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Abstract: 

The fundamental objective of this research is to highlight Iqbal’s art of 

symbolic aesthetics in his poetry. Emblematic style in poetic 

expressions makes the verses more allegorical. Metaphors ornamented 

the poetics. This style becomes more popular when expression of 

opinion is suffered by public taboos. Sometime in the period of 

injustice and tyranny, a poet wants to describe some state of reality 

which is not likely in the eyes of dominant classes then he has to use 

code words. This style may be classed as   metaphor style. Perhaps, 

fables in which reality shows by the language of birds or animals is an 

art of description of a story which has some moral. The words in the 

verses have hidden meaning. Nightingale, Flutes, moaning, the vine of 

truth, farewell, Qais-o-Laila and Eagle are some of the figures used by 

Allama Iqbal. These words can be well understood by the reader if he 

has gone through the poetic tradition of Persian literature. Iqbal’s 

scheme of symbols is very crafty and image provoking. This enhances 

the reader’s joy because Iqbal’s poetry inspires reader’s aesthetics.  

Keywords: Iqbal poetry, symbolic aesthetics, Emblematic style in 

poetry, symbolism in Islamic poetry  

زی َۃ م  ّن بالرموز مذھب يف األدب والفن ظھر يف الشعر أول ، یقول بالتعبی عن المعا : الر َ
و اإلیحاء ، لیدع للمتذو ِق : نصیًبا يف تكمیل الصورۃ أَو تقویۃ العاطفۃ ، بما یضیف إِلیه من تولید 

 [1] .خیاله
مذھب أديب یعتمد عَل الجرس الموسیقي وعَل الرمز يف الکالم لیوحي إّل القراء 

 [2]بأحاسیس النفس الخفیۃ
لقد فتحت الرمزیۃ أمام األدب بشکل عام والشعر بشکل خاص أبواباً جدیدۃ للتعبی 
بعد أن كانت تغلق علیھا المسالك، وذلك بایجاد ٓافاق واسعۃ وخلق صور لم تكن عَل بال كاتب أو 
فنان، إذ خرج التعبی عن ذاته وعن مفردات التعبی الواقعي أو الرومانسي اّل ٓافاق غی واقعیۃ، 

راء الواقع وربطه بأشیاء خارج نفس الفنان. وبھذا لم یعد ممكنا تجاھل الرمزیۃ سواء أو و
كعنصر طاغ یسیطر عَل أعمال باسرھا أو كجزء من تفسی عمل أو أعمال حدیثۃ، فإن اإلنسان 

                                           

*

 األستاذ المساعد بقسم اللغۃ العربیۃ جامعۃ بھاءالدین زكریا, ملتان 
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قد اكتشف أن حیاته ل یمكن أن تخلو من رموز كثیا ما ل یجد لھا تفسی، وھو یقف أمامھا حائرا 
الیحاء بما یشعر به وایجاد معادل له ولكنه ل یستطیع حصرھا يف محدودیۃ من األفکار  یحاول

 .[3]والمعاّن والکلمات
والرمزیۃ ھنا مفھمومه بالمعین الفِن الضیق أى باعتبارھا طریقۃ يف األداء األديب تعتمد 

فھا. ولم تعرف عَل الیحاء بالفکار والمشاعر وإثارھا بدل من تقریرھا أو تسمیتھا أو وص
الرمزیۃ عَل ھذا الوجه اإلیحايئ إل يف النصف الثاّن من القرن التاسع عشر ، وعَل وجه التحدید 
حنی انبثق يف فرنسا تیار مثايل الزنعۃ یتسھدى يف أصوله الجمالیۃ بخالصۃ ما وصلت الیه 

يف خصائصۃ  الفلسفۃالمثالیۃ األلمانیۃ خاصا بالعمل الفِن وعالقته بالواقع كما یستلھم
وعناصر التعبی الموسیقي كما تجلت يف  [4]الصیاغیۃ فلسفۃ الخلق الديب عند "ادجار ٓالن بو"

 [5]فاجنر"*مؤلفات الموسیقار األلماّن " 
ِۃ  ی َ َوِر الِحس ِ َبِثَقِۃ ِمَن الص ُ ل میَح ِبُرموِزِه ال ُمن  َتِمُد اإلیحاَء والت َ َھٌب يف الَفن ِ واألََدِب یَع  َمذ 

ِزی َِۃ َكما تُوِحي بِھاوا م  للِت الر َ ِر والَخیاِل إِلك ماِل الد َ َصو ُ ُك لِل قاِرِئ َمجالً لِلت َ ُ  .[6]ألَساِطِی ، َویَرت 
نجد ان الرمزیۃ الجمالیۃ تختلف تماما عن الرمزیۃ العامۃ. وان الرمز قد یستخدم يف  

اليت نستخدمھا يف الفن، غی ان  الفن دون ان یكون ھناك فن رمزي، فھناك الكثیمن الرموز
الفن رمز مفرد، ل یمكن تجزئته، كما أنه یُدرك مباشرۃ وكکل. "فالفن الرمزي لیس رمزاً 
فحسب، ولكن یؤدي اكثر من الوظیفۃ الرمزیۃ، ذلك ألن العمل الفِن ُمعرب بالطریقۃ اليت تكون 

 [7]بھا القضایا معربۃ، كصیاغۃ لفكرۃ أو مفھوم
محاولۃ استخدام الرمز للتعبی عن األفکار واإلحاسیس واإلنفعالت الرمزیۃ : ھي 

أن يف استخدامھا  [8]الغامضۃ والخفیۃ اليت كان یعتقد إنھا ل یقبل أوامر من أحد عَل التعبی".
غایتنی:األوّل : ھي البحث عن الجمالیۃ النصوص. الثانیۃ :ھي السریۃ و المتشوشۃ.لكن األوّل 

 ستعمال الرمز مستھلکا و طبعا أن لھذا أثره عَل الثانیۃ تقضي عَل میت كان ا
 حد الرمزیۃ من قاموس مریم وبسرت

Definition of Symbolism by Merriam-Webster 
the art or practice of using symbols especially by investing things with 
a symbolic meaning or by expressing the invisible or intangible by means 
of visible or sensuous representations: such as 
a :artistic imitation or invention that is a method of revealing or 
suggesting immaterial, ideal, or otherwise intangible truth or states 

https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTivTpj6DXAhUJahoKHYE_BIUQFgg2MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.merriam-webster.com%2Fdictionary%2Fsymbolism&usg=AOvVaw0A-74kz4i_Q4HEipnTiJNk
https://www.merriam-webster.com/dictionary/symbols
https://www.merriam-webster.com/dictionary/symbolic
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b :the use of conventional or traditional signs in the representation of 
divine beings and spirits ]9[  

 كماواردفیالموسوعۃأمریکانا:
“The use of word to suggest or to intimate, rather than to convey 

specific meaning, in an essential characteristic of poetry”[10[ 
 كماواردفیالموسوعۃویبسرتز:

“A word, phrase image or the like, having a complex of associated 
meaning and perceived as having inherent value, separable from that 
which is symbolized, as being part of that which as symbolized and as 
performing that which is normal function of standing for or representing 
that which is symbolized, usually conceived as deriving its meaning 
chiefly from the structure in which it appears and generally, distinguished 
from a sign.”[11[ 

 كماوارد فیالموسوعۃ الجدیدۃ بریتانیکا
“The word Symbol comes from the Greek “Symbolon” which 

means contract, token, insignia and a means of identification.” [12] 
الرمزیۃ اتجاه فِن یغلب علیه سیطرۃ الخیال علي كل ماعداه سیطرۃ تجعل الرمز دللۃ 

 [13]أولیۃ علي ألوان المعاّن العقلیۃ والمشاعر العاطفیۃ.
الخیال من شأنه أن لیسمح للعقل والعاطفۃ إل أن یعمال يف خدمۃ  وطغیان عنصر

الرمز وبواسطته، إذ عوضاً أن یعرب الشاعر عن غرضه بالفكرۃ المباشرۃ، فإنه یبحث عن الصورۃ 
 [14]الرامزۃ اليت تشی يف النھایۃ إّل الفكرۃ أوالعاطفۃ.

والباطن فیبدأ  مثل ھذا األسلوب النصوص القارىء ینسج الروابط بنی الظاھر
بالتعبیات فریدۃ من نوعھا ، ثم بالصور اليت ترسمھا الکلمات و یتم إدراجھا تحت فكرۃ أو أفکار 
تسیطر عَل النص دون أن ینىس القارىء الحروف اليت يف وقعھا عَل مسمعه أثر أبلغ حیت من 

صه أو الکلمات و الصور فھي أكثر من یرتجم أنفاس و إحساس الکاتب لحظۃ كتابته لن
 [15]قصیدته.

لم تكن الرمزیۃ يف الشعر العريب ولیدۃ الشعر المعاصر ول الشعر الحدیث انما تمتد 
جذورھا اّل عصور متقدمۃ ال انھا كانت اشارات رمزیۃ يف قصائد لبعض الشعراء وخاصۃ يف الغزل 
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 العصر والتشبیب وتطورت ھذه لتكون اكثر انفعال واكثر وجودا يف الشعر الصويف وخاصۃ يف
العباسي الثاّن وما بعده وتکاد تكون اتجاھا فنیا جدیدا يف الشعر العريب وخاصۃ يف شعر الحالج 

 ]16[وعبد القادر الجیالّن وابن عريب وابن الفارض وغیھم من شعراء التصوف
وقد كثرت الرمزیۃ يف العصر الحدیث لتشکل نمطا جدیدا يف الشعر وخاصۃ يف الشعر 

الحر كما یسمونه عَل ید الشعراء نازك المالئكۃ وبدر شاكر السیاب والبیاِت الحدیث او الشعر 
و  و می و وّل   وصالح عبد الصبور وادونیس وامل دنقل, وغیھم ھكذا يف األردیۃ إقبال وغالب  

 ٓابر و درد وغیھم.
الرمزیۃ بصفتھا اتجاھاً فنیاً برزت يف اإلبداع الشعري المعاصر ترتقي فوق موجودات 
الظواھر المادیۃ المتناثرۃ يف العالم الواقعي إّل مدارك اآلمال واألحالم المنشودۃ يف العالم 
المثايل، مستنجدۃ بالرمز بصفتھا ٓاصرۃ له تربط بنی ھذین العالمنی، لتنتشل األحاسیس 
الغائرۃ اليت تألف التشابه النفسي بنی األشیاء وتنسج عَل منوالھا وتوقھا المستمر من حیث 

شف عن الروابط المسترتۃ خلف الظواھر المادیۃ، وذلك عن طریق مقدرۃ بثنیۃ ورؤیۃ خاصۃ للك
یتبناھا الشاعر الرامز فیجعل من خاللھا الرمز قائماً مقام المرموز إلیه حاضرا فیه بمس 
ۃ، أو الستعارات الساذجۃ، أو العبارات الھالمیۃ  إبداعي شفیف ل تتسلل إلیه الصور الفج 

  ]17[ورینیه ویلیك( صاحبا كتاب نظریۃ األدب -، وھذا ما انتبه إلیه )أوسنت وارینالمستعلیۃ
توظیف الرمز يف القصیدۃ الحدیثۃ سمۃ مشرتكۃ بنی غالبیۃ الشعراء عَل مستویات 
متفاوتۃ من حیث الرمز البسیط إّل الرمز العمیق إّل الرمز األعمق.. وھكذا ومع أن الرمز أو 

ۃ سمۃ أسلوبیۃ واحد العناصر النص األديب الجوھریۃ منذ القدم إل أننا نراه الرتمیز يف األدب بعام
قد تنوع وتعمق وسیطر عَل لغۃ القصیدۃ الحدیثۃ وتراكیبھا وصورھا وبنیاتھا المختلفۃ, والرمز 
بشیت صوره المجازیۃ والبالغیۃ واإلیحائیۃ تعمیق للمعین الشعري, ومصدر لإلدھاش والتأثی 

ات التشكیل الشعري, وإذا وظف الرمز بشکل جمايل منسجم, واتساق فكري وتجسید لجمالی
دقیق مقنع, فأنه یسھم يف الرتقاء بشعریۃ القصیدۃ وعمق دللتھا وشدۃ تأثیھا يف 

 [18].المتلقي
وغرف شعراؤنا من معنی الرمز األسطوري والتاریخي والثقايف.. إّل غی ذلك.. صوراً 

 عریۃ وعمقتھا فكریاً وجمالیاً..فنیۃ دالۃ أغنت نصوصھم الش 
المدرسۃ الرمزیۃ ھي إفراز حقیقي للثورۃ العلمیۃ والتطور التقِن والتكنولوجي الذي 
ساد يف نھایۃ القرن التاسع عشر وبدایۃ القرن العشرین بعد أن أحرزت العلوم التجربیۃ تقدماً 

الفلسفۃ الوضعیۃ اليت نادي  ملموساً يف تلك الفرتۃ مما حدا بالفیلسوف أوجست كونت إيل تأسیس



ِ ہبعش ،۹۱ امشرہ قیقحت، ایضےئ 
 
 ۱۶۹  دٓااب لصیف ویوینریٹس، اکجل وگرٹنمن رعیب، و االسہیم ولعم

 [19]م. 1839بھا ووضع قواعدھا سنۃ 
ذلك،كان لھا أثرھا الكبی علي  يف ھذا الوقت وبعد المدارس األدبیۃھامۃ وقد تعددت

العالم. وھذه المدارس ھي الواقعیۃ والربناسیۃ يف إحداث تغییات يف التوجھات األدبیۃ
ً واضحاً بتل ك العلوم التجربیۃ وبتلك الفلسفۃ الوضیعۃ فکانت والطبیعیۃ، وقد تأثرت تأثرا

دعوتھم يف جوھرھا تنادي بعدم اإلیمان إل بما یقع تحت الحس البشري ویخضع للمالحظۃ 
 [۲۰] والتجریب بحواس اإلنسان؛ بمعین ھذا أنھم یغلبون المادۃ ویعتربونھا األساس لکل األفکار

. ومع احتفاظھم بمبدأ [21]بودلیرلوقد تأثر الرمزیون، أكثر ما تأثروا، بأعمال شا
فقد سعوا يف المقام األول إّل إعطاء القارئ انطباعاً عن وعمهی الباطن، معتمدین « الفن للفن»

ور الشعریۃ اليت تربز يف ذ وإنما نشر «. أحالم الشاعر الداخلیۃ»لك عَل الموسییق والُص 
. ومع ذلك فإن كثیاً من مؤرخي 1886سبتمرب  18يف  [23]«الفیغارو»الرمزیۃ يف صحیفۃ  بیان[22]موریاس

 *، ولیس موریاس، مؤسس الرمزیۃ. عَل حنی یُعترب ألبی سامان[ 24]األدب یعتربون مالرمیه
عناصر *وجویس *وبروست *من أبرز أركانھا. ويف أعمال إیلیوت [25]*و بول فالیي*وبول فیلنی

الرمزیۃ يف  [26]*، يف حنی یمثل ماترلینك*رمزیۃ قویۃ.أما الرمزیۃ الموسیقیۃ فیمثلھا دو بوسي
 [27]المسرح. ويف الرسم یبدو أثر الرمزیۃ يف كثی من أعمال النطباعینی.

یوجد بمساعدۃ رمزیته خیالمرئیا والرمز يف شعر إقبال کثی، وقد حاول إقبال أن 
للعالم غی المريئ، ورمزیته ل تعیط شکالما لکن امتزاج الحیاۃ وتفتح الحیاۃ واضح فیھا، فھي ل 
تسىم األشیاء بأسمائھا بل تضع اشعاعاتھا، وجمال رمزیۃ إقبال یکمن أساساً يف أنھا تختلف 

يف األردیۃ أويف الفارسیۃ، ذلک أن إقبال ترکیبا عن تلک واليت استخدمھا الشعراء اآلخرون سواء 
استعان باللغۃ العربیۃ والشعرالعريب والتأریخ العريب، فرمزیۃ إقبال نراھا يف: "ابراھم ونمرود۔ 
مویس وفرعون۔ حسنی ویزید."فھذه قصص لإلجتھاد الدیِن يف تاریخ اإلنسان إل أنھا عند 

 [28]إقبال تدل عَل النضال األبدي بنی الخی والشر۔
والصقر أھم استعارۃ يف كالم إقبال۔ ولوأن بعض النقادین الذین ل یملکون ثقافۃ 
األدب العريب ول یحظون بحظ وافر من معرفۃ البیئۃ العربیۃ وتأریخ العرب ینسبون استعارۃ 
إقبال ھذه من أجزاء الثقافۃ األوربیۃ۔ لکن بمجرد القاء نظرۃ طارئۃ عَل موقف إقبال الحاسم  يف 

ً کیف یرد إقبال عَل ثقافۃ ثم رمض ا لثقافۃ األوربیۃ ل یعتقد الواحد بصحۃھذه الدعوی أبدا
یصی یقدم عالئمھا واسرارھا واإلستعارات منھا، حیت تصی ھذه العالئم میزه ألدبه الشعری؟ 

 ھذا ل یمکن أبدا۔
إن تصور اورباعن الصقر یختلف عن تصور العرب عنه جزریا۔ فإن أھل العرب یعنون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86_%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86
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بھذه اإلستعارۃ معین إراۃ الدماء والقتل والفتک بالغی، حیث أن الشرقینی یستخدمون ألداء 
ھذا المفھوم استعارۃ غی۔ وأن الصقر استعارۃ عندھم عن اإلباء واإلثبات بالذات والغیۃ 

 والشجاعۃ الفزۃ, وعیش الزھد۔ یقول إقبال: 
م ، وکچروں

 ھ
ج
ب 

ِیک داین ثس وپرب ، ثس  

ِرکیباہن اامسں وگلینں ریما

ِیک داین اک دروشی وہں ںیم ںرپدنو

 انبات ںیہن ٓاایشہن

ن

ن
س
هی

ہک اش

[۲۹]

ِ

 

 معناه:  
 ھذا المشرق و المغرب إنما ھو دنیا العصافی
 أما     سمائى     الزرقاء   فھي بال نھایۃ 
 إنین صويف، لدنیا الطیور 
 [۳۰]فإن الشاھنی ل یبین العش

 

یجب  عَل الدارس أن یفھم استخدام إقبال إلستعارۃ الصقر يف ضوء ولعه الشدید 
باألدب الدیِن والثقافۃ العربیۃ۔ فنری أن شعر الجاھلي بالخصوص والشعر العريب عَل وجه 
العموم ملیئ بذکر البھائم والطیور والسباع، والشعر الجاھلي ولیدۃ الحرب األھلیۃ لدیھم۔ 

الجنس من الحیوان الذی یخیل فیه نوع من القوۃ والشجاعۃ واإلقدام وعلو  وبناء علیه ذکر ھذا
المزنلۃ۔ وعظیم الشأن، والصرب والصمود واإلباء ، ولذا احتل الحصان واإلبل، واألسد، والنمريف 
أشعارھم مکانۃ مرموقۃ، وكان الحصان أحب الحیوان إلمهی، وذلک لکونه أعون لھم يف ظروفھم 

 البیئیۃ۔
رئ القیس للحصان، وبکل جدۃ عند كل مقام لذکره۔ صار عالمۃ ممیزۃ فوصف إم 

إلمرؤالقیس من بنی الشعراء العرب اآلخرین۔ رغم أن الشعر للحصان یوجد يف كل كالم 
 الشعراء اآلخرین أیضا۔

فإن العرب حنی یصفون الفرس یشبھونه مع ھذا الطی المسراع المقدام الذي یسىم 
ألن يف الصقر عن العرب استعارۃ عن اإلباء والقوۃ ورفعۃ المزنلۃ۔  صقرا أو بازا أیضا۔ وذلک

 فنالحظ أن امرؤ القیس وصف فرسه وشبھه بالعقاب أو الصقر۔ یقول: 
 فعادیت منه بنی ثور ونعجۃ
 وكان عدایئ إذ رکبت عَل باّل 
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 ۱۷۱  دٓااب لصیف ویوینریٹس، اکجل وگرٹنمن رعیب، و االسہیم ولعم

 كاین بفتحاء الجناحنی لقوۃ
 عَل عجل منھا اطایط شمالیئ 
  تخطف خرتان الٰتیعم بالضیح
 قد حجرت منھا ثعالیب الدال 
 كان قلوب الطی رطبا ویابسا 

 [31]لدی وکرھا العقاب والحشف الباّل
 

 وکذا یصف امرؤ القیس فرسه يف معلقۃ الشھیۃ قائال: 
 وقد اغری والطی يف وکناتھا 
 بمنجرد بقید األوابد ھیکل 
 مکر مفر مقبل مدبر معا 

 [32]کجلمود صخر حطه السیل من عَل
 

وغی مقارنۃ اشعار امرؤ القیس المذکورۃ مع  ما یقوله إقبال تظھر أمام القاري حقیقۃ 
 جدیدۃ۔ یقول إقبال: 

اا 

ن

ی

 

ی ی
 ھ
ج

اا انٹلپ، ٹلپ رک 

ن

ی

 

ی ی
 ھ
ج

ِ

اہن  اکےہاک ب 

ن

وو رگم رنهک
ھ
ل

[۳۳]

ِ

ِ

 ترجمۃلغوري: 
 الھجوم، العودۃ، والھجوم بعد العودۃ
 [34]إنما ھي حیلۃ لتسخنی الدم )لیس إل(

 

ویعرب عن نفس ھذا ’’ کجلمود صخر حطه السیل من عل‘‘ل یصور قوله: ونری إقبا
 المعین أحسن التعبی حیث یقول:

، وہا ںیم رُسور س

 

ن

س ِن

 

ن

 اضف ِن

ُوور
طیس
ررےت ںیہن ٓاایشں ںیم  َ

ہ 
ھ

 

ب

 

ااں ُایتکچ وہیئ

ہ

ی
 س
ُکہ

 وہ وُجےئ 

 ایتکَٹ، یتکچل، رسیتک وہیئ

ی، یتلھبنس وہیئ

ہ

 سلت
 ھ
ب

 اُیتلھچ، 

ی وہیئڑبے چیپ اھک رک 

ہ

 کلت

ن

ت
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ر دیتی ےہ ہی س  
 
ےک بج وت لِس چ

ُ
 ر

ر دیتی ےہ ہی س  
 
 اہپڑوں ےک دل چ

 !ذرا دھکی اے اسیق الہل افم

انُسیت ےہ ہی زدنیگ اک ایپم

[۳5]

 

 

 وترجمۃدكتورحازممحفوظ:
 ذلكنھرالجبلیجریویسقط

 یقفیتموجویزنلق
 یقفزویزنلقببطء
 ویخرجمنالمنحنیات

عرب إقبال فیالشعر التايل وصف الفرس يف وصف الصقر۔ ويف قطعته الثانیۃ اشبع روح 
العربیۃ يف الصیاغۃ األردیۃ يف تصویر الصقر الجذاب الفذیوجد خیال الصقر بکل مزایاه يف أشعار 
الشاعرۃ الشھیۃ )خنساء( أیضا۔ انھا تصور السباق بنی أبیه وأخیه وتشبھما بالصقر۔ تقول 

  الخنساء:
 وھما قد برزا كأنھما 

 [36]صقران قد حطا واّل وکر
 

وکما ورد ذکر الصقر يف معلقۃ الحارث بن حلزۃ الیشكریأحد شعراء العصر الجاھلي 
 المشھورین یصور جند نعمان بن منفرد قائال: 

تلَــــُه َقــَراِضَبـــٌۃِمـــن   ,َفَتــــأََو 
کَأَن َُھـمأَلَقــاءُ   [37]ُكـل َِحـی  

إقبال أن یری البطل المؤمن )مرد مومن( یؤم الدنیا كلھا۔ ویکون متصفا یھدف 
بأوصاف األمانۃ والشجاعۃ والصدق الذی یکون الموت أحب إلیه من الحیاۃ، وعز النفس أغَل 
عنده من ھتافات کسب الرزق۔ والذی یسجل مقادیر األمۃ من جدید، ویجرد لھا کیانھا الذی 

 ۃ۔یستخرج من بحر العصر جواھرفذ
عندمانزن األدب العريب وشعره بنظرۃ نقاوۃ نری أوصاف المدح واإلفتخار، وصفات 
الفخر والمباھاۃیھ موضوع أدبھم وتراثه، بل نری الشعر الجاھلي مجموعۃھذه الصفات بالذات۔ 
حیث یالحظ فیھا الصقر والبازي تحمل عندھم ھذه األوصاف أیضا، وھذه العالمات تعرب عن 

م بھذا الشعور التارییخ نفسه۔ ومن ثم نعرف بأن إقبال کشاعر إسالیم عمق اإلدراک لدیھ
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حصل عَل استعارۃ الصقر والبازي عن الشعر التأریخي۔ وإنه كان عبدالرحمن الداخل ھو البطل 
من أعدائه۔ وكان جدیراً حقا بھذا اللقب۔ فاز أمی نیب ’’ صقر القریش‘‘العظیم الذی نال لقب 
مۃ دولۃ اسالمیۃ عظیمۃ يف أرض اسبانیا۔ وذلک یعد زوال حکم بین أمیۃ أمیۃھذا بمفرده يف إقا

 بدمشق۔
وسجل ھذا البطل بذھنه الفذ وشجاعته واقدامه بأنه حقا۔ صقر قریش، ولذا قال 

 إقبال: 
 انقتع ہن رک اعمل  رگن و وُب رپ

 نمچ اور یھب ٓاایشں اور یھب ںیہ

 ارگ وھک ایگ اک نمیشن وت ایک مغ

 اغفں اور یھب ںیہاقمامت  ٓاہ و 

 وت اشںیہ ےہ، رپواز ےہ اکم ریتا

رتے اسےنم ٓاامسں اور یھب ںیہ

]۳8[

 

ِ

 معناه: ل تقنع بعالم اللون والرائحۃ)ھذه الدنیا(
 فإن ھناك بستانا ٓاخر, وعشاً ٓاخر 
 الغم لو فقد عش 

 فھنا )يف الدنیا( مقامات اآلھات والنواح أیضاً                          
 , وظیفتك )عملك( الطیان,أنت شاھنی 
 [39]أمامك سماء أخرى أیضاً                          

خیال  الصقر عند إقبال ارتقايئ وتدریجي ۔ إذا امعن النظرفیه بمنظار تأریخ اإلسالم 
فإنه یحتوی عَل ھذه األوصاف الیت یلتمس عنھا إقبال يف بطله المؤمن، ومن المعرتف به بأنه 

َل استعارات عدیدۃ، وذلک ألجل تأثره بالشعر العريب۔ ومن ھذه احتوی شعر إقبال ع 
اإلستعارات أحیلۃ الصقر والعقاب ولکن الحق بأن التأریخ اإلسالمي والثقافۃ العربیۃ يف أسبانیا 

 قد أثر يف طابع إقبال أکثر فأکثر۔
الواردۃ يف شعر إقبال لیست مجرد استعارۃ أوعالمۃ فقط، لکنه اسم ’’ صقر‘‘كلمۃ 

لشعور العمیق لتأریخ الملۃ اإلسالمیۃ ینتظر إقبال يف عصره أیضا صقرا مثل عبدالرحمن األول ل
 الذی یری ھدفه ف ٓافاق السماء، ويف ذلک یقول: 

 [4۰]رفعت میں مقاصد کو ہم دوش ثریا کر خودداری ساحل دے ٓازادی دریا دے 
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 وترجمۃدكتورحازممحفوظ:
 يف العلوو اجعل المقاصد مرافقۃ لنجم الثری ا  
 [41]و امنح اإلیثار كالساحل, و الحریۃ كالنھر 

یوافق إقبال يف فکرته اآلفاقیۃھذه بفکرۃ الشاعر الحکم أبو الطیب المتنيب الذي 
 یقول: 

 إذا غامرت يف شرف مروم 
 [42]فال تقنع بمادون النجوم

 

فصقر إقبال ھذا ل یقنع بما دون النجوم ول یتحدد يف حدود جغرافیه، ول یتأسف عَل 
فقد الحکم، بل ھو یولد لنفسه مکانا وزمانا بنفسه، کما فعل عبدالرحمن الداخل الذی كان 
صقرا بمعین الکلمۃ، ویقیِن ھذا البطل الجلیل، وصاحب الکمال والجمال، قبس رھباّن يف لیلۃ 

ر إقبال ھو الذی یصون األمۃ من مکاید أعدائھا، وذلک بتوطید وتنظیم الملۃ:۔ حالکۃ، وصق 
والذی یتمکن من إقامۃ حکومۃ اسالمیۃ مثل ما أقام بھا عبدالرحمن الداخل يف اسبانیا الیت یھ 
مرکز الثقافۃ الحدیثۃ ولبتھا األوّل، والذی یمنح للعالم اإلسالمي مصابیح العلم وانوار 

تکون أعمدۃ مسجده أرسخ من أعمدۃ مسجد قرطبۃ ومناراته أعَل من مناراتھا، الحکمۃ۔ والذی 
ولکن یشرتط إقبال للوصول إّل ھذه النتیجۃوالھدف األسىم شرط الجھد المتواصل، ویقول ف 

 اسرار إثبات الذات: ’’ اسرار خودی‘‘دیوانه 
 در صالبت ٓابروی زندیگ است
 [43]ناتواین ، ناکىس ناپختگی است

 

 : ترجمته
 قوۃ األحیاء  عزونجاه

 

 [44]والوین والذل من ضعف الحیاۃ 
[ 

 وقولھھذا یوافق قول المعري الذی قال: 
 قوۃ  األحیاء عزونجاه
 [45]والوین والذل من ضعف الحیاۃ

 

 ومثله یقول إقبال يف إثبات الذاتیۃ وتقویتھا: 
 غافل از حفظ خودی یک دم مشو

 [46]مشو شبنم شو، الماس ۂریز 
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 معناه:قوت الذات احفظنھا أبدا
 [47]و كن الماس ل قطرۃ الندى

 

والبطل القوي الذی یقود األمۃ إّل األمام، والذی یتمکن من إقامۃ حکومۃ عادلۃ الیت 
 تعم العدل، وتھیئۃھذه الثقافۃ خالصۃ فلسفۃ إقبال، وموجد ھذه الثقافۃھو صقر إقبال۔

وراءه۔ إل الروح العربیۃ مصبوغۃ يف وإقبال حینما یرغب يف العربیۃ ل یرید من 
الصبغۃ اإلسالمیۃ فقط۔ھل یکون أحد أعرف بالفرق بنی الجاھلیۃ واإلسالم أکثر من إقبال؟ 
فإن السجایا العربیۃ واألوصاف الحمیدۃ واألخالق الفاضلۃ مثل الجود والکرم والشجاعۃ 

ضرورۃ الصبغۃ اإلسالمیۃ عند  والقدام وکثرۃ الرماد، ویؤکد إقبال يف عدۃ مواضع من شعره عَل
العرب يف یومنا ھذا, وكي أكدو وجودھا يف مسلمي شبه القارۃ الھندیۃ ذلك عن طریق رمزیۃ عن 

 .الصقر

 الھوامش والمراجع

 2013, مجمع اللغة العربية, الطبعه الرابعه372املعجمالوسيط ]عربي/عربي[,  ۔-1

 عربي/رمـــزيــة-الرائدعربي :موقع التالى : املعجم متاحة على ۔-2

https://www.arabdict.com/ar 

الرمزية في الفن" ا. د. هاشم صحيفة املثقف, تصدر عن مؤسسة املثقف العربي,"  ـ3

 عبود املوسوي و أيضا متاحة على موقع التالي:

http://ns1.almothaqaf.com/b/b2/923741 

 19 ، امريكا بوسطون، ماساشوستس ، - Edgar Allan Poe –)إدجار االن پو(- ۔4

، شاعر وكاتب قصص و ناقد امريكى و  ( 1849 اكتوبر 7 بالتيمور، - 1809 يناير

رائد من رواد الرومانسيه فى امريكا. من اوائل كتاب القصه. اشتهر بقصص الرعب 

والقصايد اللى بتجمع بين الرومانسيه واألجواء الغامضه. بيتنسب ليه ابتداع 

 .القوطى روايات الرعب

وكاتب  موسيقى مؤلف كان  Richard Wagner :باألملانية  ريشارد فاغنر*
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 في قاموس اللغة العربية املعاصر. قاموس عربي عربي رمزية -۔6

 املصدر السابق نفسه: ۔ -7

غِة الَعَرِبّيِة,تحت عنوان: -متاحة على موقع: ۔8
ُّ
وِم الل

ُ
ِصيِح ِلُعل

َ
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ُ
َبكة

َ
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 26/10/2016الّرمزّيــة.بتاريخ,

9-. Definition of Symbolism by Merriam-Webster,P.519 

10-. The Encyclopedia of Americana, Grolier Incorporated, Danbury, Vol.26, 

1972, P. 166.  

11. -Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of P.41. 

12-. The New Encyclopedia of Britannica: London. 15th Edition, Vol 17, 

1973-74, P.900. 

الرمزية ومدرستها, الدكتور حسن شوندي ,عضو هيأة التدريس بجامعة آزاد  ـ13

 اإلسالمية في كرج، قسم اللغة العربية, متاحة على موقع:ديوان العرب

 ۲۱۲ية ومذاهبها، دكتر يوسف عيد، ص:املدارس األدب ـ 14

غِة الَعَرِبّيِة,تحت  -متاحة على موقع: ـ 15
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ُ
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ش

 26/10/2016عنوان:الّرمزّيــة.بتاريخ,

" أصوات الشمال"  23الرمزية في الشعر العربي املعاصر : د فالح الحجية,ص:  ۔-16

 "أصوات الشمال".ى موقع       عربية ثقافية شاملة أيضا مناحة عل مجلة

 املرجع السابق نفسه. ۔ -17

 الرمز في الشعر العربي الحديث , د. أحمد الزعبي , متاحة على موقع التالي: ـ 18

http://www.mahmouddarwish.com 

 ۴۳الرمزوالرمزية في الشعر املعاصر,الدكتور محمد فتوح أحمد:ص ـ 19

 ۲۰۸ومدارسه. دكتر صادق خورشا، ص:مجاني الشعرالعربي الحديث  ـ20

شاعر وناقد فني فرنس ي. بودلير بدأ كتابة Baudelaire 1867-1821شارل بودلير  ـ 21

عقب نشر ديوانه أزهار الشريعتبر بودلير من أبرز  1857قصائده النثرية عام 

شعراء القرن التاسع عشر ومن رموز الحداثة في العالم. ولقد كان شعر بودلير 

وكان الشاعر شارل بودلير .ن شعر زمنه فلم يفهم جيدا اال بعد وفاتهمتقدما ع

 يري ان الحياة الباريسية غنية باملوضوعات الشعرية الرائعة،

https://www.google.ae/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTivTpj6DXAhUJahoKHYE_BIUQFgg2MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.merriam-webster.com%2Fdictionary%2Fsymbolism&usg=AOvVaw0A-74kz4i_Q4HEipnTiJNk
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أبريل  Papadiamantopoulos،15إسمه أصلى :Moréas Jeanجان مورياس     ـ22

ها وكان اليوناني, شاعر، وكاتب، وناقد، الذي كتب معظم  1910مارس  30 - 1856

 في اللغة الفرنسية ولكن أيضا في اليونانية خالل شبابه.

هي صحيفة يومية فرنسية ليبيرالية محافظة،  )Le Figaroبالفرنسية (لو فيغارو   .23

يتم تحريرها في باريس، تعتبر إلى جانب صحيفة لوموند الفرنسية أحد أهم صحف 

 .1826يناير 15الرأي الفرنسية. تأسست في 

شاعر فرنس ي، ُولد في باريس  :StéphaneMallarméبالفرنسية رميهستيفان ماال   ـ24

 .. ينتمي ماالرميه إلى تيار الرمزية ويعد واحًدا من روادها1842مارس عام  18

(يغلب على 1900Albert Samain - 1858 (الشاعر الفرنس ي الرمزي البير سامان * ـ25

و قد عّده كثير من مؤرخى األدب أحَد  symbolismقصائدة طابع املدرسة الرمزية 

أبرز أركانها. من أشهر مجموعاته الشعرية " املركبة الذهبية" و قد نشرت عام 

 بعد وفاته. 1901

( 1896يناير  8 - 1844مارس  Paul Verlaine) 30ول فرالن/ باول فيرلين / ب*

شاعر فرنس ي املرتبطة الرمزى مستخدم الرموز الحركة. يعتبر أحد من أكبر 

 والدولي في الفرنسية والشعر. siècleممثلين لل إجراءات 

 (م1945يوليو  20ـ وتوفي في  1871أكتوبر  30 (امبروز بول توسان فاليري ولد في*

( Paul Valéry  وهو شاعر فرنس ي وكاتب مقاالت وفيلسوف. لقد كانت أهتمامته

بأضافة إلى نظمه  .عالمة تشمل اشياء عديدة لذلك نستطيع أن نصنفه بأنه

مسرحيات ومحاورات(. لقد دون العديد من املقاالت من  (الشعر وكتابة الروايات

 .والحكم في الفن والتاريخ واألدب واملوسيقى وأحدث عديدة

( شاعر Thomas Stearns Eliotباإلنكليزية: (توماس ستيرنز إليوت تتي. إس. إليوت  ۔26

سبتمبر  26. ُولد في 1948ومسرحي وناقد أدبي حائٌز على جائزة نوبل في األدب في 

. كتب قصائد: أغنية حب جي. ألفرد بروفروك، األرض 1965يناير  4وتوفي  1888

اليباب، الرجال الجوف، أربعاء الرماد، والرباعيات األربع. من مسرحياته: جريمة 

في الكاتدرائية وحفلة كوكتيل. كما أنه كاتب مقالة "التقليد واملوهبة الفردية". ُولد 

، ثم أصبح 1914ية وانتقل إلى اململكة املتحدة في إليوت في الواليات املتحدة األمريك

 .1927أحد الرعايا البريطانيين في 

( روائي 1922نوفمبر  18 - 1871يوليو  10؛ Marcel Proust(مارسيل بروست *

في باريس، من أبرز أعماله  20وأوائل القرن  19فرنس ي عاش في أواخر القرن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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والتي تتألف من سبعة أجزاء نشرت بين سلسلة روايات البحث عن الزمن املفقود 

، وهي اليوم تعتبر من أشهر األعمال األدبية 1927و 1913عامي 

 
ً
 ومترجما

ً
الفرنسية.تستعرض كتاباته تأثير املاض ي على الحاضر. كان بروست ناقدا

.
ً
 أيضا

ً
 واجتماعيا

، إسم كامل,جيمس أوغسطين ألويسيوس جويس  James Joyceجيمس جويس *

في زيوريخ، سويسرا( كاتب  1941يناير  13 -في دبلن، أيرلندا  1882فبراير  2]

(، و"صورة Ulysses(، من أشهر أعماله "عوليس"20وشاعر أيرلندي من القرن 

(، و"استيقاظ A Portrait of the Artist as a Young Manالفنان كشاب" ]

 (.Finnegans Wake(فينغانز"

مارس  25 - 1862أغسطس  Claude Achille Debussy, 22كلود أشيل ديبوس ي  *

 من أهم املؤلفين  - 1918
ً
واحد من أشهر وأهم مؤلفى املوسيقي في فرنسا، وواحدا

 في القرن العشرين.

إسم كامل:موريس پوليدور ماري برنار  Maurice Maeterlinckموريس ماترلينك *

(، هو كاتب وشاعر وكاتب ۱949مايو  6ت  ۱۸6۲-اغسطس  ۲9 (ماترلينك

على جائزة نوبل في  ۱9۱۱مسرحي بلجيكي. يكتب باللغة الفرنسية. حصل سنة 

 األدب.

متاحة على موقع :ويكيبيديا املوسوعة الحرة, تحت عنوان:رمزية,بتاريخ  ـ 27
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