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الملخص
جلطٍهحًس٘ٔ ّٖ ضزٓ ًْل يلٖ جلتط٘ٚع يلٖ جلًٗل ٍهَ٘ل ئلٖ ئذطجظ جلٌٓس جإلًسحً٘ٔ ذحتزاحُ
جلر٘حل ٍجلوحؾٖ جلتحضٗرٖ ٍٚصل ٙجٛضجؾٖ جلوزَْلٔ .هي أّن أغَل ّصج جلوٛتد جلحطٗٔ
ٍجالتزحُ ئلٖ جلكرً٘ٔ ،جٛححس٘س ٍجإلححضٍٓ ،جلسٓط جلتحضٗرٖ ٍجلزُطجْ٘حٖٗ .ئى يراسجلَّحخ
جلر٘حتٖ(ٍ )1999 -1926غالح يرسجلػرَض( .)1981 -1931هاي أضاْط ٍأٖاسض جلطاًطج
جلًطجٖ٘٘ي ٍهي جلطًطج جلٌزرح جلطٍهحًس٘٘ي ٍآححضّوح ٗرطظ ْْ٘ح جلَقي ٍ جلًطٕ ٍجإلضت٘حٔ
(جلرًس يي جلَقي ٍجلحد ٍشٚطٗحت جلكَٓلٔ) .ئى ّصُ جلوإلٓحت ترا٘ي جلحاعى ٍجلُان ْاٖ
أضًحض يرسجلػرَض ٍجلر٘حتٖ ٍّصج جلرحج ٖحتن يلٖ ياسٓ ْطؾا٘حت .1 :يراسجلَّحخ جلر٘احتٖ
ٍغالح يرسجلػرَض ٗلتعهحى ذحلطٍهحًس٘ٔ جلوسً٘ٔ .2 .جلسٓط جلزُطجْاٖ ٍجلْاطخ هاي جلر٘ثأ
جلتٖ ٗتَجرس ْْ٘ح ٍجلطَٔ للَغَل ئلٖ ٍقٌْوح ٍجؾح ْٖ آححضّوح .جلْسِ هي ّصج جلرحاج
ئٗزحز قطٗٗٔ جسترسجم أغَل ٍهرحًٖ هٛتد جلطٍهحًس٘ٔ ٍذ٘حى ٍراَُ جالذاتالِ ٍجلتطاحذِ
ْٖ آححض يرسجلَّحخ جلر٘حتٖ ٍغالح يرسجلػرَض ذحسترسجم جٛسلَخ جلتحل٘لاٖ ٍجلتَغاٖ٘ٓ
إلحرحت ّصُ جلٓطؾ٘ٔ.
الکلمات الذلیلیة :جلطًط جلًطذٖ ،جلطٍهحًس٘ٔ ،جلر٘حتٖ ،يرسجلػرَض.

* زٚتَضجُ ْٖ ْطو جللُٔ جلًطذ٘ٔ ٍآزجذْح ،رحهًٔ ْطزٍسٖ ،هطْس.
** أستحش ْٖ ٖسن جللُٔ جلًطذ٘ٔ ٍآزجذْح ،رحهًٔ ْطزٍسٖ ،هطْس.
جلٛحترٔ جلوسإٍلٔ :س ٌِ٘ٛغحضهٖ گطٍٕ
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تؼريف الموضوع
غٓٔ جلطٍهحًس٘ٔ ذسأت تسطٕ ْٖ أٚخط جللُحت جٍٛضٍذ٘ٔ ْٖ جلٗطى جلسحذى جلو٘الزّٕ .صُ
جلٛلؤ هأذَشٓ هي جٛغل جلالتٌٖ٘ ضٍهحًتَ٘ٛس ٚحًت تلٖٗ يلٖ جلٗػع جلوٛتَذأ ذحللُأ
جلًحه٘ٔ ذأسلَخ جلٛتحذٔ جلزسٗسٓ ٍجلتٖ ال تترى جلَٗجً٘ي جلٛالس٘ ْٖ .ٔ٘ٛشل ٙجلَٖات حا٘ي
ٚحى جٛزخ ٍجلٓي هرٌ٘ح يلٖ جلوٌكٕ أحط جلطٍهحًس٘ٔ ٚحى ض٘ثحً يز٘رح َطٗرح ٍذًس هحتٔ سأٌ
نْط لْصُ جلٛلؤ هًٌٖ ئٗزحذٖ ٍٛل هطٓ ْٖ جللُٔ جإلًزل٘عٗٔ ٍجٛلوحً٘ٔ ٍإلنْحض "جلزواحل
ٍجإلححضٓ" ٍذًس ْتطٓ أيكٖ ّصج جلوٛتد جسن جلطٍهحًس٘ٔ ْٖ ْطًسح ٚوح ٖاحم جلارًؽ ذحتراحو
ٚلؤ جلطٍهحًس٘ٔٚ .حى ََتِ ٗسترسم ّصُ جلٛلؤ هٗحذل ٚلوأ جلٛالسا٘ ٔ٘ٛذٌهاطُ ٚحًات
جلطٍهحًس٘ٔ إٔ ضٖ هطٗؽ ٍجلٛالس٘ ٔ٘ٛهٗحذلْح سحلن ٍْٖ جلٗطى جلخحهي ٚحًت جلطٍهحًسا٘ٔ
تط٘ط ئلٖ ححلٔ ًٓس٘ٔ ذحغٔ.
جلوإلٓحت جلًحقٓ٘ٔ هخل جلَقي ٍجلًطٕ ٍجإلضت٘حٔ(جلَقي ٍجلًطإ ٍشٚطٗاحت جلكَٓلأ)
ٍهي أّن هإلٓحت جلطٍهحًس٘ٔ جلوطَْزٓ ْاٖ آحاحض ٍأْٛاحض غاالح يرسجلػارَض ٍيراسجلَّحخ
جلر٘حتٖ(ّصجى جلطحيطجى جلوًحغطجى جلًطجٖ٘حى) .لصل ٙسٌححٍل ْٖ ّاصُ جلوٗحلأ ذحإلساتٌحز
يلٖ هٌحذى هخل هزوَئ أضًحض ذ٘احتٖ ٍزٗاَجى غاالح يرسجلػارَض أى ًز٘اد يلاٖ ّاصُ
جٛسثلٔ:
ّ .1ل تأحط غالح ٍذ٘حتٖ هي ذًؿْوح؟
ٚ ّ٘ٚ .2حى جًًٛحس هإلٓحت جلطٍهحًس٘ٔ يلٖ أضًحضّوح؟
 .3أْٗوح توٛي هي ذ٘حى هٓحّ٘ن يػطُ ذٌزحح أٚرط؟
ّصج جلرحج هححٍلٔ إلٗزحز قطٗٗٔ جسترسجم هإلٓحت هًٌٖ جلطٍهحًس٘ٔ ْٖ آحاحض جلر٘احتٖ
ٍغالح يرسجلػرَض .لٛي جلتطحذِ جلٓٛاطٕ لٛاال جلطاحيطٗي ٗزًال جلٛحتاد ٗاسضس ٍٗحلال
جسترسجم جلوإلٓحت جلوًٌَٗٔ جلخحً٘ٔ ْٖ آححضّوح.
سابقیة التحقیق
ذحخت أْٛحض ٚال جلطحيطٗي ذطٛل هٌٓػل ْٖ ٚتاد ٍهٗاحالت ٍلٛاي لان تزاط هٗحضًأ
يلو٘ٔ ذٌْ٘وح حتٖ جٙىْ .وٌْح «ًٗاس جٛسالَخ جللُإَ "ذٛحت٘أ ئلاٖ ضاوس حعٗاطجى"
يرسجلَّحخ جلر٘حتٖ» هي يلٖ ًزٖٓ أٍَٗ ٖٚس٘س ضؾح ه٘ط أحوسٕ.
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«ذحج تكرٖ٘ٗ لوٓحّ٘ن ٚلؤ جلل٘ل ْاٖ أضاًحض يراسجلَّحخ جلر٘احتٖ ٍهْاسٕ أذاَجى
ححلج» هي يرحس يطخ ٍهًػَهِ تٖٗ پاَض« .ذحاج ضاًط هحواس ضؾاح ضآًٖ٘ ٚاسٌٖٚ
ٍيرسجلَّحخ جلر٘حتٖ هي ًحح٘ٔ جٛزخ جلوٗحضى» هاي ًحّاسٓ ْاَظٕ ٍهاطٗن أهزاس ٍٚراطٕ
ضٍضٌٓٛطٚ .صل« ٙجلْطخ ْٖ ضًط غالح يرسجلػرَض» هي يلٖ ًزٖٓ أٍَٗ ٖٚقاحّطٓ تاحظُ
هطزٍٚ .صل ٙجًتططت «جلَجًٖ٘أ جالرتوحي٘أ ْاٖ ضاًط غاالح يرسجلػارَض» هاي حساي
گَزضظٕ ْٖ ّصج جلرحج ًستٓ٘س هي أسلَخ جلتحل٘لٖ جلَغٖٓ ٍيلٖ ّصج جٛساحس ًرحاج
ًٍحلل ّصُ جلوٗحلٔ ذًس جلتًطِ يلٖ جلر٘حتٖ ٍغالح يرسجلػرَض ٍجلتَرْحت جلٓٛطٗٔ لْاصٗي
جلطحيطٗي جلًوالٖ٘ي ْٖ جلوًحًٖ.
نظرة إلی المكتب األدبی الرومانسی
هٌص أٍجذط جلسحذى ٍجلٌػّ جٍٛل هي جلٗطى جلخاحهي جلوا٘الزٕ أغارح ؾاح٘ٔ تُ٘٘اطجت
يو٘ٗٔ للَؾى جالرتوحيٖ ٍأْٛحض جلٌحس جلًحهٍٔ .رس جٍٛضٍذَ٘ى أى جللُأ جٛزذ٘أ للوٛتاد
جلٛالسٖ٘ ٖٛحلد جْٛٛحض جٛزذ٘ٔ ٍجلٌٓ٘ٔ للٛتحخ جلًَ٘حً٘٘ي ٍجلطٍم جلٗاسهح َ٘اط ٖاحزض يلاٖ
يٛس ًٍٗل أْٛحض ٍهًٌَٛحتِ ٍجلكطٗٗٔ جلٛالس٘ ٔ٘ٛجلورٌ٘ٔ يلٖ تٗل٘س جلٛتاحخ جلتٗل٘اسٗ٘ي
جلصٕ ٗوٌى حطٗٔ جلٓٛط ٍجٛزخٍ .لصل ٙسًَج ئلٖ ئٗزاحز تُ٘٘اطجت ْاٖ ٘ٓ٘ٚأ جإلحساحس
ٍجلصٍٔ جلٌٖٓ ٍقطٗٗٔ جلتر٘ل(ْحى ت٘زن.)58ٍ 57 :1370 ،
ْٖ جلحٗ٘ٗٔ جلطٍهحًس٘ٔ ًْؿٔ ْلسآ٘ٔ ٍأزذ٘أ ْاٖ هزاحل جٛزخ للتأ٘ٚاس يلاٖ َلرأ
جإلحسحس ٍجلتر٘ل يلٖ جإلحسحس ٍجلتًٗل ٌٍٗاحزٕ للحطٗأ جلٌٓ٘أ جلوكلٗأ هاي جلٗ٘اَز
جلطًطٗٔ هي ؾوٌْح جلَٗ٘ز جلًطٍؾ٘ٔ .ئى نَْض ّاصج جلوٛتاد جٛزذاٖ ًٗاَز ئلاٖ جلرلٓ٘أ
جالرتوحي٘ٔ جلوتٌَئ هي ذٌْ٘ح ترسٗل ًس٘ذ جلوزتوى جٍٛضٍذٖ هاي ضاٛلِ جلٓ٘اَزلٖ ئلاٖ
جلرطرَجظٕ ٍجًتػحض جلخَضٓ جلٓطًس٘ٔ جلٛرطٕ ٍتأح٘طّح يلٖ جلٛتحخ ٍجًٛسحض هي جلًٗالً٘ٔ(زجز،
.)244 :1382
أغَل جلوٛتد جلطٍهحًسٖ ّٖ:
 .1جلطٍهحًسِ٘ هٛترٔ جلحطٗٔ ْٖ جلٓي ٗستك٘ى جٛزخ ٍجلٓي أى ٗحَل إٔ هَؾاَو ْاٖ
جلح٘حٓ سَج رو٘ل أٍ ٖر٘ح يحلٖ أٍ هتاسًٖ .هاي جلطاًحضجت جلتحذًأ لْاصج جلوٛتاد حطٗأ
جلتٓ٘ٛط ٍجلر٘حى.
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 .2جلٓطزٗٔ :هي جلوو٘عجت جلرحضظٓ لٚححض جٛزذ٘أ جلطٍهحًسا٘ٔ ْاٖ ٖحلاد جلطاًط ٍجلطٍجٗأ
جسترسجم جلوٛطض لٛلؤ أًح ًٍٓسٖ .لر٘حى هرتلّ للطًط ٍجلٌخط ْٖ ح٘ع جلوٛتد جلطٍهحًساٖ
ٍس٘لٔ لر٘حى جلحد ٍجلًالٖٔ جلٓطزٗٔ ٍجٙالم ٍذطاٛل ياحم جٛححسا٘س جلسجذل٘أ للطاحيط أٍ
جلٛحتد.
 .3جلتطَٕٗ ٍجلطًَضّ ْٖ :صج جلوٛتد ًٗس ئذطجظ جلًَجقّ جلطرػا٘ٔ أغاال هاي أغاَلِ
ٍذٌح يلٖ يٗ٘سٓ جلطٍهحًس٘٘ي ل٘س للًٗل ٍجلوٌكٕ هٛحى ْٖ جلٓي ٍّاصج جلطاًَض ٗسا٘كط
يلٖ ضٍح جلرطط(س٘س حسٌٖ٘1366 ،ش.)180 :
 .4جلْطخ ٍجلس٘ححٔ ٍجلسٓط :جلتأشٕ هاي جلوٛاحى ٍجلعهاحى جلوَراَزٗي ٍجلْاطخ ذحتزاحُ
أظهٌٔ أذطٕ هي هطرػحت آححض جلطٍهحًس٘ٔ ْٖ .جلٌهطٓ جلطٍهحًس٘ٔ ٗزد جلْطخ هي جل٘اأس
ٍجلتؿحٕٗ ٍجلحعى ٍجالٚتثحخ .جلْطخ ئلٖ جلر٘حل ٍجلوحؾٖ ٍجلٓطجض ئلٖ أضجؼ ذً٘سٓ.
 .5جلٛطّ ٍجلطَْزٗ :سًٖ جلطٍهحًسَ٘ى ٍضج جٛض٘ح جلوزَْلأ ٍجلوَؾاَيحت جلزسٗاسٓ
جلٛطّ ٍجلطَْز جلصٗي َٗرسٍى ضجذكٔ هى جلوتحْ٘عٗٗ٘أ ٍياحلن هاحٍضج جلكرً٘أ هاي أّان
ذَجظ جلطٍهحًس٘ٔ(جلَ٘ت1376 ،ش.)275 :
 .6جلو٘ل ئلٖ جلكرً٘ٔ ٍجلَقيًٗ :طٕ جلطٍهحًسَ٘ى جلكرً٘ٔ ًٍٗترطًٍْح هي أّان أغاَل
ْي جلطٍهحًس٘ٔ جلَحسٓ ٍجلتوحسَْٗ٘ ٙل جلطٍهحًسَ٘ى «جلطاًط تًر٘اط ياي ٍحاسٓ ٍيكاّ
جلحَجس هى جلكرً٘ٔ ،جلطًط لُٔ جلزحشذّ٘ٔ .سِ جلطًط تأح٘طجت هتٗحذلٔ ذ٘ي جلحاَجس ٍآحاحض
جلكرً٘ٔ ٍّسِْ ئٗزحز جلػرط ٍجلْسٍ »(جل٘حْٖ1983 ،م.)108 :
يٌسهح سٌتحذى تًاسجز أغاَل هٛتاد جلطٍهحًسا٘ٔ ٍتًطٗاّ جلطاحيطٗي ساٌرحج ذًاؽ
جلوإلٓحت جلطٍهحًس٘ٔ جلسٓط جلزُطجْٖ(جلَقٌ٘ٔ) جلْ٘زحى ٍئحسحس جلحطٗأ ٍجلحاد ٍجلطأَ
ْٖ آححض ٚال جلطحيطٗي جلًطذ٘٘ي جلوًحغطٗي جلر٘حتٖ ٍغالح يرسجلػرَض.
سیرة حیاة صالح ػبذالصبور
هي ذ٘ي ضًطج هح ذًس جلحطخ جلًحلو٘أ جلخحً٘أ إٔ هإٗاسٕ جلتزاسز ْاٖ هػاط غاالح
يرسجلػرَض هي أٚخط جلوًطٍْ٘ي ٍتٛوي أّو٘تِ ْٖ ض٘ث٘ي ًٗس هوخل جلطًط جلحط ْٖ هػط
ًٍٗترط هي أًزح جلوزطذ٘ي ْٖ جلطًط جلسضجهٖ(ٚس1380،ٌٖٚش .)229 :غالح يرسجلػارَض
ضحيط ٍٚحتد هسطحٖ ًحٖس ٍٚحتد يطذٖ ٚر٘ط هًحغط ٍلس ذا٘ي أٍجذاط ذاطجين جلطذ٘اى جلتاٖ
ٚحًت تكحٗط ْٖ ٍسف حط جلػّ٘ ْٖ ٖطٗٔ جلعٖحٖٕ٘ ذوػط ْٖ يحتلٔ هتَسكٔ هخٗٓٔ ٚحًات
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ٍالزتِ تطرِ جلًطس  ًِٛجلوَلَز جٍٛل لَجلسٗاِ جللاصجى ٚحًاح ٗحلواحى ذاحلٛخ٘ط لوَلَزّواح
(ذ٘ؿَىٚ .)14 :ٔ1413 ،حًت قَٓلتِ ّحزتٔ ٍهطٍْْٔ .يحلن قَٓلتِ ٚحى هرتلٓح ْلن ٗٛاي
هطَُالً ذحللًد ٍجلػطجخ هخل ذٗ٘ٔ أٖطجًِ ذل ٚحى ّصج جلَلس جلْحزب ٗحد جلوكحلًٔ ٍجلسضجسٔ.
ْٖ تط٘ٛل ضرػ٘ٔ أهِ ٍأذِ٘ ٍذحٛذع رستِ جلتٖ ٚحى لْح جلسٍض جٚٛرط(ًٓسِ.)17ٍ 16 :
زضس غالح ْٖ ظٖحٕٗ هي جلوطحلٔ جالذتسجت٘ٔ ٍحتٖ جلخحًَٗٔ حن جلتحإ ذزحهًأ جٙزجخ
ٍتحذى زضجستِ ٌّح٘ حتٖ يحم ٍ 1951ذًس ترطراِ ٖاحم ذتاسضٗس جللُأ جلًطذ٘أ ٍأغارح
جلٛحتد جٛزذٖ ْٖ هزلٔ «ضٍظ جلَ٘سّ» ٍ«غرحح جلر٘ط» ٍرطٗسٓ «جّٛاطجم» ذحإلؾاحْٔ ئلاٖ
جلوسإٍل٘حت جلوْؤ جلتٖ ٚحًت يلٖ يحتِٗ جلتٖ ٚحى هاي ؾاوٌْح هاسٗط ًطاطٗحت هزواى
جلٛتحخ جلوػطٗ٘ي ٍهطحٍض ٍظٗط حٗحْٖ سحْط ذسيَٓ هي رحهًٔ ّحضٍجضز للوطحض ْٖ ٔٚهاإتوط
ْٖ أهطٗٛح ٍظجض ذًؽ جلرلسجى هخل جًٛلتطج ٍْ٘ل٘ر٘ي ٍَٗٚسالٍٕ(جل٘ساَيٖ1996 ،م.)876 :
تًَز أٍل ًْحل٘حتِ جلس٘حس٘ٔ ئلٖ جلوطحلٔ جلخحًَٗٔ يٌسهح جلتحٕ ذزوحئ جإلذَجى جلوسالو٘ي
ذسم ذًٌَجى يؿَ ًْحل ْٖ جٛهَض جلسٌٗ٘ٔ ٍجلس٘حس٘ٔ لوسٓ سٌت٘ي لْصُ جلزوحيأ ٍأغاَلْح
ٍيٗحتسّح .ذًس جلتًطِ يلٖ آححض ٚتحخ هخل جلًٗحزٍ ،قِ حس٘يٍ ،هَساٖ ساالهٍٔ ،راس أى
روحيحت ْٚصُ ٖحتؤ يلٖ جلسٗي َ٘ط ٖحزضٓ يلٖ جإلغالح جالرتوحيٖ ٍلن ٗزس قطٗٗحً أْؿل
ئال ذٗطج ٓ ٚتد ٖحزٓ جلٓٛط ٚكِ حس٘ي ٍجٙذطٗي ٍذًس جالًٓػحل يي ّاصُ جلزوحيأ ٍغال
ئلٖ ٌٖحئ ؾطٍضٓ ْػل جلسٗي يي جلس٘حس٘ٔ ٍأى هرحزب جلسٗي ٖحزضٓ يلٖ ئغاالح جٛذاالٔ
ال أٚخط(ذ٘ؿَى.)21ٍ 20 :ٔ1413 ،
ٍْٖ يحم 1981م تَْٖ ّصج جلطحيط ذطٛل هإلن ذسرد جلؿُف جلس٘حسٖ هاي أّان آحاحض
غالح يرسجلػرَض هزوَئ أضًحض جلٌحس ْٖ ذالزٕ ،جلٓحضسٖ جلٗاسٗن ٍهساطح٘حت «هأساحٓ
جلحالد»«ٍ ،هزٌَى ل٘لٖ»«ٍ ،أه٘طٓ تٌتهط»(أسَجض ،ش.)547 :1381
سیرة حیاة ػبذالوهاب البیاتی
ٍلس يرسجلَّحخ ْٖ ذُسجز لًحتلٔ ْٗ٘طٓ ْٖ هزتوى تٗل٘سٕ ٍهٌص ضًٗاحى ضارحذِ راصخ
ئلٖ جٛزخ جلًطذٖ جلوًحغط ٍهٌْح آححض ررطجى ذل٘ل ررطجى ٍقِ حس٘ي ذًس ئًْاح جلخحًَٗأ
تالقوتِ هطحيط جلٓطجٌ ٍجلسطجخ ٍجلؿ٘حو ٍلْ٘طخ هي أظهأ ْٗاسجى جلَْٗأ جلتحإ ذحلٛل٘أ
جلًسٛطٍٗٔ ،لٛي ذًس ذؿًٔ أضْط تطْٚح لًسم جًسزحم أْٛحضُ هى جلزَ جلًسٛطٕ ٍْاٖ سأٌ
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1944م ٖرل ْٖ رحهًٔ جلًلو٘ٔ جلًل٘ح ٍتحذى زضجستِ جلخحًَٗٔ ٍجلزحهً٘ٔ ْاٖ ًٓاس جلوسٌٗأ
ٍترطد هي ٚل٘ٔ جللُأ جلًطذ٘أ ٍجٙزجخ سأٌ 1955م جًتطاط أٍل زٗاَجى لاِ «جلطا٘حق٘ي
ٍجلوالتًٓ ْٖ ٔٛس جلسٌٔ جضتُل هًلن هسضسٔ ححًَٗأ ٍسأٌ 1954م جًتطاط أحاطُ زٗاَجى
«أذحضٕٗ هْطؤ» ٍآححض أذطٕ .جلر٘حتٖ هي جلطًطج جلاَجًٖ٘٘ي ٍجٛزذاح جلاصٗي توٌٛاَج هاي
يطؼ ضًطّن ذػَضٓ هرحضطٓ ٚحسٗج ئًسحى إلًسحى ٍهحد لوحد ْٛاحى ًٗلان توحهاح أى
ٖطج ُ س٘تلَٗى ضًطُ يلٖ أًِ ٚالم ئًسحى هحاد ْٗ٘اط ًٗطإ جلح٘احٓ ٍجلًسجلأ ٍجلزواحل
ٍجلر٘ط ٍَٗٗز جإلًسحى ئلٖ حد جلح٘حٓ(غحلح1986 ،م )21-21 :ال ٗزد َاؽ جلٌهاط ياي
زٍض جلت٘حض جل٘سحضٕ جلس٘حسٖ ْٖ جظزٗحز ضْطٓ جلر٘حتٖ ٚوح أًِ جساتٓحز هاي ت٘احض جل٘ساحضٕ
جلوتٓتح ٚوٌػٔ للَغَل ئلٖ جلطْطٓ(جلػحتٍ1978 ،م.)82 :
تصوير الحب فی شؼر ػبذالصبور وػبذالوهاب البیاتی
الف .تصوير الحب فی أفكار صالح ػبذالصبور
جلحد نحّطٓ غحْ٘ٔ ٍهرٓ٘ٔ يي جتححز جلرطط ال ٗاطترف جإلًساحى ذواي حَلاِ ذكطٗٗأ
سكح٘ٔ ٍتػحزْ٘ٔ ٍذتٓ٘ٛط زجذلٖ ذحت ٍال ٗتحول جلَحاسْٓ ،حلحاد ًٗٓان ضٍح جإلًساحى
ٍجلحد هٌرًِ جٛغلٖ َٗٛى جلحد أح٘حًح ضحهال ٍٖحذال للتًو٘ن ٍٚأًِ ٖحذى ذسل جلكوَحاحت
ٍجٙهحل(هرتحضٕ1372 ،ش.)264 :
ٗإٚس جلطحيط ذتٛطجض ٚلؤ «جلحد» ْٖ ٖػ٘سٓ «أيلٖ هي جلًَ٘ى» أى هح ٗاطذف جلٗلاَخ
ّٖ جلسٍ ٌٔ٘ٛجلْسٍ ٍجٛهل ٍجلًطٕ ّسٗٔ هي جهلل يع ٍرل لإلًسحى.
«جلحد ٗح حر٘د أَلٖ هي جلًَ٘ى /غًَِ٘ ْاٖ يٌ٘٘اٍ ٙجحٓه٘اِ /جلحاد ٗاح حر٘راٖ
هلٌ٘ٛااح جلحٌااَىٚ /ااًَٖ لااِ هكً٘اأ سااوً٘ٔ /جلحااد ٗااح حر٘رااٖ ّسٗاأ جلح٘ااحٓ لااٖ
ٍل(»ٙيرسجلػرَض1998 ،م)241 :
ْٖ ٖسن آذط لْصُ جلٗػ٘سٓ تًترط جلوحرَذأ ضهاع جلح٘احٓ ٍهػاسض جلساٍ ٌٔ٘ٛجالْتراحض
ٍجزجهٔ جلح٘حٓ ٍجلٌطحـ ٍجلوحرَذٔ يٌسُ هلزأ ٍذطرحً يػ٘وحً ٗحسز ِْ٘ جلًطٕ هػ٘طجً هططٖحً
ٍذٌهط جلطحيط ْحلٗسض هسٗي للًطٕ جلحٖٗ٘ٗ ٍجلَجًٖٖ للطرل تزحُ جلوطأٓ جلتٖ تزس جلسٌٔ٘ٛ
ٍجلْسٍ ٍجلحٖٗ٘ٗ ذَرَزّح هًِ.
«يٌ٘ح٘ يطٖ جٛذ٘ط /أضٖس ْْ٘وح ٍال أق٘طّ /سْٗوح ٍح٘ط /ذ٘طّوح ٍْ٘طٍ /يٌاسهح حاف
رٌحح ٖل جلٌعٔ /ذٌْ٘وح ،يطْت أًٌٖ أزضٚتًْ /حٗٔ جلوس٘ط»(ّوحى)234 :
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ئى زٍض جلوحرَخ ْٖ آححض غالح يرسجلػرَض َّ جلركل جلوٌٗص جلصٕ ٗوٌح جلح٘حٓ ْ٘لزاأ
جلطحيط ْٖ ٖػ٘سٓ «ذحط جلحسجز» ئلٖ جلح٘طٓ ٍجلؿ٘حو ٍجلهالم ٍجالؾاكطجخ لتسا٘ٛي جٛلان
ٍٗططو ذحلٓؿٓؿٔ لِ لْ٘سأ:
«جلل٘ل ٗح غسٗٗتٖ ٌٗٓؿٌٖ ذال ؾو٘طٍٗ /كلٕ جلهٌَى ْٖ ْطجضٖ جلػُ٘طٍٗ /خٗل جلٓإجز
ذحلسَجزٍ /ضحلٔ جلؿ٘حو ْٖ ذحط جلحسجز»(يرسجلػرَض1998 ،م ،د)7 :1
ًٗترط جلطًطج جٙذطٍى جلحد رع ال ٗتزع هي أضًحضّن ْتًطٗاّ رراطجى للحاد ّاَ
ْٚصج« :جلوحرٔ ال تًكٖ ئال ًٓسْح ٍال تأذص ئال هي ًٓسْح ،جلوحرٔ ال تول ٙض٘ثحً ٍال تطٗاس
أى ٗولْٛح أحس ٛى جلوحرٔ هٛتٓ٘ٔ ذحلوحرٔ»(ررطجى ذل٘ل ررطجى1992 ،م.)86 :
ًٗتٗس ررطجى أى جلحد ال ٗأتٖ ذحلوطجْٗٔ ٍجلوًحضطٓ ذل ٗأتٖ هي جلتٓحّن جلطٍحاٖ« :هاح
أرْل جلٌحس جلصٗي ٗتَّوَى أى جلوحرٔ هتَلسٓ ذحلوًحضطٓ جلكَٗلٔ ٍجلوطجْٗٔ جلوستوطٓ .ئى
جلوحرٔ جلحٗ٘ٗ٘ٔ ّٖ جذٌٔ جلتٓحّن جلطٍحٖ ٍئى لن ٗتن ّصج جلتٓحّن ذلحهأ ٍجحاسٓ ال ٗاتن
ذًحم ٍال ذز٘ل ٚحهل»(ًٓسِ.)92 :
ًٗترط غالح يرسجلػرَض جلحد ْٖ أضاًحضُ هلزاأ آهاي ٍهكواثي ٍٗلاَش ذحلًطإ هاي
جلوػحيد ٍجلوطٛالت ًٍٗترطُ سرد جلح٘حٓ ٍٗإهي ذأى جإلًسحى ال ٗحٖ٘ ئال ذحلحد.
ب .تصوير الحب فی أفكار البیاتی
هي أذطظ هعجٗح جلطًط جلطٍهحًسٖ جلًطٕ ٍسطٍز جلُعل ٛى جلوًطَٔ هي ههاحّط جلزواحل
لصلْ ٙاى ًهطٓ جلطحيط جلطٍهحًسٖ جلرححج يي جلزوحل تزصخ جلٗحضب .إٔ ًَو هاي جلٓاطجٔ
ٍجلرًس يي جلوحرَخ تإزٕ ئلٖ تَٖس حسطٓ جلطحيط يٌاسهح ٗحاس جلر٘احتٖ أى ًاحض جلًطإ
ستٌكٓة ٗححٍل ئٗٗحزّح هزسزجً.
ْحساااتِٖٓ٘ٗ ٍ جٗٗاااامَ جيااااطجٖٖ
ٗااح ذٗحٗااح جلحِر٘اادِ يااحز ضِذً٘ااٖ
ٚااحلٓطجشِ جلوحوااَمِ ْااٖ آْااحٖٖ
شٍذاااٖ ّاااصُ جلخلاااَد ٍقاااَْٖ
ذساااوحتی ْاااٖ ذاؿااااطُ جالٍضجِٔ
ٍجلِْإَ ٍجلطذ٘ااى ياحزج ْاًااَزٕ
(ذ٘حتٖ1926 ،م ،سٓط جلٓٗط ٍجلخَضٓ)28 :
ٗطرِ جلر٘حتٖ جلحد ٍجلوحرَخ "ذحلًكط جٛحوط" جلصٕ ٗحطم جلطحيط جلٌَم ٍيلاٖ جلاطَن
هي شلْ ٙاى جلطحيط ال ٗطت:ٖٛ
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«ٗح ضًطَّح جَٛحوِط! ٗح ٍضزٓ /جضٔ ل٘لَٖ يكطُّح جٛحوِطٖ /لرِٖ ضطجوٍ ححتطٍ ٍجحاّ //أقرَٗات
أرَٓحًٖ ٍأٗيَ جلَٛطٍٕ /أًتِ ْٖ أيوحْٖح تَسِْط»(ذ٘حتٖ1995 ،م)60 :
جلحد يي جلر٘حتٖ ٚحلطذ٘ى جلصٕ ٗوٌحِ جلسًحزٓ ٍجلٌطحـ ٍٗرلػِ هي جلزوَز ٍجلػاوت
لصلٗ ٙػّ لٌح تأح٘ط جلحد ٍٗصٚط جلر٘حالت ٍشٚطٗحت جلحد جلوطٗطٓ جلتاٖ تحعًاِ ٍتػا٘رِ
ذحٛسٍٖ ،تكٓة ًحض جلحد جلصٕ ٗٛحز ٗرواس يلاٖ جلاطَن هاي ٍراَز هحرَذتاِ ٍشٚطٗاحت
روحلْح.
حااااَضُٓ جل٘ااااحسِ جقٓاا احَت جَضااااَجٖٖ
ٗاااح ذِٗحِٗاااح جللْ٘ا ادِ ْاااٖ جيوِاااحٖٖ
ٍرِااطَت ْااٖ زِهااٖ ًَطاا٘ص سااَجٔ
ٍحلاااَد جلحطهاااحىِ شجذِااات ذِطٍحاااٖ
ْااٖ غِاارحِٕ جلوزٌااَىِ ضَااست ٍِحااحٖٖ
ٍذ٘اااااحالتٖ جلتاااااٖ جلْرِتٌاااااٖ
هِعٖااااٖ هِعٖااااٖ ضااااطجوِ جًكالٖااااٖ
ٗاااح ذِٗحِٗاااح جللْ٘ا ادِ ْاااٖ جَيواااحٖٖ
جٍ تاااَجضِٕ جًاااٖ يِلَاااٖ جل٘اااحس ذاااحٍٔ
ٍهاااي جل٘اااحسِ ٍجلطراااح ًَْاااَزٕ
(ذ٘حتٖ1995 ،م)29 :
ٗححٍل جلر٘حتٖ أى ًٗ٘س جلحد هى جلح٘حٓ سَٗحً لْصج ٗػطخ ذَٗٓ ل ٖٛتَٗم ذٗحٗح ضاًالت
جلحد ذتوعٕٗ جلُن ٍجلحعى .ئى تٛطٗط "هعٖاٖ ،هعٖاٖ" للتأ٘ٚاس يلاٖ ذالغاِ هاي جلُان
ٍجلحعى ٚوح أًِ ٗلًد زٍضجً ّحهحً ْٖ ذلٕ هَسٖ٘ٗ أحٌح جًتٗحل جلتأح٘ط جلٌٓساٖ للُان يلاٖ
جلٗحضب.
جلر٘حتٖ ضحيط ضٍهحًسٖ ئال أى غالح يرسجلػرَض جلتزاأ ئلاٖ جلًطإ جلاصٕ ٗحخاِ يلاٖ
جلح٘حٓ ٍجلتٌطف ًٗ ًِٛحًٖ هي جلحعى الًكٓح ضاًلٔ جلحاد زجذلاِ جلتػاَٗط جلاصٕ ًٗتراط
أرول هي تػَٗط جلر٘حتٖ ٍذحغٔ أى جلر٘حتٖ َحضٔ زجتوحً ذحالضت٘حٔ ٍجلرًاس ياي جلوحراَخ
ٍٗطٕ ٚل ضٖ ذَغحلِ ٍلن ٗرتٛط تػحٍٗط ٚخ٘طٓ لصل.ٙ
توصیف الوطن ػنذ ػبذالصبور
ئى جلطَٔ للَقي ٍجحسحس جلرًس يٌِ لِ تحضٗد قَٗل ْٖ جلطًط جلًطذٖ ٌْطجُ ْٖ ذسجٗأ
جٛضًحض هٌَقحً ذَغّ جٛقاللً .طأ جلطًط جلَقٌٖ ْٖ جٛذ٘حت جلوًحغاطٓ ْاٖ ذسجٗأ جلٗاطى
جلتحسى يطط جلو٘الزٕ ذًس ّزَم ًحذلَ٘ى يلٖ هػط ًٍوح ْٖ أضًحض جلطًطج جلاصٗي جؾاكطٍج
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ئلٖ تط٘ أٍقحًْن ٍجلْزطٓ ئلٖ أهطٗٛح جلطوحل٘ٔ ذسارد جلٓٗاط ٍجلهاطٍِ جلػاًرٔ هاح ذًاس
جلحطٍخ جلسجذل٘ٔ.
ذسأ جلطًط جلَقٌٖ ْٖ هػط يلٖ ٗاس أضذًأ ضاًطج (ضْحيأ جلكْكاحٍٕ ،يراسجهلل ًاسٗن،
جلرحضٍزٍٕ ،جسوحي٘ل غرطٕ) ٍٚحى لْن زٍض ّحم ْٖ ٗٗهأ جلطاًَخ ٍئضاًحل ضٍح جلٓٛاحح
ٍحج جلٌحس يلٖ جلٌؿحل ؾس جالستًوحض ٍجلوساتًوطٗي هواح أزٕ ئلاٖ ًٓاْ٘ن ٍسازٌْن.
ْٛحى ٍغّ غالح يرسجلػرَض للَقي ذأًِ ذطد ذٌتِ جلطوس جلصّر٘ٔ يلاٖ ساكح غارطٕ
ٍظٗي جلٗوط ٖوتِ ٍتْد يلِ٘ جلطٗح ٍلٛي ٗح أسٓحُ يلٖ ّصج جلرطد جلصٕ سٗف ْٖ هساتٌٗى
جلعهي ٍتْسهت أسحسحتِ:
«أذ ٖٛذطرحً يطٗحى جلػسض جلوٓتَح /جلطوس ...جلَضان جلاصّرٖ يلاٖ جلواتي جلػارطٕ/
ٍجلٗوط يلٖ هٓطِٖ جلًحلٖ /زٗ ٙجلطٗح /ئِٗٗ ،ح ظهي جلترطٗح /جلرطد تْاحٍٕ ْاٖ هساتًٌٗٙ
جلولحّٖ /سحٖف ْٖ جٍٛضحل جلسّذٖٗٔ /حتوتح جلرطد جلوزطٍح /آُٗ ،ح ٍقي»(ًٓسِ)360 :
ٍٗطرِ غالح جلَقي ذٓطس ٗسحذٕ ئلٖ جلوًطجد تعٌِٗ جلٚلة ٍجلوطرحى ٍٗػاْل جلٓاطس
ل٘سحيسُ ْحضسِ ٍلٛي ٗح حسطتح يلٖ ّصج جلٓطس جلصٕ ذحًِ جلاعهي ٍتطٚاِ ئلاٖ جلاسرحل٘ي
جلصٗي سلرَُ رَّط يٌِ٘٘ ٍٖسوَُ ذٌْ٘ن.
«أذ ٖٛهْطجً ٍححذحً هطسٍزجً ْٖ زضخ جلوًطجد ئلٖ جهلل /هْطجً ذزٌحح٘ي ،جلطٗص هي جلٓؿأ/
ٍجلَضٍٖ ،جللإلإ ٍجل٘حَٖت /هْطجً ٗػْل ٍٗحوحنٌٗ /تهط ْحضسِ جلوًلن /ئِٗٗ ،ح ظهي جًٛاصجل/
رح جلسرحل /جلسرحالى ،جلًططٓ زرحل٘ي ،جلوحتٔ ،جلوحتتحى ًعيَج جلطٗص ،سلرَج ٗحَٖت جلَضٖ/
ٍجٖتطيَج ،حن جٖتسوَج رَّط يٌِ٘٘ جللإلإتٖ /آُٗ ،ح ٍقي»(ًٓسِ)361 :
لن ٗتط٘ غالح يرسجلػرَض ضهعجً هي ضهَظ جلَقي ئال ٍذ ٖٛيل٘اِ أٍ هسحاِ حتاٖ يلان
هػط لن ُٗد يي شٌِّ ذل ٍغِٓ ْٖ ٖػ٘سٓ ذًٌَجى «هطتٓى أذسجً» ٍجيترطُ أرول ضٖ ْٖ
يٌٖ٘ جلطحيط َْْ ذٓحٔ يه٘ن هحرَخ يحل ٍهْ٘د ٍَّ ،يلن جلح٘حٓ ذل ٍجلَٛى ذأسطُ ٍَّ
ضهع جلًل٘ٔ ٍجلحطٗٔ ًٍٗترط جلوػطَٗى لحهٔ جضتٓحو جلًلن أَلٖ لحهٔ ْٖ ح٘حتْن لصل ٙذٌَج
تلٔ لَ٘ؾى يلْ٘ح يلوْن ٍٗرٖٗ هطَْيحً ًٍٗتراطٍى ٖلاَذْن ظٌٗتاِ ٍراَجّطٍُّ ،اَ أروال
ٍأضطِ جٛض٘ح ٗؿح ٙلِ جلُطٍخ ٍتهلِ جلُ٘اَم ٍٗٗرلاِ جلٗواط ًٍٗحًٗاِ جلطإٓ جلواسهٖ
ٍٗحطٔ جلوػطَٗى أرسحزّن لٗ ٖٛرٖٗ هؿح ٗرتسن هخل ضرع آهال ْاٖ ل٘احل جل٘اأس
ٌٍٗحزِٗ جلطحيط ٖحتالًٗ :ح يلوحً هًٓوحً ذحلطوَخ:
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«لتطتٓى ،لتطتٓىٗ ،ح أْٗح جلوز٘سٗ /ح أرولَ جٛض٘ح ْٖ يٌّٖ٘ ،أًاتِ ٗاح ذٓاحٔٗ /اح أْٗاح
جلًه٘نٗ ،ح هحرَخٗ ،ح ضْ٘ىٗ ،ح هْ٘دٗ /ح ٚلَّ ضٖ ی ٚحى ْٖ جلح٘حِٓ أٍ َٗٛىٗ /اح يِلَواٖٗ ،اح
يِلَنِ جلحطْٗٔ /سج تل ٙجللحهِٔ جلوز٘سِٓ جلخطٗٔ /هؿاٖ ئلاٖ جلساَٛىِ هاي أحرحذٌاح ألاَِ/
ل٘زًلَج ٖلَذْن تالً هي جلتُّطجخَٗٗ /م َِْٖ جلًِلَن /ل٘ٓتلَج يطٍَْٖن سحضًٗٔ هز٘سِٓٗ /عٗيُ ْطيِْح
جلًلن /لٌ٘سزَج أٗحهِْن زٗرحرًٔ ذؿطج تطِ ِْٖ جلَْج َٚ /رِْ ٙجلٌر٘لٗ ،ح يلنٍ /هي ذ٘حؼ
جلوٗلت٘ي ،ح٘ي تطرَػحى للسوح  /تستوكطجىِ ْاٖ ل٘احلٖ جل٘اأسِ ذساؤَ جلطراح ّ /اللُاٙ
جلَس٘نٗ ،ح يلنْ /تطتٓى ٗح أضطِِ جٛض٘ح  /أْسٗ ٙغحيسجً جلٖ جلساوح ٚ /كاحتطٍ هايَ جلزٌاحىِ
ٌُٗٗطُ جلسححخِ ٍجٛرَج  /لتؿح ٙجلوسح ل /ٙسححذٌٔ سرٌِ٘ تهلٍ /ٙجلٗوطُ جلعجّٖ ٗٗرِّلُا/ٙ
ٕ جلورؿَخ ذحلاسهح ُٗسال /ٙلٌحتاطٔ يلاٖ جلواسٕ رساَهٌِح لٛاٖ تٌُ٘ا َط أًات»
ٍجلطٓ ُ
(يرسجلػرَض1969 ،م)164 -165 :
ٗطرِ غالح يرسجلػرَض جلَقي ذأسكَضٓ ححٚتْح جلطوس ًٌٗٛس ْْ٘ح جلزوحل ٍجلؿا٘ح
ٍجلكرً٘ٔ جلرالذٔ ٍجٛلَجى جلورتلٓٔ هخل هطآٓ ٍؾاًت ٖرحلتْاح هاطآٓ أذاطٕ تراتلف ْْ٘اح
جٛلححى ٍجلوَسٖ٘ٗ رو٘ل ٍٚر٘ط ِْ٘ ًْط أيلٖ جلتلٔ ٍظَّض ٍيكاَض ٍلٛاي آُ هاي جلعهاحى
جلصٕ ذسل ححلِ ٍجلحٛحم جلهحلو٘ي جلصٗي ذسزٍج روحلِ جٛسكَضٕ ًٍْرَُ:
«ْحذٖ ٖٛػطجً أسكَضٗحً هي رلَٓ ألَجى /تُعل ح٘ي توس جلْ٘ح جلطوس جلوًكح  /ححرتْاح
هي ذ٘ف جلٌَض جلَؾح  /رلَٓ ألَجى أذطٕ /،تتَلس هٌْح ،ألَجى ،توسح ظضٖتْح أٍ ذؿاطتْح أٍ
زٌٚتْح ْٖ غسض هطجٗح /هحتلٔ ْٖ ٍرِ هطجٗحٗ /تزسز جٗٗحو جٛلَجى يلٖ ئٗٗاحو جلوَساٖ٘ٗ/...
جلوَسٖ٘ٗ تتَلّس هي قطٖحت جًٛسحم يلٖ ذلَض جلططْحت /يكطجً هرتلكحً هٌسازوحًٚ ،حإلٗٗاحو/
رح جلعهي جلوٌحفّْ ،حف يلٖ جلٗػط جٛرالِ /رًلَُ هراعى هٌَْذاحت ،هرُاٖ ،هاأذَضُ
ْطّت هي آذْح جلٗػط جٛسكَضٓ آُ ٗح ٍقٌٖ»(يرسجلػرَض ،جلسَٗجى(ْػَل هٌتعيأ) ،د ،3ذاٖ
تح)473-471 :
«هػطُ جلَلَز ًوت ،ِٙحَّن ئسترلَٓت ِٙيلٖ شضجّح»(ًٓسِ)364 :
ٗتحسث يرسجلػرَض يي جٛهزحز جلوحؾ٘ٔ إلْْحم يوٕ جلوٗػَز ْ٘طارِ جلاَقي ذحؿاي
جٛم ِْ٘ أهي ٍأهحى ٗوٌحِ جلْسٍ ٍجلس ٌٔ٘ٛل ٌِٛحاعٗي ٛى ٍقٌاِ ذ٘اس جلحٛاحم جلهاالم
جلصٗي زهطٍُ ٍقي َّ ْٖ يٌٖ٘ يرسجلػرَض ٖػط ضْ٘ى ٍرو٘ل.
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توصیف الوطن فی شؼر البیاتی
يرسجلَّحخ جلر٘حتٖ ْٖ ضًط «هَجل ذُسجزٕ» ًٗترط ذُسجز ضهعجً للوسٌٗٔ جلٓحؾالٔ ذحٛذاص
ذً٘ي جاليترحض جٛغل جلوْن للوٛتد جلطٍهحًسٖ جلصٕ ٗطرى ئلٖ جلكرً٘ٔ ٍٗو٘ل ئلاٖ حاد
جلَقيٍٗ ،تأهل ضؤٗٔ سوح ُ جلٌ٘ل٘ٔ ٚسرلٔ ٍرسجٍلِ ٍرو٘ى ههحّط جلزوحل ٍٗكلد رو٘اى
أّل جلوسٌٗٔ ذحسطٓ ٍجضت٘حٔ:
«ذُسجز ٗح هسٌَٗٔ جلٌزَمٍ /جلطاوس ٍجٛقٓاحلُ ٍجلٛاطٍمٍ /جلراَِ ٍجلْواَم /هتاٖ أضٕ
سوح ٘ جلعَضٖح ؟ /تٌرِؽ ذحللَِْٓٔ ٍجلحِٓ٘ي /هتٖ أَضٕ زرلَٔ ْاٖ جلرَطٗاّ؟ /هلتَِْراحً حاعٗي/
تْزطُ جلكَ٘ضٍ /أًتِ ٗح هسٌٗٔ جلٌر٘لِ ٍجلرٛح  /سحًٖ٘ٔ ذؿطج ِ /تاسٍض ْاٖ حسٗٗأِ جٛغا٘لِ/
هتٖ أَضٕ ضحضيِ ٙجلكَٗلَ؟ /تُسلُِ جٛهكحض ْٖ /يتؤِ جلٌْحضٍِ /أي٘يِ جلػُحضِ تططُٔ ذحلكرًِ٘ٔ
ٍجلػٓح ٍّ /ن ٌٗحهَىَ يلٖ جلطَغّ٘ /هتٖ أضٕ ضًَرٖ!ٗ /ح هسٌَٗٔ جلٌزَمِٗ .../ح ٍقٌٖ جلرً٘اس/
ٛرلِ يٌ٘٘ ٙأًح ضطٗسٌٛ /رل يٌ٘٘ ٙأًح ٍح٘سٌّ ْٖ /صُ جلسٍِجهِٔ جلسَزج ّ ْٖ /اصُ جًٛاَجضِ
هتٖ أَضٕ سوح ٘ جلعَضٖح ٍٍرْ ٙجلػحهس»(ذ٘حتٖ1995 ،م)255-254 :
ئى جلػوت لن ٗزًل جلٗطٗٔ ههلؤ هٛسضٓ ٍجلر٘حتٖ ٗستلص ْٖ ناالل جٛضازحض ٍٗطاَٛ
ئلٖ جهلل جلُطذٔ جلتٖ أسطتِ ٍأٍزت ذطرحذِ ٍسحٖتِ ئلٖ جلْطمْٗ ،س رّ جلسم ْٖ يطٍِٖ ٍّحى
رسسُ ٍٗٗتطخ هي جلوَت هى ٚل لحهٔ ٍٗكلد هي جهلل يٌس جلًَزٓ ئلٖ جلاَقي أى ًٗ٘اس
لِ ح٘حتِ:
«هي جسٓلِ جلسلنِ ًحزٗتٗ ٙح ضذحُ /رِلسٕ ٗسحٖف ْٖ جلهالمِ /ضًطٕ ضحخٌ ،قحتطُ جلطرحخِ
ِٗسّ ْٖ /جلؿَرحخِ هٌٛسطَ جلزٌِحح /جلٌسٍُ ْٖ جلًطٍِٔ ٍجالٍضجِٔٗ /زّ /هخلَوح ٗزّ /جلحرطَ ْاٖ
جلسٍِجٓ ...ضذحُ قحلَت َُطذتٖ ضذحُ /...جلل٘لُ قحل ٍقحلَت جلح٘حْٓ /أٗيَ ٗاح ضذاحُ /ضوسا ٙتُح٘اٖ
جلحِزِط جلطه٘نٍِ /تطًل جلِْط٘ن»(ذ٘حتٖ1971 ،م ،جلصٕ ٗحتٖ ٍجلصٕ ال ٗحتٖ)81 :
جٛلٓحل جلحعٌٗٔ جلتٖ ٗسترسهْح جلر٘حتٖ ْٖ أضًحضُ تٌرى هي أيوحٔ جالسات٘ح ٍجلحاعى
ٍجالًٛسحض ْٖ جلح٘حَٓ .ن جالذتًحز يي جلَقي ذحلٌسرٔ للر٘حتٖ حٗ٘ل رسجًْْ ،ن زجتان جلتٓ٘ٛاط
ذوَيس يَزتِ ئلٖ رٌتِ جٛضؾ٘ٔ .جٗٛحم جلزو٘لٔ جلتٖ توط ٚل لحهٔ أهاحم يٌ٘٘اِ ٍذسارد
ّصج جلر٘حل ٍجْٛٛحض ٗسترسم جلٛلوحت جلتٖ ٗوٌْٛح أى تػَض ألن جلٓطجٔ للورحقد .جلر٘احتٖ
ٚأٖطجًِ جلطًطج جلًطخ ًٗس جلَقي جلوسٌٗٔ جلٓحؾلٔ ٍٗثي ذسرد جلُطذٔ ٍجلرًس يٌِ ٍٗتحساط
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زجتوحً يلٖ جلح٘حٓ ْٖ ضذَو جلَقي ٍٗٓٛط ذزوحل جلَقي ٚل َٗم ٍ ٔ٘ٓ٘ٚجلٌزاحٓ هاي جلُطذأ
جلتٖ أهسٛت ذًٌِٗ.
نتیجة البحث
ٍلس غالح يرسجلػرَض ٍيرسجلَّحخ جلر٘حتٖ ٍتطيطيح ْٖ ذُسجز ٍلٌْٛوح أررطج يلٖ تاط٘
هسٗف ضأسْوح ذسرد جلوطحٚل جلس٘حس٘ٔ ٍجالرتوحي٘ٔ لٌْٛواح لان ٌٗسا٘ح ٖاف هَقٌْواح
ٍشٚطٗحتْوح ٍٍغَٓج جلَقي ْٖ أضًحضّوح ذأرول جٛضًحض.
ٚال جلطحيطجى ٚحًح يحضٗ٘ي ٍلٌْٛوح لان ٗزطذاح جلَغاحل لاصلْ ٙااى أضاًحضّوح تٓا٘ؽ
ذحلوطحيط ٍجٛححس٘س.
هي جلَٗجسن جلوطتط ٔٚجٛذطٕ جلتٖ ٗوٛي شٚطّح جلُان ٍجلحاعى ٛى أْٛحضّواح تًتواس
يلٖ جٛححس٘س ٍجلًَجقّ ًٌٍٗٛس ْٖ أضًحضّوح جلُن ٍجٛسٖ.
ٗوٛي ضؤٗٔ هإلٓحت جالضت٘حٔ ٍجلطٍهحًس٘ٔ(جلحد) ذَؾَح ْٖ أضاًحضّوح لاصلٗ ٙوٛاي
تػااٌْ٘ٓوح هااى جلطااًطج جلطٍهحًساا٘٘ي ٍجلٌَسااتحلز٘٘ي ٍلٛااي لاا٘س لوإلٓحتْوااح ذاال ٛى
أضًحضّوح هل٘ثٔ ذحٛححس٘س ٍجلًَجقّ جلتٖ ترطظ يوٕ جلحعى ٍجلٓطجٔ.
ئى أٍغحِ جلطحيطٗي ٖطٗرٔ هي ذًؿْوح ئال أى ذ٘حى جلر٘حتٖ ْٖ هإلٓحتاِ هتػال ذاحلُن
ٍجلػًَذحتٍ ،هي جلوحتول أًْح هحرٍَٖ ٔٚحس٘ٔ ذسرد جلوطٗٔ ٍؾُف جلٌٓاٖ جلاصٕ يحًاحُ
ْٖ ح٘ي أى ٍغّ غالح يرسجلػرَض لك٘ٓٔ ٍهل٘ثٔ ذحلًَجقّ ٍجٛححس٘س.
يلٖ جلطَن هي ٍرَز َٖجسن هطتط ٔٚذ٘ي جلطحيطٗي ئال أًْوح لن ٗتأحطج ذرًؿاْوح ٚخ٘اطجً
ٍٍغٓح جلَقي ٍجلوسٌٗٔ جلٓحؾلٔ ٍجلحد ذرطجئ.
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المصادر والمراجغ
جسَجض ،هَسٖ1381 .ش ،اس سزيد تاران تا مشامیز گل سزخ ،تْطجى :جًتطحضجت سري.
جلَ٘ت ،تٖ جس1375 .ش ،تزگشیدٌ آساد در وقد ادتیی ،تطرواِ سا٘س هحواس زجهاحزٕ،
تْطجى :جًتطحضجت يلوٖ.
جلر٘حتٖ ،يرسجلَّحخ1926 .م ،سفز الفقز يالثًرة ،ذ٘طٍت :زجض جٙزجخ.
جلر٘حتٖ ،يرسجلَّحخ1971 .م ،الذی یأتی يالذی ال یأتی ،ذ٘طٍت :زجض جلًَزٓ.
جلر٘حتٖ ،يراسجلَّحخ1995 .م ،األعمیال الشعؼرية ،ذ٘اطٍت :هإسسأ جلًطذ٘أ للسضجساحت
ٍجلٌطط.
تَْٕ٘ ذ٘ؿَى ،ح٘سض ،ٔ1413 .صالح عثدالصثًر ،ذ٘طٍت :زجض جلٛتد جلًلو٘ٔ.
ررطجى ،ررطجى ذل٘ل .ذٖ تح ،المجموػعة الكاملعة لمؤلفات جثزان الؼربیعة ،ذ٘اطٍت :زجض
غحزض.
زجز ،س٘وح1382 .ش ،فزَىگ اصطالحات ادتی ،تْطجى :جًتطحضجت هطٍجضٗس.
س٘س حسٌٖ٘ ،ضؾح1366 .ش ،مکتةَای ادتی ،تْطجى :جًتطحضجت ً٘ل ٍ ًگحُ.
ضًٖٓ٘ ٚس ،ٌٖٚهحوسضؾح1380 .ش ،شعز معاصز عزب ،تْطجى :جًتطحضجت سري.
غحلح ،هسًٖ1986 .مَ ،ذا ًَ الثیاتی ،ذُسجز :زجض جلطإٍى جلخٗحْ٘ٔ جلًحهٔ.
غحتٍَٗ ،سّ1978 .م ،الشعز الحز فی العزاق مىذ وشأتٍ حتیی عیا  ،7951ذُاسجز:
هكرًٔ جالزٗد جلرُسجزٗٔ.
يرسجلػرَض ،غالح1969 .م ،الدیًان ،ذ٘طٍت ،زجض جلًَزٓ.
يرسجلػرَض ،غالح1998 .م ،الدیًان ،ذ٘طٍت :زجض جلًَزٓ.
يرسجلػرَض ،غالح .ذٖ تح ،الدیًان؛ فصًل منتزػة ،د ،3ذ٘طٍت :زجض جلًَزٓ.
هرتحضٕ ،هحوس1372 .ش ،اوسان در شعز معاصز ،تْطجى :جًتطحضجت تَس.
ٍجى ت٘اا،مْ ،ل٘ا 1370.ش ،رماوتیسیید در فزاوسییٍ ،تطروااِ َالهًلااٖ ساا٘حض ،تْااطجى:
جًتطحضجت ذعضگوْط.
جل٘حًًْٖ٘ ،ن1983 .م ،تطًر الصورة الفنیة فی الشعز العزتی الحدیث ،زهطإ :جتّحاحز
جلٛتحخ جلًطخ.
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ٖع زضجساحت للًاحلن جلًطذاٚ هط: ذ٘طٍت، أعال األدب العزتی المعاصز،م1996 .ٖجل٘سَي
.جلوًحغط
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