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 (1) 

مم

مصكمضقءماألدبمايدؼٌ

م

م

مأم.مد.مربؿدمزبؿورمعبعيمعربوك

ممأدؿوذماألدبمواظـؼد

مؽؾقيماظدرادوتماإلدالعقيمواظعربقيمظؾؾـنيظمواظعؿقدماألدؾؼ

مجوععيماألزػرمبوظؼوػرة

م
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 (3) 

مبلؿمآماظرغبـماظرحقؿ

م

ميـــعؼدع

م

لالممسؾكمخومتمأغؾقوئفموردؾفمربؿدمٓمربماظعوٌني،مواظصالةمواظمايؿد

مابـمسؾدمآ،موسؾكمآظفموصقؾفموعـمتؾعمػداهمإظبمؼقمماظدؼـ.

م،دــــوبع

مؼبمثالثيمصصقل:مجعؾؿفوم،ؼبمضقءماألدبمايدؼٌمإرالظيمأدبقيمصفذه

ماألول:ماظـفضيماألدبقيمايدؼـيمواظعقاعؾماٌمثرةمصقفو.ماظػصؾ

ماظـوغل:ماٌذاػىماألدبقي.ماظػصؾ

ماظـوظٌ:ماظــرموصـقغف.ماظػصؾ

ععمعوماخرتتفموذرحؿفمعـمغصقصمم-اإلرالظيمألرجقمأنمتلفؿمػذهمموإغل

ؼبمإظؼوءمعزؼدمعـماظضقءمسؾكمأدبـومايدؼٌ،موؼبمتـؿقيموصؼؾمم-ػذاماظعصر

ماألدبموربؾقفظشاظذوقماألدبلم ماغطالقمظدرادوتمداة مغؼطي موأنمأدبذمعـفو ،

م.مأدبقيموغؼدؼيمعلؿػقضيمؼبمأدبمػذاماظعصر

معـموراءماظؼصد،موػقمحلؾـوموغعؿماظقطقؾ.موآممممممممم

مم

م

م
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  (4) 

ماألولمماظػصؾ

ماألدبقيمايدؼـيمواظعقاعؾماٌمثرةمصقفوماظـفضي

ماظمؼمرخ مايؿؾي مبؼدوم مايدؼـي ماألدبقي مػرغلقيطـريمعـماظؽؿوبمظؾـفضي

م،مسؾكمأغـومغمطدمأنمػذاماظؿلرؼخمالمؼعدومدؾقؾماظؿؼرؼى،م1798إظبمعصرمدـيم

ماظؼرنماظـوعـممصنن بقادرماظقؼظيماظعربقيمطوغًمضدمبدأتمؼبماظظفقرمؼبمأواخر

ماظعربمؼعؿؾقنم مبدأ مصؼد مإظبمعصر، ماظػرغلقي مايؿؾي ماٌقالديمضؾؾمضدوم سشر

محؼقضفؿم معـ ماظعرب محرم ماظذي ماظغوذؿ ماظـؿوغل مايؽؿ معـ ماًالص سؾك

صرمإالمسبقماظلقودقي،موأػؿؾماظعؾؿمواظـؼوصي،موٕممتؽٌمايؿؾيماظػرغلقيمؼبمع

موالمميؽـمأنمتمديم-ؼبمحلوبماظؿورؼخم-ثالثيمأسقام،موػلمصرتةمضصرية ،–

إظبمغؿوئٍمحققؼيمأومآثورمسؿقؼيمؼبماظـؼوصيموايضورة،موإنمطوغًمضدمم-وحدػو

زفرتمععوٕمغفضيمثؼوصقيمبعدمجالءماظػرغلقنيمصننمػذهماظـفضيمتعدمأثرـبامعـمآثورم

ؾمضدومماظػرغلقنياظقؼظيماظعربقيماظيتمزفرتمبقادرػومضؾ
(1)م

م.

موٕمتؽـمايؿؾيممؼؼقل اظرئقسماظراحؾمعبولمسؾدماظـوصرمؼبماٌقـوق:

ماظقؼظيم مصـعً ماظيت مػل مسشر ماظؿودع ماظؼرن معطؾع معع معصر مسؾك اظػرغلقي

صننمايؿؾيماظػرغلقيمم-طؿومؼؼقلمبعضماٌمرخنيم–ؼبمذظؽماظقضًممصرؼياٌ

مميقجمبؿقوراتمجد موجدتماألزػر متؿعدىمجدراغفمحنيمجوءتمإظبمعصر ؼدة

موجدتمأنماظشعىماٌصريمؼرصضماالدؿعؿورم مطؿو مطؾفو، إظبمايقوةمؼبمعصر

                                                           

الوسيط  ييا اب ا البي ييا وخهي تيلي خيلليخ الحيييا/ كندي  اوسيشي يمي والحيييا د يط    يييهياي  ((1
 ي ط  اي الدبهيف بد ي الطببة السهببة  حي.317ص
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 (5) 

اظعـؿوغلماٌؼـعمبودؿماًالصي،مموظؼدموجدتمػذهمايؿؾيمعؼووعيمسـقػيمظلقطرةم

م ممتردـبا مواجفً مطؿو مسؾكممعلؿؿرـبااٌؿوظقؽ، ماظظؾؿ مظػرض مربووالتفؿ سؾك

اظشعىماٌصري
(1)

م.

أنمأووػؾمأثرمايؿؾيماظػرغلقيمؼبماظـفضيممدأرؼمععـكمذظؽمأغينموظقس

مؼبمعؽوغفم ماألثر مػذا مأضع مأن مأرؼد مإمنو مؼبمعصر، مايدؼـي مواألدبقي اظعؾؿقي

اظصققح،مبوسؿؾورهمواحدـبامعـمسقاعؾمػذهماظـفضي،موظقسماظعوعؾماألوحدماظذيم

م.صؾفوظقالهمعومطوغًماظـفضيمعـمأ

مأػؿماظعقاعؾماظيتمأثرتمؼبمأدبـومايدؼٌ:موػوطؿ

ماالتصولمبويضورةماظغربقي:م-1

متـقسًمررقماالتصولمبويضورةماظغربقي،موػلمتؿؿـؾمصقؿومؼؾل:موضد

ماظؾعـوتماظعؾؿقي.م-ايؿؾيماظػرغلقي.مممممممممممممممممممممممممبم-أ

محرطيماظرتعبي.م-حرطيماالدؿشراق.ممممممممممممممممممممممدم-ج

ماالدؿعوغيمبوًرباءمواألدوتذةماظغربقني.م-ػـ

مايؿؾيماظػرغلقي:م-أ

ػذهمايؿؾيماظيتمجوءتمإظبمعصرمواظشوممبؼقودةمغوبؾققنمبقغوبرتمموتعد

ماالتصولمبويضورةم1998دـيم مصوهي مأو مإذمطوغًمبوطقرة ماظطرق، ممأػؿمػذه

ماظغربقي.

                                                           

 .317سهبقي ص ال الديجع( 1)
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  (6) 

مصؼدمموضد ماظغربقي، مايضورة مإظب ماٌصرؼني مأغظور مايؿؾي مػذه ظػؿً

ؿغاللمواإلؼؼوز،مصؼدمحرصمسؾكمسددماالدؿعؿورمواالدمطؾاصطقىمغوبؾققنمععفم

اظعلؽرؼيمبطوئػيمعـماظعؾؿوءماظؾورسنيماٌؿكصصنيمؼبمزبؿؾػممغبؾؿفأنمؼزودم

مأدسم مأن معصر مغزل محني مؼؾؾٌ موٕ مواظرؼوضقي، مواظطؾقعقي ماظؿورطبقي اظعؾقم

اجملؿعماظعؾؿلماٌصريمسؾكمشرارماجملؿعماظعؾؿلماظػرغلل،مواغؾعٌماظعؾؿوءم

معص مؼدردقن مععف مضدعقا مذظؽمتلعماظذؼـ مٔرة موطون مجقاغؾفو، معبقع معـ ر

(مهًمسـقانم"موصػمعصر"موػلمم1825م-1809ذبؾداتمرؾعًمؼبمصرغلوم)

مأدوسمطؾماٌعؾقعوتماظيتمسرصًمؼبمأوروبومسـمعصرمايدؼـي.

موعؽؿؾي،مموضد مععوعؾ، ماظعؾؿل ماجملؿع مػذا مجوغى مإظب مغوبؾققن أغشل

ماظؿفر ماظعؾؿل مبوظؾقٌ متعـك مععوعؾفؿ موطوغً ماظػرغلققنموعطؾعي، موطون ؼيب،

مطقؿ موورب معـ مؼؾبفرون معو مظرؤؼي ماٌصرؼني مبفو،ممقوئقيؼلؿدسقن مهلؿ مسفد ال

صقعفؾقنموؼـؾفرون
(1)

م.

أغشلمغوبؾققنمعلرحـبومظؾؿؿـقؾ،مطوغقامميـؾقنمصقفمرواؼيمصرغلقيمطؾمسشرممطؿو

موأدسم مظؾقرق، موععؿاًل موعصوغع، موصققػؿني، ماظػرغلقني، موعدارسمألبـوء ظقوللب،

معراصدمصؾ موظػًمأغظورػؿممأثورؽقي،مممو إظبمعظوػرمم-بشدة–دػشيماٌصرؼني،

مػذهماٌدؼـيماىدؼدة.

                                                           

ي ط  اي الدبييهيف بد ييي سييية 13اب ا البي ييا الدبه ييي يييا د يييي  / حييو ا  يييخي ص (1)
 مي الطببة السهببة.1979
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 (7) 

موادؿفوغؿفؿممسؾك مايؿؾي، مرجولمػذه مروىمسـمذرادي مغـلكمعو مال أغـو

م موتؼوظقده موبدؼـف ماٌصري، ماألػوظبمواغؿفوطفؿبوظشعى مغفورـبا،ممحرعوت جفورـبا

موصرضماظضرا مأػؾفو، موإصزاع ماآلعـي، ماظؼرى ماًريؼيموغفؾفؿ ماألوضوف ئىمسؾك

مسؾكم مضرائى موصرض ماظعؾؿ، مورالب ماٌلوجد مسؾك مرؼعفو مؼصرف مطون اظيت

اٌـوزل،مممومجعؾمضؾقبماٌصرؼنيمتـػرمعـمغوبؾققنموإصالحوتفموسؾؿف،موتـظرم

ماظغو مغظرة مؼبمصإظقف موغبؾؿف مغوبؾققن مسؾك ماٌصرؼقن مثور موظؼد ماٌلؿؾد، ى

م مدـي مثقرتفؿمؼبمضلق1998أطؿقبر مصلػبد مواغؿفؽمم، موسـػموشؾظي، مسورعي، ة

وزادػؿممف،ويؿؾؿمظفحرعيماٌلوجدماإلدالعقي،مممومزادمعـمطراػقيماٌصرؼنيم

ىمصوإصرارـبامسؾكمرردماٌلؿعؿرماظغومسزميي
(1)

م،م1801،مصؿؿؽـقامعـمرردهمدـيم

ماظػرغلققنمؼبمعصرمدقىمثالثيمأسقاممٕمؼفدأمؼبمأثـوئفومبوهلؿ،موٕم وٕمؼؼضكب

مػذاماظشعىماجملوػدماظقرينماألصقؾ.محٌومالضقهمعـمطػوتلؿؼرمأضداعفؿ،م

م:مماظؾعـوتماظعؾؿقيم-ب

ممرقارئمزبؿؾػيماغؿفًم1801دـيممعـفوماظػرغلقنيعصرمبعدمخروجمماغؿوب

م،مصلخذمؼعؿؾمسؾكمتقرقدمايؽؿم1805عصرمدـيممكواظقـبومسؾمسؾكمبؿعقنيمربؿد

م ماٌطوعع مإظب موالؼؿف مأوائؾ مؼب معـصرًصو مػؿف موطون مبويربمظـػلف، اظلقودقي

مصلغشلم مايدؼـي، ماٌدغقي مبلدؾوب ماألخذ محوول ماألعر مظف مادؿؼر مصؾؿو واظػؿقح،

                                                           

ي ط دطببيية اليسييهلةي يحييي  اي 18 -16ي ص 1: يييا اب ا النيي يم لبدييي ال سييو اي   ياجييع( 1)
 مي الطببة الثهدية.1971ال شي البي ا سية 
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  (8) 

بورؼسموشريػومعـمماٌدارس،موادؿؼدمماًرباءمواٌعؾؿني،موأردؾماظؾعقثمإظب

ياظؾالدماألوربق
(1)م

م.

مؼؿؼصكمأخؾورػؿ،مموطون ربؿدمسؾلمذدؼدماظعـوؼيمبلسضوءمػذهماظؾعـوت،

موؼؽؿ مأعرػؿ، مواالجؿفود،موؼؿوبع ماظعؿؾ مسؾك مضبـفؿ مآلخر محني معـ مهلؿ ى

م مذلء مسـفؿ مبؾغف مإن موؼعـػفؿ موؼؾقعفؿ مواجؾوتفؿ، مإظب اظؿؼصري،ممعـوؼـؾففؿ

وؼؿعفؾفؿمؼبمضطػمٔورمهصقؾفؿ;موذظؽمظشدمحوجؿفمإظبمجفدػؿمؼبماظـفضيم

م.ماظيتمطونمؼرؼدػوموؼعؿؾمهلو

موادعي،موطون مبـؼوصوت معزودؼـ مؼعقدون ماظؾعـوت مػذه وعؿعددة،ممأسضوء

مأنمؼـؼؾقام مادؿطوسقا موضد مواٌفـددقنمواظضؾوطمواألدبوء، ماألرؾوء صؽونمعـفؿ

اٌكؿؾػي،مممومأحدثمغفضيمسؾؿقيممقمإظبماظؾغيماظعربقيمسشراتماظؽؿىمؼبماظعؾ

م.ماألدبمواظـؼدمسؾكم-بالمذؽم–اغعؽسمصداػوم

ماظطفطووموعـ ماٌؾعقثنيمرصوسي مسؾكممترجؿاظذيمأظػمومىأبرز مؼزؼد عو

مصؼدمسشرؼ ماظؿقصقؼقي، مصوحىماًطط معؾورك موسؾل مؼبمصـقنمزبؿؾػي، مطؿوبـبو ـ

عؽٌمؼبمبعـؿفمأربعمدـقاتمدرسمصقفومصـماهلـدديموايرب،مثؿمسودمإظبمعصرم

مبـظومماٌدارسماٌصرؼي،م معشروسـبو ماٌصرؼي مثؿمضدممظؾقؽقعي مبوىقش، ضوبًطو

م مغظؿ معـ مأول مصؽون مدؼقاغفو، مبرئودي مإظقف موعـماٌصرؼيماٌدارسصعفدت ،

موودؼدمعدؼـيم ماظعؾقم، مدار معدردي موإغشوء ماظؽؿى، مدار مإغشوء ماظعظقؿي: أسؿوظف

                                                           

ي دياجبيييية وخبميييييق:  / حييييو ا 13ي ص4البي طيييية لجيجيييي    يييي اني   : خييييهي ا   اا الم ييييةظييييياي (1)
  يخي ط  اي الهالل.
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 (9) 

معـاظؼوػرةموأعفوتمعدنماظؼطرمبنغشوءمذقارسفوموعقودؼـفوماظعظقؿي،موإغشوءمطـريم

مدـيم موصوتف موطوغً مواإلمسوسقؾقي، ماإلبراػقؿقي مطرتسيت مواىلقر، اظرتع

ػـ.1311
م(1)

م.

محرطيماالدؿشراق:م-ج

ذاتموجفني:مأحدػؿومخػلمعلؿقم،موػقمربووظيماظـقؾمعـمحرطيمموػل

ؼضؿرونمظفماظؽقدمم-ؼبمعبؾؿفؿم–أعره،مألغفؿممعـاظدؼـماإلدالعل،مواظؿفقؼـم

موايؼد.

ماظدراديممواظقجف مؼب مواضح مجبفد مأدفؿقا مصؼد معػقد، مزوػر اآلخر:

ماظعدؼدم-سؾكموجفماًصقصم–واألدبقيمم-سؾكموجفماظعؿقمم-اظعربقي ،مصـشروا

بوظضؾطممشقراتفؿوبورؼسموبرظني،مومتؿوزمعـمدنـظكطقروتماظعربقيمؼبمعـماٌ

ماظقاضحمؼبماظؿقؼقؼم مواىفد معـماٌكطقروت، ماألصقلماٌؿعددة وعراجعي

واظؿعؾقؼ،موصفرديماٌقضقسوتمواألسالم،مطؿومأغفؿمضدعقامحبقثـبومطؾريةمؼبماظؾغيم

ماظؿقؼقؼ، مؼب ماظدضي مإظب ماظعربل ماظؾوحٌ مصقجفقا ماظعربل، وصقيممواألدب

مايؽؿ،م موصقي ماٌالحظي، مودضي ماظؿؾقؼى، موإصوبي ماظؾقٌ، موسؿؼ األدوغقد،

وخوصيمصقؿومؼؿصؾمبوظشعقب،مأعومعومؼؿصؾمبوظذوقماظعربلمصؼدمأخػؼقامصقفمطـريـبا،م

وطونمذظؽمعـمسققبمدرادؿفؿم
(م2)

م.

                                                           

 .336ايظي: الوس  يا اب ا البي ا وخهي تلي ص  (1)

ص  الدذاها اب بطة واليق طية لسسيخهذ الي شخوي/  ميا  ميا  يب ي  ءدن اب ا الن يم يا  و  (2)
 .161ي ص 4ة البي طة لجيج     اني   ي ط الدؤلخ ب ون خهي اي وايظي خهي ا   اا الم 13ي 12
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  (11) 

محرطيماظرتعبي:م-د

اظـفضيمايدؼـيمؼبمسفدمربؿدمسؾلمأنمتـؼؾمسؾقمماظغربمإظبمماضؿضً

ماظعربقياظؾ مم;غي مواألظلـ ماإلدارة مبوإلذرافم1836مدـيصلدلًمعدردي موسفد م،

سؾقفومإظبمرصوسيماظطفطووي،موطونمأثرمػذهماٌدرديمؼبمحرطيماظرتعبيمواضقـبو،م

مصؼدمأربكمسددماظؽؿىماٌرتعبيمسؾكمأظػلمطؿوبمؼبمزبؿؾػماظعؾقم.

ؿطؾؾفومرؾعقهبومأنمتعـكمحرطيماظرتعبيمؼبمأولمأعرػومبوظعؾقمماظيتمتموطون

اظـفضيمطوظطى،مواهلـددي،موصـقنمايرب،مواظطؾقعقوت،موسبقمذظؽمممومتؼؿضقفم

مايقوةماٌدغقيماظيتمطونمربؿدمسؾلمؼعؿؾمسؾكمإردوءمضقاسدػو.

أنمغؼؾماظػـقنمواآلدابمضدمتلخرمبعضماظقضًمصننماظؾغيماظعربقيمضدمموعع

بقي،موأخذمأصودتمعـمحرطيماظرتعبي،موصورتمشـقيمبوٌصطؾقوتماظعؾؿقيمواألد

ماالػؿؿومم مألن مبفو، معؽؾاًل ماظيتمطون ماظـؼقؾي ماظؾدؼعقي ماظؼققد مؼؿكؾصمعـ اظــر

مسـماظزخورفماظؾػظقي.م-إظبمحدمعوم-بوٌعوغلمذغؾماظؽؿوب

ماٌرتعبوتمموؼب محرطي مغشطً مسشر ماظؿودع ماظؼرن معـ ماظـوغل اظـصػ

زؼوتماألدبقي،مصرتجؿمدؾقؿونماظؾلؿوغلمإظقوذةمػقعريوس،موترجؿمأغبدمحلـماظ

"مآالممصرتر"مىقؿفماألٌوغل،مو"رصوئقؾ"مظالعورتنيماظػرغلل،مطؿومترجؿماظعدؼدم

موػقجق،م مذؽلؾري، مأعـول: معـ ماظغربقني ماألدبوء مأسالم موأذعور مرواؼوت عـ

موشريػؿ.م،ودوعوس،موعقظقري،موالصقغؿني

مواضحمؼبمغشوطممطؿو مأثر ماظلقرؼنيمإظبمعصر مظـزوحمبعضماألدبوء طون

مصؼ ماظرتعبي، مسربل،محرطي مغؼوشمبؿلدقسمعلرح مودؾقؿ مأدؼىمإدقوق مضوم د
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 (11) 

وأخذامؼرتعبونمظف،موطونمؼعؼقبمصـقعمضدمدؾؼفؿومإظبمتلدقسمعلرحمبوظؼوػرة،م

مواوفمطذظؽمإظبماألدبماألوروبل.

متلثريـبموضد ماألدب مؼب ماظرتعبي مواٌعوغلمماأثرت ماظؼوظى مؼب عؾققًزو

موزفرمعـمؼمثرونماٌعوغلمسؾكم ؼبماظشعرمواظــر،ممػظاظؾواألشراضمواألدؾقب،

واخؿػًمبعضمأشراضماظشعرماظغـوئلمطوظػكرموايؿوديمواهلفوء،موٕمؼؾؼكمعـم

ماحملورمم مؼؿـوول مال موتصقؼر مودكرؼي متفؽؿ مصقفو مظطقػي معداسؾوت مإال اهلفوء

مواظدرادوتم مبوظؿقؾقؾ ماظؽؿوب مبعض مومتقز مؼػقش، مأو مؼؼذع موال واألشراض،

ؿورؼخموشريػؿومؼبماٌقضقسوتماألدبقيمسؾؿماالجؿؿوعمواظمعـاظـػلقي،مواإلصودةم

ماظيتمؼؿعرضقنمهلو"
(1)

م.

ماالدؿعوغيمبوًرباءمواألدوتذةماظغربقني:م-ػـ

سؾلمإظبمأوربومدورمبورزمؼبمايرطيممربؿدطونمظؾؾعـوتماظيتمأردؾفوممطؿو

اظعؾؿقيمواألدبقيمصننماًرباءمواٌعؾؿنيماظذؼـمادؿؼدعفؿمربؿدمسؾلمإظبمعصرم

مصؼدمأدفؿقامؼبمغؼؾماظعؾقممايدؼـيمدم-أؼضـبوم–طونمهلؿم ورمؼبمػذهماظـفضي،

معـماظؾغوتماألجـؾقيمإظبماظؾغيماظعربقي.

م**م**م**

م

م:األزػرم-2

                                                           

ي 98خهي ا اب ا البي ا يا الب يي النه يي بسيخهذيه الي شخوي/ هبيياهطم  ميا كبيو التحياي ص (1)
 والي وص" لده م  الم و تي ن. ب ا ن شخها "ا 1984ط الهيئة الد ي ة البهدة لمكخا سية 



                        
                                                               

 
 فى ضوء األدب الحديث                                                               

 

  (12) 

حنيمأدلفمجقػرماظصؼؾلممـػ359تورؼخماألزػرماظشرؼػمإظبمدـيممؼرجع

موأضقؿًم ماظعؿؾمؼبمبـوئفمسبقمسوعني، موادؿؿر مظدؼـمآماظػورؿل، ضوئدماٌعز

مدـي مصقف معبعي مػ361مأول معلفدـبامـ مؼؽقن مأن مبـوئف ماظغرضمعـ مطون مصؼد ،

ظؾعؾودة،موعرطزـبامظؾدسقةمإظبماٌذػىماظشقعل،موظؽـفمدرسونمعومهقلمإظبمععفدم

ظؾدراديمبلعرمعـمؼعؼقبمبـمطؾسموزؼرماظعزؼزمبوٓماظػورؿل،موضدمادؿؿرتمػذهم

ؾؼماظدراديمعومؼزؼدمسؾكمضرغنيمعـماظزعونمحؿكمجوءمصالحماظدؼـماألؼقبلمصلش

اٌذػىماظشقعلماظذيمطبوظػمعذػؾفماظلين،مصظؾممظدرادياىوععماألزػرمعـعـبوم

كمجوءماظظوػرمبقربسمصفددمعـمؿاىوععماألزػرمعغؾًؼومسبقمضرنمعـماظزعونمح

مدـي ماظعؾؿقي محقوتف مإظقف موأسود ماظلينمم،مػـ665مذؾوبف، ماٌذػى مسؾك ظؽـ

ماٌذػىماظشقعل. ال

مؼموضد موػق ماألزػر مسؾك ماظدؼـمتؿوبعًماظدول مؼبمخدعي ـفضمبردوظؿف

مسـدعو–واظؾغي،محؿكمؼبمأحؾؽماظعصقرموأحرجماألوضوت،مصؼدمحوولماظعـؿوغققنم

معصر مودؾؾقامم-حؽؿقا ماٌدارس، مصلشؾؼقا ماظؾغيماظرتطقيمسؾكمأػؾفو، أنمؼػرضقا

مؼـوػضمزؾؿممأوضوصفو، مصؾؿمؼؾؼمسؾكماظلوحيمإالماألزػر مدؼقانماإلغشوء، وسطؾقا

ػدـبامسؾكمإذعوعماظرتاثماظدؼين،موحػظماظؾغيماظعربقيمعـماظعـؿوغقني،موؼعؿؾمجو

اظرتطقي،موضدمدبرجمؼبمػذهماظػرتةمايوظؽيموػذاماظظالمماظداعسمسؾؿوءممقونرغ

مواظشقخم مواظشقخمسؾدمآماظشرضووي، أجالءمعـمأعـولماظشقخمربؿدماًراذل،

موضدمأذورمذقضلمإظبمػذهماظػرت مواظشقخماظعطور،موشريػؿ، ةمأغبدماظدعـفقري،

مبؼقظف:م
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 (13) 

مالمترىمؼبمجـقفومممممزؾؿوت

مرماظلؿحمذفوبوــــشريمػذاماألزػممممممممممممممممممممممممممممممممم

مومـــــــؼمبفـــظقالهمٕمؼؾمضلؿ

موبوـدريماظؽؿــــــرجؾمؼؼرأمأومؼمممممممممممممممممممممممممممممممم

مكـــاظدؼـمعؾقوموعضمحػظ

مؿمميؾؽمذػوبوـــاظدغقومصؾؼـؼذمممممممممممممممممممممممممممممممم

ضوعًماظـفضيمايدؼـيمطونماألزػرمأسظؿمسؿودمهلو،مصؼدمطونمسؾؿوؤهممصؾؿو

وأبـوؤهمعـمأسظؿمرادةمػذهماظـفضيموضودتفو،مصؿـفؿمعـمطونمؼدسقمإظبماظؿفدؼدم

مبوظؿدرؼسمؼبماٌدارسم موعـفؿمعـمطونمؼؼقم موعؿطؾؾوتف، مروحماظعصر وعقاطؾي

وعـفؿمعـمطونمؼؼقممبؿقرؼرماظصقػ،موعـفؿمماظيتمأغشؽًمؼبمسفدمربؿدمسؾل،

ممموأحدمرجوهلمطونمبؾم،عـمدوصرمؼبماظؾعـوتماظيتمأردؾفومربؿدمسؾلمإظبمأوروبو

رصوسيماظطفطوويمسؾكمرأسمأولمبعٌمسؾؿلمأردؾفمربؿدمسؾلمإظبمبورؼسمدـيم

مايؿؾيم1241 مإن ماظـوصر: مسؾد معبول ماظراحؾ ماظرئقس مضقل مبـو معر موضد ػـ،

متؿعداظػرغلقيمحنيمجوء ىمتمإظبمعصرموجدتماألزػرمميقجمبؿقوراتمجدؼدة

مجدراغفمإظبمايقوةمؼبمعصرمطؾفو
(1)

مم.م

ضبؿؾمظقاءماظدؼـمم-وعومزال،مودقظؾممبشقؽيمآمتعوظبم–طونماألزػرممظؼد

مواظؾغي،موؼردمطؾمزؾؿمأومبغلمأوماسؿداء،موٓمدرقبمذقضلمإذمؼؼقل:

مرامـــؼبمصؿماظدغقوموحلقبماألزػمضؿ

                                                           

 .6ي 5( ياجعي ص 1)
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  (14) 

مقػراــــواغـرمسؾكممسعماظزعونماىمممممممممممممممممممممممممممممممممم

مؾؿفـصــإنمصم-عؽونماظدرقبمواجعؾ

وءماظـريامـــخرزماظلؿم-ؼبمعدحفممممممممممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

ماٌلفدؼـمععظؿوممبعدمواذطره

مراــــالثمعؽؾــــــدمآماظـــــــٌلوجمممممممممممممممممممممممممممممممممم

ميــــعؾقـبومواضضمحؼقبمأئؿماخشعو

مقامأحبراـــــوجــرؾعقامبفمزػراموعممممممممممممممممممممممممممممممممم
(2)

م

مالظيمـــأجؾمعـماٌؾقكمجمطوغقا

مراــــــؿمعػكـــوغوموأصكـــدؾطمزــوأس

ماٌكووفمطونمصقفمجـوبفؿممزعـ

راونموطونمزؾفؿماظذمبــحرمماألعمممممممممممممممممممممممممممممممم
(3)

م

ذقضلمإظبماٌؾؽمصمادمصققصقفمبوإلحلونمإظبماألّطػوءمعـمرالبمموؼؿفف

ماألزػر،مصقؼقل:م

م

مفمـــــــقوغـــــكمسؿــــوإحلوغـبومإظمغظرـبا

مراــــــوموذبؾــــحمعداوؼـــوطـماٌلقممممممممممممممممممممممممممممممم

مؿـــــــؾمطػقػفــــعومتدريمظعموآ

                                                           

 تي  السدهء: يجودهه. (1)

 .د اءدع ك هيي وهو شل لون كبطض  هٍف دحيق ( ال هي: ج2)

 كم يا شي ل وندهيخل. يالني( الّذيا: ده اسخخي بلي طقهل: كيه يا ذيا 3)
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 (15) 

مراــــالءماٌؾصــــوماظعـــؼقعـبومؼؽقنمأبممممممممممممممممممممممممممممممم

متشرتؼفمبـصػمعؾؽؽمٕمودمظق

مرتؽبىـؾقبماظـؿؾبشرتكبيمواظـؿؾبشـــشؾـوموجممممممممممممممممممممممممممممممم

مصوتفؿمعـمغقرموجفؽمصوئًمإن

مراـــــقهمبرقبكمعـظـــــٕمؼعدعقامظقجمممممممممممممممممممممممممممممممممم

مؼشوػدمعزغيممممممممممممممممممممممممممممممممغداكمطؿـمٌلقا

مرىــــــمتـــــوؼدماظضرؼرموراءػومسقممممممممممممممممممممممممممممممم

قــبقمإغؽمخقوأبوماظػورمزدػؿ مرفبـــ

قــبؿؾبماًقـــــــــخريموظدماظؽرؼمعـ مراــ

ػوذؿماظرصوسلمأعو
(1)

صققازنمبنيمعوضلماألزػرموحوضرهمؼبمضصقدةمرائعيمم

مضصقدةمذقضل،مصقؼقل:ممؼعورضمبفو

مؼبمربقعماجملدموابؽماألزػرامضػ

مراـــــــورممأضػــــــومظؾؿؽـــفمروضـــواغدبممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

معمــــــــيمعقجــرثوءكمصقفمغػمواطؿى

مواجعؾمعدادكمدععؽماٌؿقدقبراممممممممممممممممممممممممممممممممم

مودهمــــــــذيمجبفـــاظػردماظمفدـاٌع

                                                           

الييه اي و   احيخهي بهسيم جي ل اليذم كطميق  مطيل  ط  هو الحه ي الحهي  سي  جهدع ههحم د  (1)
 -ت ييهم د ييطيع يييا -لحييهيخل ويبو،ييلي وخطديييه بدييه  يييف  يييل ديين  مييم وي ييلي و يي  طبيين ،يي يا

مي وشهن  ما الجي م  دي  شمطية  اي البميوم طقيول: ليو  يه  1959بسشين كو ى بنطهخلي وذلك سية 
 ههحم الييه ا هل  سن الثالثين ل ط   م  جدطع حبياء البي طة يا الب ي النه ي.
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  (16) 

مالدماظضودمأسرافماظذقبراـــبؾغًمبممممممممممممممممممممممممممممممم

مفمــــــــومموإغـــاىؿقعمإظبماألعمدور

مؼرىـىماظعؾقوءمدورماظؼفـؼبمعقطمممممممممممممممممممممممممممممم

مفمــــــووىمرطــــسؾكمصرحمتفمهلػك

مفراــتػمورـــــػكبوظونمغؾعـبومـــــضدمطممممممممممممممممممممممممممممممم

مرقمعـمــــــعومأودىمظفمؼبماظشمٓ

موممواراهماظـرىـــدمسؾكماألؼــــذبممممممممممممممممممممممممممممممم

معقطىمؼبمعصرمدورمإظبماظعالمطؿ

مدمطونمضوئدمرطؾفماٌؿصدراــــــضممممممممممممممممممممممممممممممم

مأؼدرطفماألصقلمظدىماظضقوممسفؾو

مدمعومغشرماظضقوءمعؾؽراـــمبعـــــعممممممممممممممممممممممممممممممم

مفمـــــــــفومإغـــعفؾطماظـقراتمسـمدؾ

مونمغودؼفوموطونماٌـرباـــــــضدمطممممممممممممممممممممممممممممممم

موؤهمــــــــــومأبــــــــظـورػمؾقنـــاٌشع

مذوامبفمجـدـبامػـوكموسلؽراــدبمممممممممممممممممممممممممممممم

م

موؤهــــبؾغموــــــأوارػمقنـــواٌضرع
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 (17) 

ذلمصوضقامأغفراـــؼبمغشرمروحماظؾممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

مالدهمــــــطونمذيمحفرمًريمبمعـ

راــؾمودبـــردؿماٌؽقدةمظؾدخقمممممممممممممممممممممممممم
(2)م

م

ميــــــومدعقؼــــــــؼــينمسـمبعضفمال

مراـــــــعظػمأومؼدركماظـصرماٌؾنيممممممم

مفـــعقئؾماألصذاذمعـمأذقوخمدؾ

مرىـــــسـمععشرمطوغقامبفمأددماظشممممممم

مومــــــــــــــظرصعيماإلدالممعماظعوعؾني

راـدموغكمأومضصـــوممضــــعـفؿمطفممممممممممممممممممممممممممممم
(3)

م

مقامـــــــرضوماإلظفموعومابؿغمواٌؾؿغني

راـعـمحوطؿمسرضمايقوةمربؼممممممممممممممممممممممممممممممم
(4)

م

ماٌـورمإذاماظدؼوجلمأددظًمطوغقا

مثقبماظظالممػدىماألغومموغقراممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مٌـمزؾؿقامحصقنمسداظيمطوغقا

                                                           

( ابواي: نييييي الحييييد، واليييييهيي والديييييا  كن يجييييهل اب هييييي هييييم الييييذين شييييهيوا طحييييبمون الثييييوي   يييي  1)
 الدسخبدي ن والط ه .

 ( النجي: الما والبقل.(2

 (شههم: جبهن كو  بيخ. وي :  بخ.3)

 (  يض النطه : دخه هه.4)
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  (18) 

طوغقاماظشؽقؿمٌـمرغكمووؾقبرا)مممممممممممممممممممممممممممم
1

م(

مؿـــشقاةمايوطؿني،موشريؾبػمردقبوا

مراــــــونمعلكقبــــــقاءمطــــظؿؿؾؼماألػمممممممممممممممممممممممممممممممم

مؾالــــــؼؾديمايراممربمظرضوئفو

مراـــــلمعـؽــــــــوموؼؾــــــوؼدكمععروًصممممممممممممممممممممممممممممممم

موجففوموضػقاموػؿمسؾبزلفبموعوممؼب

مراـــــظؾلقامدقىمثقبماهلداؼيمعغػمممممممممممممممممممممممممممم

ميمــــــوممرؼؾـــــرأىمعـفؿمػؿمإذاو

مزأراــــــــــفمأنمؼــــغوداهمداسكمدؼـمممممممممممممممممممممممممممممم

مضوعروامبوظدؼـمؼبمدؾؾماهلقىممعو

مرامـــــيمعؿفــــطالموالمادبذواماظشرؼعممممممممممممممممممممممممممم

مفــــؿموغبوتــــيمدؼـفــــأئؿمسوذقا

مرىــــــالمؼلؿققنمبلنمؼؾوعموؼشؿمممممممممممممممممممممممممممم

ماغطقتمتؾؽماظشؿقسموإغفومثؿ

مزراــــــرمعؽــــــوموأرفـــــألذدمإميوغمممممممممممممممممممممممممممممم

م

مرموسبـمعؽوغـومــــكمدػــــــعضموظؼد

                                                           

( الدييا  بهلحييشطم هيييه: اليييا ع كو ال اجيييي طقييهل: حييشم الدبخيي م هذا ي ل بقييو ي والحييشطم: جدييع حييشطدة 1)
مي يإذا  ييل: حيشم ييالن  ي ول وها  و  القماي وخطمق  م  الن ي   الدبخي ة يا يم ال ي، دن المجه

 يشليل كلجدل وو ع الحشطدة يا يدل.
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 (19) 

مرامـــــالمغؾؿغلمؼبماظعؾؿمحظومأطؾممممممممممممممممممممممممممم

مٕمغؾقؼمبفمدماألعسمــونمذبـطمإن

مراـــــــــــالمغقدمشدـبامغصقؾومأوصـــــأصممممممممممممممممممممممممممممممم

موــــــبفمقػومَظغقـقمموحشـاظعؾمذيــػ

مراــــعـمطؾمجقؾمالمؼزالمعلّطمممممممممممممممممممممممممممم

مومـــــدودغـــرمجـــــففمبػؽــوظـغعمسؾؿ

رراــــــهلذرماظؼدؼؿمعؽؼؾدومبفمامممممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

موــــدممضلطــــــــماظؿؼـــدمعــغرؼمإغقبو

مرقبراــــــالممأنمؼؿقـــــــظإلدمدــــوغرؼممممممممممممممممممممممممم

ميـــــؼكماظػـقنمرصقعــــأنمغلموغقد

مراــــودىموظقلًمرؾؿلومعؿقفمممممممممممممممممممممممممممم

ملمــــؽمصـــاظعؾؿمإالمعومتراهمظدؼمعو

ىٍمايقوةمإذامعضًمبؽمعـؿرامممممممممممممممممممممم
(2)

م

مًمغقازرهماظدقبجوـــٌـمأظػمأغقبك

مراــــــسـدماًروجمإظبماظلقبـومأنمؼؾصممممممممممممممممممممم

م

ميممــــــؼبمدغقوماظرضـكقبمغعوعمأغؽقن

                                                           

 ( الهذي: سق  الكالم.1)

 ( لجج النطه : ،دياخهه وح ائ هه.2)
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  (21) 

مشبػلماظقجقهموضدمسراغومعومسرامممممممممممممممممممممممممم

مشبدعمغػلـومضرغلمإذمسبـممعو

مظقمضؾًمعومأدرىموصفًممبومأرىمممممممممممممممممممممممم

مكمـــــــاظؿعصىمظألبقةمعوغعمظقس

معـمأنمأضقلمايؼمصقفموأجفراممممممممممممممممممممممممممممممم

متعقدمإظبماٌرؼضمدالعيممأترى

مأممتصرعماألدؼوممعـمضدمسؿقبراممممممممممممممممممممممممممم

م**م**م**

مطوقماظؿعؾقؿ:اتلوعمغم-3

ؼبمربووظيمعـفؿمظؾؼضوءمم-أنماظعـؿوغقنيم-ؼبمحدؼــومسـماألزػرم–مذطرغو

اٌدارسماظيتمطوغًممأشؾؼقا–سؾكماظؾغيماظعربقيموصرضماظؾغيماظرتطقيمسؾكماظؾالدم

ضوئؿيمؼبمسفدماٌؿوظقؽ،مصؾؿمؼؾؼمإالماألزػرماظذيمحػظفمآمعـمطقدػؿ،مصؾؿوم

م،موادبذمعـمضصرم1815درديمحربقيمدـيمادؿؼرماألعرمحملؿدمسؾكمأدسمأولمع

ابـماظعقينمعؼرـبامهلو،موطونمطؾمرالبفومؼبمأولماألعرمعـماألجوغىمشريمأغفؿمٕم

مزسؾؾ،م مإظبمأبل ماٌدردي موغؼؾ مإظبماٌصرؼني، مسؾك مربؿد مصووف ؼـفققا

موادؿؼدممهلوماألدوتذةمعـماظغربموخبوصيمبورؼس.

ممورأى مإظبمأرؾوء ماىقشمؼبمحوجي مأن مسؾك مجراحوتمربؿد ؼلدقن

مممؼب1826وؼعـقنمبوٌرضكمصلغشلمعدرديماظطىمدـيمماألوبؽي،اىـد،موؼؼووعقنم

موظؿؿرؼـم ماٌرضك، مٌعوىي مطؾريـبا معلؿشػك مجبقارػو موأضوم مزسؾؾ، مأبل جفي

وتدرؼىمرالبمػذهماٌدردي،موادؿؼدممهلومأدوتذةمعـماظغرب،موجعؾمرئودؿفوم
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 (21) 

ػذهماٌدرديمعـماٌصرؼنيمإظبماظدطؿقرم"طؾقتمبؽماظػرغلل"موطونمرالبم

مغؼؾًمػذهم مثؿ معـمبنيمغقابغمرالبماألزػر، معـفؿ ماخؿريمطـري موضد وشريػؿ،

مم.1838اٌدرديمإظبمضصرمابـماظعقـكمدـيم

معـممثؿ مصلطـر رأىمربؿدمسؾكمأنمتشؿؾمغفضؿفمعبقعمغقاحكمايقوة،

وغؾفمإغشوءماٌدارسماظعوظقيمواالبؿدائقي،موضدمبدأمبوٌدارسماظعوظقيمحؿكمصبدمجب

ماظؿعؾقؿم معراحؾ مسؾك مؼشرصقن ماٌكؿؾػي ماظعؾقم ماٌؿكصصنيمؼب معـ عبوسي

األخرى،موؼلريونمبوظـفضيمدرؼعـبو،مصلدسمعدرديمظؾصقدظي،موأخرىمظؾفـدديمؼبم

مورأىمأنم مواظؿؿرؼض، مظؾقالدة مأدسمعدردي مطؿو مغؼؾًمإظبمبقالق، مثؿ اظؼؾعي

،مصودؿؼدممهلومايوجيمعوديمإظبمأدوتذةمعؿكصصنيمظؾؿدرؼسمؼبمػذهماٌدارس

مثؿمأدركم ممأنأدوتذةمعـماظغرب، ماظؾالدممالاظـفضيمايّؼي تؿؿمإالمسؾكمؼدمأبـوء

معـماظؾعـوت صلطـر
(1)

ماٌدارس،مماظيتم مبوظؿدرؼسمؼبمػذه مظقؼقعقا مأبـوؤػو سود

مصؽوغقامغقاةمغفضيمسؾؿقيمحؼقؼقي.

                                                           

ي و ميي  الييي،م ديين هييذل اليه يية يييإن   21 -19ي ص 1( ايظييي: يييا اب ا النيي يم لبدييي ال سييو اي  1)
يجيي  وني ل تيياخهيهي و ي يق دين خميك التيييا   م     نشم الد ي ين بهلقهيي وجبل دن د ي د ي ية شبييى 

لخدشيييين دمكيييلي وخوطيييي    يييهئم  يحيييلي وخوسيييطع ي يييوذلي وكتيييذ طسيييوق الد يييي ين هلييي   طبييي ل ميي  الجيييط  اليييذم 
الجي طيية سييوق القططييع يييا دبهيشييل دييع السييمطهن كو الوهييهبييني وشييهن ط  ييل ابجهيييا  ميي  الد ييي يني طقييول 

بين كي م ابجهيا بقو  النهكمي وخدخع ابجيبيا بنقيوق اليوطن الخيا  الحيا    ب ل: "ي  ي  ي و، ابههلا
نيدههي وايقما الوطيا ،ي بيه ييا  ايل ،ييي دطديئن ييا  ييايلي 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 

 ي و  هل  حي بة".د
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  (22) 

مؼبمسفدىمسؾوسممثؿ طـرتماٌدارسمؼبمسفدمإمسوسقؾمبعدمػبقدػو

ماألولمودعقد.

مموؼب مبو1908دـي متلؿك موطوغً معصرؼي، مجوععي مأول مأدلً مىوععيم

مأدوتذةمعـمعصرمواظغرب،محؿكمأصؾقًمجوععيم موؼؼقممبوظؿدرؼسمصقفو األػؾقي،

مسؾكم،مثؿمأخذتمػذهماىوععيمتؿلعموتؿشعىمحؿكماذؿؿؾًم1925رمسقيمدـيم

قي،ماظعدؼدمعـماظؽؾقوتماألدبقيمطؽؾقوتمدارماظعؾقم،مواآلداب،مواظدرادوتماظعرب

مواظرتبقي،مممومطونمظفمأثرمواضحمؼبماظـفضيماظعؾؿقيمواألدبقي.

مععوػدمطؿو مظف مصصورت مبوألزػر ماظدرادي مؼبممهغظؿً ماٌـؿشرة وطؾقوتف

ربقعماظؼطر،مواظيتمأدفؿًمإدفوعـبومواضقـبومؼبماظـفضيماظعؾؿقيمواألدبقيموإحقوءم

موضدمزؾماألزػرمسربمضرونمرقؼؾيم صوعمسـمضبؿؾمظقاءماظدم-وعوزالم-اظرتاث،

م مواظؾغي، مآممواظذوداظدؼـ مغللل موإصرار، موبلوظي مإميون مبؽؾ مغبوػو ممممممممممممممممممممسـ

أنمضبػظف،موأنمؼؾوركمؼبمعلريتف،موأنمؼفقهمظفمعـمأبـوئفماٌكؾصنيمم-تعوظبم–

معـمؼعقدمظفمذبده،موؼردمطقدمعـووئقفمؼبمسبقرػؿ.

م**م**م**

م

ماظطؾوسي:م-4

ممطون ؼبمماظقحقدػقماألدؾقبمم-عروفمبوظقراضياٌم–غلخماظؽؿىموبقعفو

إزفورماظؽؿىموغشرػومإظبمأنمػدىمآماظعؼؾماظؾشريمإظبماظطؾوسي،مصؽوغًمعـم

ماإلغلوغل.مؿؿعأسظؿماٌكرتسوتماظيتمأصودمعـفوماجمل
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 (23) 

عطؾعيمزفرتمؼبمعصرمػلمعطؾعيمايؿؾيماظػرغلقيمجوءمبفومغوبؾققنمموأضدم

بذظؽموػؿممأوابوظؾغيماظعربقي،موضدمبدمممظطؾعماٌـشقراتمواألواعر1798ععفمدـيم

مبؿقزؼعم مضوعقا ماإلدؽـدرؼي مورـًمأضداعفؿ مصؾؿو سؾكمدػـفؿمؼبمسرضماظؾقر،

ماظػرغلقيم مبوظؾغي مصققػؿني مبطؾع مضوعقا مثؿ ماٌصرؼني، مسؾك ماٌـشقرات تؾؽ

وغشرهمبوظؾغيماظعربقيمتلؿكم"اظؿـؾقف"،مطؿومرؾعقامطؿوبماظؿففقيماظعربقيمواظرتطقيم

مد مواظػوردقي مثؿم1798ـي مسربقهبو، مصرغلقهبو مععفؿـبو مثؿ ماظعربقي، مطؿوبماظؼراءة مثؿ م،

مطؿوبـبومؼبماظؾففيماٌصرؼيماظعوعقي.

مرؾوسي،ممثؿ مبال مسوعـبو مسشرؼـ مسبق ماظػرغلقنيمعـفو مخروج مبعد زؾًمعصر

م1821حؿكمادؿؼرماألعرمحملؿدمسؾلمصلغشلمأولمعطؾعيمعصرؼيمدـيم
(1)

وطوغًمم،

م مأو ماألعريؼي مبوٌطؾعي موتعرفتعرف ماظؾوذو، مبقالقمم-أؼضـبوم–معطؾعي مبطؾعي

مظقجقدػومؼبمػذامايكماظؼوػرىماٌصرى.

تؼقممبطؾعماظؽؿىمسـماظؾغوتمم-بداؼيمأعرػومؼب–ػذهماٌطؾعيمموطوغً

مواىراحي،م مواظطى، مواظطؾقعقوت، مطوظرؼوضقوت مايدؼـي; ماظعؾقم مؼب األجـؾقي

قال،موعـمأولمعومرؾعمعـفو:مواظػـقنمايربقي،مأعوماظؽؿىماألدبقيمصؿلخرمرؾعفومضؾ

طؾقؾيمودعـي،موخزاغيماألدب،موعؼدعيمابـمخؾدون،موعؼوعوتمايرؼرى،موتػلريم

واظؼوعقسماحملقط،مواألشوغلمألبكماظػرجماألصػفوغك،مطؿومطوغًمػذهممظرازي،ا

                                                           

( شييهن    مييا  يي  احييخيى دطببيية يييهبميون الخييا خيشهييه ال ييسيييون  ييي  تيييوجهم ديين القييههي  سييية 1)
م بب  كن اسخقي ابدي ل   م ي وكن، بنهجخل الح ي   1821مي ،يي كيهه لم خبدل ه  سية 1811

 .ئمهههم وسهك هل  اليه ة البمدطةي و   شهي  الطبه ة دن 
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  (24) 

مدـيم اٌطؾعيمتؼقممبطؾعمصققػيم"اظقضوئعماٌصرؼي"ماظيتمصدرمأولمسددمعـفو

مم.1828

مامثؿ ماٌطوبع مطـرتمأخذت محؿك ماألخرى متؾق ماظقاحدة متظفر ظعربقي

ماظؽؿى،م مأعفوت مبـشر موضوعً ماظؽؿوب، مسؾك مايصقل مدؾؾ مصقلرت وتعددت،

ماألوائؾم مأحلـماظرواد موضد ماظرتاثماألدبل، مؼبمإحقوء مطؾريـبا وأدفؿًمإدفوعـبو

مرؾعمعـمط معو معـممؿىاخؿقور موشريػو مظؾعؼؾماظؾشرىمؼبمعصر مصؼدعقا اظرتاث،

مواإل ماظعربقي ماظقاضحمؼبماظؾالد مصؽونمظذظؽمأثره ماظـؼوصي، مأرقىمعقارد دالعقي

مغؾقغمطـريمعـماألدبوءمواظشعراءمواظـؼودمؼبمعصرموشريػومعـماألضطور.

ماظصقوصي:مم-5

موسوعاًلمعـممتعد اظصقوصيمواحدـبامعـمأػؿمأدسماظـفضيماألدبقيمايدؼـي،

ذبواًلموادعـبومأػؿماظعقاعؾمؼبمعؼووعيماظؾففوتماظعوعقي،مواغؿشورماظؾغيماظػصقك،مو

ظـشرماٌؼوالتمواظؾققثماألدبقي،مواظعؾؿقي،مواظلقودقي،مواظؿورطبقي،مواالجؿؿوسقي،م

موؼبمدبؾقصماألدؾقبم مصـماٌؼول، موازدػور مؼبمزفقر مأطربماألثر مأنمهلو طؿو

م.اظؾػظقياألدبلمعـمضققدماظصـعيموأثؼولماظزؼـيم

ورماظدوظيماظصقوصيمؼبمأولمسفدػومرمسقيمحؽقعقيمتعـكمبـشرمأخؾموطوغً

مواآل مظؾعؾقم مثؿمهقظًمإظبمعقارد متشؾعممدابوضقاغقـفو، مواالجؿؿوع، واظلقودي

مواألدبوءم ماظؽؿوب معـ مطـري مزؾفو مؼب مغشل موضد مروظى، مطؾ موتػقد مرشؾي، طؾ

واظلقودقنيماظذؼـمطونمهلؿمدورمبورزمؼبماظـفضيماظعؾؿقيمواألدبقي،موضدمعبعًم

ماٌؼوال مرامتبعض مطؿؾـبو مصصورت مبفو مغشرت ماظؾغيماظيت مأدؾقب مؼب معػقدة ئعي
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 (25) 

محدؼٌماألربعوءمظطفمم،وصـوسيماألدب موحكماظؼؾؿمظؾراصعل، ماظؽؿى: وعـمػذه

مؼبم معطوظعوت مظؾؿوزغل، ماهلشقؿ محصود مأعني، مألغبد ماًورر مصقض حلني،

ماظؽؿىموايقوةمظؾعؼود.

مدـيممصققػيموتعد مسؾك مربؿد ماظيتمصدرتمؼبمسفد ماٌصرؼي اظقضوئع

يممأولمصققػيمسربقيمسوع1828
(1)

مثؿم مبوظؾغيماظرتطقي، موضدمحررمأولمسددمعـفو ،

مبوظعربقي،م مصقررتمصصقهلو مإظبماظشقخماظعطور، مواإلذرافمسؾقفو سفدمؼبمهرؼرػو

مواظرتطقيمععـبو،مثؿماضؿصرمبعدمذظؽمسؾكمهرؼرػومبوظؾغيماظعربقي.

مسربقيممطؿو ماًقرىمأولمصققػي مخؾقؾ مظصوحؾفو ماألخؾور" م"حدؼؼي تعد

م،مثؿمخطًماظصقوصيماظعربقيمخطقةمطؾريةمدـيم1858متصدرمؼبم"دقرؼو"مدـي

مصورسم1860 مأغبد مظصوحؾفو م"األدؿوغي" مؼب م"اىقائى" مصققػي مبظفقر م،

موضدمطونمظؾفقائىمذلنمسظقؿم مأحدمأرطونماظـفضيماظعربقيمايدؼـي، اظشدؼوق،

معقداغـبوم موطوغً موشريػو، مبوألدؿوغي ماألعقر موالة مظدى موغػقذ ماظعرب، مأدبوء سـد

ءمذظؽماظعصرمظؾؿـوزرةمواٌـوضؾي،موزؾًمػذهماظصققػيمتصدرمحؿكمألضدممأدبو

م1884دـيم
(2)

م.

مصققػيمموبعد متقغس مؼب مصدرت مواحد مبعوم ماىقائى مصققػي صدور

موتؿقاظبمؼبمدقرؼو،م1961"اظرائدماظؿقغلل"مدـيم مثؿمأخذتماظصقػمتظفر م،

                                                           

م "جييهل الت يو" ،يي كيهه شهيي  حيبل ته يةي يشيهن ططبيع 1822ك  ي سية      ما ( شهن  1)
دهئيية يسييتة يقيي ي وشهييي  خيسييل هليي  يجييهل ال وليية الييذين يهييم النييهكم كن طق ييوا ديييل  ميي  كنييوال  ديهييه

 البال ي ولذا ا خبييه "الو هئع الد ي ة" كو  نط ة  ي طة  هدة.

 .54ي ص4جيج     اني  ( ايظي: خهي ا   اا الم ة البي طة ل2)
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  (26) 

مواٌغرب،موعصر،موعـمأولماظصقػماظيتمزفرتممبصرمبعدم"اظقضوئعماٌصرؼي":

ماإلدؽـدرؼي،م معـؾ: مأخرى مصقػ متؾؿفو مثؿ م)اظؼدميي(، ماظـقؾ موادي صققػي

ماىرؼدة،م ماظعؾؿ، ماظؾقاء، ماٌمؼد، ماٌؼطؿ، ماألػرام، ماظػالح، ماالسؿدال، اظزعون،

مطونمظفمأطربماألثرمؼبم مايدماظذيمغراهماظققم،مممو محؿكموصؾًمإظبم اظشعى،

ماظـفضيماظػؽرؼيمواألدبقيمواظـؼدؼي.

م**م**م**

معؾمأخرى:سقام-6

جوغىماظعقاعؾماظيتمعرمذطرػومطوغًمػـوكمسقاعؾمأخرىمأثرتمؼبممإظب

ماظـفضيماألدبقيمايدؼـي،معـفو:م

م،مصؽونم1870إغشوءمدارماظؽؿىماٌصرؼيماظيتمأدلفومسؾلمعؾوركمدـيمم-أ

مظؾؾوحـنيم مضدعً مصؼد ماظرتاث، موإحقوء ماظعربقي ماظـؼوصي مغشر مؼب مطؾري مأثر هلو

م مطونمربؾقدـبو مسـمواظطالبمعو مسؾقفؿمبعقدـبا معؼصقرـبا موضصقرمايؽوم، ؼبماظؿؽوؼو

أؼديماظشعىمورالبماظعؾؿمواٌعرصي
(1)

م.

ماجملوععمواىؿعقوتماظعؾؿقيمواألدبقي:مم-ب

متعرؼىأثرمطؾريمؼبمخدعيماظؾغيماظعربقي،موؼبمماظعؾؿقيهلذهماهلقؽوتمموطون

:ماجملؿعماٌصطؾقوتماظعؾؿقيمواظػـقي،موغشرماظرتاثماظعربل،موعـمأبرزماهلقؽوت

مواجملؿعماظؾغقيم مواجملؿعماظعؾؿلماظعراضلمبؾغداد، اظعؾؿلماظعربلمبدعشؼ،

                                                           

( دييين اب ا النييي يم ييييا  يييوء الديييذاها اب بطييية واليق طييية لسسيييخهذ الييي شخوي/  مييي   مييي   يييب ي (1
 .15ص
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 (27) 

م معؾوركممواىؿعقيمبصر، مسؾل ماظيتمأدلفو ماٌعورف موعبعقي مبؾريوت، اظلقرؼي

م مدـي مظؾفوحظم1868بوظؼوػرة ماظؼدؼؿ مصؼوعًمبطؾعماٌكطقروتمعـمتراثـو م،

ماىرجوغل ماظؼوػر موسؾد موم،واآلعدي، مغقاس موأبل موشريػؿ،موبشور اظؾقرتي،

موؼلؾؿمبفم موؼفذبماظذوق، ماظرتاثمؼبمعؿـوولماىؿقعمؼـريماظػؽر، صلصؾحمػذا

اظؾلونمعـماظؾقـموعـماظعوعقيم
(1)

م.

متؽقؼـماألغدؼيمواٌـؿدؼوتماظعؾؿقي:م-ج

ظعرضماظؼضوؼو،موتؾودلماآلراء،مطؿوممادعـبوطوغًمػذهماألعوطـمذبواًلموموضد

مواٌـوضشي، مظؾققار مصلققي ماألعوطـمعوممطوغًمدوحي مطونمػـوكمعـمػذه "وضد

موػقماٌؽونماظذيمؼعؿودمأربوبماظػؽرم ماظصوظقنماألدبل، مأو ؼعرفمبودؿماظـدوة

موضدم مواظدرس، مظؾؾقٌ موسرضفو مواٌلوئؾ، ماظؼضوؼو مإلثورة مارتقود مسؾك واظرأي

مسؾكمششقوغ ماظؽؾور مؼؿـوصسمطـريمعـماألدبوء معقداغـبو م"علمزؼودة" ف،مطوغًمغدوة

يمعلرحف"خشؾ،مواظظفقرمسؾكمواالخؿالفمإظقف
(2)

،مطؿومطوغًمغدوةماإلعوممربؿدم

سؾدهمؼبمبقؿفمبعنيممشسمضؾؾيمأغظورماٌػؽرؼـمواألدبوءمورجولماظلقودي،موضدم

م.زؾفومطـريمعـماظشعراءمواظؽؿوبمؼبغشلموترسرعم

م

م

م

                                                           

 .22ي 15: الديجع السهبقي صايظي( (1

 .59خهي ا اب ا البي ا يا الب ي النه ي بسخهذيه ال شخوي/ هبياهطم  م  كبو التحاي ص -2
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  (28) 

ماظـوغلماظػصؾ

ماألدبقيماٌذاػى

ماٌذػى:معػفقم

م:مؼبماظؾغي:أواًل

ؼدماظذيمؼؾبذػىمإظقف،مواألصؾ،مؼؾبؼول:معومؼؾبدرىم:ماظطرؼؼي،مواٌعؿاٌذػى

مظفمعذػى،معومؼعرفمظفمأصؾ.

:مذػىمإظبمطذا،مأي:متقجفمإظقف،موذػىمإظبمضقلمصالن:مأخذمبف،موؼؼول

موذػىمعذػىمصالن:مضصدمضصدهموررؼؼف
(1)

م.

تدورمحقلماالووهمواظؼصد،مواألصؾ،مواظطرؼؼيمم-عبؾؿفومؼب–اٌعوغلمموػذه

محقلمػذهماألعقرمؼدورماظؿعرؼػماالصطالحلمظؾؿذػى.اٌردقعي،مواالتؾوع.مو

م:مؼبماصطالحماظعؾؿوءمواألدبوء:ثوغقـبو

بعضماظؽؿوبماٌذػىمبلغف:مذبؿقسيمعـماآلراءمواظـظرؼوتماظعؾؿقيممؼعرف

مواظػؾلػقيمارتؾطمبعضفومبؾعضمارتؾوًرومصبعؾفوموحدةمعـلؼي
(2)

م.

ؼبماٌضؿقنمبعضفؿمبلغف:ماووهمصؽريمأومتعؾرييمظفمخصقصقوتمموؼعرصف

مأصقظف،م مؼطؾؼقن ماألدبوء، مأو ماظػالدػي معـ مأسالم مهؿف مؼـضقي واألدؾقب،

مدوغفمخبصقصقوتفؿمتلثرـباموتلثريـباوؼرص
(3)

م.م

                                                           

 الوسط : ده   "ذها".( ايظي: لسهن البياي والدبجم 1)

 ( الدبجم الوسط : ده   "ذها".2)

ي ط  اي البمييييم لمدالييييييني 15دييييذاها اب ا: دبييييهلم وايبشهسييييه  لميييي شخوي/ طهسييييين ابيييييو اي ص (3)
 م. 1984بييو ي سية 
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 (29) 

مموؼعرف مصقؼقل: مؼبمأوروبو ماألدب معذاػى م-حؼقؼؿفومؼب–مإغفوبعضفؿ

اووػوتمصؽرؼيموذوضقي،متـؿظؿمذبؿقسيمعـماآلداب،مصؿشؽؾممنًطومعـمأمنوطم

و،مؼـطقيمسؾكمأظقانمعـماظؿلثرمواظؿلثري،مواظؿؼورضمواظذؼقع،موشريماالتصولمبقـف

ذظؽمعـمأظقانماالتصولماظيتمتعينمبفوماظدرادوتماٌؼورغي
(1)م

م.

مصؽرموعـ ماووه مميؽـمأنمتعرفماٌذػىماألدبلمبلغف: معر ميخاللمعو

أدبلمظفمخصوئصفمومسوتف،موأسالعفماظذؼـمؼطؾؼقنمأصقظف،موؼرصدوغفمخبصوئصفؿم

متلثريـبا.تلثرـبامو

ماظؽالدقؽقيمم-ػـوم-ودلطؿػل ماٌدردؿني: مأو ماٌذػؾني بويدؼٌمسـ

مواظروعوغلقي،مبوسؿؾورػؿومأػؿماٌدارسماألدبقيمؼبمسصرغومايدؼٌ.

م

م

م

مم

م

م

م

م

                                                           

ي ط  اي الدبيييهيف 4اب ا ييييا كويوبيييه: الكالسيييطشطة لمييي شخوي/  بييي  النشيييطم نسيييهني ص ا( ديييذاه1)
 بد ي.
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  (31) 

ماظؽالدقؽقي

ماٌدردكم)االتؾوسك(ماٌذػى

موطوغًمتطؾؼمسؾكمطؿوبممطؾؿي مسـمأصؾمالتقين، معلخقذة "طالدقؽل"

ماإلشرؼؼ معـ ماألوظب ماظققغوغلمماظطؾؼي ماألدب مسؾك مأرؾؼً مثؿ واظققغون،

مؼلريونمسؾكمغففف،م ماٌؿلخرؼـ، مظؾؽؿوبمواظشعراء مضدوة واظروعوغلماظذيمصور

موؼـلفقنمسؾكمعـقاظف.

مبوظـلؾي–(مععـكمظػظم"طالدقؽل"مم1869م-1804حددمدوغًمبقفم)موضد

مم-ظألدب مسرصف مطؿو مطؿىمظقكؾد، موعو ماىقدة، ماألدبماظؾوظغ بعضممؼب–بلغف:

مطؿوبوتفاٌق معـ مأغفمم-اضع مسؾك مؼؿؼؾؾ مصبعؾف محدهبا ماالعؿقوز معـ مبؾغ معو بلغف:

ممنقذجمضبؿذى.

متـوولماآلدابماظققغوغقيممومسك ماٌذػىمبوٌذػىماٌدردكمألغف ػذا

مظقم مهػظموهؿذىمطؿو مدرودـبو موجعؾفو مواظؿؿفقد، مبؽـريمعـماظؿؼدؼر واظروعوغقي

مطوغًمضقاغنيمأخالضقيمأومدؼـقي
(1)

فضيماألوروبقيماوفماألوربققنمسصرماظـمصػلم.

مصبرتونم موأخذوا ماظققغوغكمواظروعوغك، موبعٌماظػؽر متؼوظقدماإلشرؼؼ، إظبمإحقوء

مبفو،م موؼعؿزون مواظـؿوذج، ماألعـؾي موصبعؾقغفو موسؾقعفؿ، موصـقغفؿ ماإلشرؼؼ آداب

مثؿمأخذمغؼودػؿمؼمصؾقنمظؾؽالدقؽقيم وبلغفؿمورثيمأجدادػؿماإلشرؼؼماظعظوم،

                                                           

 .17ي 16ا: دبهلم وايبشهسه  لم شخوي طهسبن ابيو اي ص ( دذاها اب (1
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 (31) 

م مظذظؽمم-طبصماألدبمواظشعرمصقؿو–اإلشرؼؼلمطؿذػىمضبؿؾماظػؽر ووضعقا

أصقاًل،مميؽـمتؾكقصفومصقؿومؼؾل
(1)

م:م

مصبىمأنمؼلقطرماظعؼؾمدقطرةمتوعيمسـدمإغشوءماألدب.م-1

صبىمأنمتؽقنمايؼقؼيمػلماهلدفماألمسك،مؼؿقركمهلومصؽرماٌـشه،مم-2

مواٌـ مايؽؿي، مايؼقؼي: موعـ مبنغشوئف، مإظقفو مظؾقصقل م)مؾوؼلعك اًري،ماظعؾقو

موايؼ،مواىؿول(.

إالمعـمم-وعشوسرهموسقارػفماغػعوالتف–صبىمأالمؼظفرموجدانماٌـشهمم-3

مخاللمصؽره،موبذظؽمؼصريمػذاماظقجدانموجداغـبومعـطؼقهبو.

مربطماًقولمم-4 معـمذلغف موػذا ماظعؼؾمخقولماٌـشه، صبىمأنمؼقجف

مبوظذاتم-بوٌقضقع مم-ال مواظؿقؾقؼ، ماظؿفقؼؿ مإظب محبوجي مؼؽقن واصطقودمصال

موغؼؾؿفمإظبمسوٕماظؿقفم مأبعدتفمسـمعـطؼماٌقضقع، خطراتماظـػسماظيتمرمبو

مأصقلم متلبوه مممو ماالغطالضك ماظقجقد موػذا ماظعؼؾ، مدقطرة مسـ مبعقدـبا عـطؾًؼو

ماظؽالدقؽقي.

مؼرضوػومم-5 ماظيت ماٌـطؼقي مظؾؿؼوؼقس ماظؽؾؿي مصـوسي مدبضع مأن صبى

مصعؾكماٌـشهمأنمؼرصدمضقاسدماظؾغيمواإل مواإلؼؼوعمؼبماظعؼؾ، سرابمواظؾالشقي،

محولم مورسوؼي ماظرتاطقى، مودالعي ماٌػردات، مصقي مظؾؽؾؿي مضبؼؼ موأن اظشعر،

ماٌؿؽؾؿمواٌكورى،مواٌالءعيماظصقتقي.

                                                           

ي ط 6ي 5( الديييذاها اليق طييية بيييين اليظي ييية والخطبييييق بسيييخهذيه الييي شخوي/   السيييب ى ييهيييو ي ص 1)
 م.1973 -هي1392الدؤلخ سية 
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  (32) 

ماظؽالدقؽلموأدبـوماظعربل:ماٌذػى

مغعـكمبفوممسـدعو ماظعربلمايدؼٌمصنغـو غؿقدثمسـماظؽالدقؽقيمؼبمأدبـو

واظؾعٌ،مصوظشعرماظعربلمطونمضدمأخذمعـذممقوءاإلحعدرديماحملوصظنيمأومعدرديم

مثؿمم-م1258م-ػـ656دؼقطمبغدادمدـيم ؼـزلمؼبمعدارجماظضعػمواالسبالل،

وصؾمػذاماظضعػمإظبمعـؿفوه،موادؿلؾؿماظشعرمإظبمحوظيمعـماىؿقدمؼبمسفدم

موٕم مؼلؿعؿروغفو، مصرضمظغؿفؿمسؾكماظؾالدماظيتمطوغقا اظعـؿوغقنيماظذؼـمحووظقا

م ماألدبوء ماظظؾؿمواظؼفرمؼقظقا مأنمحقوة موؼؾدو ماػؿؿوم، مأو مأدغكمسـوؼي ماظشعراء أو

مأظؼًمبظالهلوممواظيتمسوذؿف ماظعـؿوغقنيمطوغًمضد مؼبمسفد اظشعقبماٌلؿعؾدة

اظلقادمسؾكماألدبوءمواظشعراءمصؾؿمؼعقدوامؼطؿققنمإظبمعـؾمأسؾكمالمؼبمماظؼومتي

عومؼؽقنمإظبماظؾغق،مماظشعرموالمؼبمشريه،مصؿضقامؼرددونمطالعـبومالمروحمصقف،مأضرب

مُطَؾػم معـ مأطـروا مصؼد مذعر، مأغف مسرف معو موضقاٍف مؼبمأوزان مصبرى مأغف وظقال

مؼؽـر مراحقا مطؿو مواظؿكؿقلوت، مواظؿضؿقـوت ماالضؿؾودوت موعـ عـمموناظؾدؼع،

ماظشعر مضبؿؾقن ماظعؾقم، معصطؾقوت موعـ ماىؿؾ مذظؽمطؾفم-حلوب عومم-عـ

ؼطقؼموعومالمؼطقؼ
(1)

م.م

مموضد مػذه مسؾك ماألعر مصعـدعومزؾ مايدؼـي، مضوعًماظـفضي محؿك ايول

تشعرمبوظرشؾيماظؼقؼيمؼبماظؿقررمم-وؼبمعؼدعؿفومعصر-بدأتمبعضماظدولماظعربقيمم

ماظؽؿوبم ماألدبلمصنذا ماظؿقرر ماظلقودلمصؽرة ماظؿقرر –األدبلمغشلتمعـمصؽرة

                                                           

ي ط  اي الدبيهيف بد ييي سيية 165( البهيو م: يائ  الحبي الن يم لم شخوي/ حو ا  يخي ص1)
 طببة الياببة.مي ال1981
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 (33) 

ماظشموسؾك مسؾدهمقخرأدفؿ مواظؾدؼعمم-ربؿد ماظلفع مأدوظقى معـ ؼؿقررون

ؼؿكؾصمعـماظصقرةماظعـؿوغقيماٌعؼدة،مطؿومأخذماظشعرمؼؿففمماظؾوظقي،موأخذماظــر

موضققدماظزؼـيماظؾػظقيمظؽـمؼبمبطءم موأشاللماظصـعي، سبقماظؿقررمعـماإلدػوف،

ذدؼد
(1)

،موؼعدمذعرماظلوسوتل
(2)

مبـوبيماإلرػوصيماٌعؾـيمسـمضدوممربؿقدمدوعكمم

ماظؾورودى،مرائدماظـفضيماألدبقيمؼبماظعصرمايدؼٌ.

ماظؾمصؼد مرأى ماظؿكؾػممأنورودى مسصقر مضؾؾ مصقؿو مؼؽؿـ ماىقد اظشعر

ماظعربلم ماظشعر مصصقبمغظرهمووه ماٌؿوظقؽمواظعـؿوغقني، واىؿقدمهًمورلة

صوحؿذاهموضؾدهموحوطوهموغزعمم-وخوصيمؼبمأوجمغشورفمأؼومماظعؾودقنيم-اظؼدؼؿ

ؼبمذعرهمسـماظؿفذؼىمواظصؼؾ
(3)

م.م

األدبماٌصريمايدؼٌ،معقزةمواضقيمالمغظريمهلومؼبمتورؼخمموظؾؾورودي

مإظبم مواظرطوطي ماظضعػ معـ مواحدة موثؾي ماظشعرؼي مبوظعؾورة موثى مضد مأغف وتؾؽ

موطلغفم ماالرتػوعمبالمتدرجموالممتفقد، موأوذؽمأنمؼرتػعمػذا مواٌؿوغي، اظصقي

مررؼؼم موبقـف مبقـفو مصقؼطع مضؾؾفو، مسؿو ماظطقد معؿقن مؼب متـؾً ماظشوػؼي اظؼؿي

مؿماظيتمتؾقفوموتؼربمعـفو.اظقصقلمإالمأنمتلؿدؼرمهلومعـماظؼؿ

                                                           

 .167ي 166( ايظي: الديجع السهبقي ص1)

 -هيييي1298( هييو دنديييو   ييي و  السييه هخاي حيييه ي د ييييمي يحييل ييييا القيييههي ي وخييويا بهيييه سيييية 2)
ي وشهن البقه  طقول: لم طشن  بل البهيو م دن هيو كديخن 1921مي ولل  يوان حبيم طبع سية 1881

 ديلي ولم طشن  بل السه هخا دن هو كدخن ديل.

 .9ييهو ي ص م( ايظي: الدذاها اليق طة بين اليظي ة والخطبيق بسخهذيه ال شخوي/   السب 3)
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  (34) 

أردؾًمبصركمػبلؿوئيمدـيموراءمسصرماظؾوروديمٕمتؽدمتـظرمإظبممصنذا

ضؿيمواحدةمتلوعقفمأومتداغقف،موطـًمطؿـمؼؼػمسؾكمرأسماظطقدماٌـػردمصالم

شريماظؿاللمواظؽـؾونمواظقػودمإظبمأضصكمعدىماألصؼماظؾعقد،موػذهممأعوعفؼرىم

إظبمعؼومماظطؾقعيمأومم-حبؼ–ترصعماظرجؾمموثؾيمضدؼرةمؼبمتورؼخماألدبماٌصري

معؼومماإلعوم.

ضؾـو:مإغفمأوذؽمأنمؼرتػعمػذاماالرتػوعمبالمتدرجموالممتفقد،موٕمغـِػمموضد

مغلؿقضرمؼبماظذاطرةمادؿماظلوسوتم;ماظؿدرجمواظؿؿفقدمبؿوتـبو موػقمعؿؼدمملألغـو ،

غػردمصقفمظؿؿفقدمؼؾقؼمبوألصؼماظذيماملبزعـموجقز،موأنماظلوسوتميسؾكماظؾورود

مبوظلؿرمواظلؿققمياظؾورود
(1)

م.

متقذؽمأنمموسؾك ماظؼدؼر ماإلعوم مػذا موثؾي مصنن ماظؿؿفقد مػذا معـ اظرشؿ

معـماظؿدرجمواظ متؼدعفو معو مطوٌػؿتـلقـو اٌؿقحدةمؼبمأصؼمموجلةؿفقدمظظفقرػو

ذظؽماىقؾ
(2)

م.

ماظؾورودموبفذه مصور ماظشعرؼي ماإلحقوءمرمياظقثؾي معدردي موإعوم ممممممممممممممائد

ماحملم–واظؾعٌم مظػقػمعـمم-وصظنيعدردي مغففف مسؾك مودور محذوه، محذا ثؿ

معـفؿ:محػين معـماظؾالدماظعربقي، مووظماظشعراءمؼبمعصرموشريػو اظدؼـمملغوصػ،

مذقض موأغبد مصربي، موإمسوسقؾ مربرم،ملؼؽـ، موأغبد مإبراػقؿ، موحوصظ ،

مسؾ موربؿد ماظؿقؿقرؼي، ماظغوؼوتمدوسوئشي موسؾك موععروفمملاٌطؾى، معصر، عـ

                                                           

 ( السدوق: البمو وا يخ هع.(1

ي ط  اي اليه يية بد يييي 113ي 111( حييبياء د ييي و يئييهخهم يييا الجيييل الده ييا لمبقييه ي ص (2
 م.1977سية 
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 (35) 

مصدضرصوؼباظ موعبقؾ ماظؽوزؿياظزػوومل، ماحمللـ موسؾد ماظعراق،ممل، عـ

موذؽقىمأردالنمعـمدقرؼو،موشريػؿمعـماظؾالدماظعربقي.

اىورم،موربؿدماألمسر،موسزؼزمأبوزي،مملتؾعفؿمعـماألجقولماظؿوظقي:مسؾمثؿ

اىؾؾ،موسؿرممي،موبدويعـمعصر،موذػقؼمجربيماىـدملوربؿقدمشـقؿ،موسؾ

ماظشوم، معـ مرؼشي ماظؽقؼً،ممأبق ماظشؾقىمعـ موصؼر ماظعراق، وحوصظمعبقؾمعـ

ماظعربقيم مذعراء معـ موطـري ماظلعقدؼي، ماظعربقي ماٌؿؾؽي معـ مدرحون وحلني

ماحملدثنيمؼبمدوئرمأضطورػو.

مػذاماٌذػى:ماووػوت

ػؿوممـ،أخذتماٌدرديماظؽالدقؽقيماووػنيمعؿؿوؼزؼمظؼد
(1)

م:

ماظؽالدقؽقيماالتؾوسقيم)اظؼدميي(:م-أ

مذعموضد مواظـؼدسؽػ ماألدبل ماظرتاث مدرادي مسؾك مؼبمميراؤػو اظؼدؼؿ

،ميضؾدوامبشورـبا،موأبومغقاس،موأبوممتوم،مواظؾقرتمصؾؼدأزػكمسصقرماظشعرماظعربل،م

مواٌؿـيبلوابـماظروع موذظؽمؼبم، معـمصققلماظشعراء، موشريػؿ ماظعالء، موأبو ،

مذعرائفو:م موعـ مواًقوالت، مواظصقر، مواألدوظقى، مواٌقضقسوت، األشراض

ماىورم.مل،موسؾيصربمسقؾ،موإمسوي،مواظؾورودللوسوتاظ

م

م

                                                           

ليق طيية لسسييخهذ اليي شخوي /  مييا  مييا ايظييي : ديين اب ا النيي يم ييي   ييوء الدييذاها اب بطيية وا ((1
 .115ي 114 ب  ص 
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  (36) 

ماظؽالدقؽقيماىدؼدة:م-ب

واألدوظقى،مواظدؼؾوجيممواألظػوزاظقزنمواظؼوصقي،ممؾكاظيتمحوصظًمسموػل

اظشعرؼيمسؾكماظـققماظؼدؼؿ،مظؽـفومجددتمؼبماٌقضقسوتمواألشراض،مصؼدمتلثرم

ملؼؿصؾمبعوٌفؿماظعربذعراؤػومبعصرػؿموبقؽؿفؿ،مصعوىقامعشؽالتمسصرػؿ،موعوم

موصؽرؼهبو،مملواإلدالع موثؼوصقهبو، مواجؿؿوسقهبو، مدقودقهبو، مسصرػؿ مروح مسـ ععربؼـ

موربؿقدم مأبوزي، موسزؼز موأغبدمربرم، موحوصظ، مذقضل، موعـمذعرائفو: وخؾؼقهبو،

مشـقؿ.

مسوعي:مخصوئص

اٌشرتطيماظيتموؿعمبنيمذعراءممأوأنمػـوكمبعضماًصوئصماظعوعيممسؾك

دقؽقي،موأػؿفواٌدرديماظؽال
(1)م

م:

(موحدةماظقزنمواظؼوصقي،موذبوراةماظؼدعوءمؼبمتؼوظقدماظؼصقدة،مبوغؿؼوهلوم1)

مؼبماصؿؿوحماظؼص ماظؼدعوء مؼغؾىمسؾقفؿمذبوراة مطؿو مقدةعـمشرضمإظبمشرض،

عـمم-بعضمضصوئدهمؼب–بوظـلقىموعومميرمبفماظشوسر،موإنمطونمبعضفؿمضدمدبؾصم

مراءماظعؾودقني.ػذاماظـلؼماظؿؼؾقديمطؿومصعؾمبعضماظشع

م2) وحدةماظؾقً،محبقٌممسؾكاظغوظىمؼبمذعرػؿمػقمضقومماظؼصقدةممأن(

ؼبمععـوهمسـمم-ذؾفمعلؿؼؾمأو–ؼؽقنماظؾقًموحدهمأومععمبضعيمأبقوتمعلؿؼاًلم

دوئرماألبقوت،محبقٌمميؽـؽماظؿؼدؼؿمأوماظؿلخريمأومايذفمدونمأنمطبؿؾمبـوءم

ماظؼصقدة.

                                                           

 .318 -315ي ص 2( ياجع: يا اب ا الن يم لبدي ال سو اي  1)
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 (37) 

ؼيمصوئؼي،مصؼؾؿومودمخروجـبومسؾكمضقاسدم(معؿوغيماألدؾقب،مواظعـوؼيمبفمسـو3)

مورمبوم معشرقماظدؼؾوجي، معؿقــبو، معصؼقاًل مإمنومودمذعرـبا مأومرطوطي، مأومخطل، اظؾغي،

اظـلٍ،معؿنيماظرتطقى،متظفرمسؾقفمأعوراتماظػؿقةمميقبقبتقسرمبعضفؿمصفوءمذعرهمبدو

دموسؾمياظعربقيمضؾؾمأنمترضؼفومايضورةماظعربقي،موذظؽمؼبمبعضمضصوئدماظؾورود

ماٌطؾى.

م4) مواٌقدقؼلاٌعوغماضؿؾوس( مواألخقؾي، مواظصقر، اظشعرؼيمعـمصققلممك،

م.لاظشعراءماظؼداع

واٌقضقسوت،مشريمأنمبعضفؿمضدمأصوضمماألشراضؼبمماظؼدعوءمعؿوبعي(م5)

ماظلقودكمواالجؿؿوس مبويرطوتماظؼقؼيمملؼبماظشعر معؿلثرـبا وادؿؾفوممروحماظعصر،

مو.امعـماظؿلثرمبفٕمصبدمبدهبماظؿك

ماٌدرديممسؾك مػذه مبنيمذعراء ماٌشرتطي مأو ماًصوئصماظعوعي أنمػذه

دبؿؾػمأومتؿػووتمضقةموضعًػومعـمذوسرمآلخر،مععمعقؾمؼبمبعضفؿمإظبماظؿفدؼدم

مػذهم معـمذعراء مطؾمذوسر موؼؿضحمذظؽمعـمدرادي مأظؾؿي، معـف مغػقر مأو حبذر،

ماٌدرديمسؾكمحدةمععماٌقازغيمبقـفموبنيمشريهمعـمذعرائفو.

مظؾعضمذعراءمػذهماٌدردي:مجمنوذ

:مإنمبعضمذعراءمػذهماٌدرديمطونمميعـمؼبمربوطوةماظؼدعوء،محؿكمضؾـو

مأومأسرابقهبومصرصقهبو،موضدممتـؾمذظؽمؼبمبعضمضصوئدم إغؽمظؿؽودمتراهمبدوؼهبومضقهبو،

م:يوسؾدماٌطؾى،موعـمػذاماظؾقنمضقلماظؾورودمياظؾورود

م
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  (38) 

مأمسوءمردؿماٌـوزلممعـملىبحمأال

مؾـــــــــظلوئاومــــٕمترجعمبقوغـبملوإنمػمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مسمواظؿؼًمـــوماظرواعــــؿفتعػَّمخالء

ؾــــــسؾقفومأػوضقىماظغققممايقاصممممممممممممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

مًماظدارمبعدمتردنبؿــــــــسرصمصألؼو

فومعومطونمبوألعسمذوشؾلأراغلمبممممممممممممممممممممممممممممممممم
(2)

م

معغـكمظؾظؾوءموروٌوملوػمشدت

علوىمظؾقلونماظعؼوئؾملشـًموػممممممممممممممممممممممممممممممممم
(3)

م

متزؼولمأػؾفومبعدفومـعـمـــــــصؾؾعق

ؾـــــاظردوئملععورفمأراللمطقحمممممممممممممممممممممممممممممممم
(4)

م

ماظعقـونمصقفومبقاطػمًــــــصلدؾؾ

بعدمدؽبحٍّمبقابؾمميعـماظدععمصبرمممممممممممممممممممممممممممممم
(5)

م

م

م

                                                           

( خب خهه: طدس  دبهلدهه. اليواد،: الي يه  الخيا خثييي ابخي ية. ابهه ييا: جديع كه يوبةي وهيا 1)
 بهلدهء. الددموء ايل: الدطي  ال ائدة البظطدة القطيي دن ه بخهم السدهء هذا كدطيخهم. النو 

 ( يسطه: كم بب  جه  ودحقة. خيسم: خلدل يا اليسم.2)

 الديك  الكي دة الدت ي . ا( ،ي :  تي  بلهمهه. البقهئل: جدع  قيمةي وه(3

 اليسهئل: تطبهه وشخهبخهه. ا:  وال وايخنهل. ونخ  هل( 4)

ييي الدخخيهبعي طقيهل: سي  الديهء هذا  يبل لي والديا  شثي  ال دوع. الّسّ : الكثد: الدطي الديهالواكخ( 5)
  ّبه دخخهبًبه شثيًيا. الوابل: الدطي ال   ي.
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 (39) 

ملــصؾوبؿمكقبقبـــــًمسؾـــــاظيتمػوجمدؼور

ؾــــوتماظؾالبــــكمالسفــوأشرتمبؼؾؾمممممممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

مودةـــــمشــــاهلقػمعؼالةماظقذوحقمعـ

اًالخؾمدؾقؿيمذبرىماظعنيمرؼقبوممممممممممممممممممممممممممممم
(2)

م

مٍيمـــراشمظقؽبدؿبؽبــــــعومدغًمصققماظػمإذا

جػومخصرػومسـمردصفوماٌؿكوذلمممممممممممممممممممممممممممممم
(3)

م

ميـــرػؾملـــإذمػملـــؼبمايموـــتعؾؼؿف

ملــــودوئؾملقبقبــوإذامأغومذبؾقبمإظمممممممممممممممممممممممممممممم
م(4)

مادؿؼرقبمايىمؼبماظؼؾىموانؾًمصؾؿو

قاذظلمــــسملقبقبًمسؾـــــشقوبؿفمػوجمممممممممممممممممممممممممممممم
م(5)

موـــــوقموأغـــــدمبـــًمأنماظعفـــظقموــصق

مؾـــــدوارجمؼبمشػؾمعـماظعقشمخوعمممممممممممممممممممممممممممممم

                                                           

 .والوسهو،البالبل: ح   الهدوم    جه ( 1)

( الهيخ: جدع هط هءي وها يهنمية الت ييي الوحيه : يطيهق خحي  بهيه الدييك  بيين  هخقهيه وت ييهه. (2
نم. سمطدة دجييى البيين: شيهطية  ين  ي هء و مق الوحه  شيهطة  ن  دوي الت ي و  م ادخالئل بهلم

  يييهه. ي ه الدتمتل: شيهطة  ن ادخالء السهق.

ييين يوسييين وسييييه وسيييية ووسيييية3) سن هذا كتيييذ ييييا  : ( الوسيييية: اليودييية الت ط ييية كو كول الييييومي طقيييهل: وو
 اليبه،.

 : شيهطة  ن   ي سيل.اوسهئم اّ النهجه ي ودجموا هل -هيه–( وسهئم : الوسهئل (4

 ة ابدي: ظمدخل كو ،حهوخل.( ،طهب5)
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  (41) 

ميمـــــؾمضؾقؾــــــونمطـــــومرسقــــبـمرنبـــــــمت

مؾـــــــرةمشوصـرمغظــــشقمـققغوعصؿومممممممممممممممممممممممممم

مٕمؼذػىمبـوماظظـمعذػؾومصغريؼـ

ؾـــعمظـومبطقائـــــدـباموٕمؼؾبلؿــبعقممممممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

مقممدوروامشدؼقبيمـــوماظؼـــــإذامعمرــــغلق

ؿمراتعوتموجوعؾــــإظبمطؾمبؾبفممممممممممممممممممممممممممممم
(2)م

م

موــــأضوصـملــــشومبوظعــسبـمسدغموإن

ؾمـــــومعؿؼوبــؾمعـمغؼــــددؼمإظقفممم
(3)

م

موذامأرادهــــــرمعــــهلذاماظدػمصقؼؾفب

مرامماحملوصؾـــــدمطـومطــــإظقـوموضممممممممممممممممممممممممممممم

مومــــــؿمآمأغفــــــدمؼعؾـــشػؾيمضمسؾك

مؾـــــوبورملقبــــؾمشـــــمطــــعربأةمعممممممممممممممممممممممممممم

موــــصويلتمــــؿمتـــوممظـــاألؼموظؽـفو

موزلــــًمبوظؿـــرمإالمأسؼؾــــعـماألعممممممممممممممممممممممممم

اظعؼود:مواظؼصقدةمطؾفومتلريمسؾكمػذاماظـلٍماحملؽؿ،مواإلجودةماظؾوظغيممؼؼقل

مظؿؼؾقد.ؼبمععورضيماألضدعني،مإالمضؾقاًلمعـماهلػقاتماظيتمضدمتدلمسؾكمتورؼخما

                                                           

 الب او ي والخّني  والثليي يي   كيهده لطسه دنل خهدة وي بة. االطوائل: جدع طهئمةي وه (1)

 السيي كول اليههي. الجهدل: القططع دن اوبل بي هخل وكي هبل. ا، ّطة: خ  يي ، و ي وه (2)

ئل. الّيقيه: جديع يقيهو ي  ييا : ده كس ل  م  الهو  ي و جدع  م  كس الي وسي لي وسي االس يل( 3)
 دن اليبه .
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 (41) 

ممبقد ماظـلؼمػلمأسرقمؼبماظؾداوةمعـماظؾداوة، مأوأنماٌعورضيمسؾكمػذا

م-ميممممممممممممػلمربوطوةمعطؾقسيمظقسمصقفومعـماظؿؼؾقدمإالماظرشؾيمصقف،موطلمنوماظؾورود

وهمظغيموذعقرـباموزؼهبوموحرطي،مصكؾؼفمّصممـؾمضدؼرمظؾسمدورماظشوسرماظؾدوى،مصقم-مػـو

موجعؾمظفممت مجدؼدـبا، معـمغخؾًؼو مػـواًل ماظذيمموأصؾحلفموحقوتف، عؾؿؽرـبامؼبماظدور

مصفقمصـونمخوظؼمؼبماتؾوسفم مؼؾؿؽرماٌؿـؾمؼبماغؿقولمأدوارهموأبطوظف، أخذهمطؿو

ماظعوجزم موتؼؾقد ماظؿؼؾقد موصرقمبنيمػذا مؼبمابؿداسف، مخوظًؼو مصـوغـبو مؼؽقنماٌرء طؿو

اٌؿؽؾػماظذىمؼظؾع
(1)

واجملوراةؼبمآثورماظؼودرؼـمبغريمأداةماٌعورضيمم
(2)

م.

اظؾورودىمبداوةمعؼصقدة،مأومضؾ:مإغفومبداوةمرؾعقي،مصؼدماظؿقؿًممصؾداوة

ماألوظنيماظؿقو مبلدالصف مواألراللممعـبوغػسماظؾورودى ماظدعـ مؼؿقدثمسـ جعؾف

مطونم مطؿو موذظؽ موغلقؾفؿ، مأوصوصفؿ موبـػس مبؾلوغفؿ مصوحؾؿف موسـ واظرسقون

مطب محني ماظعؾودك ماظعصر مذعراء معـ موشريه مبشور محقوتفؿمؼؿقدث معـ ؾصقن

مأنم مألرواحفؿ مؼرؼدون موطلغفؿ ماظؾدوؼي، مؼبماظؾقؽي مأغػلفؿ موؼغرضقن ايضرؼي،

تـصفرمصقفوماغصفورا
(3)

م.

ماظؾورودموعع مأن ماظؼدؼؿمميذظؽمغمطد ماظعربل ماظشعر ٕمميشمؼبمإرور

ماظقاضعم معـ مادؿؿدػو مجدؼدة، مسـوصر مإظبمذعره ماظرجؾ مأضوف مصؼد صقلى،

مذعؾ موطونمظؼضوؼو مطؾف،موروحماظعصر، ماظؼدحماٌعؾكمؼبمػذا ماٌصرؼي موبقؽؿف ف

                                                           

 يخبثي و ختب . : طظمع: طبي  وط د  يا دحيخلي والديا  (1)

 .121ي 121لمبقه ي ص اياء د ي و يئهخهم يا الجيل الده حب (2)

 .143ي 142لم شخوي/ حو ا  يخي ص   يميائ  الحبي الن مالبهيو ( 3)
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  (42) 

ماظؾورود ميأدركمعـماٌؿلخرؼـمؼبماألدبماٌصرمعـطونمأولممي"سؾكمأن

موأنماالسرتافمبػضؾماألضدعنيمؼبماظؾغيم مسؾكماظشوسر، مممممممممممممايدؼٌمأنمظؾعصرمحؼيبو

"مواظؿشؾقفوتملالمؼؾزمماظشوسرمأنمؼؿؼقدمبفؿمؼبماٌعوغ
(1)

م.

ماظمصؼد ماىدؼدمادؿطوع مسـوصر مبني مبورسي معقازغي مؼقازن مأن ؾورودى

اٌلؿقدثيموسـوصرماظؼدؼؿماٌقروثيمعقازغيمتصؾمػذاماظقصؾمايكقبماٌـؿرمبنيم

مواٌوض مصوٌوضلايوضر مسؾقفممل، مدوبغـبو موؼـؿقف، مؼغذؼف مبؾ مايوضر، مؼعقق ال

وعضػقـبوماظطقابعماظعربقيماظػـقيماألصقؾي
(2)

م.

م**م**م**

ماظؽالدقؽقمأعو مذقضآثور مؼبمذعر مصـؾؿلفو ماىدؼدة وحوصظموشريػؿو،مملي

مذقض مغرىمؼبمضصقدة معو مدعشؼموضدمملسؾكمسبق مسـمغؽؾي اظيتمهدثمصقفو

ماظػرغلققنمبوٌداصع،موعطؾعفو:ممفوضرب

مردىمأرققبمــومبـــــمصؾـــعمالمـــد

ؼـــــػمؼومدعشــــعمالمؼؽػؽــــودعمممممممممممممممممممم
(3)

م

مملــظؼؾؾمعـمخقاررػومرىـــــوذط

مؼــــــدـباموخػـــــؼمأبــــؽمتدصــــإظقمممممممممممممممممممممممممممممم

مكمــــــؽمبفماظؾقوظــممومرعؿملــــوب

ملماظؼؾىمسؿؼـــومصـــوتمهلـــجراحممممممممممممممممممممممممممممم

                                                           

 .137ه ي ص لمبق ا( حبياء د ي و يئهخهم يا الجيل الده (1

 .164يائ  الحبي الن يم لم شخوي/ حو ا  يخي ص مالبهيو ( (2

 ب دحق. طش شخ: طشّخ و يقطع. ي( بي ى: يه3)
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 (43) 

مالقــــــــــــؾمظفمائؿـــواألصقمدخؾؿؽ

اظؼلؿوتمرؾؼمووجفؽمضوحؽمممممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

ميرـــــــــــجـوغؽماألغفورموموهً

وكمأوراقموورقــــــؾءمربـــــــوعممممممممممممممممممممممممممممم
(2)

م

موحــــــــروبمِصؾـــيمشـــــــــصؿقملقظـــــوح

موتمودؾؼــؾمشوؼـــلماظػضــــــؿمصــــهلمممممممممممممممممممممممممم

مفبـــــــراءؾبمُظلؿبـــــــــؿمذعــــهلقاتفمسؾك

وءمذدقـــوصفؿمخطؾــلمأسطـــــوصممممممممممممممممممممممممم
(3)

م

مريمــىمظشـعــــــرواةمضصوئديمصوسف

مبؽــــؾمربؾـــــيمؼروؼـــــفمخؾـــــــؼمممممممم

موصقفومؼؼقل:

موــؽمعومدػوػــدموضبـــاًؾموعــــرب

مؼنب؟ـــــًمأحــــــدومدرـــــــؼوبمأغفــــأحممممممممممممممممممممممم

موـــفمصرغلـــــــــقارمتعرصـــــــــــــاظـمدم

مؼنبـــقرفبموحــــــــفمغـــــــؿمأغــــــوتعؾمممممممممممممممممممممممممم

م

                                                           

 هذا لدع وك هء. :ائخمق الحاء :ائخالق: لدبهني دن  ولهم (1)

 الندهدة. االويق: جدع وي هءي وه (2)

سن: جدع كلسني وهيو ال  يط  البمطي . المهوا : جدع لهه ي وها المندة الدحيية  م  النمق. الم (3)
 ح ق: جدع كح قي وهو البمط  الد ّول.



                        
                                                               

 
 فى ضوء األدب الحديث                                                               

 

  (44) 

موــــومظؿققـــــــوتمصؿقؿفـــــعمالدــــــــب

مقاـــــــؿمظقؾؼــــفـــقامدونمضقعــــوزاظممممممممممممممممممممممم

مقنمداراــوسبـمزبؿؾػمًـــغصق

مرقــــــؿمذــــلماهلـــــــمطؾـومصــوظؽمممممممممممممممممممممم

مالدـــــــًمبــــإذاماخؿؾػموصبؿعـو

مؼـــــــوغطمٍػـــرمزبؿؾـــونمشقـــــبقممممممممممممممممممممممم

موةـــــــــقتمأومحقـــــبنيمعموضػؿؿ

مقاـــــؿماظدػرمصوذؼـــصننمرعؿؿمغعقممممممممممممممممممممممممم

مرٍّـــــــــؾمحــلمدممطــصموظألورون

مؼــــــمعلؿقــــــًمودؼـدمدؾػــــؼممممممممممممممممممممممم

موـــــــربؾبمبوٌـوؼــــوؼشملؼؽبلؿبِؼموعـ

ما؟قـــقاموؼؽبلؼـــؿمؼؾبلؼــــرارمظــــإذاماألحممممممممممممم

موـــــوؼــاٌؿوظؽمطوظضقمؼؾينموال

مؼنبــــــــققموالمضبــــايؼملدغـــــوالمؼمممممممممممممممممم

مـــوبــــوظؾقرؼيمايؿـــــــــراءمبـــ

مبؽــــــؾمؼـــــــدمعضـــرقبجيمؼؾبــــــــــدؽبقؾبممم

مشؼلبـدعمذوماىاللمبينمجزاطؿ

مؼؾبـــــــــفمدعشـــــــرقمأوظـــــــزقبماظشـــــوسمممممممممممممممممم

م**م**م**
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 (45) 

كمقاىدؼدمؼبمضصقدةمحوصظماظؿملرمػذاماالووهماظؽالدقؽغؾؿسمآثومطؿو

صقرمبفومحرؼؼمعقًمشؿر،موطوغًماظـورمضدمذؾًمؼبمعدؼـيمعقًمشؿرممبقوصظيم

،مصفؾؽمبلؾؾفومخؾؼمطـري،مطؿوممم،موادؿؿرتمٔوغقيمأؼوم1902اظدضفؾقيمأولمعوؼقم

دعرتماظعدؼدمعـماظدورمواحملول،مصلخذتماظصقوصيمهضماظـوسمسؾكماظؿربعم

م.موٌولمٌـؽقبكمػذامايرؼؼماظرػقىب

معومأصوبمأػؾمػذهماٌدؼـيمؼؼقلمحوصظ:مؼروحكمػذامايرؼؼ،موصكمتصقموعـ

مؿؾبمواظـفوراــــؾمسـفــــاظؾقمقاــــدوئؾ

؟يوؤػؿمواظعذارــــــطقػمبوتًمغلمممممممممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

مدماألمــــؿمصؼــأعلكمرضقعفمطقػ

ورا؟ــقممغــعماظؼـــــــوطقػماصطؾكمعممممممممممممممممممممممممممممممممم
(2)

م

مدارلبـــروحماظعفقزمهًمجمطقػ

ورى؟ـــــــــوأدؼػمتؿفمكـــــــؼؿداسممممممم
(3)

م

مؿــــسؾقفمأسبكوءمـــإنماظؼضمرب

صوطشػماظؽربمواحفىماألضدارامممممممممممممممممممممممممم
(4)

م

موـــــػمأذاػـــورمأنمتؽــــاظـمرـــــوع

موراـــــؾماغفؿـــرماظغقٌمأنمؼلقــــوعمممممممممممممممممممممممممم

                                                           

 البذايى: جدع  ذياءي وه  ال خه  البشي. (1)

 ا طم  اليهي: اسخ يل بههي والديا :  هس  نيهه ولهبهه. (2)

 طه  البجو : سق  وهمك. يخ ا  : يخسه   كو يخه م. خخجهيى: خخسهبق يا السقوط. (3)

 م: ك بلي والديا : كن الق هء    ك هبهم وي ل بهم.كين   ميه (4)
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  (46) 

مرقصونمصوحىماظػؾؽمؼروىمأؼـ

متشؽقماألوارا؟مصفكذهماظـور؟مــــػممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

موتًـــصؾماظدؼوجكصقؿيممأذعؾً

مراراــــوءمذــــــمتألماألرضمواظلؿمممممممممممممممممممممممممم
(2)

م

مـوـــرىمميقــقسمصبواظـمششقؿفؿ

وراـؼلمرىـــؿمواظؾمسمصبــــورعؿفمممممممممممممممممممممممممم
(3)

م

مضـــــــقممبقــــوأوجفماظؼمصلشورت

وراــــــورتموضدمطلؿفـمضـــــثؿمشمممممممممممممممممممممممممم
(4)

م

مًــــومادؿؼؾـــدورػؿمصؾؿمأطؾً

واظؽؾوراممؿـــودرمصغورػــــٕمتغمممممممممممممممممممممممممم
(5)

م

مسراةممورـــــدؼعـماظمؿــــــأخرجؿف

مذرماٌقتمؼطؾؾقنماظػراراـــــحمممممممممممممممممممممممم

موــــكمإذامعـــاظظالممحؿمؼؾؾلقن

موراـــــقنماظـفــــحمؼؾؾلـؾماظصؾــــأضؾممممممممممممممم

                                                           

 . ابواي: ح   النياي  والبط . هنا ال مك: الديا  بل سي يه يو   (1)

 يندة ال طهج : ظمدة المطهل . (2)

 ،حيخهم: ك هبخهم وانخوخهمي طقهل: ،ح  ابدي يالًيه ،وًحه و،وحًطهي كى: ،طهل ونوال. (3)

ي : ذهبييي . القيييهي: ال يييي ي ديييه   سيييو اء  يييمبة خسييييل بهلسيييتويةي ك،يييهي : هجدييي   مييييهم. ،يييه (4)
 وخسخت م ي   يه ة الطيق وينوهه.

 ( اسخقم ي كى:     ده كني خل دن ال وي  مطاًل.5)
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 (47) 

مـــــــــــردموايـالمتؼقفؿماظؾمحؾبّؾي

موراـــــــــردماظغؾــــؿمتـــرموالمسـفــــــــممممممممممممممممممممم

ماظراصؾقنمؼبمحؾؾماظقذكممأؼفو

وراـــــــقلماصؿكـــذؼــرونمظؾــــصبممممممممممممممممممممم
(1)

م

موــــومجقوســــصققماظعراءمضقعمإن

وراــــــــيمواغؽلـــــــقارونمذظـــــؼؿممممممممممممممممممم
(2)

م

ماظلفنيمالمميـعماظلفـممأؼفذا

وراــــؾماظعــــــــمأنمؼؼقـــطرميومعممممممممممممممممممم
(3)

م

مؿموإنمذؽًمزدػوـــبلظػمهلمعر

ومأجرتماظـصورىــــوأجرػؿمطؿممممممممممممممممممم
(4)

م

م

م

م

ملمعصرمسؾبردـبومـــذفدغومبوألعسمصمضد

                                                           

 طقهل: ييل يا ثوبل: اتخهل يطل وخيبتخي. ونمل الوح : الثطها الديقوحة. ياليايمون: الدتخهلون  (1)

 سخيون.: ال  هء. و خوايون: طالبياء( 2)

( يي   بهلسجين: الديحيهوى بهحيه الثييّى الدبييوفي وشيهن هذ ذاك دسيجوًيه  يخكهبيل جي دية خبيذيا الم يوص 3)
الذين اخهدوا بسي ة ببض الدواح  دن د ي ة سدو الت يوى  به، نمد  الثهي ي نخي  ا يطيهم هلي  او يياي 

 ي والدشيول. وا  هلخل:  يبل  دن ي ل بل.م. والبثهي: الح1912بده سي وا بخلثيي البذاا؛ وشهن ذلك يا سية 

طحيي هل  كن الديحهوى شهن    كجهي شثييًيا دين ابوي ييين ونديههم دين كذى الد يي ين ييا الثيوي   ((4
 البيابطةي وكي لهم بيخل.
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  (48) 

وراـــــــمواظػمادمابؿفــعألماظعقمممممممممممممممممممم
(1)

م

ملؾـومكمحــــورمحؿـــصقفماظـضمدول

وءمصبرىمغؾبضوراــــــأنمذاكماظػـممممممممممممممممممممممممم
(2)مم

م

مؾلبـــــقنمبؾقـــفماٌـعؿـــــــصقمبوت

مقارىــــؾبفمصؿــأخفؾماظصؾحمحؾبلمممممممممممممممممممممممم

مقراـــــاظلرورمرقرامورمؼؽؿلقن

مقنماظقضوراـــؼبمؼدماظؽلسمطبؾعممممممم

مؼبم"عقًمشؿر"مصقوحومومسعـو

موراـــــــــــيمواظؾقــــألماظربمضفــــعمممممم

مذاـــــعـمضلؿمايظقزمصفمجؾمب

موراــــــــكماظدؼـــــؼؿغـكموذاكمؼؾؽمممممممممممممممممممممم

مظقؾلبمؼبماظدػرمضدمضؿمسبلومرؾببمب

موراـــــــرةموؼلـــــقداموسلــــــودعمممممممممممممممم

م

م

ماظروعوغلقي

                                                           

: هو  ي،  وا  ابديي ني ي يح ى يه يل بيك دين شي دية -هيه–الذم طق  ل الحه ي  البي،( 1)
 31دهيجييهن  ظيطم بي اي  مي  يهدي  دشييم ثيالم لطيهٍل دين ليمية ابي بييهء   مي  يهدي  بهحيهي و ي  ك يطم

 دهيو دن السية ي سهه. 2م هل  ليمة الجدبة 1912هبي ل سية 

 الي هي: الذها. (2)
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 (49) 

ماالبؿداسكمماٌذػى

نماظـوعـمسشرمتفقلتمأذػونماألوروبقنيمظؾـقرة،مبوآلراءماظيتمبـفوماظؼرمؼب

"جونمجوكمرودق"موشريهمعـمعػؽرىماظـقرةماظػرغلقي
(1)

م.

مموؼب ماظعقاعؾماٌفقؽيم1789دـي مصؽوغًمأحد ماظػرغلقي، مضوعًماظـقرة م

مبقـفوم معـ مطـرية، مأوضوع مسؾك مواٌؿؿرد ماٌؿقرر، ماظروعـطقؼك ماظػؽر ظلقطرة

ماظلقود مورجولماإلضطوع ماظـؾالء ماٌؿؿـؾمؼبمدقطرة كمواظدؼـكمواالجؿؿوسك،

ماألردؿؼراركم ماألدب مأصرز ماظذي موػق موثرواتف، ماجملؿؿع معؼوظقد مسؾك اظدؼـ

موسوصػي،م مضقؼي مذظؽ مسؾك ماظػعؾ مردة مصؽوغً ماظؽالدقؽك; مبوألدب اٌعروف

مبؼدارمعومتشؾقبعماظعصرمبوألصؽورماظؿقررؼي،مواشؿذتمغػقسماألجقولماظطوظعيمرعؿم

يقوةماىدؼدةا
(2)

م.

طونمظؾفؿقدماظذىمأصوبمطـريـبامعـماظؽالدقؽقنيماألوروبقنيمأثرمطؾريممطؿو

ؼبمزفقرماٌذػىماظروعوغلك،مإذمطونماألدبماظؽالدقؽكمضدمتردىمؼبمػووؼيم

مظالتؾوسقيم ماهلشي ماهلقوطؾ متؼقض مصـقي مثقرة مإظب مايوجي موبرزت اظشؽؾقي،

موتػلحماجملولمًؾؼمأدبلمجدؼد ماٌذػىماالبؿداسكمصـم،اىدؼدة، مػذا شل

اظػؾلػيماظعورػقي،موؼعؿدمبوظعورػيمواظؼؾى،مالماظعؼؾممسؾكاظؿفدؼدى،ماظذيمؼؼقمم

م موؼـشد موشوؼؿفمماىؿولواظؿػؽري، ماجملؿؿع، مال مظؾػرد موؼـؿصر مايؼقؼي، ال

م)اظربجقازؼي(،م ماظقدطك مبوظطؾؼي مؼعؿد مإغف مثؿ ماألخالق، مال مظؾعورػي االدؿفوبي
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  (51) 

)األردؿؼرارقي(مطؿومؼفوجؿمأوضوعماجملؿؿع،موؼداصعمسـمموؼفوجؿماظطؾؼيماظعؾقو

اٌكطهمألغفمضققيماجملؿؿعماظظوٕ
(1)

م.

األدسماظيتماسؿؿدمسؾقفومػذاماٌذػىمصقؿومؼؾلمغؾكصأنمموميؽـ
(2)

م:م

ماظعؼؾ،مم-1 مدؾطون موإشػول ماظطوشقي، مواظعورػي ماىوعح ماًقول ادؿؾفوم

مواالدؿفوغيمبفموبوظػؽرماظؾشرىمسؿقعـبو.

مامماًطراتماظـػلقيمواٌشوسرماظػردؼي،مواظػرارمعـمزعرةماظؼطقع.احرتم-2

اهلقوممبوظطؾقعي،مواالغدعوجمصقفو،مواًؾقمإظقفو،موادؿققوؤػومعـمخاللمم-3

ماظذات.

موسؾكمم-4 مواظؿؼوظقد، مواجملؿؿع مواًؾؼ ماظدؼـ مبؼققد ماالرتؾوط رصض

مظف.مؾقاالبؿداسكمأنمؼـطؾؼمطؿومضب

مظبماٌوضكمأومإظبماٌلؿؼؾؾ.اهلروبمعـمأثؼولماظقاضعمإم-5

ماالغطالقمععماألحالممواظرؤىموتفقميوتماًقول.م-6

ماإلميونمبصقرةماإلغلونماظػطرى.م-7

مواظؿقجفمإظبمإغلونمم-8 زوالماظؼددقيماظيتمطوغًمظؾؾطقالتمواظغقؾقوت،

ماظشورعمالغؿشوظفموإضرارماظلقودةمظف.

مألدبمبفو.اظعقدةمإظبماظؾغيماظػطرؼيم)ظغيماظشورع(،موصقوشيمام-9
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 (51) 

ماالبؿداسكموأدبـوماظعربك:ماٌذػى

ماظعربمطون ماٌشورضي موهلفرة ماألوروبك، ماظؾؾـوغقني-ظالدؿشراق موخوصي

ماٌشرقماظعربك-واظلقرؼني مؼبمبالد ماآلدابماظغربقي موالغؿشور مطؾريمؼبمم-، أثر

خؾؼمتقوراتمأدبقيمجدؼدة،مأوماووػوتمزبؿؾػيمشريتمطـريـبامعـمصقرةماألدبم

موأوص ماٌدارسماظعربك، مإظقف مصدخؾً موإبداسوتف، موعداردف ماظغرب مبكداب ؾؿف

مٌالءعؿفم مصؿقؿـبو، مدخقاًل مدخؾمؼبمبـقؿف مبعضفو ماخؿالًرو، مورمبو متؾوسـبو، األدبقي

ٌّومؼـكرطمؼبمصؾىماظؿقورماألدبكم اظذوقماألدبكماظعربك،موبعضفومبؼكمدخقاًل،مو

ماظعربك،مظعدممتقاصرماظؼوبؾقيماٌلؾؼيمظف.

عػؿقحـبوممررؼًؼواالبؿداسكم)اظروعوغلكمأوماظروعوغطقؼك(مموجدماٌذػىموضد

موألنم مواالغطالق، ماظؿقرر معـ مبف ممتقز مٌو موذظؽ ماظعرب، ماألدبوء مضؾقب إظب

اظذاتقيمأوماظػردؼيماظيتماغطؾؼمعـفومػذاماٌذػىمطوغًمعـمأبرزممسوتمأدبـو،م

مبقجفمخوص مإظبماظغربمسـدعم،وذعرغو ماظعربماظذؼـمػوجروا مأنماألدبوء ومطؿو

مرعؿمايرؼيماظؿعؾريؼيموػؿمخورجمأوروغفؿ معـمضؾؾمؼبمطؾًمم-تذوضقا وطوغقا

موأشالل مأوروغفؿ،مم-وحرعون مصغـقا مواظؿعقؼض، ماظؿعؾري مأسـي مألظلـؿفؿ أرؾؼقا

معـوجقوتفؿم مؼب موأدرصقا مواظؿؼوظقد، ماظؼققد مسؾك موثوروا مجراحوتفؿ، وبؾلؿقا

مبشؽ موأسودوا ماظطؾقعي، معع مأو مؼبموحدتفؿ موػؿ مصقرةماظقجداغقي مبكخر مأو ؾ

معـم مضرن مرقؾي ماألوروبقي ماظؾالد مدود ماظذى ماًوظص ماظروعوغطقؼك األدب

اظزعون
(1)

م.
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  (52) 

أنماألدبوءماظؽالدقؽقنيمعـمأعـول:مذقضل،موحوصظ،موسؾدماٌطؾى،ممطؿو

مإظقفؿ موعـ ماظعؼودمم-واٌـػؾقرك، معـ مضورؼي مغؼدؼي ميؿؾي متعرضقا مضد طوغقا

مأم"واٌوزغك مإزاحي مايؿؾي مػذه مػدف ماجملدموطون مضؿي مسـ ماألدبوء وظؽؽ

األدبكماظؿكماحؿؾقػو،موظؽـمػذهمايؿؾيمأصودتمطـريـبامؼبماظؿؾصرةممبذاػىم

ما ماظذي ماٌذػى موػق مخبوصي، ماالبؿداسك مواٌذػى ماظـؼدؼي، مرتضوهاظغرب

اظعؼودمواٌوزغلمطـوضدؼـ،موخؾقؾمعطرانموسؾدماظرغبـمذؽرىمطشوسرؼـ،مثؿم

مذود مأغبدمزطكمأبق مأبقظقمغلٍمسؾكمعـقاهلؿو معـمذعراءمعبوسي ىموعـمإظقف

"ذوىماالووهماالغطالضك
(1)

م.

ماٌدردي)موؼعد مروادمػذه خؾقؾمعطرانمعـمأبرز
2

مطونمضدمارؾعمم،( ألغف

سؾكماظشعرماظروعوغلكمظدىماظشعراءماظػرغلقنيمحنيمصرمإظبمصرغلومعـماضطفودم

                                                           

 .51الدذاها اليق طة بين اليظي ة والخطبيق بسخهذيه ال شخوي/   السب ى ييهو ي ص (1)
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 يواييل الكبيييي  انخواهيهمييل دين   يهئ ل الخيا بيوا  ياءهم نول يودهيسطة دطيان دبخد ين  مي   ي    
كيييل لييم طشيين  -يييا دق ديية  يوايييل-ولييم طنشدييوا  مطييل ديين تييالل  يوايييل شمييلي و يي  ا خيييف دطيييان ي سييل
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شيهن كحييهي دين ،يييل ييا هييذا ا خجيهل. ياجيع ييا ذلييك: ييا شثييي دين الحيبياء والكخييهاي ولكين دطييان 
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 .291ي 281لطهسين ابيو  ي ص



  
  

 
                                                               

                                                              فى ضوء األدب الحديث                                                           

  

 (53) 

متقجففماألتراكمبؾؾـون،مطؿومأنمغشلتفمؼبمربقعمظؾـونماىؿقؾيمطونمهلومأثرػومؼب

محسم معـ ماظشوسر مبف ممتقز معو مإظب مإضوصي مبفو، مواإلحلوس ماظطؾقعي معػوتـ إظب

معرػػ،موسقارػمجقوذي.

حوولمعطرانمأنمؼشرحماٌؾودئماظرئقليمٌذػؾفماظشعرىمؼبمعؼدعيمموضد

م،معمطدـبامسؾكمأػؿقيماظـظرةمإظبماظؼصقدةمؼبمعبؾؿفومالمؼبم1908دؼقاغفمدـيم

مإظبم مؼدسق مصفق ماٌػردة، ماظؾقًمسـدمأبقوتفو موحدة مؼبمعؼوبؾي ماظؼصقدة وحدة

ذكصقيماظشوسرمعـمخاللممزفقراظؼدعوءموذعراءمعدرديماإلحقوء،مطؿومؼدسقمإظبم

ذعره،موإظبمضرورةمأنمؼؽقنمذعرغوممموثاًلمظؿصقرغوموذعقرغو،مصقؼقل:م"إنماظؾغيم

شريماظؿصقرمواظرأي،موإنمخطيماظعربمؼبماظشعرمالمصبىمحؿؿومأنمتؽقنمخطؿـو،م

ممبؾ موظـومهلؿ موسؾقعفؿ موحوجوتفؿ موأخالضفؿ مآدابفؿ موهلؿ مسصرغو، موظـو سصرػؿ

آدابـوموأخالضـوموحوجوتـوموسؾقعـو،موهلذاموجىمأنمؼؽقنمذعرغوممموثاًلمظؿصقرغوم

وذعقرغو،مالمظؿصقرػؿموذعقرػؿ،موإنمطونمعػرًشومصكمضقاظؾفؿ،معؿقذؼـبومعذاػؾفؿم

ماظؾػظقي".

مموؼؼقل مدـي مغشره ماظذي مدؼقاغف معؼدعي مسصرى،م1908صك مذعر مػذا م:

مروصكرهمأغفمسصرى،موظفمسؾكمدوبؼماظشعرمعزؼيمزعوغفمسؾكمدوظػماظدػر،مػذامذع

ظقسمغوزؿفمبعؾده،موالمهؿؾفمضروراتماظقزنمواظؼوصقيمسؾكمشريمضصده،مؼؼولمصقفم

ماٌػرد،م ماظؾػظ مإظبمعبول مضوئؾف مؼـظر موال ماظصققح، مبوظؾػظ ماظصققح ممممممممماٌعـك

اٌطؾع،موضورعماٌؼطع،موخوظػماًؿوم،مبؾممرأخوه،مودابموظقمأغؽرمجوره،موذومت
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  (54) 

ؼـظرمإظبمعبولماظؾقًمؼبمذاتفموؼبمعقضعف،موإظبمعبؾيماظؼصقدةمؼبمترطقؾفو،م

موؼبمترتقؾفو،موؼبمتـودؼمععوغقفوموتقاصؼفو.

مأذفرمضصوئدهمؼبماالووهماالبؿداسكمضصقدةم"اٌلوء"،موضدمادؿفؾفومبؼقظف:موعـ

موئكـــفمذػــصقؾًمـــؿقبمصكــــأظمداءفب

موئلــــًمبرجـــقتكمصؿضوسػــــمصؾــــعمممممممممم

أغفمطونمعرؼضـبومعرضني:معرضمايىمواظؼؾى،موعرضماىلد،موضدممؼذطر

مورقىم مرجوءمأنمطبػػمجقػو مبوظذػوبمإظبماإلدؽـدرؼي، مسؾقفمأصدضوؤه أذور

مػقائفومعـمآالعف،موأنمؼلرىمسـمغػلف،مظؽـفمٕمصبدمعومطونمؼرجق،مبؾمسووده

مطؾم مصنذا ماظشؽقى، مععفمؼبمػذه موعزجماظطؾقعي مصؾٌمذؽقاه، ممممممممماٌرضونمػـوك،

معومصقفومصقرةمعـمجراحف،موصقفومؼؼقل:

ميمبوٌـكـــكماظؿعّؾــــأضؿًمسؾمإغك

تؽقنمدوائكم-ضوظقام-لمشربيـــــصممممممممممممممممممممممممممم
(1)

م

مؼشػمػذاماىلؿمرقىمػقائفومإن

مىمػقائك؟ـــرانمرقـــػماظـقــأؼؾطمممممممممممممممممممممممممم

ميـــــــالد،موسّؾــــرقاصكمصكماظؾمسؾٌ

موئكـــــوىمالدؿشػـــــيمعـػــــــصكمسؾممممممممممممممممممممممم

مردمــــــــك،معؿػــــبصؾوبؿمردـــــــــــــعؿػ

مكــــــــوئــردمبعــــــــك،معؿػــــــــبؽكبؿممممممممممممممممممممممممممممممممم
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 (55) 

ماظؾقرماضطرابمخقاررىمإظبمذوك

موءــــــفماهلقجــــــكمبرؼوحــــصقفقؾـمممممممممممممممممممممممممممممم

مكــــــًمظـــؿموظقـــسؾكمصكرمأصمثوولب

موءـــرةماظصؿـــــــومطفذىماظصكــــضؾؾممممممممممممممممممم

مكـــــقجمعؽورػــــــقجمطؿـــعمؼـؿوبفو

مكــلمأسضوئــؿمصــــومطوظلؼـــــــوؼػؿفممممممممممممممممممم

مؼـــــخّػوقماىقاغىمضوئمواظؾقر

ميماإلعلوءــدرىمدوســــدـبامطصــــطؿممممممممممممممممممم

مومــــدرةموطلغفـــــيمطــــاظربؼمتغشك

معـمأحشوئكمكمسقـكمبــظإدتمــــصعمممممممممممممممممم

مفــــحمجػـــــــرمضرؼـــععؿؽمؼـــواألص

مراتمواألضذاءـــكماظغؿــــكمسؾــــؼغضممممممممممممممممم

مرةــــمسؾـــــفمعــــــظؾغروبموعومبمؼو

ملـــــــــرائــرةمظؾـــــــوم،موسؾــــظؾؿلؿفممممممممممممممممم

ميــــــور،موصرســــــظقسمغزسومظؾـفمأو

مقاء؟ــــؿماألضــــــمعكتــــسمبقـــــظؾشؿمممممممممممممممم

ؾؿفمصكمودطمػذهماهلؿقمماظؿكمتداصعًمسؾكمغػلفموسؾكمصوحموؼـوجك

مطؾمعومصكماظطؾقعيمعـمحقظف،مصقؼقل:

م
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  (56) 

مقدىبعـــــرمعـــــذطرتؽمواظـفمدـــوظؼ

موءـــيمورجـــــمعفوبــــىمبقـــواظؼؾممممممممممممممممممممممممممم

مرىـــــتؾدومووهمغقازموخقاررى

موبمإزائكــيماظلقـــكمطداعقـــطؾؿمممممممممممممممممممممممممم

معـمجػـكمؼلقؾمعؾبشؽبعؿبشؽبعومواظدعع

مرائكــــؿوربماٌـــــبلـوماظشعوعماظغمممممممممممممممممممممممممم

مؾمغضورةــــؼبمذػؼمؼلقمواظشؿس

مكمذرامدقداءــــؼمسؾـــــققماظعؼقـــصمممممممممممممممممممممممممم

مدنبراــــــمهـــــخاللمشؿوعؿقمعرت

مراءــــــيمايؿــــــرتمطوظدععـــــوتؼطممممممممممممممممممممممممم

مدمـــــــقنمضـــــيمظؾؽــــآخرمدععمصؽلن

ملـــــيمظرثوئــــــرمدععـــــًمبكخــــعزجممممممممممممممممممممممممم

مالــــــكمزائــــــًمؼقعـــــآغلموطلغـك

م؟رآةمطقػمعلوئكـــلماٌـــــًمصـــــصرأؼمممممممممممممممممممممممم

مصفكمموػك مخؾقؾمعطران، مسـد مطؾمرقابعماىدؼد موبفو مبوػرة، ضصقدة

وربيمذعقرؼيمطوعؾي،مصىقبمصقفومغػلفماٌؾقؽيمبوألوجوعمواآلالم،موٕمؼؼؿصرمسؾكم

موأضػكمسؾقفمم-أؼضـبوم-ذظؽ،مبؾمصى سـوصرماظطؾقعيمعـمحقظفمبعدمأنمأودسفو

ضروحفموآالعف
(1)

م.

                                                           

 .126ايظي: اب ا البي   الدبه ي ي  د ي لم شخوي/ حو    يخي ص (1)
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 (57) 

معوغلك(:عدارسمػذاماٌذػىم)االبؿداسكمأوماظرومأػؿ

ؼبمزاللماٌذػىماالبؿداسكمبعضماٌدارسماظؿكمغبؾًمظقاءه،ممغشل

معدرديم موأػؿفو: مايدؼٌ، ماظعربك ماظشعر مصك ماظؿفدؼد مظقاء مغبؾً مضؾ: أو

ماظدؼقان،موعدرديمأبقظق،موعدرديمذعراءماٌففر.

معدرديماظدؼقان:م-أ

موزعقؾقفموتؽقغً ماظعؼود معـ ماٌدردي مذؽرى،مم-ػذه ماظرغبـ سؾد

مس ماٌوزغكوإبراػقؿ ماظؼودر مصلخذوام-ؾد ماحملوصظني، معدردي معقاجفي مصك ،

موحو مذقضك معؼدعؿفؿ: موصك مذعراءػو، مواٌـػؾقركممصظؼفوعبقن واظراصعك

مطؿوبوتفؿمذفرةم موطونمأذفر ماظؿكماحؿؾقػو، ماجملد ربووظنيمإزاحؿفؿمسـمضؿي

وضلقةمطؿوبم"اظدؼقانمؼبماألدبمواظـؼد"ماظذىمأصدرهماظعؼودمواٌوزغكمدـيم

مؼطؾؼممم،1921 مطؿو ماظدؼقان، معبوسي مسؾقفؿ: مصلرؾؼ مغلؾًمعبوسؿفؿ، وإظقف

مذعراءماظدؼقانمأومعدرديماظدؼقان.م-أؼضـبو–سؾقفؿم

مإظبمموظؽـ ماظعؼود مصقف مواسبوز مبنيمذؽرىمواٌوزغك، اًالفماظذيمغشل

أدىمإظبمصؽمسراماىؿوسي،مصووفماظعؼودمواٌوزغكمإظبمذعرمم-جوغىماٌوزغك

مذؽرىمؼـؼداغفموطبطؽوغف.

طونماظعؼودمأضقىماظـالثيمسزمييموأرقهلؿمغػلـبومؼبماظدصوعمسـمػذهمموضد

إظبممغصرفاٌدردي،مصشؽرىمطونمضبىماظعزظي،موؼؿفـىماألضقاء،مواٌوزغكما

مؼداصعمسـم مصؾؼكماظعؼودموحده مواٌؼولماظصقػك، ماظؼصي مطؿوبي موآثر اظصقوصي،

األدبوءماظذؼـممعذػؾفموؼـوصحمأطـرمعـمػبلنيمسوعـبو،موضدمتؿؾؿذمسؾكمؼدؼفمبعض
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  (58) 

طوغقاممبـوبيماعؿدادمهلذاماالووهمبعدمسؿدهماظـالثيماألول،موعـمػمالءماألدبوء:م

مربؿقدمسؿود،موسؾدماظرغبـمصدضك،موروػرماىؾالوى،موشريػؿ..

موإظبماظؿعؿؼمؼبمموضد ماظقجداغك، مإظبماظشعر ماٌدردي مػذه مذعراء دسو

ماٌ ماظمعـك،تـوول مؼصؾ محؿك مسرضماظػؽرة مصك مإظبمأسؿوقمواالدؿؼصوء شوسر

ماإلغلوغقي،م مظؾؿعوغك مؼؿلع مإغلوغقهبو ماظشعر مؼؽقن موأن ماألذقوء، موجقاػر ايؼقؼي

مبفوم مؼـػعؾ ماظيت ماظـػلقي ماظـوحقي مسؾك مؼؼؿصر موال موخػوؼوػو، ماظطؾقعي وألدرار

مواظ مبوألخقؾي مواحؿػقا موسورػؿف، ماظشوسر مضضقيموجدان موتؾـقا ماىدؼدة، صقر

مصوظشعرم مطؾريـبا، مدصوسـبو مسـفو موداصعقا ماظعضقؼي، ؼؼوسممبؼوؼقسمم-سـدػؿ–اظقحدة

مثالثي:

ماظشعرمم-1 مصققؿػظ مظػظقي، مضقؿي مؼؽقن مأن مضؾؾ مإغلوغقي مضقؿي ماظشعر أن

مبؼقؿؿفمإذامترجؿمإظبمظغيمعـماظؾغوت.

غػلفمصوغعممأنماظشعرمتعؾريمسـمغػسمصوحؾف،مصوظشوسرماظذىمالمؼعربمسـم-2

موظقسمذامذكصقيمأدبقي.

ماظقزنمم-3 مصبؿعفو معؿـوثرة موظقلًمأجزاء محقي، مبـقي مذات ماظؼصقدة أن

مواظؼوصقي.

ممشري متطؾؾقهمصكمم-ذبولماظؿطؾقؼمؼب–أغفؿمٕمؼلؿطقعقا اظقصوءمبؽؾمعو

موخبوصيماظقحدةماظعضقؼيماظيتمتؿطؾىمأنمتؽقنم اظعؿؾماظشعرىمعـمعؼوؼقس.

ٌمالمتلؿطقعمأنمتؼدممبقؿـبومأومتلخره،موالمتلؿطقعماظؼصقدةمطفلدماإلغلون،محبق

مأنمتزؼدمبقؿـبومأومتـؼصمآخر،موظقمصعؾًمالخؿؾمبـوءماظؼصقدةمواغفورمبـقوغفو.
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 (59) 

حنيمأسودمغشرمدؼقاغفمدـيمم-وػقمرأسماظدسوةمإظبمػذهماظقحدةم-صوظعؼود

ماظؼصوئدم1928 موعـ موغؼص، موزاد مصؾدل، مؼبمبعضمضصوئده، متعدؼاًل مأجرى م

ما مطقطىماظؿكمأسود مايىماألول، ماألسؿك، ماظشوسر ماظـقق: مسؾكمػذا مصقفو ظـظر

األضقوغقس،مدؾوقماظشقورني،مرثوءمرػؾي،ماظؽروان،مصقرةمايؾقى،مايؿوم،مإظبم

ماظعؼؾم مزعوغـو، ماظـوظٌ، مايؾقى ماٌقتك، مأحالم ماظشعراء، محظ ماظشعر، ربي

واظعقارػ
(1)

م.

م**م**م**

مأبقظق:معدردي

دمزطكمأبقمذودىمبؿؽقؼـمعبوسيمأدبقيمممضومماظدطؿقرمأغب1932دـيممؼب

بنيمأسضوئفو:مأغبدممعـأرؾؼمسؾقفوم"عبوسيمأبقظؾق"مأوم"عدرديمأبقظؾق"موطونم

م ماظعـوغك،مموإبراػقؿربرم، موسؾك مطقالغك، موطوعؾ مرف، مربؿقد موسؾك غوجك،

ماظشوؼ موأغبد مضقػ، موأغبد ماظصريصك، مطوعؾ موحلـ ماظقصو، مأبق مى،وربؿقد

موشريػؿ..

ماموضد مأعري مذفرماخؿري مصك مذظؽ موطون مهلو، مرئقلـبو مذقضك مأغبد ظشعراء

أطؿقبرمعـماظعوممغػلف،مأىمبعدمأضؾمم14م،موضدمتقصكمؼبمظقؾيم1932دؾؿؿربمدـيم

معـمذفرؼـمعـمرئودؿفمهلذهماىؿوسي،مصكؾػفمعطرانمؼبمرئودؿفو.

                                                           

مي وايظيي:   يهطه اليقي  اب بي  الني يم 1916م دقهبمية بطببية سيية 1928 يوايل ط سية  :ياجع( (1
م 1979 -هييي1379ي ط  اي الطبه يية ال طييةي سييية 118بسييخهذيه اليي شخوي/   السييب ى ييهييو ي ص

 الطببة الثهيطة.
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  (61) 

عـمأػؿمأشراضفوموطون
مم:(1)

ماظلؿقمبوظشعرماظعربكموتقجقفمجفقدماظشعراءمتقجقفـبومذرؼًػو.م-1

معـوصرةماظـفضوتماظػـقيمؼبمسوٕماظشعر.م-2

مترضقيمعلؿقىماظشعراءمعودؼهبوموأدبقهبومواجؿؿوسقهبو،مواظدصوعمسـمطراعؿفؿ.م-3

مذبموضد ماىؿوسي مػذه موتذؼعممؾيأصدرت مأدبفو، موتـشر مامسفو، هؿؾ

موغؼدهمؼبم مخصصًمظؾشعر مصؽوغًمأولمذبؾي مأبقظؾق"، م" موػكمذبؾي أصؽورػو،

مغفومأصدرتماظؽـريمعـماظؽؿىمواظدواوؼـمظؾعضمأسضوئفو.اظعوٕماظعربك،مطؿومأ

تلثريم"أبقظؾق"مؼبماظشعرماظعربكمأنمطـريـبامعـماظشعراءماظؽؾورمضدمتلثروامموبؾغ

ماألدبقيماٌػقدة،موحؼؼقامسـمررؼؼفوماجملدم ماظروعوغلقيموععورطفو موبلجقائفو بفو

واظشفرة
(2)

م.م

اظـزسيماظروعوغلقيماظؼوئؿيمأػؿمعوماعؿوزتمبفمآثورمأدبوءمػذهماٌدردي:مموعـ

مرذقؼم مظػظ مؼب ماظػؽر، موتلعالت ماظـػس، مًؾفوت ماظشعر ممتـقؾ موجقب سؾك

موؼـطؾعم ماظػـقي، ماظشوسر مذكصقي متظفر محبقٌ معؾؿؽر، موخقول معؿقرر، وأدؾقب

مغؿوجفمبفو.

ضوعًمػذهماٌدرديمبـقرةمودؼدؼيمطؾريةمؼبمبـوءماظؼصقدةماظػـك،مموضد

مبوظ مؼلؿك معو مبعضمذعرائفو ماٌردؾ،مصـظؿ مبوظشعر مبعضفؿ مواحؿػك ماير، شعر

ماظؼصصك،م ماظشعر موغظؿقا ماظؼقاصك، موسددوا مصقفو، موجددوا ماألوزان، وغقسقا

                                                           

ي ط 267ي 266الدبه ييي لسسييخهذ اليي شخوي/    بيي  الديييبم ت ييهج ي ص  ا(  ياسييه  ييي  اب 1)
  اي الطبه ة ال طة يحي دشخبة الكمطه  اب هي ة.

 .289ايظي: دذاها اب ا: دبهلم وايبشهسه  لطهسين ابيو  ي ص  (2)
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 (61) 

ماألغوذقدمؼبماهلقوممبوظطؾقعيم موصوشقا مواألضصقصيماظشعرؼي، واظرواؼوتماظؿؿـقؾقي،

ماظـ مخطرات مأسؿؼ مسـ مواظؿقدث ماىؿول معؾوظنيممػسووصػ مشري اإلغلوغقي

مئي،موايوالتماظقضؿقيماٌؾقي.بوٌـودؾوتماظطور

موصقرتفومموغودوا مصؽرتفو موؼب موعضؿقغفو، مذؽؾفو مؼب ماظؼصقدة بؿقرر

معذػىماظػـمظؾػـموعذػىماظػـمظؾققوة،م مورددوا مطـرية، معـمضققد اٌقدقؼقي

وأنماظشعرمسورػيموخقول،موصؽرةموعقدقؼك،موصقرةمذعرؼي
(1)

م.م

مؼؼقلمإبراػقؿمغوجكم:

مقىــــــــــاهلؿمآمـــــــــصمادىمرحمؼو

مومعـمخقولمصفقىونمصرحـبــطمممممممممممممممممممممممممممممم

مالظفــــربمسؾكمأرــواذمكـــــــــادؼـ

معمروىــــسـكمروٌوماظدعممواروكبممممممممممممممممممممممممممممممم

مارـبـــــكمخؾـــذاكمايىمأعلمػــــطق

موحدؼــبومعـمأحودؼٌماىقى؟مممممممممممممممممممممممم

مؿـــــــكمحؾــــمغداعـــعموــــــوبلوًر

مقماغطقىـــدـباموػــؿمتقاروامأبــػممممممممممممممممممممممم

م**م**م**

مسصػفوأمدـــسمؼفـــومظقـــوحـبـــرؼموــؼ

موـــوحكماغطػــًموعصؾـــىماظزؼـــغضمممممممممممممممممممم
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  (62) 

موـــــــؿمسػــــــموػــــوتمعــــأضؿموأغو

مكـــــــوموصــــــوسمعـــرمظـــــكماظعؿــــوأصمممممممممممممممممممممم

مرهـــــكمخـفـــــًمسؾـــتؼؾؾمؿـــــط

موــــمشػـــولموالماىػــــــقىمعــــالماهلمممممممممممممممممممممم

مفــــــــكمشػراغـــــىمسؾــــاظؼؾموإذا

موـــــــــػؾمســــفماظـصــــــــبممومشورـــــــــطؾؿمممممممممممممممممممم

م**م**م**

مكمـــلمدعــــكمصـــونمعــــــومطـــــشراعـبمؼو

مفــــــــكمرعؿــــقتمأومصـــدرـبامطوٌـــضممممممممممممممممممممممم

مفــــــــــلمسردــــيمصـــــومدوســــضضقـمعو

مفـــــــلمتـــلمعـــــرمصــــــــوماظعؿــــوضضقـممممممممممممممممممممممم

ميمعـمسقـفـــــــــــكمدععــــــاساغؿزمعو

م؟ـمصؿفـــــؿيمعــــــوبكمبلــــــواشؿصمممممممممممممممممممممممممممممم

مفمعفربكمـــمعــــــرىمأؼــــــذعمظقً

مضكمػوربمعـمدعف؟ـــــــــمميـــــــأؼمممممممممممممممممممممممممممممممم

مؼبمضصقدةمأخرىمبعـقانم"ادؿؼؾولماظؼؿر":موؼؼقل

مرمــــــــؽماألشــــقطؾــــــــــمبمؾــأضؾ

مورمظْؽــــــــــــــــــــلماألبصـــــــــومأزؿــعممممممممممممممممممممممممممم

م
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مرؿبـــومضؿـــدكمؼـــــبعمـــــاظعق

مؾْؽـــــــومحــــوءمواظدغقـــــسؿقمممممممممممممممم

م**م**م**

ميـــــوراءمدقوبمكـــــــمتض

مْؽــــؽموتؾـؿـــــقمسؾقــــــهـممممممممممممممممممم

ميــــــــــــمطكبــــــــرػقموأغو

مْؽـــــرىمأتقػؿـــــــــقارــخبممممممممممممم

م**م**م**

موـــحقٌمذؽًمصؿومأغمطـ

مولؿبــــــــــــــــكمبوحملــــإالمععقبمممممممممممممممممممممم

م

مكـــــــؽمبوٌـــــــظؼددمدوــــأش

مولؿبــــؽمبوًقــــوأزورمسرذممممممممممممممم

م**م**م**

مرـــــــــــــوغكمؼومضؿــــاألعمرــضؿ

مؿــــــؿمعلؼــــــكمبفـــــــــــــــإغمممممممممممممممممم

مرـــــوءماٌدخــــــاظشػمًــــأغ

مكمــصودؽىمضقوءكمصكمدعممممممممممممممممم

م**م**م**
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  (64) 

مـكــــــؽمونــــإظقمذغكـــــخ

مرىـــكماظــــــوغكمصــــومأســـــممممممممممممممممممم

مـكـــــــــــــترغؼمصودؼمضدحك

مراــــــــــــوعمعطفــــــدحماظشعـــــضممممممممممممممم

مبفومموؼؼقل معوزجـبو ماظرؼػقي، مبعضمعػوتـماظطؾقعي معصقرـبا مرف سؾكمربؿقد

محلقبفموذعقره:

مداسىماٌوءمزؾماظشفرمإذا

مرـــــــىمضقءماظؼؿوشوزظًماظلقمممممممممممممم

موـــــــــاظطريمأغػودفمورددت

مرـــــــــــــخقاصؼمبنيماظـدىمواظزػممممممممممممم

م

مقىــــــيمبوهلــــــعطقضمًـــــوغوح

متـوجكماهلدؼؾموتشؽقماظؼدرممممممممممممممم

مؿــــــــسؾكماظـفرمثغرماظـلقموعرقب

مرـــــــــراعمسؾـــــؾمذـــؾمطـؼؼؾمممممممممممممم

موــــــاألرضمعـمظقؾفموأرؾعً

مقرـــوتماظصـــــــمزبؿؾػـــــعػوتمممممممممممم

مصػصوصيمؼبماظدجكمػـوظؽ

مرــومعومذعـــــؿمبفــلنماظـلقــــطمممممممممممممم
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موـــــكمؼبمزؾفـــــــعؽوغمأخذت

مرـــىماظـظــــمادمطؽقــــدماظػـــذرؼمممممممممممممم

موءـــــاللمماظلؿـــــكمخــبعقمأعر

مرــــــــــلماظػؽـــصمغرًضورقمعلؿــوأرمممممممممممم

مقؾــوجفؽمهًماظـكمأروظع

مرـــــفــــدماظــــــؽمســؿعمصقتـــوأدممممممممممم

مأنمميؾماظدجكموحشؿكمإظب

مفرـــــيمعـكماظضـــــقماظؽكبــــــوتشؽممممممممممم

معـمحريتكماظؽوئـوتموتعفى

مرــــقمماظلقــــنمكــــؼمعـــــوتشػممممممممممم

مومـــعمعلؿشرصــألرجمكـــصلعض

مرـــــدماٌـؿظـوءكمصكماٌقســــظؼممممممممممم

معدرديمذعراءماٌففر:م-ج

اضطرمبعضمأبـوءماظشومممرعـماظؼرنماظؿودعمسشماظـوغلأوائؾماظـصػممؼب

مواظػؼر،م ماظدؼـك، مواظصراع ماظلقودك، مبلؾىماالضطفود معـمورـفؿ إظبماهلفرة

مإ مإظبمواظؿطؾع ماٌفوجرون مػمالء ماوف موضد ماظـراء، مأو مواظؽلى مايرؼي ظب

متقاظًم مثؿ مسوعـبو، مسشرؼـ مبـقق مبعدػو مواىـقبقي مأواًل، ماظشؿوظقي األعرؼؽؿني:

ماهلفراتموتؿوبعً.
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  (66) 

ػمالءماٌفوجرونمعؿوسىمطـريةمؼبمأولماألعر،موععمذظؽمصؼدممؼكظموضد

نيمظألدبماظعربكمصكمسؽػمبعضفؿمسؾكمدراديماآلدابماظغربقي،موأغشلوامرابطؿ

ماٌففر،مػؿو:

ماظرابطيماظؼؾؿقي:م-1

مموضد مدـي ماظشؿوظقي موطوغًمرؼودتفوم1920تلدلًمؼبمغققؼقركمبلعرؼؽو م،

محداد،م ماٌلقح موسؾد مسرؼضي، مغلقى مأسضوئفو: موعـ مجربان، مخؾقؾ ىربان

مػذهم موطوغً موشريػؿ. مأؼقب، مورذقد معوضك، مأبق موإؼؾقو مغعقؿي، وعقكوئقؾ

ماظؿفدؼدمواظـقرةمسؾكماظشعرماظؿؼؾقدى.ماىؿوسيممتقؾمإظب

ماظعصؾيماألغدظلقي:م-2

مدـيمموضد مععؾقف معقشول مأدلفو ماىـقبقي، مبلعرؼؽو تلدلًمؼبماظربازؼؾ

موصقزىم1932 موإظقوسمصرحوت، ماظؼروىمرذقدمخقرى، ماظشوسر موعـمأسضوئفو: م،

اٌعؾقف،موذؼقؼوه:مذػقؼمورؼوض،موغعؿيمضوزان،موحؾقؿمخقرى،موشريػؿ.موطونم

ءماظشعراءمؼعؿؾقنمسؾكمأنمؼؽقنمظؽؾمأدؼىمأدؾقبفمؼؾؿؽرمصقفمعومؼشوء،مععمػمال

إظبماحملوصظيمسؾكماظرتاثماظؼدؼؿ،موصقوغيماظـرواتماألدبقيماظيتمضبقؼفوممعقؾفؿ

ماألدبماظعربك،مواظعؿؾمسؾكمسؼدماظصؾيمبنيماظؼدؼؿمواىدؼد.

مخصوئصماألدبماٌففرى:مأػؿ

ادؿؾطونماظـػسماإلغلوغقي،مبؿلعؾماظؿلعؾمؼبمحؼوئؼماظؽقنموايقوة،موم-1

مأبقمعوضكمؼصػمعبولمايقوة،م مإؼؾقو مصفذا موعشورطؿفمٌـمحقظف، مغػلف، اظشوسر
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ماىؿول،م مبفذا مؼشعرون مال ماظذؼـ مسؾك موؼـعك ماىؿقؾي، ماظـػقس مسؾك وؼــك

مصقؼقل:م

مؽمداءـــــــــومبــــاظشوطكموعمأؼفذا

مدوتمسؾقال؟ـــــــــــشمػمتغدومإذاــــطقمممممممممممممممممممممممممممممم

مســذرماىـوةمصكماألرضمغػمإن

مقؾماظرحقالــاظرحؾمـــــــضؾؿـكمـــــــــتؿممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظشقكمؼبماظقرودموتعؿكموترى

مالــــدىمإطؾقــــوماظــــــــــأنمترىمصقضفممممممممممممممممممممممممممممممم

مولمــــــرمعبـــــــغػلفمبغقمواظذى

مالـؽومعبقـــــقدمذقــالمؼرىمؼبماظقجمممممممممممممممممممممممممممممم

مًمصقفــــــبوظصؾحمعومدعمصؿؿؿع

مزوالــــــــــكمؼـــالمدبػمأنمؼزولمحؿممممممممممممممممممممممممممممم

مرياــــــظألرضمأوالموأخمًــــأغ

مالـــذظقمدـباـــــــطـًمعؾؽومأومطـًمسؾممممممممممممممممممممممممممم

مفؿمإظبماألصقلموظؽـــغمطؾ

مقالــــوفماألصـــــــــــآصيماظـفؿمأنمطبممممم

مىءمسؾكمايقوةمثؼقؾـــسمػق

قـبمايقــــعممم مالـــــوةمسؾؽومثؼقـــــــمؼظ

م
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  (68) 

موطكموعومبؽمداءــــاظشمأؼفذا

مطـمعبقالمترىماظقجقدمعبقالم

ماظـزسيماظؼقعقيموايـنيمإظبماظقرـم-2

ميؾقفمايـنيمإظبماألػؾ،موؼػرضفماظقصوءمظؾقرـ،مواألدكمأعرمرؾعلمموػق

مؼـزلمبفمعـمأحداثمأومغؽؾوت،مصؼدمزؾماٌففرؼقنم ظػراضف،موايلرةمسؾكمعو

ممعرتؾطني موؼعؿؾقنمبلوروغفؿ ماالدؿعؿورى، مهًمايؽؿ مظرضقخفو مؼؿلٌقن ،

سؾكمإؼؼوزماظقسك،موإثورةماظضؿريماظعوٌكمضدماٌلؿعؿرؼـ،مؼؼقلمذػقؼمععؾقفم

محىمدؼقانم"ظؽؾمزػرةمسؾري":صو

موحــطًمصكذمعؽوغكمؼومرصقؼكمؼبماظؽػــإنمدؼمأغومممممممم

مدالحك،مالمطبـؽمدعكمؼلقؾمعـماظلالحمواغبؾممممممممم

موحــــــاظرؼمقجـــــؾكمػـــإظبمذػؿكقبمأرؾؼؿومسمرــواغظممممممم

موحـــــــــكمأشؿضؿومسؾكمغقرماظصؾـــــإظبمسقمرــــواغظمممممممم

مؿمأعً،مأغومٕمأزلمأدسقكمعـمخؾػماىراحـــظمأغوممممممم

مرؼوضماٌعؾقفمؼبمايـنيمإظبماظقرـ:موؼؼقل

مون؟ــؽمؼومظؾـــــــإظقمممممممؼومترىمغعقدممؾـــــــــػ

مونــحماظزعــــوؼلؿمممممممممممممممممممماظقسقدمدقــــــــــصؿص

مضرــوطقخكماألخمممممممممممممممممممماٌففقرمدىــــــــصؾؾ

مػرــواظذػىماألصممممممممممممممممممممعـماظؼصقرمكـــــأحؾ

مومظؾـون؟ــــإظقؽمؼمممممممممممممممممممممرىمغعقدـــــومتــؼمػؾ
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مرذقدمأؼقب:موؼؼقل

مغػلكمإنمدؽؿًمبعقدةمأسؾؾ

موقـبومتؾـــــــومهلوممتؾهبــــــــوظؽـفوماألؼممممممممممممم

مومـــــــػوتقؽماظربوموربقسفمصؾؾف

مصنغكمضدمضقعًمؼبمتربفوماظؼؾؾوممممممممممم

محؾذامذاكماظـلقؿمصنغـكمموؼو

مظقـعشـكمذاكماظـلقؿماظذىمػؾوممممممممممم

ماظشوسرماظؼروىمرذقدماًقرى:موؼؼقل

مطػـكمػققبـؽـكاظعروبيممأخً

مدمألعقتمؼبمورـكــــــــأغومسوئمممممممممممممممممممممممممممممم

ماظـزسيماظروحقي:م-3

ادؿغراضفؿمؼبماظؿلعؾ،موخبوصيمسـدعوممعـسيماظروحقيمغشلتمػذهماظـزموضد

وازغقامبنيمعقضػمطؾمعـماظشرقمواظغربمعـماظؼقؿماظروحقيمواظؼقؿماٌودؼي،ممموم

م مواظؿضوصر،ممؼؾفلونجعؾفؿ مواظؿعوون مإظبماحملؾي، موؼدسقن إظبمآمبوظشؽقى،

موؼمعـقنمبؾـوءمجقػرماإلغلون،موبوألخقةماإلغلوغقي،مواظعطوء،مواإلؼـور.

ذوعمؼبمأدبفؿماظؿلوعحماظذيمؼؼقممسؾكماحملؾيمظؾؿفؿؿعماإلغلوغكمموضد

مؼ معذػى، مأو مظدؼـ متعصى مشري معـ مإحدىممؼقلطؾف مصك ماظشرتقغك ربؾقب

مضصوئده:

م
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مفمـــــىمصقــــوماظؿعصـذعىمصشمطؾ

مػون،مواٌقتمعـموراءمػقاغفمممممممممممممممممممممممممممم

مؼبمضصقدةمأخرى:موؼؼقل

مضؾًمأحؾفؿ:مهىماظعرب؟مضوظقا

مؼؼضكماىقارمسؾكقبمواألرحوممممممممممممممممممممممممممممم

م:مظؼدمخبؾقمسؾقؽ،مأجؾؿفؿضوظقا

مأػؾكموإنمخبؾقامسؾكقبمطرامممممممممممممممممممممممممممممم

م:ماظدؼوغي؟مضؾً:مجقؾمزائؾضوظقا

موتزولمععفمحزازةموخصومممممممممممممممم

م

مغلوغقي:اظؿقجفمسبقماظطؾقعيموعزجفومبوألحودقسماإلم-4

موعزجقػوممصؼد معؿقرطي، محقي موجعؾقػو موجلدوػو، ماظطؾقعي، مإظب اوفقا

م"ماألعرؼؽقي:ابعقارػفؿموأحودقلفؿ،مؼؼقلمإؼؾقومأبقمعوضكمؼبموصػموالؼيم"صؾقرؼد

م:معومراقمغػلكمعـمربودـفو؟دؽؾً

مصؼؾًمظؾـوس:مبودؼفوموخوصقفوممممممممممممممممممممم

محؾؾًمعـماألذفور؟مضؾًمهلؿموعو

موـــإغكمصؿـًمبؽودقفوموسورؼفمممممممممممممممممممم

مػقؼًمعـماألزػور؟مضؾًمهلؿموعو

مايىمسـدىمظـوعقفوموذاوؼفومممممممممممممممممممم
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م:موعومتؿؿـك؟مضؾًمعؾؿدراضوظقا

موـــــــــــؼوظقؿـكمروئرمأومزػرةمصقفمممممممممممممم

مؼبمضصقدةمظفمبعـقانم"اٌلوء":موؼؼقل

ماًوئػنيمطضرحىمرترطضمؼبماظػضوءماظماظلقى

مراءمسوصػيماىؾنيـــــــــــفومصػـــــــتؾدومخؾػمواظشؿس

مقعماظزاػدؼــــــــًمصقفمخشـوجمصوعـــــدمرـــــــواظؾق

مؼماظؾعقدــــــونمؼبماألصــــــــــــــوكمتوئفؿـــــــــسقـمؿوـظؽـ

مدؾؿكممبوذامتػؽرؼـممممممممممممممممممممممممم

مدؾؿكممبوذامهؾؿنيمممممممممممممممممممممممم

مػماظؿكقمـــــــــــــػكمخؾــأحالمماظطػقظيمدبؿمأرأؼً

مقمـــلماظغقـــــــيمصــــــــأبصرتمسقـوكمأذؾوحماظؽفقظمأم

مايوغكموالمتلتكماظـفقممجكخػًمأنمؼلتكماظدمأم

مؿوــــدمإغــــــــماٌشوػـــــــــــنيمعـالمأرىمعومتؾؿقمأغو

مرالهلومؼبمغوزرؼؽأممممممممممممممممممممم

مظؿؿؿمؼومدؾؿكمسؾقؽممممممممممممممممممممم

مؼؼقل:مموصقفو

معـــــرمواٌلؿـؼـــــصرقمسـدماظؾقؾمبنيماظـفمال

معماٌؿقجعــابؿلوعوتماظطروبموأدعمطبػك

م
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مرضعــــــــقىمعـؾماظؼؾحمهًماظؾــاىؿولمؼغمإن

مدجوــــــــــــكماظـفورموظؾـــنيمسؾــٌوذاموزسمظؽـ

مالعفمورشوئؾفـــأحممممممممممممممممممممممممممم

مومسوؤهموطقاطؾفممممممممممممممممممممممممممم

موــــــقرػــومووســــقهلـالدمدفــــطونمضدمدرتماظؾمإن

م..موالماٌقوهمخرؼرػوٍــــــــــاألرؼؼلؾىماظزػرممٕ

مريػوـوءمعلــــــــكماظػضـــــــوالمعـعماظـلوئؿمصمطال،

مودفوــايػقػ،موصكماظصؾومأغػمزالمصكماظقرقمعو

مواظعـدظقىمصداحفمممممممممممممممممممم

مرهموجـوجفـــــالمزػمممممممممممممممممممم

مإظبمتؾؽماىداولمجورؼوتمصكماظلػقحمأصغك

مقحــاألزػورمصكماىـوتمعومداعًمتػموادؿشؼك

مقحـــــبوظشفىمصكماألصالكمعومداعًمتؾمومتؿعك

مونـــوماظدخضؾؾمأنمؼلتكمزعونمطوظضؾوبمأمعـ

مالمتؾصرؼـمبفماظغدؼرممممممممممممممممممم

مؼررـــوالمؼؾذقبمظؽماًمممممممممممممممممم

معقكوئقؾمغعقؿيمعؿقدثـبومسـماظغوبموأذفورهمورققره:موؼؼقل

ماظغوبمهققـومأذفور

موـــــرققرماظغوبمتـوجقـوممممممممممممممممممممممممممممممممم
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ماظغوبمتصوصقـومقرـــــــــــــوزػ

موــــــــــوتفـقـفومـــــــــــوتصوصقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م**م**م**

موــــــومخؾؾـــــرمبــــــمتمحــــــاظرؼ

مومرربوــسمايقرمهلــــــــــصقؿقممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مؿمأومـــــػمتؾـــــبؾطمســــواظشؿ

موــــــؾــوموتذرقبمظـومذػـــــــــجفـممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م**م**م**

موــــــاظغوبمتالسؾـمونـــــــــــأشص

موــــــــوبمتداسؾـــــوػقامماظغممممممم

ماظقادىمتدسقغومقرـــــــــــوصك

مؾـوــراسمؼعوتـــوصدىماألجمممم

م**م**م**

مرحقاــــــدمدــػؿمأترابكمضمػو

مبمؼؼقدػؿماٌرحكماظغوصمممممممممممممم

مراـــــــدؽأغوموحدىمموبؼقً

مؼرضصمؼبمضؾؾكماظػرحمغومممممممممممم

م**م**م**

م
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مرــــسؾكمطؿػماظـفمصفؾلً

مرـــــــــعومبنيماظعقدٍمواظزػممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مومــــــــكموأغـــــممؾؽؿماظعوٕ

مرــــــؿمواظدػـــــدؾطونماظعوظممممممم

م**م**م**

وعـمخصوئصمذعراءماٌففر:ماظؿؿلؽمبوظقحدةماظعضقؼي،موعقؾفؿمإظبمم-5

اظرعز،مواالػؿؿوممبوظصقرةماظشعرؼي،مطؿومعوظقامإظبمادؿكدامماظؾغيمايقي،مواظؽؾؿيم

مبعضم مادؿكدام مصك موضع مبعضفؿ مأن مشري ماظلؾس، ماظلفؾ مواألدؾقب اٌعربة،

ماألظػوزماظعوعقيمأوماظؼرؼؾيمعـفو.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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ماظـوظٌمؾاظػص

موصـقغفماظــر

ممزؾ ماظؿكممإظباظــر مإمسوسقؾمؼردػمؼبمضققدماحمللـوتماظؾدؼعقي سصر

ورثفومعـمسصقرماظضعػ،مبؾمزادمضعػومورطوطيممبومدخؾفمعـمأظػوزمترطقيموأوربقيم

مضإظبمضقؼماألشراضمواٌعوغكمواألخقؾي،موطونماظــرمالمؼعدومبعمذظؽوسوعقي،م

اظردوئؾماظدؼقاغقيمواإلخقاغقي
(1)

مم.

تشؼمررؼؼفومسبقممبدأتأنمعالعحماظـفضيماظعؾؿقيمواظػؽرؼيمطوغًمضدممصؿع

ضدمأخذوامؼشعرونممطوغقااظظفقرمععمذبكءمايؿؾيماظػرغلقي،موععمأنماٌصرؼنيم

مايؽؿم مربؼي معـ مودبؾقصفو مأغػلفؿ، مسؾكمهرؼر موؼعؿؾقن ماظلقودقي، حبؼقضفؿ

مواالدؿؾدادى مادؿم-االدؿعؿورى مهلؿ مؼؿح مٕ مسؾك مربؿد مػذهمصنن كدام

مظقسم معلؿؾدـبا موحؽؿفؿمحؽؿـبو مصظؾممصقفايؼقق، ماظشقرى، مؼشؾف ذقرىموالمعو

تطّؾعماٌصرؼنيمإظبماظـفضيموايرؼيمعؽؿــبومؼبمصدورػؿمؼـؿقمذقؽـبومصشقؽـبومحؿكم

مػقهمهلؿماظـؿوءمواإلٔورمؼبمسفدمإمسوسقؾموعومتالهمعـمسفقد.

مموطون صولمبوظغربمعـماالتم-ؼبماظػصؾماألولم–ظؾعقاعؾماظيتمذطرغوػو

مواغؿشورم ماظؿعؾقؿ،موزفقرماٌطؾعي، موازدػور وغشرموإحقوءماظرتاثماظعربكماظؼدؼؿ،

أثرمطؾريمؼبمغفضيماظــرمودبؾصفمعـمضققدموأثؼولماظؾدؼعمواظزخورفمم-اظصقوصي

ماظؾػظقي.
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ماظعقاعؾمتلموطون ماظصقوصيمعـمأطـر مواغؿشور ماٌطؾعي ؼبمهررممثريـبازفقر

وبمضؾؾمسصرماظـفضيمؼعؿؿدونمسؾكماظـلخمؿمبدمطونماظُؽاظــرمعـمضققدهموأشالظف،مصؼ

م موؼؽؿؾقنمظطوئػيمربدودةمعـماٌـؼػنيموسؾقي صؾؿومماظؼقم،سـمررؼؼماظقراضي،

اظؿعؾقؿمصكمرؾؼوتماظشعىماٌكؿؾػيمأصؾحماألدبمواظعؾؿممواغؿشرسرصـوماٌطؾعيم

ـؼػيمغصىمأسقـفؿمأغفؿمالمطبورؾقنماظطؾؼيماٌمنوبمؼضعقؿمبذعؾقني،موأصؾحماظُؽ

ماظعؾقومؼبماألعيمصقلى،مبؾمطبورؾقنماألعيمسؾكماخؿالفمرؾؼوتفو.

ماظؽؿوبمموضد مأخذ مإذ ماظؽؿوبي، مأدؾقب مؼب موادعـبو متطقرـبا مذظؽ أحدث

واألدبوءمؼالئؿقنمبنيمأدؾقبفؿمورؾؼوتماظشعىمحؿكمتػفؿمسـفؿمعومؼرؼدونمأنم

دبقيمأخذتماألدوظقىماألمػـوؼؼقظقه،موحؿكمالمودمعشؼيمؼبمػذاماظػفؿ،موعـم

ماظلفقظي موعراسوة ماظؾلوري مإظب متؾلقطفومم،وـح مإظب مجوػدـبا مؼلعك صوظؽوتى

موتقلريػومحؿكمتروجمصكماىؿفقر.

مأغفومموعو محبؽؿ موأسؿؼ مأودع مطون ماالووه مػذا مؼب ماظصقػ سؿؾؿف

مسـوؼؿفوم مظعؾ مبؾ مورؾؼي، مرؾؼي مبني ممتقز مال ماألعي مؼب ماظطؾؼوت مطؾ دبورى

وظطؾؼوتماظعؾقو،مألغفومترؼدمأنمتـؿشرمؼبمأودعمبمؿفوبوظطؾؼوتماظدغقومتزؼدمسؾكمسـوؼ

عبفقرمممؽـ،موأنمتغرىمػذاماىؿفقرمبلفقظيمأدؾقبفوموضربفومعـفمحؿكمؼؼؾؾم

مسؾقفوموؼطؾؾفو.

طونماظؽؿوبمطبورىماظطؾؼيماٌـؼػيماظيتمتؼرأمصننماظصققػيمدبورىمموإذا

مصننماظصقػكمضبؿوجم مظذا مصقفو، ماظلوحؼي ماظؽـرة مأو ماألعي إظبمم-دائؿـبو–عبفقر

مطوغًم موعفؿو معمظػماظؽؿوب، مضبؿوج مممو مأطـر اظؿؾلقطمصكماألدؾقبمواظؿػؽري
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اظػؽرةماظيتمؼؿـووهلوماظؽوتىماظصقػكمعرتػعيمؼبمغػلفومصنغفمالبدمأنمؼؾلطفومإظبم

مأدغكمعشؼيمؼبم موجؿكمالمصبدوا محؿكمتؽقنمواضقيمأعومماظؼراء، أضصكمحد،

ورمهلومظغيمدفؾيمؼلرية،محؿكمصفؿفوموتصقرػو،موالبدمأنمؼصػكمظػظفؿو،موأنمطبؿ

تؼرتبمعـماظذوقماظؾلقطماظلفؾمصكماألعي،موحؿكمؼػفؿماظؼورئمعومؼؼرؤهموؼعقفم

وسقـبومصقققـبو
(1)

م.

مموهلذه مايوضر مسصرغو مصك ماظؽؿوبي مبؾغً موشريػو سوظقي،ممعـزظياألدؾوب

مواظعـوؼيم موضقتفو، موترتقىماألصؽور ماألدوظقىمووضقحفو، مبلفقظي وأصؾقًممتؿوز

م ماتلعمبوٌعـك، مطؿو ماظؾػظقي، ماظزخورف مسـ مواظؾعد ماظؾدؼع، مضققد معـ واظؿقرر

مواظلريم مواٌلرحقي، مواظرواؼي، مواظؼصيممبكؿؾػمأذؽوهلو، مظؿشؿؾماٌؼول، غطوضفو

م.ؾقيواظرتاجؿماظذاتقيمأوماظؿقؾق

ماٌـػؾقرك،مموعـ مظطػك معصطػك مسؾده، مربؿد ماظشقخ مأسالعفو: أذفر

ى،مسؾدماظعزؼزمجووؼش،مأغبدمحلـمعصطػكمصودقماظرصوسك،مسؾدماظعزؼزماظؾشر

ماًضرم مربؿد محدؼد، مأبق مصرؼد مربؿد ماٌوزغك، ماظؼودر مسؾد مإبراػقؿ اظزؼوت،

ماظشقخمعصطػكماٌراشك،مسؾوسمربؿقدماظعؼود،مربؿدمحلنيمػقؽؾ،م حلني،

مأغبدمأعني،مرفمحلني،متقصقؼمايؽقؿ،مربؿقدمتقؿقر،موشريػؿمطـريون..

م

م

                                                           

 .177ي 176: اب ا البي   الدبه ي يا د ي لم شخوي/ حو    يخي صايظي( 1)
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  (78) 

ممنوذجماظؽؿوبيمؼبمػذاماظعصر:معـ

ماظعقدمظؾؿـػؾقرك:مقمؼ

اٌـػؾقركمصكمطؿوبفماظـظراتمعؼواًلمهًمسـقانم"ؼقمماظعقد"،مجوءممطؿى

منؿمدعقد،م منؿونمزبؿؾػون: ماظعقدمحؿكمؼطؾعمؼبممسوئفو متلتكمظقؾي مال صقف:

مونؿمسبقس.

موايؾ،ممأعو ماألردؼي مصـقف مألغػلفؿ مأسدوا ماظذؼـ مصؾؾلعداء األول

موألضقو ماظؾعىمواظؿؿوثقؾ، مغوعقاموألوالدػؿ مثؿ مواٌشورب، ماٌطوسؿ مأظقان صفؿ

مصق متطوؼر معطؿؽــبو مػودئـبو مغقعـبو متطوؼرممفظقؾؿفؿ مأدرتفؿ محقل ماىؿقؾي األحالم

مايؿوئؿماظؾقضوءمحقلماٌروجماًضراء.

اظـوغكمصؾألذؼقوءماظذؼـمؼؾقؿقنمظقؾؿفؿمسؾكمعـؾمعبرماظغضوموأعو
(1)

،مؼؽـقنم

م مظف موؼذوب ماظؼؾى، مظف مؼؿصدع مأغقــبو مأوالدػؿمؼبمصراذفؿ مسؾك محزغـبو اظصكر،

موبلسقـف مبلظلـؿفؿ معـمؿاظقاضػنيمبنيمأؼدؼفؿ ماظققم مهلؿمؼبمػذا مأسدوا معوذا ..

مصقعؾؾقغفؿم معـوضدػؿ؟ مبفو مؼزؼـقن موظعىمعبقؾي مأغدادػؿ، مبفو مؼػوخرون ثقوب

مبقسقدمؼعؾؿقنمأغفؿمالمؼلؿطقعقنماظقصوءمبفو.

م

                                                           

 : حجي دن ابثل تحبل دن ك ما التحاي وجديل يبق   دًيه طوطاًل   ييط ئ.ال  ه( 1)
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مم اظربمواٌعروف؟ممػمالءماألذؼقوءمؼدمإظبصفؾمألوظؽؽماظلعداءمأنمميدوا

ألغػلفؿمماوؼػقضقامسؾقفؿمؼبمذظؽماظققمماظـزرماظؼؾقؾمممومأسطوػؿمآ،مظقلفؾق

اظؿؿوثقؾ؟مغقتؼبمبوبماٌروءةمواإلحلونمعومدفؾمظصوحىمحو
(1)

م.م

مبنيمجمإن موضبؿؾ موطؿؾف.. موآؼوتف مبوٓموردؾف.. مؼمعـ مال ضؾؾـبوممـؾقفرجاًل

مأنمميؾؽمس مؼلؿطقع مال موايـون، مبوظرغبي معـمطبػؼ مضؾؾف موال ماظؾؽوء، معـ قـف

معـمزؼوراتفم معـصرصف مأو مإظبمععؾده، مصكمررؼؼف مؼرىمصكماظعقد، اًػؼونمسـدعو

ماظؾول مطودػي ماظـقب، مبوظقي معلؽقـي، رػؾي
(2)

متؿقارىم مأن مهوول ماظعني، مداععي ،

مأغظورػ متؼع مأن موصقاحؾفو معـمأثقابفو مواىدرانمخفاًل ماألدقار سؾكممـوراء

قبفو،موصراغمؼدػومعـمعـؾمعوممتؿؾهمبفمأؼدؼفـ،مصالمصبدمبمدفوموصؼرػو،مورثوثيمث

ؼدصعمسـمغػلفمذظؽمبويـقمسؾقفو،موسؾكمبمدفوموعرتبؿفومأنبدـبامعـم
(3)

،مألغفمؼعؾؿم

ماجؿؿعمظفمعـمصـقفماظلعودةموأظقاغفومالمؼقازىمذرةمواحدةمعـم أنمعبقعمعو

                                                           

: كن ادييك  كيا   كن خحيخيى  ه هيه  ة طي  ة شهن    ذشيهيه ييا كول الدقيهلي ود هل ( طحيي بذلك 1)
  خدثهً    يًيا دن الديديي ولكيهه  ج    ن خ بيي ثديلي ينهول  كتذل  م  ،ي  دن  بيهه يوم  ي

 يهنا النييهيو ي ولكييل يطيين هلي  يبمخهييهي يخهببهيه هليي  دي لهيهي ثييم كن يي لهييه حييطييني يمدييه ي هدييه 
شييل كن  -يهجدهن  م  ابمي و يخ  هن اليخدثهل دن ي  ط مههي وهو ط يخ  م  كدل الديخب   بين ي طيل

طشييون سييبا حييقهئهده وخبهسييخهده يييا يييوم ييب يي  كن ط ييي  اليييه، يطييل وطسييب واي يييّيق لهدييهي وخيييك لهدييه 
 الخدثهلي وا خذي لمجي يين بليل كتطل يا اخههم هذل الديك ي ثم اي يف.

 البهل: سيئة النهل. شهس ة( 2)

 دخي خهه: يقيهه و ؤسهه. (3)
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  (81) 

يماٌرتضرضيماظلعودةماظؿكمؼشعرمبفومصكمأسؿوقمضؾؾفمسـدعومميلحمبقدهمتؾؽماظدعع

مصكمسقـقفو..

ربـماظدػرموأرزائفمأغفؿمؼؼضقنمعبقعمأؼوممحقوتفؿممعـاظؾمدوءممحلى

مب مؼؿؿؿعقا مأن معـ مأضؾ مصال موذؼوئفؿ، مبمدفؿ معـ معظؾؿ مدفـ أذعيممرؤؼيصك

ماظلعودةمصكمطؾمسوممعرةمأومعرتني.

م**م**م**

م

مألغبدمحلـماظزؼوتم-ذفقدان

مرمطؿى مال ماظؾفؿ مععؼىماظزؼوتمهًمسـقانم"ذفقدان": مظؼضوئؽموال ادقب

يؽؿؽ،مجعؾًماظشفودةمروحماىفود،مواظؿضققيمررؼؼماجملد،مواظػداءمسؾودةم

ماٌـؾماألسؾك..

ذاتماظؿورؼخماألزظب،مواظرتاثماًوظد،مضدمطؿؾًمػذاماظؿورؼخمبدعوءمموعصر

موأثؾً ذفدائفو،
(1)

مؼعرفمم مأن مضؾؾ موسرصًماظلؿوء مأبـوئفو، ماظرتاثمجبفود ػذا

رصضقبشؿدمجزسفومهلذامايؽؿ،موالمؼشريػوماألرض،مصالمؼ
(2)

مصربػومهلذاماظؾالء.م

حفوجمودوسموعو
(3)

إالمذفقدان،مطؿؾًمهلؿوماظلعودةمأنمؼؽقغومصكمأولمم

مدفؾمعـمغقعمجدؼد.

                                                           

 ( كثم : ك م .1)

   يييض  بيهه:   يي  . (2)

 م.1934و و،: هده حهي ا الطييان الد يى سية  نجه ( 3)
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اظقادىمإن
(1)

مصكم مضقى ماظصرؼعنيمضد موظدؼف مبؼوؼو مإظبمأحشوئف مضؿ ؼقم

مألنماظقرـممتقؿفماظد مصكمجلؿفمدبقىماظػؿقة، عقعمصدرهمغؾضمايقوةمودبقب

وهققفماظدعوء;مصؽؾؿومطـرتماظؼرابنيمسؾكمعذحبف،موصوضًماظـػقسمسؾكمثراهم

ازدادمضدادي،مواتؼد
(2)

غبودي،مواذؿدمضقة،موتؼرؼىماظػداءماٌكؿورمغؽؾيمألدرة،مم

موظؽـفمحقوةمألعي،موذبدمظقرـ.

م**م**م**

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

 الديا  بهلوا ى هيه: وا ى الييل الذى  م هلطل ييه  حهي طل. ((1

 ندهسخل: الخهب  واحخبم . خق ااخق : احخبلي و  ((2
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  (82) 

ماٌؼول

مؼـشرجؿؿوع،م:محبٌمضصريمؼبماظعؾؿ،مأوماألدب،مأوماظلقودي،مأوماالاٌؼول

ؼبمصققػيمأومذبؾي
(1)

م.

اٌؼوظيمسؾكماٌقضقعماٌؽؿقبماظذيمؼقضحمرأؼـبومخوصهبو،موصؽرةمموتطؾؼ

موؼمؼدػوم ماظؽوتى مؼشرحفو ماجؿؿوسقي، مأو ماضؿصودؼي مأو مسؾؿقي معللظي مأو سوعي،

بوظرباػني
(2)

م.

ماظصقوصيمو ماغؿشور ماظيتمدوسد ماظػـقنماألدبقي صـماٌؼولمواحدمعـمأػؿ

مواإلظؽا مازدػورظقرضقي مسؾك مرتوغقي ماظػؽرةمػو مصـ موػق مايدؼٌ، مسصرغو ؼب

ماظقادعم ماالغؿشور مػذا مأن مشري ماٌـؿؼوة، مواظؽؾؿي ماظعوبرة، مواظؾؿقي اٌرطزة،

مأشرىم مضد ماإلظؽرتوغقي مواٌقاضع مواظصػقوت ماظقرضقي ماظصقػ مهلذه اظلرؼع

مطـريؼـمعـمشريماٌمػؾنيمالضؿقوممصـماظؽؿوبيمبصػيمسوعيمواٌؼولمبصػيمخوصي،

إلدراطفؿموسقرةمعلوظؽماظػـقنماألدبقيماألخرىمعـماظشعر،مواظؼصيم،مواظرواؼي،م

وحؿكماظؼصيماظؼصريةمواألضصقصي،مزهـبومعـفؿمأنماٌؼولمػقماظؾوبماألؼلرمواألظنيم

مأيمرصمطونم معؿقػؿنيمأنمطؾمذبؿقسيمعبؾمعرصقصي واألرقعمواألضرب،

يمميؽـمأنمؼؽقنمعؼوالمحؿكمظقمطونمبالمرصػموالمدؾؽموالمحؾؽيموالمأدواتمصـق

معمظًػوم مأو مؼؽقنمخطقؾـبو مبعضفؿمؼؽود محؿكمرأؼـو مطوتؾـبو، مأنمصبعؾمعـمصوحؾف أو

مبعضفؿم مؼؽود موال ماظؽؿوب، مأو ماًطؾي مبف مؼلؿفؾ ماٌؼولممبو مصقلؿفؾ أطودميقهبو،

                                                           

 الدبجم الوسط : ده   " ول" (1)

 .94بند  الحهياي ص ابسموا( 2)
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مؼؿطؾىمعـماٌؿكصصنيماٌمػؾنيم مممو مواٌؼولم، ؼػرقمبنيماًربموايؽوؼي

اظؼوئؿنيمسؾكماظصقػماظلقورةموخبوصيماظؽربىموضػوتمغؼدؼي،مطؿومؼؿطؾىمعـم

موغوضدؼفومغظراتمصوحصيمصقؿومؼـشر،موسؼدمدوراتمتدرؼؾقيم عـفوموعـمطؾورمطؿوبفو

وتلػقؾقيمظشؾوبماظؽؿوب،موأنمتظؾماألسؿدةماظؽربىمعدراسمصؽرؼي،موأالمؼلؿحم

ظغريمطؾورماظؽؿوبمبوخرتاقمعلوحؿفو،مؼبممتققزمواضحمبنيمطؾورماظؽؿوبموأسالعفؿم

بنيماهلقاةماظذؼـمصبىمأنمؼـشرمغؿوجفؿمؼبمأبقابمبرؼدماظؼراءموسبقػو،موػقمو

معوتزالمبعضماظصقػماظؽربىمهوصظمسؾقفمإظبمحدمطؾريم.م

وأطودمأجزممأنمصػقوتماظرأي،موأضالممطؾورماظؽؿوب،موضدرةماظصقػمسؾكمممممممممم

ؼـشرمعـمادؿؼطوبمأوظؽؽماظؽؿوبماظؽؾورمظؾؽؿوبيمصقفومععمعصداضقيماظصققػيمصقؿوم

أخؾورمػقمأػؿمعومميقزمصققػيمسؾكمأخرىموؼعطلمهلذهمعقزةمسؾكمتؾؽ،موؼشفعم

مؼؽقنم مضد مبؾ مأخرى، مدون مصققػي مذراء مإؼـور ماٌـؼػمسؾك ماظقاسل اظؼورئ

طوتىمبعقـفمأومطوتؾونمأومبعضماظؽؿوبمػؿمدرمعداوعيمبعضماظؼراءمسؾكمضراءةم

م مأو ماألوظقؼي مغػس مظألخرى مؼؽقن مأن مأو مأخرى مدون ماإلضؾولمصققػي درجي

مرواجمصققػيم موراء متؽقن مضد مبعضماألبقابماظـوبؿي مأن مطؿو واظشغػمسـدػؿ،

دونمأخرىمأومزؼودةمغلؾيماظؿقزؼعمؼبمؼقممسـفمؼبمؼقممآخر،موأودنبمظقمطونمؼبم

موحدةم مإظؽرتوغقهبو معقضعـبو مأم مذبؾي مطوغًمأم مصققػي مغشر مودقؾي مأو معمدلي طؾ

موإبد موصـقهبو ماألسؿولمصؽرؼهبو ماظػودحيمظضؿونمجقدة مصضالمسـمرصدماألخطوء اسقهبو

أدؾقبقهبوموظغقؼهبومورؾوسقهبومؼبمعومؼـشرمسؾكمبعضماٌقاضع،مممومؼػؼدماألسؿولمجوغؾـبوم
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مبعضم مؼب مواحرتاعفو متؼدؼرػو مسـ مصضاًل موروغؼفو موبفوئفو مضقؿؿفو معـ طؾريـبا

موطودم مادؿــوء، مأصؾمعـمأصقلمدؼــو ماظذيمػق ماإلتؼون محؿكمصور األحوؼني،

وءمؼبماًروجمسؾكماظـصمأنمؼؽقنمأصال،موُطؿمبوبماٌؼولمسؾكماىؿؾيماالدؿــ

صرؼؼونم:ماظؽوتىماٌؿكصصمواظؽوتىماظشؿقظلموظؽؾمدورهموغؽفؿف،مأعوماظؽوتىم

معـ مصـ مسؾك مغػلف مضبؾس معـ مصفق ماظلقودل،ممممممممممممممممممممممممماٌؿكصص ماٌؼول صـقن

ل،مأوماظعؾؿل،محبقٌمؼصؾحمسؾؿـبوم،مأوماالضؿصوديم،مأوماظػين،مأوماظرؼوضأوماظدؼين

ممؼبمصـف،موسالعيمبورزةمبنيمضرائفماٌؿكصصنيممبومضدمؼصؾمبفمإظبمطقغفمسؿدة

أومعرجعـبومالمميؽـموووزهمصقؿومحؾسمغػلفمسؾقف،موػذهمعدرديمتلؿقؼماظؿؼدؼر،م

شريمأنمصوحىمػذاماالووهمععممتقزهماظشدؼدمصقفمؼؽقنمؼبمحوجيمعوديمإظبم

اظـػسمسؾكمػذاماظػـموطؾحمعبوحفومسؿومدقاه،مغظرـبامضدرةمطؾريةمسؾكمحؾسم

مبدظق مصـ مؼبمطؾ مظدىمطـريؼـمؼبماإلدالء ماىوربي مواظرشؾي ماهلؿقم مممممممممممممالتلوع

أومبطرف،موػذهماظؼدرةمسؾكماظؿقؽؿمؼبماظـػسمالمؼلؿطقعفومطؾماظـوسمأومطؾم

مطوت مسـمطقغف موػـوكمالمطبرجمبف مػـو ماظؽوتىمعرة مسؾكمأنمخروج ؾـبوماظؽؿوب،

معؿكصصـبوم.

أعوماظؽوتىماظشؿقظلمصفقمذظؽؿماظؽوتىماظذيمؼؿكذمعـماجملؿؿعموصـقغفممممممممم

ماظروائل مأو مبوظشوسر مؼؽقن معو مأذؾف مصفق موادعي، مخصؾي معودة ماٌؿـقسي ممممممممممممموضضوؼوه

أوماظؼوصمأوماٌصقرماظذيمؼؾؿؼطمطؾمعومطبطػمغظرهمأومؼلرتسكماغؿؾوػف،مظقسم
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إمنومػقمعؾدعمأومعػؽرمأومعـؼػمعفؿقممبفؿقمماظعوعيممحورىمظقؾمطؿومؼؼقظقن،

ماألعوغلم موتؾؽ ماهلؿقم مػذه ماتلوع مواظػؽرؼي ماظـؼوصقي معدارطف تؿلع

مؼعؿؾمضؾؿفمحقٌمذدماغؿؾوػف،م مصفقمعؿؿؾعمظألحداثمعؿعؼىمهلو واٌلؿفدات،

شريمأغفمؼبماألسؿماألشؾىمؼؼػمسـدمزقاػرماألعقر،موإنمتعؿؼمأومتلعؾمأومحوولم

ماٌؿكصصماٌـؼطعمظػـف،موحؿكمظقمدربمأشقارم مصؼدمالمؼؽقنمبعؿؼمػذا بعضفو

مصننماظؿكصصمؼظؾم مػـوكمصلصوبمصقفماحملز، مأو ماظؿقصقؼمؼبمعؼولمػـو حوظػف

مواٌػؽرم معـؼًػو مواٌـؼػ معؾدسـبو مواٌؾدع معؿكصصـبو مواٌؿكصصمؼظؾ دبصصـبو

 معػؽرـبامواهلقاةمػقاةم.

ؾمإغفمالمضبؿؿؾفو،موالمميؽـمأنموالذؽمأنماٌؼولمالمضبؿوجمإظبمعؼدعوتم،مبممممم

ضبؿؿؾفو،مطؿومأغفمالمضبؿؿؾمايشقموالماإلرـوبماٌؿؾموالمحؿكمشريماٌؿؾ،مطؿوم

أغفمظقسمحبـومأطودميقهبومؼؼقممسؾكماظؿلصقؾمواظؿقثقؼ،مأومحشقمبعضماٌصودرمػـوم

أومػـوك،مطؿومأغفمالمضبؿؿؾمتعددماٌقضقسوتم،مصفقمصؽرةمعرطزةمحقٌمطوغًم،م

م،موعؿكماغؿفًماغؿفكم.موطقػمجوءتم

وصبىمأنمؼؿقؾكمطوتىماٌؼولمبوٌقضقسقي،مصالمؼؿكـذمعــفمدـالحـبومأومدـقًػومممممممممممم

علؾًَّطومسؾكمخصقعفماظشكصقني،مأومؼؽقنماٌؼولمودقؾيمتؽلقبـىمأومابؿـزاز،مصفـذامممم

  جك مق حقمف خف حف جف ٱُّٱومطؿومضولمتعوظبم:موذاكمعكظفمإظبماظلؼقطمحؿؿـب
 .(1) َّجل مك لك خك حك

                                                           

 .17سوي  الي   : اآلطة  (1)
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مإبداسقهبومثؿمإنماٌؼ  مأو مصقلىم، مأنمؼؽقنموزقػقهبو ولمذلنمأيمسؿؾمأدبلمإعو

مضدمتؽقنم موضؿقي مآغقي مصوألولمؼمديمردوظي م موإغلوغقهبو، موزقػقهبو مإبداسقهبو مأو وزقػقهبو،

متلثريػو مأن مشري مؼؾبلؿغـكمسـفو، مأال مظدرجي متؽقنمعؾقي موضد مؼبمحقـفو، مممممممممممممعطؾقبي

مال مضد محؿك مبؾ مغشرػو موضً مؼؿفووز ماألحداثممال مظؿلورع مغشرػو موضً ؼدرك

ودرسيمتغطقيمبعضفومسؾكمبعضم،موعـؾمػذهماظؽؿوبوتماظقزقػقيمالمدبؾدمسؿالموالم

ماظقزقػلم مبؾبعده معع ماٌؼول مؼؽقن موضد م، ماظؿورؼخ مؼبمذاطرة مطوتٍى مادؿ هػر

مإظب مععـبو مبفؿو معؾبؿمبلؿـبو مأو موصؽرؼهبو مصؾلػقهبو مأو موأدؾقبقهبو مظغقؼهبو ماإلبداع مبلؿي معؿلؿـبو

جوغىمردوظؿفماظقزقػقي،مممومصبعؾمتلثريهمأودعموواضعفمأصضؾ،موذبولماالػؿؿومم

ممممممممممبفمأمشؾ،موظػًماظـظرمإظبمطوتؾفمأذد،موذظؽمسؾكمضدرمعومؼؽقنمظفمعـمبصؿيم

أومتلثري،مصقؼولم:مصالنمععينممبؼوالتف،مضبرتممذاتفموضؾؿفموضراءهموعؿوبعقف،موؼؼدرم

مظؼدعفمضؾؾماًطقمعقضعفوم.م

ماظـؿطماألسؾكمصفقمذظؽماظـؿطماظذيمميؿؾؽمإظبمجوغىماظػؽرمدقرمممممممممم أعو

اظؾقونموغوصقيماظؼقل،مصؿؿدصؼماظؾالشيمعـفمتدصؼو،موؼففؿمسؾقؽمايلـمعـفمدصعيم

مصالمتدريمأجوءكمػذامايلـمعـمجفيماظعؿؼمؼبماظػؽرمأممعـمجفيم واحدة،

ولمعـمجقاغىمجقدةماظرصػموحلـماظلؾؽموجرسماإلؼؼوع،مععمعومضبؿؾفماٌؼ

إغلوغقيمتؽودموريمذبرىمايؽؿيم،مأوماٌـؾموتؿلعماظرؤؼيمظدىمطوتؾفمإدراًطوم

مإظبم ماحملؾقي ماألبعود معبقع مصؿؿفووز ماٌرتاعقي، موجقاغؾف ماظؽقن ماتلوع وواضعـبو
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مطؾفم موإنمطونمػذا أبعودموآصوقمأودعمتـؼؾمصوحؾفومعـماحملؾقيمإظبماظعوٌقي،

واٌشؼيموضبؿوجمإظبمعزؼدمعـماظرتؼٌموعـممممومؼؽؾػمصوحؾفمطـريـبامعـماىفد

ماظعـوءمواٌـوبرةم.م

وعـمحقٌماظؽؿموسددماألدطرمواظؽؾؿوت،مميؽـمأنمتؼلؿماظؽؿوبيماٌؼوظقيمممممممم

مإظبم مؼلتلمؼبمدطرؼـ مأن موميؽـ مضصرـبا ماألذد موػق مأوهلو م: مأظقان إظبمأربعي

مميؽـمأنمغطؾؼ معو موػق م، مسـمػبلنيمطؾؿي مؼزؼد مال مومبو مأدطر سؾقفممػبلي

ػؿليمأومحملي،موثوغقفوماًوررةموتلتلمعومبنيمدؿيمأدطرمإظبمسشرةمأدطر،مومبوم

المصبووزمعوئيمطؾؿي،موثوظـفوماٌؼولموؼؽقنمعومبنيمأحدمسشرمدطرـبامإظبمػبلنيم

دطرـبامومبومالمصبووزمػبلؿوئيمطؾؿي،موعومزادمسؾكمذظؽمصفقمعؼوظي،مإذمإنمزؼودةم

ٌعـك،موظقسمػذامتؼلقؿـبومرؼوضقهبومأومغفوئقهبوماٌؾـكمتدلمسؾكمزؼودةماحملؿقىمأوما

مظؾـؼوشماظؼوبؾم متطرح مظؿؼرؼىماٌصطؾقوتمورؤؼي مػلمربووظي مإمنو مضورعـبو، أو

ظؾؿراجعيمأوماظـؿوءمضدمغؿػؼمحقهلومأومحقلمبعضفوموضدمشبؿؾػموضدمغلؿعمرأؼـبوم

،مآخرمغراهمأدقمصـعدلمسـمرأؼـومػذامإظقفم،مصفلمرؤؼيمظؾؿؼرؼىم،موربووظيماظؿؼـني

معـمذؾوبماظؽؿوبم ماظـوذؽي ووضعماألدسماظيتمميؽـمأنمتلفؿمؼبمظػًمغظر

مواظؾوحـنيمإظبمبعضماٌقازؼـماظيتمؼؽبزكبغؾبقنؽبمبفومواٌؼوؼقسماظيتمؼؼقلقنمسؾقفوم.

ممممممممممموؼؾؼكمععمطؾمذظؽمعومؼعطكمهلذاماٌؼولمبصؿيمدونمذاكمأومأصضؾممعـف،ممممممم

ًؼومخوصـبومومسوتمممقزة،محبقٌمتؽودمتشريمأومعومصبعؾمٌؼولمعومأومطوتىمعومروغ
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إظبمصوحىماٌؼولمحؿكمظقمحذفمامسفمسـمعؼوظف،مصؾفمالزعؿف،موظؼؾؿفمروغؼف،م

موتلعؾف متػؽريه موظعؿؼ معقدقؼوػو، موىؿؾف مورعزؼؿفو، موإضبوؤػو مجردفو ممممممممممموظؽؾؿوتف

معومصبعؾماىؿقعمؼشريونمإظقفمدونمدقاهم،موالمسزاءمظؾدخالء.

زفرتمصكمأــبومجدؼدـبامصكمأدبـوماظعربك،مصؾذورماٌؼوظيمضدماٌؼولمصموظقس

مصكم مصقرػو مأحلـ مسؾك مومتـؾً مظؾففرة، ماظـوغك ماظؼرن معـذ ماظعربك أدبـو

مواظؿدوؼرم ماظرتبقع مردوظي مذظؽ موعـ مواظعؾؿقي، ماإلخقاغقي موخوصي اظردوئؾ

مظؾفوحظ،موضدمطؿؾفومبلدؾقبمدوخرمؼؿقدثمصقفومسـمأحدمععوصرؼف.

اظـوغك،موبظفقرمابـماظعؿقدمواظؼوضكماظػوضؾمتلثرتمماظعصرماظعؾودكموصك

ماظؿزامم مصك موذظؽ ماظؽؿوبي، مصك ماألدؼؾني مػذؼـ مبطرؼؼي ماٌؼوظي" مأو "اظردوظي

محلوبم مسؾك مذظؽ مجوء موإن ماظؾدؼعقي، ماحمللـوت مسؾك مواالسؿؿود اظلفع

ماٌعـك.

ماٌؼوالتموادؿؿرت ماظردوئؾ-طؿوبي مسـقان ماظطرؼؼيمم-هً مػذه سؾك

مفضيمايدؼـيموزفقرماظصقوصي.حؿكمبداؼيماظـ

اظعصرمايدؼٌمسرصًماٌؼوظيمسفدػوماظذػؾك،مصؼدمتعددتماظصقػمموصك

معـم ماظالععني مادؿؼطوب مسؾك مصققػي مطؾ موسؿؾً مايزبك، مظؾصراع غؿقفي

مظؽلىمأوصرمسددمعـماظ ماألعرممؼراء،اظؽؿوبموغبؾيماألضالمماىرؼؽي، وٕمؼؼؿصر

مبؾمتعددتمطذظؽماجملال مغؿقفيمسؾكماظصقػمايزبقي، مواألدبقي، تماظـؼوصقي

مػـوك:م مطوغً مصؽؿو ماظصقػك، مواظقسك ماألدبك، مواالزدػور ماظـؼوصك، ظؾؿؼدم

ماظلقودك ماٌقدان مصك مو"اىفود" ماظشرق"، مو"طقطى مو"اظؾالغ"، م"اظلقودي"،
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ماٌقدانم مصك مو"اظردوظي" مو"اظعصقر"، مو"اٌؼؿطػ"، م"اهلالل"، مػـوك: طوغً

ماظـؼوصكمواألدبك.

ماألاٌؼوظيمموطوغً ضراءػؿمسـممدبوءػكمأػؿماظقدوئؾماظؿكمطبورىمبفو

موطونمظؾصراعمايزبكمبنيماظصقػماظـورؼيم ررؼؼمتؾؽماظصقػمواجملالت،

بؾلونماألحزاب،مطؿومطونمظؾؿـوصسماظشدؼدمبنيماجملالتماظـورؼيمبؾلونماظـؼوصيم

مسقاعؾمم-واألدب مطؾ مهلو متقصرت ماظؿك ماٌؼوظي، مطؿوبي متـشقط مصك مبوظغ أثر

مصكمذظؽمايني..االزدػورم

مواٌؼوظيمموضد ماظلقودقي، ماٌؼوظي معـفو: مصؽون ماٌؼوالت، مأظقان تعددت

ماظػؾلػق مواٌؼوظي ماظؿورطبقي، مواٌؼوظي مؼؽقنممي،األدبقي، ماظؿك ماظؿعؾريؼي واٌؼوظي

عقضقسفومسؾورةمسـماغطؾوعماظؽوتىمأومذعقرهمووهمحدثمععنيمأومعقضػمخوصم

مأومعشفدمعو.

مموضد مبؽؿوبي ماظؽؿوب موبراسيمسـك مواظرتطقز، ماظدضي مإظب مصؿوظقا عؼوالتفؿ،

مودال مودفقظؿفو، ماظؾغي مرقاسقي معع مظروحمداظعرض، ماالدؿفوبي معع ماظصقوشي، ي

م.هاظعصر،مواالػؿؿوممبشؽقغفموضضوؼو

بؾغمعـمازدػورماٌؼوظيمصكمػذاماظعصرمأنمطـريـبامعـماظؽؿىماىقدةمموضد

مبفو مؼعؿزون موغراػؿ ماظؽؿوب، مظؽؾور ماآلن مغراػو معؼدعيماظؿك مؼب موؼذطروغفو ،

إمنومغشرتمأواًلمصكماظصقػمسؾكمػقؽيمعؼوالت،مثؿمعبعًمبعدمذظؽمم-آثورػؿ

موعـم اظؽؿى:معـموحكماظؼؾؿمظؾراصعك،محدؼٌماألربعوءممػذهصكمذؽؾمطؿى،

موضؾضم ماهلشقؿ، محصود محلنيمػقؽؾ، مصكمأوضوتماظػراغمحملؿد محلني، ظطف
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مودوس موايقوة، ماظؽؿى مصك معطوظعوت مظؾؿوزغك، مظؾعؼود،ماظرؼح ماظؽؿى مبني وت

وصقضماًوررمألغبدمأعني
(1)

م.

ماظـؼوصقيمموممو المذؽمصقفمأنمطؿوبماٌؼولمضدمأدوامدورـبامبورزـبامصكمحقوتـو

واألدبقي،موأدفؿقامإدفوعـبومطؾريـبامصكمعؼووعيماالحؿالل،موإهلوبمايؿوس،موإذطوءم

وأعنيماظـقرة،مصؽوغًمعؼوالتمسؾدمآماظـدؼؿ،موعصطػكمطوعؾ،موربؿدمصرؼد،م

موأغبدمحوصظمسقض موسؾدماظؼودرمغبزة، مسؾكماإلنؾقزمم-اظراصعك، أذدمإؼالعـبو

عـمطؾمذلء.موعـمعؼوالتمعصطػكمطوعؾمصكمصققػيماظؾقاء:م"ظقؼؾماٌصرؼقنم

م-ظألعيماإلنؾقزؼي،مإذامطونمدودؿفومضدمغلقامأومتـودقامسفقدػؿمووسقدػؿمصنغـو

موصراح محبرؼي مظقؼقظقا ماٌصرؼنيمٕمغـلفو، مؼعؿؼدون،مععوذر موادؿؼاللمطؾمعو ي

مبفمؼشعرون حؿكمتعؾؿماألعيمأغفؿمأحقوءمؼـوضؾقنمسـمحؼقضفؿموالمؼؼؾؾقنمم،وعو

ماٌذظيمواظعور.

مأخرى،ممإن موظؽـمػـوكمعصقؾي مسؾكماٌصرؼني، ضقوعماالدؿؼاللمعصقؾي

وػكموجقدمأصرادمأدغقوءماوروامبوظقرـقي،مثؿمٌومؼؽلقامعـماالدؿؼاللماظعوجؾ،م

مػمالءمػؿماٌصقؾيمواظربحماظؼرؼ موؼؿؿؾؼقغف، مإظبماالحؿاللمؼعؾدوغف ماغؼؾؾقا ى،

                                                           

القييين الخهسييع  حييي هليي   طييهم النيييا الكبيييى  لطييوي اب ا النيي يم ييي  د ييي ديين كوائييايظييي: خ ((1
م الطببيييييية 1987ي ط  اي الدبييييييهيف بد يييييي سييييييية 376ي 374الثهيطييييية لميييييي شخوي كندييييي  هطشييييييلي ص

 التهدسة.
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اظؽربىمصكمعصر،موبفؿمؼلؿدلمأسداؤغومواٌؾغضقنمألعؿـومسؾكمعقتماظعقارػم

"ـوصق
(1)

م.

برزمبعضماظؽؿوبمصكمطؿوبيماٌؼولماالجؿؿوسك،مسؾكمسبقمعومغرىمصكممطؿو

وب":م"ذػىمطؿوبوتماٌـػؾقركموشريه،موغؼرأمظؾؿـػؾقركمهًمسـقانم"ايف

صالنمإظبمأوروبوموعومغـؽرمعـمأعرهمذقؽو،مصؾؾٌمصقفومبضعمدـنيمثؿمسودموعومبؼكم

مممومطـومغعرصفمعـفمذلء..

ماظصكرةممذػى مطقجف مبقجف موسود مسردفو، مظقؾي ماظعذراء مطقجف بقجف

اظؾقؾيماٌوررة،موذػىمبؼؾىمغؼكمروػرمؼلغسمظؾعػقموؼلرتؼحمإظبممًاٌؾلوءمه

مبؼؾىمعؾػػ موسود اظعذر،
(2)

ماألرضمودوطـفو،مم ماظلكطمسؾك مؼػورضف مال عدخقل

واظـؼؿيمسؾكماظلؿوءموخوظؼفو،موذػىمبـػسمشضي
(3)

خوذعيمترىمطؾمغػسمصقضفو،مم

مبـػسمذػقبوبي وسود
(4)

مسؾكمم مواحدة مغظرة متؾؼك موال مصقضفو، مذقؽـبو مترى مال ممممممممممغزقباسي

اٌـؼىممعومهؿفو،موذػىمبرأسمممؾقءةمحؽؿـبومورأؼـبو،موسودمبرأسمطرأسماظؿؿـول

المميؾمػومإالماهلقاءماٌرتدد،موذػىموعومسؾكموجفماألرضمأحىمإظقفمعـمدؼـفم

وورـف،موسودموعومسؾكموجففومأصغرمؼبمسقـقفمعـفؿو
(5)

م.

                                                           

اب ا البي ييييي  يييييي  الب يييييي النه يييييي بسيييييخهذيه الييييي شخوي/ هبيييييياهطم  مييييي  كبيييييو التحييييياي  خيييييهي ا( 1)
 .169 -168ص

 دتخم .دم خ:  (2)

 ، ة: ذليمة دخوا بة. (3)

 ذههبة: دخبهلطة. (4)

 ي ط الدشخبة الثقهيطة ببييو .39ص الببيا ي(5)
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ميــــــاظؼص

م:معػفقعفو:أوال

مسؾكمم-اظؾغيمكصم-اظؼصي مضصصًماظرؤؼو مؼؼول: مواًرب، موايدؼٌ، األعر،

ؼصقب:ماظؾقون،مواظؼوصقب:ماظذىمؼروىماظؼصيمصالنمإذامأخربتفمبفو،موأضصفومضصهبو،مواظ

موج مسؾكممففو،سؾك موسظف مصك مؼعؿؿد ماظذى مواًطقى ماظؼصي، مؼصـع واظذى

اظؼصص
(1)

م.

صكمػذهماٌعوغكماظؾغقؼيمؼؿضحمظـوماآلتكموبوظـظر
(2)

م:م

مظىمم-1 مصفق مبويؽوؼي، مؼلؿكمصكمسصرغو معو موػق مػكماًرب، أنماظؼصي:

ماظؼصيموجقػرػوماألصقؾ.

داءمأذامإذورةمإظبمسـصرماظؾغيمطقدقؾيماظؾقون،موصكمػمأنماظؼص:مػقم-2

مسـف.مواظؿعؾرياًربم

مععوغقفومم-3 مؼؿؿؾع مطلغف مسؾكموجففو، ماظذىمؼلتكمبوظؼصي مػق ماظؼوص: أن

موأظػوزفو،مأىمالبدمعـماظصـعيمواظدضيمواإلسداد.

متلؿؿدمعـماًقولمأومموصك مرقؼؾي مغـرؼي محؽوؼي ماظؼصي ماظقدقط: اٌعفؿ

مععـبو،موتؾـكمسؾكمضقاسدمععقـيمعـماظػـماظؽؿوبك.مفؿواظقاضعمأومعـ

                                                           

 : لسهن البيا  بن ديظويي والدبجم الوسط : ده   " ص".ايظي( 1)

ي ط دطببييية النسيييين 16يييي  اب ا البي ييي  بسيييخهذيه الييي شخوي/    ييييية الد ي ييي ي ص الق ييية( 2)
 م الطببة ابول .1991 -هي1411اوسالدطةي سية 
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أغـومغرىمػذاماظؿعرؼػمشريمجوعع،مالضؿصورهمسؾكمظقنمععنيمعـمأظقانممشري

ماظؼصي،موػقماظؼصيماظطقؼؾيمدونمشريػو.

مؼبماصطالحماظؽؿوب:ماظؼصي

ربؿقدمتقؿقرمبلغفو:مسرضمظػؽرةمعرتمخبوررماظؽوتى،مأومتلفقؾممؼعرصفو

مصلرادمأنمؼعربممخؿؾفًأومبلطمظعورػيمامظصقرةمتلثرتمصكمزبقؾؿف، صكمصدره،

سـفومبوظؽالممظقصؾمإظبمأذػونماظؼراء،مربوواًلمأنمؼؽقنمأثرػومصكمغػقدفؿمعـؾم

مأثرػومصكمغػلف.

مػكمتصقؼرميدثمطوعؾمبزعوغفمموؼعرصفو مغوؼؾمبؼقظف: "اظدطؿقر"/مربؿد

موعغز موأذكوصف ماظصقرماه،وعؽوغف متوعي مايقوة معـ مضطعي ممتـؾ موربي ةمػك

مممؿعـبوم مصـقهبو ماظؽوتىمتصقؼرـبا مؼصقرػو موعشوسرػو، موأرقارػو موعشوػدػو حبقادثفو

مظؿؾؼكمعوم ماٌقضقتمإظبمسوٕماألدب، ماظػؽر مسوٕمايسمأو معـ مصقـؼؾفو عـريـبا،

مذوءتمهلومضقؿؿفوماظػـقي،مصؿكؾدمخؾقدمايقوةمأوممتقتمدوسيماٌقالد.

مظبمعػفقمماظؼصي.اظؿعرؼػونمعـمأضربماظؿعرؼػوتماالصطالحقيمإموػذان

م:مغشلتفوموتطقرػو:مثوغقـبو

اظؼصيمجدؼدةمسؾكمأدبـومطؾماىدة،مصػكماألدبماىوػؾكمضصصممظقلً

مطـريمعـماظؼصصم ماظؽرؼؿ موصكماظؼرآن ماظعربموحروبفؿ، محقلمأؼوم مؼدور طـري

سصرمبـكمأعقيممنًماظؼصصمطـريـبا،موغشلتمموصكاهلودفماظؾوظغماظروسيمواظؿلثري،م

موسرصًم ماظعؾودكمترجؿمطـريمعـمضصصماظقسوز، موصكماظعصر ذبوظسماظؼصوص،
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ضصصماألعؿماألجـؾقي،موعـمأذفرمعومترجؿمآغذاكمطؿوبمطؾقؾيمودعـي،موحؽوؼوتم

أظػمظقؾيموظقؾي
(1)

م.

عـماظؽؿىماظرتاثقيماظؿكمغؼؾًمحؽوؼوتماظعربموضصصفؿموغذطر
(2)م

م:

مظعؾقدمبـمذرؼيماىرػؿك.م-اظقؿـأخؾورمعؾقكمم-1

مظقػىمابـمعـؾف.م-رياظؿقفونمصكمعؾقكمغبم-2

ماظؼرنماظـوغكماهلفرى.مواخرترجؿمسـماظػوردقيمصكمأم-أظػمظقؾيموظقؾيم-3

موضدمغؼؾفمسـماظػوردقيمسؾدمآمبـماٌؼػع.م-طؾقؾيمودعـيم-4

ألبكمبؽرمبـمم-طؿوبماسؿاللماظؼؾقبمصكمأحودؼٌماحملؾيمواحملؾنيم-5

م.عشوقظػـ(،موصقفمضصصمسـماظعشؼموا327ربؿدمبـمجعػرماًرائطكم)

ذبؿقسيمموصقفػـ(،م342ألبكمسؾكماظؿـقخكم)م-طؿوبماظػرجمبعدماظشدةم-6

عـماظـقادرموايؽوؼوت،موضدمػذبفومربؿدمبـمسقنمصكمطؿوبفم)جوععمايؽوؼوتم

موجقاععماظرواؼوت(.

ػـ(،موابـم398ػـ(،موبدؼعماظزعونماهلؿداغكم)321عؼوعوتمابـمدرؼدم)م-7

ماظلعد390صورسماظرازىم) موابـمغؾوتي ماظؾغدادىم405ىم)ػـ(، ماظؼودؿ موأبق ػـ(،

مػـ(.577ػـ(،مواظززبشرىم)516ػـ(،موايرؼرىم)485)

                                                           

ي  اب ا  الق ةي 218: اب ا البي   الدبه ي ي  د ي لم شخوي/ حو    يخي ص ايظي( (1
 .36ي ص28البي   لسسخهذ ال شخوي/    يية الد ي  ي ص

 .153 -152  هطه اليق  اب ب  الن يم بسخهذيه ال شخوي/   السب ى ييهو ي ص (2)
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ايققانمواإلغلونم)عـمردوئؾمإخقانماظصػو(،موصقفومضصيمتلكريممردوظيم-8

اإلغلونمظؾقققانمصكمإحدىماىزر،موذؽقىماظؾفوئؿمواألغعوممعـمػذهماٌعوعؾي،م

مواحؿؽوعفومإظبمعؾؽماىون.

ماظغػرانم-9 مواظشوحٍردوظي ماظصوػؾ موردوظي ماٌعرىمم-، ماظعالء ألبك

مػـ(.449)

مػـ(.426البـمذفقدماألغدظلكم)م-ردوظيماظؿقابعمواظزوابعم-10

مػـ(.581حكمبـمؼؼظونمالبـمرػقؾماألغدظلكم)م-11

مبؿػصقؾمأذقاقماظعشوقمظداودماألغطوطك.مقاقتزؼنيماألدم-12

ماظعرموصك مؼمطدمأنماظػـماظؼصصكمضدؼؿمصكمأدبـو معو بكمعـذماظعصرمػذا

مؼؿكؾػمسؾكم مأو موٕمؼـؼطع مسصر، مٕمطبؾمعـف مايوضر، اىوػؾكمإظبمسصرغو

اعؿدادماظؿورؼخموتؿوبعماألزعون
(1)

م.

سصرماظـفضيمطونمظالتصولمبوظغربمأثرمطؾريمصكمتطقرمصـماظؼصي،مصؼدمموصك

صرتجؿممرتعبقه،اوفمبعضماألدبوءمواظؽؿوبمإظبماظؼصصماظغربك،موحووظقامأنمؼ

طووىم"عغوعراتمتؾقؿوك"،مظػـؾقن،مومسوػوم"عقاضعماألصالكمصكموضوئعمرصوسيماظطف

مادؿعونم مطؿو مػقجق، مظػقؽؿقر م"اظؾمدوء" مإبراػقؿ محوصظ مترجؿ مثؿ تؾقؿوك"

اٌـػؾقركمبؾعضمأصدضوئفماظذؼـمترعبقامظفمبعضماظؼصصمسـماظػرغلقي،مصـؼؾفم

مذبدوظني ماظشوسر، ماظػضقؾي، ماظرتعبوتمػك: موػذه مإظبماظعربقي، مؼبمبلدؾقبف ،

دؾقؾماظؿوج،موضدمصوشفوماٌـػؾقركمبلدؾقبفماظؾؾقغماظرصنيمصقوشيمحرةمٕمؼؿؼقدم

                                                           

 .114لبي   ك. /    يية الد ي  ي صالق ة ي  اب ا ا ((1
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ماظؼصصكم موطوغًمظؾػـ مثروة، ماظعربك ماألدب مصلضوصًمإظبمثراء مبوألصؾ، صقفو

مايدؼٌمضقةموضدرة.

مموإظب مصكممػذهجوغى مبعضماحملووالت مظؾؿـػؾقرك مطوغً اظرتعبوت

مابؿؽو موؼؾؿؽرػو مإغشوءـب مؼـشؽفو مضصص موضؿـفومطؿوبي ماظؼصص، مبعض مصؽؿى رـبا،

طؿوبقف:م"اظـظرات"،مو"اظعربات"،موبرشؿمسدمماطؿؿولمضصصفمعـماظـوحقيماظػـقيم

مصنغفمؼعدمصوحىماحملووالتماألوظبمهلذاماظػـمصكماألدبماٌصرىمايدؼٌ.

اظرشؿمعـمتصرصفمصكماظرواؼوتمذاتماألصقلماألجـؾقي،موسؾكماظرشؿممصعؾك

مواسؿؿودهمسؾكماالدرتدولمعـمررؼؼؿفمشريماظدضقؼيمصكماظؽ ؿوبيماظؼصصقيمبعوعي،

مواظؾعدمسـماظؿقؾقؾمواظؿدضقؼمصكمردؿم مواالغػعولماظعورػكمايزؼـ، اإلغشوئك،

رى،مصنغفمؼعدمدسوعيمعـمدسوعوتماظػـماظؼصصكمصكماألدبماٌصم-اظشكصقوت

مظؾػـ ماظؼصصممصفقمأولمعـمصـعمعبفقرـبا موغبؾماظؼراءمسؾكماسؿؾور اظؼصصك،

مؼعؿربماٌـػؾقركمواظرواؼوتممنوذ موبفذا مالمتؼؾمروسيمسـماظشعر، جمأدبقيمسوظقي،

مص مػوعي ماظؼصصكممكعرحؾي مصـفو متورؼخ موصك مايدؼٌمبعوعي، مأدبمعصر تورؼخ

مبصػيمخوصي
(1)

م.

متعدمرواؼيم"زؼـى"محملؿدمحلنيمػقؽؾمأولمرواؼيمموعـ ماظػـقي اظـوحقي

سؾكماظؼقاسدممصـقيمصكمتورؼخماألدبماٌصرىمايدؼٌ،موذظؽمظقاضعقؿفومودريػو

مموػقمصكم1910اظػـقيمظؾرواؼيمإظبمحدمطؾري،موطونمػقؽؾمضدمبدأمطؿوبؿفومدـيم

                                                           

خطيوي اب ا النيي يم يي  د ييي: دين كوائييل القيين الخهسييع  حيي هليي   طيهم النيييا الكبييى الثهيطيية  (1)
 .192ي 191لم شخوي/ كند  هطشل ص



  
  

 
                                                               

                                                              فى ضوء األدب الحديث                                                           

  

 (97) 

م مدـي موأطؿؾفو ماظلقودك، ماالضؿصود مؼدرس مدـيم1911بورؼس مغشرػو مثؿ م،

م1912
(1)

م.

تؿوبعًمبعدمذظؽمطؿوبوتماظؼصي،موتعددتمأذؽوهلومواووػوتفو،موصورتممثؿ

مألدبقيمواظـؼدؼي.تؿؾقأمعؽوغـبومسؾقومصكمعقدانماظدرادوتما

م:مأذؽوهلو:مثوظــبو

أطـرمعـمذؽؾ،موأذفرمأذؽوهلومظؾؼصي
(2)

م:م

ماظرواؼي:م-1

مطوعاًلمموػك مؼعوجلماٌمظػمعقضقسـبو أطربماألذؽولماظؼصصقيمحفؿـبو،موصقفو

أومأطـر،موتعؿؿدماظرواؼيمسؾكماظؿػصقؾماظطقؼؾ،مواإلحوريمبوىزئقوت،موتلفقؾم

موهؾ موتػلريمايقوةمطؾمعومميؽـمأنمتؼعمسؾقفماظعني، قؾماظدواصعمواألحداث،

مخ معـ ماظشكصقوت،مماللاإلغلوغقي معـ مطؾري مظعدد متؿلع مأغفو مطؿو عقضقسفو،

وؼلؿطقعماظؼوصمصقفومأنمؼؽشػماظلؿورمسـمحقوةمأبطوظف،موصبؾقمايقادثمعفؿوم

متطؾىمذظؽمعـماظطقلمأوماظلعي.

م

                                                           

ي وايظيي: خيهي ا اب ا البي ي  يي  الب يي النه يي لسسيخهذ الي شخوي/ 198( الديجع السهبقي ص(1
 .172اي صهبياهطم  م  كبو التح

ي 156ي 154ياجيييع:   يييهطه اليقييي  اب بييي  النييي يم لسسيييخهذ الييي شخوي/   السيييب ى ييهيييو ي ص (2)
ي والق ية الخهي تطية بيين 19ي 18/    يية الد ي ي ي صشخويوالق ة ي  اب ا البي   لسسخهذ ال 

ليسخ ال دييل  /  طسي    م  الجهيم و  يي   كبيو ن يي  )يسيهلة  شخيويال بشمطية الم ية البي طية بهلقيههي (
 .11ي 8  هبياهطم ص
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  (98) 

ماظؼصي:مم-2

ماظؽوتىمعقضموػك مؼؿـوولمصقفو معـماظرواؼي، مطوعاًلمأضؾمحفؿـبو متـوواًل قسف

موصـقهبو،مصقؾؿقبمجبقاغؾف،موؼؽشػمسـمحقوةمذكصقوتفماحملقرؼيمصكمععظؿمعراحؾفو.

ماظدواصعممصفك موهؾقؾ مواإلحوري ماظؿػصقؾ مسؾك متعؿؿد مطوغً وإن

معـمم-واألحداث موادعي معلوحي متشؿؾ موال ماظرواؼي، مظذظؽماتلوع مالتؿلع صنغفو

متشؿؾفوماظرواؼي.مايقوةمواظشكصقوتمواألحداثمطؿؾؽماٌلوحيماظؿك

ماظؼصيماظؼصرية:مم-3

بلغفومتؼرأمصكموضًمالمؼؼؾممزعـقهبوأضؾمحفؿـبومعـماظؼصي،موضدمضقلًمموػك

سـمربعماظلوسيموالمصبووزماظلوسؿني،موضقلًمرقظقهبومبعددمطؾؿوتفو،مصؿؽقنمعومبنيم

م(مطؾؿي.10000)م-(1500)

مسـوصرػو،مموأػؿ معبقع مصك ماإلصبوز مسؾك متؼقم مأغفو مػق مميقزػو عو

متعوىفم طوألحداث،مواظشكصقوت،مواظزعون،مواٌؽون،مواألدؾقب،مصفكمتعوجلمعو

ماظعرضقيم مأو ماظعرضقي معـماظطرؼؼي مبداًل ماظرأدقي اظؿكمتعوجلمبفومماظطقظقيبوظطرؼؼي

ماظرواؼيمأوماظؼصي،موعـمػـوماسؿؿدتماظؼصيماظؼصريةمسؾكماظرتطقزمؼبمطؾمذلء.

ماألضصقصي:م-4

وتؼقممسؾكممصرية،فكمأضصرمعـماظؼصيماظؼأضؾمأغقاعماظؼصيمحفؿـبو،مصموػل

عؾدأماظرتطقزماظشدؼد،مواظؿؿؾعماظلرؼعماًورػ،مٌقضػ،مأومإحلوس،مأوماغػعول،م

مسؾكمضصرهمصبىمأنم مسؾكمأنمعقضقسفو ضبوولماظؼوصمأنمصبؾقهموؼطقػمبف.

مؼؽقنمتوعهبوموغوضفـبومعـمجفيماظؿقؾقؾمواٌعوىي.
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 (99) 

وؤهماظػـكمإالمإذامادؿقصكمأنمأىمظقنمعـمػذهماألظقانمالمؼؽؿؿؾمبـمسؾك

ماظعؿؾم مسـوصر موأػؿ ماظػـقي، مأدلف معبقعـبو مصقفو موهؼؼً موعؼقعوتف، سـوصره

م ماألدؾقب،مم-سوعيمبصػي–اظؼصصك ماألذكوص، ماألحداث، مأو مايدث ػك:

اظظرفماٌؽوغكمواظزعوغك،موظؽؾمعـفومأدلفموعؼقعوتفماظػـقي
(1)

م.

اٌؼولمواظؼصيمصنغكمصننمطـًمضدموضػًمػذهماظقضػيماظلرؼعيمععمموأخريـبا،

مبوظؾقٌم ماظــر مصـقن معـ موإظبمشريػؿو مإظقفؿو مصلدسق ماظقضً مؼؿلع مأن ألرجق

مواظدراديمواظؿقؾقؾ.

مآمضصدماظلؾقؾموسؾك

م

م

م

م

م

م

م

م

                                                           

-156ص ييهييو  السييب ى  / اليي شخوي لسسييخهذ النيي يم اب بيي  اليقيي    ييهطه: ذلييك يييا ياجييع ((1
  اي /ط ببييي ههي وديييه 11ص السييينهي جيييو   النديييي  لببييي  الذاخطييية خجيييهي   تيييالل دييين والق ييية ي159
 يي ي  و  الجيهيم  مي  بيين الخهي تطية والق ة ي(القههي ) بهل جهلة السنهي دشخبة يحي لمطبه ةي د ي
 (.سبق ديجع) 19 -11ص هبياهطم    طس / لم شخوي ن ي  كبو
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  (111) 

ماٌقضقسوتمصفرس

 اظصػقي اٌقضقع

  ميـــــــعؼدع

ماألول:ماظػصؾ

 اظـفضيماألدبقيمايدؼـيمواظعقاعؾماٌمثرةمصقفومممممممممممممممممم

 

ماظـوغك:ماظػصؾ

 اٌذاػىماألدبقيمممممممممممممممممم

 

ماظـوظٌ:مماظػصؾ

 قغفــــــــــاظــرموصـمممممممممممممممممم

 

م

م

م


