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الملخص
لذ يٌٖ الٌمّبد الًشة المذاهٖ ٍالوًبغشٍى ثبلطًش يٌبًٗٔ ثبلغًٍٍٔ ،ؾًَا لِ هفَْهبً ٗختلفف
هَي ًبلذ ئلٖ آخشٍ .هي الٌمّبد هي تٌبٍل ّزُ المؿ٘ٔ ثشؤٍٗٔ رذٗفذٍٓ ٍّفَ أحوفذ الطفبٗت
الزٕ لِ دٍ ٌس هتو ٍ٘ ٌض فٖ تكٍَس الٌمذ الًشثفٖ الوًبغفشٍ .يلفٖ رلفهْٗ ،فذ ّفزا الومفبل
ٍثوٌْذ ٍغفٍٖ -تحل٘لٖ ئلٖ دساسٔ الوَالف الٌمذٗفٔ لْفزا الٌبلفذ حفَل تًشٗفف الطفًش
ٍيٌبغشُ فٖ ئقبس وتبثِ «أغَل الٌمذ األدثٖ»ٍ .لْزا الجحج ؾشٍسٓ ألىَّ الطبٗت لذ حبٍل
أى ٗجٌٖ الٌمذ يلٖ أسبسٍ يلوٍٖ ٍهَؾَيٍٍٖ .ئؾبفٔ ئلٖ رله ،لن ٗذسس الجفبحخَى ّفزا
الىتبة ٍهَالفِ الٌمذٗٔ فِ٘ .تط٘ش ًتبئذ الذساسٔ ئلٖ أىَّ الطًش  -يٌفذ الطفبٗت ٍ -سف٘لٌٔ
للتًج٘ش يوٍب فٖ الٌّفس هي فىَش ٍهطبيشٍ ،هي أّنٍ ٍنبئفْب تػَٗش ح٘بٓ الٌبس ٍهطبولْن.
ًٗتمذ ّزا الٌبلذ أىَّ الٌهن ٗزت أى ٗزشٕ فٖ الوففشدات ٍالزوفف ففٖ غف٘بلٔ الطفًش.
ٍاللفم يٌذُ ٍس٘لٌٔ للتًج٘ش يي الوًٌٍٖ ،الػَّسٓ الطًشٗٔ يٌذُ تكلك يلٖ الَسبئف الفٌّ٘ٔ
التٖ ٗحبٍل ثْب الطبيش ًمف فىشتِ ٍيبقفتِ ئلٖ المشّاء ،هًتمذا يلفٖ أًَّْفب تفشتجف ثًٌبغفش
أخشٕ هي هخف الوًفبًٍٖ ،األلففبلٍ ،الوَسف٘مٖ .ووفب لفن ٗغففف الطفبٗت يفي الًبقففٔ
ٍهمبٗ٘سْب الوختلفٍٔ ،الوَس٘مٖ الخبسر٘ٔ للطًش ،هشوّضا يلٖ أىَّ أّوٍ٘تْب تهْش فٖ ئثفشاص
الوًٌٖ.
الکلوات الذلیلیة :اللفم ،الوًٌٖ ،هَس٘مٖ الطًش ،الػَّسٓ الطًشٗٔ ،الًبقفٔ.
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المقذمة
الَالى أىَّ الطًش هي ألذم الفٌَى األدث٘ٔ التٖ يشفْب اإلًسبىٍ ،حبٍل أى ًٗجٍش هي خاللِ
يي تزبسثِ ٍأحبس٘سِ ٍهطبيشٍُ .لذ ضغف الٌمّبد يلٖ هشّ الًػَسٍ ،يلٖ اخفتال ث٘ئفبتْن
ثبلجحج فٖ هفَْم الطًشًٗ .تمذ لذاهٔ ثي رًفش أىّ الطًش لفَلٌ هفَصٍىٌ همفّفٖ دالل يلفٖ
الوًٌٖ(لذاهٔ ،ال تبًٍٗ ،)6 :شؼ اثي قجبقجب الًلَٕ هفَْهبً ضىل٘بً للطًشٍٗ ،مفَل« :الطّفًش
والمٌ هٌهَمٌ ،ثبئيٌ يي الوٌخَس الزٕ ٗستًولِ الٌبسُ فٖ هخبقجفبتْن ،ثوفب خُفعٍ ثفِ هفي
الٌّهن الزٕ ئى يُذَل يي رْتِ هَزِتِ األسوبوٍُ ،فسذ يلٖ الزٍقًٍ .هوُفِ هًلفَمٌ هحفذٍدٌ،
فوي غَحٍ قجًُِ ٍرٍلِ ،لن ٗحتذٍ ئلٖ االستًبًٔ يلٖ ًهن الطًّش ثبلًشٍؼ التٖ ّٖ ه٘ضاًِ»
(اثي قجبقجب2005 ،مٍّ .)9 :زا ًٌٖٗ أىّ الطًش ٗكلك يلٖ الىالم الوٌهَمٍٗ ،ختلفف يفي
الٌخش لوب فِ٘ هي الَصى الطًشٕ .لىي ًهشٓ يجذالمبّش الزشربًٖ تختلف يي ًهشٓ المفذاهٖ
ثح٘ج ًشاُ ٗشوّض يلٖ ًهشٗٔ الٌهن(الزشربًٖ ،ال تبٍٗ ،)81 :فسٍش الطًش هًتوذاً يلفٖ تلفه
الٌهشٍٗٔ .أهٍب الٌمّبد الوًبغشٍى فٌهشٍا ئلٖ الطًش ًهشٓ تختلف يي ًهفشٓ المفذاهٖ ثح٘فج
تتّسن هَالفْن الٌمذٗٔ ثبلذلٍّٔ ،الطوَلٍ ،ث٘بى الًلٍّّٔ .فزا ّفَ يضّالفذٍٗي اسفوبي٘ف الفزٕ
ٗشوّض يلٖ الطًَّس فٖ الطًّشٍ ،غلتِ ثفبلَالى ٍالوزتوفى لفبئال« :الطفًشُ تًج٘فشٌ يفي خجفشٍٓ
ضًَسٍٍٗٔ ،الطًّش الوًبغش هطبسؤٌ حم٘م٘فٌٔ ففٖ الخجفشات الزوبيٍ٘فٔ»(اسفوبي٘ف1966 ،م:
ًٍ .)14شٕ ضَلٖ ؾ٘ف ٗإوذ فٖ تًشٗف الطًش يلٖ يٌبغشُ هي الوًٌفٖ ئلفٖ الوَسف٘مٖ
الطًشٗٔ ٍالػَّسٓ الفٌٍّ٘ٔ« :الَالىُ أىّ الطًّش يوفٌ فٌٍّٖ ٗمَم يلٖ أض٘بء هتًذدٍٓ ،فال ثفذٍ لفِ
هي الػَّسٓ الفٌّ٘ٔ ٍالوَس٘مٖ الوإحّشٓ ٍالوًٌٖ الجبسو حتّٖ ٗستك٘ى أى ٌْٗؽ هي األسؼ،
ٍٗحلّك فٖ اٙفبق الًل٘ب»(ؾ٘ف ،ال تب.)89 -90 :
ووب ٗجذٍ أىّ الزذد ٍالوًبغشٗي لن ٗغفلَا يي دساسٔ يٌبغش الطفًشٍ ،رّجفَا ئلفٖ أًَّْفب
تتوخّفففُ فففٖ التزشثففٔ الطففًشٍٗٔ ،الوَسفف٘مٍٖ ،الخ٘ففبلٍ ،الػّففَسٓ الطففًشٍٗٔ ،الَحففذٓ،
ٍالفىشٓ(خفبرٖ1995 ،م)24 :؛ ٍهي الٌمّبد الوًبغشٗي هَفي تكفشّق ئلفٖ الطفًش ٍيٌبغفشُ
ثشؤٍٗٔ ضبهلٍٔ تزذس ثبلذساسفٔ ٍالتحل٘فف ٍّفَ أحوفذ الطفبٗت(1896م)؛ ٍايتجفبساً لوَالفف
الطبٗت فٖ ًمذ الطًشً ،حبٍل ففٖ ّفزا الومفبل أى ًفذسس تًشٗفف الطفًش ٍيٌبغفشُ هفي
هٌهَسُ فٖ ئقبس وتبثِ «أغَل الٌمذ األدثٖ»ٍ .لْزا الجحج أّو٘ٔ ئر ئىّ الىتّبة ٍالجبحخ٘ي
لن ٗىطفَا يي هَالفِ الٌمذٗٔ فٖ هفَْم الطًش.
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ّ
خلفیة البحث
ف٘وب ًًلن لن َٗرَذ لحذٍ اٙى دساسٔ تتٌبٍل الوَالف الٌمذٗٔ ألحوفذ الطفبٗتٌٍّ ،فبن
دساسٌٔ لبهت ثتشروفٔ لسفن هفي وتبثفِ «أغفَل الٌمفذ األدثفٖ»ٍ ،الوتفشرن ّفَ سحف٘ن
قبّش(1377ش) ثاضشا هحوَد يبثذٕ ،هستٌتزب أىَّ رله الٌبلذ لذ يشؼ هفَْهبً وفبهالً
يي الطًش ًٍمذٍُ ،هي الوالحم أىَّ ل٘ؤ ّزُ الشسبلٔ تشرى ئلٖ التشرؤٍ ،ئىَّ هإلّفْفب لفن
ٗتكشّق ئلٖ هفَْم الطًش يٌذ أحوذ الطبٗت ٍلن ٗذسس هَالفِ الٌمذٗٔ .ووب تشرن هْفذٕ
لفبسٗبى «أغَل الٌمفذ األدثفٖ» ألحوفذ الطفبٗت ثاضفشا يلفٖ ًفَسٍصٕ يفبم 1389ش،
هستٌتزب أىَّ ّزا الىتبة ًٗتجش هي أّنٍ الىتت الٌمذٗٔ فٖ الذساسبت الوًبغشٓ ثح٘ج ٍؾى
الٌبلذ فِ٘ أغَل الٌمذ ٍلَايذُ ،داي٘ب ئلٖ الٌمذ الًلوٖ ٍالوٌْزٍٖ .لن ٗتكشّق ثبحجٌ ئلفٖ
دساسٔ الشؤٕ الٌمذٗٔ ألحوذ الطبٗتٍ ،وزله لن ُٗفذسس وتفبة «أغفَل الٌمفذ األدثفٖ»،
ًٍشرَ أى ٗىَى هف٘ذاً ألحجٍبء ًمذ الطًشٍ ،همذهٔ لذساسبت أخشٕ فٖ ّزا الوؿوبس.
منهج البحث
تًتوذ ّزُ الذساسٔ يلٖ الوٌْذ الَغففٖ التحل٘لفٖ ،ففٖ تٌفبٍل هفْفَم الطفًش لفذٕ
الطبٗت لتط٘ش ئلٖ ثًؽ الوالهح الوتوٍ٘ضٓ لذٕ ّزا الٌبلذ وزوًِ ث٘ي أحفش الوجفذوٍ ،أحفش
الوَؾَوٍ ،أحش الًجبسٓ اللغَٗٔ فٖ تطى٘ف األسلَة .ووب تًبلذ ًهشٓ الٌبلذ ئلٖ الطًش ٍووفب
تج٘ي ًهشتِ ئلٖ اللفم ٍالوًٌٖ ٍالػَسٓ الطًشٗٔ ٍهَس٘مبُ ٍيبقفتِ ٍرله ثًذ ئلمبء الؿَء
يلٖ ًطبقبتِ األدث٘ٔ ٍالٌمذٗٔ ٍتج٘٘ي هىبًتِ فٖ الٌمذ.
أسئلة البحث وفرضیاته
ًحبٍل أى ًز٘ت ئلٖ ّزُ األسئلٔ:
 -1هب ّٖ هَالف الطبٗت الٌمذٗٔ حَل الطًش ٍيٌبغشُ؟
 -2و٘ف تأحَّش ّزا الٌبلذ ثوَالف الٌمّبد المذاهٖ؟
 -3هب َّ أّن ه٘ضات ًمذُ؟
ٍثبلٌسجٔ ئلٖ الفشؾ٘بت ٗزت أى ًمَل الطًش لذٕ الطبٗت ٍسف٘لٌٔ للتًج٘فش يفي أفىفبس
الطبيش ٍّوَهٍِ ،لْب يٌبغش هختلففٔ هفي هخفف اللففمٍ ،الوًٌفٍٖ ،الػّفَسٍٓ ،الوَسف٘مٖ،
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ٍالًبقفٔ .لذ تأحّش الطبٗت ثأفىبس الٌمّبد المذاهٖ ٍال سٍ٘وب آساء يجذالمبّش الزشرفبًٍٖ ،حفبصم
المشقبرٌٖ؛ ل٘ش أىَّ هَالفِ الٌمذٗٔ تتّسن ثبلطوَلٍ ،روش األدلٍّٔ ،التكج٘فك يلفٖ الٌوفبرد
الطًشٗٔ.
ٌ
لمحة عن حیاة أحمذ الشایب
أحوذ هحوٍذ الطبٗت ٍُلَذَ فٖ هذٌٗٔ «ضجشا ثخَم» ثوحبفهفٔ الوٌَف٘فٔ ففٖ هػفش يفبم
ن التحفك ثوذسسفٔ داس الًلفَم ثبلمفبّشٍٓ ،تخفشّد فْ٘فب يفبم
 1896م .أًْٖ تًل٘وِ الًبم حف ٍ
1918م .ثذأ ح٘بتِ الًلوٍ٘ٔ هذسٍسبً ثوذسسٔ ثٌْب االثتذائ٘فٔ ،حفنٍ اًتمفف سفٌٔ 1922م ئلفٖ
المبّشٍٓ ،يوف ثوذسسٔ الحسٌ٘٘ٔ اإلثتذائ٘ٔ لوذٓ يبم(أحوذ خل٘فف2001 ،مٍ .)600 :ئًّفِ
«لذ اًتمف ثًذّب ئلٖ اإلسىٌذسٍٗٔ ،يوف هذسٍسبً للغٔ الًشثٍ٘فٔ ثوذسسفٔ الًجبسف٘ٔ الخبًَٗفٔ
حتّٖ يبم 1929م .اًتمف ثًذُ للتذسٗس ثىل٘ٔ اٙداة فٖ ربهًفٔ ففإاد األٍٍل ٍتفذسٍد ففٖ
يولِ ئلٖ أى أغجح ٍو٘الً للىل٘ٔ ،حنٍ ضفغف هٌػفت أسفتبرُ لىشسفٍٖ األدة الًشثفٖ حتّفٖ
سح٘لِ»(الوػذس ًفسًِٗ .)601 :ذٍ الطبٗت هي الشي٘ف الزٕ حػف يلٖ لمت «األسفتبرٗٔ»
فٖ الزبهًٔ دٍى أى ٗحػف يلٖ دسرٔ الذوتَساُ ،ووب ًٗذٍ هي ضًشاء ٍأدثفبء اإلسفىٌذسٗٔ.
َّ ضبيشٌ وبتتٌ ًبلذٌ ٍأستبرٌ هػشٍٕ لؿٖ يوشُ فٖ خذهٔ تكٍَس األدةٍ ،لًت دٍساً هتوٍ٘فضاً
فٖ تكٍَس األدة ثتذسٗسِ فٖ ربهًبت هػش ئلٖ ربًت تأل٘ف يذٗذُ هي الٌطفبقبت األدث٘فٔ
ٍالٌمذٗٔ.
نشاطات أحمذ الشایب النقذیة
َّ هي الٌمبد الوًبغشٗي ثوػشٍ ،لِ الىخ٘شُ هي الًكبءات الٌمذٍٗٔ ٍالوسبّوبت فٖ ئحشاء
الحمف األدثٖ ٍالٌمذٍٕ .لِ وُتُتٌ وخ٘شٓ فٖ هَؾَيبت هختلفٔ ،هفي هخفف «أغفَل الٌمفذ
األدثٖ»«ٍ ،األسلَة ،دساسٔ ثالل٘ٔ تحل٘ل٘ٔ ألغفَل األسفبل٘ت األدث٘فٔ»«ٍ ،تفبسٗ الطفًش
الس٘بسٖ»«ٍ ،تبسٗ الٌمفبئؽ ففٖ الطفًش الًشثفٖ»(قفبّش1377 ،ش .)6 :ل٘فش أىَّ وتفبثٖ
«أغَل الٌمذ األدثٖ»«ٍ ،األسلَة» ٗفَلبى يلٖ الىتت األخشٕ لٍِ ،لْزا ًًشّفْوب ثتلخ٘ع
فٖ السكَس التبل٘ٔ .وتبة «أغَل الٌمذ األدثٖ» هي الىتت الًشث٘ٔ فٖ الٌمذ الوًبغش ٍرله
فٖ سجًٔ أثَاةٍ .تحذٍث الٌبلذ فٖ الجبة األٍٍل يي األدةٍ ،يٌبغفشٍُ ،ألسفبهٍٍِ ،ن٘فتفِ،
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ٍتٌبٍل فٖ الجبة الخبًٖ الٌمذ األدثفٖ ٍؾفشٍستِ ٍٍن٘فتفٍِ .ففٖ الجفبة الخبلفج لفذ يٌفٖ
ثومبٗ٘س الٌمذ األدثٖ وبلًبقفٍٔ ،الخ٘بلٍ ،الػفَسٓ األدث٘فٔ ٍالف  .اخفتعٍ الفػفف الشاثفى
ٍالخبهس ثبلسشلبت األدث٘ٔ ٍالوَاصًٔ األدثٍ٘ٔ .فٖ الفػف السبدس تىلّن يي هفَْم الطفًش،
ٍفٖ الفػف السبدس يي الٌخشٍ ،تًشٗفٍِ ،ألسبهٍِ .لْزا الىتبة أّوٍ٘ٔ ٍاففشٓ ألىَّ الطفبٗت
لذ قجِك آسائِ الٌمذٗٔ يلٖ الٌوبرد الطًشٍٗٔ ،فؿالً يٌِ لذ لذٍم الٌبلذ هفَْهبً دل٘مفبً يفي
ًمذ الطًش ألًِّ حبٍل أى ٗىطفَ يي المََ٘ن الحذٗخٔ للٌمذ األدثٍٖ .لىفي ّفزا الىتفبة لف٘س
خبل٘بً هي الًَ٘ة ،هٌْب أىَّ ثًؽ الفػَل هي هخف الفػف األٍٍل ٗتّسن ثبإلقٌبة.
ٍهي الوالحم أىَّ وتبة «األسلَة» َّ ئحفذٕ الىتفت الْبهٍفٔ للطفبٗت ٍسإٔ ف٘فِ أىَّ
« األسلَة َّ الَس٘لٔ الالصهٔ لٌمف هب ففٖ ًففس األدٗفت هفي يٌبغفش هًٌَٗفٔ وبلًبقففٔ
ٍالفىشٓ»(الطبٗت1990 ،مٍ ،)12 :لن ٗغفف فٖ ّزا الىتبة يي غلٔ األسلَة ثًلن الجاللفٔ
ٍالٌمذ األدثٖ ،ووب لن ٗغفف يي هسفتَٗبت التحل٘فف األسفلَثٖ .لفذ تًفشّؼ ّفزا الىتفبة
لوزوَئ هي التحسٌ٘بت ٍاالًتمبداتٍ .يلٖ سج٘ف الوخبلٗ ،مشّ هحوذ يجفذ الوكلفت ثأًّفِ
«لذ لمٖ سٍاربً وج٘شاًٍ ،لجَالً حسٌبً لذٕ هًلّوٖ اللغٔ الًشث٘فٔ ففٖ الوفذاسس -يلفٖ ٍرفِ
الخػَظ -حتّٖ أغجح هٌْزِ فٖ فْن األسلَةٍ ،تحل٘ف الفٌعٍ دسفتَساً لْفنٗ ،كجٍمًَفِ
ًهشٗبً ٍيول٘بً فٖ الطشح ٍالذسس ٍالتأل٘فٍ ،لذ أدِٕ رله ئلٖ هب ًشاُ ففٖ الفذسس األدثفٖ
للكالة هي توضٗك للٌعٍ ،ئخشاد أهًبئِ دٍى أى ٗمى الكبلت يلفٖ الزوبل٘فبت الحم٘م٘فٔ
الىبهٌٔ فٖ التًج٘ش اللغَٕ»(يجذالوكلت1994 ،م .)117 :أهٍب ئثشاّ٘ن يجذ الزَاد فمذ أضبس
ئلٖ ثًؽ الوالهح الوتوٍ٘فضٓ لفذٕ الطفبٗت وفأحش الًجفبسٓ اللغَٗفٔ ففٖ تطفى٘ف األسفلَة
(يجذالزَاد1997 ،م .)91 :ئًِّ ٗأخز يلفٖ الطفبٗت يفذم الوٌْز٘فٔ حف٘ي لفشّس أىّ ٍرفِ
االختال ث٘ي الطًش ٍالٌخش ٗىوي فٖ أى الٌخش تغلت يل٘فِ غففٔ اإلففبدٍٓ ،الطفًش تسفَدُ
غفٔ التأح٘ش ح٘خوب ٗمَلٍٗ« :جذٍ أىّ فٖ ّزا ًَيبً هي يذم الوٌْز٘فٔ ،فْفف الطفًش الفزٕ
ٗخبقت الًمف ال الوطبيش وجًؽ ضًش الوًشٕ ٍالوتٌجٍٖ ٗخشد هي دائشٓ الطًش؟ حفن هفبرا
يي الٌػَظ الٌخشٗٔ التٖ تخبقت الَرذاى اإلًسفبًٍٖ ،هػفجَلٔ ثبالًفًبل٘فٔ ،أتخفشد هفي
دائشٓ الٌخش؟»(الوػذس ًفسٍِ )91 :ثاهىبًٌب المَل ثأىَّ هٌْذ الطبٗت فٖ ّزا الىتبة يلوفٍٖ
هٌْزٌّٖ ٗتّسن ثبلذلٔ ٍالتحل٘فٍ ،روش الًلف ٍالًٌبٗٔ ثبلزضئ٘بت .ال ٌٗحػش دٍس الطبٗت ففٖ
تأل٘ف الىتت الٌمذٗٔ ،ثف لِ الًذٗذ هي الومبالت ٍهٌْب« :األدة  ....هب َّ؟»«ٍ ،ففٖ الٌمفذ
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األدثٖ :ث٘ي اللفم ٍالوًٌٖ»«ٍ ،الًبقفٔ فٖ األدة -همبٗ٘سْب الٌمذٗٔ»« ،األدة ث٘ي الًلفن
ٍالفيّ»«ٍ ،الشحبء فٖ ضفًش أثفٖ الًفالء»«ٍ ،الطفًش ففٖ سفج٘ف الًشٍثفٔ»«ٍ ،ففٖ المػفع
المشآًٖ» ،ئلٖ رله ،هوب ٗىطف يي لذستِ الجبسصٓ ففٖ الٌمفذٍ ،اقّاليَفِ الطفبهف ففٖ ّفزا
الوزبلًٍ .طبقبتِ الٌمذٗٔ هي الذساسبت الم٘ؤٍ ،لىُتُجِِ أّوٍ٘ٔ ثبسصٓ فٖ تكٍَس الٌمفذ ،ألًَّفِ
لذ هضد فٖ ثًؿْب ت٘بساتَ الٌمذ الًبلو٘فٔ ثبلًشثٍ٘فٍٔ ،قجٍفك آساءَُ يلفٖ الٌوفبرد الطفًشٗٔ.
ٍوزله ًهش ئلٖ الًوف األدثٖ فٖ هإلّفبتِ ًهشًٓ رذٗفذًٓ ،ل٘تّسفن هَالففِ الٌمذٗفٔ ثبلذلّفٔ
ٍالطوَل.
مفهىم الشعر عنذ أحمذ الشایب
تعریف الشعر ووظیفته
ئىّ الطًّش لغًٔ ٗأتٖ هي ضًََشَ فالىٌ َٗطًُشُ ضًشاً ثوًٌٖ يَلَنَ أٍ لبل الطًّشٗ .مفَل غفبحت
ي لفِ ٍيَمَلَفِ»
ن ثفِ ٍ َفكَف َ
ض ًَ َش ثفِ َو ٌَػَف َش ٍوَف ُش َم ضَفًش ًا ٍضَفًشاًَ :يلَف َ
«المبهَس الوح٘ف»َ « :
(الف٘شٍصآثبدٕ1991 ،م ،د ،2هبدٓ ضًش) .ئىَّ الطًش  -يٌذ الطبٗت  -فيل ًُٗجِّش ثِ الطبيش يي
أفىبسُ ٍيَاقفِ ٍئًِّ «فيل رو٘فٌ ًٗذٍ أخبً للٌخش األدثفٖ ٍصهف٘الً لفِ الضفتشاوْوب هًفبً ففٖ
الخبغٔ األدثٍ٘ٔ األٍلٖ ٍّٖ التًج٘ش يوٍب فٖ الٌّفس هي فىش ٍضًَسٍٍ .الطّفًش راتفٖ ٗتٌفبٍل
الح٘بٓ ووب ٗشٕ الطبيش»(الطبٗت1994 ،مٍ .)298 :الَالى أىَّ تًشٗف الطبٗت ال ٗختلف يي
تًشٗف الٌمّبد الوًبغشٗي ،ألىَّ هًهوْن ًٗتمذٍى أىَّ الطًش ففيل ًٗجٍفش يفي أفىفبس الطفبيش
ٍيَاقفِ ئصاء الوزتوىٍّ ،زا َّ ربثش يػففَس الفزٕ رّفت ئلفٖ أىّ الطّفًش هفشآٌٓ للح٘فبٓ
االرتوبي٘ٔ التٖ ًٗ٘ص فْ٘ب الطبيشٍ« :ئرا ًهشًب ئلٖ الًول٘ٔ األدث٘ٔ ،للٌب ئىّ األدة يوَهفبً
«هشآٌٓ لًػشُ ٍث٘ئتِ»ٍ ،الطًّش خػَغبً «هشآٌٓ للج٘ئٔ االرتوبي٘ٔ التٖ ًٗ٘ص فْ٘فب الطفبيش
ثَرُِ يبمٍ»(يػفَس1983 ،م.)76 :
ًٗتمذ الطبٗت أىَّ للطًش ٍنبئف هختلفٔ ،هٌْب تػَٗش ح٘بٓ الٌبس(الوػذس ًفسِ)298 :
ٍأىَّ الطًش «ئرا لن ًٗبلذ هًٌٖ يبقفٍ٘بً ،فَمَذَ ٍن٘فتِ ٍخشدَ يي هزبلِ الػفح٘ح»(الوػفذس
ًفسٍِٗ ،)300 :زت أى ٗىَى الطًش «تًج٘شاً غبدلبً يي الًمف ٍالطًَّس حتّٖ ٗستك٘ى ًمف
هب فٖ ًفس الطبيش ئلٖ ًفس المبسب ٍٗؿوي ثفزله التْفزٗت ٍالتفأح٘ش»(الوػفذس ًفسفِ:
ٍ .)302ثاهىبًٌب المَل ثأىّ الطًّش ٗجٍ٘ي ًهشٓ الطّبيش ئلٖ الىَى ،هجٌٍ٘بً يَاقفَفِ ٍضفًَسُ ،أٍ
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ف الوتلمّفٖ
ًٗجٍش يي يبقف ِٔ الطفبيش ئصاء هَؾفَ ٍو أٍ حبدحفٍٍٔ ،لفِ تفأح٘ ٌش ففٖ ئحفبسٓ يَاقف َ
ٍأحبس٘سٍِ ،وزله لِ يٌبغشُ ّبهٌٍٔ وبللفمٍ ،الوًٌٍٖ ،الػَّسٍٓ ،الوَس٘مٍٖ ،الًبقفٍٔ ،ئلٖ
رله.
العناصر الجمالیة للشعر
ال ثذٍ أى ٗطتوف الطًش يلٖ يٌبغش روبلٍٍ٘ٔ ،هَالف الٌمّبد الوًبغشٗي ال تختلف وخ٘فشاً
يي المذاهٖٗ .شٕ الطبٗت أىَّ يٌبغش الطًش تكلك يلٖ اللففم ٍالفىشٓ(الوًٌفٖ)ٍ ،الػّفَسٓ،
ٍالوَس٘مٍٖ ،الًبقفٔ(الوػذس ًفسِ ،)31 :هًتمذا أىَّ الًوف األدثٖ ال ٗزَص أى ٗخلفَ هفي
تله الًٌبغش ،ووب ال ٗزَص أى ٗفػف يٌػفشٌ يفي ثم٘فٔ الًٌبغفشٍ« :لف٘الحم أىَّ إِٔ ّفزُ
الًٌبغش ال ٌٗفشد ٍحذُ ثبلتأح٘ش األدثٖ الوشاد ٍئًَّوب ٗستً٘ي ثبلجفبلٖ ،ووفب أىَّ دساسفٔ وففّ
هٌْب ال تًٌٖ ايتجبسُ هٌفػالً يي سبئشّب هبداهت هتّػلٔ هتجبدلٔ التأح٘ش وأيؿبء الزسن ئرا
ايتفَّ يؿَ تذايٖ لِ سبئش األيؿبء»(الوػفذس ًفسفٍِٗ .)31 :زفت أى تتّسفن ثٌ٘فٔ الطفًش
ثبأللفبل الزضلٍٔ ،الوًبًٖ الشفً٘ٔ ووب ٗزفت أى تتّسفن ثبلخ٘فبل الولفٍَى ٍالوَسف٘مٖ رات
الشً٘ي ٍالًبقفٔ المٍٍَٗٔ .أىّ ّزُ الًٌبغش ٗزت أى تتٌبسفت حتّفٖ ًطفبّذ ضفًشاً هتفشاثف
األرضاء ٍالًٌبغش.
قضیة اللفظ والمعنی
ٍالَالى أىَّ األّنٍ  -يٌذ الطبٗت -غ٘بلٔ الطًش ٍحسي ًهوْب ال ولؤ ٍاحذٓ .ئًَِّ ًٗتمذ
أىَّ الٌهن ٍحسي التأل٘ف فٖ ربًت األلفبل السلسٔ هي الوًبٗ٘ش لحسفي الًجفبسٓ ٍروبلْفب
فلْزا ًشاُ ٗطفشح أىَّ للًجفبسٓ همفبٗ٘س هختلففٔ ،هٌْفب «رضالفٔ الىلوفٍٔ ،حسفي رشسفْب
ٍسالهتْب هي الًَ٘ة الجالل٘ٔ ٍالٌحٍَٗٔ ،وزله ًهن الىالم ٍحسي تأل٘فِ»(الوػذس ًفسِ:
ٍٗ .)249جذٍ أًَِّ لذ تأحّش فٖ ّزا الوزبل ثأفىبس الزشربًٖ ألىَّ األخ٘ش أوَّذ يلٖ ًهن الىالم
ٍحسي تأل٘فِ ٍ«الٌهنُ الزوبلٍُ٘ٔ الحم٘مُ٘ٔ للفم يٌذ يجفذالمبّش ال تأت٘فِ هَفي وًَفِ لفهفبً
هفشداً أٍ غذٕ غَتُ ،ثف هي وًََِ رضءً هفي تشو٘فتٍ رٕ داللفٍٔ ،أٍ ٍحفذٍٓ ففٖ هزوفَو
ولوبتُ ٗف٘ذُ هًًٌٖ هي الوًبًّٖ ًٌٍٖٗ .زا يلفٖ ًحفَ أٍؾفح أىّ روفبلَ الىلوفٔ ٗحفذٍدُ
هَلًُْب هي التأل٘ف ٍالٌّهنٍ ،اسْبهْب فٖ الذاللٔ الىل٘ٔ للتشو٘ت أٍ الػ٘غٔ التٖ تشد فْ٘فب»
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(الًبوَة2008 ،م .)305 :لذ ايتمذ الطبٗت ثأىَّ األّنٍ َّ الًجبسٓ ٍحسي ًهوْب ،ل٘فش أًَّفِ
ى اللففم ٍسف٘ل ٌٔ
ال ٗمجف فىشٓ ثًؽ المذاهٖ فٖ فػف اللففم يفي الوًٌفٖ ،ثفف ًٗتمفذ أ َّ
للتًج٘ش يي الوًٌٖ ،هط٘شا ئلٖ أًَِّ ل٘س هٌفػالً يي الوًٌٖ «ٍال ل٘ؤ للففم ئلّفب ثوًٌفبُ
ووب أىَّ الوًٌٖ ال ٗح٘ب ئلّب ثبللفم»(الطبٗت1994 ،م )247 :ووب أىَّ اللفم ٗزت أى ٌٗبست
الوًٌٖ ٍووب ٗإوّذ الطبٗت يلٖ أّوٍ٘ٔ الىلؤ فٖ ًمف الوًٌٖ ٍاٗػبلِ ئلٖ الوتلمّٖ ف٘مَل:
«ٍال ٗوىي أى ًػٍَس فىشٓ فٖ يمف ئًسبى ثغ٘ش ولؤٍ تذلّ يلْ٘ب ،فلي تَرفذ الوًفبًٖ ففٖ
الًمف ئلّب ثبللغٔ»(الطبٗت1994 ،مٍ ،)248 :رله ًٌٖٗ أىَّ الطبيش تًجٍش يي أفىبسُ ثبأللففبل
ٍالىلوبت التٖ تُىَِّى اللغٔ الطًشٗٔ.
لذ تحذٍث الطبٗت يي الوًٌٖ أوخش هي اللفم ًٍزذُ ٗط٘ش ئلٖ أىَّ ّزا الًٌػش الزوبلٖ
ؾشٍسٓ فٖ وفِّ الفٌَىٍ .تحذٍث يي ّزُ الوسألٔ ثبسفن الفىفشٓ لفبئال« :الفىفشٓ Thought
ف الفٌَى يذا الوَسف٘مٖ الخبلػفٍٔ ،الًٌػفش الفشئ٘س ففٖ الفٌفَى اإللٌبي٘فٔ
أسبس فٖ و ّ
ٍالتًل٘و٘ٔ وبلوحبؾشات ٍالومبالت ٍوتت الٌمذ ٍالتبسٗ ألًّْب الغبُٗٔ الومػَدٍُٓ ،لذ تُسوِٖ
الوًٌٖ أٍ الحم٘مٔ»(الوػذس ًفسٍِ ،)31 :رله ًٌٖٗ أىّ الفىفشٓ تًتجفش يٌػفشاً ّبهٍفبً ففٖ
الفٌَى ألًّْب لبٌٗٔ همػَدٌٓ هي تطى٘لْب .فبلٌبلفذ ٗطف٘ش ئلفٖ أىّ «الفىفشٓ أٍ الحم٘مفٔ ّفٖ
الزبًت الزٕ ٗسٌذ الًبقفٔ حتّٖ تمَم يلٖ أسبسٍ غح٘حٍ ٍسجتٍ هًمَلٍٍّ ،زا ٗمتؿٖ أى
تىَى األفىبس يلٖ ربًتٍ هي الػٍَاة ٍالحك ٗؿفوي اإلففبدٓ ٍالتفأح٘شٍ ،أى تىفَى رذٗفذًٓ
ثوًٌٖ تػَٗش الًبقفٔ ثبلخ٘بل تػَٗشاً رو٘الً تجذٍ فِ٘ ضخػُ٘ٔ األدٗتٍ ،أى تىفَى أفىفبساً
غح٘حًٔ ،ألىَّ األدة تػَٗشٌ خ٘بلٍٖ لحمبئك الح٘بٍٓ ،هي حنٍ ال ُٗسوح لفددة ثتطفَِٗ ّفزُ
الحمبئكٍ ،ئلّب لذا تػَٗشاً فبسذاًٍ ،هزبف٘بً للحم٘مٔ ٍالَالى ،ووب ٗزت أى تىَى ٍاؾحًٔ ل٘س
فْ٘ب لَىٌ هي التًم٘ذ الوًٌٍَٕ ،هي ّزا ٍران ٗىفشُ تفشداد األفىفبس الوسفشٍلٍٔ ،األفىفبس
السكح٘ٔ ،ووب ٗوٌى التٌبلؽ ٍالتًم٘ذ»(الوػذس ًفسفٍِ .)248 :ايتجفبساً لتفى٘فش الطفبٗت،
ٗوىي المَل ثأىّ األفىبس أٍ الوًبًٖ التٖ ٗمػذّب الطبيشٗ ،زت أى تتّسن ثو٘ضاتُ ،هٌْفب أى
تىَى هإحّشًٓ ،رذٗذًٓ ،غح٘حًٍٔ ،اؾحًٔ ،خبل٘ٔ هي التًم٘ذ الوًٌَٕ ووفب ٗزفت ألّفب تىفَى
هسشٍلًٔ سكحًٍ٘ٔ .رذٗشٌ ثبلزوش أًٌَّب ال ًَافك لسوبً هي هَلف الطبٗت فٖ ّزا الوزفبل ألىَّ
الطًش لَ اتّسن ثو٘ضٓ الَؾَح ٍخلٍَُ هفي األًفَاو الجالل٘فٔ للطفًش ،ال ٗفإحّش يلفٖ يَاقفف
الوتلمّٖ ٍهطبيشُ وخ٘شاًٍ ،يلٖ ّزا ٗزت يلٖ الطفبيش أى ٗسفتخذم الػفَس اإلٗحبئ٘فٔ ففٖ
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ى
ضًشُ ألىَّ « الػَّسٓ التًج٘شٗٔ االٗحبئ٘فٔ ألفَٕ فٌٍ٘ف ًب هفي الػّفَس الَغففٍ٘ٔ الوجبضفشٓ ئر ئ ّ
لإلٗحبء فؿالً ال ٌٗىش يلٖ التّػشٗح»(ّالل1997 ،م.)426 :
فخالغٔ المَل أىَّ الطبٗت ًٗتمذ أىَّ يلٖ الطبيش أى ْٗفتنٍ ثحسفي الفٌهن ففٖ ربًفت
ياللٔ الىلوبت ٍالزوف ٍالػَس داخف غ٘بلٔ الطفًشٍ .ثشأٗفِ أىَّ األلففبل ٗزفت أى تتّسفن
ثبلزضالٍٔ ،السالسٔ ٍالزشس الوَس٘مبئٖ ٍسالهتْب هفي الً٘فَة الجالل٘فٔ ٍالٌحَٗفٔ ،ووفب
ٗزت أى تتّسن الوًبًٖ ثبإلثتىبس ٍالَؾَح ٍالخلٍَ هي التًم٘ذ.
قضیة ُّ
الصىرة الشعریة
«الػَّسٓ» لغًٔ ثوًٌٖ الطفىف ،رَوًُفِ «غُفََس» ٍ«غَفََس»ٍٗ ،مفبل :لفذ غَفَِسَُ فتَػَفَِس،
ٍتَػََِستُ الطٖء ثوًٌٖ تٍََّوتُ غَستَِ(اثي هٌهَس1363 ،ش :هفبدٓ غفَس)ٍ ،لًفف الػفَسٓ
هي أوخش الوَؾَيبت التٖ ضغلت الٌمبد ٍالجبحخ٘ي ئر اى الػَسٓ الطًشٗٔ ّٖ الجفإسٓ التفٖ
ٗشتىض يلْ٘ب الٌع الطًشٕ ٍلذ تًذدت التًشٗفبت للػَسٓ ٍهوٍب ٗلفت الٌهش أىّ الػَّسٓ هي
أثشص الًٌبغش الزوبل٘ٔ للطًش يٌذ الطبٗت ثح٘ج ًٗتمذ أىَّ «األدة المٍَٕ الخبلذ ٗمَم يلفٖ
المذسٓ الج٘بً٘ٔ الوتزلٍ٘ٔ فٖ الػٍَس األدث٘ٔ»(الطبٗت1994 ،م)242 :؛ ًٍحي ًَافمِ فٖ ّزُ
المؿ٘ٔ ألى الػَسٓ الطًشٗٔ ٍاحذٓ هفي أّفن األدٍات التفٖ ٗسفتخذهْب الطفبيش ففٖ ثٌفبء
لػ٘ذتِ ٍتزسف٘ذ األ ثًفبد الوختلففٔ لشؤٗتفِ الطفًشٗٔ فجَاسفكٔ الػفَسٓ ٗطفىف الطفبيش
احبس٘سِ ٍافىبسُ ٍخَاقشُ فٖ ضىف فٌفٖ هحسفَس ٍثَاسفكتْب ٗػفَس سؤٗتفِ الخبلػفٔ
للَرَد ٍالًاللبت الخف٘ٔ ث٘ي يٌبغشُ ٍأىَّ الػَّسٓ الطًشٗٔ تكلفك يلفٖ «الَسفبئف الفٌ٘فٔ
التٖ ٗحبٍل ثْب األدٗتُ ًمف فىشتِ ٍيبقفتِ هًفبً ئلفٖ لشّائفِ أٍ سفبهًِ٘»(الوػفذس ًفسفِ:
.)242
ئىَّ الطبٗت ٗمَل فٖ هَؾىٍ آخش ٍّٖ« :ئى لن تىي لبًٗٔ فٖ ًفسْب ،لىٌّْب ٍسف٘لٌٔ ألداء
الوًبًٖ ٍالتًج٘ش يي الحمبئك ٍالوطبيش ،فبستحمّت يٌبًٗٔ خبغًٍٔ»(الوػذس ًفسٍِّ )44 :زُ
الفىشٓ التٖ أيشة يٌْب الطبٗت تتّسن ثبإلٗزبصٍٗ ،وىي لٌب فٖ تًشٗفُ وبهففٍ لْفزا الًٌػفش
الزوبلٖ للطًش أى ًط٘ش ئلٖ والم يجذالمبدس المفّ الزٕ ٗزوى رو٘ى األضفىبل التػفَٗشٗٔ
ف٘مَل« :ئىّ الػَّسٓ الفٌّ٘ٔ فٖ الطًش ّٖ الطىف الفٌّٖ الزٕ تتّخزُ األلفبلُ ٍالًجبساتُ ثًفذ
أى ٌٗهوْب الطبيشُ فٖ س٘بقٍ ث٘بًٍٖ خبلعٍ لً٘جٍش ثِ يي ربًتٍ هي رَاًت التزشثٔ الطًشٗٔ،
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ت اللغٔ ٍاهىبًبتْفب ففٖ الفذالالت ٍالتشاو٘فت ٍاإلٗمفبو ٍالحم٘مفٔ ٍالوزفبص
هستخذه ًب قبلب َ
ٍالتزٍٍق ٍالتؿبد ٍالومبثلٔ ٍالتزبًس ٍل٘شّب هي ٍسبئف التًج٘ش الفٌّٖ»(المف1986 ،م.)42 :
ٍرذٗشٌ ثبلزوش أىَّ الطبٗت لن ٗىتف ثتًشٗف الػَّسٓ الطًشٗٔ ،ثف تحذٍث يفي هم٘بسفْب،
ٍرّت ئلٖ «أىّ هم٘بس الػَّسٓ األدث٘ٔ َّ لذستْب يلٖ ًمف الفىشٓ ٍالًبقفٔ ثأهبًفٍٔ ٍدلّفٍٔ»
(الطبٗت1994 ،مٍ .)249 -250 :الولحَنٔ األخشٕ أىَّ رله الٌبلذ ًٗتمذ أىَّ الػّفَسٓ لْفب
هًٌ٘بىٍ ،لْزا ًزذُ ٗػف أىَّ «أحذّوب هب ٗمبثف الوبدٓ األدث٘ٔ ٍٗهْش فٖ الخ٘بل ٍالًجبسٓ.
ٍالخبًٖ هب ٗمبثف األسلَةٍٗ ،تحمّك ثبلَحذٓ ٍّزُ تمَم يلٖ الىوبلٍ ،التفأل٘فٍ ،التٌبسفت.
ٍأهٍب األسلَة فومبٗ٘سِ الًبهٍٔ حالحٌٔ :الَؾَحٍ ،المٍٍَٓ ،الزوبلٍّ .زُ الومبٗ٘س أٍ الػٍففبت
تتأحّش ثأهشٗي :الوَؾَو ٍاألدٗت»(الوػذس ًفسِ.)259 :
ٍهي الوإوّذ أىَّ الطبٗت لن ٗغفف فٖ دساسٔ الػَّسٓ الطًشٗٔ يي الخ٘بلٍ ،رّت ئلٖ أىَّ
«الخ٘بل ٗىست األسلَة لٍَٓ ٍسٍئ تحجٍجِ ئلٖ المشّاء»(الوػذس ًفسًٍِ )222 :حفي ًَاففك
ى
ى الخ٘بل ٍسف٘ل ٌٔ تىطفف الحمفبئكٍ ،تٌفتذ يٌْفب الػّفَسٓ الطفًشٗٔ ،أل َّ
الطبٗت ًًٍ ،تمذ أ َّ
«الخ٘بل يول٘ٔ تَل٘ذ الػَّسٍٓ ،أيهن لًٍَٓ هي لَٕ اإلًسبى للىطف يفي الحمفبئك الٌفسفٍ٘ٔ
ٍالىًَ٘ٔ الزَّشٗٔ فٖ اإلًسبى»(ّالل ،ال تب.)59 :
ٍهي الوالحم أىَّ الطبٗت لذ تىلّفن يفي أًفَاو الخ٘فبل هفي هخفف الخ٘فبل االثتىفبسٕ،
ٍالخ٘بل التأل٘فٍٖ ،الخ٘بل الج٘بًٍٖ ،ايتمذ أىَّ الوم٘بس الًبم للخ٘بل األدثٖ ٗذخف فٖ ّزُ
الٌَاحٖ.1« :لٍَٓ الطخػ٘بت الوجتىشٓ ٍهالئوتْب للغفشؼ الفزٕ اثتىفشت لتوخ٘لفِ.2 .لفٍَٓ
التطبثِ ث٘ي الوطبّذ الخبسرٍ٘ٔ ،هب تَحٖ ثِ هفي اًفًفبالت حفنٍ هفب تجًخفِ هفي يَاقفف.
.3روبل تػَٗش الكجً٘ٔ ،رله الزوبل الزٕ ٗزًلٌب ًًطمْبًٍ ،تأهٍف فٖ هحبسٌْبًٍ ،فتفٍْن
أسشاسّبٍ.4 .الزذٓ فٖ الػَس الج٘بً٘ٔ حتّٖ ال تىَى هجتزلٔ.5 .المفذسٓ يلفٖ ئثفشاص الوًفبًٖ
ثح٘ج تتشاءٕ وأًَّْب هحسٍٔ أٍ هزسٍفؤ» (الطفبٗت1994 ،مًٍ ،)223 :سفتٌتذ هفي وفالم
الطبٗت أىَّ لذسٓ الخ٘بل تشرى ئلٖ التًج٘ش يي الًبقفٔ ففٖ غفذقٍٍ ،لفٍٍٍَٓ ،روفبلٍٍ .هفي
الوالحم أىَّ الطبٗت ٗشثف الػَّسٓ ثبلخ٘بل الطًشًٍٕٗ ،تمذ أىَّ «الخ٘بل ئراً أسبس الػّفَسٓ
األدث٘ٔ هْوب تىي دسرتِ الفٌّ٘ٔ ،سبه٘بً أٍ يبدٗبً»(الوػذس ًفسِ)243 :؛ ٍثشأٗفِ أىَّ يٌبغفش
الخ٘بل هي هخف التطجِ٘ ٍاإلستًبسٓ ٍالىٌبٗٔ ٍئلٖ رله ،تىٍَى الػَّسٓ الطًشٗٔ ئر ٗمَل فٖ
ّزا الوؿوبس« :الػَّسٓ األدث٘ٔ تشرى ئلٖ أغفٍ هْنٍّ ٍَّ ،الخ٘فبلٍ .هفي يٌبغفشُ التطفجِ٘
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ٍاإلستًبسٓ ٍالىٌبٗٔ ٍالكجبق ٍحسي التًل٘ف»(الوػذس ًفسٍِ .)249 :هي الوْنٍ أىَّ الطبٗت
ٗشثف الػَّسٓ ثبلًٌبغش األخشٕ للطًش هي هخف األلفبل ٍالوًبًٖ ٍهَس٘مبّب ألىَّ الطًش يٌذُ
ل٘س ئلّب وأيؿبء الزسن ٍتشتجف يٌبغشُ ثًؿبً لجًؽ.
ئًِّ ٗشثف الػَّسٓ ثبلًبقفٍٔٗ ،ػف أىَّ «الًبقفٔ ّٖ التٖ تستذيٖ لٌفب خفَاظ الػّفَسٓ
األدث٘ٔ الػبلحٔ للتًج٘ش يٌْب ٍإلحبستْب»(الوػذس ًفسٍِّ .)243 :زا الىفالم للطفبٗت ٗطفجِ
ئلٖ حذٍ هب فىشٓ ضفًٖ٘ وذوٌٖ فٖ األدة الفبسسٖ ح٘ج ٗطف٘ش ئلفٖ أىَّ الػّفَسٓ ٍسف٘لٌٔ
لٌمف التزبسة الًبقف٘ٔ(ثبلزشٕ1391،شًًٍ ،)32 :تمذ أىَّ الػّفَسٓ ل٘سفت هٌفػفلٔ يفي
يٌبغش الطًش األخشٕ هي هخف الوًٌٖ ،ثح٘ج ٗوىي المَل ثأًَّْفب «لفي تغٍ٘فش هفي قجً٘فٔ
الوًٌٖ فٖ راتِ»(يػففَس1992 ،مٍ .)323 :رفذٗشٌ ثبلفزوش أىَّ الطفبٗت لفذ سثفف الػّفَسٓ
ثبأللفبل ٍهَس٘مبّب ٍالػَّسٓ األدث٘ٔ هي سؤٗتِ «هشتجكٌٔ ثبلوًبًٖ اللغَٗٔ لدلفبل ٍثزشسفْب
الوَس٘مبئٖ ٍهًبًْ٘ب الوزبصٗٔ ٍحسي تأل٘فْب هًبً ثح٘ج ٗىَى هي رله تأح٘شاى :أحفذّوب
هًٌَٕ يبقفٍٖ ،الخبًٖ هَس٘مٖ ًٗ٘ي فٖ لٍَٓ الًبقفٔ ٍسفشئ تأح٘شّفب ٍّفزا هفب ٗسفوٍٖ
حُسي الٌهن أٍ روبل األسلَة»(الطبٗت1994 ،م.)244 :
ٌٍّب ًستطْذ ثطًش للجحتشٕ ثوب فِ٘ هي خَاظ الىلوبت الوَس٘مٍ٘ٔ ،حسفي تأل٘فْفب
ٍدلٔ التػَٗش هب سوب ثبألسلَة ئلٖ هستَٕ هشهفَقٍ ،رلفه ًٌٗفٖ أىَّ الطفبيش لفذ لفٍَٕ
الوَس٘مٖ الخفٍ٘ٔ لطفًشُ ثبخت٘فبس ولوفبت سل٘مفٍٔ وفف «ثَلًََفبٍ ،سأٌٗفبٍٍ ،ضف٘ىبًٍ ،غفل٘جبً،
ٍسوبحبً»ٍ ،ثبًتمبء الىلوبت الوتَاصًٔ وف «ٍض٘ىبًٍ ،غل٘جبً» فٖ الج٘ت الخبًٖ«ٍ ،ثأسبً ٍسأٗبً»،
فٖ الج٘ت٘ي الخبًٖ ٍالخبلج ٍ ،ثتىشاس حشفٖ الٌَى ٍالؿبد فٖ الج٘ت األٍٍلٍ ،تىشاس األلف ففٖ
الج٘ت الخبًٍٖ ،تىشاس الس٘ي فٖ الج٘ت الخبلجٍ .وزله لذ ربء الىلوبت الوتَاصٗٔ فٖ الج٘ت
الشاثى ث٘ي الوػشاو األٍٍل ٍالخبًٖ فٖ ربًت اسفتخذام الػفَسٓ التطفجٍْ٘٘ٔ ،ثبلتفبلٖ أٍرفذ
اًسزبهبً ثبسصاً ث٘ي الىلوبت:
فوففب ئى سأٌٗففب لفففتحٍ ؾَففشٗجب
ثَلًَََب ؾَفشائتَ هَفي لفذ ًَفشَٕ
تُ يَضهبً ٍَضف٘ىبً ٍسأٗفبً غَفل٘جَب
ََُّ الوشءُ أثفذَت لَفُِ الحَبدَحَفب
سَففوبحبً هُشَرِفًٖ ٍثأسفبً هَِْ٘جففب
تٌََمَّفففَ فففٖ خُلُمَففٖ سففإدَدُ
ٍوففبلجَحشِ ئى رئتَففِ هُس فتَخَ٘جَب
فىبلسِ٘فَ ئى رِئتَفِ غَفبسخبً
(الجحتشٕ ،ال تب ،د)84 :1
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فخالغٔ األهش أىَّ الػَّسٓ يٌذ الطبٗت ٍس٘لٌٔ فٌّ٘ٔ ٗسفخذهْب الطفبيش ففٖ ثٌ٘فٔ الطفًش
للتًج٘ش يي أفىبسُ ٍيَاقفٌٍِّ ،بن ياللٔ ٍق٘ذٓ ث٘ي الػَّسٓ ٍالًٌبغش األخشٕ للطفًش ٍال
سٍ٘وب الًبقفٍٔ .للػَّسٓ يٌذُ هًٌ٘بى ،أحذّوب هب تمفَم يلفٖ الخ٘بل(التطفجِ٘ ٍاالسفتًبسٓ
ٍالىٌبٍٗٔ ،الو زبصٍ ،الكجفبقٍ ،حسفي التًل٘فف ٍٍ )...الًجفبسٍٓ .الخفبًٖ ّفَ أسفلَة الطفبيش
ٍقشٗمتِ فٖ التًج٘ش يي األفىبس ،الزٕ ٗزت أى ٗتّسن ثبلَؾَحٍ ،المٍٍَٓ ،الزوبل.
مىسیقی الشعر
فبلوَس٘مٖ يٌػش اسبسٖ هي يٌبغش الجٌبء الطًشٕ ثفف لًلْفب اسفبس الجٌفبء الطفًشٕ
ٍالوَس٘مٖ فٖ الطًش ل٘ست حل٘ٔ خبسر٘ٔ ٍال صخشفب تضٗي الًوف الطًشٕ ثف ّٖ ٍسف٘لٔ
هي ألَٕ ٍسبئف االٗحبء ٍألذسّب يلٖ التًج٘ش يي وف هب َّ يو٘ك ٍخفٖ فٖ الٌفسٍ .لفذ
تٌجٍِ الٌمبد المذهبء ئلٖ الوَسف٘مٖ الطفًشٗٔ هفي خفالل الفَصى ٍالمبف٘فٔ؛ ئر ّوفب سوٌفبى
أسبس٘بى هي أسوبى المػ٘ذٓ الًشث٘ٔ أٍ لبيذتبى ال ٗوىي أى ٗمَم اال يلْ٘وفب ٍّوفب حزفش
االسبس فٖ هَس٘مٖ المػ٘ذٓ الخبسر٘ٔ.
ئىّ هَس٘مٖ الطًش هي أّنٍ الًٌبغش الزوبل٘ٔ التٖ تكفشّق ئلْ٘فب الطفبٗتٍ ،الوَسف٘مٖ
ثشأِٗ «لغٔ فٌّ٘ٔ هَصًٍٔ لْب تفبي٘لْب التٖ تمسن الضهبى ثبألًغبم ووب ٗمسوِ الطًش ثبألٍصاى»
(الطبٗت1994 ،م .)320 -321 :أضبس الطبٗت ئلٖ أىَّ أّوٍ٘ٔ الوَس٘مٖ فٖ الطفًش تتزلّفٖ
فٖ ئثشاص الوًٌٖ ،فلْزا ًشاُ ٗشثف الوَس٘مٖ ثبلوًٌٖ ،هط٘شا ئلٖ أىَّ «لىفِّ يبقفٔ أٍ هًٌٖ
ًغؤً خبغًٍٔ فٖ الوَس٘مٖ ٍالغٌبء ٍّٖ أل٘ك ثِ ٍألذس يلٖ تًج٘فشُ ألًَّْفب غفَتِ الكجً٘فٖ
ٍغَستِ الحسٍ٘ٔ الذل٘مٔ»(الوػذس ًفسٍِ ،)222 :هي الوالحم أىَّ الطفبٗت لفذ لففف ففٖ
وتبثِ «أغَل الٌمذ» يي الوَس٘مٖ الذاخل٘ٔ للطًش ٍوخ٘شاً هب تٌبٍل الوَس٘مٖ الٌبتزٔ يي
الَصى الطًشٕ ٍالمبف٘ٔ.
ئًَِّ ٗشثف الَصى الطًشٕ ثبلوَؾَو(الوًٌٖ) ٍٗمَل« :تختلف الجحفَس ثفبختال الوًفبًٖ
ٍاأللشاؼٍ ،خ٘ش األٍصاى هب ٗالئن هَؾَيِ أٍ يبقفتٍِ ،يلٖ الٌبلذ أى ٌٗهش فٖ ّزُ الػفلٔ
ث٘ي الوًٌٖ ٍالَصى لًلِّ ٗزذ فٖ رله تٌبسجبً ٗىست الٌهن لًٍَٓ ٍروبالً أٍ تزبف٘فبً ٗفزّت
ثشٍئ الطًش ٍحُسٌَِ»(الوػذس ًفسٍِ .)324 :الَالى أىّ الوَالف الٌمذٗفٔ لْفزا الٌبلفذ ّفٖ
أووف فٖ ّزا الوزبل هي آساء اٙخشٗي ثح٘ج ًشاُ ٗتىلّن يي ه٘ضات الجحَس الطًشٗٔ ٍغلٔ
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وفِّ ثحشٍ ثوَؾَو أدثٖ خبظٍ أٍ ثًبقفٍٔ هًٌٍٍ٘ٔ ف٘ط٘ش ئلٖ أىَّ «ثحش الكَٗفف ٗتّسفى لىخ٘فشٍ
هي الوًبًٖ ٍاووبلْب فلزله ٗىخش فٖ الفخش ٍالحوبسٔ ٍالَغف ٍالتبسٗ ٍ ،الجسف٘فُ ٗمفشةُ
هي الكَٗف ٍئى وبى ال ٗتّسى هخلِ الستً٘بة الوًبًٖ ٍال ٗل٘ي لٌ٘فِ للتػفش ثبلتشاو٘فت
هى تسبٍٕ أرضاء الجحشٗي ٍلىٌِّ ٗفَلِ سلًّٔ ٍرضالًٔ ٍلْزا لَفَّ فٖ الزبّل٘ٔ ٍوَخُشَ ففٖ ضفًش
الوَلذٗيٍ ،الىبهف أتنٍ األثحش السٍجبي٘ٔ ٗػلح ألوخش الوَؾَيبت ٍَّ فٖ الخجش أرفَد هٌفِ
فٖ اإلًطبء ٍألشة ئلٖ الشلّٔ ٍئرا دخلَِ الحزر ٍربد ًهوِ ،ثبت هكشثبً هشلػبً ٍوبًت ثِ ًجشٌٓ
تْ٘ذ الًبقفٔ»(الوػذس ًفسفٍِ .)322 -323 :هفي الوالحفم أىَّ ثحفش الكَٗفف ٍالجسف٘ف
ٍالىبهففف أوخففش الجحففَس اسففتخذاهبً فففٖ الطففًش الًشثففٖ ألىَّ تلففه الجحففَس تٌبسففت هًهففن
الوَؾَيبت الطًشٗٔ .لن ٗغفف الطبٗت يي ثم٘ٔ الجحَس الطًشٍٗٔ ،أضبس ئلٖ أىَّ ثحش «الفَافش
أل٘ي الجحَسٍ ،أوخش هب ٗزَد ثِ الٌهن فٖ الفخش ٍفِ٘ تزَد الوشاحٍٖ ،الخف٘ف أخفٍ الجحَس
يلٖ الكجىٍ ،الشهف ثحشُ الشلّٔ ف٘زَد ًهوِ فٖ األحفضاى ٍاألففشاحٍ ،السٍفشٗى ثحفشٌ ٗتفذفّك
سالسًٔ ٍيزٍثًٔ ٗحسي فِ٘ الَغفُ ٍتوخ٘ف الًَاقفف الفٍ٘بؾفٍٔ ،الوتمفبسة ثحفشٌ ف٘فِ سًّفٌٔ
ًٍغؤٌ هكشثٌٔ يلٖ ضذٍٍٓ هأًَسٍٔ ٍَّ أغلح للًٌف ٍالس٘ش السشٗىٍ ،الوزتفج أٍ الوتفذاسن
ثحشٌ ٗػلح لحشؤٍ أٍ ًغؤٍ أٍ صحف ر٘صٍ أٍ ٍلى هكش أٍ سالحٍ ،الشرض غبلح لٌهن الًلفَم
وبلفمِ ٍالٌّحَ ٍالوٌكك فَْ أسْف الجحَس ًهوبً ٍأللّْب هالئؤ لتػَٗش االًفًبالت»(الوػفذس
ًفسِ.)323 -324 :
ًٍحي ال ًشفؽ والم الطبٗت ،ثف ًًتمذ أىَّ فىشتِ هًشٍفٔ يٌذ ثًفؽ الٌمّفبد المفذاهٖ،
ثح٘ج ًشٕ أىَّ المشقبرٌٖ ٗػف أىَّ «ثحش الكَٗف هفي األيفبسٗؽ الفخوفٔ الشّغفٌ٘ٔ التفٖ
تػلح لومبغذ الزذٍ وبلفخش ٍهي ضأى الىفالم أى ٗىفَى ًهوُفِ ف٘فِ رفضالً»(المشقفبرٌٖ،
ن ثبلتٌبسفت ثف٘ي الفَصى الطفًشٕ
ى يلفٖ الطفبيش أى ْٗفت ٍ
1986مٍٗ ،)205 :خكش ثجبلٌب أ َّ
ٍالوًٌٖ ألىَّ ّزا التٌبست ٗزًف الطًش هإحّشاً يلفٖ يَاقفف المفبسب ٍهطفبيشُ .لفن ٗفشثف
الطبٗت الَصى الطًشٕ ثبلوًٌٖ ٍحستُ ثف لذ سثف الَصى ثبلًبقفٍٔ ،سإٔ أىَّ «الَصى نبّشٓ
قجً٘٘ٔ لتػَٗش الًبقفٔ ال ٗوىي االستغٌبء يٌْب هكلمبً ٍرله ألىَّ الًبقفٔ ثكجً٘تْفب لفٍَٓ
ًفسٍ٘ٔ ٍرذاً٘ٔ لْب ههفبّش رسفو٘ٔ تجفذٍ يلفٖ اإلًسفبى الغبؾفت أٍ الففشح أٍ الحفضٗي»
(الطبٗت1994 ،مًٍ ،)299 :إوذ أىَّ الَصى ال ٗشتجف ثبلوًٌٖ ٍالًبقفٔ فحست ،ثفف ٗفشتجف
ثبللفم أٗؿبًٍٗ ،وىٌٌب فٖ ّزا الوؿوبس أى ًوخّف ضًشا للوتٌجٍٖ الزٕ لفن ٗغففف يفي غفلٔ
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الَصى ثبأللفبلٍ ،استخذم ألفبنبً لٍَٗٔ الزشس وف«ثبسقٍ ،هزشٍّ ،السٍَاثكٍ ،وسِشٍا ٍهففبسق»
لجحش الكَٗف الزٕ فِ٘ لٍَٓ ،فأًطذ:
هَزَفشَّ يَََالٌ٘فب ٍهَزففشَٕ السٍففَاثكِ
تَزوَّشتُ هفب ثف٘يَ الًُفزٗتِ ٍثَفبسقِ
ثفَؿلِٔ هب لذ وَسِشٍا ففٖ الوَفَفبسقِ
ٍغُحجَُٔ لَفَمٍ َٗفزثَحَىَ لٌَ٘ػَفُْن
(سجٍ٘تٖ ،ال تب)146 /2 ،
ٍهب هي ضهٍّ أىّ أحوذ الطبٗت لن ٗغفف يي دساسٔ ه٘ضات حشٍ الفشٍٍٕ ففٖ المبف٘فٔ،
ٕ فتىفَى رو٘لفٔ الزفشس لزٗفزٓ الفٌغن سفْلٔ
ٍأوَّذ يلٖ أىَّ « ٌّبن حشٍف ًب تػلح للفشٍ ٍ
الوتٌبٍل ٍثخبغٍٔ ئرا وبًت المبف٘ٔ هكلمًٔ ،هي رله الْوفضٓ ٍالجفبء ٍالفذال ٍالفشاء ٍالًف٘ي
ٍالالم ثخال ًحَ الخبء ٍالزال ٍالط٘ي ٍالؿبد ٍالغ٘ي فاًّْفب لشٗجفٌٔ حم٘لفُٔ الىلوفبت فىفبى
اخت٘بس الشٍٍٕ هي همبٗ٘س الطًش الذل٘مٔ ٍال ٗخبلف الزو٘ف الوألَ ئلّفب سفم٘ن الفزٍق أٍ
هتػٌّى»(الطبٗت)325 -326 :1994 ،؛ ٍايتجبساً لىالم الطبٗت يلفٖ الطفبيش أى ٗسفتخذم
حشٍ الشٍٍٕ الوٌبسجٔ ألضًبسًٍُ .حي ال ًخبلف والم الطبٗت ،ل٘ش أًٌَّفب ًًتمفذ أىَّ اخت٘فبس
المَافٖ ٍالشٍٍٕ ٗتًٍ٘ي فٖ ثٌ٘ٔ الطًشٍ ،سثِوب ٗضداد الطًش روبالً ئرا اسفتخذم الطفبيش سٍٍٗفبً
حم٘الً.
ٍالطٖء اٙخش أىَّ الطبٗت سثف الشٍٍٕ فٖ الطًش ثبلوَؾَو فمفبلًٍ« :فزوش ٌّفب أىّ سٍٍٕ
المب ٗزَد فٖ الطّذٓ ٍالحشٍةٍ ،الذٍال فٖ الفخش ٍالحوبسفٍٔ ،الوف٘ن ٍالفالم ففٖ الَغفف
ٍالخجشٍ ،ال٘بء ٍالشّاء فٖ الغضل ٍالٌس٘تٍّ .زا والمٌ لبلجٍٖ ئروبلًًٍَٖ ،د فٌمَل :ئىّ الزٍق
األدثٖ خ٘شُ هم٘بس فٖ وففّ رلفه»(الوػفذس ًفسفًٍِ )326 :هفشاً لىفالم أحوفذ الطفبٗت
ثاهىبًٌب المَل ثأىَّ ٌّبن ياللًٔ ث٘ي هَؾَو الطًش ٍالشٍٍٕ ل٘ش أىّ هَؾَو الطًش ال ٗفشتجف
ثبلشٍٍٕ هبئًٔ ثبلوبئٍّٔ .زُ الفىشٓ ألحوذ الطبٗت ٗطجِ فىشٓ لٌ٘وٖ ّالل ح٘خوب ٗطشح أىَّ
حش المب لذ تزَد فٖ الطذٍٓ ٍالحشةٍ ،حش الذال فٖ الفخش ٍالحوبسٍٔ ،حفش الوف٘ن
ٍالالم فٖ الَغف ٍالخجشٍ ،حش الجبء ٍالشّاء فٖ الغضل ٍالٌس٘ت لىٌِّ ًٗتجش ّفزُ الًاللفبت
لَالً ئروبلٍ٘بً هي ثبة التغل٘ت ٍٗأتٖ ثذل٘فٍ لبئالً« :ألىَّ ّزُ األحش تختلف فٖ هَسف٘مبّب
تجًبً لحشوتْبٍ ،للحشٍ ٍالحشوبت لجلْب»(لٌ٘وٖ ّالل1997 ،م.)443 :
ٍٗوىي لٌب المَل ثتلخ٘عٍ أىَّ الوَس٘مٖ تًتجش هي أثشص يٌبغش الطًش يٌذ الطبٗتٍ ،لْب
ياللٔ ٍق٘ذٓ ثبلوًٌٖ ،ألىَّ أّوٍ٘ٔ الوَس٘مٖ -ثشأِٗ -تتزلّٖ فٖ و٘ف٘ٔ تمذٗن الوًٌٖ ئلٖ
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الوتلمٍّٖ .األهش اٙخش أًَِّ لذ يٌٖ وخ٘فشاً ثبلوَسف٘مٖ الخبسر٘فٔ للطفًشٍ ،ايتمفذ أىَّ يلفٖ
الطبيش أى تشثف تله الوَس٘مٖ ثًٌبغش الطًش األخشٕ داخف الػ٘بلٔ.
عاطفة الشعر
الًبقفٔ ّٖ الحبلٔ التٖ تس٘كش يلٖ األدٗت أٍ الطبيش ثوَؾَو ٗطغف فىشُ ٍاحسبسفِ،
ٍتذفًِ دفًب للتًج٘ش يوب ٗخلذ فٖ خلذُ يلٖ ضفىف اًفًفبالت هختلففٔ تتطفىف ثحسفت
الحبلٔ الَرذاً٘ٔ التٖ ٗطًش ثْب األدٗت فٖ لحهتْبٍ« ،الًبقفٔ تجذأ ًحفَ ضفٖء أٍ ضفخع
حن تتذحشد فتهْش ًحَ هًٌٖ هزشد ،وحت الحشٗٔ ،أٍ الًلن ٍالفي هخالٍ ،وىشاّ٘فٔ الهلفن
ٍاالستجذاد ٍّٖ ،التٖ تكجى االًسبى ثكبثى خبظٍ ،تَرِ هزَْدُ ٍتسفَلِ لًوفف هًف٘ي،
ٍهفففي الًَاقفففف هفففب ٗسفففوَ ثفففبلٌفس ،وحفففت الففففي ٍالًلفففن ٍهفففب ضفففبثِ رلفففه»
)ٍ (http://www.alraimedia.comتتًذد الًَاقفف األدث٘فٔ ،فوٌْفب الًَاقفف الطخػف٘ٔ
وبلحت ٍالحمذ ٍاالًتمبم إٔ هزوَو الًَاقف الطخػ٘ٔ سَاء وبًت اٗزبث٘ٔ أٍ سلج٘ٔ.
ٍالحكّ أىَّ فىشٓ أحوذ الطبٗت لن تختلف يفي فىفشٓ الٌمّفبد الوًبغفشٗي اٙخفشٗي ففٖ
تًشٗف الًبقفٔ ٍهفَْهْب .ئًَِّ ٗإوّذ يلفٖ أىَّ الًبقففٔ أّفنٍ يٌبغفش الطفًش ٍأسبسفِ األٍٍل
(الطبٗت1994 ،مًٍٗ ،)300 :شّ ّزا الًٌػش الزوبلٖ للطًش ف٘مَلٍٗ« :فشاد ثبلًبقففٔ هفب
ٗوله الٌّفس هَي فشحٍ أٍ حضىٍ ،أٍ حُتٍّ أٍ ثغؽٍ ،أٍ حوبسٍٔ أٍ ئيزبةٍ حتّفٖ تفف٘ؽ يلفٖ
األلسٌٔ ٍاأللالم ًخشاً هحىوبً أٍ ضًشاً سائًبً َّ ،ف٘ؽ ّزا الطًَس ٍتٌفس الفشٍح اإلًسفبً٘ٔ»
(الوػذس ًفسِ.)37 :
هي الوالحم أىَّ رله الٌبلذ ًٗذٍ الًبقفٔ يٌػشاً ّبهبً فٖ الًوف األدثٍٖٗ ،ط٘ش ئلٖ أًّْب
لذ تىَى لبٗٔ األدة ،ح٘خوب ٗمَل« :الًبقفٔ  ٍّٖ Emotionأّنٍ الًٌبغش ٍألَاّب فٖ قجى
األدة ثكبثًِ الفٌٍّٖ ،لىي ٗزت أى ًالحم أىّ اٙحبس األدث٘ٔ تختلف ففٖ دسرفٔ اضفتوبلْب
يلٖ الًبقفٔ ،فمذ تىَى لبٗٔ األدة ووب لذ تىَى ٍس٘لًٔ لٌطفش حمفبئك»(الوػفذس ًفسفِ:
ٍٗ )31وىي لٌب المَل ثأىَّ ٍرَد الًبقفٔ فٖ الطًش ؾشٍسٌٓ ألًّْب تُؿبيفُ تأح٘ش الطفًش يلفٖ
الوتلمّٖ ،ووب أًَّْب «ّٖ التٖ توٌح األدة الػفٔ التفٖ ًسفوٍْ٘ب ثفبلخلَد»(أهف٘ي1964 ،م:
 .)22هي الوًلَم أىّ يبقفٔ الٌّبس ل٘ست يلٖ حذٍ سَاء ألىَّ أرٍالْن ٍقجفبئًْن هختلففٔ.
ٗط٘ش الطبٗت ئلٖ ّزُ الفىشٓ ف٘مفَل « :أهٍفب الًَاقفف التفٖ تٌجًفج ففٖ اإلًسفبى ثتفأح٘ش
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الحَادث أٍ الوطبّذ فاًّْب تختلف ثبختال األفشاد ،فارا وفبى هفي الوسفلّن ثفِ أىّ الٌّفبس
ٗتطبثَْى فٖ تػٍَس المؿبٗب الًلو٘ٔ ،فوي الوسلّن ثِ أٗؿبً أًّه ال تزذ احٌ٘ي ٗتطبثْبى فٖ
الحس أٍ االًفًبل ثبلطٖء الَاحذ الختالفْوب فٖ الوضاد ٍالكجى ،سَاء أوبى االخفتال ففٖ
ًَو الًبقفٔ أم فٖ دسرتْفب لفًٍَٓ ٍؾفًفبً»(الطفبٗت1994 ،مٍ .)23 -24 :األهفش اٙخفش أىّ
الطبٗت ٗزّت ئلٖ أىّ الًبقفٔ تختلف يي الًلن ألًّْب تضٍلٍ ،الًلفن ٗجمفٖ ،حٌ٘وفب ٗمفَل:
«ٗزت أى ًلحم الفبسق ث٘ي الًلن ٍالًبقفٔ هي ح٘ج غلتْوب ثفبلٌّفس اإلًسفبً٘ٔ ،ئر وفبى
ثبل٘بً ٍوبًت ّٖ صائلٔ»(الوػذس ًفسٍِٗ )20 :جفذٍ أىّ ّفزُ الفىفشٓ غفح٘حٌٔ ألىّ الًبقففٔ
ل٘ست يلوبًٍ ،تختلف يٌِ هي ح٘ج الخجبت ٍاالستمشاس.
ٍيلٌ٘ب اإلضبسٓ ئلٖ أىَّ الطبٗت لن ٗغفف يي همبٗ٘س الًبقفٔ فٖ الطًشٍ ،رّت ئلٖ أًَّْب
تشرى ئلٖ الوَاؾى التبل٘ٔ.1« :غذق الًبقفٔ أٍ غحٍتْب.2 .لٍَٓ الًبقفٔ أٍ سٍيتْفب.3 .حجفبت
الًبقفٔ أٍ استوشاسّب.4 .تٌٍَو الًبقفٔ أٍ ضفوَلْب.5 .سفوٍَ الًبقففٔ أٍ دسرتْفب»(الوػفذس
ًفسٍِ ،)190 :رذٗشٌ ثبلزوش أىَّ الومبٗ٘س التٖ ٍؾًْب الطبٗت للًبقفٔ هًشٍفٌٔ يٌفذ ثًفؽ
الٌمّبد الوًبغشٗي ،هٌْن أحوذ أه٘ي الزٕ ٗمَلُٗ« :مذٍس يٌػش الًبقفٔ ثػفحٍتْب ٍايتفذالْب،
ٍثمٍَتْب ٍحَ٘ٗتْبٍ ،ثاستوشاسّب ٍحجبتْبٍ ،دسرفٔ سفًتْفب أٍ ؾفًتْب»(أهف٘ي1964 ،م-34 :
ٍٗ )30وىي لٌب فٖ همبٗ٘س الًبقفٔ أى ًستطْذ ثْزا الطًش للخٌسبء ،الزٕ ٗتّسن ثحفشاسٓ
الًبقفٍٔ ،سٍيتْبٍ .رله ًٌٖٗ أىَّ الطبيشٓ لذ أًطذت ضًشّب لشحبء أخْ٘ب غخشٍ ،سف٘كشت
يبقفٔ الحضى ٍاأللن ٍالطزي يلٖ ًفس الطبيشٍٓ ،اصدادت ّزُ الًبقفٔ يٌذ تزو٘شُ قلفَو
ى تلفه الًبقففٔ الحضٌٗفٔ للطفبيشٓ تهْفش ففٖ ولوفبت
الطوس ٍلشٍثٍِ .رذٗ ٌش ثبلفزوش أ َّ
ٍتشو٘جبت «أروّشُ ،وخشٓ الجبو٘ي ٍ ،لَتلتُ ًفسٍٖٗ ،جىَى»ٍ .األهش اٙخش أىَّ يبقفٔ الحفضى
ٍالحسشٓ للطبيشٓ فٖ الج٘ت الخبلج هوضٍرٔ ثبألسٖ:
ٍأروشُ لىفِّ لفُفففشٍةِ ضَفوسِ
ُٗزوِّشًُٖ قُلَوُ الطَّفوسِ غَفخشاً
يلٖ ئخَاًَْن لمَتَلفتُ ًَفسَففففٖ
فلَال وَخشُٓ الجَفبو٘يَ حفففففََلٖ
أيَضِّٕ الٌَّفسَ يٌفِ ثبلتأسِّففففٖ
ٍهب َٗجىَُىَ هخفَ أخَفففٖ ٍلىفي
(الخٌسبء2004 ،م)72 :
ٍالولحَنٔ األخشٕ أىَّ الطبٗت ٗشٕ أىَّ ٌّبن غلًٔ ٍح٘مًٔ ث٘ي الًبقفٔ ٍيٌبغفش الطفًش
األخشٕ هي هخف الوًٌٖ ثح٘ج ًطبّذ فٖ السكَس التبل٘ٔ أًَِّ لذ ٍغف أىَّ الًبقفٔ ٍسف٘لٌٔ

دراسة الرؤی النقذیة ألحمذ الشایب ،نقذ الشعر نمورجا=: /

لتزس٘ن الوًٌٖ ،فمبلٍ« :لوب وبًت الًبقفٔ هحتبرٔ ئلٖ الخ٘بل لتػَٗش لٍَتْفب ،وفبى ّفزا
الًٌػش -فَق أًَِّ فٖ األدة روًِ٘ -أدخف فٖ تىَٗي الطًش ٍثٌبء ّ٘ىلِ ،ل٘زسٍن الوًبًٖ،
ٍٗؿفٖ يلٖ األض٘بء غفبت سبهٍ٘ٔٗ ،الئن ث٘ي الوتطبثِ هٌْبٍٗ ،ستخشد هب ثْب هي أسفشاس
ٍئلْبم»(الطبٗت1994 ،مٍ .)301 :وزله لذ سثف الًبقفٔ فٖ هَؾى آخش ثبلوًٌٍٖ ،رّفت
ئلٖ «أًَّْب تستخذم لتججّ فٖ األفىبس سٍئ ٍح٘بٓ لٍَٗٔ تسْف فْوْب ٍدفًْب ففٖ الٌّففَس»
(الوػذس ًفسٍِ )301 :ئًَِّ لذ تىلّن يي استجبـ الخ٘بل الطفًشٕ ٍالًبقففٔ ،فمفبلٗ« :ىفَى
لَٕ الًٌبغش -وبالستًبسٓ الوىٌ٘فٔ ٍالتطفجِ٘ الجل٘ف ٍحسفي التًل٘فف -ل٘سفتك٘ى ثًفج
االًفًبالت المٍَٗٔ فٖ المشّاء»(الوػفذس ًفسفًٍِ ،)304 :حفي ًًتمفذ أىَّ الًبقففٔ ال تفشتجف
ثبلوًٌٖ ٍالخ٘بل الطًشٕ فحستُ ثف تشتجف ثًٌبغش الطفًش األخفشٕ هفي هخفف هَسف٘مٖ
الطًش ،ووب أوَّذ ربثش يػفَس يلفٖ ّفزُ الفىفشٍٓ ،أضفبس ئلفٖ أىّ «الفَصى الطفًشٕ حشوفٌٔ
قجً٘٘ٔ فٖ اللغٔ تتشتّت يلٖ اًتهبهْب اٙلٖ فٖ التًج٘ش يي االًفًفبل ٍالًبقففٔ»(يػففَس،
1995مٍ )60 :رله ًٌٖٗ أىّ الطبيش ٗسفتخذم الفَصى ففٖ لغتْفب الطفًشٗٔ للتًج٘فش يفي
يَاقفِ.
ٍثاهىبًٌب المَل ثأىّ الًبقفٔ حبلٌٔ ضًَسٌٗٔ تزشٕ فٖ ًفس الطبيش حٌ٘وب ٗطبّذ هٌهفشاً
أٍ هطْذاًٍ .لْب أّوٌ٘ٔ ٍافشٌٓ فٖ ثٌ٘ٔ الطًش لوب فْ٘ب هي تأح٘ش ٍافشٍ يلٖ للفَة المفشّاءٍ ،لْفب
غلٌٔ ٍح٘مٌٔ ثأرضاء الطًشٍ ،لْب همبٗ٘س هختلفٔ هي هخف الػٍذقٍ ،المٍٍَٓ ،الخجفبتٍ ،السفوٍَ
ٍئلٖ رله.
نتیجة البحث
ئىَّ الطًش يٌذ الطبٗت والمٌ هَصٍىٌ همفّٖ ًٗجٍش يوٍب فٖ ًفس الطبيش هفي فىفش ٍضفًَسٍ،
ٍلِ ٍنبئف هختلفٍٔ ،هي أّوٍْب تػَٗش ح٘بٓ الٌفبس ٍهًبًفبتْنٍ ،اتّسفبهِ ثخػفبئع فٌّ٘فٔ
للتأح٘ش األوخش يلٖ يَاقفْنٍ .هي الوالحم أىَّ اللففم يٌفذ الطفبٗت ٍسف٘لٌٔ للتًج٘فش يفي
الوًٌٍٖ ،ثٌْ٘وب اتّحبد وبهف فٖ الػ٘بلٍٔ .ثشإٔ ّزا الٌبلذ أىَّ األلففبل ٍالزوفف ٗزفت أى
تتّسن ثحسي الٌهن ٍالوًبًٖ ٗزت أى تىَى هإحّشًٓ ،رذٗذًٓ ،غح٘حًٍٔ ،اؾحًٔ ،ووفب ٗزفت
ألّب تىَى هسشٍلًٔ سكحً٘ٔ .ئىَّ الػَّسٓ  -هي هٌهَس الطبٗت  -تكلك يلفٖ الَسفبئف الفٌّ٘فٔ
التٖ تػٍَس فىشٓ الطبيش ٍيَاقفٍِ ،ئًَّْب ٍس٘لٌٔ ألداء الوًبًٖ ٍالتًج٘فش يفي حمفبئك الح٘فبٓ.
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ٍثشأِٗ أىَّ الػَّسٓ ٍٍسبئف تطى٘لْب هي هخف التطجِ٘ ٍاالستًبسٓ ٍالىٌبٗٔ ٍالكجفبق ٍحسفي
التًل٘ف تشتجف ثًٌبغش الطًش األخشٕ هي هخف الوًبًٍٖ ،األلفبلٍ ،هَس٘مبّب.
لن ٗغفف الطبٗت يي ؾشٍسٓ الوَس٘مٖ فٖ الطًشٍ ،سوّض يلفٖ أىَّ أّوٍ٘تْفب تهْفش ففٖ
ئثشاص الوًٌٖ ألىَّ لىفِّ يبقفٔ أٍ هًٌٖ  -يٌذُ ً -غوفٔ خبغٍفٔ ففٖ الوَسف٘مٍٖ .ثشأٗفِ أىّ
الَصى الطًشٕ ٍالمبف٘ٔ ل٘سب هٌفػل٘ي يي الوًٌٍّٖ ،وب تبثًفبى للوًٌفٍٖٗ ،تغٍ٘فشاى يلفٖ
حست تغ٘٘ش الوًٌٖ ٍالفىشٍ .وزله لذ رّت ئلفٖ أىّ الفَصى الطفًشٕ ٗوىفي أى ٗفشتجف
ثوَؾَو المػ٘ذٓ لىٌِّ ال ٗػشّ يلٖ ّزا االستجبـ ألىَّ ٌّبن ثحَساً وخ٘شٓ لفذ أًطَفذت ففٖ
هَؾَيبت هختلفٔ.
ثشأِٗ أىَّ الًبقفٔ تكلك يلٖ هب تزشٕ فٖ الٌّفس هَي فشح أٍ حفضى ،أٍ حفتٍ أٍ ثغفؽ،
ى تفأح٘ش الطفًش يلفٖ هطفبيش الوتلمّفٖ ٗؿفبيف ثْفب.
ٍلْب أّوٍ٘ٔ ثبلغٔ فٖ غ٘بلٔ الطًش أل َّ
ٍالولحَنٔ األخشٕ أىَّ الطبٗت لذ سثف الًبقفٔ ثبلوًٌٖ ،هإوذا يلٖ أىَّ للًبقفٔ همفبٗ٘س
هختلفٔ هي هخف الػذقٍ ،المٍٍَٓ ،الخجبتٍ ،التٌٍَوٍ ،السوٍَ.
ئىّ ٍرْبت ًهش المذاهٖ فٖ هفَْم الطًش فٖ أين األللت لفذ ثم٘فت رضئ٘فًٔ ففٖ حفذٍ
اإلضبسٓ ئلٖ المؿبٗب الٌمذٗٔ دٍى روش الًلٍٔ ،أهٍب الوَالف الٌمذٗٔ للطفبٗت فتوتفبص ثبلذلفٔ،
ٍالتفػ٘فٍ ،ث٘بى الًلٔ ل٘ش أىّ هَالفِ الٌمذٗٔ تتّىف يلٖ آساء الٌمّبد المذاهٖ.
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== /دراسات األدب المعاصر ،السنة التاسعة ،خریف ;> ،68العذد الخامس والثالثون
يػفَس ،ربثش1983 .م ،الورایا الوتجاٍرة ،دراسوة فی ًقذ طِ حسیي ،المبّشٓ :الْ٘ئٔ الوػفشٗٔ الًبهفٔ
للىتبة.
ّ
يػفَس ،ربثش1992 .م ،الصَُّرة الفنیة فی التراث الٌقذی ٍالثالغی عٌذ العرب ،ـ ،3ث٘شٍت :الوشوفض
الخمبفٖ الًشثٖ.
يػفَس ،ربثش1995 .م ،هفَْم الشعر ،ـ ،5هػش :الْ٘ئٔ الوػشٗٔ الًبهٔ للىتبة.
يػفَس ،ربثش .ال تب ،قضایا هعاصرة فی األدب ٍالٌقذ ،المبّشٓ :داس ًْؿٔ هػش للكجبئ ٍ الٌطش.
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