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الملخص
ٗؼتجس الورّت السٍهبًسٖ فٖ أٍل ظَْزُ تددٗداً فٖ ؿسٗك اإلحسبس ٍالتفى٘س ٍالتؼج٘س،
ئًِّ ثَزٓ ػد المَ٘د التٖ فسػتْب الىالس٘ىٍ٘ٔ ،ئىّ السٍهبًس٘ٔ فٖ أطلْب لوَى هوي ألوَاى
األدة الؼسثٖ ًشأ فٖ أزٍثب ثن٘ تسسّة فٖ الموسى التبسوغ ػشوس ئلوٖ األدة الؼسثوٖ ٍفوٖ
الحم٘مٔ ئىّ األدة الؼسثٖ تأثّس ثورّت السٍهبًسوٖ ٍهوي الشوؼساء الورٗي توأثّسٍا ثوورّت
السٍهبًسٖ الشبػس الرائغ الظ٘ت الوظسٕ هحوَد سبهٖ الجبزٍدٕ هوي زٍاد التددٗود فوٖ
الشؼس الؼسثٖ الحدٗث؛ حبٍلٌب فٖ ّرا الومبل أى ًتٌبٍل أحد هظبّس التددٗد فٖ أشوؼبزُ
ٍّٖ السٍهبًس٘ٔ الجبزٍدٕ ثحىون ح٘بتوِ توأثّس ثوورّت السٍهبًسوٖ ٍ ـوب ف٘وِ ـوَٓ
السٍهبًس٘٘ي لىٌِ لوب تسَد ػلِ٘ الٌصاػوب الوتتلفؤ هوي الىالسو٘ى٘ٔ ٍالَالؼ٘ؤ توأتٖ
زٍهبًس٘تِ أح٘بًبً غ٘س ٍاػحٔ هوب ٗؼـس المبزب ئلٖ ئهؼبى الٌظس الـَٗل لىشو الوؼوبلن
السٍهبًس٘ٔ فٖ أشؼبزُ ٍهي أّن الوؼوبه٘ي السٍهبًسو٘ٔ التوٖ تدلوت فوٖ أشوؼبزُ ّوٖ
الـج٘ؼٍٔ ،الحتٍ ،الحٌ٘يٍ ،الشىَٕ هي الودتوغٍ ،الدػَٓ ئلٖ الؼصلٔ ٍاإلغتساة
الکلمات الذلیلیة :السٍهبًس٘ٔ ،الحت ،الغسثٔ ،الـج٘ؼٔ ،الحٌ٘ي
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المقذمة
ئىّ األدة الؼبلوٖ شْد هٌر ػَْدُ األٍلٖ ئلٖ المسى الحبػوس تـوَزا ػدٗودٓ ظْوس
آثبزّب ػلٖ أشىبل هتتلفٔ فٖ هإلفب األدثبء ٍالشؼساء ٍالىتبة هي تله التـوَزا التوٖ
تؼسع األدة لْب فٖ المسى الحدٗث ّٖ ًشأٓ الت٘بز السٍهبًسٖ الرٕ ظْس فٖ الٌْبٗٔ المسى
الثبهي ػشس ٍهـلغ المسى التبسغ ػشس فٖ أزٍثب ئىّ السٍهبًسٖ ح٘ي فتح ػٌِ٘٘ ػلٖ الؼبلن
ٍخدُ هتوسىبً ثبلمدٗن ٍ بل٘بً هي الددٗد ٍاإلثداع ٍاإلثتىبزٍ ،ئىّ وول هوب ٗظْوس ف٘وِ هوي
اٙثبز َّ تمل٘د هحبوبٓ ػي المدٗن ئًِّ ح٘ي شبّد ّرُ الوؼوبلن التمل٘دٗؤ ٍالوىوسزٓ ٍّوَ
ٗتسع هتسع التددٗد سئن هٌْب ،لبم تأث٘ساً ػلٖ المدٗن ،زافظبً التمل٘د ،داػ٘بً ئلوٖ التدودد ٍ
التددٗد ٍهسبٗسٓ زٍح الؼظس
هي َّالء الشؼساء الرٗي زغجَا فٖ التددٗد َّ الشبػس هحووَد سوبهٖ الجوبزٍدٕ الورٕ
ًدد وث٘ساً هي الوظبّس السٍهبًس٘ٔ فٖ أشؼبزُ أه٘ب الدزاسب السبلفٔ -هغ وثستْب ٍٍفَزّوب-
حَل الجبزٍدٕ لن تسلّؾ الؼَء ػلٖ هؼبه٘ي السٍهبًس٘ٔ ػٌد الجبزٍدٕ ثؼَءٍ ٚاػحٍٍٔ ،فوٖ
دزاستٌب ّرُ حبٍلٌب لشسح ٍتَػ٘ح هؼبه٘ي السٍهبًس٘ٔ ػٌد الجبزٍدٕ ثظَزٓ سوْ٘لٍ ػلوٖ
المبزب تلمّْ٘ب
لد أثبز ئّتوبهٌب ئلٖ أى ًودز٘س«هؼوبه٘ي السٍهبًسو٘ٔ فوٖ أشوؼبز هحووَد سوبهٖ
الجبزٍدٕ» ًٍدؼل ػٌَاى دزاستٌب «هالهح السٍهبًس٘ٔ فٖ أشؼبز هحوَد سوبهٖ الجوبزٍدٕ»
ٍسؼٌ٘ب هي الل دزاستٌب ّرُ أى ًىش الل أشوؼبز الجوبزٍدٕ هَػوَػب السٍهبًسو٘ٔ
الشْ٘سٓ
فٖ ّرا الومبل ًسٗد اإلخبثٔ ػي ّرٗي السإال٘ي:
 )1إٔ هَػَع هي الوَػَػب السٍهبًس٘ٔ َٗخد فٖ أشؼبز الجبزٍدٕ؟
 )2ئلٖ إٔ هدٕ تأثّس الجبزٍدٕ ثبلورّت السٍهبًس٘ٔ؟ ثٌبء ػلٖ ّرُ األسئلٔ سوٌثجت
الفسػ٘ب التبل٘ٔ :هي الوَاػ٘غ السٍهبًس٘ٔ الوْؤ التٖ تَاخد فٖ شؼس الجوبزٍدٕ؛ ّوٖ
الحتٍ ،الحٌ٘ي ٍالشىَٕ ٍالغسثٔ ٍوبى الجبزٍدٕ هٌر طجبُ هتأثسا هي السٍهبًسو٘ٔ ٍحوبٍل
أى ٗدس٘دّب ثىل أًَاع التؼج٘س ،فبلجبزٍدٕ شبػس ٍخداًٖ ثبهت٘بش
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الدب العربی والروماوسیة
ثدأ ئحسبس أدثبء الؼسة ثبلٌفَز هي األدة التمل٘ودٕ الدبهود الورٕ ٍزثوَُ ػوي ػظوس
اإلًحـبؽ ،هٌر المسى التبسغ ػشس الو٘الدٍٕ ،وبى ّرا الٌفَز ئٗراًبً ثبفتتوبح ػظوس خدٗود
تصدّس فِ٘ الم٘ن الؼسث٘ٔ األطل٘ٔ ٍتصٍل ػٌِ طفٔ الدوَد ،الرٕ س٘ـس ػلٖ الح٘بٓ الفىسٗؤ
ٍاألدث٘ٔ ٍطفٔ التمل٘د الدبف الرٕ وبى هٌحظساً فٖ الٌوبذج األدث٘ٔ المدٗؤٍ ،وبى تمل٘وداً
فٖ الشىل دٍى السٍح(احود ذوٖ ػشوبٍٕ ،ال تب« )95 :ووب ذوسًب آًفبً لد لدأ زٍاد حسؤ
الجؼث األدثٖ هي الشؼساء فٖ المسى التبسغ ػشس ئلٖ الٌ٘بث٘غ األٍلٖ للشؼس الؼسثوٖ ٍ بطؤ
فٖ ػظس اإلشدّبز الؼجبسٖ ،لىٖ ٗؼ٘دٍا للشؼس الؼسثٖ المدٗن هددُ هوي الددٗود ٍٗتتـوَا
الوسبفٔ الشبسؼٔ ثٌْ٘ن ٍث٘ي األدة الؼسثٖ األط٘ل ٍلمد ئستـبع هحوَد سبهٖ الجوبزٍدٕ
السائد األٍل لْرا اإلتدبُ ،أى ٗستفغ ثجٌبئِ الشوؼسٕ ل٘حوبوٖ ًووبذج الودلو٘ي هوي طوفَٓ
شؼساء الؼسة ووب ئستـبع أى ٗحمك ًدبهبً ّوبئالً فوٖ اسوتؼبزٓ اإلؿوبز الشوؼسٕ ٍتحو٘لؤ
َاؿسُ ٍػملِ»(هحود هظـفٖ ّدازٓ1994 ،م« )17 :ئًٌّوب ًشوبّد الوئوب هوي فحوَل
األدة هي اهثبل أحود شَلٖ ،حبفظ اثساّ٘ن ٍ هحوَد سبهٖ الجبزٍدٕ ظلَا أٍف٘بء لتوسا
األهٔ الؼسث٘ٔ ٍهَزٍثبتْب الفىسٗٔ ٍاألدث٘ٔ الساخحٔ هوغ هحوبفظتْن ػلوٖ األغوساع األدث٘ؤ
المدٗؤ ػلٖ هب فٖ شؼسّن هي تددٗد ٍتحدٗث لىٌْن حسطَا ،فوٖ الَلوت ًفسوِ ،ػلوٖ
التَف٘ك ث٘ي األطبلٔ ٍالوؼبطسٓ»(سبدا اشىَز)12-4 :1392،
لن ٗجؼد األدة الؼسثٖ ػي ّرا الت٘بز األدثٖ ٍألجل ػلِ٘ األدثبء الؼسة ثحىون هوب وبًوت
تمتؼِ٘ زٍح الؼظس الحدٗث؛ ٍدػَا ئلٖ تحسٗس الشؼس الؼسثٖ هي المَ٘د الوتجؼٔ ٍئلوٖ ّودم
الحَاخص التٖ تحَ٘ل دٍى تمد٘هِ ٍاشدّبزُ ٍئلٖ تـؼ٘وِ ثوراّت الشوؼس الغسثوٖ ٍالؼَاهول
التٖ أد٘ الٖ الجبل السٍهبًس٘ٔ ّٖ ئوثبز شؼساء هدزسٔ االح٘بء هي االلتفوب ئلوٖ المودٗن
ٍهحبوبتِ ٍهؼبزػتٍِ ،اّتوبهْن ثشؼس الوٌبسجب ٍ ،اًظوسافْن ػوي تدوبزثْن الرات٘ؤ ئلوٖ
الحدٗث ػوب َّ بزخْبٍ ،اّتوبهْن ثبلظ٘بغٔ ٍالشىل ٍالمبلت ػلٖ حست الوؼٌٖ ٍالفىوس
ٍالَخداىٍٍ ،لَفْن ػلٖ حد اػتجبز الج٘ت الشؼسٕ ٍحدٓ هستملٔ ٍػدم االّتووبم ثبلَحودٓ
الؼؼَٗٔ فٖ المظ٘دٓ»(شوس آثبدٕ1391،ش)1 :
تمل٘د الجبزٍدٕ لن ٗظسفِ ػي فىستِ التددٗدٗٔ التٖ ئًجؼثت هي ؿج٘ؼتِ ٍ لموِ؛ فْوَ
ٗسٕ أى الشؼس هسآٓ الؼظس ٍٗؼتمد أى الشؼس ه٘ت ئذا ثمٖ ثؼ٘داً ػي ح٘وبٓ الؼظوس ٍالج٘ئؤ
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ٍلرله أزاد أىْ ٗدوغٓ ث٘ي هدبزآ األلده٘ي ٍالتوشوٖ هوغ الوحودث٘ي فؼوبلح فوٖ دَٗاًوِ
أغساع هستحدثٔ(الفب َزٕ ،ج1991 ،1م)445 :؛ ٍلد ئستـبع ّرا اإلتدبُ الورٕ سولىِ
هحوَد سبهٖ الجبزٍدٕ أى ٗإثس تأث٘ساً ثبلغبً فٖ الٌْؼٔ الشؼسٗٔ ثؼد ذله ح٘ث ئسوتوس
حسؤ الجؼث «اإلح٘بء» ػٌد هدزسٔ ثأوولْب ٍتصػوْب أحود شوَلٖ(ٍ )1932-1868ووبى
هووي زخبلْووب حووبفظ ئثووساّ٘ن(ٍ )1932-1872ػلووٖ الدووبزم(ٍ )1949-1881هؼووسٍف
السطبفٖ(ٍ )1945-1877وبًت ّرُ الودزسٔ تدػَا ئلٖ ئح٘بء التسا الشؼس المدٗن(سوؼ٘د
الَزلٖ1984،م)26 :
ٍثؼد أى لبم شؼساء هدزسٔ اإلح٘بء ثدٍزّن الىج٘س فٖ ئػبدٓ الشؼس الؼسثٖ ئلوٖ التودفك
ئلٖ هدساُ األط٘ل الرٕ ئ تـِ فٖ الؼظَز الرّجٍ٘ٔ ،فٖ ًفٖ ظَاّس الؼوؼ ٍاإلًحـوبؽ
ػٌِ ،ئستدد ػَاهل س٘بس٘ٔ ٍئختوبػ٘ٔ ٍفىسٗٔ ػلٖ الؼبلن الؼسثوّٖ ،صتوِ فوٖ أػوبلوِ،
ٍغ٘س هي ل٘وِ ًٍظستِ ئلٖ الَخَد ٍدػٖ ثؼغ الوثمف٘ي ئلٖ الثوَزٓ ػلوٖ وول هوب ّوَ
زاسخ فٖ هدتوؼْن ٍهٌِ الشؼس ٍٍخد الشؼساء أًفسْن هسفَػ٘ي ئلوٖ الت٘وبز السٍهوبًت٘ىٖ
الثبٗس ػلٖ س٘بدٓ الوٌـك ٍالؼمل ٍالداػٖ ئلٖ اتتبذ الؼبؿفٔ أسبسبً فٖ التدسثٔ الفٌ٘ٔ ّرا
الت٘بز الرٕ ًشأ فٖ أزٍثب لَ٘اخِ الت٘بز الىالس٘ىٖ الورٕ حوبل ثو٘ي الووسء ٍحسٗتوِ(ًفس
الوظدز)22 :
رأی الىقاد حىل روماوسیة البارودی
ألمٖ الدوتَز ػجدالمبدز المٖ هحبػسًٓ فٖ ًدٍٓ الدٍزٓ الثبلثٔ لوإسسٔ خبئصٓ ػجودالؼصٗص
سؼَد الجبثـ٘ي لإلثداع الؼشسٕ تحت ػٌَاى «الجبزٍدٕ ثش٘س اإلتدوبُ الَخوداًٖ» تحود
فْ٘ب ػي زٍهبًس٘ٔ الجبزٍدٕ فٖ ئشبزٓ سسٗؼٔ ألسجبة زٍهبًس٘ٔ الشبػس ٗمَل الودوتَزٍ« :
هي الوؼسٍف أىّ ح٘بٓ الجبزٍدٕ لد حفلت -هٌر طجبُ -ثبإلحدا ٍالتدوبزة ،فتوبع ٍّوَ
شبة حسة وسٗت ثن ئشتسن فٖ حسة الجلمبى ثن لدز لِ أى ٗؼـلغ ثدٍزُ الوؼسٍف فوٖ
الثَزٓ الؼسث٘ٔ ٍأى تٌتْٖ ح٘بتِ ثٌفٖ سجؼٔ ػشس ػبهوبً فمود أثٌبّوب شٍختوِ ٍثؼوغ ٍلودُ
ٍأطدلبءُ فٖ أزع الَؿي ٍدثت ئلٖ خسدُ الشو٘تَ ٔ ٍئلوٖ زٍحوِ ال٘وأس ثؼود هؼبًوبٓ
ؿَٗلٔ هي هسازٓ الْصٗؤ ٍالٌدم ٍالغسثٔ ٍلد فسطت ّرُ التدبزة ػلٖ الشبػس أى ٗستد٘ ئلٖ
ذاتِ فٌ٘جؼث شؼسُ -ػلٖ السغن هي هظوبّس التمل٘ود -هوي الحوسازٓ ٍالؼَاؿو الووتصخؤ
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ثبلجظ٘سٓ الٌبفرٓ ،هب ال ٌٗجغ ئال التدسثٔ ٍالوالحظٔ الدائجٔ للوٌفس ٍالٌوبس ٍالح٘وبٓ ٍلود
ظلت تله ظبّسٓ هلحَظٔ هي لجل فٖ الشؼس الؼسثٖ ػٌد شؼساء وبًت لْن تدبزة بطؤ
فٖ الح٘بٓ ،ؿجؼت ثؼغ شؼسّن ثسوب ذات٘ٔ تو٘صٍا ثؼؼْب ػي سبئس الشوؼساء»(هدوَػؤ
هي الوتتظظ٘ي1992،م)256 :
ًؼن ئىّ الجبزٍدٕ حتٖ فٖ أشؼبزُ الىالس٘ى٘ٔ أد ول هشوبػسُ الظوبدلٔ ٍذاتوِ فووثالً
ػٌدهب ٗسثٖ أطدلبءُ أٍ ػٌدهب ٗودح تسٕ ػالئن الرائ٘ٔ لد تدلت فٖ شؼسُ ٍٗستـسد ّورا
األ ٘س حدٗثٔ ػي زٍهبًس٘ٔ الجبزٍدٕ ٍٗموَل« :لؼول هوب شاد ئلتفوب الٌوبس ئلوٖ الشوؼس
الجبزٍدٕ ٍئػدبثْن ثِ أى ح٘بتِ الحبفلٔ ثبألحدا ًٍْبٗٔ الفبخؼٔ ٍوثسٓ حدٗثٔ فٖ شوؼسُ
ػي تحَ٘ل الوظبئس ٍ ٘بًٔ األطدلبء خؼلت هٌِ ٍهي سمَؿِ الفوبخغ «شتظو٘ٔ هأسوَٗٔ»
هث٘سٓ للَخداى السٍهبًسٖ هوثلٔ للظوساع ،ثو٘ي المودزٓ ٍالؼدوص ٍاإلزادٓ ٍالمودز ٍسومَؽ
«الوثبل» ٍئًىسبز الوٌتظوس ٍولْوب هؼوبى توثول خَاًوت أسبسو٘ٔ للتظوَز الَخوداًٖ أٍ
السٍهبًسٖ للح٘بٓ»(ًفس الوظدز)298 :
ٍلد ًسٕ ًفس ّرا الوؼٌٖ ٍّرا المَل ػلٖ لسبى ثبحث آ س ٍّوَ هوي زٍ٘اد الَخداً٘ؤ
الوؼسٍف٘ي فٖ السٍاٗٔ ٍَّ ،هحود حس٘ي ّ٘ىل فٖ همدهٔ دَٗاى الجبزٍدٕ فاًِّ ٗوسٕ أىّ
أشؼبز الجبزٍدٕ ل٘ست والس٘ى٘ٔ هحؼٔ ٍ بل٘ٔ هي الَخوداى ًٍفسو٘ٔ الشوبػس ثول ػلوٖ
الؼىس ّٖ طَزٓ وبهلِ لٌفس٘تِ ٍآالهِ
«لشؼس الجبزٍدٕ ح٘بتِ فىل لظ٘دٓ فٖ دَٗاًِ طَزٓ لحبلؤ ًفسو٘ٔ هوي حوبال ّورا
الشبػس الولْن ٍالدَٗاى فٖ هدوَػٔ طَزٓ للؼظس الرٕ ػبش فِ٘ ٍللج٘ئٔ التٖ أحبؿت ثوِ
ٍللٌْؼٔ الوتَثجٔ فٖ الح٘بٓ هب حَلِ
ٍشؼس الوٌفٖ وشؼس الشبة ٍشؼس الىَْلٔ طَزٓ طبدلٔ لْرُ الح٘بٓ التٖ أزاد لْب المودز
أى تىَى ًغوبً هي األًغبم تسوَ ثْب الٌشَٓ ئلٖ ذزٍٓ السسٍز ٍالـوسة حٌ٘وبً ،ثون تظوتملْب
ألسي ٍٗسملْب الٌفٖ ،فبذا الحىؤ ٍالحٌ٘ي ٍالحت تجؼث ئلٖ ّرا الٌغن سىٌ٘ٔ تسووَ ثْوب
ػلٖ الوألَف هي ألحبى الح٘بٓ ال ٗغ٘س هي ذله هب ٗدفؼِ الٌفٖ ئلٖ ًفس الشبػس هوي ألون
تتسخن ػي ط٘حب ثأئسٓ»(همدهٔ الدَٗاى)5 :199 ،
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مالمح الروماوسیة فی شعر البارودی
)1الحب
ٗؼتجس الحت هداز الىث٘س هي لظبئد الشؼس السٍهبًسٖ ،ح٘وث ٗؼتجوس فْ٘وب الشوؼساء ػوي
ػبؿفتْن فٖ ئؿبز الراتٖ ٗسمـَى ػلْ٘ب ئح٘بًبً هَلفْن هي الـج٘ؼٔ ٍالودتوغ ٍالح٘بٓ
فمد وبى للحت شأى ثبزش فٖ الجبزٍدٕ سَاء فٖ هـبلغ لظبئدُ الـَٗلؤ أٍ فوٖ لظوبئد
ٍهمـَػب إلثساش ػَاؿفِ ٍلن ٗىي الجبزٍدٕ -ثبلـجغ -ثدػبً ث٘ي الشؼساء فٖ ذله الودوبل
لىي تدوبزة الحوت ػٌود هؼبطوسِٗ وبًوت تجودٍ ػوئ٘لٔ ئلوٖ خبًوت أشوؼبز الوٌبسوجب
ٍاإل َاً٘ب ٍاألحدا ٍاإلختوبػ٘ٔ ٍالوؼبزػٔ ػلٖ حو٘ي تجودٍ غصل٘وب الجوبزٍدٕ ثٌ٘ؤ
الظلٔ فٖ الوَل ٍالتؼج٘س هي أشؼبز الحسؤ الؼرزٗٔ(هدوَػٔ هي الوتتظظو٘ي1992 ،م:
)313-314
للجبزٍدٕ همـَػب زٍهبًس٘ٔ بلظٔ فوٖ الحوت تىوبء فوٖ هسو٘س لغتْوب ٍ«ثسوبؿٔ»
أسلَثْب ٍفٖ طَزّب ٍهشبػسّب ،تتتلؾ ثبلومـَػب الغدزٗٔ الوؼسٍف هٌْب همـَػتِ:
ثوو٘يَ ُوودٍزِ الؼوو٘يِ ثووبألخسعِ؟
ّل هٙي فَتَوٖ ٌٗٓشُودٔ للجوٖ هٓؼٙوٖ
فوٓوو وسَّ ثووووبلحِّٖ ٍلوووون ٗٓسخوو وغِ
وووبى هؼووٖ ثوون ٛدػووبُٔ الْٓووَٕٓ
ٗٔف٘و وكُ هٙوووي سٓوووىست ِٙٙأٍ ٗٓؼٙوووٖ
فْووووول ئذا ًبدٗتُوووؤِ ثبسوووووِٙٙ
أغوووَٓأُ لَحوووظُ السَّشوووبء ٙاألتلوووغِ
ّْ٘وووب ٓ ٗٓلمَو وٖ زٓشَوووداً ثؼو ودٓهٓب
ٍٗووب ثٌووب ٓ األٗووهً ٙووَحٖ هؼووٖ
ف٘ووب دٔهٔووَعٓ المَـووسِ سوو٘لٖ دٓهٓووبً
هٔوووسبٕ ثِسَٗٛوووبن ٙػلووو هٓسثٓؼوووٖ
ٍ أًووتٗ ٙووب ًَسوووَٓٔ ٍادٕ الغَؼَوو
ثوووبغِ غٌَبوووٖ ؿَسَثوووبً ٍئسووودٓؼٖٙ
ٍأًووتٗ ٙوووب ػظوووفَزَٓ الؤٌحٌٓووٖ
ثِرٙهٛووؤِ الووودٛهغِ فوووال تَْدٓؼٙوووٖ
ٍأًووتٗ ٙووب ػوو٘يُ ئذا لوون تَفٙووٖ
ٍدٓلَّووت ٙالسٜووْد ٙػلووٖ هٓؼوودٓؼٖ
طوووجبثٔغ أغوووسَ ػلوووٖ ٛاألسٓوووٖ
لووَال دٔهٔووَػٖ أحسَلَووت أػوولُؼٖٙ
ٍٗوووالُٔ هٙوووي ًوووبزِ الْٓووَٕٓ ئًَّْوووب
ػَوولَّ ثِْووب الظٜووجح ُفلوون ٗٓـلُووغِ
أث٘ وتٔ أزػٓ وٖ ال وٌَّدنٓ ف ٙوٖ سٔوودفٍَٔ
(دَٗاى الشبػس1992 ،م)529 :
اإلزتجبؽ ث٘ي ّرُ المـؼٔ ٍهب شبثْْب هي الشؼس الؼرزٕ ٍاػحٔ فٖ ّورُ األسوٖ ٍفوٖ
ذاله اإلّتوبم ٍالتَخِ ًحَ هظبّس الـج٘ؼٔ السل٘مٔ ٍاأل وبذٍٓ ،فوٖ الٌوداء الوىوسز الورٕ
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وث٘ساً هب لدأ ئلِ٘ السٍهبًسَ٘ى ٍػجسٍا ػي حجْن ٍهَاؿٌْن األٍلوٖ ٍفوٖ غلجؤ الوَسو٘مٖ
الْبدئٔ الحصٌٗٔ ٍالْدٍء الراتٖ ًددُ فٖ شؼساء أطحبة اإلتدوبُ الَخوداًٍٖ ،ووراله هوي
ًبح٘ٔ طَزّب لسٗجٔ ئلٖ ؿج٘ؼٔ الشؼس السٍهبًسٖ الرٕ ٗىَى فٖ هدبل الحت ٍتدبزثِ
ٍّىرا ٗجدٍ الظَ الراتٖ فٖ وث٘س هي لظبئد الشبػس ػوي الحوت ٍالـج٘ؼؤ ٍالوحٌؤ
ٗتوثل أح٘بًب فٖ أث٘ب تتتبثغ فْ٘وب اإلػوبفٔ ئلوٖ «ٗوبء الووتىلن» ،هإوودٓ ًسوجٔ ذلوه
األحبس٘س ئلٖ الشبػس ٍحدُ:
ٍخٌَٖٓ طٔوجَٔتٖ ٍهٓغٌَوٖ طٓوحٓبثٖ
ذانٓ هٓسػٖٓ اًُسٍ ٖٙهٓلؼٓوتٔ لَْوَِٕ
فشَتظٔه فٖ ػٌٖٓ٘ ٍذٙوسن ٙفوٖ فَووٖ

(ًفس الوظدز)186 :
حٔجه فوٖ للجوٖ ٍسوسّن فوٖ طٓودزٕ

(ًفس الوظدز)261 :
ٍلرله للجبزٍدٕ أشؼبز ٗتحد ػي هىبثٔ الحت ٍاألشَاقٍٗ ،ظَز ووب ٗفؼل الؼورزَٗى
ٍالسهبًسَ٘ى ػلٖ أًِّ لدز هىتَة ال سج٘ل للفساز هٌِ ٗجدٍ السثؾ ث٘ي الحت ٍالمدز ئشوبزٓ
طسٗحٔ ئلٖ هحٌٔ الشبػس ٍهب ٌٗتبثِ هي شبػس الٌدم:
ػ٘يغ ٍال ثب ٓ للتٗ فٖ الحٓشَب ٗٓدِوتٔ
لووَال هىبثٓ ودُٓٓ األشووَاقِ هووب دٓهٓؼٓووت
ػل وٖ ٛفبلح وت ٜسوولـبىغ لووِ الغَلَ وتٔ
ف٘ووب أ ووب الؼٓوورلِ ال تَؼدٓوول ثالئٙو ؤٍ
(ًفس الوظدز)186 :
فمَلِ «لَ وبى للوسء ػمل ٗستؼٖء ثِ» ئلٖ لَلِ «لىٌِ غسع للدّس ٗسشمِ» ٗجدٍ فٖ
س٘بلٔ خصءٖ هي الوـلغ الؼبؿفٖ ٗلتوس الشبػس الؼرز ٍالسٍهبًسٖ لٌفسِ ،ئذا تبح للحت أى
ٗغلجِ ػلٖ أهسُ ٍ وأًِ لدز هىتَة وبى هب ٗصال فٖ ثبؿي الغ٘ث
)2الطبیعة
ٍلمد وبى هحوَد سبهٖ الجبزٍدٕ هلتفبً للشؼس ئلٖ شؼساء الـج٘ؼٔ ثـسٗمٔ تشجِ ؿسٗمٔ
السٍهبًس٘٘ي ًٍالحظ فٖ المظ٘دٓ التبل٘ٔ و٘و ٗسوىت أٍخبػوِ ٍهشوبػسُ ػلوٖ ػٌبطوس
الـج٘ؼٔ هي حَلِ ٍٗـلك الؼٌبى إلثساش ػَاؿفِ ٍ ٘بلٍِٗ ،وصج ث٘ي ئحسبسِ ٍهوب ٗشوبّدُ
هي الـج٘ؼٔ ٍالح٘بٓ هي حَلِ فبلحوبم ٌَٗح هؼِ ٍتٌْس دهَع الغوبم ٍٗتألك ٘بلِ ف٘تظَز
الجسقٗ ،لتْت ٍتشتول أحشبؤُ ثسجت شسازٓ ئزتفؼت ئلِ٘ طوبػدٓ هوي ثو٘ي ػولَػِ ٍهوب
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ٗوىي فْ٘ب هي ًبز الحت ،التٖ ٗصٍدّب الَسَاس الوَخوَدٓ ف٘وِ ثوبلمَُ ٍالحسوؤ ٍٗسّو
سوؼِ ٌٍٗظت ف٘سغ أشٗص ّرا الو٘صاى ٍّٖ تحسق فإادُ:
ًٍَوودٕٓ الغَوٓبهوؤ ٗٓسووتَِْلَ لوٓوودهٓؼٖٙ؟
أتُسَٕ الحوبمٓ ٌُٗٓوَحٔ هوي ؿَوسَةٍ هؼوٖ
أتُووسَاُ هٓووسَّ ػٓلَووٖ خووداٍلِ أدهٔؼٙووٖ؟
هووووب للٌَّسوووو٘نِ ثٓل٘لوووؤ أذٗبلُوووؤِ؟
أسٓوووٓت ئل٘ووِ ٙشَووسَازٓغ هٙووي أػوولُؼٖٙ؟
ثوول هووب لْوورا الجووسقِ هٔلتَِْ وتٓ الحٓشَووب؟
(ًفس الوظدز)525 :
ئىّ الجبزٍدٕ ٗحىٖ هشبػسُ ٍآالهِ التٖ ئًؼىست فٖ ثظوسُ ػلوٖ الـج٘ؼؤ هوي حَلوِ
ٍوأًوب توثل فْ٘ب ًفس اٙالم ًٍفس الوشبػس
ٗسٕ شَلٖ ػ٘ أىّ الجبزٍدٕ «ٗؼد ثحك ؿل٘ؼؤ شوؼسائٌب الَخوداً٘٘ي ألورٗي ًفؼوَا
أحبس٘سْن ػلٖ هب حَلْن هي ػٌبطس الـج٘ؼٔ»(ػ٘ 2006 ،م)158 :
ٍهب هي لَلِ أٗؼب ٗظ ؿبئساً ػلٖ غظي ًجِْ ثظَتِ الْبهس فٖ ٍلت السحس:
وبًَت حٙجٓبلؤَ ؿَ٘و  ٚشازًٓٙوٖ سٓوحٓسَا
ًٍجووأٓ أؿلَمَووت ػٌَٓ٘ووٖ ٛهٙووي سوؤٌٍَ
أُذًٙووٖ فَمَبلَووت لَؼٓلبووٖ أثلُووَُ التَجٓووسَا
فَمُوتٔ أسألُ ػٌٓ٘ ٖٙزٓخغٓ هب سٓوٙؼٓت
(دَٗاى الشبػس)254 :
لد ٍط حسؤ الـبئس الحس٘ٔ ٍالٌف٘سٔ ٍطفبً دل٘مبً أػدتوِ ّورُ الجساػؤ فوٖ الظوَف
ل٘أتٖ فٖ أشؼبزُ ثظَزٓ وث٘سٓ دل٘مٔ(ػ٘ 2006،م )159 :هي لَلِ أٗؼبً:
هٙي الؤصىِ َفَّوبقُ الدٌَٓوبح٘ٙيِ دالٙوحٔ
فَ٘ٓب«زٍٓػََٔ الوٙم٘وبسِ» حٓ٘ٛوبن ٙػوبز
ثِ وَٓدقٍ ث وِ ٙتَح٘ٓووب السَثٓووب ٍالظٛحبط ٙوحٔ
ػَحَٔنٔ ثٌَبٗب الجسقِ تَدوسٕ ػًَُٔ٘ٔوِ
(دَٗاى الشبػس)105 :
ٍَّ دػبء لْب ثبلغ٘ث ٍالحؼتٗ ،ؼجس ثِ ػي لَاػح حٌٌِ٘ ئلٖ ٍؿٌِ ٍهالػت شوجبة ٍال
زثٖ ثْب ٍال طحبطح أٍ فلَا ٍلد ا تبز هي ث٘ي السٗبح الظجب ٍال طوجبً ٌّوبن ،إلىّ الظوجب
ٍّٖ زٗح الشسل٘ٔ ال تسمؾ فٖ هظس الوـسٍ ،لىي خبء ثْب ألًّْب السٗح التوٖ ؿبلووب حولْوب
الوحجَى هي الؼسة تح٘بتْن ٍ أشَالْن ئلٖ هحجَثبتْن ٍلد ألبهْب تٌسح لسٍػٔ الوم٘وبس
حلٔ ثدٗؼٔ هي األشّبز
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)3الحىیه
ئىّ لساءٓ شؼس الجبزٍدٕ فٖ الحٌ٘ي ٍَّ هي أّن هَػَػبتِ السٍهبًسو٘ٔ تدؼلٌوب ًمسون
ّرا الوَػَع ئلٖ ثالثٔ ألسبم
الف)الحىیه إلی الىطه والر
ٍلد الجبزٍدٕ ٍػبش ٍهب فٖ هظس ٍوبى هظس هَؿٌبً ٙثبئِ ٍأخدادُ ٍهلتمٖ أطودلبئِ
ٍذوسٗبتِ ٍأّلِ ،لرله أحجْب وث٘ساً فلو٘ب وبى ثؼ٘داً ػٌْب ووبى ٗحويّ ئلْ٘وب ٍلىوي حٌٌ٘وِ
ٗتتل هي لظ٘دٓ ئلٖ اُ سٕ فتبزٓ ٗىَى ّبدئبً ٍتبزٓ أ سٕ ٗىَى ػبطفبً فلووب ووبى فوٖ
حسة خصٗسٓ وسٗت (سٌٔ 1865م) تشَق ئلٖ هظس فمبل:
ٍؿَسَحتٔ فٖ ٗٔوٌَٖ الغَوسَامِ ػٌٙوبًٖٙ
ثٓلَ ودٗ َلَؼ وتٔ ثْووب ػ ٙورَازٓ شَووج٘جٓتٖٙ
(ًفس الوظدز)644 :
فبلشبػس ٗحي ئلٖ ٍؿٌِ هظس حٌٌ٘بً ػبدٗبً فَْ ٍاثك هي ػَدتِ المسٗجٔ ئلٖ ٍؿٌوٍِّ ،وَ
ٗوصج ثبإلفتتبز ثٌفسِ ٍٗش٘س ئلٖ هب وبى لِ فْ٘ب هي هتغ ٍلرا ثن ئًِّ فبزق ٍؿٌِ ؿلت
همدز ػلِ٘
ب)الحىیه إلی اإلوسان
ئىّ الجبزٍدٕ حبٍل ؿل٘ؼٔ ح٘بتِ ػلٖ سج٘ل السٍهبًس٘٘ي أى ٗدد طدٗمبً طوبدلبً ٍف٘وبً
ئًِّ وسُ الرٗي ٗستغلَى طدالبتْن لوظبلحْن الشتظو٘ٔ ٍٗتمسثوَى هٌوِ حو٘ي ووبى فوٖ
الوٌبطت السف٘ؼٔ ٗتسوًَِ ػٌد الوظبئت ٍهلوب الدّس هغ ذله فمد ظل الجبزٍدٕ حسٗظب
ػلٖ طدٗمبتِ فلوب وبى فٖ حوسة الوسٍس هوغ الدٍلؤ الؼثوبً٘ؤ (سؤٌ 1877م) أزسول
لظ٘دتِ الدال٘ٔ ئلٖ أستبذُ ٍطدٗمِ الش٘خ حس٘ي الوسطفٖ ٍلبل فْ٘وب هؼبتجوبً ػلوٖ للؤ
هساسالتِ لِ:
ٍهب ٘سُ للتٍ ال ٗٓدٍمٔ لِٔ ػْٓودٔ؟
ٍهٙي شٓ٘ٙو ٖٙحٔت ٜالَٓفوبء ٙسٓودِ٘ٔغ
ًَسًََب فال ػْودٗ لودِْٗن ٍال ٍػودٔ
ٍلىووي ئ َاًووبً ثوظووسَ ٍزِفموؤً
(ًفس الوظدز)167 :
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ج) الحىیه الی الطفىلة و الشباب
اإلًسبى ثـجؼِ دائن الحٌ٘ي ئلٖ أٗبم الـفَلٔ ٍالشجبة ٍّٖ أٗبم السؼبدٓ ٍاللْوَ ٍالموَٓ
ٍالفتَٓ ٍالٌشبؽ ٍالظحٔ؛ ٍالشؼساء أوثس الٌبس حٌٌ٘بً ئلٖ ذله ٍالجبزٍدٕ ٗحي ئلٖ تلوه
األٗبمٗ ٍَّ ،ؼبتت دّسُ هسٓ هب آل ئلِ٘ أٍ ٗـلت هٌِ أى ٗؼ٘د ئلِ٘ أٗبم شجبثِ:
ٍأٗيَ هٙيَ الظِّوجٓب دٓزنٔ الـبوالةِ؟
أػٙوود ٗووب دّٓووسُ أٗووبمٓ الشَّووجبةِ
هٓتبِٗلُ ؤِ ثى٘ وتٔ لفووسؽُ هووب ثووٖ
شهووبىغ ولَّوووب الحٓووت ثفىووسٕ
تََٛلَوودٓ هٌٙوؤِ حٔصًووٖ ٍاوتئووبثٖ
هٓؼَو وٖ ػٌوووٖ ٍغوووبدٓزٓ ٍٓلَُػو وبً
(ًفس الوظدز)65 :
)4الشکىی مه المجتمع
الشىَٕ هي الودتوغ ّٖ خصء هي الحسؤ السٍهبًس٘ٔ فبلسٍهبًسٖ فسّ ثسٍحوِ ٍ ٘بلوِ
هي ث٘ئٔ ئلٖ ث٘ئب ٗحلن ثْب ،أٍ ئلٖ هبع ٗـلت فِ٘ الؼصاء ٍلد لد٘س السٍهبًسٖ الفسدٗؤ
ٍٍػؼْب فٖ ؿسف ًم٘غ للودتوغ ٍلَاًٌِ٘ ،فاذا تٌبلؼت الوظبلح زاح ٗظت خوبم غؼوجِ
ػلٖ المَاً٘ي ٍالتمبل٘د ٍالٌبس(غٌ٘وٖ ّالل1973،م)108 :
الجبزٍدٕ أٗؼبً طبز فٖ ّرا الـسٗك ٍأظْس تألوِ هي التوداع ٍالتلوَى ٍالتح٘ولٍ ،طوبز
ٗشىَ دائوبً هي ػدم ٍخَد طدٗك ٍفٖ:
َل٘الً فَْٓول هٙوي طوبحٙتٍ أسوتدِدُٜٔ
طٓحٙجتٔ ثٌٖ الدًٜ٘ب ؿََٗالً فلَون أخِود
ٍأطودٓقُ هٓووي ٍال٘وتٔ لوون ٗٔغويِ ٍٔدُٜٔ
فأوثسُ هٓي الل٘وتٔ لون ٗٓظو ٔ لَلجٔؤِ
(دَٗاى الشبػس)125 :
ئىّ الجبزٍدٕ ٌّب وبلسٍهبًس٘٘ي ٗسٗد الوستَٕ األػلٖ فٖ الظودالٔ ٍالظودٗكٍٗ ،ـلوت
هي أٗبهِ «ثوب ل٘ست ػٌدهب» ٗؼتمد ئىّ أطؼت شٖء ٗددُ الفتٖ فوٖ شهبًوِ ّوَ الظودٗك
الَفٖ ٗلمٖ الجبزٍدٕ ػتبثِ ٍلَهِ ػلوٖ الودتووغ ٍالودّسٍٗ ،ؼتمود أىّ الودً٘ب لوت هوي
«أ َ الثمٔ»:
ٙلَّووبً ٍف٘ووبً ٍػْٓووداً غَ٘ووسَ هٌٔظٓووسِمِ
فأًفُغ ٗٓدٗهٓ هٙي دً٘ب فلستٓ تَوسَٕ
ٗٓسػٓوٖ الوٓوَٓد َٓٛأٍ ٗٔلمٙوٖ ٗٓودٓ السٛولَنِ
ّْ٘ٓب ٓ لَن ٗٓجكَ ف ٖٙالدًٜ٘ب أ وَ ثٙمَؤٍ
(ًفس الوظدز)619 :
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ٗستوس الجبزٍدٕ فٖ الشىَٕ هي الدّس الورٕ أ وسٍُّ ،وَ الؼوبلن ٍالشوبػس ٍ الفوبزس
ٍالشدبع ٍ لدم الرٗي «هي دًٍِ ػلِ٘»:
لؤِ سٓوسَائٙسُّٓب هٙووي وُولب هٔتتَوصَىِ
أًَّب الَّورٕ ػٓوسَفٓ األٗٛوبمٓ ٍاًىشَوفَت
أزوَي لٙتٙلب ٍلَن أخٌَح ئلٖ سٓىَيِ
ؿُفتٔ الجِالدٓ ٍخٓسَّثوتٔ الؼٙجٓوبدٓ فَلَون
(ًفس الوظدز)659 :
ئىّ الجبزٍدٕ ٌّب ٗشىَ هي الدّس الرٕ لدم ٍزفغ الرٗي ّن ألل هستَٕ هٌوِ ٍ أ ّوسُ،
ٍٗؼتجس ّرُ الظفٔ هي طفب الدً٘ب دائؤ ٍالسسٍز ٍالفسح الرٕ ٗأتٖ ثِ الصهبى ٍالدّس ألل
هي الحصى الرٕ ٗحولِ ػلٖ الجشس
 )5الذعىة إلی العزلة
ٗدػَ الجبزٍدٕ فٖ ثؼغ أشؼبزُ ئلٖ الؼصلٔ ػي الودتوغ ٍالٌبس ٍّٖ ،دػَٓ زٍهبًسو٘ٔ
بلظٍٔٗ ،سٕ أىّ ّرُ الؼصلٔ زث٘وب تىَى أفؼل هي اإل تالؽ ثبلٌبس الرٗي ٗس٘ـس ػلوْ٘ن
الىرة ٍاللإم:
ٍّووَٓ داءٗ تَوودٍٕٓ ثووِ ٙاألفْووبمٔ
ٍهٙوويَ الٌَّووبسِ هٓووي تَووسَأُ سٓوول٘وبً
هٓوود ٔ ه ٌٙؤِ هووب تَحوٓ ودٔ األلووَامٔ
لد-لؼٓوسِٕ-ثٓلََ ٔ دّٓسِٕ فوب أحوو
(ًفس الوظدز)623 :
ّرُ األث٘ب فٖ الحم٘مٔ ًت٘دٔ لتدسثِ الشبػس ٍهشبػستِ للٌوبس ،فْوٖ ل٘سوت والهوبً
سوؼِ أٍ لسأُ فٖ وتبة أٍ دَٗاى ئًّوب شٖء لوسِ ثٌفسِ ٍأحسِ٘ ٍتألن هٌِ
)6الغربة و اإلغتراب
هي الوؼسٍف ئىّ الغسثٔ ّٖ هحَز أسبسٖ فٖ وث٘س هي المظبئد السٍهبًس٘ٔ ّرُ الغساثٔ
زث٘وب تىَى زٍح٘ٔ أٍ تىَى هىبًًْ٘ٔ ٍّٖ ،بٗٔ تإدٕ ئلٖ الغسثٔ الٌفس٘ٔ أٍ السٍح٘ٔ ثودأ
غسثٔ الشبػس هٌر شجبثِ؛ ٍَّ فٖ سي التبهسٔ ٍالؼشسٗي ح٘ي ئشتسن فوٖ حوسة وسٗوت
زغن شجبثِ ٍؿوَحِ ٍحجِ للوغبهسٓ ٗوتصج ٍطفِ للحسة ثبلتؼج٘س ػي غسثتِ ٍحٌٌِ٘ ئلوٖ
حجِ ٍٍؿٌِ ٍلد تٌحظس ثؼغ همـَػبتِ فمؾ للشَق ٍالحت ٍالغسثٔ دٍى ذوس الحسة
ٍأذوَسًَٖ هب لستٔ أًسوبُٔ هٙوي ػْودٙ
سٓسَٕ الجسقُ هٙظسٗٛبً فَأَزٛلٌٍَٓ ٖٙحودٕ
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ف٘ووب ثووسقُ حٓ ودِّثٌٍ ٖٙأً وتٓ هٔظٓ ودٛقغ

ػي اٙلِ ٍاألطحبةِ هب فؼلَا ثؼودٕ

(ًفس الوظدز)134 :
ٍفٖ هىبى آ س ػوي حدٗثِ ػي حسة الجلمبى ٗسوىت هشوبػس الغسثؤ ٍالحٌو٘ي ئلوٖ
الوبػٖ
ًستـ٘غ أى ًسٕ اإلزتجبؽ ث٘ي الغسثٔ السٍح٘ٔ ٍالغسثٔ الوىبً٘ٔ فٖ ّورُ األث٘وب ٍ ،فوٖ
الج٘ت التبهس تشَٗمبً ئلٖ الوبػٖ ٍّٖ سؤ أ سٕ هي سووب السٍهبًسو٘ٔ فوٖ أشوؼبز
السٍهبًس٘٘ي ٗسثؾ الشبػس غسثتِ فٖ ثؼغ األح٘بى ثبلحدٗث ػي الحت ٍٗؼـٖ طَزٓ ػوي
ٍخداًِ ٍذاتِ ٍتدسثتِ:
ثِوٓي ل٘سٓ ٗٓؼٌ ِٙ٘ٙثٔىبئٖ ٍال سٔوْدٕ
ٍهٙووي ػٓدٓووتِ األٗ٘ووبمِ أًّووٖ هَٔلَووغٗ
أُػبلحٔ هب ألمبُٔ هٙوي لَوَػٓتٖ ٍٓحودٕٙ
أث٘تٔ ػل٘الً فٖ«سٓسًَدٗتٓ» سوبّساً
(ًفس الوظدز)163 :
للجبزٍدٕ أٗؼب حدٗث فٖ الوحٌٔ ٍالغسثٔ ٍالؼراة الٌبتح ػٌْوب ٗمَل ػووس الدسوَلٖ:
«ٍلد أثس الٌفٖ فٖ حسِ٘ الوسّ فصادُ ثإسب ػلٖ ثوإس»( الدسوَلٖ 2003،م )223 :ئىّ
ّرا الجإس الرٕ ٗتحد٘ ػٌِ ًساُ فٖ لظ٘دٓ ٌٗدة الجبزٍدٕ فْ٘ب شوجبثِ ٍٗظْوس هحٌتوِ
ٍٗظ حبلِ:
وجٓحتٔ وَْوالً فوٖ هٙحٌَؤٍ ٍاغتوساةِ
وَ٘ ٓ ال أًدٔةٔ الشَّوجبةٓ ٍلَود أطوو
ٙلؼٓوو ؤً هٌٙوو ؤِ زٓثَّوو ؤَ الدِلجووووبةِ
أ لَ وكَ الشَّوو٘تٔ خ ودٓتٍ ٖٙوَسٓووبئٖ
(دَٗاى الشبػس)68 :
ئىّ ّرا الىلوب تظَِّز لٌب حبلٔ الجبزٍدٕ الٌفس٘ٔ ألًْ٘ب فٖ الحم٘مٔ تظوَِّز ذا الشوبػس،
فَْ ال ٗتحد ػي فتساً ٍهدحبً أٍ حسثبً أٍ حىؤ؛ ئًّوب ٗجسش حبلتِ الٌفس٘ٔ ٍآالهِ ٍٗشوىَ
هي المدز الوحتَم الرٕ أ ر هٌِ شجبثِ ٍحىن ػلِ٘ ثبلسودي ٍالٌفوٖ ٍالجؼود ػوي األّول
ٍالؼبئلٍٔ ،لن ٗتسوِ ئلٖ ّرا الحد ثل وسبُ؛ وووب ٗموَل لؼؤ زثؤ الدلجوبة ٍلوَٕ شوؼس
حبخجٔ ػلٖ ػٌِ٘٘ ٍلن ٗجك هٌِ ئال«أشالء ّؤ فٖ الث٘بة»
للجبزٍدٕ لظ٘دٓ هي الشؼس السٍهبًسٖ الَخداًٖ الراتٖ فوٖ ثالثو٘ي ث٘توبً ًظوْوب ٍّوَ
ثسسًدٗت؛ ًدد فْ٘ب أوثس هالهح السٍهبًسو٘ٔ تتدلوٖ ًفسو٘ٔ الجوبزٍدٕ ٍذاتوِ فوٖ ّورُ
المظ٘دٓ التٖ ٗوىي تمس٘وْب ػلٖ الٌحَ التبلٖ:
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1-4
ّدساى الحج٘ت ٍتأث٘سُ ػلٖ ًفس الؼبشك
5-8
غسثٔ الشبػس فٖ سسًدٗت
9-14
الحٌ٘ي ئلٖ هظس
15-19
الحٌ٘ي ئلٖ األّل
20-23
الحٌ٘ي ئلٖ شهي الشجبة
24-30
اإلستسالم للمؼبء ٍالمدز
تجدأ المظ٘دٓ ثبلىالم ػي الحت ٍؿلت دٍاء ٍشفبء لِ ٍتظَٗس هوب فؼول الْوَٕ ٍالحوت
ثشبػس:
ٗٓشٙووفٖ ػٓلوو٘الً أ ووب حٔووصىٍ ٍئٗووساقِ
ّٓل هٙي ؿَج٘وتٍ لٙودٓاء ٙالحٔوتِّ إٍٔ زالوٖ؟
حٓتَّٖ خٓسَٕ الجٓ٘يُ فبستََلَٖ ػٓلَٖ الجبلٖ
لد وبىَ أثمَٖ ألَْٕٓٓ هٙي هْٔدٓت ٖٙزٓهٓموبً
(دَٗاى الشبػس)370:
وتیجة البحث
وشفت لٌب الدزاسٔ ئىّ هحوَد سبهٖ الجبزٍدٕ ثحىن ح٘بتِ ٍهب تلٖ هي ذله الوظبئت
الدسبم لدبء ئلٖ الشؼس الَخداًٖ ،الرٕ ٗؼتود ػلٖ الؼبؿفٔ المَٗٔ؛ ٍّرُ الو٘صٓ هوي أّون
الو٘صا ألتٖ دػت ئلْ٘ب الودزسؤ السٍهبًسو٘ٔ ٍّورُ الٌصػؤ السٍهبًسو٘ٔ ػٌود الجوبزٍدٕ
تتدلٖ ثَػَح فٖ لظبئدُ التٖ ػبلح فْ٘ب هَػَع الـج٘ؼٍٔ ،الحتٍ ،الحٌ٘يٍ ،الشىَٕ هي
الودتوغ ٍالغسثٔ ٍالدػَٓ ئلٖ الؼصلٔ
ئىّ الجبزٍدٕ فٖ ئلجبلِ ػلٖ الـج٘ؼٔ ٌٗحَ هٌحٖ السٍهبًس٘٘ي ئًِّ ح٘ي ٗىوسُ هظوبّس
الودتوغ السلج٘ٔ هي هثل الىرة ٍالٌفبق ٗفسّ ئلٖ الـج٘ؼٔ ح٘ث ٗدود الْودٍء ٍالجسوبؿٔ
ٍالدوبلٍ ،تسٍلِ الَحدٓ ثٌْ٘ب ٗلدأ فٖ ّدأٓ الل٘ل ئلٖ أحؼبًْب ٍٗحىوٖ هشوبػسُ ٍآالهوِ
التٖ اًؼىست فٖ ثظسُ ػلٖ الـج٘ؼٔ هي حَلوٍِ ،وأًووب توثول فْ٘وب ًفوس اٙالم ًٍفوس
الوشبػس
الجبزٍدٕ ح٘ي ٗحس٘ فٖ الوٌفٖ ثبلغسثٔٗ ،حيّ ئلوٖ ٍؿٌوِ ٍٗوروسُ ثشوؼجِ ٍالـج٘ؼؤ
ٍٗظ هٌبظسٍُ ،ال ٌٗسٖ ٍؿٌِ فٖ أٗٔ حبل هي األحوَال ئذا ًوؼوي الٌظوس فوٖ أشوؼبزُ
اإلغتساث٘ٔ ًسٕ أىّ الشبػس ٗمل طجسُ فٖ أ سٗب ًفِ٘ ٍتتغ٘س أحَالٍِ ،اًؼىست فٖ لظبئدُ
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الحسسٓ ٍالتَخ٘غ ٍ الشَ٘ق ئلٖ ٍؿٌِ فلْرا وبًت أشؼبزُ الَؿٌ٘ٔ التٖ تتؼوي الحٌ٘ي هوي
أخَد هب ًظن فٖ ح٘بتِ الشؼسٗٔ ٍطبز ّرا فٌبً ثبزشاً ػلٖ ٗد الجبزٍدٕ
الحٌ٘ي ئلٖ األّل ٍاألطدلبءٗ :ظْس الجبزٍدٕ ح٘ي ؿسٍء الشىَٕ ٍالحٌ٘ي حصًِ ٍاػحبً
فٖ تدلٖ األهل ٍالت٘جٔ وؼٌظسٗي هتتلف٘يٍّ ،را هي ظبئض شؼسُ الؼبؿفٖ؛ فٌستـ٘غ
أى ًمَل ئىّ المظبئد السثبئ٘ٔ فٖ أّلِ ٍأطدلبئِ لظبئد ٍخداً٘ٔ تمتسة هي السٍهبًس٘ٔ ،ألىّ
الشبػس لد التصم فْ٘ب ثؼَاؿ طبدلٔ تسَق لسٗحٔ الشبػس ئلٖ هؼبى بػؼٔ للؼبؿفٔ ٍتىبد
الشىَٕ ٍالؼبؿفِ ٍالحٌ٘ي تىَى الوحَز السئ٘سٖ لْرُ المظبئد
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المصادر والمرجع
الجبزٍدٕ ،هحوَد سبهٖ 1992م ،الذیوان ،شسح ػلٖ الدبزم ٍهحود شف٘ك هؼوسٍف ،الموبّسٓ :هإسسؤ
خبئصٓ ػجدالؼصٗص سؼَد الجبثـ٘ي لإلثداع الشؼسٕ ثبلتؼبٍى هغ الْ٘ئٔ الوظسٗٔ للىتبة
الدسَلٖ ،ػوس 2003م ،فی األدب الحذیث ،الـجؼٔ الثبً٘ٔ ،المبّسٓ :داز الفىس الؼسثٖ
ػ٘  ،شَلٖ 2006م ،البارودي رائذ الشعز الحذیث ،المبّسٓ :داز الوؼبزف
ػشوبٍٕ ،أحود ذوٖ ال تب ،الدب وقیم الحیاة المعاصرة ،اإلسىٌدزٗٔ :الْ٘ئٔ الوظسٗٔ الؼبهٔ
غٌ٘وٖ ّالل ،هحود 1973م ،الروماوتیکیة ،المبّسٓ :داز الٌْؼٔ الوظس للـجغ ٍالٌشس
الفب َزٕ ،حٌب 1991م ،الموجش فی األدب العزبی وتاریخه ،الودلد األٍل ،ث٘سٍ  :داز الد٘ل
المؾ ،ػجودالمبدز 1992م ،البارودي بشیز اإلتجاه الوجذانی فی الشعز العزبيی الحيذیث ،الموبّسٓ:
هإسسٔ خبئصٓ ػجدالؼصٗص الجبثـ٘ي لإلثداع الشؼسٕ
هَسٖ ،ل٘ل 1999م ،البارودي رائذ الىهضة الشعرية الحذيثة ،الـجؼٔ األٍلٖ ،ث٘سٍ  :داز اثي وث٘س
الَزلٖ ،سؼ٘د 1984م ،لغة الشعز العزبی الحذیث ،ث٘سٍ  :داز الٌْؼٔ الؼسث٘ٔ
ّدازٓ ،هحود هظـفٖ 1994م ،بحوث فی األدب العزبی الحذیث ،ث٘سٍ  :داز الٌْؼٔ الؼسث٘ٔ للـجبػٔ
ٍالٌشس
المقاالت
سبدا اشىَز ،س٘د سل٘وبى ط٘ 1392ش« ،الکالسیکیة والتجذيذ ،صراعات ومعطیاات» ،فظول٘ٔ
دزاسب األدة الوؼبطس ،خبهؼٔ آشاد اإلساله٘ٔ فٖ خ٘سفت ،السٌٔ  ،5الؼدد  ،18طض4و12
شوس آثبدٕ ،حسو٘ي ٍهْودٕ هووتحي طو٘ 1391ش« ،مفااییم اإلغتاراب والتغرياب فای الدب
العربی؛ دراسة مقاروة فی السالیب والتاثییر» ،فظل٘ٔ دزاسب األدة الوؼبطس ،خبهؼؤ آشاد اإلسواله٘ٔ
فٖ خ٘سفت ،السٌٔ  ،4الؼدد  ،14ص1
هالشادُ ،زٗحبًٔ ط٘ 1389ش« ،الروماوسیة فی شعر سیذ قطب» ،فظل٘ٔ دزاسوب األدة الوؼبطوس،
خبهؼٔ آشاد اإلساله٘ٔ فٖ خ٘سفت ،السٌٔ  ،2الؼدد  ،7ص1

