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بلؿمآماظرغبـماظرحقؿ م
م
عؼدعـــي م
م
ايؿدمٓمربماظعوٌني،مواظصالةمواظلالممسؾكمخومتمأغؾقوئفموردؾفمربؿدم
ابـمسؾدمآ،موسؾكمآظفموصقؾفموعـمتؾعمػداهمإظبمؼقمماظدؼـ .م
وبعــــد ،م
صفذهمإرالظيمأدبقيمؼبمضقءماألدبمايدؼٌ،مجعؾؿفومؼبمثالثيمصصقل :م
اظػصؾماألول:ماظـفضيماألدبقيمايدؼـيمواظعقاعؾماٌمثرةمصقفو .م
اظػصؾماظـوغل:ماٌذاػىماألدبقي .م
اظػصؾماظـوظٌ:ماظــرموصـقغف .م
وإغلمألرجقمأنمتلفؿمػذهماإلرالظيم-مععمعوماخرتتفموذرحؿفمعـمغصقصم
ػذاماظعصر -مؼبمإظؼوءمعزؼدمعـماظضقءمسؾكمأدبـومايدؼٌ،موؼبمتـؿقيموصؼؾم
اظذوق ماألدبل مظشداة ماألدب موربؾقف ،موأن مأدبذ معـفو مغؼطي ماغطالق مظدرادوتم
أدبقيموغؼدؼيمعلؿػقضيمؼبمأدبمػذاماظعصرم .م
ممممممممموآمعـموراءماظؼصد،موػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾ .م
م م
م
م
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اظػصؾماألولم م
اظـفضيماألدبقيمايدؼـيمواظعقاعؾماٌمثرةمصقفو م
ؼمرخ مطـري معـ ماظؽؿوب مظؾـفضي ماألدبقي مايدؼـي مبؼدوم مايؿؾي ماظػرغلقيم
إظبمعصرمدـيم1798م،مسؾكمأغـومغمطدمأنمػذاماظؿلرؼخمالمؼعدومدؾقؾماظؿؼرؼى،م
صنن مبقادرماظقؼظيماظعربقيمطوغًمضدمبدأتمؼبماظظفقرمؼبمأواخرماظؼرنماظـوعـم
سشر ماٌقالدي مضؾؾ مضدوم مايؿؾي ماظػرغلقي مإظب معصر ،مصؼد مبدأ ماظعرب مؼعؿؾقنم
سؾك ماًالص معـ مايؽؿ ماظـؿوغل ماظغوذؿ ماظذي محرم ماظعرب معـ محؼقضفؿم
اظلقودقي،موأػؿؾماظعؾؿمواظـؼوصي،موٕممتؽٌمايؿؾيماظػرغلقيمؼبمعصرمإالمسبقم
ثالثيمأسقام،موػلمصرتةمضصرية -مؼبمحلوبماظؿورؼخ،-موالمميؽـمأنمتمديم–
وحدػو -مإظبمغؿوئٍمحققؼيمأومآثورمسؿقؼيمؼبماظـؼوصيموايضورة،موإنمطوغًمضدم
زفرتمععوٕمغفضيمثؼوصقيمبعدمجالءماظػرغلقنيمصننمػذهماظـفضيمتعدمأثرـبامعـمآثورم
اظقؼظيماظعربقيماظيتمزفرتمبقادرػومضؾؾمضدومماظػرغلقنيم( .)1م
ؼؼقل ماظرئقسماظراحؾمعبولمسؾدماظـوصرمؼبماٌقـوق:موٕمتؽـمايؿؾيم
اظػرغلقي مسؾك معصر معع معطؾع ماظؼرن ماظؿودع مسشر مػل ماظيت مصـعً ماظقؼظيم
اٌصرؼي مؼبمذظؽماظقضًم– مطؿومؼؼقلمبعضماٌمرخني -مصننمايؿؾيماظػرغلقيم
حني مجوءت مإظب معصر موجدت ماألزػر مميقج مبؿقورات مجدؼدة متؿعدى مجدراغفم
إظب مايقوة مؼب معصر مطؾفو ،مطؿو موجدت مأن ماظشعى ماٌصري مؼرصض ماالدؿعؿورم
) )1الوسيط ييا اب ا البي ييا وخهي تيلي خيلليخ الحيييا /كندي اوسيشي يمي والحيييا د يط
ص317ي ط اي الدبهيف بد ي الطببة السهببة حي.
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اظعـؿوغلماٌؼـعمبودؿماًالصي،مموظؼدموجدتمػذهمايؿؾيمعؼووعيمسـقػيمظلقطرةم
اٌؿوظقؽ ،مطؿو مواجفً ممتردـبا معلؿؿرـبا مسؾك مربووالتفؿ مظػرض ماظظؾؿ مسؾكم
اظشعىماٌصري( .)1م
وظقس مععـكمذظؽمأغين مأرؼد مأنمأووػؾمأثرمايؿؾيماظػرغلقيمؼبماظـفضيم
اظعؾؿقي مواألدبقي مايدؼـي مؼب معصر ،مإمنو مأرؼد مأن مأضع مػذا ماألثر مؼب معؽوغفم
اظصققح،مبوسؿؾورهمواحدـبامعـمسقاعؾمػذهماظـفضي،موظقسماظعوعؾماألوحدماظذيم
ظقالهمعومطوغًماظـفضيمعـمأصؾفو .م
وػوطؿمأػؿماظعقاعؾماظيتمأثرتمؼبمأدبـومايدؼٌ :م

-1ماالتصولمبويضورةماظغربقي :م
وضدمتـقسًمررقماالتصولمبويضورةماظغربقي،موػلمتؿؿـؾمصقؿومؼؾل :م
أ-مايؿؾيماظػرغلقي.مممممممممممممممممممممممممب-ماظؾعـوتماظعؾؿقي .م
ج-محرطيماالدؿشراق.ممممممممممممممممممممممد-محرطيماظرتعبي .م
ػـ-ماالدؿعوغيمبوًرباءمواألدوتذةماظغربقني .م
أ-مايؿؾيماظػرغلقي :م
وتعد مػذهمايؿؾيماظيتمجوءتمإظبمعصرمواظشوممبؼقودةمغوبؾققنمبقغوبرتم
دـي م1998م مأػؿ مػذه ماظطرق ،مإذ مطوغً مبوطقرة مأو مصوهي ماالتصول مبويضورةم
اظغربقي .م

( )1الديجع السهبقي ص .317
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وضد مظػؿً مػذه مايؿؾي مأغظور ماٌصرؼني مإظب مايضورة ماظغربقي ،مصؼدم
اصطقىمغوبؾققنمععفمطؾمسددماالدؿعؿورمواالدؿغاللمواإلؼؼوز،مصؼدمحرصمسؾكم
أنمؼزودمغبؾؿف ماظعلؽرؼيمبطوئػيمعـماظعؾؿوءماظؾورسنيماٌؿكصصنيمؼبمزبؿؾػم
اظعؾقم ماظؿورطبقي مواظطؾقعقي مواظرؼوضقي ،موٕ مؼؾؾٌ محني مغزل معصر مأن مأدسم
اجملؿعماظعؾؿلماٌصريمسؾكمشرارماجملؿعماظعؾؿلماظػرغلل،مواغؾعٌماظعؾؿوءم
اظذؼـ مضدعقا مععف مؼدردقن معصر معـ معبقع مجقاغؾفو ،موطون مٔرة مذظؽ متلعم
ذبؾداتمرؾعًمؼبمصرغلوم( -1809م1825م)مهًمسـقانم"موصػمعصر"موػلم
أدوسمطؾماٌعؾقعوتماظيتمسرصًمؼبمأوروبومسـمعصرمايدؼـي .م
وضد مأغشل مغوبؾققن مإظب مجوغى مػذا ماجملؿع ماظعؾؿل مععوعؾ ،موعؽؿؾي،م
وعطؾعي ،موطوغً مععوعؾفؿ متعـك مبوظؾقٌ ماظعؾؿل ماظؿفرؼيب ،موطون ماظػرغلققنم
ؼلؿدسقن ماٌصرؼني مظرؤؼي معو مؼؾبفرون معـ موورب مطقؿقوئقي مال مسفد مهلؿ مبفو،م
صقعفؾقنموؼـؾفرون( .)1م
طؿو مأغشلمغوبؾققنمعلرحـبومظؾؿؿـقؾ،مطوغقامميـؾقنمصقفمرواؼيمصرغلقيمطؾمسشرم
ظقوللب ،موعدارس مألبـوء ماظػرغلقني ،موصققػؿني ،موعصوغع ،موععؿالً مظؾقرق ،موأدسم
عراصدمصؾؽقي،مممومأثور مدػشيماٌصرؼني،موظػًمأغظورػؿم–بشدة -مإظبمعظوػرم
ػذهماٌدؼـيماىدؼدة .م

( )1اب ا البي ييا الدبه ييي يييا د يييي  /حييو ا
1979مي الطببة السهببة.
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سؾك مأغـو مال مغـلك معو مروى مسـ مذرادي مرجول مػذه مايؿؾي ،موادؿفوغؿفؿم
بوظشعى ماٌصري ،موبدؼـف موتؼوظقده مواغؿفوطفؿ محرعوت ماألػوظب مجفورـبا مغفورـبا،م
وغفؾفؿ ماظؼرى ماآلعـي ،موإصزاع مأػؾفو ،موصرض ماظضرائى مسؾك ماألوضوف ماًريؼيم
اظيت مطون مؼصرف مرؼعفو مسؾك ماٌلوجد مورالب ماظعؾؿ ،موصرض مضرائى مسؾكم
اٌـوزل،مممومجعؾمضؾقبماٌصرؼنيمتـػرمعـمغوبؾققنموإصالحوتفموسؾؿف،موتـظرم
إظقف مغظرة ماظغوصى ماٌلؿؾد ،موظؼد مثور ماٌصرؼقن مسؾك مغوبؾققن موغبؾؿف مؼبم
أطؿقبر مدـي م1998م ،مصلػبد مثقرتفؿ مؼب مضلقة مسورعي ،موسـػ موشؾظي ،مواغؿفؽم
حرعيماٌلوجدماإلدالعقي،مممومزادمعـمطراػقيماٌصرؼنيمظف مويؿؾؿف ،موزادػؿم
سزمييموإصرارـبامسؾكمرردماٌلؿعؿرماظغوصىم(،)1مصؿؿؽـقامعـمرردهمدـيم1801م،م
وٕمؼؼضكبماظػرغلققنمؼبمعصرمدقىمثالثيمأسقاممٕمؼفدأمؼبمأثـوئفومبوهلؿ،موٕم
تلؿؼرمأضداعفؿ،مٌومالضقهمعـمطػوحمػذاماظشعىماجملوػدماظقرينماألصقؾ .م
ب-ماظؾعـوتماظعؾؿقيم:م م
اغؿوبمعصرمبعدمخروجماظػرغلقنيمعـفومدـيم1801ممرقارئمزبؿؾػيماغؿفًم
بؿعقنيمربؿدمسؾكمواظقـبومسؾكمعصرمدـيم1805م،مصلخذمؼعؿؾمسؾكمتقرقدمايؽؿم
ظـػلف ،موطون مػؿف معـصرصًو مؼب مأوائؾ موالؼؿف مإظب ماٌطوعع ماظلقودقي مبويربم
واظػؿقح ،مصؾؿو مادؿؼر مظف ماألعر محوول ماألخذ مبلدؾوب ماٌدغقي مايدؼـي ،مصلغشلم

( )1ايجييع :يييا اب ا الني يم لبدييي ال سييو اي
ال شي البي ا سية 1971مي الطببة الثهدية.
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اٌدارس،موادؿؼدمماًرباءمواٌعؾؿني،موأردؾماظؾعقثمإظبمبورؼسموشريػومعـم
اظؾالدماألوربقيم( .)1م
وطون مربؿدمسؾلمذدؼدماظعـوؼيمبلسضوءمػذهماظؾعـوت،مؼؿؼصكمأخؾورػؿ،م
وؼؿوبع مأعرػؿ ،موؼؽؿى مهلؿ معـ محني مآلخر مضبـفؿ مسؾك ماظعؿؾ مواالجؿفود،م
وؼـؾففؿ مإظب مواجؾوتفؿ ،موؼؾقعفؿ موؼعـػفؿ مإن مبؾغف مسـفؿ مذلء معـ ماظؿؼصري،م
وؼؿعفؾفؿمؼبمضطػمٔورمهصقؾفؿ;موذظؽمظشدمحوجؿفمإظبمجفدػؿمؼبماظـفضيم
اظيتمطونمؼرؼدػوموؼعؿؾمهلوم .م
وطون مأسضوء مػذه ماظؾعـوت مؼعقدون معزودؼـ مبـؼوصوت موادعي ،موعؿعددة،م
صؽون معـفؿ ماألرؾوء مواٌفـددقن مواظضؾوط مواألدبوء ،موضد مادؿطوسقا مأن مؼـؼؾقام
إظبماظؾغيماظعربقيمسشراتماظؽؿىمؼبماظعؾقم ماٌكؿؾػي،مممومأحدثمغفضيمسؾؿقيم
اغعؽسمصداػوم–مبالمذؽ-مسؾكماألدبمواظـؼدم .م
وعـ مأبرز ماٌؾعقثني مرصوسي ماظطفطووى ماظذي مأظػ موترجؿ معو مؼزؼد مسؾكم
سشرؼـ مطؿوبـبو مؼب مصـقن مزبؿؾػي ،موسؾل معؾورك مصوحى ماًطط ماظؿقصقؼقي ،مصؼدم
عؽٌمؼبمبعـؿفمأربعمدـقاتمدرسمصقفومصـماهلـدديموايرب،مثؿمسودمإظبمعصرم
ضوبطًو مبوىقش ،مثؿ مضدم مظؾقؽقعي ماٌصرؼي معشروسـبو مبـظوم ماٌدارس ماٌصرؼي،م
صعفدت مإظقف مبرئودي مدؼقاغفو ،مصؽون مأول معـ مغظؿ ماٌدارس ماٌصرؼي ،موعـم
أسؿوظف ماظعظقؿي :مإغشوء مدار ماظؽؿى ،موإغشوء معدردي مدار ماظعؾقم ،موودؼد معدؼـيم

( )1ايظ ييي :خ ييهي ا اا الم يية البي ط يية لجيج ي ي
يخي ط اي الهالل.
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اظؼوػرةموأعفوتمعدنماظؼطرمبنغشوءمذقارسفوموعقودؼـفوماظعظقؿي،موإغشوءمطـريمعـم
اظرتع مواىلقر ،مطرتسيت ماإلبراػقؿقي مواإلمسوسقؾقي ،موطوغً موصوتف مدـيم
1311ػـ)1(.م .م
ج-محرطيماالدؿشراق :م
وػل محرطيمذاتموجفني:مأحدػؿومخػلمعلؿقم،موػقمربووظيماظـقؾمعـم
اظدؼـماإلدالعل،مواظؿفقؼـمعـ مأعره،مألغفؿم– مؼبمعبؾؿفؿ -مؼضؿرونمظفماظؽقدم
وايؼد .م
واظقجف ماآلخر :مزوػر معػقد ،مصؼد مأدفؿقا مجبفد مواضح مؼب ماظدراديم
اظعربقي -مسؾكموجفماظعؿقم -مواألدبقيم– مسؾكموجفماًصقص،-مصـشرواماظعدؼدم
عـماٌكطقروتماظعربقيمؼبمظـدن موبورؼسموبرظني،مومتؿوزمعـشقراتفؿ مبوظضؾطم
وعراجعي ماألصقل ماٌؿعددة معـ ماٌكطقروت ،مواىفد ماظقاضح مؼب ماظؿقؼقؼم
واظؿعؾقؼ،موصفرديماٌقضقسوتمواألسالم،مطؿومأغفؿمضدعقامحبقثـبومطؾريةمؼبماظؾغيم
واألدب ماظعربل ،مصقجفقا ماظؾوحٌ ماظعربل مإظب ماظدضي مؼب ماظؿقؼقؼ ،موصقيم
األدوغقد ،موسؿؼ ماظؾقٌ ،موإصوبي ماظؿؾقؼى ،مودضي ماٌالحظي ،موصقي مايؽؿ،م
وخوصيمصقؿومؼؿصؾمبوظشعقب،مأعومعومؼؿصؾمبوظذوقماظعربلمصؼدمأخػؼقامصقفمطـريـبا،م
وطونمذظؽمعـمسققبمدرادؿفؿم()2م .م
( )1ايظي :الوس يا اب ا البي ا وخهي تلي ص .336
( )2دن اب ا الن يم يا

وء الدذاها اب بطة واليق طية لسسيخهذ الي شخوي /ميا ميا

12ي 13ي ط الدؤلخ ب ون خهي اي وايظي خهي ا اا الم ة البي طة لجيج
() 9

اني

يب ي ص

4ي ص .161

فى ضوء األدب الحديث

د-محرطيماظرتعبي :م
اضؿضً ماظـفضيمايدؼـيمؼبمسفدمربؿدمسؾلمأنمتـؼؾمسؾقمماظغربمإظبم
اظؾغي ماظعربقي; مصلدلً معدردي ماإلدارة مواألظلـ مدـي م1836م ،موسفد مبوإلذرافم
سؾقفومإظبمرصوسيماظطفطووي،موطونمأثرمػذهماٌدرديمؼبمحرطيماظرتعبيمواضقـبو،م
صؼدمأربكمسددماظؽؿىماٌرتعبيمسؾكمأظػلمطؿوبمؼبمزبؿؾػماظعؾقم .م
وطون مرؾعقهبومأنمتعـكمحرطيماظرتعبيمؼبمأولمأعرػومبوظعؾقمماظيتمتؿطؾؾفوم
اظـفضيمطوظطى،مواهلـددي،موصـقنمايرب،مواظطؾقعقوت،موسبقمذظؽمممومتؼؿضقفم
ايقوةماٌدغقيماظيتمطونمربؿدمسؾلمؼعؿؾمسؾكمإردوءمضقاسدػو .م
وعع مأنمغؼؾماظػـقنمواآلدابمضدمتلخرمبعضماظقضًمصننماظؾغيماظعربقيمضدم
أصودتمعـمحرطيماظرتعبي،موصورتمشـقيمبوٌصطؾقوتماظعؾؿقيمواألدبقي،موأخذم
اظــر مؼؿكؾص معـ ماظؼققد ماظؾدؼعقي ماظـؼقؾي ماظيت مطون معؽؾالً مبفو ،مألن ماالػؿؿومم
بوٌعوغلمذغؾماظؽؿوب-مإظبمحدمعو-مسـماظزخورفماظؾػظقي .م
وؼب ماظـصػ ماظـوغل معـ ماظؼرن ماظؿودع مسشر مغشطً محرطي ماٌرتعبوتم
األدبقي،مصرتجؿمدؾقؿونماظؾلؿوغلمإظقوذةمػقعريوس،موترجؿمأغبدمحلـماظزؼوتم
"مآالممصرتر"مىقؿفماألٌوغل،مو"رصوئقؾ"مظالعورتنيماظػرغلل،مطؿومترجؿماظعدؼدم
عـ مرواؼوت موأذعور مأسالم ماألدبوء ماظغربقني معـ مأعـول :مذؽلؾري ،موػقجق،م
ودوعوس،موعقظقري،موالصقغؿني،موشريػؿ .م
طؿو مطون مظـزوح مبعض ماألدبوء ماظلقرؼني مإظب معصر مأثر مواضح مؼب مغشوطم
حرطي ماظرتعبي ،مصؼد مضوم مأدؼى مإدقوق مودؾقؿ مغؼوش مبؿلدقس معلرح مسربل،م

()11

فى ضوء األدب الحديث

وأخذامؼرتعبونمظف،موطونمؼعؼقبمصـقعمضدمدؾؼفؿومإظبمتلدقسمعلرحمبوظؼوػرة،م
واوفمطذظؽمإظبماألدبماألوروبل .م
وضد مأثرت ماظرتعبي مؼب ماألدب متلثريـبا معؾققزًو مؼب ماظؼوظى مواٌعوغلم
واألشراضمواألدؾقب،موزفرمعـمؼمثرونماٌعوغلمسؾكماظؾػظ مؼبماظشعرمواظــر،م
واخؿػًمبعضمأشراضماظشعرماظغـوئلمطوظػكرموايؿوديمواهلفوء،موٕمؼؾؼكمعـم
اهلفوء مإال معداسؾوت مظطقػي مصقفو متفؽؿ مودكرؼي موتصقؼر مال مؼؿـوول ماحملورمم
واألشراض ،موال مؼؼذع مأو مؼػقش ،مومتقز مبعض ماظؽؿوب مبوظؿقؾقؾ مواظدرادوتم
اظـػلقي،مواإلصودةمعـ مسؾؿماالجؿؿوعمواظؿورؼخموشريػؿومؼبماٌقضقسوتماألدبقيم
اظيتمؼؿعرضقنمهلو"م( .)1م
ػـ-ماالدؿعوغيمبوًرباءمواألدوتذةماظغربقني :م
طؿو مطونمظؾؾعـوتماظيتمأردؾفومربؿد مسؾلمإظبمأوربومدورمبورزمؼبمايرطيم
اظعؾؿقيمواألدبقيمصننماًرباءمواٌعؾؿنيماظذؼـمادؿؼدعفؿمربؿدمسؾلمإظبمعصرم
طونمهلؿم– مأؼضـبو -مدورمؼبمػذهماظـفضي،مصؼدمأدفؿقامؼبمغؼؾماظعؾقممايدؼـيم
عـماظؾغوتماألجـؾقيمإظبماظؾغيماظعربقي .م
**م**م** م
م

-2ماألزػر :م
( )1خهي ا اب ا البي ا يا الب يي النه يي بسيخهذيه الي شخوي /هبيياهطم ميا كبيو التحياي ص98ي
ط الهيئة الد ي ة البهدة لمكخا سية  1984ن شخها "اب ا والي وص" لده م الم و تي ن.
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ؼرجع متورؼخماألزػرماظشرؼػمإظبمدـيم359ػـ محنيمأدلفمجقػرماظصؼؾلم
ضوئد ماٌعز مظدؼـ مآ ماظػورؿل ،موادؿؿر ماظعؿؾ مؼب مبـوئف مسبق مسوعني ،موأضقؿًم
أول معبعي مصقف مدـي م361ػـ م ،مصؼد مطون ماظغرض معـ مبـوئف مأن مؼؽقن معلفدـبام
ظؾعؾودة،موعرطزـبامظؾدسقةمإظبماٌذػىماظشقعل،موظؽـفمدرسونمعومهقلمإظبمععفدم
ظؾدراديمبلعرمعـمؼعؼقبمبـمطؾسموزؼرماظعزؼزمبوٓماظػورؿل،موضدمادؿؿرتمػذهم
اظدراديمعومؼزؼدمسؾكمضرغنيمعـماظزعونمحؿكمجوءمصالحماظدؼـماألؼقبلمصلشؾؼم
اىوععماألزػرمعـعـبومظدراديماٌذػىماظشقعلماظذيمطبوظػمعذػؾفماظلين،مصظؾم
اىوععماألزػرمعغؾؼًومسبقمضرنمعـماظزعونمحؿكمجوءماظظوػرمبقربسمصفددمعـم
ذؾوبف ،موأسود مإظقف محقوتف ماظعؾؿقي مدـي م665ػـ م ،مظؽـ مسؾك ماٌذػى ماظلينم
ال اٌذػىماظشقعل .م
وضد متؿوبعً ماظدول مسؾك ماألزػر موػق مؼـفض مبردوظؿف مؼب مخدعي ماظدؼـم
واظؾغي،محؿكمؼبمأحؾؽماظعصقرموأحرجماألوضوت،مصؼدمحوولماظعـؿوغققنم–سـدعوم
حؽؿقامعصر -مأنمؼػرضقا ماظؾغي ماظرتطقيمسؾكمأػؾفو،مصلشؾؼقاماٌدارس،مودؾؾقام
أوضوصفو ،موسطؾقا مدؼقانماإلغشوء،مصؾؿمؼؾؼمسؾك ماظلوحيمإالماألزػرمؼـوػضمزؾؿم
اظعـؿوغقني،موؼعؿؾمجوػدـبامسؾكمإذعوعماظرتاثماظدؼين،موحػظماظؾغيماظعربقيمعـم
رغقونماظرتطقي،موضدمدبرجمؼبمػذهماظػرتةمايوظؽيموػذاماظظالمماظداعسمسؾؿوءم
أجالءمعـمأعـولماظشقخمربؿدماًراذل،مواظشقخمسؾدمآماظشرضووي،مواظشقخم
أغبدماظدعـفقري،مواظشقخماظعطور،موشريػؿ،موضدمأذورمذقضلمإظبمػذهماظػرتةم
بؼقظف:م م
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زؾؿوتمالمترىمؼبمجـقفومممم م
مممممممممممممممممممممممممممممم

مشريمػذاماألزػــــرماظلؿحمذفوبو م

مم

ضلؿمظقالهمٕمؼؾـــؼمبفـــــــوم م
ممممممممممممممممممممممممممممم

مرجؾمؼؼرأمأومؼــــــدريماظؽؿـوبو م

مم

حػظماظدؼـمعؾقوموعضـــك م
ممممممممممممممممممممممممممممم

مؼـؼذماظدغقومصؾـــؿمميؾؽمذػوبو م

م

صؾؿو مضوعًماظـفضيمايدؼـيمطونماألزػرمأسظؿمسؿودمهلو،مصؼدمطونمسؾؿوؤهم
وأبـوؤهمعـمأسظؿمرادةمػذهماظـفضيموضودتفو،مصؿـفؿمعـمطونمؼدسقمإظبماظؿفدؼدم
وعقاطؾي مروح ماظعصر موعؿطؾؾوتف ،موعـفؿ معـ مطون مؼؼقم مبوظؿدرؼس مؼب ماٌدارسم
اظيتمأغشؽًمؼبمسفدمربؿدمسؾل،موعـفؿمعـمطونمؼؼقممبؿقرؼرماظصقػ،موعـفؿم
عـمدوصرمؼبماظؾعـوتماظيتمأردؾفومربؿدمسؾلمإظبمأوروبو ،مبؾ مطون مأحدمرجوهلوممم
رصوسيماظطفطوويمسؾكمرأسمأولمبعٌمسؾؿلمأردؾفمربؿدمسؾلمإظبمبورؼسمدـيم
1241ػـ ،موضد معر مبـو مضقل ماظرئقس ماظراحؾ معبول مسؾد ماظـوصر :مإن مايؿؾيم
اظػرغلقي محني مجوءت مإظب معصر موجدت ماألزػر مميقج مبؿقورات مجدؼدة متؿعدىم
جدراغفمإظبمايقوةمؼبمعصرمطؾفوم(.)1مم م
ظؼدمطونماألزػرم–موعومزال،مودقظؾممبشقؽيمآمتعوظب-مضبؿؾمظقاءماظدؼـم
واظؾغي،موؼردمطؾمزؾؿمأومبغلمأوماسؿداء،موٓمدرقبمذقضلمإذمؼؼقل :م
ضؿمؼبمصؿماظدغقوموحلقبماألزػـــرام م
( )1ياجعي ص 5ي .6
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مممممممممممممممممممممممممممممممم

مواغـرمسؾكممسعماظزعونماىــــقػرا م

م

واجعؾمعؽونماظدرقب-مإنمصــصـؾؿف م
مممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

ممؼبمعدحف-مخرزماظلؿـــوءماظـريام

()1

واذطرهمبعدماٌلفدؼـمععظؿوم م
مممممممممممممممممممممممممممممممم

مٌلوجــــــدمآماظـــــــالثمعؽؾــــرا م

م

واخشعمعؾقـبومواضضمحؼقبمأئؿــــي م
ممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

مرؾعقامبفمزػراموعــوجـــــقامأحبرام

()2

طوغقامأجؾمعـماٌؾقكمجـــالظيم م
وأســزمدؾطـــوغوموأصكـــؿمعػكــــــرا م
زعـماٌكووفمطونمصقفمجـوبفؿم م
مممممممممممممممممممممممممممممم

محرمماألعــونموطونمزؾفؿماظذمبرا

م

()3

م

وؼؿفف مذقضلمإظبماٌؾؽمصمادمصققصقفمبوإلحلونمإظبماألطّػوءمعـمرالبم
األزػر،مصقؼقل:م م
م
غظرـباموإحلوغـبومإظــــكمسؿـــــقوغـــــــفم م
ممممممممممممممممممممممممممممم

موطـماٌلقـــحمعداوؼــــوموذبؾــــــرا م

م

وآمعومتدريمظعــــؾمطػقػفـــــــؿ م
( )1تي السدهء :يجودهه.

( )2ال هي :جدع ك هيي وهو شل لون كبطض

ٍ
هف دحيق د اء.

( )3ال ّذيا :ده اسخخي بلي طقهل :كيه يا ذ اي يالني كم يا شي ل وندهيخل.
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ممممممممممممممممممممممممممممم

مؼقعـبومؼؽقنمأبـــوماظعــــالءماٌؾصــــرا م

م

ظقمتشرتؼفمبـصػمعؾؽؽمٕمود م
ممممممممممممممممممممممممممممم

مشؾـوموجـــؾقبماظـؿؾبشرتكبيمواظـؿؾبشـرتؽبى م

م

إنمصوتفؿمعـمغقرموجفؽمصوئً م
مممممممممممممممممممممممممممممممم

مٕمؼعدعقامظقجـــــقهمبرقبكمعـظـــــرا م

م

ٌلقامغداكمطؿـمؼشوػدمعزغيممممممممممممممممممممممممممممممم م
ممممممممممممممممممممممممممممم

موؼدماظضرؼرموراءػومسقــــــمتـــــرى م

م

زدػؿمأبوماظػوروقمإغؽمخقــــقبـرفب م
عـمخريموظدماظؽرؼـــــــــؿؾبماًقــــقبرا م
أعو مػوذؿماظرصوسل( )1مصققازنمبنيمعوضلماألزػرموحوضرهمؼبمضصقدةمرائعيم
ؼعورضمبفومضصقدةمذقضل،مصقؼقل:م م
ضػمؼبمربقعماجملدموابؽماألزػرا م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مواغدبـــفمروضـــومظؾؿؽــــــورممأضػـــــــرا م

م

واطؿىمرثوءكمصقفمغػـــيمعقجـــــــعم م
ممممممممممممممممممممممممممممممم

مواجعؾمعدادكمدععؽماٌؿقدقبرا م

م

اٌعـفدماظػردماظـــذيمجبفــــــــودهم م
( )1هو الحه ي الحهي سي جهدع ههحم د ط

الييه اي و احيخهي بهسيم جي ل اليذم كطميق مطيل

لحييهيخل ويبو،ييلي وخطديييه بدييه يييف يييل ديين مييم وي ييلي و ي طبيين  ،ي اي -يييا ت ييهم د ييطيع-
بسشين كو ى بنطهخلي وذلك سية 1959مي وشهن ما الجي م دي شمطية اي البميوم طقيول :ليو يه
ههحم الييه ا هل سن الثالثين ل ط

م جدطع حبياء البي طة يا الب ي النه ي.
()15

فى ضوء األدب الحديث

ممممممممممممممممممممممممممم م

ممبؾغًمبـــالدماظضودمأسرافماظذقبرا م

م

دورماىؿقعمإظبماألعـــومموإغــــــــفم م
ممممممممممممممممممممممممممم م

مؼبمعقطـىماظعؾقوءمدورماظؼفـؼرى م

م

هلػكمسؾكمصرحمتفـــووىمرطـــــــفم م
ممممممممممممممممممممممممممممم

مضدمطـــــونمغؾعـبومبوظػكـــــورمتػــفرا م

م

ٓمعومأودىمظفمؼبماظشــــــرقمعـم م
ممممممممممممممممممممممممممممم

مذبــــدمسؾكماألؼـــوممواراهماظـرى م

م

طؿمعقطىمؼبمعصرمدورمإظبماظعال م
ممممممممممممممممممممممممممم م

ممضــــــدمطونمضوئدمرطؾفماٌؿصدرا م

م

سفؾومأؼدرطفماألصقلمظدىماظضقوم م
ممممممممممممممممممممممممممممم

معــــــمبعــدمعومغشرماظضقوءمعؾؽرا م

م

دؾمعفؾطماظـقراتمســــفومإغـــــــــفم م
ممممممممممممممممممممممممممممم

مضدمطـــــــونمغودؼفوموطونماٌـربا م

م

اٌشعـــؾقنمظـورػـــــــومأبـــــــــــوؤهم م
مممممممممممممممممممممممممم م

ممدبــذوامبفمجـدـبامػـوكموسلؽرا م

م

م
واٌضرعـــقنمأوارػــــــومبؾغــــوؤه م
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مممممممممممممممممممممم

م

م

م

مؼبمغشرمروحماظؾـــذلمصوضقامأغفرا

()1

عـمطونمذيمحفرمًريمبــــــالدهم م
مممممممممممممممممممممم

م

م

م

ممردؿماٌؽقدةمظؾدخقـــؾمودبــرا

م()2

المؼــينمسـمبعضفــــــــومدعقؼــــــي م
ممم

م

م

مأومؼدركماظـصرماٌؾنيمعظػـــــــرا م

م

دؾمعقئؾماألصذاذمعـمأذقوخـــف م
ممم

م

م

مسـمععشرمطوغقامبفمأددماظشـــــرى م

م

اظعوعؾنيمظرصعيماإلدالممعــــــــــــــوم م
مممممممممممممممممممممممممم م

معـفؿمطفــــوممضـــدموغكمأومضصـرا

م

()3

م

واٌؾؿغنيمرضوماإلظفموعومابؿغـــــــقام م
ممممممممممممممممممممممممممممم

معـمحوطؿمسرضمايقوةمربؼـرا

م

()4

م

طوغقاماٌـورمإذاماظدؼوجلمأددظً م
ممممممممممممممممممممممممممم م

ممثقبماظظالممػدىماألغومموغقرا م

م

م
طوغقامٌـمزؾؿقامحصقنمسداظي م
( )1ابواي :ني ييي الحي ييد ،واليي ييهيي والد ي ي اي كن يجي ييهل اب هي ييي هي ييم الي ييذين شي ييهيوا طحي ييبمون الثي ييوي
الدسخبدي ن والط ه .

) )2النجي :الما والبقل.
()3شههم :جبهن كو

بيخ .وي :

بخ.

( )4يض النطه  :دخه هه.
()17
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ممممممممممممممممممممممممممممطوغقاماظشؽقؿمٌـمرغكمووؾقبرا( )1م
ردقبوامشقاةمايوطؿني،موشريؾبػـــؿ م
مممممممممممممممممممممممممممممم

مظؿؿؾؼماألػــــقاءمطــــــونمعلكقبــــــرا م

م

ظرضوئفومؼؾديمايراممربــــــؾال م
ممممممممممممممممممممممممممممم

موؼدكمععروصًـــــوموؼؾـــــــــلمعـؽـــــرا م

م

ؼبموجففوموضػقاموػؿمسؾبزلفبموعوم م
ممممممممممممممممممممممممم م

مظؾلقامدقىمثقبماهلداؼيمعغػـــــرا م

م

وإذامرأىمعـفؿمػؿـــــوممرؼؾــــــيم م
مممممممممممممممممممممممممم م

ممغوداهمداسكمدؼـــــفمأنمؼــــــــــزأرا م

م

عومضوعروامبوظدؼـمؼبمدؾؾماهلقىم م
مممممممممممممممممممممممم م

مطالموالمادبذواماظشرؼعــــيمعؿفـــــرام م

م

سوذقامأئؿــــيمدؼـفــــؿموغبوتــــف م
ممممممممممممممممممممممممم م

مالمؼلؿققنمبلنمؼؾوعموؼشؿــــــرى م

م

ثؿماغطقتمتؾؽماظشؿقسموإغفو م
ممممممممممممممممممممممممممم م

مألذدمإميوغـــــوموأرفــــــرمعؽــــــزرا م

م

م
وظؼدمعضــــــكمدػــــرموسبـمعؽوغـوم م
( )1الدي اي بهلحييشطم هيييه :الي اي ع كو ال اجيييي طقييهل :حييشم الدبخي م هذا ي ل بقييو ي والحييشطم :جدييع حييشطدة
وها و القماي وخطمق م الن ي الدبخي ة يا يم ال ي ،دن المجهمي يإذا ييل :حيشم ييالن ي ول
يشليل كلجدل وو ع الحشطدة يا يدل.
()18
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مممممممممممممممممممممممممممالمغؾؿغلمؼبماظعؾؿمحظومأطؾـــــرام م
إنمطـونمذبــدماألعسمٕمغؾقؼمبفم م
ممممممممممممممممممممممممممممم

مأصـــــالمغقدمشدـبامغصقؾومأوصـــــــــــرا م

م

ػــذيماظعؾـقمموحشـقػومظَغقمبفــــــو م
ممممممممممممممممممممممممممممعـمطؾمجقؾمالمؼزالمعلطّــــرا م
سؾؿمغعـوظــففمبػؽـــــرمجـــدودغـــــوم م
ممممممممممممممممممممممممم م

مؼؾدومبفماهلذرماظؼدؼؿمعؽــــــررا

م

()1

م

إغقبومغرؼــدمعــــماظؿؼــــــدممضلطـــــو م
ممممممممممممممممممممممممموغرؼــــدمظإلدـــــــالممأنمؼؿقــــــرقبرا م
وغقدمأنمغلــــؼكماظػـقنمرصقعـــــي م
ممممممممممممممممممممممممم م

مودىموظقلًمرؾؿلومعؿقفــــرا م

م

عوماظعؾؿمإالمعومتراهمظدؼـــؽمصــــلم م
ممممممممممممممممممممممىٍمايقوةمإذامعضًمبؽمعـؿرا

()2

م

أغقبكمٌـمأظػـــًمغقازرهماظدقبجو م
مممممممممممممممممممممسـدماًروجمإظبماظلقبـومأنمؼؾصــــــرا م
م
أغؽقنمؼبمدغقوماظرضـكقبمغعوعــــــيمم م
( )1الهذي :سق الكالم.
( )2لجج النطه ، :دياخهه وح ائ هه.
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ممممممممممممممممممممممممممشبػلماظقجقهموضدمسراغومعومسرا م
عومضرغلمإذمسبـمشبدعمغػلـوم م
ممممممممممممممممممممممم مظقمضؾًمعومأدرىموصفًممبومأرى م
ظقسماظؿعصىمظألبقةمعوغعـــــــكم م
ممممممممممممممممممممممممممممم

معـمأنمأضقلمايؼمصقفموأجفرا م

م

أترىمتعقدمإظبماٌرؼضمدالعيم م
ممممممممممممممممممممممممممأممتصرعماألدؼوممعـمضدمسؿقبرام م
**م**م** م

-3ماتلوعمغطوقماظؿعؾقؿ :م
ذطرغوم–مؼبمحدؼــومسـماألزػر-مأنماظعـؿوغقني-مؼبمربووظيمعـفؿمظؾؼضوءم
سؾكماظؾغيماظعربقيموصرضماظؾغيماظرتطقيمسؾكماظؾالدم–أشؾؼقاماٌدارسماظيتمطوغًم
ضوئؿيمؼبمسفدماٌؿوظقؽ،مصؾؿمؼؾؼمإالماألزػرماظذيمحػظفمآمعـمطقدػؿ،مصؾؿوم
ادؿؼرماألعرمحملؿدمسؾكمأدسمأولمعدرديمحربقيمدـيم1815م،موادبذمعـمضصرم
ابـماظعقينمعؼرـبامهلو،موطونمطؾمرالبفومؼبمأولماألعرمعـماألجوغىمشريمأغفؿمٕم
ؼـفققا مصووف مربؿد مسؾك مإظب ماٌصرؼني ،موغؼؾ ماٌدردي مإظب مأبل مزسؾؾ،م
وادؿؼدممهلوماألدوتذةمعـماظغربموخبوصيمبورؼس .م
ورأى مربؿد مسؾك مأن ماىقش مؼب محوجي مإظب مأرؾوء مؼلدقن مجراحوتم
اىـد،موؼؼووعقنماألوبؽي،موؼعـقنمبوٌرضكمصلغشلمعدرديماظطىمدـيم1826ممؼبم
جفي مأبل مزسؾؾ ،موأضوم مجبقارػو معلؿشػك مطؾريـبا مٌعوىي ماٌرضك ،موظؿؿرؼـم
وتدرؼىمرالبمػذهماٌدردي،موادؿؼدممهلومأدوتذةمعـماظغرب،موجعؾمرئودؿفوم
()21
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إظبماظدطؿقرم"طؾقتمبؽماظػرغلل"موطونمرالبمػذهماٌدرديمعـماٌصرؼنيم
وشريػؿ ،موضد ماخؿري مطـري معـفؿ معـ مبني مغقابغ مرالب ماألزػر ،مثؿ مغؼؾً مػذهم
اٌدرديمإظبمضصرمابـماظعقـكمدـيم1838م .م
ثؿ مرأى مربؿد مسؾك مأن متشؿؾ مغفضؿف معبقع مغقاحك مايقوة ،مصلطـر معـم
إغشوءماٌدارسماظعوظقيمواالبؿدائقي،موضدمبدأمبوٌدارسماظعوظقيمحؿكمصبدمجبوغؾفم
عبوسي معـ ماٌؿكصصني مؼب ماظعؾقم ماٌكؿؾػي مؼشرصقن مسؾك معراحؾ ماظؿعؾقؿم
األخرى،موؼلريونمبوظـفضيمدرؼعـبو،مصلدسمعدرديمظؾصقدظي،موأخرىمظؾفـدديمؼبم
اظؼؾعي مثؿ مغؼؾً مإظب مبقالق ،مطؿو مأدس معدردي مظؾقالدة مواظؿؿرؼض ،مورأى مأنم
ايوجيمعوديمإظبمأدوتذةمعؿكصصنيمظؾؿدرؼسمؼبمػذهماٌدارس،مصودؿؼدممهلوم
أدوتذة معـ ماظغرب ،مثؿ مأدرك مأن ماظـفضي مايؼّي مال متؿؿ مإال مسؾك مؼد مأبـوء ماظؾالدم
صلطـر معـ ماظؾعـوت( )1ماظيت مسود مأبـوؤػو مظقؼقعقا مبوظؿدرؼس مؼب مػذه ماٌدارس،م
صؽوغقامغقاةمغفضيمسؾؿقيمحؼقؼقي .م

( )1ايظييي :يييا اب ا الني يم لبدييي ال سييو اي 1ي ص 21 -19ي و مي الييي،م ديين هييذل اليه يية يييإن

نشم الد ي ين بهلقهيي وجبل دن د ي د ي ية شبييى يجيي وني ل تيياخهيهي و ي يق دين خميك التيي اي

م

م ي الجييط

الييذم طب ي ل لخدشييين دمكييلي وخوطي ي

ييهئم يحييلي وخوسييطع ي ييوذلي وكتييذ طسييوق الد ييي ين هل ي

الجي طيية سييوق القططييع يييا دبهيشييل دييع السييمطهن كو الوهييهبييني وشييهن ط
الحيا

ب ل" :ي

ييل ابجهيييا م ي الد ييي يني طقييول

ي ي و ،ابههلا بين كي م ابجهيا بقو النهكمي وخدخع ابجيبيا بنقيوق اليوطن الخيا

نيدههي وايقما الوطيا ،ي بيه ييا ايل ،ييي دطديئن ييا ي اييلي ييهجخدع مي سيشهن اليبال الد يي ة ذ ن :ذل
ي بة النشودة ا سخب ا طة الدطمقةي وذل سلدهم ابجيبا هطهل لط ل هل ده يي ديهم ،يي و خ ي ني كو

دي و هل حي بة".
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ثؿ مطـرت ماٌدارس مؼب مسفد مإمسوسقؾ مبعد مػبقدػو مؼب مسفدى مسؾوسم
األولمودعقد .م
وؼب مدـي م1908م مأدلً مأول مجوععي معصرؼي ،موطوغً متلؿك مبوىوععيم
األػؾقي،موؼؼقممبوظؿدرؼسمصقفومأدوتذةمعـمعصرمواظغرب،محؿكمأصؾقًمجوععيم
رمسقيمدـيم1925م،مثؿمأخذتمػذهماىوععيمتؿلعموتؿشعىمحؿكماذؿؿؾًمسؾكم
اظعدؼدمعـماظؽؾقوتماألدبقيمطؽؾقوتمدارماظعؾقم،مواآلداب،مواظدرادوتماظعربقي،م
واظرتبقي،مممومطونمظفمأثرمواضحمؼبماظـفضيماظعؾؿقيمواألدبقي .م
طؿو مغظؿً ماظدرادي مبوألزػر مصصورت مظف مععوػده موطؾقوتف ماٌـؿشرة مؼبم
ربقعماظؼطر،مواظيتمأدفؿًمإدفوعـبومواضقـبومؼبماظـفضيماظعؾؿقيمواألدبقيموإحقوءم
اظرتاث،موضدمزؾماألزػرمسربمضرونمرقؼؾيم -موعوزال -مضبؿؾمظقاءماظدصوعمسـم
اظدؼـ مواظؾغي ،مواظذود مسـ مغبوػو مبؽؾ مإميون موبلوظي موإصرار ،مغللل مآممممممممممممممممممممم
–متعوظب-مأنمضبػظف،موأنمؼؾوركمؼبمعلريتف،موأنمؼفقهمظفمعـمأبـوئفماٌكؾصنيم
عـمؼعقدمظفمذبده،موؼردمطقدمعـووئقفمؼبمسبقرػؿ .م
**م**م** م
م

-4ماظطؾوسي :م
طون مغلخماظؽؿىموبقعفوم– ماٌعروفمبوظقراضي -مػق ماألدؾقبماظقحقد مؼبم
إزفورماظؽؿىموغشرػومإظبمأنمػدىمآماظعؼؾماظؾشريمإظبماظطؾوسي،مصؽوغًمعـم
أسظؿماٌكرتسوتماظيتمأصودمعـفوماجملؿؿعماإلغلوغل .م

()22

فى ضوء األدب الحديث

وأضدممعطؾعيمزفرتمؼبمعصرمػلمعطؾعيمايؿؾيماظػرغلقيمجوءمبفومغوبؾققنم
ععفمدـيم1798ممظطؾعماٌـشقراتمواألواعرمبوظؾغيماظعربقي،موضدمبدأوامبذظؽموػؿم
سؾك مدػـفؿ مؼب مسرض ماظؾقر ،مصؾؿو مورـً مأضداعفؿ ماإلدؽـدرؼي مضوعقا مبؿقزؼعم
تؾؽ ماٌـشقرات مسؾك ماٌصرؼني ،مثؿ مضوعقا مبطؾع مصققػؿني مبوظؾغي ماظػرغلقيم
وغشرهمبوظؾغيماظعربقيمتلؿكم"اظؿـؾقف"،مطؿومرؾعقامطؿوبماظؿففقيماظعربقيمواظرتطقيم
واظػوردقي مدـي م1798م ،مثؿ مطؿوب ماظؼراءة ماظعربقي ،مثؿ مععفؿـبو مصرغلقهبو مسربقهبو ،مثؿم
طؿوبـبومؼبماظؾففيماٌصرؼيماظعوعقي .م
ثؿ مزؾً معصر مبعد مخروج ماظػرغلقني معـفو مسبق مسشرؼـ مسوعـبو مبال مرؾوسي،م
حؿكمادؿؼرماألعرمحملؿدمسؾلمصلغشلمأولمعطؾعيمعصرؼيمدـيم1821م( ،)1موطوغًم
تعرف مبوٌطؾعي ماألعريؼي مأو معطؾعي ماظؾوذو ،موتعرف م– مأؼضـبو -ممبطؾعي مبقالقم
ظقجقدػومؼبمػذامايكماظؼوػرىماٌصرى .م
وطوغً مػذهماٌطؾعيم–ؼب مبداؼيمأعرػو -متؼقممبطؾعماظؽؿىمسـماظؾغوتم
األجـؾقي مؼب ماظعؾقم مايدؼـي; مطوظرؼوضقوت مواظطؾقعقوت ،مواظطى ،مواىراحي،م
واظػـقنمايربقي،مأعوماظؽؿىماألدبقيمصؿلخرمرؾعفومضؾقال،موعـمأولمعومرؾعمعـفو:م
طؾقؾيمودعـي،موخزاغيماألدب،موعؼدعيمابـمخؾدون،موعؼوعوتمايرؼرى،موتػلريم
اظرازي ،مواظؼوعقسماحملقط،مواألشوغلمألبكماظػرجماألصػفوغك،مطؿومطوغًمػذهم
( )1شييهن

مييا ي احييخيى دطببيية يييهبميون الخييا خيشهييه ال ييسيييون ي ي تيييوجهم ديين القييههي سييية

1811مي ،يي كيهه لم خبدل ه سية 1821م بب كن اسخقي ابدي ل
هل اليه ة البمدطةي و شهي

الطبه ة دن كهم وسهئمهه.
()23

م ي وكن ،بنهجخل الح ي

فى ضوء األدب الحديث

اٌطؾعيمتؼقممبطؾعمصققػيم"اظقضوئعماٌصرؼي"ماظيتمصدرمأولمسددمعـفومدـيم
1828م .م
ثؿ مأخذت ماٌطوبع ماظعربقي متظفر ماظقاحدة متؾق ماألخرى محؿك مطـرتم
وتعددت ،مصقلرت مدؾؾ مايصقل مسؾك ماظؽؿوب ،موضوعً مبـشر مأعفوت ماظؽؿى،م
وأدفؿً مإدفوعـبو مطؾريـبا مؼب مإحقوء ماظرتاث ماألدبل ،موضد مأحلـ ماظرواد ماألوائؾم
اخؿقور معو مرؾع معـ مطؿى ماظرتاث ،مصؼدعقا مظؾعؼؾ ماظؾشرى مؼب معصر موشريػو معـم
اظؾالد ماظعربقي مواإلدالعقي مأرقى معقارد ماظـؼوصي ،مصؽون مظذظؽ مأثره ماظقاضح مؼبم
غؾقغمطـريمعـماألدبوءمواظشعراءمواظـؼودمؼبمعصرموشريػومعـماألضطور .م

-5ماظصقوصي:م م
تعد ماظصقوصيمواحدـبامعـمأػؿمأدسماظـفضيماألدبقيمايدؼـي،موسوعالًمعـم
أػؿماظعقاعؾمؼبمعؼووعيماظؾففوتماظعوعقي،مواغؿشورماظؾغيماظػصقك،موذبوالًموادعـبوم
ظـشرماٌؼوالتمواظؾققثماألدبقي،مواظعؾؿقي،مواظلقودقي،مواظؿورطبقي،مواالجؿؿوسقي،م
طؿو مأن مهلو مأطرب ماألثر مؼب مزفقر موازدػور مصـ ماٌؼول ،موؼب مدبؾقص ماألدؾقبم
األدبلمعـمضققدماظصـعيموأثؼولماظزؼـيماظؾػظقي .م
وطوغً ماظصقوصيمؼبمأولمسفدػومرمسقيمحؽقعقيمتعـكمبـشرمأخؾورماظدوظيم
وضقاغقـفو ،مثؿ مهقظً مإظب معقارد مظؾعؾقم مواآلداب مواظلقودي مواالجؿؿوع ،متشؾعم
طؾ مرشؾي ،موتػقد مطؾ مروظى ،موضد مغشل مؼب مزؾفو مطـري معـ ماظؽؿوب مواألدبوءم
واظلقودقنيماظذؼـمطونمهلؿمدورمبورزمؼبماظـفضيماظعؾؿقيمواألدبقي،موضدمعبعًم
بعض ماٌؼوالت ماظيت مغشرت مبفو مصصورت مطؿؾـبو مرائعي معػقدة مؼب مأدؾقب ماظؾغيم

()24

فى ضوء األدب الحديث

وصـوسي ماألدب ،موعـ مػذه ماظؽؿى :موحك ماظؼؾؿ مظؾراصعل ،محدؼٌ ماألربعوء مظطفم
حلني ،مصقض ماًورر مألغبد مأعني ،محصود ماهلشقؿ مظؾؿوزغل ،معطوظعوت مؼبم
اظؽؿىموايقوةمظؾعؼود .م
وتعد مصققػي ماظقضوئع ماٌصرؼي ماظيت مصدرت مؼب مسفد مربؿد مسؾك مدـيم
1828ممأولمصققػيمسربقيمسوعي(،)1موضدمحررمأولمسددمعـفومبوظؾغي ماظرتطقي،مثؿم
سفدمؼبمهرؼرػومواإلذرافمسؾقفومإظبماظشقخماظعطور،مصقررتمصصقهلومبوظعربقي،م
واظرتطقيمععـبو،مثؿماضؿصرمبعدمذظؽمسؾكمهرؼرػومبوظؾغيماظعربقي .م
طؿو متعد م"حدؼؼي ماألخؾور" مظصوحؾفو مخؾقؾ ماًقرى مأول مصققػي مسربقيم
تصدرمؼبم"دقرؼو"مدـي م1858م،مثؿمخطًماظصقوصيماظعربقيمخطقةمطؾريةمدـيم
1860م ،مبظفقر مصققػي م"اىقائى" مؼب م"األدؿوغي" مظصوحؾفو مأغبد مصورسم
اظشدؼوق،مأحدمأرطونماظـفضيماظعربقيمايدؼـي،موضدمطونمظؾفقائىمذلنمسظقؿم
سـد مأدبوء ماظعرب ،موغػقذ مظدى موالة ماألعقر مبوألدؿوغي موشريػو ،موطوغً معقداغـبوم
ألضدممأدبوءمذظؽماظعصرمظؾؿـوزرةمواٌـوضؾي،موزؾًمػذهماظصققػيمتصدرمحؿكم
دـيم1884م( .)2م
وبعد مصدور مصققػي ماىقائى مبعوم مواحد مصدرت مؼب متقغس مصققػيم
"اظرائد ماظؿقغلل" مدـي م1961م ،مثؿمأخذت ماظصقػ متظفرموتؿقاظبمؼب مدقرؼو،م
( )1شهن

ما

ك

ي سية 1822م "جييهل الت يو" ،يي كيهه شهيي

ديهييه دهئيية يسييتة يق ي ي وشهي ي

حيبل ته يةي يشيهن ططبيع

خيسييل هل ي يجييهل ال وليية الييذين يهييم النييهكم كن طق يوا ديييل م ي كن يوال
نط ة ي طة هدة.

البال ي ولذا ا خبييه "الو هئع الد ي ة" كو
( )2ايظي :خهي ا اا الم ة البي طة لجيج

()25

اني 4ي ص.54

فى ضوء األدب الحديث

واٌغرب،موعصر،موعـمأولماظصقػماظيتمزفرتممبصرمبعدم"اظقضوئعماٌصرؼي":م
صققػي موادي ماظـقؾ م(اظؼدميي) ،مثؿ متؾؿفو مصقػ مأخرى معـؾ :ماإلدؽـدرؼي،م
اظزعون،ماالسؿدال،ماظػالح،ماألػرام،ماٌؼطؿ،ماٌمؼد،ماظؾقاء،ماظعؾؿ،ماىرؼدة،م
اظشعى،محؿكموصؾًمإظبممايدماظذيمغراهماظققم،مممومطونمظفمأطربماألثرمؼبم
اظـفضيماظػؽرؼيمواألدبقيمواظـؼدؼي .م
**م**م** م

-6مسقاعؾمأخرى :م
إظب مجوغىماظعقاعؾماظيتمعرمذطرػومطوغًمػـوكمسقاعؾمأخرىمأثرتمؼبم
اظـفضيماألدبقيمايدؼـي،معـفو:م م
أ -مإغشوءمدارماظؽؿىماٌصرؼيماظيتمأدلفومسؾلمعؾوركمدـيم1870م،مصؽونم
هلو مأثر مطؾري مؼب مغشر ماظـؼوصي ماظعربقي موإحقوء ماظرتاث ،مصؼد مضدعً مظؾؾوحـنيم
واظطالبمعومطونمربؾقدـبومؼبماظؿؽوؼوموضصقرمايؽوم،معؼصقرـبامسؾقفؿ مبعقدـبامسـم
أؼديماظشعىمورالبماظعؾؿمواٌعرصي( .)1م
ب-ماجملوععمواىؿعقوتماظعؾؿقيمواألدبقي:م م
وطون مهلذهماهلقؽوتماظعؾؿقي مأثرمطؾريمؼبمخدعيماظؾغيماظعربقي،موؼبمتعرؼىم
اٌصطؾقوتماظعؾؿقيمواظػـقي،موغشرماظرتاثماظعربل،موعـمأبرزماهلقؽوت:ماجملؿعم
اظعؾؿل ماظعربل مبدعشؼ ،مواجملؿع ماظعؾؿل ماظعراضل مبؾغداد ،مواجملؿع ماظؾغقيم
) ) 1د يين اب ا الني ي يم ي ييا

ييوء الد ييذاها اب بط يية واليق ط يية لسس ييخهذ الي ي شخوي /مي ي

ص.15
()26

مي ي

ييب ي

فى ضوء األدب الحديث

مبصر ،مواىؿعقي ماظلقرؼي مبؾريوت ،موعبعقي ماٌعورف ماظيت مأدلفو مسؾل معؾوركم
بوظؼوػرة مدـي م1868م ،مصؼوعً مبطؾع ماٌكطقروت معـ متراثـو ماظؼدؼؿ مظؾفوحظم
واآلعدي ،موسؾد ماظؼوػر ماىرجوغل ،موبشور موأبل مغقاس مواظؾقرتي ،موشريػؿ،م
صلصؾح مػذا ماظرتاث مؼب معؿـوول ماىؿقع مؼـري ماظػؽر ،موؼفذب ماظذوق ،موؼلؾؿ مبفم
اظؾلونمعـماظؾقـموعـماظعوعقيم( .)1م
ج-متؽقؼـماألغدؼيمواٌـؿدؼوتماظعؾؿقي :م
وضد مطوغًمػذهماألعوطـمذبوالًموادعـبو مظعرضماظؼضوؼو،موتؾودلماآلراء،مطؿوم
طوغً مدوحي مصلققي مظؾققار مواٌـوضشي ،م"وضد مطون مػـوك معـ مػذه ماألعوطـ معوم
ؼعرفمبودؿ ماظـدوة مأو ماظصوظقن ماألدبل ،موػق ماٌؽون ماظذي مؼعؿود مأربوب ماظػؽرم
واظرأي مسؾك مارتقود مإلثورة ماظؼضوؼو مواٌلوئؾ ،موسرضفو مظؾؾقٌ مواظدرس ،موضدم
طوغً مغدوة م"عل مزؼودة" معقداغـبو مؼؿـوصس مطـري معـ ماألدبوء ماظؽؾور مسؾك مششقوغف،م
واالخؿالفمإظقف،مواظظفقرمسؾكمخشؾيمعلرحف"(،)2مطؿومطوغًمغدوةماإلعوممربؿدم
سؾدهمؼبمبقؿفمبعنيممشسمضؾؾيمأغظورماٌػؽرؼـمواألدبوءمورجولماظلقودي،موضدم
غشلموترسرعمؼبمزؾفومطـريمعـماظشعراءمواظؽؿوب .م
م
م
م
) )1ايظي :الديجع السهبقي ص15ي .22
 -2خهي ا اب ا البي ا يا الب ي النه ي بسخهذيه ال شخوي /هبياهطم م كبو التحاي ص.59
()27

فى ضوء األدب الحديث

اظػصؾماظـوغل م
اٌذاػىماألدبقي م
عػفقمماٌذػى :م
أوالً:مؼبماظؾغي :م
اٌذػى:ماظطرؼؼي،مواٌعؿؼدماظذيمؼؾبذػىمإظقف،مواألصؾ،مؼؾبؼول:معومؼؾبدرىم
ظفمعذػى،معومؼعرفمظفمأصؾ .م
وؼؼول:مذػىمإظبمطذا،مأي:متقجفمإظقف،موذػىمإظبمضقلمصالن:مأخذمبف،م
وذػىمعذػىمصالن:مضصدمضصدهموررؼؼفم( .)1م
وػذه ماٌعوغلم–ؼب معبؾؿفو -متدورمحقلماالووهمواظؼصد،مواألصؾ،مواظطرؼؼيم
اٌردقعي،مواالتؾوع.موحقلمػذهماألعقرمؼدورماظؿعرؼػماالصطالحلمظؾؿذػى .م
ثوغقـبو:مؼبماصطالحماظعؾؿوءمواألدبوء :م
ؼعرفمبعضماظؽؿوبماٌذػىمبلغف:مذبؿقسيمعـماآلراءمواظـظرؼوتماظعؾؿقيم
واظػؾلػقيمارتؾطمبعضفومبؾعضمارتؾورًومصبعؾفوموحدةمعـلؼيم( .)2م
وؼعرصف مبعضفؿمبلغف:ماووهمصؽريمأومتعؾرييمظفمخصقصقوتمؼبماٌضؿقنم
واألدؾقب ،مؼـضقي مهؿف مأسالم معـ ماظػالدػي مأو ماألدبوء ،مؼطؾؼقن مأصقظف،م
وؼرصدوغفمخبصقصقوتفؿمتلثرـباموتلثريـبام()3م .م
( )1ايظي :لسهن البياي والدبجم الوسط  :ده "ذها".
( )2الدبجم الوسط  :ده "ذها".
( )3د ييذاها اب ا :دب ييهلم وايبشهس ييه

لمي ي شخوي /طهس ييين ابي ييو اي ص15ي ط اي البم ييم لمدالي يييني

بييو ي سية 1984م.
()28

فى ضوء األدب الحديث

وؼعرف مبعضفؿ معذاػى ماألدب مؼب مأوروبو مصقؼقل :مإغفو م–ؼب محؼقؼؿفو-م
اووػوتمصؽرؼيموذوضقي،متـؿظؿمذبؿقسيمعـماآلداب،مصؿشؽؾممنطًومعـمأمنوطم
االتصولمبقـفو،مؼـطقيمسؾكمأظقانمعـماظؿلثرمواظؿلثري،مواظؿؼورضمواظذؼقع،موشريم
ذظؽمعـمأظقانماالتصولماظيتمتعينمبفوماظدرادوتماٌؼورغيم( .)1م
وعـ مخالل معو معر مميؽـ مأن متعرف ماٌذػى ماألدبل مبلغف :ماووه مصؽريم
أدبلمظفمخصوئصفمومسوتف،موأسالعفماظذؼـمؼطؾؼقنمأصقظف،موؼرصدوغفمخبصوئصفؿم
تلثرـباموتلثريـبا .م
ودلطؿػل -مػـو -مبويدؼٌ مسـ ماٌذػؾني مأو ماٌدردؿني :ماظؽالدقؽقيم
واظروعوغلقي،مبوسؿؾورػؿومأػؿماٌدارسماألدبقيمؼبمسصرغومايدؼٌ .م
م
م
م
م م
م
م
م
م
( )1دييذاها اب ا ي ييا كويوبييه :الكالس ييطشطة لمي ي شخوي /بي ي النشييطم نس ييهني ص4ي ط اي الدب ييهيف
بد ي.
()29

فى ضوء األدب الحديث

اظؽالدقؽقي م
اٌذػىماٌدردكم(االتؾوسك) م
طؾؿي م"طالدقؽل" معلخقذة مسـ مأصؾ مالتقين ،موطوغً متطؾؼ مسؾك مطؿوبم
اظطؾؼي ماألوظب معـ ماإلشرؼؼ مواظققغون ،مثؿ مأرؾؼً مسؾك ماألدب ماظققغوغلم
واظروعوغل ماظذي مصور مضدوة مظؾؽؿوب مواظشعراء ماٌؿلخرؼـ ،مؼلريون مسؾك مغففف،م
وؼـلفقنمسؾكمعـقاظف .م
وضد محددمدوغًمبقفم(-1804م1869م)مععـكمظػظم"طالدقؽل"م–بوظـلؾيم
ظألدب -مبلغف :ماألدب ماظؾوظغ ماىقدة ،موعو مطؿى مظقكؾد ،مطؿو مسرصف م–ؼب مبعضم
اٌقاضع معـ مطؿوبوتف -مبلغف :معو مبؾغ معـ ماالعؿقوز محدهبا مصبعؾف مؼؿؼؾؾ مسؾك مأغفم
منقذجمضبؿذى .م
ومسك مػذا ماٌذػى مبوٌذػى ماٌدردك مألغف متـوول ماآلداب ماظققغوغقيم
واظروعوغقي مبؽـري معـ ماظؿؼدؼر مواظؿؿفقد ،موجعؾفو مدرودـبو مهػظ موهؿذى مطؿو مظقم
طوغًمضقاغنيمأخالضقيمأومدؼـقي م( .)1مصػل مسصرماظـفضيماألوروبقيماوفماألوربققنم
إظب مإحقوء متؼوظقد ماإلشرؼؼ ،موبعٌ ماظػؽر ماظققغوغك مواظروعوغك ،موأخذوا مصبرتونم
آداب ماإلشرؼؼ موصـقغفؿ موسؾقعفؿ ،موصبعؾقغفو ماألعـؾي مواظـؿوذج ،موؼعؿزون مبفو،م
وبلغفؿ مورثي مأجدادػؿ ماإلشرؼؼ ماظعظوم ،مثؿ مأخذ مغؼودػؿ مؼمصؾقن مظؾؽالدقؽقيم

) )1دذاها اب ا :دبهلم وايبشهسه

لم شخوي طهسبن ابيو اي ص 16ي .17
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فى ضوء األدب الحديث

طؿذػى مضبؿؾ ماظػؽر ماإلشرؼؼل م–صقؿو مطبص ماألدب مواظشعر -مووضعقا مظذظؽم
أصقالً،مميؽـمتؾكقصفومصقؿومؼؾل(:)1م م
-1مصبىمأنمؼلقطرماظعؼؾمدقطرةمتوعيمسـدمإغشوءماألدب .م
-2مصبىمأنمتؽقنمايؼقؼيمػلماهلدفماألمسك،مؼؿقركمهلومصؽرماٌـشه،م
وؼلعك مظؾقصقل مإظقفو مبنغشوئف ،موعـ مايؼقؼي :مايؽؿي ،مواٌـؾ ماظعؾقو م(اًري،م
وايؼ،مواىؿول) .م
-3مصبىمأالمؼظفرموجدانماٌـشهم–اغػعوالتفموعشوسرهموسقارػف-مإالمعـم
خاللمصؽره،موبذظؽمؼصريمػذاماظقجدانموجداغـبومعـطؼقهبو .م
 -4مصبى مأن مؼقجف ماظعؼؾ مخقول ماٌـشه ،موػذا معـ مذلغف مربط ماًقولم
بوٌقضقع -مال مبوظذات -مصال مؼؽقن محبوجي مإظب ماظؿفقؼؿ مواظؿقؾقؼ ،مواصطقودم
خطرات ماظـػس ماظيت مرمبو مأبعدتف مسـ معـطؼ ماٌقضقع ،موغؼؾؿف مإظب مسوٕ ماظؿقفم
عـطؾؼًو مبعقدـبا مسـ مدقطرة ماظعؼؾ ،موػذا ماظقجقد ماالغطالضك مممو متلبوه مأصقلم
اظؽالدقؽقي .م
 -5مصبى مأن مدبضع مصـوسي ماظؽؾؿي مظؾؿؼوؼقس ماٌـطؼقي ماظيت مؼرضوػوم
اظعؼؾ ،مصعؾك ماٌـشه مأن مؼرصد مضقاسد ماظؾغي مواإلسراب مواظؾالشقي ،مواإلؼؼوع مؼبم
اظشعر ،موأن مضبؼؼ مظؾؽؾؿي مصقي ماٌػردات ،مودالعي ماظرتاطقى ،مورسوؼي محولم
اٌؿؽؾؿمواٌكورى،مواٌالءعيماظصقتقي .م
( )1الدييذاها اليق طيية بييين اليظي يية والخطبيييق بسييخهذيه ال ي شخوي/
الدؤلخ سية 1392هي1973 -م.
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اٌذػىماظؽالدقؽلموأدبـوماظعربل :م
سـدعو مغؿقدثمسـماظؽالدقؽقيمؼبمأدبـوماظعربلمايدؼٌمصنغـومغعـكمبفوم
عدرديماحملوصظنيمأومعدرديماإلحقوء مواظؾعٌ،مصوظشعرماظعربلمطونمضدمأخذمعـذم
دؼقطمبغدادمدـيم656ػـ -م1258م -مؼـزلمؼبمعدارجماظضعػمواالسبالل،مثؿم
وصؾمػذاماظضعػمإظبمعـؿفوه،موادؿلؾؿماظشعرمإظبمحوظيمعـماىؿقدمؼبمسفدم
اظعـؿوغقني ماظذؼـ محووظقا مصرض مظغؿفؿ مسؾك ماظؾالد ماظيت مطوغقا مؼلؿعؿروغفو ،موٕم
ؼقظقا ماألدبوء مأو ماظشعراء مأدغك مسـوؼي مأو ماػؿؿوم ،موؼؾدو مأن محقوة ماظظؾؿ مواظؼفرم
اظيت مسوذؿفو ماظشعقب ماٌلؿعؾدة مؼب مسفد ماظعـؿوغقني مطوغً مضد مأظؼً مبظالهلوم
اظؼومتيماظلقادمسؾكماألدبوءمواظشعراءمصؾؿمؼعقدوامؼطؿققنمإظبمعـؾمأسؾكمالمؼبم
اظشعرموالمؼبمشريه،مصؿضقامؼرددونمطالعـبومالمروحمصقف،مأضرب معومؼؽقنمإظبماظؾغق،م
وظقال مأغف مصبرى مؼب مأوزان موضقافٍ معو مسرف مأغف مذعر ،مصؼد مأطـروا معـ مطُؾَػم
اظؾدؼع ،موعـ ماالضؿؾودوت مواظؿضؿقـوت مواظؿكؿقلوت ،مطؿو مراحقا مؼؽـرون معـم
حلوب ماىؿؾ موعـ معصطؾقوت ماظعؾقم ،مضبؿؾقن ماظشعر -معـ مذظؽ مطؾف -معوم
ؼطقؼموعومالمؼطقؼ(.)1م م
وضد مزؾ ماألعر مسؾك مػذه مايول محؿك مضوعً ماظـفضي مايدؼـي ،مصعـدعوم
بدأتمبعضماظدولماظعربقيمم-وؼبمعؼدعؿفومعصر-متشعرمبوظرشؾيماظؼقؼيمؼبماظؿقررم
األدبل مغشلت معـ مصؽرة ماظؿقرر ماظلقودل مصؽرة ماظؿقرر ماألدبل مصنذا ماظؽؿوب م–
( )1البهيو م :يائ الحبي الن يم لم شخوي /حو ا
1981مي الطببة الياببة.
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وسؾك مرأدفؿ ماظشقخ مربؿد مسؾده -مؼؿقررون معـ مأدوظقى ماظلفع مواظؾدؼعم
اظؾوظقي،موأخذماظــر مؼؿكؾصمعـماظصقرةماظعـؿوغقيماٌعؼدة،مطؿومأخذماظشعرمؼؿففم
سبقماظؿقررمعـماإلدػوف،موأشاللماظصـعي،موضققدماظزؼـيماظؾػظقيمظؽـمؼبمبطءم
ذدؼد(،)1موؼعدمذعرماظلوسوتل()2ممبـوبيماإلرػوصيماٌعؾـيمسـمضدوممربؿقدمدوعكم
اظؾورودى،مرائدماظـفضيماألدبقيمؼبماظعصرمايدؼٌ .م
صؼد مرأى ماظؾورودى مأن ماظشعر ماىقد مؼؽؿـ مصقؿو مضؾؾ مسصقر ماظؿكؾػم
واىؿقد مهً مورلة ماٌؿوظقؽ مواظعـؿوغقني ،مصصقب مغظره مووه ماظشعر ماظعربلم
اظؼدؼؿ -موخوصيمؼبمأوجمغشورفمأؼومماظعؾودقني -مصوحؿذاهموضؾدهموحوطوهموغزعم
ؼبمذعرهمسـماظؿفذؼىمواظصؼؾ(.)3م م
وظؾؾورودي معقزةمواضقيمالمغظريمهلومؼبمتورؼخماألدبماٌصريمايدؼٌ،م
وتؾؽ مأغف مضد موثى مبوظعؾورة ماظشعرؼي موثؾي مواحدة معـ ماظضعػ مواظرطوطي مإظبم
اظصقي مواٌؿوغي ،موأوذؽ مأن مؼرتػع مػذا ماالرتػوع مبال متدرج موال ممتفقد ،موطلغفم
اظؼؿي ماظشوػؼي متـؾً مؼب معؿقن ماظطقد مسؿو مضؾؾفو ،مصقؼطع مبقـفو موبقـف مررؼؼم
اظقصقلمإالمأنمتلؿدؼرمهلومعـماظؼؿؿماظيتمتؾقفوموتؼربمعـفو .م

( )1ايظي :الديجع السهبقي ص166ي .167
( )2هييو دندييو

ي و السييه هخاي حييه ي د يييمي يحييل يييا القييههي ي وخييويا بهييه سييية 1298هي ي-

1881مي ولل يوان حبيم طبع سية 1921ي وشهن البقه طقول :لم طشن بل البهيو م دن هيو كديخن
ديلي ولم طشن بل السه هخا دن هو كدخن ديل.

( )3ايظي :الدذاها اليق طة بين اليظي ة والخطبيق بسخهذيه ال شخوي/
()33
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صنذا مأردؾًمبصركمػبلؿوئيمدـيموراءمسصرماظؾوروديمٕمتؽدمتـظرمإظبم
ضؿيمواحدةمتلوعقفمأومتداغقف،موطـًمطؿـمؼؼػمسؾكمرأسماظطقدماٌـػردمصالم
ؼرىمأعوعف مشريماظؿاللمواظؽـؾونمواظقػودمإظبمأضصكمعدىماألصؼماظؾعقد،موػذهم
وثؾيمضدؼرةمؼبمتورؼخماألدبماٌصريمترصعماظرجؾم–حبؼ-مإظبمعؼومماظطؾقعيمأوم
عؼومماإلعوم .م
وضدمضؾـو:مإغفمأوذؽمأنمؼرتػعمػذاماالرتػوعمبالمتدرجموالممتفقد،موٕمغـػِم
اظؿدرجمواظؿؿفقدمبؿوتـبو م; مألغـومغلؿقضرمؼب ماظذاطرةمادؿماظلوسوتل،موػقمعؿؼدمم
سؾكماظؾورودي مبزعـموجقز،موأنماظلوسوتل مظؿؿفقدمؼؾقؼمبوألصؼماظذيماغػردمصقفم
اظؾوروديمبوظلؿرمواظلؿققم( .)1م
وسؾك ماظرشؿ معـ مػذا ماظؿؿفقد مصنن موثؾي مػذا ماإلعوم ماظؼدؼر متقذؽ مأنم
تـلقـومعومتؼدعفومعـماظؿدرج مواظؿؿفقدمظظفقرػومطوٌػوجلة ماٌؿقحدةمؼبمأصؼم
ذظؽماىقؾ( .)2م
وبفذه ماظقثؾي ماظشعرؼي مصور ماظؾورودي مرائد موإعوم معدردي ماإلحقوءممممممممممممممم
واظؾعٌ م– معدردي ماحملوصظني -مثؿ محذا محذوه ،مودور مسؾك مغففف مظػقػ معـم
اظشعراءمؼبمعصرموشريػومعـماظؾالد ماظعربقي،معـفؿ:محػين مغوصػ،مووظل ماظدؼـم
ؼؽـ ،موإمسوسقؾ مصربي ،موأغبد مذقضل ،موحوصظ مإبراػقؿ ،موأغبد مربرم،م
وسوئشي ماظؿقؿقرؼي ،موربؿد مسؾد ماٌطؾى ،موسؾك ماظغوؼوتل معـ معصر ،موععروفم
) )1السدوق :البمو وا يخ هع.
) )2حييبياء د ييي و يئييهخهم يييا الجيييل الده ييا لمبقييه ي ص 111ي 113ي ط اي اليه يية بد يييي
سية 1977م.
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اظرصوؼب ،موعبقؾ مصدضل ماظزػووي ،موسؾد ماحمللـ ماظؽوزؿل معـ ماظعراق،م
وذؽقىمأردالنمعـمدقرؼو،موشريػؿمعـماظؾالدماظعربقي .م
ثؿ متؾعفؿمعـماألجقولماظؿوظقي:مسؾل ماىورم،موربؿدماألمسر،موسزؼزمأبوزي،م
وربؿقدمشـقؿ،موسؾل ماىـديمعـمعصر،موذػقؼمجربي،موبدوي ماىؾؾ،موسؿرم
أبق مرؼشي معـ ماظشوم ،موحوصظ معبقؾ معـ ماظعراق ،موصؼر ماظشؾقى معـ ماظؽقؼً،م
وحلني مدرحون معـ ماٌؿؾؽي ماظعربقي ماظلعقدؼي ،موطـري معـ مذعراء ماظعربقيم
احملدثنيمؼبمدوئرمأضطورػو .م

اووػوتمػذاماٌذػى :م
ظؼدمأخذتماٌدرديماظؽالدقؽقيماووػنيمعؿؿوؼزؼـ،مػؿوم( :)1م
أ-ماظؽالدقؽقيماالتؾوسقيم(اظؼدميي) :م
وضد مسؽػ مذعراؤػو مسؾك مدرادي ماظرتاث ماألدبل مواظـؼدي ماظؼدؼؿ مؼبم
أزػكمسصقرماظشعرماظعربل،مصؾؼد مضؾدوامبشورـبا،موأبومغقاس،موأبوممتوم،مواظؾقرتي،م
وابـ ماظروعل ،مواٌؿـيب ،موأبو ماظعالء ،موشريػؿ معـ مصققل ماظشعراء ،موذظؽ مؼبم
األشراض مواٌقضقسوت ،مواألدوظقى ،مواظصقر ،مواًقوالت ،موعـ مذعرائفو:م
اظلوسوتل،مواظؾورودي،موإمسوسقؾمصربي،موسؾلماىورم .م
م
م
) )1ايظييي  :ديين اب ا الن ي يم ي ي

ييوء الدييذاها اب بطيية واليق طيية لسسييخهذ ال ي شخوي  /مييا مييا

ب ص  114ي.115
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ب-ماظؽالدقؽقيماىدؼدة :م
وػل ماظيتمحوصظًمسؾك ماظقزنمواظؼوصقي،مواألظػوز مواألدوظقى،مواظدؼؾوجيم
اظشعرؼيمسؾكماظـققماظؼدؼؿ،مظؽـفومجددتمؼبماٌقضقسوتمواألشراض،مصؼدمتلثرم
ذعراؤػومبعصرػؿموبقؽؿفؿ،مصعوىقامعشؽالتمسصرػؿ،موعومؼؿصؾمبعوٌفؿماظعربلم
واإلدالعل مععربؼـ مسـ مروح مسصرػؿ مدقودقهبو ،مواجؿؿوسقهبو ،موثؼوصقهبو ،موصؽرؼهبو،م
وخؾؼقهبو ،موعـ مذعرائفو :مذقضل ،موحوصظ ،موأغبد مربرم ،موسزؼز مأبوزي ،موربؿقدم
شـقؿ .م

خصوئصمسوعي :م
سؾكمأنمػـوكمبعضماًصوئصماظعوعيمأوماٌشرتطيماظيتموؿعمبنيمذعراءم
اٌدرديماظؽالدقؽقي،موأػؿفوم( :)1م
()1موحدةماظقزنمواظؼوصقي،موذبوراةماظؼدعوءمؼبمتؼوظقدماظؼصقدة،مبوغؿؼوهلوم
عـ مشرض مإظب مشرض ،مطؿو مؼغؾى مسؾقفؿ مذبوراة ماظؼدعوء مؼب ماصؿؿوح ماظؼصقدةم
بوظـلقىموعومميرمبفماظشوسر،موإنمطونمبعضفؿمضدمدبؾصم–ؼبمبعضمضصوئده-معـم
ػذاماظـلؼماظؿؼؾقديمطؿومصعؾمبعضماظشعراءماظعؾودقني .م
()2مأن ماظغوظىمؼبمذعرػؿمػقمضقومماظؼصقدةمسؾك موحدة ماظؾقً،محبقٌم
ؼؽقنماظؾقًموحدهمأومععمبضعيمأبقوتمعلؿؼالًم–أو مذؾفمعلؿؼؾ -مؼبمععـوهمسـم
دوئرماألبقوت،محبقٌمميؽـؽماظؿؼدؼؿمأوماظؿلخريمأومايذفمدونمأنمطبؿؾمبـوءم
اظؼصقدة .م
( )1ياجع :يا اب ا الن يم لبدي ال سو اي 2ي ص .318 -315
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()3معؿوغيماألدؾقب،مواظعـوؼيمبفمسـوؼيمصوئؼي،مصؼؾؿومودمخروجـبومسؾكمضقاسدم
اظؾغي،مأومخطل،مأومرطوطي،مإمنومودمذعرـبامعصؼقالًمعؿقــبو،معشرقماظدؼؾوجي،مورمبوم
تقسرمبعضفؿمصفوءمذعرهمبدويقبماظـلٍ،معؿنيماظرتطقى،متظفرمسؾقفمأعوراتماظػؿقةم
اظعربقيمضؾؾمأنمترضؼفومايضورةماظعربقي،موذظؽمؼبمبعضمضصوئدماظؾورودي موسؾدم
اٌطؾى .م
( )4ماضؿؾوس ماٌعوغل ،مواظصقر ،مواألخقؾي ،مواٌقدقؼك ماظشعرؼي معـ مصققلم
اظشعراءماظؼداعل .م
()5معؿوبعي ماظؼدعوء مؼبماألشراض مواٌقضقسوت،مشريمأنمبعضفؿمضدمأصوضم
ؼب ماظشعر ماظلقودكمواالجؿؿوسل موادؿؾفوممروحماظعصر،معؿلثرـبامبويرطوتماظؼقؼيم
اظؿكمٕمصبدمبدهبامعـماظؿلثرمبفو .م
سؾك مأن مػذه ماًصوئص ماظعوعي مأو ماٌشرتطي مبني مذعراء مػذه ماٌدرديم
دبؿؾػمأومتؿػووتمضقةموضعػًومعـمذوسرمآلخر،مععمعقؾمؼبمبعضفؿمإظبماظؿفدؼدم
حبذر ،مأو مغػقر معـف مأظؾؿي ،موؼؿضح مذظؽ معـ مدرادي مطؾ مذوسر معـ مذعراء مػذهم
اٌدرديمسؾكمحدةمععماٌقازغيمبقـفموبنيمشريهمعـمذعرائفو .م

منوذجمظؾعضمذعراءمػذهماٌدردي :م
ضؾـو:مإنمبعضمذعراءمػذهماٌدرديمطونمميعـمؼبمربوطوةماظؼدعوء،محؿكم
إغؽمظؿؽودمتراهمبدوؼهبومضقهبو،مأومأسرابقهبومصرصقهبو،موضدممتـؾمذظؽمؼبمبعضمضصوئدم
اظؾوروديموسؾدماٌطؾى،موعـمػذاماظؾقنمضقلماظؾورودي :م
م
()37

فى ضوء األدب الحديث

لمعـممأمسوءمردؿماٌـوزل م
أالمح ىب
مممممممممممممممممممممممممممممممم م

مموإنمػلمٕمترجعمبقوغـبــــوماظلوئـــــــــؾ م

م

خالءمتعػَّؿفــــوماظرواعـــسمواظؿؼًم م
مممممممممممممممممممممممممممممممم م

مسؾقفومأػوضقىماظغققممايقاصــــــؾ

م

م

()1

صألؼومسرصــــــــًماظدارمبعدمتردنبؿ م
ممممممممممممممممممممممممممممم م

ممأراغلمبفومعومطونمبوألعسمذوشؾل

م

()2

م

شدتموػلمعغـكمظؾظؾوءموروٌو م
مممممممممممممممممممممممممممممم م

مشـًموػلمعلوىمظؾقلونماظعؼوئؾ

م

()3

م

صؾؾعقـــــــمعــفومبعدمتزؼولمأػؾفو م
ممممممممممممممممممممممممممممم م

مععورفمأراللمطقحلماظردوئـــــؾ

م

()4

م

صلدؾؾــــــًماظعقـونمصقفومبقاطػ م
ممممممممممممممممممممممممممم

م

معـماظدععمصبريمبعدمدؽبحٍّمبقابؾم

م

()5

م

م
م
( )1خب خهه :طدس

دبهلدهه .اليواد :،الي يه الخيا خثييي ابخي ية .ابهه ييا :جديع كه يوبةي وهيا

الدطي ال ائدة البظطدة القطيي دن ه بخهم السدهء هذا كدطيخهم .النوايل :الددموء بهلدهء.
( )2يسطه :كم بب جه ودحقة .خيسم :خلدل يا اليسم.

)، )3ي  :تي بلهمهه .البقهئل :جدع قيمةي وها الد كي الكي دة الدت ي .
( )4خ هل :وال وايخنهل .ونا اليسهئل :تطبهه وشخهبخهه.
الس ّ  :الكثييي الدخخيهبعي طقيهل :سي الديهء هذا
( )5الواكخ :الدطي الديهدلي والد اي شثي ال دوعّ .
شثييا .الوابل :الدطي ال ي.
ّبه
دخخهببه ً
ً
()38

يبل
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دؼورماظيتمػوجـــــًمسؾـــــكقبمصؾوبؿــل م
ممممممممممممممممممممممممممم

م

موأشرتمبؼؾؾــكمالسفــــوتماظؾالبــــؾ

م

م

()1

عـماهلقػمعؼالةماظقذوحقـــــمشــــودة م
مممممممممممممممممممممممممم

م

مدؾقؿيمذبرىماظعنيمرؼقبوماًالخؾ

م

()2

م

إذامعومدغًمصققماظػــــــراشمظقؽبدؿبـؽبـــيٍم م
مممممممممممممممممممممممممم

م

مجػومخصرػومسـمردصفوماٌؿكوذلم

م

()3

م

تعؾؼؿفـــومؼبمايـــلمإذمػـــلمرػؾـــي م
مممممممممممممممممممممممممم

م

مموإذامأغومذبؾقبمإظــلقبمودوئؾــــلم

م

( )4م

صؾؿومادؿؼرقبمايىمؼبماظؼؾىموانؾً م
مممممممممممممممممممممممممم

م

ممشقوبؿفمػوجـــــًمسؾلقبمســــقاذظلم

م

( )5م

صقــومظقـــًمأنماظعفـــدمبــــوقموأغــــــو م
ممممممممممممممممممممممممممم

( )1

جه

م

مدوارجمؼبمشػؾمعـماظعقشمخوعـــــؾ م

م

البالبل :ح الهدوم والوسهو.،

) )2الهيخ :جدع هط هءي وها يهنمية الت ييي الوحيه  :يطيهق خحي بهيه الدي كي بيين هخقهيه وت ييهه.
و مق الوحه شيهطة ن

دوي الت ي و م ادخالئل بهلمنم .سمطدة دجييى البيين :شيهطية ين

يييهه .ي ه الدتمتل :شيهطة ن ادخالء السهق.

ي هء

( )3الوس ييية :اليود يية الت ط يية كو كول الي ييومي طق ييهل :وونس يين يوس يين وس يييه وس ييية ووس ييية  :هذا كت ييذ ي ييا
اليبه.،
) )4وسهئم  :الوسهئل –هيه -النهجه ي ودجموا هلا وسهئما :شيهطة ن
ّ
(، )5طهبة ابدي :ظمدخل كو ،حهوخل.
()39

ي سيل.
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متـــــــ نبرمبـــــومرسقـــــونمطــــــؾمضؾقؾـــــيم م
ممممممممممممممممممممم

م

مصؿومعـققغومشقــــرمغظـرةمشوصـــــــؾ م

مم

صغريؼـمٕمؼذػىمبـوماظظـمعذػؾو م
مممممممممممممممممممممممممم

م

مبعقــدـباموٕمؼؾبلؿـــــعمظـومبطقائـــؾ

م

م

()1

غلقــــرمإذامعـــــوماظؼـــقممدوروامشدؼقبيم م
مممممممممممممممممممممممممم

م

مإظبمطؾمبؾبفــــؿمراتعوتموجوعؾ

م

م()2

م

وإنمسبـمسدغــومبوظعشــــلمأضوصـــــو م
م

مإظقفمددؼــــؾمعـمغؼــومعؿؼوبـــــؾم

م

()3

م

صقؼؾفبمهلذاماظدػــــرمعــــــوذامأراده م
مممممممممممممممممممممممممم

م

مإظقـوموضــــدمطـومطـــــرامماحملوصؾ م

م

سؾكمشػؾيمضـــدمؼعؾــــــؿمآمأغفــــــوم م
مممممممممممممممممممممممم

م

معربأةمعـــــمطــــؾمشــــلقبموبورـــــؾ م

م

وظؽـفوماألؼـــوممظـــؿمتــــلتمصويــــو م
مممممممممممممممممممممم

م

معـماألعــــرمإالمأسؼؾــًمبوظؿـــــوزل م

م

ؼؼقلماظعؼود:مواظؼصقدةمطؾفومتلريمسؾكمػذاماظـلٍماحملؽؿ،مواإلجودةماظؾوظغيم
ؼبمععورضيماألضدعني،مإالمضؾقالًمعـماهلػقاتماظيتمضدمتدلمسؾكمتورؼخماظؿؼؾقد .م
( )1الطوائل :جدع طهئمةي وها الب او ي و ن
الخّي والثليي يي كيهده لطسه دنل خهدة وي بة.
(ّ ، )2طة :خ يي  ،و ي وها السيي كول اليههي .الجهدل :القططع دن اوبل بي هخل وكي هبل.
اليقيه :جديع يقيهو ي
( )3الس يل :ده كس ل م الهو ي و جدع م كس الي وسي لي وسي ائلّ .

دن اليبه .

()41

ييا

فى ضوء األدب الحديث

بقد مأنماٌعورضي مسؾكمػذاماظـلؼمػل مأسرقمؼبماظؾداوةمعـماظؾداوة،مأوم
ػلمربوطوةمعطؾقسيمظقسمصقفومعـماظؿؼؾقدمإالماظرشؾيمصقف،موطلمنوماظؾوروديممممممممممممم-م
ػـو م -مممـؾمضدؼرمظؾسمدورماظشوسرماظؾدوى،مصقصّوهمظغيموذعقرـباموزؼهبوموحرطي،مصكؾؼفم
خؾؼًو مجدؼدـبا ،موجعؾ مظف ممتـوالً معـ مغػلف موحقوتف ،موأصؾح معؾؿؽرـبا مؼب ماظدور ماظذيم
أخذهمطؿومؼؾؿؽرماٌؿـؾمؼبماغؿقولمأدوارهموأبطوظف،مصفقمصـونمخوظؼمؼبماتؾوسفم
طؿو مؼؽقن ماٌرء مصـوغـبو مخوظؼًو مؼب مابؿداسف ،موصرق مبني مػذا ماظؿؼؾقد موتؼؾقد ماظعوجزم
اٌؿؽؾػماظذىمؼظؾع()1مؼبمآثورماظؼودرؼـمبغريمأداةماٌعورضيمواجملوراة( .)2م
صؾداوة ماظؾورودىمبداوةمعؼصقدة،مأومضؾ:مإغفومبداوةمرؾعقي،مصؼدماظؿقؿًم
غػس ماظؾورودى مبلدالصف ماألوظني ماظؿقوعـبو مجعؾف مؼؿقدث مسـ ماظدعـ مواألراللم
واظرسقون موسـ مصوحؾؿف مبؾلوغفؿ موبـػس مأوصوصفؿ موغلقؾفؿ ،موذظؽ مطؿو مطونم
ؼؿقدث مبشور موشريه معـ مذعراء ماظعصر ماظعؾودك محني مطبؾصقن معـ محقوتفؿم
ايضرؼي ،موؼغرضقن مأغػلفؿ مؼب ماظؾقؽي ماظؾدوؼي ،موطلغفؿ مؼرؼدون مألرواحفؿ مأنم
تـصفرمصقفوماغصفورا( .)3م
وعع مذظؽ مغمطد مأن ماظؾورودي مٕ مميش مؼب مإرور ماظشعر ماظعربل ماظؼدؼؿم
صقلى ،مصؼد مأضوف ماظرجؾ مإظب مذعره مسـوصر مجدؼدة ،مادؿؿدػو معـ ماظقاضعم
وروح ماظعصر ،موطون مظؼضوؼو مذعؾف موبقؽؿف ماٌصرؼي ماظؼدح ماٌعؾك مؼب مػذا مطؾف،م
( )1طظمع :طبي وط د يا دحيخلي والد اي  :يخبثي و ختب .
( )2حبياء د ي و يئهخهم يا الجيل الده ا لمبقه ي ص121ي .121
( )3البهيو م يائ الحبي الن يم لم شخوي /حو ا
()41

يخي ص 142ي .143

فى ضوء األدب الحديث

"سؾك مأن ماظؾورودي مطون مأول معـ مأدرك معـ ماٌؿلخرؼـ مؼب ماألدب ماٌصريم
ايدؼٌمأنمظؾعصرمحؼيبومسؾكماظشوسر،موأنماالسرتافمبػضؾماألضدعنيمؼبماظؾغيمممممممممممممم
المؼؾزمماظشوسرمأنمؼؿؼقدمبفؿمؼبماٌعوغلمواظؿشؾقفوتم"( .)1م
صؼد مادؿطوع ماظؾورودى مأن مؼقازن معقازغي مبورسي مبني مسـوصر ماىدؼدم
اٌلؿقدثيموسـوصرماظؼدؼؿماٌقروثيمعقازغيمتصؾمػذاماظقصؾمايكقبماٌـؿرمبنيم
ايوضر مواٌوضل ،مصوٌوضل مال مؼعقق مايوضر ،مبؾ مؼغذؼف موؼـؿقف ،مدوبغـبو مسؾقفم
وعضػقـبوماظطقابعماظعربقيماظػـقيماألصقؾي( .)2م
**م**م** م
أعو مآثور ماظؽالدقؽقي ماىدؼدة مصـؾؿلفو مؼب مذعر مذقضل موحوصظ موشريػؿو،م
سؾك مسبق معو مغرى مؼب مضصقدة مذقضل ماظيت مهدث مصقفو مسـ مغؽؾي مدعشؼ موضدم
ضربفوماظػرغلققنمبوٌداصع،موعطؾعفو:م م
دـــالممعــــمصؾــــومبــردىمأرققبم م
ممممممممممم

مممممممممودعــــعمالمؼؽػؽــــػمؼومدعشـــــؼ

()3

م

وذطـــــرىمعـمخقاررػومظؼؾؾــلم م
ممممممممممممممممممممممممممممممإظقــــؽمتدصــــؼمأبـــــدـباموخػــــــؼ م
وبــــلمممومرعؿــؽمبفماظؾقوظــــــكم م
مممممممممممممممممممممممممممممجراحـــوتمهلـــومصـــلماظؼؾىمسؿؼ م
) )1حبياء د ي و يئهخهم يا الجيل الده ا لمبقه ي ص .137
) )2البهيو م يائ الحبي الن يم لم شخوي /حو ا
طشخ و يقطع.
( )3بي ى :يهي ب دحق .طش شخّ :
()42

يخي ص.164
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دخؾؿؽمواألصقـــؾمظفمائؿــــــــــــالق م
م

ممممممممممممممممممممممممممممووجفؽمضوحؽماظؼلؿوتمرؾؼ

()1

وهًمجـوغؽماألغفورموـــــــــــري م
ممممممممممممممممممممممممممممموعـــــــؾءمربــــــوكمأوراقموورق

()2

م

وحـــــقظلمصؿقـــــــــيمشـــروبمصِؾــــــــوح م
ممممممممممممممممممممممممممهلــــؿمصــــــلماظػضـــؾمشوؼــوتمودؾؼ م
سؾكمهلقاتفــــؿمذعـــــــــراءؾبمظُلؿبــــــــفب م
ممممممممممممممممممممممممموصـــــلمأسطــوصفؿمخطؾـــوءمذدق

()3

م

رواةمضصوئديمصوسفــــــىمظشـعــريم م
م

ممممممبؽــــؾمربؾـــــيمؼروؼـــــفمخؾـــــــؼ م

م

وصقفومؼؼقل :م
ربــــوعماًؾـــدموضبــؽمعومدػوػــو م
مممممممممممممممممممممممأحــــؼوبمأغفـــــــومدردــــــًمأحـــــؼنب؟ م
دمماظــــــــــــــقارمتعرصـــــــــفمصرغلـــو م
ؼ م
مممممممممممممممممممممممممموتعؾــــــؿمأغـــــــفمغــــــــقرفبموحـــ نب
م
( )1ائخالق :لدبهني دن ولهم :ائخمق الحاء :هذا لدع وك هء.
( )2الويق :جدع وي هءي وها الندهدة.

( )3المهوا  :جدع لهه ي وها المندة الدحيية م النمق .المسن :جدع كلسني وهيو ال
ح ق :جدع كح قي وهو البمط الد ّول.
()43
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بــــــــالدمعـــــوتمصؿقؿفـــــــومظؿققــــو م
ممممممممممممممممممممممموزاظــــقامدونمضقعـــفــــؿمظقؾؼـــــــقا م
غصقـــًموسبـمزبؿؾػــقنمدارا م
مممممممممممممممممممممموظؽـــمطؾـومصــــــلماهلــــؿمذــــــرق م
وصبؿعـومإذاماخؿؾػــــًمبـــــــالد م
مممممممممممممممممممممممبقـــــونمشقـــرمزبؿؾـــػٍموغطـــــــؼ م
وضػؿؿمبنيمعـــــقتمأومحقـــــــــوة م
مممممممممممممممممممممممممصننمرعؿؿمغعقـــؿماظدػرمصوذؼـــــقا م
وظألورونمصــلمدممطــؾمحـــــــــرٍّ م
مممممممممممممممممممممممؼــــدمدؾػـًمودؼـــــــمعلؿقـــــؼ م
وعـمؼؽبلؿبؼِلموؼشــــربؾبمبوٌـوؼـــــــو م
م

ممممممممممممإذاماألحــــرارمظــــؿمؼؾبلؼـــقاموؼؽبلؼـــقا؟ م

والمؼؾينماٌؿوظؽمطوظضقــوؼـــــو م
ؼ م
مممممممممممممممممموالمؼـــــدغلمايؼــــققموالمضبــــــــ نب
وظؾقرؼيمايؿـــــــــراءمبــــــــــوب م
م

مبؽــــــؾمؼـــــــدمعضـــرقبجيمؼؾبــــــــــدؽبقؾب م

م

جزاطؿمذوماىاللمبينمدعـشؼلب م
مممممممممممممممممموســـــزقبماظشـــــــرقمأوظـــــــفمدعشـــــــــؼؾب م
**م**م** م
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طؿو مغؾؿسمآثورمػذاماالووهماظؽالدقؽل ماىدؼدمؼبمضصقدةمحوصظماظؿقكم
صقرمبفومحرؼؼمعقًمشؿر،موطوغًماظـورمضدمذؾًمؼبمعدؼـيمعقًمشؿرممبقوصظيم
اظدضفؾقيمأولمعوؼقم1902م،موادؿؿرتمٔوغقيمأؼومم،مصفؾؽمبلؾؾفومخؾؼمطـري،مطؿوم
دعرتماظعدؼدمعـماظدورمواحملول،مصلخذتماظصقوصيمهضماظـوسمسؾكماظؿربعم
بوٌولمٌـؽقبكمػذامايرؼؼماظرػقىم .م
وعـموحكمػذامايرؼؼ،موصكمتصقؼرمعومأصوبمأػؾمػذهماٌدؼـيمؼؼقلمحوصظ :م
دوئؾــــقاماظؾقــــؾمسـفــــؿؾبمواظـفورا م
مممممممممممممممممممممممم

م

ممممممطقػمبوتًمغلــــــوؤػؿمواظعذاري؟

م

()1

م

طقػمأعلكمرضقعفــؿمصؼــــدماألم م
ممممممممممممممممممممممممم

م

ممممموطقػماصطؾكمعـــــــعماظؼــقممغــورا؟

مم

م

()2

طقػمروحماظعفقزمهًمجـــدارلب م
م

مممممؼؿداســـــــكموأدؼػمتؿفـــــــــورى؟

م

()3

م

ربمإنماظؼضـــوءمأسبكمسؾقفــــؿ م
ممممممممممممممممممممممممممصوطشػماظؽربمواحفىماألضدارا

()4

وعـــــرماظـــــورمأنمتؽـــػمأذاػـــــو م
م

ممممممممممممممممممممممممموعــــرماظغقٌمأنمؼلقـــؾماغفؿـــــورا م

( )1البذايى :جدع ذياءي وه ال خه البشي.
( )2ا طم اليهي :اسخ يل بههي والد اي  :هس نيهه ولهبهه.
( )3طه البجو  :سق وهمك .يخ ا
( )4كين

 :يخسه

ميهم :ك بلي والد اي  :كن الق هء
()45

كو يخه م .خخجهيى :خخسهبق يا السقوط.
ك هبهم وي ل بهم.

م
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أؼـمرقصونمصوحىماظػؾؽمؼروى م
م

مممممممممممممممممممممممممػــــذهماظـور؟مصفكمتشؽقماألوارا؟م

()1

أذعؾًمصقؿيماظدؼوجكمصؾـــوتً م
مممممممممممممممممممممممممممتألماألرضمواظلؿــــــوءمذــــرارام

م

()2

ششقؿفؿمواظـقسمصبــرىمميقــــو م
م

ممممممممممممممممممممممممممورعؿفــــؿمواظؾمسمصبـــرىمؼلـورا

()3

صلشورتموأوجفماظؼــــقممبقـــــــض م
ممممممممممممممممممممممممممثؿمشـــــورتموضدمطلؿفـمضــــــورا

م

()4

أطؾًمدورػؿمصؾؿـــومادؿؼؾــــً م
ممممممممممممممممممممممممممٕمتغــــودرمصغورػـــؿمواظؽؾورام

()5

م

أخرجؿفــــــؿمعـماظدؼـــــورمسراةم م
ممممممممممممممممممممممممحـــــذرماٌقتمؼطؾؾقنماظػرارا م
ؼؾؾلقنماظظالممحؿـــكمإذامعــــو م
م

( )1

ممممممممممممممأضؾــــؾماظصؾـحمؼؾؾلــــقنماظـفـــــورا م

هنا ال مك :الد اي بل سي يه يو  .ابواي :ح النياي والبط .

( )2يندة ال طهج  :ظمدة المطهل .

حطهي كى، :طهل ونوال.
ياليه وً ،حه و
(، )3حيخهم :ك هبخهم وانخوخهمي طقهل، :ح ابدي ً
وً ،
ميييهم ، .ييهي  :ذهب ي  .الق ييهي :ال ي ي ي د ييه س ييو اء ييمبة خسيييل بهلس ييتويةي
( )4ك،ييهي  :هجدي ي
وخسخت م ي

يه ة الطيق وينوهه.

( )5اسخقم ي كى:

ده كني خل دن ال وي مطالً.

()46

فى ضوء األدب الحديث

حؾبؾّيمالمتؼقفؿماظؾـردموايـــــــــــ م
مممممممممممممممممممممــــــــرموالمسـفـــؿمتــــردماظغؾـــــــــورا م
أؼفوماظراصؾقنمؼبمحؾؾماظقذكم م
مممممممممممممممممممممصبــــرونمظؾــذؼـــقلماصؿكـــــــورا

م

()1

إنمصققماظعراءمضقعــــومجقوســــو م
مممممممممممممممممممؼؿـــــقارونمذظـــــــيمواغؽلــــــــورا

()2

م

أؼفذاماظلفنيمالمميـعماظلفـم م
مممممممممممممممممممطرميومعــــمأنمؼؼقــــــؾماظعـــــورا

()3

م

عرمبلظػمهلـــؿموإنمذؽًمزدػو م
ممممممممممممممممممموأجرػؿمطؿــــومأجرتماظـصورى

()4

م

م
م
م
ضدمذفدغومبوألعسمصـــلمعصرمسؾبردـبوم م
( )1اليايمون :الدتخهلوني طقهل :ييل يا ثوبل :اتخهل يطل وخيبتخي .ونمل الوح  :الثطها الديقوحة.
( )2البياء :ال

هء .و خوايون :طسخيون.

يجويه يخكهبيل جي دية خبيذيا الم يوص
( )3يي بهلسجين :الديحيهوى بهحيه الثييّى الدبييوفي وشيهن هذ ذاك دس ً
الذين اخهدوا بسي ة ببض الدواح دن د ي ة سدو الت يوى به ،نمد الثهي ي نخي ا يطيهم هلي او يياي
بده سي وا بخلثيي البذاا؛ وشهن ذلك يا سية 1912م .والبثهي :الحي والدشيول .وا هلخل :يبل دن ي ل بل.

) )4طحيي هل كن الديحهوى شهن
البيابطةي وكي لهم بيخل.

يي دين ابوي ييين ونديههم دين كذى الد يي ين ييا الثيوي
كجهي شثي ًا
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م

مممممممممممممممممممعألماظعقـــمواظػمادمابؿفــــــورا

()1

م

دولمصقفماظـضـــورمحؿــــكمحلؾـوم م
مممممممممممممممممممممممممأنمذاكماظػـــــــوءمصبرىمغؾبضورا

مم()2

م

بوتمصقـــــــفماٌـعؿـــقنمبؾقـــــؾلب م
ممممممممممممممممممممممممأخفؾماظصؾحمحؾبلـــؾبفمصؿــــقارى م
ؼؽؿلقنماظلرورمرقرامورـــــقرا م
م

مممممؼبمؼدماظؽلسمطبؾعـــقنماظقضورا م

م

ومسعـومؼبم"عقًمشؿر"مصقوحو م
م

ممممعــــألماظربمضفــــيمواظؾقـــــــــــورا م

م

جؾمبمعـمضلؿمايظقزمصفـــــذا م
ممممممممممممممممممممممؼؿغـكموذاكمؼؾؽـــــكماظدؼــــــــورا م
رؾببمبمظقؾلبمؼبماظدػرمضدمضؿمسبلو م
م

مممممممممممممممودعــــــقداموسلـــــرةموؼلـــــــورا م
م
م

اظروعوغلقي م
( )1البي ،الذم طق

ل الحه ي –هيه :-هو ي ،وا ابديي ني ي يح ى يه يل بيك دين شي دية

مي يهدي بهحيهي و ي ك يطم دهيجييهن ظيطم بي اي مي يهدي دشييم ثيالم لط ٍ
يهل دين ليمية ابي بييهء 31

هبي ل سية 1912م هل ليمة الجدبة  2دهيو دن السية ي سهه.
( )2الي هي :الذها.
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اٌذػىماالبؿداسكم م
ؼب ماظؼرنماظـوعـمسشرمتفقلتمأذػونماألوروبقنيمظؾـقرة،مبوآلراءماظيتمبـفوم
"جونمجوكمرودق"موشريهمعـمعػؽرىماظـقرةماظػرغلقي( .)1م
وؼب مدـي م1789م مضوعً ماظـقرة ماظػرغلقي ،مصؽوغً مأحد ماظعقاعؾ ماٌفقؽيم
ظلقطرة ماظػؽر ماظروعـطقؼك ماٌؿقرر ،مواٌؿؿرد مسؾك مأوضوع مطـرية ،معـ مبقـفوم
اإلضطوع ماظلقودك مواظدؼـك مواالجؿؿوسك ،ماٌؿؿـؾ مؼب مدقطرة ماظـؾالء مورجولم
اظدؼـ مسؾك معؼوظقد ماجملؿؿع موثرواتف ،موػق ماظذي مأصرز ماألدب ماألردؿؼراركم
اٌعروف مبوألدب ماظؽالدقؽك; مصؽوغً مردة ماظػعؾ مسؾك مذظؽ مضقؼي موسوصػي،م
مبؼدارمعومتشؾقبعماظعصرمبوألصؽورماظؿقررؼي،مواشؿذتمغػقسماألجقولماظطوظعيمرعؿم
ايقوةماىدؼدة( .)2م
طؿومطونمظؾفؿقدماظذىمأصوبمطـريـبامعـماظؽالدقؽقنيماألوروبقنيمأثرمطؾريم
ؼبمزفقرماٌذػىماظروعوغلك،مإذمطونماألدبماظؽالدقؽكمضدمتردىمؼبمػووؼيم
اظشؽؾقي ،موبرزت مايوجي مإظب مثقرة مصـقي متؼقض ماهلقوطؾ ماهلشي مظالتؾوسقيم
اىدؼدة،موتػلحماجملول مًؾؼمأدبلمجدؼد ،مصـشلمػذاماٌذػىماالبؿداسكم
اظؿفدؼدى،ماظذيمؼؼقممسؾكماظػؾلػيماظعورػقي،موؼعؿدمبوظعورػيمواظؼؾى،مالماظعؼؾم
واظؿػؽري ،موؼـشد ماىؿول مال مايؼقؼي ،موؼـؿصر مظؾػرد مال ماجملؿؿع ،موشوؼؿفم
االدؿفوبي مظؾعورػي مال ماألخالق ،مثؿ مإغف مؼعؿد مبوظطؾؼي ماظقدطك م(اظربجقازؼي)،م
( )1الدذاها اليق طة بين اليظي ة والخطبيقي ك/ .
( )2دذاها اب ا :دبهلم وايبشهسه

السب ى ييهو ي ص.35

لم شخوي /طهسين ابيو ي ص121ي .122
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وؼفوجؿماظطؾؼيماظعؾقو م(األردؿؼرارقي)مطؿومؼفوجؿمأوضوعماجملؿؿع،موؼداصعمسـم
اٌكطهمألغفمضققيماجملؿؿعماظظوٕ( .)1م
وميؽـمأنمغؾكصماألدسماظيتماسؿؿدمسؾقفومػذاماٌذػىمصقؿومؼؾل(:)2م م
 -1مادؿؾفوم ماًقول ماىوعح مواظعورػي ماظطوشقي ،موإشػول مدؾطون ماظعؼؾ،م
واالدؿفوغيمبفموبوظػؽرماظؾشرىمسؿقعـبو .م
-2ماحرتامماًطراتماظـػلقيمواٌشوسرماظػردؼي،مواظػرارمعـمزعرةماظؼطقع .م
 -3ماهلقوممبوظطؾقعي،مواالغدعوجمصقفو،مواًؾقمإظقفو،موادؿققوؤػومعـمخاللم
اظذات .م
 -4مرصض ماالرتؾوط مبؼققد ماظدؼـ مواًؾؼ مواجملؿؿع مواظؿؼوظقد ،موسؾكم
االبؿداسكمأنمؼـطؾؼمطؿومضبؾقمظف .م
-5ماهلروبمعـمأثؼولماظقاضعمإظبماٌوضكمأومإظبماٌلؿؼؾؾ .م
-6ماالغطالقمععماألحالممواظرؤىموتفقميوتماًقول .م
-7ماإلميونمبصقرةماإلغلونماظػطرى .م
 -8مزوالماظؼددقيماظيتمطوغًمظؾؾطقالتمواظغقؾقوت،مواظؿقجفمإظبمإغلونم
اظشورعمالغؿشوظفموإضرارماظلقودةمظف .م
-9ماظعقدةمإظبماظؾغيماظػطرؼيم(ظغيماظشورع)،موصقوشيماألدبمبفو .م

( )1ايظي :اب ا الدقهين لسسخهذ ال شخوي /نسن جه نسني ص 215ي ط اي الدبمم بهلقههي سية
1398هي1978 -مي الطببة الثهلثة.
( )2الدذاها اليق طة بين اليظي ة والخطبيق بسخهذيه ال شخوي/
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اٌذػىماالبؿداسكموأدبـوماظعربك :م
طون مظالدؿشراق ماألوروبك ،موهلفرة ماٌشورضي ماظعرب-وخوصي ماظؾؾـوغقنيم
واظلقرؼني ،-موالغؿشور ماآلداب ماظغربقي مؼب مبالد ماٌشرق ماظعربك -مأثر مطؾري مؼبم
خؾؼمتقوراتمأدبقيمجدؼدة،مأوماووػوتمزبؿؾػيمشريتمطـريـبامعـمصقرةماألدبم
اظعربك ،موأوصؾؿف مبكداب ماظغرب موعداردف موإبداسوتف ،مصدخؾً مإظقف ماٌدارسم
األدبقي متؾوسـبو ،مورمبو ماخؿالرًو ،مبعضفو مدخؾ مؼب مبـقؿف مدخقالً مصؿقؿـبو ،مٌالءعؿفم
اظذوقماألدبكماظعربك،موبعضفومبؼكمدخقالً،موٌّومؼـكرطمؼبمصؾىماظؿقورماألدبكم
اظعربك،مظعدممتقاصرماظؼوبؾقيماٌلؾؼيمظف .م
وضدموجدماٌذػىماالبؿداسكم(اظروعوغلكمأوماظروعوغطقؼك)مررؼؼًومعػؿقحـبوم
إظب مضؾقب ماألدبوء ماظعرب ،موذظؽ مٌو ممتقز مبف معـ ماظؿقرر مواالغطالق ،موألنم
اظذاتقيمأوماظػردؼيماظيتماغطؾؼمعـفومػذاماٌذػىمطوغًمعـمأبرزممسوتمأدبـو،م
وذعرغو مبقجف مخوص ،مطؿو مأن ماألدبوء ماظعرب ماظذؼـ مػوجروا مإظب ماظغرب مسـدعوم
تذوضقامرعؿمايرؼيماظؿعؾريؼيموػؿمخورجمأوروغفؿ -موطوغقامعـمضؾؾمؼبمطؾًم
وحرعون موأشالل -مأرؾؼقا مألظلـؿفؿ مأسـي ماظؿعؾري مواظؿعقؼض ،مصغـقا مأوروغفؿ،م
وبؾلؿقا مجراحوتفؿ ،موثوروا مسؾك ماظؼققد مواظؿؼوظقد ،موأدرصقا مؼب معـوجقوتفؿم
اظقجداغقي موػؿ مؼب موحدتفؿ مأو معع ماظطؾقعي ،موأسودوا مبشؽؾ مأو مبكخر مصقرةم
األدب ماظروعوغطقؼك ماًوظص ماظذى مدود ماظؾالد ماألوروبقي مرقؾي مضرن معـم
اظزعون( .)1م
( )1دذاها اب ا :دبهلم وايبشهسه

لم شخوي /طهسين ابيو ي ص278ي .279
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طؿو مأنماألدبوءماظؽالدقؽقنيمعـمأعـول:مذقضل،موحوصظ،موسؾدماٌطؾى،م
واٌـػؾقرك ،موعـ مإظقفؿ -مطوغقا مضد متعرضقا ميؿؾي مغؼدؼي مضورؼي معـ ماظعؼودم
واٌوزغك" موطون مػدف مػذه مايؿؾي مإزاحي مأوظؽؽ ماألدبوء مسـ مضؿي ماجملدم
األدبكماظؿكماحؿؾقػو،موظؽـمػذهمايؿؾيمأصودتمطـريـبامؼبماظؿؾصرةممبذاػىم
اظغرب ماظـؼدؼي ،مواٌذػى ماالبؿداسك مخبوصي ،موػق ماٌذػى ماظذي مارتضوهم
اظعؼودمواٌوزغلمطـوضدؼـ،موخؾقؾمعطرانموسؾدماظرغبـمذؽرىمطشوسرؼـ،مثؿم
غلٍ مسؾك معـقاهلؿو مأغبد مزطك مأبق مذودى موعـ مإظقف معـ مذعراء معبوسي مأبقظقم
ذوىماالووهماالغطالضك"( .)1م
وؼعد مخؾقؾ معطران معـ مأبرز مرواد مػذه ماٌدردي( ،)2مألغف مطون مضد مارؾعم
سؾكماظشعرماظروعوغلكمظدىماظشعراءماظػرغلقنيمحنيمصرمإظبمصرغلومعـماضطفودم

( )1الدذاها اليق طة بين اليظي ة والخطبيق بسخهذيه ال شخوي/
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( )2ببييض الكخييها طسييي ون ي ييه ا خجييهل الخج ي ي ى هل ي دطييياني وطب ويييل ابا الحييي

لمد يسيية

اليودهيسطةي وبب هم ييى كن البقه و هنبطل -حشيى والده ي  -لم طظموا ،هيمين ن الخج يي نخي
ظهوي يوان دطيان سية 1918مي يهلنق كن شخهبهخهم الخج ي طة

بك

بشخهبه

البقه يي

ينط ة

ال سخوي سية 1917مي وبب هم طسي ي ه هذل الد يسة هل جبيان تميل جبياني و يى كن اليقيه ي
بيوا ياءهم نول يودهيسطة دطيان دبخد ين مي

ي

مييل دين

يهئ ل الخيا انخواهيه يواييل الكبيييي

ولييم طنشد يوا مطييل ديين تييالل يوايييل شمييلي و ي ا خيييف دط ييان ي سييل-يييا دق ديية يوايييل -كيييل لييم طشيين
يعي وكن ا بخكهي شهن دن يبل اب دين .ودن الوا

كن يو الخج ي شهي

سيي

دبخكي يطده
ًا
ييا شثييي دين الحيبياء والكخييهاي ولكين دطييان شيهن كحييهي دين ،يييل ييا هييذا ا خجيهل .ايجيع ييا ذلييك:
خطوي اب ا الن يم يا د ي لم شخوي /كندي هطشيلي ص151ي وديذاها اب ا :دبيهلم وايبشهسيه
لطهسين ابيو ي ص281ي .291
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األتراكمبؾؾـون،مطؿومأنمغشلتفمؼبمربقعمظؾـونماىؿقؾيمطونمهلومأثرػومؼب متقجففم
إظب معػوتـ ماظطؾقعي مواإلحلوس مبفو ،مإضوصي مإظب معو ممتقز مبف ماظشوسر معـ محسم
عرػػ،موسقارػمجقوذي .م
وضد محوولمعطرانمأنمؼشرحماٌؾودئماظرئقليمٌذػؾفماظشعرىمؼبمعؼدعيم
دؼقاغفمدـيم1908م،معمطدـبامسؾكمأػؿقيماظـظرةمإظبماظؼصقدةمؼبمعبؾؿفومالمؼبم
أبقوتفو ماٌػردة ،مصفق مؼدسق مإظب موحدة ماظؼصقدة مؼب معؼوبؾي موحدة ماظؾقً مسـدم
اظؼدعوءموذعراءمعدرديماإلحقوء،مطؿومؼدسقمإظبمزفقرمذكصقيماظشوسرمعـمخاللم
ذعره،موإظبمضرورةمأنمؼؽقنمذعرغوممموثالًمظؿصقرغوموذعقرغو،مصقؼقل:م"إنماظؾغيم
شريماظؿصقرمواظرأي،موإنمخطيماظعربمؼبماظشعرمالمصبىمحؿؿومأنمتؽقنمخطؿـو،م
بؾ مهلؿ مسصرػؿ موظـو مسصرغو ،موهلؿ مآدابفؿ موأخالضفؿ موحوجوتفؿ موسؾقعفؿ موظـوم
آدابـوموأخالضـوموحوجوتـوموسؾقعـو،موهلذاموجىمأنمؼؽقنمذعرغوممموثالًمظؿصقرغوم
وذعقرغو،مالمظؿصقرػؿموذعقرػؿ،موإنمطونمعػرشًومصكمضقاظؾفؿ،معؿقذؼـبومعذاػؾفؿم
اظؾػظقي" .م
وؼؼقل مصك معؼدعي مدؼقاغف ماظذي مغشره مدـي م1908م :مػذا مذعر مسصرى،م
وصكرهمأغفمسصرى،موظفمسؾكمدوبؼماظشعرمعزؼيمزعوغفمسؾكمدوظػماظدػر،مػذامذعرم
ظقسمغوزؿفمبعؾده،موالمهؿؾفمضروراتماظقزنمواظؼوصقيمسؾكمشريمضصده،مؼؼولمصقفم
اٌعـك ماظصققح مبوظؾػظ ماظصققح ،موال مؼـظر مضوئؾف مإظب معبول ماظؾػظ ماٌػرد،مممممممممم
وظقمأغؽرمجوره،موذومتمأخوه،مودابرماٌطؾع،موضورعماٌؼطع،موخوظػماًؿوم،مبؾم
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ؼـظرمإظبمعبولماظؾقًمؼبمذاتفموؼبمعقضعف،موإظبمعبؾيماظؼصقدةمؼبمترطقؾفو،م
وؼبمترتقؾفو،موؼبمتـودؼمععوغقفوموتقاصؼفو .م
وعـمأذفرمضصوئدهمؼبماالووهماالبؿداسكمضصقدةم"اٌلوء"،موضدمادؿفؾفومبؼقظف :م
داءفبمأظــــؿقبمصكـــؾًمصقــفمذػـــوئك م
مممعـــــمصؾـــقتكمصؿضوسػـــًمبرجــــوئل م

مممممم م

ؼذطر مأغفمطونمعرؼضـبومعرضني:معرضمايىمواظؼؾى،موعرضماىلد،موضدم
أذور مسؾقف مأصدضوؤه مبوظذػوب مإظب ماإلدؽـدرؼي ،مرجوء مأن مطبػػ مجقػو مورقىم
ػقائفومعـمآالعف،موأنمؼلرىمسـمغػلف،مظؽـفمٕمصبدمعومطونمؼرجق،مبؾمسوودهم
اٌرضون مػـوك ،مصؾٌ مذؽقاه ،موعزج ماظطؾقعي مععف مؼب مػذه ماظشؽقى ،مصنذا مطؾمممممممممم
عومصقفومصقرةمعـمجراحف،موصقفومؼؼقل :م
إغكمأضؿًمسؾــــكماظؿعؾّـــيمبوٌـك م
ممممممممممممممممممممممم

م

ممصـــــلمشربي-مضوظقا-متؽقنمدوائك

م

()1

إنمؼشػمػذاماىلؿمرقىمػقائفو م
مممممممممممممممممممممم

م

ممأؼؾطــػماظـقـــرانمرقـــىمػقائك؟ م

م

سؾٌمرقاصكمصكماظؾــــالد،موسؾّـــــــي م
مممممممممممممممممممممممصكمسؾــــــيمعـػـــــوىمالدؿشػـــــوئك م
عؿػـــــــــــــردمبصؾوبؿــــك،معؿػــــــــردم م
مممممممممممممممممممممممممممممم م

مبؽكبؿــــــــك،معؿػـــــــردمبعـــوئــــــــك م

م

( )1الخبّمة :الخمه والخحه،ل.
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ذوكمإظبماظؾقرماضطرابمخقاررى م
ممممممممممممممممممممممممممم

م

مصقفقؾـــــكمبرؼوحــــــفماهلقجــــــوء م

م

ثوولبمسؾكمصكرمأصـــؿموظقـــًمظــــــك م
مممممممممممممممممممضؾؾــــومطفذىماظصكـــــــرةماظصؿـــوء م
ؼـؿوبفومعـــقجمطؿــــــقجمعؽورػـــــك م
ممممممممممممممممممموؼػؿفـــــــومطوظلؼــــؿمصــلمأسضوئــك م
واظؾقرمخػّوقماىقاغىمضوئـــــؼ م
مممممممممممممممممممطؿــــدـبامطصــــدرىمدوســيماإلعلوء م
تغشكماظربؼــــيمطـــــدرةموطلغفــــوم م
ممممممممممممممممممصعــــدتمإظــكمسقـكمبمعـمأحشوئك م
واألصـــؼمععؿؽـــرمضرؼــــــحمجػـــــف م
مممممممممممممممممؼغضــــكمسؾــــكماظغؿـــراتمواألضذاء م
ؼومظؾغروبموعومبــــــفمعــــــمسؾـــرة م
مممممممممممممممممظؾؿلؿفــــوم،موسؾـــــــرةمظؾــرائـــــــــل م
أومظقسمغزسومظؾـفــــــور،موصرســــــي م
ممممممممممممممممظؾشؿـــــسمبقـــــمعكتـــــؿماألضــــقاء؟ م
وؼـوجك مصوحؾؿفمصكمودطمػذهماهلؿقمماظؿكمتداصعًمسؾكمغػلفموسؾكم
طؾمعومصكماظطؾقعيمعـمحقظف،مصقؼقل :م
م
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وظؼـــدمذطرتؽمواظـفـــــرمعـــــقدىبع م
مممممممممممممممممممممممممممواظؼؾـــىمبقـــــمعفوبــــيمورجـــوء م
وخقاررىمتؾدومووهمغقازـــــرى م
ممممممممممممممممممممممممممطؾؿـــكمطداعقـــيماظلقــوبمإزائك م
واظدععمعـمجػـكمؼلقؾمعؾبشؽبعؿبشؽبعو م
ممممممممممممممممممممممممممبلـوماظشعوعماظغـــــوربماٌؿــــرائك م
واظشؿسمؼبمذػؼمؼلقــــؾمغضورة م
ممممممممممممممممممممممممممصـــققماظعؼقـــــؼمسؾــــكمذرامدقداء م
عرتمخاللمشؿوعؿقــــــمهـــــدنبرا م
ممممممممممممممممممممممممموتؼطـــــرتمطوظدععــــــيمايؿــــــراء م
صؽلنمآخرمدععــــيمظؾؽـــــقنمضـــــــدم م
مممممممممممممممممممممممممعزجــــًمبكخـــــرمدععــــــيمظرثوئـــــل م
وطلغـكمآغلـــــًمؼقعــــــكمزائــــــال م
ممممممممممممممممممممممممصرأؼـــــًمصـــــلماٌـــرآةمطقػمعلوئك؟ م
وػك مضصقدة مبوػرة ،موبفو مطؾ مرقابع ماىدؼد مسـد مخؾقؾ معطران ،مصفكم
وربيمذعقرؼيمطوعؾي،مصىقبمصقفومغػلفماٌؾقؽيمبوألوجوعمواآلالم،موٕمؼؼؿصرمسؾكم
ذظؽ،مبؾمصى -مأؼضـبو -مسـوصرماظطؾقعيمعـمحقظفمبعدمأنمأودسفوموأضػكمسؾقفم
ضروحفموآالعف( .)1م
( )1ايظي :اب ا البي الدبه ي ي د ي لم شخوي /حو
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أػؿمعدارسمػذاماٌذػىم(االبؿداسكمأوماظروعوغلك) :م
غشل مؼبمزاللماٌذػىماالبؿداسكمبعضماٌدارسماظؿكمغبؾًمظقاءه،م
أو مضؾ :مغبؾً مظقاء ماظؿفدؼد مصك ماظشعر ماظعربك مايدؼٌ ،موأػؿفو :معدرديم
اظدؼقان،موعدرديمأبقظق،موعدرديمذعراءماٌففر .م
أ-معدرديماظدؼقان :م
وتؽقغً مػذه ماٌدردي معـ ماظعؼود موزعقؾقف -مسؾد ماظرغبـ مذؽرى،م
وإبراػقؿ مسؾد ماظؼودر ماٌوزغك ،-مصك معقاجفي معدردي ماحملوصظني ،مصلخذوام
ؼفوعبقن مذعراءػو ،موصك معؼدعؿفؿ :مذقضك موحوصظ مواظراصعك مواٌـػؾقركم
ربووظني مإزاحؿفؿ مسـ مضؿي ماجملد ماظؿك ماحؿؾقػو ،موطون مأذفر مطؿوبوتفؿ مذفرةم
وضلقةمطؿوبم"اظدؼقانمؼبماألدبمواظـؼد"ماظذىمأصدرهماظعؼودمواٌوزغكمدـيم
1921م ،موإظقف مغلؾً معبوسؿفؿ ،مصلرؾؼ مسؾقفؿ :معبوسي ماظدؼقان ،مطؿو مؼطؾؼم
سؾقفؿم–أؼضـبو-مذعراءماظدؼقانمأومعدرديماظدؼقان .م
وظؽـ ماًالف ماظذي مغشل مبني مذؽرى مواٌوزغك ،مواسبوز مصقف ماظعؼود مإظبم
جوغىماٌوزغك -مأدىمإظبمصؽمسراماىؿوسي،مصووفماظعؼودمواٌوزغكمإظبمذعرم
ذؽرىمؼـؼداغفموطبطؽوغف .م
وضد مطونماظعؼودمأضقىماظـالثيمسزمييموأرقهلؿمغػلـبومؼبماظدصوعمسـمػذهم
اٌدردي،مصشؽرىمطونمضبىماظعزظي،موؼؿفـىماألضقاء،مواٌوزغكماغصرف مإظبم
اظصقوصي ،موآثر مطؿوبي ماظؼصي مواٌؼول ماظصقػك ،مصؾؼك ماظعؼود موحده مؼداصع مسـم
عذػؾفموؼـوصحمأطـرمعـمػبلنيمسوعـبو،موضدمتؿؾؿذمسؾكمؼدؼفمبعضماألدبوءماظذؼـم
()57
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طوغقاممبـوبيماعؿدادمهلذاماالووهمبعدمسؿدهماظـالثيماألول،موعـمػمالءماألدبوء:م
ربؿقدمسؿود،موسؾدماظرغبـمصدضك،موروػرماىؾالوى،موشريػؿ ..م
وضد مدسو مذعراء مػذه ماٌدردي مإظب ماظشعر ماظقجداغك ،موإظب ماظؿعؿؼ مؼبم
تـوول ماٌعـك ،مواالدؿؼصوء مصك مسرض ماظػؽرة محؿك مؼصؾ ماظشوسر مإظب مأسؿوقم
ايؼقؼي موجقاػر ماألذقوء ،موأن مؼؽقن ماظشعر مإغلوغقهبو مؼؿلع مظؾؿعوغك ماإلغلوغقي،م
وألدرار ماظطؾقعي موخػوؼوػو ،موال مؼؼؿصر مسؾك ماظـوحقي ماظـػلقي ماظيت مؼـػعؾ مبفوم
وجدان ماظشوسر موسورػؿف ،مواحؿػقا مبوألخقؾي مواظصقر ماىدؼدة ،موتؾـقا مضضقيم
اظقحدة ماظعضقؼي ،موداصعقا مسـفو مدصوسـبو مطؾريـبا ،مصوظشعر م–سـدػؿ -مؼؼوس ممبؼوؼقسم
ثالثي :م
 -1مأن ماظشعر مضقؿي مإغلوغقي مضؾؾ مأن مؼؽقن مضقؿي مظػظقي ،مصققؿػظ ماظشعرم
بؼقؿؿفمإذامترجؿمإظبمظغيمعـماظؾغوت .م
-2مأنماظشعرمتعؾريمسـمغػسمصوحؾف،مصوظشوسرماظذىمالمؼعربمسـ مغػلفمصوغعم
وظقسمذامذكصقيمأدبقي .م
 -3مأن ماظؼصقدة مذات مبـقي محقي ،موظقلً مأجزاء معؿـوثرة مصبؿعفو ماظقزنم
واظؼوصقي .م
شري مأغفؿ مٕ مؼلؿطقعقا م–ؼب مذبول ماظؿطؾقؼ -ماظقصوء مبؽؾ معو متطؾؾقه مصكم
اظعؿؾماظشعرىمعـمعؼوؼقس.موخبوصيماظقحدةماظعضقؼيماظيت متؿطؾىمأنمتؽقنم
اظؼصقدةمطفلدماإلغلون،محبقٌمالمتلؿطقعمأنمتؼدممبقؿـبومأومتلخره،موالمتلؿطقعم
أنمتزؼدمبقؿـبومأومتـؼصمآخر،موظقمصعؾًمالخؿؾمبـوءماظؼصقدةمواغفورمبـقوغفو .م
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صوظعؼود-موػقمرأسماظدسوةمإظبمػذهماظقحدة-محنيمأسودمغشرمدؼقاغفمدـيم
1928م مأجرى متعدؼالً مؼب مبعض مضصوئده ،مصؾدل ،موزاد موغؼص ،موعـ ماظؼصوئدم
اظؿك مأسود ماظـظر مصقفو مسؾك مػذا ماظـقق :ماظشوسر ماألسؿك ،مايى ماألول ،مطقطىم
األضقوغقس،مدؾوقماظشقورني،مرثوءمرػؾي،ماظؽروان،مصقرةمايؾقى،مايؿوم،مإظبم
ربي ماظشعر ،محظ ماظشعراء ،مأحالم ماٌقتك ،مايؾقى ماظـوظٌ ،مزعوغـو ،ماظعؼؾم
واظعقارػ( .)1م
**م**م** م

عدرديمأبقظق :م
ؼبمدـيم1932ممضومماظدطؿقرمأغبدمزطكمأبقمذودىمبؿؽقؼـمعبوسيمأدبقيم
أرؾؼمسؾقفوم"عبوسيمأبقظؾق"مأوم"عدرديمأبقظؾق"موطونمعـ مبنيمأسضوئفو:مأغبدم
ربرم ،موإبراػقؿ مغوجك ،موسؾك مربؿقد مرف ،موطوعؾ مطقالغك ،موسؾك ماظعـوغك،م
وربؿقد مأبق ماظقصو ،موحلـ مطوعؾ ماظصريصك ،موأغبد مضقػ ،موأغبد ماظشوؼى،م
وشريػؿ ..م
وضد ماخؿري مأعري ماظشعراء مأغبد مذقضك مرئقلـبو مهلو ،موطون مذظؽ مصك مذفرم
دؾؿؿربمدـيم1932م،موضدمتقصكمؼبمظقؾيم 14مأطؿقبرمعـماظعوممغػلف،مأىمبعدمأضؾم
عـمذفرؼـمعـمرئودؿفمهلذهماىؿوسي،مصكؾػفمعطرانمؼبمرئودؿفو .م
) )1ياجع :يوايل ط سية 1928م دقهبمية بطببية سيية 1916مي وايظيي:
بسييخهذيه الي شخوي/

يهطه اليقي اب بي الني يم

السييب ى ييهييو ي ص118ي ط اي الطبه يية ال طييةي سييية 1379ه ي1979 -م

الطببة الثهيطة.
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وطونمعـمأػؿمأشراضفو(:)1م م
-1ماظلؿقمبوظشعرماظعربكموتقجقفمجفقدماظشعراءمتقجقفـبومذرؼػًو .م
-2معـوصرةماظـفضوتماظػـقيمؼبمسوٕماظشعر .م
-3مترضقيمعلؿقىماظشعراءمعودؼهبوموأدبقهبومواجؿؿوسقهبو،مواظدصوعمسـمطراعؿفؿ .م
وضد مأصدرت مػذه ماىؿوسي مذبؾي مهؿؾ مامسفو ،موتـشر مأدبفو ،موتذؼعم
أصؽورػو ،موػك مذبؾي م" مأبقظؾق" ،مصؽوغً مأول مذبؾي مخصصً مظؾشعر موغؼده مؼبم
اظعوٕماظعربك،مطؿومأغفومأصدرتماظؽـريمعـماظؽؿىمواظدواوؼـمظؾعضمأسضوئفو .م
وبؾغمتلثريم"أبقظؾق"مؼبماظشعرماظعربكمأنمطـريـبامعـماظشعراءماظؽؾورمضدمتلثروام
بفوموبلجقائفوماظروعوغلقيموععورطفوماألدبقيماٌػقدة،موحؼؼقامسـمررؼؼفوماجملدم
واظشفرة(.)2م م
وعـمأػؿمعوماعؿوزتمبفمآثورمأدبوءمػذهماٌدردي:ماظـزسيماظروعوغلقيماظؼوئؿيم
سؾك موجقب ممتـقؾ ماظشعر مًؾفوت ماظـػس ،موتلعالت ماظػؽر ،مؼب مظػظ مرذقؼم
وأدؾقب معؿقرر ،موخقول معؾؿؽر ،محبقٌ متظفر مذكصقي ماظشوسر ماظػـقي ،موؼـطؾعم
غؿوجفمبفو .م
وضد مضوعًمػذهماٌدرديمبـقرةمودؼدؼيمطؾريةمؼبمبـوءماظؼصقدةماظػـك،م
صـظؿ مبعض مذعرائفو معو مؼلؿك مبوظشعر ماير ،مواحؿػك مبعضفؿ مبوظشعر ماٌردؾ،م
وغقسقا ماألوزان ،موجددوا مصقفو ،موسددوا ماظؼقاصك ،موغظؿقا ماظشعر ماظؼصصك،م
( )1ايسييه

ي ي اب ا الدبه ييي لسسييخهذ ال ي شخوي/

اي الطبه ة ال طة يحي دشخبة الكمطه

ب ي الديييبم ت ييهج ي ص 266ي 267ي ط

اب هي ة.

( )2ايظي :دذاها اب ا :دبهلم وايبشهسه

لطهسين ابيو ي ص .289
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واظرواؼوت ماظؿؿـقؾقي،مواألضصقصي ماظشعرؼي،موصوشقاماألغوذقدمؼبماهلقوممبوظطؾقعيم
ووصػ ماىؿول مواظؿقدث مسـ مأسؿؼ مخطرات ماظـػس ماإلغلوغقي مشري معؾوظنيم
بوٌـودؾوتماظطورئي،موايوالتماظقضؿقيماٌؾقي .م
وغودوا مبؿقرر ماظؼصقدة مؼب مذؽؾفو موعضؿقغفو ،موؼب مصؽرتفو موصقرتفوم
اٌقدقؼقي معـ مضققد مطـرية ،مورددوا معذػى ماظػـ مظؾػـ موعذػى ماظػـ مظؾققوة،م
وأنماظشعرمسورػيموخقول،موصؽرةموعقدقؼك،موصقرةمذعرؼي(.)1م م
ؼؼقلمإبراػقؿمغوجكم :م
ؼومصمادىمرحـــــــــؿمآماهلــــــــــقى م
ممممممممممممممممممم

ممممممطــونمصرحـبومعـمخقولمصفقى م

مممم م

ادؼــــــــــكمواذــربمسؾكمأرــــالظف م
ممممممممممممممممممممممم

مممممواروكبممسـكمروٌوماظدعــــعمروى م

مم م

طقــــػمذاكمايىمأعلـــكمخؾـــــرـبا م
مممممممممممممممممممممممموحدؼــبومعـمأحودؼٌماىقى؟ م
وبلورًــــــومعــــمغداعـــكمحؾـــــــؿ م
مممممممممممممممممممممممػــؿمتقاروامأبــدـباموػـــقماغطقى م
**م**م** م
ؼــومرؼـــوحـبـــومظقـــسمؼفـــدأمسصػفو م
ممممممممممممممممممممغضـــىماظزؼـــًموعصؾــوحكماغطػـــو م
( )1ياسه

يا اب ا الدبه ي لسسخهذ ال شخوي/
()61
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وأغومأضؿــــوتمعـــــموػـــــؿمسػـــــــو م
مممممممممممممممممممممموأصــــكماظعؿــــرمظــــوسمعــــــوموصـــــــك م
طـــــؿمتؼؾؾـــًمسؾـــــكمخـفـــــره م
ممممممممممممممممممممممالماهلــــقىمعــــــولموالماىػــــمشػـــو م
وإذاماظؼؾــــىمسؾـــــكمشػراغــــــــف م
ممممممممممممممممممممطؾؿـــــــــومشورممبــــــــفماظـصــــؾمسػـــــــــو م
**م**م** م
ؼومشراعـبـــــومطـــــونمعــــكمصــــلمدعـــكم م
مممممممممممممممممممممممضـــدرـبامطوٌـــقتمأومصــــكمرعؿــــــــف م
عومضضقـــــومدوســـــيمصــــلمسردــــــــــف م
ممممممممممممممممممممممموضضقـــــوماظعؿــــــــرمصـــــلمعـــلمتـــــــف م
عوماغؿزاســــــكمدععـــــــــــيمعـمسقـف م
ممممممممممممممممممم

ممممواشؿصــــــوبكمبلــــــؿيمعــــــمصؿف؟ م

مممممم م

ظقًمذعــــــرىمأؼــــــمعـــفمعفربكم م
مممممممممممممممممممممممم

ممممأؼــــــــمميــــــــضكمػوربمعـمدعف؟ م

ممم م

وؼؼقلمؼبمضصقدةمأخرىمبعـقانم"ادؿؼؾولماظؼؿر" :م
أضؾــؾممبــــــــــقطؾــــؽماألشــــــــرم م
ممممممممممممممممممممم

مممعــومأزؿـــــــــلماألبصــــــــــــــــــــورمظؽْ م

مم م

م
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اظعقـــــمبعـــــدكمؼـــومضؿـــ ؿبر م
مممممممممممم

مسؿقـــــوءمواظدغقــــومحـــــــؾؽْ م

مم م

**م**م** م
متضـــــــكموراءمدقوبـــــي م
ممممممممممممممم

م

ممهـــــــقمسؾقـــــؽموتؾـؿــــؽْ م

م

وأغومرػقـــــــــمطكبـــــــــــي م
مممممممممم

م

مخبــقارـــــــــرىمأتقػؿـــــؽْ م

م

**م**م** م
طـمحقٌمذؽًمصؿومأغـــو م
ممممممممممممممممممم

م

مإالمععـقبــــكمبوحملــــــــــــــــولؿب م

م

م
أشــــدومظؼددــــــؽمبوٌــــــــك م
مممممممممممممم

موأزورمسرذــــؽمبوًقــــولؿب م
**م**م** م

ضؿــرماألعــــوغكمؼومضؿـــــــــــــر م
ممممممممممممممممممإغـــــــــــــــكمبفــــــؿمعلؼــــــؿ م
أغــــًماظشػــــــوءماٌدخـــــر م
مممممممممممممممممصودؽىمضقوءكمصكمدعــكم م
**م**م** م
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خـــــذغكمإظقــــؽمونـــــــك م
مممممممممممممممممممـــــومأســــوغكمصـــــكماظــــرى م
ضدحكمترغؼمصودؼــــــــــــــك م
مممممممممممممممضـــــدحماظشعــــــوعمعطفــــــــــــرا م
وؼؼقل مسؾك مربؿقد مرف معصقرـبا مبعض معػوتـ ماظطؾقعي ماظرؼػقي ،معوزجـبو مبفوم
حلقبفموذعقره :م
إذامداسىماٌوءمزؾماظشفر م
مممممممممممممموشوزظًماظلقىمضقءماظؼؿـــــــر م
ورددتماظطريمأغػودفـــــــــو م
مممممممممممخقاصؼمبنيماظـدىمواظزػـــــــــــــر م

مم
م

وغوحـــــًمعطقضــــــيمبوهلــــــقى م
مممممممممممممممتـوجكماهلدؼؾموتشؽقماظؼدر م
وعرقبمسؾكماظـفرمثغرماظـلقــــــــؿ م
ممممممممممممممؼؼؾـؾمطـــؾمذـــــراعمسؾـــــــــر م
وأرؾعًماألرضمعـمظقؾفــــــو م
ممممممممممممعػوتــــــمزبؿؾػــــــوتماظصـــقر م
ػـوظؽمصػصوصيمؼبماظدجك م
ممممممممممممممطــــلنماظـلقــؿمبفـــــومعومذعــر م
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أخذتمعؽوغـــــــكمؼبمزؾفـــــو م
ممممممممممممممذرؼـــدماظػــــمادمطؽقــــىماظـظـــر م
أعرمبعقـــكمخــــاللمماظلؿـــــوء م
مممممممممممموأرــرقمعلؿغرضًومصـــلماظػؽــــــــــر م
أروظعموجفؽمهًماظـكــقؾ م
ممممممممممموأدـــؿعمصقتـؽمســــــدماظـــــفـــــر م
إظبمأنمميؾماظدجكموحشؿك م
ممممممممممموتشؽــــــقماظؽكبـــــيمعـكماظضـــــفر م
وتعفىمعـمحريتكماظؽوئـوت م
ممممممممممموتشػــــؼمعـــــكمنــــقمماظلقــــر م
صلعضـــكمألرجــعمعلؿشرصـــوم م
مممممممممممظؼــــوءكمصكماٌقسـدماٌـؿظـــــر م
ج-معدرديمذعراءماٌففر :م
ؼب مأوائؾماظـصػماظـوغل معـماظؼرنماظؿودعمسشر ماضطرمبعضمأبـوءماظشومم
إظب ماهلفرة معـ مورـفؿ مبلؾى ماالضطفود ماظلقودك ،مواظصراع ماظدؼـك ،مواظػؼر،م
واظؿطؾع مإظب مايرؼي مواظؽلى مأو ماظـراء ،موضد ماوف مػمالء ماٌفوجرون مإظبم
األعرؼؽؿني :ماظشؿوظقي مأوالً ،مواىـقبقي مبعدػو مبـقق مسشرؼـ مسوعـبو ،مثؿ متقاظًم
اهلفراتموتؿوبعً .م
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وضد مظؼك مػمالءماٌفوجرونمعؿوسىمطـريةمؼبمأولماألعر،موععمذظؽمصؼدم
سؽػمبعضفؿمسؾكمدراديماآلدابماظغربقي،موأغشلوامرابطؿنيمظألدبماظعربكمصكم
اٌففر،مػؿو :م
-1ماظرابطيماظؼؾؿقي :م
وضد متلدلً مؼب مغققؼقرك مبلعرؼؽو ماظشؿوظقي مدـي م1920م ،موطوغً مرؼودتفوم
ىربان مخؾقؾ مجربان ،موعـ مأسضوئفو :مغلقى مسرؼضي ،موسؾد ماٌلقح محداد،م
وعقكوئقؾ مغعقؿي ،موإؼؾقو مأبق معوضك ،مورذقد مأؼقب ،موشريػؿ .موطوغً مػذهم
اىؿوسيممتقؾمإظبماظؿفدؼدمواظـقرةمسؾكماظشعرماظؿؼؾقدى .م
-2ماظعصؾيماألغدظلقي :م
وضد متلدلً مؼب ماظربازؼؾ مبلعرؼؽو ماىـقبقي ،مأدلفو معقشول مععؾقف مدـيم
1932م ،موعـ مأسضوئفو :ماظشوسر ماظؼروى مرذقد مخقرى ،موإظقوس مصرحوت ،موصقزىم
اٌعؾقف،موذؼقؼوه:مذػقؼمورؼوض،موغعؿيمضوزان،موحؾقؿمخقرى،موشريػؿ.موطونم
ػمالءماظشعراءمؼعؿؾقنمسؾكمأنمؼؽقنمظؽؾمأدؼىمأدؾقبفمؼؾؿؽرمصقفمعومؼشوء،مععم
عقؾفؿ مإظبماحملوصظيمسؾكماظرتاثماظؼدؼؿ،موصقوغيماظـرواتماألدبقيماظيتمضبقؼفوم
األدبماظعربك،مواظعؿؾمسؾكمسؼدماظصؾيمبنيماظؼدؼؿمواىدؼد .م

أػؿمخصوئصماألدبماٌففرى :م
 -1ماظؿلعؾمؼبمحؼوئؼماظؽقنموايقوة،موادؿؾطونماظـػسماإلغلوغقي،مبؿلعؾم
اظشوسرمغػلف،موعشورطؿفمٌـمحقظف،مصفذامإؼؾقومأبقمعوضكمؼصػمعبولمايقوة،م
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وؼــك مسؾك ماظـػقس ماىؿقؾي ،موؼـعك مسؾك ماظذؼـ مال مؼشعرون مبفذا ماىؿول،م
صقؼقل:م م
أؼفذاماظشوطكموعــــومبـــــــــؽمداء م
ممممممممممممممممممممممممم

مطقــــػمتغدومإذامشـــــــــــدوتمسؾقال؟ م

ممم م

إنمذرماىـوةمصكماألرضمغػــس م
ممممممممممممممممممممممممم

متؿـــــــــؿـكمضؾـــــــؾماظرحــقؾماظرحقال م

مممم م

وترىماظشقكمؼبماظقرودموتعؿك م
مممممممممممممممممممممممممممم

م

مأنمترىمصقضفـــــــــوماظـــــدىمإطؾقــــال م

م

واظذىمغػلفمبغقـــــــرمعبــــــولم م
مممممممممممممممممممممممممم

م

ممالمؼرىمؼبماظقجــقدمذقـــــؽومعبقـال م

م

صؿؿؿعمبوظصؾحمعومدعــــــًمصقف م
مممممممممممممممممممممممممم

م

مالمدبػمأنمؼزولمحؿـــكمؼــــــــــزوال م

م

أغــــًمظألرضمأوالموأخــــــريا م
ممممممممممممممممممممممم

م

ممطـًمعؾؽومأومطـًمسؾـــــــدـبامذظقـــال م

م

طؾمغــفؿمإظبماألصقلموظؽـ م
مآصيماظـفؿمأنمطبـــــــــــوفماألصــــقال م

ممم م
ػقمســـىءمسؾكمايقوةمثؼقؾ م
م

معـــــمؼظـقبمايقــــــوةمسؾؽومثؼقـــــال م

م

م
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أؼفذاماظشــــوطكموعومبؽمداء م
مطـمعبقالمترىماظقجقدمعبقال م
-2ماظـزسيماظؼقعقيموايـنيمإظبماظقرـ م
وػق مأعرمرؾعلمميؾقفمايـنيمإظبماألػؾ،موؼػرضفماظقصوءمظؾقرـ،مواألدكم
ظػراضف،موايلرةمسؾكمعومؼـزلمبفمعـمأحداثمأومغؽؾوت،مصؼدمزؾماٌففرؼقنم
عرتؾطني مبلوروغفؿ م ،مؼؿلٌقن مظرضقخفو مهً مايؽؿ ماالدؿعؿورى ،موؼعؿؾقنم
سؾكمإؼؼوزماظقسك،موإثورةماظضؿريماظعوٌكمضدماٌلؿعؿرؼـ،مؼؼقلمذػقؼمععؾقفم
صوحىمدؼقانم"ظؽؾمزػرةمسؾري" :م
ممممممممأغومإنمدؼــطًمصكذمعؽوغكمؼومرصقؼكمؼبماظؽػــوح م
مممممممممواغبؾمدالحك،مالمطبـؽمدعكمؼلقؾمعـماظلالح م
مممممممواغظــرمإظبمذػؿكقبمأرؾؼؿومســـؾكمػـــــقجماظرؼــــــوح م
ممممممممواغظــــرمإظبمسقــــــكمأشؿضؿومسؾكمغقرماظصؾــــــــوح م
مممممممأغومظـــؿمأعً،مأغومٕمأزلمأدسقكمعـمخؾػماىراح م
وؼؼقلمرؼوضماٌعؾقفمؼبمايـنيمإظبماظقرـ :م
م

ػـــــــــؾمؼومترىمغعقدم م

مممممإظقــــــؽمؼومظؾـــون؟ م

صؿصــــــــــدقماظقسقدم

م

مممممممممممممممممموؼلؿــــحماظزعــون م

صؾؾــــــــدىماٌففقر م

م

مممممممممممممممممموطقخكماألخــضر م

أحؾـــــكمعـماظؼصقر م

م

ممممممممممممممممممواظذػىماألصــػر م

ػؾمؼــومتـــــرىمغعقد م

م

مممممممممممممممممممإظقؽمؼــــومظؾـون؟ م
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وؼؼقلمرذقدمأؼقب :م
أسؾؾمغػلكمإنمدؽؿًمبعقدة م
ممممممممممممموظؽـفوماألؼــــــــوممتؾهبومهلـــــــومتؾـقبو م
صؾؾفمػوتقؽماظربوموربقسفـــــــوم م
مممممممممممصنغكمضدمضقعًمؼبمتربفوماظؼؾؾو م
وؼومحؾذامذاكماظـلقؿمصنغـكم م
مممممممممممظقـعشـكمذاكماظـلقؿماظذىمػؾو م
وؼؼقلماظشوسرماظؼروىمرذقدماًقرى :م
أخًماظعروبيمػققبـؽـكمطػـك م
ممممممممممممممممممممممم

م

ممممممأغومسوئــــــــدمألعقتمؼبمورـك م

-3ماظـزسيماظروحقي :م
وضد مغشلتمػذهماظـزسيماظروحقيمعـ مادؿغراضفؿمؼبماظؿلعؾ،موخبوصيمسـدعوم
وازغقامبنيمعقضػمطؾمعـماظشرقمواظغربمعـماظؼقؿماظروحقيمواظؼقؿماٌودؼي،ممموم
جعؾفؿ مؼؾفلون مإظب مآ مبوظشؽقى ،موؼدسقن مإظب ماحملؾي ،مواظؿعوون مواظؿضوصر،م
وؼمعـقنمبؾـوءمجقػرماإلغلون،موبوألخقةماإلغلوغقي،مواظعطوء،مواإلؼـور .م
وضد مذوعمؼبمأدبفؿماظؿلوعحماظذيمؼؼقممسؾكماحملؾيمظؾؿفؿؿعماإلغلوغكم
طؾف معـ مشري متعصى مظدؼـ مأو معذػى ،مؼؼقل مربؾقب ماظشرتقغك مصك مإحدىم
ضصوئده :م
م
()69

فى ضوء األدب الحديث

طؾمذعىمصشـوماظؿعصــــىمصقـــــفم م
مممممممممممممممممممممممممم

م

مػون،مواٌقتمعـموراءمػقاغف م

وؼؼقلمؼبمضصقدةمأخرى :م
ضوظقا:مهىماظعرب؟مضؾًمأحؾفؿ م
ممممممممممممممممممممممممم

م

ممؼؼضكماىقارمسؾكقبمواألرحوم م

ضوظقا:مظؼدمخبؾقمسؾقؽ،مأجؾؿفؿ م
ممممممممممممممممممممممممممم

م

مأػؾكموإنمخبؾقامسؾكقبمطرام م

ضوظقا:ماظدؼوغي؟مضؾً:مجقؾمزائؾ م
ممممممممممممممموتزولمععفمحزازةموخصوم م
م
-4ماظؿقجفمسبقماظطؾقعيموعزجفومبوألحودقسماإلغلوغقي :م
صؼد ماوفقا مإظب ماظطؾقعي ،موجلدوػو ،موجعؾقػو محقي معؿقرطي ،موعزجقػوم
بعقارػفؿموأحودقلفؿ،مؼؼقلمإؼؾقومأبقمعوضكمؼبموصػموالؼيم"صؾقرؼدا"ماألعرؼؽقي :م
دؽؾً:معومراقمغػلكمعـمربودـفو؟ م
مممممممممممممممممممممصؼؾًمظؾـوس:مبودؼفوموخوصقفو م
وعومحؾؾًمعـماألذفور؟مضؾًمهلؿ م
ممممممممممممممممممممإغكمصؿـًمبؽودقفوموسورؼفـــو م
وعومػقؼًمعـماألزػور؟مضؾًمهلؿ م
ممممممممممممممممممممايىمسـدىمظـوعقفوموذاوؼفو م
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ضوظقا:موعومتؿؿـك؟مضؾًمعؾؿدرا م
ممممممممممممممؼوظقؿـكمروئرمأومزػرةمصقفـــــــــــو م
وؼؼقلمؼبمضصقدةمظفمبعـقانم"اٌلوء" :م
اظلقىمترطضمؼبماظػضوءماظرحىمرطضماًوئػني م
واظشؿسمتؾدومخؾػـــــــفومصػـــــــــــراءمسوصػيماىؾني م
واظؾقـــــــرمدـــــوجمصوعـًمصقفمخشـــــــقعماظزاػدؼـ م
ظؽــؿومسقــــــــــوكمتوئفؿــــــــــــــونمؼبماألصــــــؼماظؾعقد م
مممممممممممممممممممممممممدؾؿكممبوذامتػؽرؼـ م
ممممممممممممممممممممممممدؾؿكممبوذامهؾؿني م
أرأؼًمأحالمماظطػقظيمدبؿــػكمخؾـــــــــــــػماظؿكقم م
أممأبصرتمسقـوكمأذؾوحماظؽفقظــــــــيمصـــــــلماظغقـــقم م
أممخػًمأنمؼلتكماظدجكمايوغكموالمتلتكماظـفقم م
أغومالمأرىمعومتؾؿقـنيمعــــــــــــماٌشوػـــــــدمإغــــؿو م
مممممممممممممممممممممأرالهلومؼبمغوزرؼؽ م
مممممممممممممممممممممظؿؿؿمؼومدؾؿكمسؾقؽ م
وصقفومؼؼقل:م م
المصرقمسـدماظؾقؾمبنيماظـفـــــرمواٌلؿـؼـــــع م
طبػكمابؿلوعوتماظطروبموأدعــعماٌؿقجع م
م
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إنماىؿولمؼغــقىمعـؾماظؼؾحمهًماظؾــــــــرضع م
ظؽـمٌوذاموزســنيمسؾـــكماظـفورموظؾــــــــــــدجو م
مممممممممممممممممممممممممممأحـــالعفمورشوئؾف م
مممممممممممممممممممممممممممومسوؤهموطقاطؾف م
إنمطونمضدمدرتماظؾــــالدمدفـقهلــــومووســقرػــــــو م
ٕمؼلؾىماظزػرماألرؼــــــــــٍ..موالماٌقوهمخرؼرػو م
طال،موالمعـعماظـلوئؿمصـــــــكماظػضــــــــوءمعلـريػو م
عومزالمصكماظقرقمايػقػ،موصكماظصؾومأغػــودفو م
ممممممممممممممممممممواظعـدظقىمصداحف م
ممممممممممممممممممممالمزػـــــرهموجـوجف م
أصغكمإظبمتؾؽماىداولمجورؼوتمصكماظلػقح م
وادؿشؼكماألزػورمصكماىـوتمعومداعًمتػــقح م
ومتؿعكمبوظشفىمصكماألصالكمعومداعًمتؾـــــقح م
عـمضؾؾمأنمؼلتكمزعونمطوظضؾوبمأوماظدخـــون م
مممممممممممممممممممالمتؾصرؼـمبفماظغدؼر م
مممممممممممممممممموالمؼؾذقبمظؽماًـــرؼر م
وؼؼقلمعقكوئقؾمغعقؿيمعؿقدثـبومسـماظغوبموأذفورهمورققره :م
أذفورماظغوبمهققـو م
مممممممممممممممممممممممممممممممممورققرماظغوبمتـوجقــــــو م
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وزػـــــــــــــقرماظغوبمتصوصقـو م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

موتصوصقـــــــــــفوموتفـقـــــــــــو م

**م**م** م
اظرؼــــــحممتـــــرمبــــــومخؾؾــــــو م
م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممم م

مصقؿقــــــــــسمايقرمهلــومرربو م

واظشؿــــسمبؾطــــػمتؾــــــؿمأوم م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

ممجفــــــــــوموتذرقبمظـومذػــؾــــــو م

**م**م** م
أشصـــــــــــونماظغوبمتالسؾـــــــو م
ممم

م

م

م

موػقامماظغـــــوبمتداسؾــــــــو م

وصكـــــــــــقرماظقادىمتدسقغو م
م

م

م

موصدىماألجـــراسمؼعوتــؾـو م

**م**م** م
ػومػؿمأترابكمضــدمدــــــرحقا م
مم

م

مممممممممم

مصكماظغوبمؼؼقدػؿماٌرح م

وبؼقًمأغوموحدىمدؽـــــــرا م
م

مممممممممم

مغومؼرضصمؼبمضؾؾكماظػرح م

**م**م** م
م
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صفؾلًمسؾكمطؿػماظـفــــر م
معومبنيماظعقدٍمواظزػـــــــــر م

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
اظعوٕمممؾؽؿـــــكموأغــــــــوم م

مدؾطونماظعوظـــــؿمواظدػــــــر م

ممممم م

**م**م** م
-5موعـمخصوئصمذعراءماٌففر:ماظؿؿلؽمبوظقحدةماظعضقؼي،موعقؾفؿمإظبم
اظرعز،مواالػؿؿوممبوظصقرةماظشعرؼي،مطؿومعوظقامإظبمادؿكدامماظؾغيمايقي،مواظؽؾؿيم
اٌعربة ،مواألدؾقب ماظلفؾ ماظلؾس ،مشري مأن مبعضفؿ موضع مصك مادؿكدام مبعضم
األظػوزماظعوعقيمأوماظؼرؼؾيمعـفو .م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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اظػصؾماظـوظٌ م
اظــرموصـقغف م
زؾ ماظــر مإظب مسصر مإمسوسقؾ مؼردػ مؼب مضققد ماحمللـوت ماظؾدؼعقي ماظؿكم
ورثفومعـمسصقرماظضعػ،مبؾمزادمضعػومورطوطيممبومدخؾفمعـمأظػوزمترطقيموأوربقيم
وسوعقي،مذظؽ مإظبمضقؼماألشراضمواٌعوغكمواألخقؾي،موطونماظــرمالمؼعدومبعضم
اظردوئؾماظدؼقاغقيمواإلخقاغقي(.)1م م
صؿعمأنمعالعحماظـفضيماظعؾؿقيمواظػؽرؼيمطوغًمضدمبدأتمتشؼمررؼؼفومسبقم
اظظفقرمععمذبكءمايؿؾيماظػرغلقي،موععمأنماٌصرؼنيمطوغقامضدمأخذوامؼشعرونم
حبؼقضفؿ ماظلقودقي ،موؼعؿؾقن مسؾك مهرؼر مأغػلفؿ ،مودبؾقصفو معـ مربؼي مايؽؿم
االدؿعؿورى مواالدؿؾدادى -مصنن مربؿد مسؾك مٕ مؼؿح مهلؿ مادؿكدام مػذهم
ايؼقق ،موحؽؿفؿ محؽؿـبو معلؿؾدـبا مظقس مصقف مذقرى موال معو مؼشؾف ماظشقرى ،مصظؾم
تطؾّعماٌصرؼنيمإظبماظـفضيموايرؼيمعؽؿــبومؼبمصدورػؿمؼـؿقمذقؽـبومصشقؽـبومحؿكم
ػقهمهلؿماظـؿوءمواإلٔورمؼبمسفدمإمسوسقؾموعومتالهمعـمسفقد .م
وطون مظؾعقاعؾماظيتمذطرغوػو م– مؼبماظػصؾماألول -معـماالتصولمبوظغربم
وغشرموإحقوءماظرتاثماظعربكماظؼدؼؿ،موازدػورماظؿعؾقؿ،موزفقرماٌطؾعي،مواغؿشورم
اظصقوصي -مأثرمطؾريمؼبمغفضيماظــرمودبؾصفمعـمضققدموأثؼولماظؾدؼعمواظزخورفم
اظؾػظقي .م

( )1ياسه

يا اب ا الدبه ي لسسخهذ ال شخوي/
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وطون مزفقر ماٌطؾعي مواغؿشور ماظصقوصي معـ مأطـر ماظعقاعؾ متلثريـبا مؼب مهررم
اظــرمعـمضققدهموأشالظف،مصؼدمطونماظؽُؿمبوبمضؾؾمسصرماظـفضيمؼعؿؿدونمسؾكماظـلخم
سـ مررؼؼ ماظقراضي ،موؼؽؿؾقن مظطوئػي مربدودة معـ ماٌـؼػني موسؾقي ماظؼقم ،مصؾؿوم
سرصـوماٌطؾعيمواغؿشر ماظؿعؾقؿمصكمرؾؼوتماظشعىماٌكؿؾػيمأصؾحماألدبمواظعؾؿم
ذعؾقني،موأصؾحماظؽُؿمبوبمؼضعقن مغصىمأسقـفؿمأغفؿمالمطبورؾقنماظطؾؼيماٌـؼػيم
اظعؾقومؼبماألعيمصقلى،مبؾمطبورؾقنماألعيمسؾكماخؿالفمرؾؼوتفو .م
وضد مأحدث مذظؽ متطقرـبا موادعـبو مؼب مأدؾقب ماظؽؿوبي ،مإذ مأخذ ماظؽؿوبم
واألدبوءمؼالئؿقنمبنيمأدؾقبفؿمورؾؼوتماظشعىمحؿكمتػفؿمسـفؿمعومؼرؼدونمأنم
ؼؼقظقه،موحؿكمالمودمعشؼيمؼبمػذاماظػفؿ،موعـمػـو مأخذتماألدوظقىماألدبقيم
وـح مإظب ماظؾلوري موعراسوة ماظلفقظي ،مصوظؽوتى مؼلعك مجوػدـبا مإظب متؾلقطفوم
وتقلريػومحؿكمتروجمصكماىؿفقر .م
وعو مسؿؾؿف ماظصقػ مؼب مػذا ماالووه مطون مأودع موأسؿؼ محبؽؿ مأغفوم
دبورى مطؾ ماظطؾؼوت مؼب ماألعي مال ممتقز مبني مرؾؼي مورؾؼي ،مبؾ مظعؾ مسـوؼؿفوم
بوظطؾؼوتماظدغقومتزؼدمسؾكمسـوؼؿفومبوظطؾؼوتماظعؾقو،مألغفومترؼدمأنمتـؿشرمؼبمأودعم
عبفقرمممؽـ،موأنمتغرىمػذاماىؿفقرمبلفقظيمأدؾقبفوموضربفومعـفمحؿكمؼؼؾؾم
سؾقفوموؼطؾؾفو .م
وإذامطونماظؽؿوبمطبورىماظطؾؼيماٌـؼػيماظيتمتؼرأمصننماظصققػيمدبورىم
عبفقر ماألعي مأو ماظؽـرة ماظلوحؼي مصقفو ،مظذا مصنن ماظصقػك مضبؿوج م–دائؿـبو -مإظبم
اظؿؾلقط مصك ماألدؾقب مواظؿػؽري مأطـر مممو مضبؿوج معمظػ ماظؽؿوب ،موعفؿو مطوغًم
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اظػؽرةماظيتمؼؿـووهلوماظؽوتىماظصقػكمعرتػعيمؼبمغػلفومصنغفمالبدمأنمؼؾلطفومإظبم
أضصكمحد،محؿكمتؽقنمواضقيمأعوم ماظؼراء،موجؿكمالمصبدوامأدغك معشؼيمؼبم
صفؿفوموتصقرػو،موالبدمأنمؼصػكمظػظفؿو،موأنمطبؿورمهلومظغيمدفؾيمؼلرية،محؿكم
تؼرتبمعـماظذوقماظؾلقطماظلفؾمصكماألعي،موحؿكمؼػفؿماظؼورئمعومؼؼرؤهموؼعقفم
وسقـبومصقققـبو( .)1م
وهلذه ماألدؾوب موشريػو مبؾغً ماظؽؿوبي مصك مسصرغو مايوضر معـزظي مسوظقي،م
وأصؾقً ممتؿوز مبلفقظي ماألدوظقى مووضقحفو ،موترتقى ماألصؽور موضقتفو ،مواظعـوؼيم
بوٌعـك ،مواظؿقرر معـ مضققد ماظؾدؼع ،مواظؾعد مسـ ماظزخورف ماظؾػظقي ،مطؿو ماتلعم
غطوضفو مظؿشؿؾ ماٌؼول ،مواظؼصي ممبكؿؾػ مأذؽوهلو ،مواظرواؼي ،مواٌلرحقي ،مواظلريم
واظرتاجؿماظذاتقيمأوماظؿقؾقؾقي .م
وعـ مأذفر مأسالعفو :ماظشقخ مربؿد مسؾده ،معصطػك مظطػك ماٌـػؾقرك،م
عصطػكمصودقماظرصوسك،مسؾدماظعزؼزماظؾشرى،مسؾدماظعزؼزمجووؼش،مأغبدمحلـم
اظزؼوت ،مإبراػقؿ مسؾد ماظؼودر ماٌوزغك ،مربؿد مصرؼد مأبق محدؼد ،مربؿد ماًضرم
حلني،ماظشقخمعصطػكماٌراشك،مسؾوسمربؿقدماظعؼود،مربؿدمحلنيمػقؽؾ،م
أغبدمأعني،مرفمحلني،متقصقؼمايؽقؿ،مربؿقدمتقؿقر،موشريػؿمطـريون ..م

م
م

( )1ايظي :اب ا البي الدبه ي يا د ي لم شخوي /حو
()77

يخي ص176ي .177

فى ضوء األدب الحديث

عـممنوذجماظؽؿوبيمؼبمػذاماظعصر :م
ؼقمماظعقدمظؾؿـػؾقرك :م
طؿىماٌـػؾقركمصكمطؿوبفماظـظراتمعؼوالًمهًمسـقانم"ؼقمماظعقد"،مجوءم
صقف :مال متلتك مظقؾي ماظعقد محؿك مؼطؾع مؼب ممسوئفو منؿون مزبؿؾػون :منؿ مدعقد،م
ونؿمسبقس .م
أعو ماألول مصؾؾلعداء ماظذؼـ مأسدوا مألغػلفؿ مصـقف ماألردؼي موايؾ،م
وألوالدػؿ ماظؾعى مواظؿؿوثقؾ ،موألضقوصفؿ مأظقان ماٌطوسؿ مواٌشورب ،مثؿ مغوعقام
ظقؾؿفؿ مغقعـبو مػودئـبو معطؿؽــبو متطوؼر مصقف ماألحالم ماىؿقؾي محقل مأدرتفؿ متطوؼرم
ايؿوئؿماظؾقضوءمحقلماٌروجماًضراء .م
وأعو ماظـوغكمصؾألذؼقوءماظذؼـمؼؾقؿقنمظقؾؿفؿمسؾكمعـؾمعبرماظغضو(،)1مؼؽـقنم
ؼب مصراذفؿ مأغقــبو مؼؿصدع مظف ماظؼؾى ،موؼذوب مظف ماظصكر ،محزغـبو مسؾك مأوالدػؿم
اظقاضػني مبني مأؼدؼفؿ مبلظلـؿفؿ موبلسقـفؿ ..معوذا مأسدوا مهلؿ مؼب مػذا ماظققم معـم
ثقوب مؼػوخرون مبفو مأغدادػؿ ،موظعى معبقؾي مؼزؼـقن مبفو معـوضدػؿ؟ مصقعؾؾقغفؿم
بقسقدمؼعؾؿقنمأغفؿمالمؼلؿطقعقنماظقصوءمبفو .م
م

( )1ال

ه :حجي دن ابثل تحبل دن ك ما التحاي وجديل يبق
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مصفؾمألوظؽؽماظلعداءمأن مميدوامإظب مػمالءماألذؼقوءمؼد ماظربمواٌعروف؟م
وؼػقضقامسؾقفؿمؼبمذظؽماظققمماظـزرماظؼؾقؾمممومأسطوػؿمآ،مظقلفؾقا مألغػلفؿم
ؼبمبوبماٌروءةمواإلحلونمعومدفؾمظصوحىمحوغقتماظؿؿوثقؾ؟()1م .م
إن مرجالً مال مؼمعـ مبوٓ موردؾف ..موآؼوتف موطؿؾف ..موضبؿؾ مبني مجـؾقف مضؾؾـبوم
طبػؼ مبوظرغبي موايـون ،مال مؼلؿطقع مأن مميؾؽ مسقـف معـ ماظؾؽوء ،موال مضؾؾف معـم
اًػؼون مسـدعو مؼرى مصك ماظعقد ،مصك مررؼؼف مإظب مععؾده ،مأو معـصرصف معـ مزؼوراتفم
رػؾي معلؽقـي ،مبوظقي ماظـقب ،مطودػي ماظؾول( ،)2مداععي ماظعني ،مهوول مأن متؿقارىم
وراء ماألدقار مواىدران مخفالً معـ مأثقابفو موصقاحؾفو مأن متؼع مأغظورػـ مسؾكم
بمدفوموصؼرػو،مورثوثيمثقبفو،موصراغمؼدػومعـمعـؾمعوممتؿؾهمبفمأؼدؼفـ،مصالمصبدم
بدـبامعـمأنمؼدصعمسـمغػلفمذظؽمبويـقمسؾقفو،موسؾكمبمدفوموعرتبؿفو(،)3مألغفمؼعؾؿم
أنمعبقعمعوماجؿؿعمظفمعـمصـقفماظلعودةموأظقاغفومالمؼقازىمذرةمواحدةمعـم

( )1طحيي بذلك هل

ة طي ة شهن

ذشيهيه ييا كول الدقيهلي ود ه هيه :كن ادي كي ك اي
ن خ بيي ثديلي ينهول

كن خحيخيى

كتذل م ،ي دن

يي دن الديديي ولكيهه ج
ًا
بيهه يوم ي خدثه ً
يهنا النييهيو ي ولكييل يطيين هلي يبمخهييهي يخهببهيه هلي دي لهيهي ثييم كن يي لهييه حييطييني يمدييه يهدييه
يهجدهن م ابمي و يخ هن اليخدثهل دن ي ط مههي وهو ط يخ م كدل الديخب بين ي طيل -شييل كن

طشييون سييبا حييقهئهده وخبهسييخهده يييا يييوم ييب ي كن ط ييي اليييه ،يطييل وطسييب واي يي ّييق لهدييهي وخيييك لهدييه
الخدثهلي وا خذي لمجي يين بليل كتطل يا اخههم هذل الد كي ي ثم اي يف.
( )2شهس ة البهل :سيئة النهل.
( )3دخي خهه :يقيهه و ؤسهه.
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اظلعودةماظؿكمؼشعرمبفومصكمأسؿوقمضؾؾفمسـدعومميلحمبقدهمتؾؽماظدععيماٌرتضرضيم
صكمسقـقفو ..م
حلى ماظؾمدوءمعـ مربـماظدػرموأرزائفمأغفؿمؼؼضقنمعبقعمأؼوممحقوتفؿم
صك مدفـ معظؾؿ معـ مبمدفؿ موذؼوئفؿ ،مصال مأضؾ معـ مأن مؼؿؿؿعقا مبرؤؼي مأذعيم
اظلعودةمصكمطؾمسوممعرةمأومعرتني .م
**م**م** م
م
ذفقدان-مألغبدمحلـماظزؼوت م
طؿى ماظزؼوت مهً مسـقان م"ذفقدان" :ماظؾفؿ مال مرادقب مظؼضوئؽ موال مععؼىم
يؽؿؽ،مجعؾًماظشفودةمروحماىفود،مواظؿضققيمررؼؼماجملد،مواظػداءمسؾودةم
اٌـؾماألسؾك ..م
وعصرمذاتماظؿورؼخماألزظب،مواظرتاثماًوظد،مضدمطؿؾًمػذاماظؿورؼخمبدعوءم
ذفدائفو ،موأثؾً( )1مػذا ماظرتاث مجبفود مأبـوئفو ،موسرصً ماظلؿوء مضؾؾ مأن مؼعرفم
شريػوماألرض،مصالمؼشؿدمجزسفومهلذامايؽؿ،موالمؼرصضقب()2مصربػومهلذاماظؾالء .م
وعو محفوجمودوس( )3مإالمذفقدان،مطؿؾًمهلؿوماظلعودةمأنمؼؽقغومصكمأولم
دفؾمعـمغقعمجدؼد .م

( )1كثم  :ك م .
( )2

يييض

بيهه:

يي .

( )3نجه و و :،هده حهي ا الطييان الد يى سية 1934م.
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إن ماظقادى()1ؼقم مضؿ مإظب مأحشوئف مبؼوؼو موظدؼف ماظصرؼعني مضد مضقى مصكم
صدرهمغؾضمايقوةمودبقبمصكمجلؿفمدبقىماظػؿقة،مألن ماظقرـممتقؿفماظدعقعم
وهققفماظدعوء;مصؽؾؿومطـرتماظؼرابنيمسؾكمعذحبف،موصوضًماظـػقسمسؾكمثراهم
ازدادمضدادي،مواتؼد()2مغبودي،مواذؿدمضقة،موتؼرؼىماظػداءماٌكؿورمغؽؾيمألدرة،م
وظؽـفمحقوةمألعي،موذبدمظقرـ .م
**م**م** م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
) )1الد اي بهلوا ى هيه :وا ى الييل الذى
) )2اخق  :احخبلي واخق ندهسخل :الخهب

م هلطل ييه
واحخبم .
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اٌؼول م
اٌؼول:محبٌمضصريمؼبماظعؾؿ،مأوماألدب،مأوماظلقودي،مأوماالجؿؿوع،مؼـشرم
ؼبمصققػيمأومذبؾي( .)1م
وتطؾؼ ماٌؼوظيمسؾكماٌقضقعماٌؽؿقبماظذيمؼقضحمرأؼـبومخوصهبو،موصؽرةم
سوعي ،مأو معللظي مسؾؿقي مأو ماضؿصودؼي مأو ماجؿؿوسقي ،مؼشرحفو ماظؽوتى موؼمؼدػوم
بوظرباػني( .)2م
وصـ ماٌؼول مواحد معـ مأػؿ ماظػـقن ماألدبقي ماظيت مدوسد ماغؿشور ماظصقوصيم
اظقرضقي مواإلظؽرتوغقي مسؾك مازدػورػو مؼب مسصرغو مايدؼٌ ،موػق مصـ ماظػؽرةم
اٌرطزة ،مواظؾؿقي ماظعوبرة ،مواظؽؾؿي ماٌـؿؼوة ،مشري مأن مػذا ماالغؿشور ماظقادعم
اظلرؼع مهلذه ماظصقػ ماظقرضقي مواظصػقوت مواٌقاضع ماإلظؽرتوغقي مضد مأشرىم
طـريؼـمعـمشريماٌمػؾنيمالضؿقوممصـماظؽؿوبيمبصػيمسوعيمواٌؼولمبصػيمخوصي،م
إلدراطفؿموسقرةمعلوظؽماظػـقنماألدبقيماألخرىمعـماظشعر،مواظؼصيم،مواظرواؼي،م
وحؿكماظؼصيماظؼصريةمواألضصقصي،مزـهبومعـفؿمأنماٌؼولمػقماظؾوبماألؼلرمواألظنيم
واألرقع مواألضرب ،معؿقػؿني مأن مطؾ مذبؿقسي معبؾ معرصقصي مأي مرص مطونم
حؿكمظقمطونمبالمرصػموالمدؾؽموالمحؾؽيموالمأدواتمصـقيمميؽـمأنمؼؽقنمعؼوالم
أو مأن مصبعؾ معـ مصوحؾف مطوتؾـبو ،محؿك مرأؼـو مبعضفؿ مؼؽود مؼؽقن مخطقؾـبو مأو معمظػًوم
أطودميقهبو ،مصقلؿفؾ ماٌؼول ممبو مؼلؿفؾ مبف ماًطؾي مأو ماظؽؿوب ،موال مؼؽود مبعضفؿم

( )1الدبجم الوسط  :ده " ول"
( )2ابسموا بند الحهياي ص.94
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ؼػرق مبني ماًرب موايؽوؼي مواٌؼول م ،مممو مؼؿطؾى معـ ماٌؿكصصني ماٌمػؾنيم
وضػوتمغؼدؼي،مطؿومؼؿطؾىمعـماظؼوئؿنيمسؾكماظصقػماظلقورةموخبوصيماظؽربىم
عـفوموعـمطؾورمطؿوبفوموغوضدؼفومغظراتمصوحصيمصقؿومؼـشر،موسؼدمدوراتمتدرؼؾقيم
وتلػقؾقيمظشؾوبماظؽؿوب،موأنمتظؾماألسؿدةماظؽربىمعدراسمصؽرؼي،موأالمؼلؿحم
ظغريمطؾورماظؽؿوبمبوخرتاقمعلوحؿفو،مؼبممتققزمواضحمبنيمطؾورماظؽؿوبموأسالعفؿم
وبنيماهلقاةماظذؼـمصبىمأنمؼـشرمغؿوجفؿمؼبمأبقابمبرؼدماظؼراءموسبقػو،موػقم
عوتزالمبعضماظصقػماظؽربىمهوصظمسؾقفمإظبمحدمطؾريم.م م
ممممممممموأطودمأجزممأنمصػقوتماظرأي،موأضالممطؾورماظؽؿوب،موضدرةماظصقػمسؾكم
ادؿؼطوبمأوظؽؽماظؽؿوبماظؽؾورمظؾؽؿوبيمصقفومععمعصداضقيماظصققػيمصقؿومؼـشرمعـم
أخؾورمػقمأػؿمعومميقزمصققػيمسؾكمأخرىموؼعطلمهلذهمعقزةمسؾكمتؾؽ،موؼشفعم
اظؼورئ ماظقاسل ماٌـؼػ مسؾك مإؼـور مذراء مصققػي مدون مأخرى ،مبؾ مضد مؼؽقنم
طوتىمبعقـفمأومطوتؾونمأومبعضماظؽؿوبمػؿمدرمعداوعيمبعضماظؼراءمسؾكمضراءةم
صققػي مدون مأخرى مأو مأن مؼؽقن مظألخرى مغػس ماألوظقؼي مأو مدرجي ماإلضؾولم
واظشغػ مسـدػؿ ،مطؿو مأن مبعض ماألبقاب ماظـوبؿي مضد متؽقن موراء مرواج مصققػيم
دونمأخرىمأومزؼودةمغلؾيماظؿقزؼعمؼبمؼقممسـفمؼبمؼقممآخر،موأودنبمظقمطونمؼبم
طؾ معمدلي مأو مودقؾي مغشر مصققػي مطوغً مأم مذبؾي مأم معقضعـبو مإظؽرتوغقهبو موحدةم
ظضؿون مجقدة ماألسؿول مصؽرؼهبو موصـقهبو موإبداسقهبو مصضال مسـ مرصد ماألخطوء ماظػودحيم
أدؾقبقهبوموظغقؼهبومورؾوسقهبومؼبمعومؼـشرمسؾكمبعضماٌقاضع،مممومؼػؼدماألسؿولمجوغؾـبوم
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طؾريـبا معـ مضقؿؿفو موبفوئفو موروغؼفو مصضالً مسـ متؼدؼرػو مواحرتاعفو مؼب مبعضم
األحوؼني ،محؿك مصور ماإلتؼون ماظذي مػق مأصؾ معـ مأصقل مدؼــو مادؿــوء ،موطودم
االدؿــوءمؼبماًروجمسؾكماظـصمأنمؼؽقنمأصال،موطُؿمبوبماٌؼولمسؾكماىؿؾيم
صرؼؼونم:ماظؽوتىماٌؿكصصمواظؽوتىماظشؿقظلموظؽؾمدورهموغؽفؿف،مأعوماظؽوتىم
اٌؿكصص مصفق معـ مضبؾس مغػلف مسؾك مصـ معـ مصـقن ماٌؼول ماظلقودل،مممممممممممممممممممممممم
أوماظدؼين،مأوماالضؿصوديم،مأوماظػين،مأوماظرؼوضل،مأوماظعؾؿل،محبقٌمؼصؾحمسؾؿـبوم
ؼبمصـف،موسالعيمبورزةمبنيمضرائفماٌؿكصصنيممبومضدمؼصؾمبفمإظبمطقغفمسؿدةمم
أومعرجعـبومالمميؽـموووزهمصقؿومحؾسمغػلفمسؾقف،موػذهمعدرديمتلؿقؼماظؿؼدؼر،م
شريمأنمصوحىمػذاماالووهمععممتقزهماظشدؼدمصقفمؼؽقنمؼبمحوجيمعوديمإظبم
ضدرةمطؾريةمسؾكمحؾسماظـػسمسؾكمػذاماظػـموطؾحمعبوحفومسؿومدقاه،مغظرـبام
التلوع ماهلؿقم مواظرشؾي ماىوربي مظدى مطـريؼـ مؼب ماإلدالء مؼب مطؾ مصـ مبدظقممممممممممممم
أومبطرف،موػذهماظؼدرةمسؾكماظؿقؽؿمؼبماظـػسمالمؼلؿطقعفومطؾماظـوسمأومطؾم
اظؽؿوب ،مسؾك مأن مخروج ماظؽوتى معرة مػـو موػـوك مال مطبرج مبف مسـ مطقغف مطوتؾـبوم
عؿكصصـبوم .م
ممممممممأعوماظؽوتىماظشؿقظلمصفقمذظؽؿماظؽوتىماظذيمؼؿكذمعـماجملؿؿعموصـقغفم
وضضوؼوه ماٌؿـقسي معودة مخصؾي موادعي ،مصفق مأذؾف معو مؼؽقن مبوظشوسر مأو ماظروائلممممممممممممم
أوماظؼوصمأوماٌصقرماظذيمؼؾؿؼطمطؾمعومطبطػمغظرهمأومؼلرتسكماغؿؾوػف،مظقسم
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حورىمظقؾمطؿومؼؼقظقن ،مإمنومػقمعؾدعمأومعػؽرمأومعـؼػمعفؿقممبفؿقمماظعوعيم
تؿلع معدارطف ماظـؼوصقي مواظػؽرؼي ماتلوع مػذه ماهلؿقم موتؾؽ ماألعوغلم
واٌلؿفدات ،مصفق معؿؿؾع مظألحداث معؿعؼى مهلو مؼعؿؾ مضؾؿف محقٌ مذد ماغؿؾوػف،م
شريمأغفمؼبماألسؿماألشؾىمؼؼػمسـدمزقاػرماألعقر،موإنمتعؿؼمأومتلعؾمأومحوولم
دربمأشقارمبعضفومصؼدمالمؼؽقنمبعؿؼمػذاماٌؿكصصماٌـؼطعمظػـف،موحؿكمظقم
حوظػف ماظؿقصقؼ مؼب معؼول مػـو مأو مػـوك مصلصوب مصقف ماحملز ،مصنن ماظؿكصص مؼظؾم
دبصصـبو مواٌؿكصص مؼظؾ معؿكصصـبو مواٌؾدع معؾدسـبو مواٌـؼػ معـؼػًو مواٌػؽرم

عػؽرـبامواهلقاةمػقاةم.م

ممممموالذؽمأنماٌؼولمالمضبؿوجمإظبمعؼدعوتم،مبؾمإغفمالمضبؿؿؾفو،موالمميؽـمأنم
ضبؿؿؾفو،مطؿومأغفمالمضبؿؿؾمايشقموالماإلرـوبماٌؿؾموالمحؿكمشريماٌؿؾ،مطؿوم
أغفمظقسمحبـومأطودميقهبومؼؼقممسؾكماظؿلصقؾمواظؿقثقؼ،مأومحشقمبعضماٌصودرمػـوم
أومػـوك،مطؿومأغفمالمضبؿؿؾمتعددماٌقضقسوتم،مصفقمصؽرةمعرطزةمحقٌمطوغًم،م
وطقػمجوءتم،موعؿكماغؿفًماغؿفكم.م م
ممممممموصبىمأنمؼؿقؾكمطوتىماٌؼولمبوٌقضقسقي،مصالمؼؿكـذمعــفمدـالحـبومأومدـقػًوم
علؾَّطًومسؾكمخصقعفماظشكصقني،مأومؼؽقنماٌؼولمودقؾيمتؽلقبـىمأومابؿـزاز،مصفـذام
ﳁﳃﳄ
ﳂ
وذاكمعكظفمإظبماظلؼقطمحؿؿـبومطؿومضولمتعوظبم:مﭐﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ
ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﱠ (.)1
( )1سوي الي  :اآلطة .17
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ثؿ مإن ماٌؼول مذلن مأي مسؿؾ مأدبل مإعو مأن مؼؽقن موزقػقهبو مصقلى م ،مأو مإبداسقهبوم
وزقػقهبو ،مأو مإبداسقهبو موزقػقهبو موإغلوغقهبو ،م مصوألول مؼمدي مردوظي مآغقي موضؿقي مضد متؽقنم
عطؾقبي مؼب محقـفو ،موضد متؽقن معؾقي مظدرجي مأال مؼؾبلؿغـك مسـفو ،مشري مأن متلثريػوممممممممممممم
ال مؼؿفووز موضً مغشرػو مبؾ محؿك مضد مال مؼدرك موضً مغشرػو مظؿلورع ماألحداثم
ودرسيمتغطقيمبعضفومسؾكمبعضم،موعـؾمػذهماظؽؿوبوتماظقزقػقيمالمدبؾدمسؿالموالم
هػر مادؿ مطوتىٍ مؼب مذاطرة ماظؿورؼخ م ،موضد مؼؽقن ماٌؼول معع مبؾبعده ماظقزقػلم
عؿلؿـبو مبلؿي ماإلبداع مظغقؼهبو موأدؾقبقهبو مأو مصؾلػقهبو موصؽرؼهبو مأو معؾبؿمبلؿـبو مبفؿو مععـبو مإظبم
جوغىمردوظؿفماظقزقػقي،مممومصبعؾمتلثريهمأودعموواضعفمأصضؾ،موذبولماالػؿؿومم
بفمأمشؾ،موظػًماظـظرمإظبمطوتؾفمأذد،موذظؽمسؾكمضدرمعومؼؽقنمظفمعـمبصؿيممممممممممم
أومتلثري،مصقؼولم:مصالنمععينممبؼوالتف،مضبرتممذاتفموضؾؿفموضراءهموعؿوبعقف،موؼؼدرم
ظؼدعفمضؾؾماًطقمعقضعفوم.م م
مممممممممأعوماظـؿطماألسؾكمصفقمذظؽ ماظـؿط ماظذيمميؿؾؽ مإظبمجوغى ماظػؽرمدقرم
اظؾقونموغوصقيماظؼقل،مصؿؿدصؼماظؾالشيمعـفمتدصؼو،موؼففؿمسؾقؽمايلـمعـفمدصعيم
واحدة،مصالمتدريمأجوءكمػذامايلـمعـمجفيماظعؿؼمؼبماظػؽرمأممعـمجفيم
جقدةماظرصػموحلـماظلؾؽموجرسماإلؼؼوع،مععمعومضبؿؾفماٌؼولمعـمجقاغىم
إغلوغقيمتؽودموريمذبرىمايؽؿيم،مأوماٌـؾموتؿلعماظرؤؼيمظدىمطوتؾفمإدراطًوم
وواضعـبو ماتلوع ماظؽقن موجقاغؾف ماٌرتاعقي ،مصؿؿفووز معبقع ماألبعود ماحملؾقي مإظبم
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أبعودموآصوقمأودعمتـؼؾمصوحؾفومعـماحملؾقيمإظبماظعوٌقي،موإنمطونمػذامطؾفم
ممومؼؽؾػمصوحؾفمطـريـبامعـماىفد مواٌشؼيموضبؿوجمإظبمعزؼدمعـماظرتؼٌموعـم
اظعـوءمواٌـوبرةم.م م
ممممممموعـمحقٌماظؽؿموسددماألدطرمواظؽؾؿوت،مميؽـمأنمتؼلؿماظؽؿوبيماٌؼوظقيم
إظب مأربعي مأظقان م :مأوهلو موػق ماألذد مضصرـبا موميؽـ مأن مؼلتل مؼب مدطرؼـ مإظبم
ػبلي مأدطر مومبو مال مؼزؼد مسـ مػبلني مطؾؿي م ،موػق معو مميؽـ مأن مغطؾؼ مسؾقفم
ػؿليمأومحملي،موثوغقفوماًوررةموتلتلمعومبنيمدؿيمأدطرمإظبمسشرةمأدطر،مومبوم
المصبووزمعوئيمطؾؿي،موثوظـفوماٌؼولموؼؽقنمعومبنيمأحدمسشرمدطرـبامإظبمػبلنيم
دطرـبامومبومالمصبووزمػبلؿوئيمطؾؿي،موعومزادمسؾكمذظؽمصفقمعؼوظي،مإذمإنمزؼودةم
اٌؾـكمتدلمسؾكمزؼودةماحملؿقىمأوماٌعـك،موظقسمػذامتؼلقؿـبومرؼوضقهبومأومغفوئقهبوم
أو مضورعـبو ،مإمنو مػل مربووظي مظؿؼرؼى ماٌصطؾقوت مورؤؼي متطرح مظؾـؼوش ماظؼوبؾم
ظؾؿراجعيمأوماظـؿوءمضدمغؿػؼمحقهلومأومحقلمبعضفوموضدمشبؿؾػموضدمغلؿعمرأؼـبوم
آخرمغراهمأدقمصـعدلمسـمرأؼـومػذامإظقفم،مصفلمرؤؼيمظؾؿؼرؼىم،موربووظيماظؿؼـني،م
ووضع ماألدس ماظيت مميؽـ مأن متلفؿ مؼب مظػً مغظر ماظـوذؽي معـ مذؾوب ماظؽؿوبم
واظؾوحـنيمإظبمبعضماٌقازؼـماظيتمؼؽبزكبغؾبقنؽبمبفومواٌؼوؼقسماظيتمؼؼقلقنمسؾقفوم .م
ممممممم وؼؾؼكمععمطؾمذظؽمعومؼعطكمهلذاماٌؼولمبصؿيمدونمذاكمأومأصضؾممعـف،ممممممممممم
أومعومصبعؾمٌؼولمعومأومطوتىمعومروغؼًومخوصـبومومسوتمممقزة،محبقٌمتؽودمتشريم
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إظبمصوحىماٌؼولمحؿكمظقمحذفمامسفمسـمعؼوظف،مصؾفمالزعؿف،موظؼؾؿفمروغؼف،م
وظؽؾؿوتف مجردفو موإضبوؤػو مورعزؼؿفو ،موىؿؾف معقدقؼوػو ،موظعؿؼ متػؽريه موتلعؾفممممممممممم
عومصبعؾماىؿقعمؼشريونمإظقفمدونمدقاهم،موالمسزاءمظؾدخالء .م
وظقس ماٌؼولمصــبومجدؼدـبامصكمأدبـوماظعربك،مصؾذورماٌؼوظيمضدمأزفرتمصكم
أدبـو ماظعربك معـذ ماظؼرن ماظـوغك مظؾففرة ،مومتـؾً مسؾك مأحلـ مصقرػو مصكم
اظردوئؾ موخوصي ماإلخقاغقي مواظعؾؿقي ،موعـ مذظؽ مردوظي ماظرتبقع مواظؿدوؼرم
ظؾفوحظ،موضدمطؿؾفومبلدؾقبمدوخرمؼؿقدثمصقفومسـمأحدمععوصرؼف .م
وصك ماظعصرماظعؾودك ماظـوغك،موبظفقرمابـماظعؿقدمواظؼوضكماظػوضؾمتلثرتم
"اظردوظي مأو ماٌؼوظي" مبطرؼؼي مػذؼـ ماألدؼؾني مصك ماظؽؿوبي ،موذظؽ مصك ماظؿزامم
اظلفع مواالسؿؿود مسؾك ماحمللـوت ماظؾدؼعقي ،موإن مجوء مذظؽ مسؾك محلوبم
اٌعـك .م
وادؿؿرت مطؿوبي ماٌؼوالت-هً مسـقان ماظردوئؾ -مسؾك مػذه ماظطرؼؼيم
حؿكمبداؼيماظـفضيمايدؼـيموزفقرماظصقوصي .م
وصكماظعصرمايدؼٌمسرصًماٌؼوظيمسفدػوماظذػؾك،مصؼدمتعددتماظصقػم
غؿقفي مظؾصراع مايزبك ،موسؿؾً مطؾ مصققػي مسؾك مادؿؼطوب ماظالععني معـم
اظؽؿوب موغبؾي ماألضالم ماىرؼؽي ،مظؽلى مأوصر مسدد معـ ماظؼراء ،موٕ مؼؼؿصر ماألعرم
سؾك ماظصقػ مايزبقي ،مبؾ متعددت مطذظؽ ماجملالت ماظـؼوصقي مواألدبقي ،مغؿقفيم
ظؾؿؼدم ماظـؼوصك ،مواالزدػور ماألدبك ،مواظقسك ماظصقػك ،مصؽؿو مطوغً مػـوك:م
"اظلقودي" ،مو"اظؾالغ" ،مو"طقطى ماظشرق" ،مو"اىفود" مصك ماٌقدان ماظلقودكم
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طوغً مػـوك :م"اهلالل" ،مو"اٌؼؿطػ" ،مو"اظعصقر" ،مو"اظردوظي" مصك ماٌقدانم
اظـؼوصكمواألدبك .م
وطوغً ماٌؼوظيمػكمأػؿماظقدوئؾماظؿكمطبورىمبفوماألدبوء مضراءػؿمسـم
ررؼؼ متؾؽ ماظصقػ مواجملالت ،موطون مظؾصراع مايزبك مبني ماظصقػ ماظـورؼيم
بؾلونماألحزاب،مطؿومطونمظؾؿـوصسماظشدؼدمبنيماجملالتماظـورؼيمبؾلونماظـؼوصيم
واألدب -مأثر مبوظغ مصك متـشقط مطؿوبي ماٌؼوظي ،ماظؿك متقصرت مهلو مطؾ مسقاعؾم
االزدػورمصكمذظؽمايني ..م
وضد متعددت مأظقان ماٌؼوالت ،مصؽون معـفو :ماٌؼوظي ماظلقودقي ،مواٌؼوظيم
األدبقي ،مواٌؼوظي ماظؿورطبقي ،مواٌؼوظي ماظػؾلػقي ،مواٌؼوظي ماظؿعؾريؼي ماظؿك مؼؽقنم
عقضقسفومسؾورةمسـماغطؾوعماظؽوتىمأومذعقرهمووهمحدثمععنيمأومعقضػمخوصم
أومعشفدمعو .م
وضد مسـك ماظؽؿوب مبؽؿوبي معؼوالتفؿ ،مصؿوظقا مإظب ماظدضي مواظرتطقز ،موبراسيم
اظعرض ،معع مرقاسقي ماظؾغي مودفقظؿفو ،مودالدي ماظصقوشي ،معع ماالدؿفوبي مظروحم
اظعصر،مواالػؿؿوممبشؽقغفموضضوؼوه .م
وضد مبؾغمعـمازدػورماٌؼوظيمصكمػذاماظعصرمأنمطـريـبامعـماظؽؿىماىقدةم
اظؿك مغراػو ماآلن مظؽؾور ماظؽؿوب ،موغراػؿ مؼعؿزون مبفو ،موؼذطروغفو مؼب معؼدعيم
آثورػؿ -مإمنومغشرتمأوالًمصكماظصقػمسؾكمػقؽيمعؼوالت،مثؿمعبعًمبعدمذظؽم
صكمذؽؾمطؿى،موعـمػذه ماظؽؿى:معـموحكماظؼؾؿمظؾراصعك،محدؼٌماألربعوءم
ظطف محلني ،مصك مأوضوت ماظػراغ محملؿد محلني مػقؽؾ ،محصود ماهلشقؿ ،موضؾضم
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اظرؼح مظؾؿوزغك ،معطوظعوت مصك ماظؽؿى موايقوة ،مودوسوت مبني ماظؽؿى مظؾعؼود،م
وصقضماًوررمألغبدمأعني( .)1م
وممو مالمذؽمصقفمأنمطؿوبماٌؼولمضدمأدوامدورـبامبورزـبامصكمحقوتـوماظـؼوصقيم
واألدبقي،موأدفؿقامإدفوعـبومطؾريـبامصكمعؼووعيماالحؿالل،موإهلوبمايؿوس،موإذطوءم
اظـقرة،مصؽوغًمعؼوالتمسؾدمآماظـدؼؿ،موعصطػكمطوعؾ،موربؿدمصرؼد،موأعنيم
اظراصعك ،موسؾد ماظؼودر مغبزة ،موأغبد محوصظ مسقض -مأذد مإؼالعـبو مسؾك ماإلنؾقزم
عـمطؾمذلء.موعـمعؼوالتمعصطػكمطوعؾمصكمصققػيماظؾقاء:م"ظقؼؾماٌصرؼقنم
ظألعيماإلنؾقزؼي،مإذامطونمدودؿفومضدمغلقامأومتـودقامسفقدػؿمووسقدػؿمصنغـو-م
ععوذر ماٌصرؼني مٕ مغـلفو ،مظقؼقظقا محبرؼي موصراحي موادؿؼالل مطؾ معو مؼعؿؼدون،م
وعومبفمؼشعرون ،محؿكمتعؾؿماألعيمأغفؿمأحقوءمؼـوضؾقنمسـمحؼقضفؿموالمؼؼؾؾقنم
اٌذظيمواظعور .م
إن مضقوع ماالدؿؼالل معصقؾي مسؾك ماٌصرؼني ،موظؽـ مػـوك معصقؾي مأخرى،م
وػكموجقدمأصرادمأدغقوءماوروامبوظقرـقي،مثؿمٌومؼؽلقامعـماالدؿؼاللماظعوجؾ،م
واظربح ماظؼرؼى ،ماغؼؾؾقا مإظب ماالحؿالل مؼعؾدوغف موؼؿؿؾؼقغف ،مػمالء مػؿ ماٌصقؾيم

) )1ايظييي :خطييوي اب ا الني يم يي د ييي ديين كوائيل القييين الخهسييع حييي هلي

طييهم النيييا الكبيييى

الثهيط ي يية لمي ي ي شخوي كندي ي ي هطش ي ييلي ص374ي 376ي ط اي الدب ي ييهيف بد ي ييي س ي ييية 1987م الطبب ي يية
التهدسة.
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اظؽربىمصكمعصر،موبفؿمؼلؿدلمأسداؤغومواٌؾغضقنمألعؿـومسؾكمعقتماظعقارػم
صقـو"( .)1م
طؿومبرزمبعضماظؽؿوبمصكمطؿوبيماٌؼولماالجؿؿوسك،مسؾكمسبقمعومغرىمصكم
طؿوبوتماٌـػؾقركموشريه،موغؼرأمظؾؿـػؾقركمهًمسـقانم"ايفوب":م"ذػىم
صالنمإظبمأوروبوموعومغـؽرمعـمأعرهمذقؽو،مصؾؾٌمصقفومبضعمدـنيمثؿمسودموعومبؼكم
ممومطـومغعرصفمعـفمذلء ..م
ذػى مبقجف مطقجف ماظعذراء مظقؾي مسردفو ،موسود مبقجف مطقجف ماظصكرةم
اٌؾلوءمهًماظؾقؾيماٌوررة،موذػىمبؼؾىمغؼكمروػرمؼلغسمظؾعػقموؼلرتؼحمإظبم
اظعذر ،موسود مبؼؾى معؾػػ( )2معدخقل مال مؼػورضف ماظلكط مسؾك ماألرض مودوطـفو،م
واظـؼؿيمسؾكماظلؿوءموخوظؼفو،موذػىمبـػسمشضي()3مخوذعيمترىمطؾمغػسمصقضفو،م
وسود مبـػس مذػقبوبي( )4مغزقباسي مال مترى مذقؽـبو مصقضفو ،موال متؾؼك مغظرة مواحدة مسؾكممممممممممم
عومهؿفو،موذػىمبرأسمممؾقءةمحؽؿـبومورأؼـبو،موسودمبرأسمطرأسماظؿؿـولماٌـؼىم
المميؾمػومإالماهلقاءماٌرتدد،موذػىموعومسؾكموجفماألرضمأحىمإظقفمعـمدؼـفم
وورـف،موسودموعومسؾكموجففومأصغرمؼبمسقـقفمعـفؿو( .)5م
( )1خي ييهي ا اب ا البي ي ي ي ي ي الب ي ييي النه ي ييي بسي ييخهذيه الي ي ي شخوي /هب ي يياهطم م ي ي كبي ييو التحي يياي
ص.169 -168

( )2دم خ :دتخم .
( ، )3ة :ذليمة دخوا بة.
( )4ذههبة :دخبهلطة.
()5البب اي ي ص39ي ط الدشخبة الثقهيطة ببييو .
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اظؼصــــــي م
أوال:معػفقعفو :م
اظؼصي -مصك ماظؾغي -ماألعر ،موايدؼٌ ،مواًرب ،مؼؼول :مضصصً ماظرؤؼو مسؾكم
صالنمإذامأخربتفمبفو،موأضصفومضصهبو،مواظؼصقب:ماظؾقون،مواظؼوصقب:ماظذىمؼروىماظؼصيم
سؾك موجففو ،مواظذى مؼصـع ماظؼصي ،مواًطقى ماظذى مؼعؿؿد مصك موسظف مسؾكم
اظؼصص( .)1م
وبوظـظرمصكمػذهماٌعوغكماظؾغقؼيمؼؿضحمظـوماآلتك(:)2م م
 -1مأن ماظؼصي :مػك ماًرب ،موػق معو مؼلؿك مصك مسصرغو مبويؽوؼي ،مصفق مظىم
اظؼصيموجقػرػوماألصقؾ .م
 -2مأنماظؼص:مػق ماظؾقون،موصكمػذامإذورةمإظبمسـصرماظؾغيمطقدقؾيمأداءم
اًربمواظؿعؾريمسـف .م
 -3مأن ماظؼوص :مػق ماظذى مؼلتك مبوظؼصي مسؾك موجففو ،مطلغف مؼؿؿؾع مععوغقفوم
وأظػوزفو،مأىمالبدمعـماظصـعيمواظدضيمواإلسداد .م
وصك ماٌعفؿ ماظقدقط :ماظؼصي محؽوؼي مغـرؼي مرقؼؾي متلؿؿد معـ ماًقول مأوم
اظقاضعمأومعـفؿومععـبو،موتؾـكمسؾكمضقاسدمععقـيمعـماظػـماظؽؿوبك .م

( )1ايظي :لسهن البيا بن ديظويي والدبجم الوسط  :ده " ص".
( )2الق يية يي ي اب ا البي ي بس ييخهذيه الي ي شخوي/
اوسالدطةي سية 1411هي1991 -م الطببة ابول .
()92
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شريمأغـومغرىمػذاماظؿعرؼػمشريمجوعع،مالضؿصورهمسؾكمظقنمععنيمعـمأظقانم
اظؼصي،موػقماظؼصيماظطقؼؾيمدونمشريػو .م

اظؼصيمؼبماصطالحماظؽؿوب :م
ؼعرصفو مربؿقدمتقؿقرمبلغفو:مسرضمظػؽرةمعرتمخبوررماظؽوتى،مأومتلفقؾم
ظصقرةمتلثرتمصكمزبقؾؿف ،مأومبلطمظعورػيماخؿؾفً مصكمصدره،مصلرادمأنمؼعربم
سـفومبوظؽالممظقصؾمإظبمأذػونماظؼراء،مربووالًمأنمؼؽقنمأثرػومصكمغػقدفؿمعـؾم
أثرػومصكمغػلف .م
وؼعرصفو م"اظدطؿقر" /مربؿد مغوؼؾ مبؼقظف :مػك متصقؼر ميدث مطوعؾ مبزعوغفم
وعؽوغف موأذكوصف موعغزاه ،مػك موربي ممتـؾ مضطعي معـ مايقوة متوعي ماظصقرةم
حبقادثفو موعشوػدػو موأرقارػو موعشوسرػو ،مؼصقرػو ماظؽوتى متصقؼرـبا مصـقهبو مممؿعـبوم
عـريـبا ،مصقـؼؾفو معـ مسوٕ مايس مأو ماظػؽر ماٌقضقت مإظب مسوٕ ماألدب ،مظؿؾؼك معوم
ذوءتمهلومضقؿؿفوماظػـقي،مصؿكؾدمخؾقدمايقوةمأوممتقتمدوسيماٌقالد .م
وػذانماظؿعرؼػونمعـمأضربماظؿعرؼػوتماالصطالحقيمإظبمعػفقمماظؼصي .م

ثوغقـبو:مغشلتفوموتطقرػو:م م
ظقلً ماظؼصيمجدؼدةمسؾكمأدبـومطؾماىدة،مصػكماألدبماىوػؾكمضصصم
طـري مؼدور محقل مأؼوم ماظعرب موحروبفؿ ،موصك ماظؼرآن ماظؽرؼؿ مطـري معـ ماظؼصصم
اهلودفماظؾوظغماظروسيمواظؿلثري،موصك مسصرمبـكمأعقيممنًماظؼصصمطـريـبا،موغشلتم
ضصص ماظقسوز،موسرصًمذبوظس ماظؼصوص،موصكماظعصرماظعؾودكمترجؿمطـريمعـم
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ضصصماألعؿماألجـؾقي،موعـمأذفرمعومترجؿمآغذاكمطؿوبمطؾقؾيمودعـي،موحؽوؼوتم
أظػمظقؾيموظقؾي( .)1م
وغذطرمعـماظؽؿىماظرتاثقيماظؿكمغؼؾًمحؽوؼوتماظعربموضصصفؿم( :)2م
-1مأخؾورمعؾقكماظقؿـ-مظعؾقدمبـمذرؼيماىرػؿك .م
-2ماظؿقفونمصكمعؾقكمغبري-مظقػىمابـمعـؾف .م
-3مأظػمظقؾيموظقؾي-مترجؿمسـماظػوردقيمصكمأواخرماظؼرنماظـوغكماهلفرى .م
-4مطؾقؾيمودعـي-موضدمغؼؾفمسـماظػوردقيمسؾدمآمبـماٌؼػع .م
 -5مطؿوبماسؿاللماظؼؾقبمصكمأحودؼٌماحملؾيمواحملؾني -مألبكمبؽرمبـم
ربؿدمبـمجعػرماًرائطكم(327ػـ)،موصقفمضصصمسـماظعشؼمواظعشوق .م
-6مطؿوبماظػرجمبعدماظشدة-مألبكمسؾكماظؿـقخكم(342ػـ)،موصقفمذبؿقسيم
عـماظـقادرموايؽوؼوت،موضدمػذبفومربؿدمبـمسقنمصكمطؿوبفم(جوععمايؽوؼوتم
وجقاععماظرواؼوت) .م
 -7معؼوعوتمابـمدرؼدم(321ػـ)،موبدؼعماظزعونماهلؿداغكم(398ػـ)،موابـم
صورس ماظرازى م(390ػـ) ،موابـ مغؾوتي ماظلعدى م(405ػـ) ،موأبق ماظؼودؿ ماظؾغدادىم
(485ػـ)،موايرؼرىم(516ػـ)،مواظززبشرىم(577ػـ) .م

) )1ايظي :اب ا البي الدبه ي ي د ي لم شخوي /حو
البي لسسخهذ ال شخوي/
( )2

يخي ص 218ي الق ة ي اب ا

يية الد ي ي ص28ي ص.36

هطه اليق اب ب الن يم بسخهذيه ال شخوي/
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-8مردوظيمايققانمواإلغلونم(عـمردوئؾمإخقانماظصػو)،موصقفومضصيمتلكريم
اإلغلونمظؾقققانمصكمإحدىماىزر،موذؽقىماظؾفوئؿمواألغعوممعـمػذهماٌعوعؾي،م
واحؿؽوعفومإظبمعؾؽماىون .م
 -9مردوظي ماظغػران ،موردوظي ماظصوػؾ مواظشوحٍ -مألبك ماظعالء ماٌعرىم
(449ػـ) .م
-10مردوظيماظؿقابعمواظزوابع-مالبـمذفقدماألغدظلكم(426ػـ) .م
-11محكمبـمؼؼظونمالبـمرػقؾماألغدظلكم(581ػـ) .م
-12متزؼنيماألدقاقمبؿػصقؾمأذقاقماظعشوقمظداودماألغطوطك .م
وصك مػذامعومؼمطدمأن ماظػـ ماظؼصصكمضدؼؿمصكمأدبـوماظعربكمعـذ ماظعصرم
اىوػؾك مإظب مسصرغو مايوضر ،مٕ مطبؾ معـف مسصر ،موٕ مؼـؼطع مأو مؼؿكؾػ مسؾكم
اعؿدادماظؿورؼخموتؿوبعماألزعون( .)1م
وصك مسصرماظـفضيمطونمظالتصولمبوظغربمأثرمطؾريمصكمتطقرمصـماظؼصي،مصؼدم
اوفمبعضماألدبوءمواظؽؿوبمإظبماظؼصصماظغربك،موحووظقامأنمؼرتعبقه ،مصرتجؿم
رصوسيماظطفطووىم"عغوعراتمتؾقؿوك"،مظػـؾقن،مومسوػوم"عقاضعماألصالكمصكموضوئعم
تؾقؿوك" مثؿ مترجؿ محوصظ مإبراػقؿ م"اظؾمدوء" مظػقؽؿقر مػقجق ،مطؿو مادؿعونم
اٌـػؾقركمبؾعضمأصدضوئفماظذؼـمترعبقامظفمبعضماظؼصصمسـماظػرغلقي،مصـؼؾفم
بلدؾقبف مإظب ماظعربقي ،موػذه ماظرتعبوت مػك :ماظػضقؾي ،ماظشوسر ،مذبدوظني ،مؼبم
دؾقؾماظؿوج،موضدمصوشفوماٌـػؾقركمبلدؾقبفماظؾؾقغماظرصنيمصقوشيمحرةمٕمؼؿؼقدم
) )1الق ة ي اب ا البي ك/ .

يية الد ي ي ص.114
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صقفو مبوألصؾ ،مصلضوصً مإظب مثراء ماألدب ماظعربك مثروة ،موطوغً مظؾػـ ماظؼصصكم
ايدؼٌمضقةموضدرة .م
وإظب مجوغى مػذه ماظرتعبوت مطوغً مظؾؿـػؾقرك مبعض ماحملووالت مصكم
طؿوبي مضصص مؼـشؽفو مإغشوءـب موؼؾؿؽرػو مابؿؽورـبا ،مصؽؿى مبعض ماظؼصص ،موضؿـفوم
طؿوبقف:م"اظـظرات"،مو"اظعربات"،موبرشؿمسدمماطؿؿولمضصصفمعـماظـوحقيماظػـقيم
صنغفمؼعدمصوحىماحملووالتماألوظبمهلذاماظػـمصكماألدبماٌصرىمايدؼٌ .م
صعؾك ماظرشؿمعـمتصرصفمصكماظرواؼوتمذاتماألصقلماألجـؾقي،موسؾكماظرشؿم
عـمررؼؼؿفمشريماظدضقؼيمصكماظؽؿوبيماظؼصصقيمبعوعي،مواسؿؿودهمسؾكماالدرتدولم
اإلغشوئك،مواالغػعولماظعورػكمايزؼـ،مواظؾعدمسـماظؿقؾقؾمواظؿدضقؼمصكمردؿم
اظشكصقوت -مصنغفمؼعدمدسوعيمعـمدسوعوتماظػـماظؼصصكمصكماألدبماٌصرى،م
صفق مأول معـ مصـع معبفقرـبا مظؾػـ ماظؼصصك ،موغبؾ ماظؼراء مسؾك ماسؿؾور ماظؼصصم
واظرواؼوتممنوذجمأدبقيمسوظقي،مالمتؼؾمروسيمسـماظشعر،موبفذامؼعؿربماٌـػؾقركم
عرحؾي مػوعي مصك متورؼخ مأدب معصر مايدؼٌ مبعوعي ،موصك متورؼخ مصـفو ماظؼصصكم
بصػيمخوصيم( .)1م
وعـ ماظـوحقي ماظػـقي متعد مرواؼي م"زؼـى" محملؿد محلني مػقؽؾ مأولمرواؼيم
صـقيمصكمتورؼخماألدبماٌصرىمايدؼٌ،موذظؽمظقاضعقؿفومودريػومسؾكماظؼقاسدم
اظػـقيمظؾرواؼيمإظبمحدمطؾري،موطونمػقؽؾمضدمبدأمطؿوبؿفومدـيم1910مموػقمصكم

( )1خطيوي اب ا الني يم يي د ييي :دين كوائييل القيين الخهسييع حيي هلي
لم شخوي /كند هطشل ص191ي .192
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بورؼس مؼدرس ماالضؿصود ماظلقودك ،موأطؿؾفو مدـي م1911م ،مثؿ مغشرػو مدـيم
1912م( .)1م
ثؿمتؿوبعًمبعدمذظؽمطؿوبوتماظؼصي،موتعددتمأذؽوهلومواووػوتفو،موصورتم
تؿؾقأمعؽوغـبومسؾقومصكمعقدانماظدرادوتماألدبقيمواظـؼدؼي .م

ثوظــبو:مأذؽوهلو:م م
ظؾؼصيمأطـرمعـمذؽؾ،موأذفرمأذؽوهلو(:)2م م
-1ماظرواؼي :م
وػك مأطربماألذؽولماظؼصصقيمحفؿـبو،موصقفومؼعوجلماٌمظػمعقضقسـبومطوعالًم
أومأطـر،موتعؿؿدماظرواؼيمسؾكماظؿػصقؾماظطقؼؾ،مواإلحوريمبوىزئقوت،موتلفقؾم
طؾمعومميؽـمأنمتؼعمسؾقفماظعني،موهؾقؾماظدواصعمواألحداث،موتػلريمايقوةم
اإلغلوغقي معـ مخالل معقضقسفو ،مطؿو مأغفو متؿلع مظعدد مطؾري معـ ماظشكصقوت،م
وؼلؿطقعماظؼوصمصقفومأنمؼؽشػماظلؿورمسـمحقوةمأبطوظف،موصبؾقمايقادثمعفؿوم
تطؾىمذظؽمعـماظطقلمأوماظلعي .م
م
) )1الديجع السهبقي ص198ي وايظيي :خيهي ا اب ا البي ي يي الب يي النه يي لسسيخهذ الي شخوي/
هبياهطم م كبو التحاي ص.172

( )2ايج ييع:

ييهطه اليقي ي اب بي ي الني ي يم لسس ييخهذ الي ي شخوي/

والق ة ي اب ا البي لسسخهذ ال شخوي/
م الجهيم و

الس ييب ى ييه ييو ي ص154ي 156ي

يية الد ي ي ي ص18ي 19ي والق ية الخهي تطية بيين

يي كبيو ن يي (يسيهلة شخيويال بشمطية الم ية البي طية بهلقيههي ) ليسخ ال دييل  /طسي

هبياهطم ص8ي .11
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-2ماظؼصي:م م
وػك مأضؾ محفؿـبو معـ ماظرواؼي ،مؼؿـوول مصقفو ماظؽوتى معقضقسف متـووالً مطوعالًم
وصـقهبو،مصقؾؿقبمجبقاغؾف،موؼؽشػمسـمحقوةمذكصقوتفماحملقرؼيمصكمععظؿمعراحؾفو .م
صفك موإن مطوغً متعؿؿد مسؾك ماظؿػصقؾ مواإلحوري موهؾقؾ ماظدواصعم
واألحداث -مصنغفو مالتؿلع مظذظؽ ماتلوع ماظرواؼي ،موال متشؿؾ معلوحي موادعي معـم
ايقوةمواظشكصقوتمواألحداثمطؿؾؽماٌلوحيماظؿكمتشؿؾفوماظرواؼي .م
-3ماظؼصيماظؼصرية:م م
وػك مأضؾمحفؿـبومعـماظؼصي،موضدمضقلًمزعـقهبو مبلغفومتؼرأمصكموضًمالمؼؼؾم
سـمربعماظلوسيموالمصبووزماظلوسؿني،موضقلًمرقظقهبومبعددمطؾؿوتفو،مصؿؽقنمعومبنيم
(-)1500م()10000مطؾؿي .م
وأػؿ معو مميقزػو مػق مأغفو متؼقم مسؾك ماإلصبوز مصك معبقع مسـوصرػو،م
طوألحداث،مواظشكصقوت،مواظزعون،مواٌؽون،مواألدؾقب،مصفكمتعوجلمعومتعوىفم
بوظطرؼؼي ماظرأدقي مبدالً معـ ماظطرؼؼي ماظعرضقي مأو ماظعرضقي ماظطقظقي ماظؿك متعوجلمبفوم
اظرواؼيمأوماظؼصي،موعـمػـوماسؿؿدتماظؼصيماظؼصريةمسؾكماظرتطقزمؼبمطؾمذلء .م
-4ماألضصقصي :م
وػلمأضؾمأغقاعماظؼصيمحفؿـبو،مصفكمأضصرمعـماظؼصيماظؼصرية،موتؼقممسؾكم
عؾدأماظرتطقزماظشدؼد،مواظؿؿؾعماظلرؼعماًورػ،مٌقضػ،مأومإحلوس،مأوماغػعول،م
ضبوول ماظؼوص مأن مصبؾقهموؼطقػ مبف .مسؾك مأن معقضقسفو مسؾك مضصره مصبى مأنم
ؼؽقنمتوعهبوموغوضفـبومعـمجفيماظؿقؾقؾمواٌعوىي .م
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سؾك مأنمأىمظقنمعـمػذهماألظقانمالمؼؽؿؿؾمبـوؤهماظػـكمإالمإذامادؿقصكم
سـوصره موعؼقعوتف ،موهؼؼً مصقفو معبقعـبو مأدلف ماظػـقي ،موأػؿ مسـوصر ماظعؿؾم
اظؼصصك م–بصػي مسوعي -مػك :مايدث مأو ماألحداث ،ماألذكوص ،ماألدؾقب،م
اظظرفماٌؽوغكمواظزعوغك،موظؽؾمعـفومأدلفموعؼقعوتفماظػـقي( .)1م
وأخريـبا ،مصننمطـًمضدموضػًمػذهماظقضػيماظلرؼعيمععماٌؼولمواظؼصيمصنغكم
ألرجق مأن مؼؿلع ماظقضً مصلدسق مإظقفؿو موإظب مشريػؿو معـ مصـقن ماظــر مبوظؾقٌم
واظدراديمواظؿقؾقؾ .م
وسؾكمآمضصدماظلؾقؾ م
م
م
م
م
م
م
م
م
) )1ايجييع يييا ذلييك:

ييهطه اليق ي اب ب ي الن ي يم لسسييخهذ ال ي شخوي/

السييب ى ييهييو ص-156

159ي والق يية ديين تييالل خجييهي الذاخطيية لبب ي الندي ي جييو السيينهي ص 11ودييه بب ي ههي ط /اي
د ي لمطبه ةي يحي دشخبة السنهي بهل جهلة (القههي )ي والق ة الخهي تطية بيين مي الجيهيم و
كبو ن ي لم شخوي /طس

هبياهطم ص( 19 -11ديجع سبق).
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صفرسماٌقضقسوت م
اظصػقي

اٌقضقع
عؼدعـــــــيم
اظػصؾماألول :م
مممممممممممممممممماظـفضيماألدبقيمايدؼـيمواظعقاعؾماٌمثرةمصقفو
اظػصؾماظـوغك :م
مممممممممممممممممماٌذاػىماألدبقي
اظػصؾماظـوظٌ:م م
مممممممممممممممممماظــرموصـــــــــــقغف
م
م
م
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