديم مع مقارنتها بنظائرها في اآلداب السامية ، عبد المجيد عابدين:  (2)
 .13ينظر: الترميز ، جون ما كوين ، تر : عبد الواحد لؤلؤة:  (3)

 -، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، عمان، أسيل محمد ناصر لفني في شعر الغزل العذريأثر الترميز ا ينظر:(4) 
  .35: 2016، 1األردن ، ط

 .36: م . نينظر :  (5)
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ومع وجود الفارق التقني الشتغال كال المصطلحين لكنهما مترابطان حين يتم توسيع       
تشاف الرمز ، وتوظيفه ، فانها تدعو كمادامت الحاجة قائمة المجال الداللة الرمزية. و 

عطائه دالالت إالتأثير بعلى غنائه ومنحه مزيدا  من القدرة ذلك الى تكرار الرمز الواحد إل  ك
عمال الشاعر أم في أالواحد ،  من الرموز ، سواء في العمل    ثار كجديدة ، ثم اال

 .(1)الترميز مجتمعة ، وهو ما يوصل الى جوهر
  المجال التطبيقي التحليلي: -ثانياا 
من يتمظهر  لترميزوعند مقاربة النصوص الشعرية للشاعر بشار بن برد نجُد أّن ا     

: العمى ، بوصفه رمزا للذكاء ، منها موضوعات ذات توصيف ترميزي خالل عّدة
المرأة بوصفها مالذا نفسيا ووجوديا لتعويض مركب النقص الذي أصاب ذاته والتفوق، و 

المنكسرة منذ الطفولة ؛ وبسبب ظاهرة العمى ، وما تولد عنها من عوامل أخرى نفسية 
) تراسل الحواس ( أو ـبـــالحواس أو ما يسمى نقديا  رمُز فيواجتماعية وبيئية . إذ يتجلى ال

التعويض عن حاسة البصر بحاسة  ) التراسل الداللي( مستغال  ميزة الشعراء المكفوفين في
والفرس بوصفها رمزا  رمزا للخواء والجفاء والفراق الطويل ...الخ ، وصفه  السمع ، والطلل ب

، والصبر على  والمشقة الوحشي كونه رمزا للعناءوالحمار  للرحلة والصاحب في السفر،
الصعاب ، والبحث عن الراحة واالستقرار مشخصا  إياُه باإلنسان وما يطمُح إليه  في واقعه 

 االجتماعي .
في  تكشُف النصوص الشعرية المنتخبة عن صور تجلي الرمز في شعر بشار بن بردو  

 أتي:ذات طبيعة ترميزية ، وكما ي مختلفة صورعّدة  
 ترميز العمى: - أ
كما هو معروف أن العمى ظاهرة متداولة بين األدباء ال سيما أولئك الذين ابتلوا به في      

مقتبل شبابهم ، فمن الشعراء من شكى منه وعانى من ارهاصاته ومتاعبه كأبي العالء 
لية بالرغم المعري مثال ، ومنهم من استثمره للتفوق على غيره والتباهي بقدراته الفنية والعق

من عماه كبشار بن برد الذي فقد بصره منذ صغره ولكنه مع ذلك لم يتشكى وال ضجر 

                                                 

،  الترميز في شعر عبد الوهاب البياتي ، حسن عبد عودة حميدي الخاقاني ، إطروحة دكتوراه ، جامعة الكوفة(1) 
  .24: 2006، بإشراف،أ. د علي كاظم أسد ، ةالعربيكلية اآلداب ، قسم اللغة 
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مما هو فيه من قبح وعدم الرؤية بل على العكس جعل من العمى رمزا للذكاء والتفوق 
على أقرانه الباصرين ، واستفاد الشاعر من خاصية ) تراسل الحواس( في شعره التي 

لت الحواس األخرى ، كالسمع واللمس ، فضال عن اإلحساس عوضته عن عماه ، وفعّ 
والبصيرة التخييلية النافذة والقلب كي تقوم مقام البصر في توصيل الصورة الشعرية ، كما 

 نعاين قوله هذا:
 ذا ُوِلددددددددددددَد الَمولددددددددددددوُد َأ مددددددددددددى َوَجدتَدددددددددددد ُ إ    

 
 

 َوَجددددددددددىَ  َأبدددددددددَدو ِمدددددددددن َبصدددددددددير  َوَأجدددددددددَول    
      

 
 نددددددددداا َوالدددددددددَذكاُ  ِمدددددددددَن الَعمدددددددددىَ ميدددددددددُت َجني   

 
 

 َفِجئدددددددددُت َ جيدددددددددَب الَظدددددددددنى ِللِعلدددددددددِم َمعِقدددددددددا    
 

 
 َوغدددددداَا ِ ددددددياُ  الَعدددددديِن ِللَقلددددددِب َفِاغتَدددددددو   

 
ددددددددا      ِبَقلددددددددب  ِإذا مددددددددا َ دددددددديََّ  الندددددددداُ  َحصَّ

 
 

 ِوِشددددددددعر  َكنددددددددوِر الددددددددَروِا لَ مددددددددُت َبيَندددددددد ُ    
 

 

 (1) ِبَقددددددول  ِإذا مددددددا َأحددددددَزَن الِشددددددعُر َأسددددددَها    
 

 
فواضح أن العمى عند الشاعر لم بعد عاهة تعيق عن اإلبداع والتنافس مع المبصرين ، 
ن كان رمزا للظلمة وعدم التواصل الحسي ، وغياب المعرفة البصرية ، لكنه من  فالعمى وا 

يغدو رمزا  للهداية والنور واإلبصار الداخلي العميق   -باطنية على األقل -جهة أخرى 
ور والخياالت والمعاني لتصاغ برؤية من يرى ويتخيل بباصرته ال حيث تتجلى الص

ببصيرته ، وربما يجاوز من أبصر في رؤيته ونشاطه العقلي. لهذا نرى الشاعر يقّر بعماه 
وهو ما يزال جنينا  ، لكنه لم يستسلم للظلمة وغياب الحس والمعرفة البصرية ، ال بل إنه 

من خالل ما يتمتع به من ذكاء ناتج عن ما أفرزه جعل من عماه وسيلة لتعميق المخيلة 
العمى من بصيرة وروّية وتعمق في رؤية األشياء. وهذا الذكاء ، والمقدرة التصويرية 
أوصاله إلى اإلتيان بما هو عجيب ومدهش وفريد من األشعار والعلوم التي غدت معقال 

كشف عن المعاني حصينا يلوذ به ويفاخر. حتى القلب هو اآلخر استمد العمق وال
والمشاعر من نور البصيرة ، فكان ال يفرط بعلم وال معرفة وال يفوته ما يفوت الناس من 
المعارف التي تضيع منهم بحكم تركيزهم على االشتغال بما هو ظاهر مّما ينسيهم أحيانا 
 كثيرة ما يمكن تحصيله من نور البصيرة الذي يتقن العميان طريقة العمل معه واالستفادة

                                                 

، جمع وشرح ، محمـد الطـاهر بـن عاشـور، تح، محمـد شـوقي أمـين ، مطبعة 3،4ج  -ديـوان بشـار بـن بـرد (1) 
 .137 -136/  4: 1957لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ، د. ط ، 
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من مكتشفاته وعجائبه. والدليل على ذلك أن الشاعر وبرغم فقده وسائل المعرفة البصرية 
لكنه جاء بالعجائب من استفادته من تقنية ) تراسل الحواس( التي عززت فعل المخيلة ، 
وجعلت الفاعلية الشعرية والرؤيوية متقدة ومعبرة ومدهشة ، فهو كأنه كان يشاهد تلك 

يصوغها مستعينا بمقدرته الشعرية وتجربته وثقافته الواسعة التي الصور ويعاينها ثم 
سهال خفيفا سلسا  أسعفته في تعميق مسار الرؤية التصويرية والشعرية ، فشعره جاء 

ودالالته العميقة. والخالصة  يتواصلوا معه ويتفاعلوا مع معانيهيتقبله الناس وينبهروا به و 
عل مع المتلقين ، بل على العكس كان رمزا لتقبله أن عماه لم يمنعه من التواصل والتفا

عندهم وتقديمه على غيره من الشعراء الذين لم يحسنوا التعامل مع نعمة البصر فيصلوا 
 إلى ما وصل إليه الشاعر األعمى من إبداع.

 ترميز المرأة وتراسل الحوا :  - ب
بشار بن برد يكسُر  نالحُظ أنّ  -موضوع التحليل - شعريةالنماذج الوعند معاينة         

أنَّ كاّفة  ترميز المرأة مؤكدا من خالله إلى عالم القواعد اللغوية المألوفة من خالل  ولوجه  
، وأْن تختلف  الحواس تستطيع أن توّلد  وقعا  نفسّيا  رمزّيا  موّحدا  في سياق النص الشعري

رمزية صورة المرأة تحقيقه  األدوار الوظيفية لها لتأدية معنى االنسجام الداللي الذي تبتغي
هذه  قول الشاعر في ، كما في بالرغم من تناقضات المعاني والتصورات المصورة لها

 المغنية:
 ولهدددددددا م دددددددح   كثغدددددددِر األقددددددداحي

       
ددددددي البددددددرودِ    وحددددددديو  كالوشددددددي َوش 

 
 

 فرمدددددت  بدددددي خلدددددَ  السدددددتوِر ألفدددددوا   
    

 ِه المنايددددا مددددن بددددين حمددددر  وُسددددوِد  
 
 

 ِن ُصددددددددبَّا شددددددددرابي أّيهددددددددا السدددددددداقيا
         

  (1)واسدددقياني مدددن ريدددِق صدددفراَ  روِد  
  

  
نالحُظ في هذا الخطاب الشعري أّن الشاعر  تصّور عبر مخيلته  اإلبداعية السياق      

، وهذا خطاب رمزي مبتكر لم يتناول من  األنثى بمثل  وشي البرود ، وهو حديث اإلشاري
إلى حاسة البصر ، وعمود التشبيه عند العرب  اسة السمعفيه  انتقاال  من ح" قبل ، ألنَّ 

                                                 

، منشورات وزارة الثقافة الجزائرية ، الجزائر ،  اهر بن عاشور، تح ، محمد الط 2، 1ج  –ديوان بشار بن برد (1) 
 .190/ 2: 2007د. ط ، 
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 على الشعر العربي جرى كان يجري على مقارنة التشبيه بين  طرفي حاسة واحدة ؛ ألنَّ 
، مما يولُد رغبة في إيجاد  (1)" سّنة الوضوح والمنطق ، وليس على سّنة التمثل واإليحاء 

لخطاب الشعري ، تنبُع من فكرة النقص في نمط جديد من العالقات اللغوية والداللية في ا
نظام الحواس عند اإلنسان مما يستدعي مزج عملها في األداء التعبيري ، أو بتبادل 
معطياتها اإلشارية مع الحاّسة األخرى في سياق الخطاب، وهي بذلك تعمل على زحزحة 

قامة معمارية السياق الرمزي في ا . (2)الشعري لنصالسياق اللغوي والبالغي المعتاد ، وا 
نتاج  دالالت جديدة  وهذا ما يعطي الخطاب الشعري والتواصلي فاعلية في عملية التلقي وا 

 ومغايرة ، تزيُد من ذخيرة النص ومخزونه المعرفي والثقافي والتأويلي .   
وتبرُز أيضا  جمالية األلوان التي تتيُح للنص جملة من اإليحاءات والرموز في سياق      

داللة اللون نطاقها الوضعي المطابق إلى ما هو أعم ، حيث تتسع  ، إذ تتعدىالخطاب 
بتضمنها معاني ورؤى ما هو أشمل من المعنى اللغوي  دائرة إيحاء اللون للتفسير والتأويل

تكثيفا عالميا وسيميائيا لدوال النص المتمثلة ب ) وشي البرود ( و  الوضعي ، مما يعطي
، فالمعروف في الخطاب الشعري القديم عند العرب، أّنهم  () حمر وسود ( و ) صفراء 

 العتمة والظالم والحزن  واأللم إلى كانوا يرمزون  للموت باللون األسود واألحمر إحالة  
واللون األصفر واألبيض صار يرمز إلى المرأة التي خالط بياض لونها صفرة ،  ، والموت

حيُل أيضا  إلى النضارة  والجمال والوضوح والنقاء سابقا ، ويُ  وهو أحبُّ األلوان إلى العرب  
واالتساع . فهو دلَّ على جمالية األلوان في شعره ، ثمَّ رمز  إلى رشاقة جسدها وتناسقه  ، 

بمعاني الحس والجمال  فتكامل  بهذه  الصفات الرمزية الموحّية إنتاج دالالت النص المتمثلة
 في هذه المخاطبة / المغنية .

 :المتفردة في صفاتها الشكلية تحديدا المحبوبة لمرأةل وصفه وترميزه أيضا في  ويقول    
 يدددددددددددددا َليَلتدددددددددددددي تَدددددددددددددزداُد ُنكددددددددددددددرا

 
 

 ِمددددددددن ُحددددددددبى َمددددددددن َأحَببددددددددُت ِبكددددددددرا 
 
 

 َحدددددددددددددددوراُ  ِإن َنَظدددددددددددددددَرت ِإَلدددددددددددددددي
 

 َ  َسددددددددددددددَقتَ  ِبددددددددددددددالَعيَنيِن َخمددددددددددددددرا 
 
 

                                                 

 .17: 2011، لعام  53الرمز في الشعر العربي، جالل عبداهلل خلف ، مجلة ديالى، جامعة ديالى ، ع  (1)
    .165:  1995،  ط ، دار المعارف ، القاهرة ، د. ينظر: الصورة الشعرية والرمز اللوني، يوسف حسن نوفل (2)
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 َوَكددددددددددددددددددَأنَّ َرجددددددددددددددددددَ  َحددددددددددددددددددديِثها
 
 

 ِقَطدددددددددُ  الِريددددددددداِا ُكسددددددددديَن َزبدددددددددرا 
 
 

 َكددددددددددددددددددَأنَّ َتحددددددددددددددددددَت ِلسدددددددددددددددددداِنهاوَ 
 
 

 بدددددددددداروَت َينفُددددددددددُو فيددددددددددِ  ِسددددددددددحرا  
 
 

 َوَتخددددددددددداُل مدددددددددددا َجَمَعدددددددددددت َ َلدددددددددددي
 
 

 ِه ِثياَبهدددددددددددددددا َذَببددددددددددددددداا َوِ طدددددددددددددددرا 
 
 

 َوَكَأنَّهددددددددددددددددددددا َبددددددددددددددددددددرُد الَشددددددددددددددددددددرا
 

 ِب 
 ِجنىيَّة  ِإنِسيَّة  

 َأو َبيَن ذاَ  َأَجلُّ َأمرا
 

 ِب َصدددددددددفا َوواَفدددددددددَق ِمندددددددددَ  ِفطدددددددددرا 
 
 

 ِجنىيَّدددددددددددددددددددددددددددددددددددة  ِإنِسددددددددددددددددددددددددددددددددددديَّة  
 
 

 (1) َبددددددددددددديَن ذاَ  َأَجدددددددددددددلُّ َأمدددددددددددددرا َأوَ  
 
 

 العالقات اإلشارية والرمزية بين األشياء المجردة تنوعيرتكُز هذا النص الشعري على      
والمحسوسة ، ذلك أنه مبني على التقاطبات الضدية ما بين ليلة الشاعر التي تزداد نكارة 

بكر انصرفت عنه وتركته في حيرة وكرها واندهاشا من فعل المحبوبة ، ويقابلها حبه لفتاة 
وبؤس ودهشة وتعجب من صنيعها المفاجئ الذي جعله يشعر بخيبته. لكن هذا لم يمنعه 
من ترميزها من خالل وصفه لشكلها ولعينيها وحديثها وماهيتها ، فهي بيضاء فائقة 

قر مما الجمال تبهر الناضر إليها، وشديدة بياض العينين وشديدة سوادهما تماما كعيني الب
يعد مثاال للجمال بالمقاييس الجمالية الكالسيكية في العصر الجاهلي، كذلك رجع حديثها 
الباهر بحالوته ونعومته تماما كقطع الرياض المزهرة. فهي أشبه بالمالك ألنها تفوق الجن 
واألنس في صفاتها ومالحتها. ومن هنا فهي رمز للتفرد والندرة وهنا تكمن قيمتها الرمزية 

فضال عن ذلك فهناك التضاد اإليقاعي والصوتي المتمثل بالحركة الفعلية )  ، لوجوديةوا
تزداد ، أحببت ، نظرت ، سقتك .. إلخ( والسكون المتمثل بالصفات اإلسمية ) نكرا ، بكرا 

، فالقصيدة كما هو معروف على بحر مجزوء الكامل المرفل   ، حوراء ، خمرا ..إلخ(
الخفيف في نهاية تفعيلة العروض والضرب ، والكامل بحر نغمي الذي فيه زيادة السبب 

حركي لكن في هذه القصيدة الحركة تنتهي بالسكون ألن المحبوبة تركت الشاعر وحيدا 
أسير حزنه وتخيالته ودهشته مما حصل مما جعل المتلقي يتـأثر ويتفاعل مع هذا النص 

 تشكيل رمزيته وداللته.  التواصلي الحيوي الذي يلعب اإليقاع دورا فاعال في
لجأ  الشاعُر في هذا الخطاب إلى تجسيم الحديث وتصويره باألشياء المحسوسة  كذلك     

صوتية تل ذُّ لها األُذن ويطرُب لها السمُع ،  المرئية ، فصوت المرأة لم يعد مجرد نغمات
                                                 

 .55/ 4: 3،4ج  -ديـوان بشـار بـن بـرد ( (1
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وهذا  . (1)قوامورشاقة ال فحديُث المرأة وصوتها أصبحا عند بشار ينوبان  عن مالحة الوجه
) تراسل الحواس ( ، فالحديث بين بشار ـــ ما يعرف في الخطاب النقدي العربي ب

ومحبوبته ليس حديثا عاديا يدركه السمع / األذن ؛ إّنما ُيرى بالعين مثل  قطع الرياض 
 . (2)حين  ُتكسى زهرا

ذهنه  ، إّنُه  إذ يسمُع الحديث يراُه برؤيٍة خاصة ويتصوره ويتخيله في فالشاعر      
الواسع أن يضفي إلى إحساسه الداخلي حركة األشياء  يحاوُل عبر حدسه الفني وخياله

ألوانا  منظورة داخل لوحة تشكيلية  وتناوبها اإليقاعي ، ويتصور األصوات المسموعة
وجمالية ، تثير خيال القارئ أو المتلقي بتنوع السياق التركيبي والداللي المتبلور حديثا في 

 لخطاب الشعري والتداولي. ا
 وقولُه أيضا في سياق آخر :  

 لقددددد  شددددَقت  أذنددددي كامددددا سددددمعت 
          

 رخيمددددددا وقلبددددددي للمليحددددددة أ شددددددقُ  
 
 

 ولددو  اينوبدددا لددم يلومدددوا  لددى الُبكدددا    
    

 كريمددددداا سدددددقاُب الخمدددددَر بددددددر  ُمحلىدددددقُ  
 
 

 وكيدددددَ  تناسدددددي مدددددن كدددددأنَّ حديثدددددُ  
 

          

دددد  ن  ُغيب   (3)ُت قددددرط  ُمَعلَّددددُق بددددأذني واغ
 
 

 وقوُلُه :
 يددا قددوُم أذنددي لددبعِا الحدديى  اشددقة  

       
 (4)واأُلُذُن تعشددُق قبددَل العدديِن أحيانددا  

 
الصوتي  اإلشاري في  –نالحُظ هنا أّن الشاعر  قد ركَّز  على الجانب اإليقاعي       

عطائها بعدا  عبر تشكيل داللة الصوت في سياق النص ،  سياق الخطاب الشعري ، وا 
الشعري العربي القديم ، وهذا التشكيل الجمالي  إيحائيا وسيميائيا وجماليا لم يعهده المنطق

حركة المقاصد المضمرة في  واإلشاري للنص يسهم بالتأكيد في إنتاج خطاب رمزي يفعل
                                                 

مصر ،  -القاهرة ، الدار المصري اللبناني ينظر: رحلة األدب من األموية إلى العباسية ، مصطفى الشكعة (1)
  .  568: 1997،  1ط

 - تبة اآلداب ، القاهرة، مك ( ينظر: تراسل الحواس في الشعر العربي القديم ، عبد الرحمن محمد الوصيفي(2
 .135 -129: 2003،  1ط مصر ،

 .120/  4الديوان:  (3)
 .194/  4م . ن:  (4)
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 إذ يرمزُ  داخل الخطاب التواصلي ويعزز الجانب التأويلي لدى القارئ أو المتلقي عموما.
االنجذاب  معنى  "الشاعُر إلى استعمال الدال اإلشاري) قرط معلَُّق ( الذي ُيحيُل إلى إنتاج

الذي ُيصيُب القلب  إثر  سماعه الصوت الرخيم ، فالصوُت الجميل يترُك في نفسه   والتعلق
انطباعا وأثرا وعالمة  دالة على الصورة الجميلة والحسن األّخاذ عن التي خرج منها ذلك 

 .(1)" صوت ال
) القرط ( ليرمز  إلى تعلق الصوت  الشاعر لهذه الدوال سبب استعمال وقد يكون     

الشعري بكثافة الدالالت المتفجرة  باألذن إيذانا  لتعلقه  بالقلب ، وهو بدوره  يزخُر الخطاب
الصوت في النفس  جّراء هذا التشكيل الرمزي واالنزياحي المختلف ؛ لكونه يعبر عن ثبات

ّنُه يمثُل زينة  للنفس وأحد سبل إظهار المفاتن وزيادة في مظاهر الجمال  وعدم نسيانه ، وا 
ّن بقاء ُه في اأُلُذن محبٌب في النفس اإلنسانية. لذا كان اهتمامه بالجانب الصوتي  ، وا 
اإلشاري إليقاع األشياء ، عامدا في إنتاج معاني الغزل والشغف من خالل هذه الصورة 

قبل العين  أحيانا( تاركا السمع يقوُم بمقام العين في  واإلشارية ) واألُذُن تعشقُ اإليحائية 
رضاء الذات المستلبة والمحرومة على نحٍو ما ، حيُث يكشف  إدراك المناظر الجميلة ، وا 

التداولية ، واستنطاقها  هذا االنفتاح الداللي للنص دورا كبيرا لكشف مقاصد الخطاب
فالشاعر يعمل على توظيف حاسة السماع في  وتأويلها حسب معطيات النص الشعري.

قضية عاطفية تتعلق بالعشق لكي تؤدي وظيفة حاسة أخرى هي البصر التي يفتقر إليها 
، وقيمة هذا التوظيف على صعيد الداللة أنه يضيف تصورا آخرا  لتلقي عاطفة الحب عن 

 ماع. طريق الس

 ترميز الليل: -ج
كذلك نجُد أّن صورة الليل تمثل رمزا للغربة والوحشة والقلق وعدم االستقرار ، فالليل      

 في نظرة 
الشاعر يمثل هاجسا موحشا منذ العصر الجاهلي؛ لكونه يمثل حاجزا فاصال لعدم 

 التواصل بينه 

                                                 

المجتمع   ، مكتبة انتاج المعنى في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، محمد نوري عباس (1)
 .284: 2014، 1األردن ، ط -، عمانالعربي للنشر والتوزيع
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 كما في قوله : وبين اآلخر،
 َزحددددَز ُ خليلدددديَّ مددددا بدددداُل الدددددُّجى ل ت

      
دددحُ    ومدددا بددداُل  دددو  الصدددبِح ل َيَتو َّ

 
 
 

 أ دددددلَّ الصدددددباُ  المسدددددتنيُر سدددددبيَل ُ 
      

 أم الدددددّدبُر ليددددددل  كلُّدددددُ  لدددددديَ  يبددددددر ُ  
 
 

 وطدددددداَل  لدددددديَّ الليددددددُل حتددددددى كأّنددددددُ  
       

  (1)بليلددددديِن موصدددددول  فمدددددا يتزحدددددزُ   
 

  
ة  ، ولماذا طال  مجيء الصباح ، فالشاعُر هنا يتساء ُل عن هذا الليل الغارق بالظلم     

المشّخُص هنا طريقُه في المسير؟، أم أنَّ الزمان كّلُه ليل ال ينتهي . فبعد  هل تاه الصباح
الشاعر في سياق الخطاب الشعري ، نالحظ أّن هذه  الصورة  هذه األسئلة المطروحة من

ه الحياتية والوجودية ، للشاعر ، وتصور ظلمت الرمزية لليل تصُف الحالة النفسية المتأزمة
 شاعريته وذكائه المفرط . فهي صورة رمزية نابعة عن أصالة الحس شحنتها خصوبة

 ومن جانب آخر، ُيشيُر هذا التشكيل الرمزي والداللي لليل على تفاقم آفته  البصرية      
 وهي العمى ، وما تركته من أثر عميق في ذاته المنكسرة ، لذلك سعى إلى جعلها دافعا

على اآلخر ، والمضي قدما في تلبية رغباته المكبوتة في أعماق النفس  لإلصرار والتفوق
ثارة طموحاته المتدّفقة ألهمُه فقدان البصر بهذه األبيات التي تعدُّ أروع ما قيل   فلقد " ، وا 

جميال في وصف الليل ودجاه وطوله  في طول الليل ، لقد قال كثير من المبصرين شعرا
يحاول بشار أن  ولكن معانيهم مستمدة من حرارة عشق أو لهب حب ، وهكذاوظلمته ، 

يوهمنا حين  يصُف طول الليل ، ولكن الحقيقة أّن الليل الذي يصفه بشار لم يكن الليل 
ُف أّيامُه التي هي ليٌل ُكّلها ودهرُه الذي هو ظالم  الذي ّنما يص  هو عكس النهار ، وا 

، ولكون الرمز يرتبط بالتجربة الشعورية  (2)" رُه تزداُد طوال  تعبي جميعه ، وأنَّ ليلتُه حسب
التي يعانيها المرسل / الشاعر، ويكشف عن أبعادها النفسية واالجتماعية والفكرية والثقافية 

مما يعطي فاعلية قرائية تستثير  ألنها تمنح األشياء في الخطاب مغزى  خاصا ومغايرا، ؛
لذلك يمكُن  ينة تشكيله البنيوي واألسلوبي والتداولي .المتلقي على مقاربة النص ومعا

القول إّن الرمز في تشكيله  الفني والداللي في النص الشعري ينهُض على طرفين طرٌف 

                                                 

 . 77/  2الديوان:  (1)
   .  694رحلة األدب من األموية إلى العباسية: (2) 
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وهو اللفظ الذي نرمُز به  لشيٍء معين ، كما مرَّ سابقا  في صورة الليل المظلم ،  ظاهٌر،
ذي هو العمى الدائم . من هنا يجُب التفريق وطرٌف خفيٌّ الداللة ، وهو المعنى البعيد ال

بين هذين الطرفين ، بين المعنى اإلشاري لكلمة الرمز، وهو معنى مباشر، وبين المعنى 
 اإليحائي ، وهو معنى أدبي جمالي .

، إال أن الشاعر كان  کالهدوء والسکينة والطمأنينةومع أّن الليل له دالالت أخرى      
عور بالعزلة والوحدة ؛ لهذا كان كثيرا ما يعوض عن ذلك بليالي ليله ليل قلق ووحشة وش

السمر ومجالس اللهو والمجون مع أصحابه من الشعراء كي يخفف من حدة تلك العزلة 
 والوحشة. 

 ترميز األطال: -د
رمزا  نفسيا ووجوديا، تثيُر قلق المشاعر  وصفهاوفي سياق الوقوف على األطالل ب     

 الشاعر ، إذ نراُه يقوُل في ذلك: عند ورحابة الفكر
 أِمدددددن  وقدددددو    لدددددى شدددددام  ِبأحمددددداِد            

         
 ونظددددددرة  مددددددن وراِ  العابددددددِد الجددددددادي 

 
  

 تبكددددي نددددديَمَ  راحدددداا فددددي حنوِطِهَمددددا         
      

 الغدداديمددا أقددرَب الددراِئَح الُمب ِقددي مددن  
 الغادي 

  
 
 

 مهددددداا فددددداّن بنددددداِت الددددددَّبِر  امَلدددددة  
              

  (1)فددددي الُغبَّددددريِن وَمددددا حددددي  بخدددداِد  
 
 

أداة  لدخول فضاء  وصفهيفتتُح الشاعر نّصُه الشعري بالوقوف  على األطالل ، ب     
الرئيس الذي يشمل ، المديح أو الفخر أو الهجاء أو الرثاء، وغيره  النص، وولوج موضوعه

صور الشاعر لحاالت الحياة والواقع حاالت رؤيا ، نابعة من ت ". وذلك من أجل تحقيق 
الذي يحياُه ، وهو يتغير باستمرار من حالة المتعة إلى األلم ومن االتصال واللقاء إلى 

والغرض  االنفصال والبعد والفراق ، بأشكال وصور عديدة . فالوقوف عند فكرة السبب
ذكر رحيل الرئيسي ، ال يفيد في كشف عمق هذا المكون ، بحيث ال يبقى مجرد سبب ل

. حيُث (2)" فضاء) الخراب ( إلى فضاء )النماء( ، أي من الموت إلى الحياة  الذات من

                                                 

 . 208/  2الديوان:  (1)
:  2005،  1بيروت ، ط -الخطاب الشعري الجاهلي ، حسن مسكين، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء(2) 
25 . 
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، والفناء، والفراق، وتراكم الذكريات  تمث ُل األطالل في هذه األبيات الشعرية رمزا  للخواء 
حالتُه في هذا السياق أن يصف   المندثرة فيها، فهي ُتهد د الحياة دائما ، فالشاعُر يحاولُ 

الشعورية المتأزمة المتبلورة من خالل الطلل ، باعتباره رمزا  محتويا  موقفا نفسّيا وفكريا 
أكثُر تجريدا  من الحس ، يحاول أن يعبر عن إشكاليات الحياة واألشياء والكون عبر 

رؤية شعرية متميزة من لدن الشاعر، تمثل المنطلق الحقيقي لتكوين هذه المقاصد  تشكيل
 الشعري والتداولي . ية في سياق الخطاباإلشار 
وكذلك نرى األطالل قد تتصدُر أغلب قصائد المدح في شعر بشار ، ألّنُه كان       

المقدمة  "يتصُل بالخلفاء والوالة والوزراء والقادة لمدحهم ونيل  جوائزهم ، وكذلك كون 
لخواء ورحيل األليف وغياب الموحّية بالجدب  وا الطللية تحمُل كثيرا  من الدالالت العميقة

السند المادي والمعنوي ، كما توحي بالفناء والدمار ، فإّن الشاعر  كان  يضم ُن كلَّ هذه 
أجل  الممدوح ، إّنما فيه تحريض على العطاء من األبعاد ، فاإلقرار بهذا الوضع أمام

لتمظهر المعطيات وغطاء  إيحائيا ودالليا  . فالشاعُر يعطي تمويها(1)" استمرار الحياة 
والفلسفية والثقافية ، ثمَّ محاولة بلورتها إلى مقاصد تداولية متضمنة في سياق  اإلنسانية

بعدا فنيا وأسلوبيا وسيميائيا يثير ذهن المتلقي ويحفزه على  النص الشعري ؛ لكونها تمثلُ 
 تلقي الخطاب بفاعلية كبيرة وعميقة .

النص الشعري أو النثري على السواء، إلى معرفة  مراحل تتبع الرمز في لذلك تتطلبُ      
في بناء الرمز بشكل عام وهي ، اإلشارة ووحدة  مّنا بالوحدات المعرفية التي تتضافر

الداللة وعقدة التفاعل . وهذه األجزاء الرئيسة تساهم في تمظهر الرمز فنيا في الخطاب 
تنامي المعنى  دية تمنُح دينامّيةاألدبي ، وتساعد على إقامة عالقات كانت توافقية أم تضا

 . حيُث ُيسهُم هذا الفضاء الداللي المتبلور للرمز في تطور(2)، وتولده داخل فضاء الرمز 

                                                 

، ديوان  عباسي ، نور الدين السددراسة في التطور الفني للقصيدة العربية حتى العصر ال  –الشعرية العربية (1)
 .293:  1995الجزائر ، د. ط ، المطبوعات الجامعية، 

،  1، دار الّروسم للصحافة والنشر والتوزيع ، بغداد ، ط ينظر : الرمز في الخطاب األدبي ، حسن كريم عاتي(2) 
2015 :59 – 61. 
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وجوده في النص األدبي ، سواء أكانت للرمز مرجعيات خارجية سياقية أم بنيوية داخلية 
 .(1)الرؤية الخاصة له في مخيلة الشاعر  متجذرة من تشكيل

 ز الفر :ترمي -ه
وكذلك نراُه يقوُل في وصف حركة الفرس ، باعتباره  رمزا  للسفر والتنقل والتحول من      

مكان إلى مكان ، فهو مالزٌم لُه ، ودائُم الصحبة ، ورفيُق دربه ، وأنيُس وحشته  وغربته  ، 
 :اآلتي صنكما نالحُظ ذلك في ال

 تغلدددددي بهدددددنَّ طريدددددق  مدددددا بدددددِ  أثدددددر  
                   

ن  ول َجدددَدُد    فدددي مسدددتووا مدددا بدددِ  َحدددز 
 

  
ل فددددددددي السَّددددددددما  ول فددددددددي األرِا 

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددَلُكَها         َمس 
      

شدددددددددي  ول َتِخدددددددددُد    ول تقُدددددددددوُم ول َتم 
 
 

 ول َيددددددددُذق َن أكددددددددالا مددددددددا َبقدددددددديَن ول                    
         

دددددِرب َن مدددددا ا وُبدددددنَّ الشُّدددددرَُّ  الدددددُوُرُد    َيش 
  

  
َشدددددددَعة                ُجدددددددون  ُمجَ  ددددددد   ُمَجر   لََّلدددددددة  ُقع 

      
ِمُ ددددها أيددددن  ول َخَ دددددُ    مددددا بدددداَت ُير 

 
 

 تلدددددوو األزمدددددة فدددددي أذنابهدددددا وبهدددددا
                 

دددددددددَدُل إن  جدددددددددارت     فدددددددددي السَّددددددددديِر ُيع 
 َفَتق َتِصدُ  
 

ِقددددددَزة     مددددددن ُكددددددلى مقربددددددة  للسدددددديِر ُمن 
               

ددَ  منهددا ال   (2)ُجؤُجددُؤ اأُلُجددُد خوفدداا َتَجمَّ
 

  
تمثل الصورة الرمزية في هذا النص الشعري منطلقا  إيحائيا وجماليا  لعالقة الشاعر      

العالقة فنية أو مادية نفعية أو روحية ، فهو مطيته ، ورفيقُه في  بفرسه  ، سواء كانت
، وكان هذا وفي الوقت نفسه رمز كبريائه   وحشة السفر الطويل ، ورديفُه في الحرب ،

االهتمام صدى لتجربته  الشخصية والفنية مع عالم الحيوان في لحظة خيالئه  ، أو قلق 
 دربه  في المجهول والمفاوز، أو وقت عسرته  ومعاناته  وصراعاته النفسية المتكررة مع
ر  الشاعُر الفرس  في خضم  هذه  المشاعر المتباينة ، ضمن   اإلنسان والوجود . إذ صوَّ

المعاينة الحسية المباشرة ، ثمَّ ُتحل ُق في فضاء عالمه  النفسي  شعريٍة تنطلُق من رؤيةٍ 
 والفكري الذي يصيُغ صورة  الخيل في تجلياته .

فنالحُظ في هذا السياق الشعري أّن الشاعر يماثُل صفات الفرس بصفات السفينة )      
ألعناق، كمقدمة السفينة ، وعظيمة جرشعٌة ( من ناحية كونها مرتفعة ام جوٌن مجللٌة ُقعُس 

                                                 

 .68ينظر : م . ن:  (1)
 .198/  2الديوان : (2) 
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صفات السفن ، فهذه الخيل مقربة لصاحبها ، كما تدنو  الصدر منتفخ الجنبين ، وهذه من
، لذا ترى الخيل تندفُع بقوة لتشقَّ  السفن إلى الشاطئ ليروم  المبحُر ركوبها واعتالئها

الخطاب الشعري  ي هذاطريق الماء ) تغلي بهنَّ طريٌق ما به  أثٌر ( ، فالشاعر يحاول ف
أن ُيشك ل رمزه الجزئي من تماهي الدالالت اإليحائية واإلشارية الذي يتضمنها الداّلين ) 
الفرس ( و ) السفينة ( وامتزاجهما وتبلورهما في وعاء الرمز الكلي المتكون من تناسق 

ى التنقل الدائم السيميائية التي تجمُع بين الفرس والسفينة، والتي تحيل إل وترابط العالقات
وعدم االستقرار في وجهة ما أو مكان ما ، للبحث عن األمان والحياة الرغيدة ، وبعثرة ما 

ويمكن أن نالحظ أّن التناغم الصوتي  تبقى من بقايا األطالل والذكريات العالقة فيها.
و التي صوتيا ونغميا ،أ الكامن في حروف اللغة ومفرداتها ، وتراكيبها بانتقاء المتماثالت

تشعُّ موسيقيا ودالليا فيلتئُم التناغم واالنسجام والتناسب مع الداللة ، وبذلك تلتقي اللغة 
بالموسيقا والداللة ، ليتحقق هذا التمازج الداللي في اإليقاعي . فالرمُز متحقٌق في كل  

يعبر  أبعاد النص الشعري ، سواٌء على مستوى التركيب، أو الداللة ،أو اإليقاع ؛ وذلك ل
معطياتها النفسية والمعرفية والثقافية بشكٍل إيحائي وجمالي ،  عن التجربة الشعرية بكلَّ 

ومحاولة نقلها إلى فضاء الحدس والصورة الذهنية غير المباشرة، ويبيُن فيها حجم 
المعيش بفعل حساسية  الصراعات والتناقضات النفسية والكونية التي استوحاها من الواقع

المعرفة المكتسبة لديه ؛ حتى يثير الدهشة والمفاجأة عند المتلقي في سياق المخيلة ، و 
 الخطاب الشعري .

ينبغي أن ندرك بوضوح أّن استخدام الرمز في السياق الشعري يضفي عليه   "لذلك      
يكون أداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقف ، وتحديد أبعاده  طابعا شعريا بمعنى أّنهُ 

في السياق الشعري، أي في ضوء العملية  هذا الضوء ينبغي أن نفهم الرمز النفسية ، وفي
الشعورية التي تتخذ الرمز أداة  لها وواجهة لها ؛ أّما النظر في الشعر بوصفه  مقابال  

" إجماال لعقيدة أو ألفكار بعينها فإّن هذا النظر يخطئ معنى الرمز الفني ورمزية الشعر
(1) . 

                                                 

: 1994،  2، دار الفكر العربي للتوزيع والنشر ، بيروت ، ط ربي المعاصر ، عز الدين إسماعيلالشعر الع (1)
200. 
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زية لفرسه بصورة جمالية سهم  في رسم  لوحته  الرمأول إّن الشاعر  لذلك يمكن الق     
يحائية موقفُه الفلسفي والنفسي ، وصور هواجسه المنبعثة من الوجود  ، وبثَّ فيها مالمحوا 

وهو يحاول تجسيد الصراعات الوجودية،  القائم على التبدل والتغير بين حين وأخرى ،
خالل تمثله برمزية الخيل ، التي ارتآها نموذجا  فكريا ، من والبحث عن إثبات الذات القلقة

 وفنيا ، مستوحيا ذلك من مخيلته في التشكيل والتدليل الصوري.
      ترميز حمار الوحش: -و

يعمل على ترميزه وتشخيصه ليكون بمثابة  لحمار الوحشيل هحيُث نراُه في وصف     
صاعبها من خالل عالقته مع إنسان يشعر ويحس بمكابدات الحياة والطبيعة ، وم

صاحبته وأبنائه واآلخرين  كما نطالع ذلك من خالل هذه الصورة الترميزية عن حمار 
 :الوحش

 غيددددددور   لددددددى أصددددددحابِ  ل َيُروُمددددددُ  
            

 خلددددديط  ول يرجدددددو ِسدددددواُب صددددددواحُب    
 
 

 فبددداَت وقدددد أخفدددى الظددداُم ُشخوَصدددها 
       

 ينابُبهدددددددددددا ُأّم الهددددددددددددو وتنابُبددددددددددد    
 

  
ددددَحاا          إذا مدددا ر دددى َسدددنَّي َن حددداوَل مس 

  
 يجددددددددددُّ بدددددددددِ  َتع ذاُمدددددددددُ   ويا ُبددددددددد    

  
 
أقدددددددبَّ نفدددددددى أبنددددددداَ ُب  دددددددن بناِتدددددددِ                

  
 بددددذي الرَّ ددددِم حتّددددى ُتَحدددد ُّ َثوالُبدددد    

 
  

 َرَ ددددى ورَ ددددي َن الرَّطددددب تسددددعيَن ليلددددةا 
      

  لدددى أَبدددق  والدددروُا تجدددري َمَذانُبددد    
 
 

 فلّمددددا تددددوّلى الحددددرُّ وا َتَصددددَر الثَّددددرو  
         

 لظددى الصدديِ  مددن نجددم  توقَّددَد لبُبدد    
 

  
 وطدددارت   صدددافيُر الّشدددَقائِق واكتسدددى 

      
 ِمدددددَن امِل أمثددددداَل الُمددددداِ  مسددددداِرُب    

 
 

ولَذ الَمهدددا بالّظدددلى واسدددتوفَا السَّدددَفا       
  

 مددددن الصدددديِ  نئَّدددداج  َتُخددددبُّ مواِكُبدددد    
 َغددت   اَنددة  تشددكو بأبصدداربا الصدددو 

 
 إلددددددى الَجددددددأِب إّل أّنهددددددا ل ُتخاطُبدددددد    

 
  

َمدددددداِ  َورَاَ ددددددُ    ددددددُ  الزَّ  َفلّمددددددا بدددددددا وج 
              

  (1) مددَن الليددِل وجدد   َيّمددَم المدداَ  قارُبدد    
 
 

                                                 

 .330 – 329 – 328/  1الديوان:  (1)
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الشاعُر أْن يخلع  صفات  النص الشعري الرمزي ، كيف استطاع   هذا نالحُظ هنا في     
عليه صفات اإلنسان وخواطره ونوازعه ورغباته وطموحاته  الوحشي ويضفي الحمار

من خالل اإلحالة المرجعية التي تدلُّ  ومتطلباته الخاصة في الحياة، ُمشخ صا  للمرموز لهُ 
عليها ، ونفورا من  يراقبها حفاظا -أي الحمار الوحشي-، فهوسياق الخطابعليه  في 

 يروي تفاصيل حياته وحياة أتنه في أيام الربيع وما برح بها منمشاركة غيره فيها ، وهو 
جهٍد وعطش في أيام الصيف الالهبة . وهو يحاوُل في ذلك إلى طرد أبنائه  حياء  من 
شعورها ؛ ألّنُه أخذ  بناته حالئل  لُه بعدما كبرت ، وزوجاتُه تشكو الظمأ ، فيسعى باحثا  

رسم لوحته  سرد كّل الذكريات التي تعتصُر حياته  ُع فيعن الماء ليبلَّ صداها ، فكان  يتتب
 ووجوده .

الوحشي تشيُر إلى تعقد الحياة  فهذه الصورة الرمزية التي شّكلْت حياة الحمار      
موضوعيا   وتناقضاتها وصعوبة العيش وقسوة الحاضر المؤلم ، حيُث شكَّل  الرمُز معادال  

عن طريق تعزيز السياق الداللي واإلشاري في إلسقاط أحاسيس ومشاعر الشاعر فيه ، 
الخطاب ، مما يعطي بعدا إيحائيا وجماليا يسهم في توظيف الموضوعات االجتماعية 

استحضار رمز الحيوان الوحشي وغيره من الرموز  خالل والفكرية في الشعر القديم، من
ي سياق الخطاب التعبيرية لتكثيف الدوال ف في سياق النص الشعري، واستغالل المساحات

يحمل الدال الواحد في اللغة الشعرية مدلوالت متباينة ، تختلُف باختالف السياق " ، فقد 
" الذي ينشُأ فيه  الرمز الشعري ، وقد يحدُث العكس ، فيرمُز للمدلول الواحد بدوال متعددة

للغوية ، . وهذا من شأنه  أن يفتح  النص على ثروة تأويلية هائلة ، ويمنح التراكيب ا(1)
الشعرية الرمزية طاقة إيحائية عالية ، وباقتصاد لغوي شعري مرّكز ، يثير  والصور

 الدهشة في مخيلة المتلقي ويزيد من فضوله التأويلي والتداولي.  
ُل في تصويره  الرمزي لحياة الحمار الوحشي وأتنه       ونرى الشاعر في هذا النص ُيفص 

التي تطرح صدق مشاعره النفسية تجاه األشياء والطبيعة  الشعرية ؛ وذلك لتمّثل رؤيته  
والمجتمع والكون ، والتي برزت عبر المحاكاة الفكرية بين الشاعر والرمز الشعري المتمثل 

                                                 

 –دراسة في جماليات العدول ، خيرة حمر العين ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية ، إربد  –شعرية االنزياح (1)
 .2011:41: 1، ط األردن
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بُكل  هذه التفاصيل الحياتية التي أل مَّ  بالحمار الوحشي . فنادرا  ما كان الشاعُر الجاهلي ي ُلمُّ 
ُب الرؤية  ك تبقى الرموز أداة فنية وأسلوبية وتداوليةبها بشار في شعره  . وبذل تخص 

الشعرية على إنتاج المعنى األدبي لدى الشاعر ، بما تبثه من إيحاءات أو إشارات 
 سيميائية تثير فضول المتلقين على مستوى الخطاب األدبي والتداولي .

ه  الشعري، عليه أن لرمزه  في س فإذا كان الشاعر يريُد أن ُيوفَّق  في توظيفه      ياق نص 
بينُه وبين القصيدة ،  يسهم في نجاح  تلقي الرمز في الخطاب ،عبر تكوين عالقة عضوية

 وذلك بأن تكون الحاجة إلى الرمز نابعة من داخل الموقف الشعري ذاته وأن يكون ثمة
ق صلة سابقة من نوع ما ، أو شفرة متعارف عليها بين المتلقي وبينه في خضم السيا

 .    (1)النصي والتداولي
 نتائج البحو:

 خلص البحث بعد هذه الرحلة الى جملة من النتائج نجملها على النحو اآلتي: 
شّكل  الرمُز أداة  تعبيرية إيحائية جمالية عبَّر  بها المرسل/ الشاعر عّما يختلُج في نفسه  -1

 . اح عنها بشكٍل صريحمن أبعاد نفسية ووجودية واجتماعية وثقافية ال يستطيع اإلفص
، يثري بها لغته الشعرية ،  إيحائية اختزاليةإلى الرمز  لكونه  وسيلة  الشاعر لجأ -2

ويجعلها قادرة على اإليحاء بما يستعصى على التحديد والوصف عن مشاعره  
 .وتصوراته الفكرية وأحاسيسه

ة بالصراعات ، الحياتية المليئ الشاعر مواقفمنصبا على اختزال ترميز كان ال -3
 .والتناقضات ، والتأمالت ، والمشاعر الدفينة في أعماق النفس

صورة المرأة بوصفها مالذا نفسيا ووجوديا من الصور الترميزية التي جسدها الشاعر  -4
من  أصاب ذاته المنكسرة منذ الطفولة ، وظاهرة العمى وما يتولَُّد عنها مالتعويض 

الطلل، والليل، ك فضال عن الصور الترميزية األخرى ، أبعاد نفسية واجتماعية وفكرية
 . والحمار الوحشيوالفرس 

   

 

                                                 

، مكتبة  ر: انتاج المعنى في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري ، محمد نوري عباس( ينظ(1
   .  281:  2014، 1األردن ، ط -، عمان المجتمع العربي للنشر والتوزيع
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Symbolization in Selected Samples of  Bashar bin Burd's 

Poetry 

Omar Mohammed Abdullah

    

 Saleh Mohammed Ardini 

 

Abstract                                                                             
          The research entitled " Symbolization in Selected Samples of  

Bashar bin Burd's Poetry" is a study of the concept of symbol 

among the Arabs and the West in the classical and modern times. As 

well as showing the stages of development of the meaning of the 

symbol and multiple significations. It also this research includes the 

analytical field of selected poetic samples with symbolizing 

signifiers and dimensions. The methodical vision of this study is 

based on the pragmatic approach to the poetic texts utilizing 

stylistics, and semantics in the process of the analysis of the purpose 

of explicating the effectiveness of the action of symbols and their 

role in actuating meanings and symbolic significations of the poetic 

text. These symbolic meanings appear in various subjects like 

woman as a psychological, existential shelter for the poet, night as a 

signifier of loneliness, and persistent pain, ruin as a symbol of 

emptiness and lasting parting, stallion as a symbol of strength, 

journey, and company in travelling. 

     Key words: Effectiveness, pragmatic, signification, stylistics. 
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