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الملخص
بىّ األدة الًشثٖ هٌز يػَسُ األٍلٖ ؤغجح هل٘ئبً ثإضًبس سثبئ٘ٔ تضخرش ثبلًبقٓرٔ ٍالوطربيش
الحضٌٗٔ؛ ل ٌِٛاستٖٗ هٌز الًػش الحذٗثْ ،بستكبو ثًؽ الطًشاء ؤى ٗدًلرَا هري الحرضى
بحسبسبً هػبحجبً ْٖ ؤٚثش ؤيوبلْن الطًشّٗٔ؛ ْطبو ْٖ ضًشّن ثزل ٙسًبت األسٖ ٍاألًر٘ي
ٍالطٍ َٕٛغبست هطبيش الحضى سوبت ثبسصُ تهْش هي خرل تدربسثْن الطرًشّٗٔل ٍلٛري
ٌّب٘ هشاتت هي التٓبٍت ْرٖ هطربيشّن ٍهرَآْٖن الشٍهبًسر٘ٔ ٍثَايثْربل ّرزا الوٗرب
ثبلوٌْح الَغٖٓ ٍالتحل٘لٖ اٍالً ٗتٌبٍ اإلٗٗبيربت الشٍهبًسر٘ٔ الحضٌٗرٔ ْرٖ ضرًش ًربص٘
الولئٍ ،ٔٛغلح يجذالػجَسٍ ،يجذالوًكٖ حدبصٍٕ ،ثذس ضربٚش السرّ٘بة ؤًوَرخربًل ثبً٘ربً
ٗٛطّ يي الًَاهل الوسبّؤ ْٖ تؿخ٘ن هطبيشّن ٍتٌَْٗٛربل ثبلثربً ٗتجر٘ي االتّدبّربت
ٍالذٍايٖ الٌٓس٘ٔ ٍاالختوبي٘ٔ ٍالٓلسٓ٘ٔ ٍالوتبْ٘ضٗٗ٘ٔ لتًج٘شاتْن الشٍهٌس٘ٔ الحضٌٗٔل
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المقذمة
بىّ هب ٗػ٘ت اإلًسبى هي َْات هحجَة ؤٍ حػَ هٛشٍُ ْ٘وب هؿٖ هري ؤصهربى ْْرزا
ٗسوِ٘ الًلوبء "ثبلحضى" ٍالحضى "ٗختلّ يي الْن ٍيي الُنْ ،وب ؤغبث ٙهوب ال ٗلئورٙ
ْ٘وب هؿٖ َْْ الحضىل ٍهب ؤغبث ٙهوب ال ٗلئوٍ ٙال َٗاْٗ ْٖ ٙالحبؾش ْْزا َّ "الُرن"
هب تخطٖ هوب س٘ٗى ْٖ الوستٗجل ّزا ٗسوٖ "ثبلْن"ل ٍٗتّؿح ؤًِ لري ٗسرلن ؤحرذ هري
الحضى ٍّزُ ّٖ قجً٘ٔ ح٘بٓ الذً٘ب الوًبًبٓ ٍالوٗبسبٓ التٖ َٗاخْْرب اإلًسربى ْرٖ نشٍْرِ
الوختلٓٔ ٍؤحَالِ الوتٌَئْ ،لْزا ٚبى هوّب تو٘ضت الدٌٔ ثِ يي الذً٘ب ؤًِ ل٘س ْْ٘رب الُرن
نَ اَ َ مَ َس ُهَْ ُِم
ٍالْن ٍالحضى ،ح٘ث َٗٗ اهلل تًبلَٖ ﴿ :ما فٔي ُص ُدو ٔر ٔهم ِّم ِن ٔغ ٕٓل إ ٔ ِخ َوانا ّ َعلََي ُس َُُ ٕر ُم َتقََا ِِٔ ٔ َ
نَ﴾(الحدش)51 -54 /ل
فٔيَْا ن ََص ْب َو َما هُم ِّم ِنَْا ِ ُٔس ِخ َُجٔ َ
ٍهٌز ؤى ؤٍخذ اهلل اإلًسبى هي الًذم َّ ًٗبًٖ ؤصهٔ الح٘بٓ ٍٗذس٘ هب ْْ٘رب هري خ٘رش
ٍضّش ٍسشٍس ٍحضىل
ضًَس اإلًسبى ثبأللن ٍالحضى نلّ سِْ٘ٗ ْٖ الح٘ربٓ ٍّرزُ اٙالم تٛرَى لٓٗرذ يضٗرض ؤٍ
ى هورب ٗحرت ٍٗشٗرذ ْرٖ الح٘ربٓل ًحري ًدرذ ث٘ربى ّرزُ
ؤهٌّ٘ٔ ؤٍ ًًؤ ؤٍ تٛرَى لحشهرب ٍ
االختلخبت ْٖ ضًش الطًشاء هي الًػش الدبّلٖ حتٖ ضًشاء الًػش الحذٗث ًٍرشاُ خبغرٔ
ْٖ ؤضًبس الوزّت الشٍهبًسٖ ٚبلطًَس الحبد ثبأللن يٌذ ؤثٖ الٗبسن الطبثٖ ٍبثشاّ٘ن ًربخٖ
ٍللل؛ ٍلٛي ًحي ْٖ ّزُ الذساسٔ ٖوٌب ثذساسرٔ هطربيش الحرضى الشٍهبًسرٖ ٍتدل٘بتْرب ْرٖ
األدة الًشثررٖ الوًبغررش يٌررذ ثًررؽ الطررًشاء الوٌتخجرر٘يٍّ ،ررن ًرربص٘ الولئٛررٔ ٍؤحوررذ
يجذالوًكٖ حدبصٕ ٍغلح يجذالػجَس ٍثذس ضبٚش الس٘بة ًوَرخبل ّزا الوٗرب ثًرذ رٚرش
ًجزٓ يي س٘شٓ ٍح٘بٓ الطًشاءٗ ،جحث يي نبّشٓ الحضى الشٍهبًسرٖ ْرٖ ؤضرًبسّن ثػرَسٓ
استٗشائ٘ٔ هَخضٓ ،ثن ٗطر٘ش بضربسٓ يربثشٓ بلرٖ دٍايرٖ ّرزُ الهربّشٓ ٍثَايثْرب الٌٓسر٘ٔ
ٍاالختوبي٘ٔ ٍالٓلسٓ٘ٔ ٍالوتبْ٘ضٗٗ٘ٔ ٍللل يٌذ ّاالء الطًشاء ًوَرخرب ثبلذساسرٔ ٍالتٌٗ٘رتل
تْذِ ّزُ الَسٖٔ الجحث٘ٔ بلٖ دساسٔ دٍاٌٍْٗن الطًشٗٔ للحػَ يلرٖ الَخرَُ الوختلٓرٔ
هي الوطبيش الشٍهبًس٘ٔ الحضٌٗٔ ْٖ ؤضًبس الطًشاء الوزَٚسٓ ْٖ ًع الوٗب ٚوب تحبٍ ؤى
تهْش ثإى هب ّٖ الًَاهل الوختلٓٔ التٖ ؤثشت ْٖ اتدبّْن الطًشٕ ٍؾخوت آالهْن؟ ٍْٖ
ؤّٕ خَاًت تَٛى آالهْن؟ ًٍٗ ّ٘ٚجّشٍى يٌْب ْٖ ؤضًبسّن؟ ٍٖذ سٚرض الوالرّ ْرٖ ثحثرِ
يلٖ التحل٘ل ٍالتكجٍٕ٘ ،استٗػبء التدبسة ٍالٌػَظ الطًشٗٔل
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خلفیة البحث
لٗذ ؤضبس الٛث٘ش هي الٛتبة ٍالجبحث٘ي هي الًرشة ٍالٓرشإ بلرٖ لوحربت هري نربّشٓ
الحضى ٍتدل٘بتْب الوختلٓٔ ْٖ ضرًش الطرًشاء ْرٖ األدٍاس األدث٘رٔ الوختلٓرٔ ثػرَسٓ يبهرٔ
ٍخبغٔل ْٖ هب ٗلٖ ًط٘ش بلٖ ثًؽ الٛترت ٍالوٗربالت الوختلٓرٔ الترٖ ؤًدرضت ْرٖ ّرزا
الودب :
8ل «الحضى ْٖ ضًش ؤثٖ ْشاإ الحوذاًٖ» لًجذاهلل هٌػَس الوكشْٖ(ال تإ)
2ل «الحضى ْٖ ضًش ثذس ضبٚش الس٘بة» لخلّ سض٘ذ ًًوبى(ال تإ)
9ل «الحضى ْٖ ؤضًبس ًبص٘ الولئ »ٔٛلوٗػَد الًجبسٖ(8311م)
5ل «نبّشٓ الحضى ْٖ ضًش هتون ثي ًَٗشٓ ال٘شثَيٖ» لوحوذ يوش(ال تإ)
4ل «الحضى ٍاأللن ْٖ ضًش بثشاّ٘ن ًبخٖ» للجبحث ثْوي ّبدٗلَ(ال تإ)
« .6الحضى ٍالٛأثٔ يٌذ ضًشاء هذسسٔ ؤثَللَ» لسل٘وبى الًٌضٕ (ال تإ)
7ل «ًجشات الحضى ْٖ حجس٘بت هسًَد سرًذ سرلوبى ٍؤسرشٗبت الوًتورذ ثري يجربد»
للذٚتَس ضْشٗبس ّوتٖ ٍسؾب ٘ٚبًٖ(8931ش)
1ل «تإهلت ْٖ الطًش الحضٗي» ألسوبء يجذالشحوي يٗ٘ل(2182م)
3ل «الحضى ٍاأللن ْٖ ضًش هحوذ الوبََـ» للذٚتَس غبدٔ ْتحرٖ دّٛرشدٕ ٍ لللرِ
حس٘ي پٌبّٖ(8932ش)
81ل «نبّشٓ األلن ٍالحضى ٍالُوَؼ ْٖ الطًش الحش :ؤسجبثْب ٍ ههبّشّب» لوػكٖٓ ثري
الحبج(2189م)
88ل «نبّشٓ الحضى ْٖ الطًش ال٘وٌٖ الوًبغش» للجبحث هحوذ ًبغش سرً٘ذ الوكْرشٕ
(2111م)
82ل «الحضى ٍالوَت ْٖ دَٗاى «هشث٘ٔ الٛتّ الجل٘ل»» للذٚتَس الوًتوذ الخشاص(ال تإ)
ٍَ٘شّب هي الذساسبت الوتٌربثشٓ ْرٖ ثٌبٗرب الٛترت ٍالودرلت الوٌطرَسٓ ْرٖ الوَاٖرى
اإللٛتشًٍ٘ٔ التٖ سثوب خبءت ثإض٘بء هْؤّ يي نبّشٓ الحضى ٍتذاي٘بتْب ٍتدل٘بتْب الوختلٓرٔ
ْٖ ضًش ّاالء الطًشاءْ ،بتتْب ؤض٘بء ؤخشٕ ال تٗلّ ؤّوّ٘ٔ يٌْبٍ ،سَن رل ٙلرن ًًثرش يلرٖ
دساسررٔ ضرربهلٔ ٍاْ٘ررٔ هشٚررضٓ لوَؾررَو الوٗررب  :اإلٗٗبيرربت الشٍهبًسرر٘ٔ الحضٌٗررٔ :ثَايثْررب
ٍتذاي٘بتْب الوختلٓٔ يٌذ الجًؽ هي الطًّشاء الوًبغشٗي الوٌتخج٘ي ًوَرخبًْ ،لزل ٙسَجٌرب
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ْٖ هٌبٖطٔ تج٘٘ي ٍخَُ ٍهَاّٖ هختلٓٔ لْزُ الهبّشٓ ْٖ ضًش الطًشاء الوٌتخج٘ي الرزٗي
تكشٌٖب بلْ٘ن ْٖ ّزا الوٗب ل
األسئلة والفشضیات
ٗجٖٗ ثًؽ ؤسئلٔ ّبهٔ ًٍشهٖ يجش ّزا الوٗب بلٖ الجحث يٌْب ٍّٖ:
8ل هب ؤّن هطبيش الحضى الشٍهبًسٖ لذٕ الطرًشاء ًربص٘ الولئٛرٔ ٍغرلح يجذالػرجَس
ٍيجذالوًكٖ حدبصٕ ٍثذس ضبٚش الس٘بة؟
2ل هب ّٖ ؤّنّ الجَايث ٍالذٍايٖ الوختلٓٔ التٖ تذْى ّراالء الطرًشاء لْرزُ اإلٗٗبيربت
الحضٌٗٔ؟
ٍالٓشؾ٘بت التٖ ٗذٍس حَلْب ّزا الوٗب ّٖ:
8ل ٚبًت هطبيش الحضى لذٕ ّاالء الطًشاء ،هتًذدٓ الوهبّش ٍالَخَُ ٚوب ٚبًت ثَايثْرب
ٍتدل٘بتْب ّٛزا؛ ْٛبًت هطبيش لوَّٖ اختوبيٖ ٍٍقٌٖ ْٖ ٍخْْب الشٍهبًسٖ ْرٖ ؤضرًبس
ًبص٘ الولئٔٛل ٍٚبًت هطبيش لوَّٖ ْٛشٕ ْٖ ثحث غلح يجذالػجَس يي راتِ ٍبحسبسِ
ثبلؿ٘بول ٍٚبًت هطبيش لوَٖرّ حؿربسٕ ْرٖ بحسربإ يجرذالوًكٖ حدربصٕ ثوحبغرشٓ
الوذٌٗٔ لزٍاتْن ٍْسبد الًلٖبت اإلًسبً٘ٔ ْْ٘ربٚ ،ورب ٚبًرت هطربيش لوَٖرّ رٕ هلهرح
ه٘تبْ٘ضٗٗ٘ٔ ْٖ بحسبإ ثذس ضبٚش الس٘بة ثبلوَتل ثوب ؤىّ ّزا الوٗب ًٗورذ بلرٖ دساسرٔ
نبّشٓ الحضى الشٍهبًسٖ ٍٍخَّْب ٍاتّدبّبتْب الوختلٓٔ لرذٕ ّراالء الطرًشاء الوختربسٗي،
ْبلذساسٔ تٗتؿٖ التًّشّٗ ثْن ٍالجحث يري اْٙربٔ هري ح٘ربتْن األدثّ٘رٔ ٍالثٗبْ٘رٔ الّترٖ
ستسبيذًب ْٖ الٛطّ يري ًٓسر٘تْن الخبغرٍٔ ،غرَ ًال بلرٖ الولهرح الخبغّرٔ إلٗٗبيربتْن
الحضٌٗٔ ٍتدل٘بتْب ْٖ ؤضًبسّنل ْلزلٖ ٙجل ؤى ًلحّ ْٖ هَؾرَو الجحرث الشئ٘سرٖ ًٍلٗرٖ
ؾَء الج٘بى يلِ٘ ،الثذّ ؤى ًٗذم ًجزٓ يي ح٘بٓ الطًشاء ٍس٘شتْن ثػَسٓ يبثشٓل
وبزة یسیشة عه حیاة الشعشاء األدبیة والثقافیة
 .1واصک المالئکة
ٍلذت الطبيشٓ الٛج٘شٓ ًبص٘ الولئ ْٖ« ٔٛثُذاد سرٌٔ 8329م ْرٖ ث٘رت ضرًش ٍؤدةل
ؤهّْب ٚبًت الطبيشٓ سلوٖ يجذالشصأ ٌٍ٘ٚتْب ؤم ًضاس ٍٍالذّب الطبيش الًشاٖٖ غربدٔ خًٓرش
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الولئ ٔٛالزٕ خوى َٖ الطًش ٍاالّتوبم ثربلٌحَ ٍاللُّرٔ ًٚربدٓ الطرًشاء آًرزا٘ل دسسرت
الطبيشٓ ًبص٘ الولئ ْٖ ٔٛداس الوًلو٘ي الًبل٘ٔ ْٖ ثُذاد ،ثنّ التحٗت ثبلدبهًٔ ٍاستكبيت
ؤى تتوتى ثوٌحٔ دساس٘ٔ بلٖ الَالٗبت الوتحذٓ األهشٗ(»ٔ٘ٛيلوذاسٕ ٍهرشادٕ43 :8931 ،
 )44ل ّٖ سائذٓ هي سٍّاد الطًش الحشّل يولت ؤستبرٓ هسبيذٓ ْٖ ٚل٘ٔ التشث٘ٔ ْرٖ خبهًرٔالجػشٓل «تد٘رذ هري اللُربت اإلًدل٘ضٗرٔ ٍالٓشًسر٘ٔ ٍاأللوبً٘رٔ ٍاللتٌ٘٘رٔ ،ثبإلؾربْٔ بلرٖ
اللُٔ الًشث٘ٔ ٍتحول ضْبدٓ الل٘سبًس ثبللُٔ الًشث٘ٔ هي ٚل٘ٔ التشث٘ٔ ثجُرذاد ٍالوبخسرت٘ش
ْٖ األدة الوٗبسى هي خبهًٔ ٍسًَٛس ؤه٘شٚب»(ٚبهجرل8333 ،مٍٚ )8257 :تجرت يٌْرب
دساسبت يذٗذٓ ٍسسبئل خبهً٘ٔ هتًذدٓ ْٖ الٛث٘ش هي الدبهًبت الًشث٘ٔ ٍالُشث٘ٔل «تَْ٘ت
ْٖ الَاحذ ٍالًطشٗي هي ضْش حضٗشاى ْٖ هستطٖٓ ثبلًبغؤ الوػشٗٔ بثش ّجَـ حبد ْٖ
الذٍسٓ الذهَّٗٔل ٗتو٘ض ضًشُ ثبلحسبسّ٘ٔ الوٓشقٔ ٍثربأللن الحربد»(ه٘طرب خحرب8333 ،م:
 ٍّٖ )941يبضٗٔ الل٘ل ٍّبٍٗٔ األلنّ ،بئؤ ث٘ي الٗجَسل تدذ ْٖ الوسبء غذٗٗبً لْرب ٍْرٖ
الحضى سْ٘ٗبً ٍْٖ الوَت هلراًل ضًشّب ٌٗؿح ٗإسبً ٍتطبئهبًل
 .2صالح عبذالصبىس
هوب ال ض ِْ٘ ٙؤى الطبيش الوػشٕ غلح يجذالػجَس َّ «ؤثشص ضًشاء هػرش ثًرذ ؤه٘رش
الطًشاء ؤحوذ ضَٖٖل ٍَّ ٗوتبص ْٖ ؤًِ ًٗٔذّ هي ضًشاء الكلً٘ٔ ْٖ هسر٘شٓ الطرًش الًشثرٖ
الحذٗثل ٍهوب ٗوتبص ثِ يلٖ سبئش ضًشاء خ٘لِ ،ؤًِ ًهن الوسشح٘ٔ الطًشٍٗٔ ،لِ ْرٖ الٌٗرذ
األدثٖ هالٓبت ّبهٔ»(ه٘طب خحب8333 ،م)213 :ل
يبش ح٘بتِ ْٖ الٗبّشٓ ٍصاس يذٓ يَاغن يشث٘ٔ ٍهذى َشث٘ٔل تلٖٗ تًل٘وِ ٖجل الدبهًٖ
ثوذاسإ الضٖبصٕٗ ٍحػل يلرٖ الطرْبدٓ التَخْ٘٘رٔ(8357م) ثرنّ التحرٕ ثٛل٘رٔ اٙداة-
خبهًٔ ْااد األٍ (الٗبّشٓ) ْتخشّج ْٖ ٖسن اللُٔ الًشث٘ٔ(8348م)ل ٚبى ؤٍ ضبيش هػرشٕ
ٌٗطش دَٗاًبً يبم 8347م هي الطًش الدذٗذٚ ،ورب ٗسروِ٘ ،ؤٕ الطرًش الحرشّ الرزٕ ًٗتورذ
التًٓ٘لٔ َّ «الٌبإ ْٖ ثلدٕ»ل ّزا َّ الطبيش غلح يجذالػرجَس الرزٕ ٍلرذ ْرٖ هذٌٗرٔ
الضٖبصٕٗ ْٖ  9ؤٗبس(هبَٗ) 8398م ٍتَْٖ بثشَ آًًب ًربخن يري هطربدٓ ٚله٘رٔ ،ؤدٕ بلرٖ
بغبثتِ ثإصهٔ ٖلج٘ٔ ْٖ 8318/3/85م ْٖ هٌض الطربيش يجرذالوًكٖ الحدربصٕ»(الوػرذس
ًٓسِ)213 :ل
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 .3أحمذ عبذالمعطی حجاصی
ؤحوذ يجذالوًكٖ حدبصٕ ٍّرَ سائرذ الطرًش الحرذٗث ْرٖ هػرش بلرٖ خبًرت غرلح
يجذالػجَس «ٍلذ ْٖ ٖشٗٔ تل ثوحبْهٔ الوٌَْ٘ٔ سٌٔ 8394م للو٘لدٕ(ثشٚربت8374 ،م:
2؛ الوٌبغشٓٚ ،)99 :8334 ،بًت ّزُ الٗشٗٔ الخػجٔ ؤثشت يلرٖ ًٓسر٘ٔ الطربيش ٍاًًٛرس
رل ٙيلٖ ضًشُ ٍ«تشيشو حدبصٕ ْٖ ؤسشٓ هحجرٔ للطرًش ٍهَسرٖ٘ٗ ٍٚربى ٍالرذُ هحجرب
للوَسٖ٘ٗ ٍالطًش ٍٗول ٙهٛتجٔ تؿنّ ٚتجب ٚث٘رشٓ»(ثشٚربت8374 ،م)2 :ل دسإ الوشحلرٔ
االثتذائ٘ٔ ْٖ ٖشٗتِ ثن خبء بلٖ الٗبّشٓ لَ٘اغل دساستِل «دخل ْٖ داس الوًلور٘ي ٍتخرشّج
هٌْب سٌٔ 8345ٍ 8344م»(سٖ٘ٓ31 :ٔ8594 ،؛ ًٗرل يري هَسرٖ حورَدٓ)7 :2113 ،ل
«حٓم الٗشآى ٍحػل يلٖ دثلَم داس الوًلو٘ي سٌٔ 8344م ،ثنّ يلٖ الل٘سبًس ْرٖ يلرن
االختوبو هي خبهًٔ السَسثَى الدذٗذٓ سٌٔ 8371م ٍدثلَم الذساسبت الوًوّٗٔ ْرٖ األدة
الًشثٖ سٌٔ 8373مل يول ْٖ الػحبْٔ ٍتشؤإ تحشٗش هدلٔ «بثذاو»ل ترش٘ الطربيش ثلذترِ
الشٗٓ٘ٔ ٚوب تخلّٖ يي يولِ ٚوذسإ ْْ٘ب ٍخبء بلٖ الٗبّشٓ لً٘٘ص تدشثٔ خذٗرذٓ ٍٗكرلّ
يلٖ يبلن خذٗذ ًٍٗبًٖ هي ٖسَٓ الوذٌٗٔ ٍح٘بتْب الوًٗذٓ هٗبسًٔ ثح٘بٓ الشّٗ الجسر٘كٔ»
(ه٘طب خحب8333 ،م)592 :ل
 .4بذس شاکش ّ
السیاب
«ٍلذ ثذس ضبٚش الس٘بة سٌٔ 8323م ْٖ ٖشٗٔ «خَ٘ٛس» ٍّرٖ ٚلورٔ ْبسسر٘ٔ «خٔرَِٕ
َُٚس» ٍهًٌبّب «الدذٍ األيوٖ»ل تٗى ّزُ الٗشٗٔ ْٖ خٌَة الًرشأ ٖشٗجرٔ هري الجػرشٓ»
(حبخٖصادُ8931 ،ش)87 :ل «ًطإ ٗت٘وب ثسجت ٍْبٓ ؤهِْٛ ،بى ٗجحرث ْرٖ ٍخرَُ الٌسربء
يي هلهح ٍخِ ؤهِ»(ّبدٕثرَس ًْضهرٖ8931 ،شْ ،)893 :حٔرشِمٓ يكرّ األم ٍرأ قًرن
ال٘تنل تضٍّج ٍالذُ ثًذ رلْ ،ٙإخز ٗٛشُ ٍالذُ ،ؤٍ ٗتػَّسُ ٖبس٘بً ٍنبلوبً ٍٚبى لِ ْٖ خذترِ
ألثِ٘ ثًؽ حٌَّٔ األمل دسإ ْٖ هذسسٔ «ؤثَ الخػ٘ت» ،ثنّ ْٖ الجػرشٓ ٍهٌْرب اًتٗرل بلرٖ
ثُذاد ل٘لتحٕ ثذاس الوًلو٘ي الًبل٘رٔ(8359م8351 -م) ،ح٘رث دسإ األدة الًشثرٖل ْرٖ
ثُذاد يبش السّ٘بة تدشثٔ خذٗذْٓ ،بلح٘بٓ األدث٘ٔ حبْلٔ ٍالح٘بٓ الس٘بس٘ٔ غربخجٔ ٍيربلن
الوشؤٓ يبلن خذٗذ لن ٗإلّ هثلِ ْٖ الشّٗل ثًذ ؤى تخشّج ْٖ داس الوًلور٘ي سرٌٔ 8351م
ئِّ٘ي هذسسبً للُٔ اإلًدل٘ضٗٔ ْٖ ثبًَٗرٔ الشهربدٕ ٍثسرجت اًتوبئرِ بلرٖ الحرضة الطرَ٘يٖ،
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ايتِٗلَ ،ثنّ ُْػِل هي يولِل ٍل ٌِٛهب لجث ؤى تش٘ الحرضة الطرَ٘يٖ ٍاتّدرِ ًحرَ الَٗه٘رٔ
الًشث٘ٔ ،ح٘ث ًستك٘ى ؤى ًُٗسّن ح٘ربٓ ثرذس ٍضرًشُ بلرٖ ؤسثرى هشاحرل ٍّرٖ« :الوشحلرٔ
الشٍهبًسرر٘ٔ هرري  4(8351 -8359سررٌَات)ل الوشحلررٔ الَاًٖ٘ررٔ هرري 8344 -8353م(3
سٌَات)ل الوشحلٔ التوَصٗٔ ؤٍ الَاًٖ٘ٔ الدذٗرذٓ هري  5(8331 -8343سرٌَات)ل الوشحلرٔ
الزات٘ٔ هي 8335 -8338م( 9سٌَات) ٍّزُ الوشاحرل هتذاخلرٔ ؤح٘بًربً»(ه٘طرب خحرب،
8333م)823 :ل
عشض المىضىع الشئیسی
 .1واصک المالئکة
ؤٍ ههْش هي ههبّش الحرضى ٗٗبثلٌرب ْرٖ الطرًش الًشثرٖ الوًبغرش ّرَ رلر ٙالحرضى
الشٍهبًسٖ الزٕ ًشاُ ْٖ ؤيوب ًربص٘ الولئٛرٔل ًهرشٓ سرشًٗٔ بلرٖ ضرًشّب تطرًشًب ثرإى
الطبيشٓ ٚبًت تً٘ص ْٖ يبلن خبظ ثْب ٌْٗؽ يلٖ ال٘إإ ٍاأللن ٍالَحذٓ ٍالُشثٔ ٍالً٘ص
هى رٚشٗبت الوبؾٖل ٍّٖ «رات حسبس٘ٔ هٓشقٔ ،سٍهبًتّ٘٘ٛرٔ تجحرث يري يرَالن ثً٘رذٓ
ٍّٖ ْٖ َشثٔ هى ؤًْب تً٘ص ث٘ي ؤّلْب ٍْٖ ثلذّب»(خحب8333 ،م)943 :ل ْٗرذ ايتورذت
ّزُ األيوب يلٖ ال٘إإ ٍالٛأثٔ الحضٌٗٔ الٌبتدٔ يي اإلحسبإ ثًذم التَاصى الٌٓسٖ ثر٘ي
الزات ٍ ث٘ي الَاٖى الخبسخٖ ،للٓطل ْٖ تحٕٗ٘ هثبل٘بت الزات ْٖ نشٍِ ّزا الَاٖى:
«الل٘لُ ٗسإ ُ هي ؤًب /ؤًب سشُُّٔ الٗلُٕ الًوُٕ٘ األسَدٔ /ؤًب غوتُِٔ الوتورشددٍٔ /الرزاتٔ تسرإ ُ
هي ؤًب /ؤًب هثلْب ح٘شَٕ ؤحذُّٔ ْٖ نلم /ال ضٖءٓ ٗوٌحٌٖٔ السلمٕ /ؤثٖٗ ؤسربئلُ ٍالدرَاةٕ/
س٘هَل ٗحدٔجِٔ سشاةٍ /ؤنلّ ؤحسرجِٔٔ دًربْ /رةرا ٍغرلتٔ بل٘رِ راةٍٕ /خجرب ٍَربةٕ»(ًربص٘
الولئ ،ٔٛضهبٗب ٍسهبد8378 ،م)884 :
ْسبدت ْٖ ؤضًبسّب سًربت الحرضى الوتطربئؤ الترٖ تطرٖ ثٌرَو هري الًضلرٔ الَح٘رٔ
ٍاالستُشأ ْٖ التٓ٘ٛش الزاتٖ الوٌكَٕل ٍتتسبئل ًبص٘ يري هػرذس األلرن ْرٖ ٖػر٘ذتْب:
خوس ؤَبى لأللنْ ،تَٗ :
«هْٕٔذٕ ل٘بلٌ٘ب األسٖٓ ٍالحٔشَْٔ /سبٖٖ هأٌٖ٘ب ٚاٍإٓ األسًْٓٔ /حريُ ٍخرذًبُٔ يلرٖ دٓسٕثٌرب/
راتٓ غجبحٍ هٓكِ٘شًٍْ /حيُ ؤيكٌ٘بُٔ هي حٔجٌّب /سٓثٕتََٔ بضٓبٍٔ ٍسًٌٚب غُ٘شٌْٗ /جِؽٔ ْٖ ٖلجٌب /هِري
ؤٗيَ ٗإتٌ٘ب األَلنٕ؟ /هي ؤَٗيَ ٗإتٌ٘ب؟ /آخَٖ سئاًب هي ِٖذٓمٕ /آخَٖ سئاًب هي ِٖرذٓمٕ /بًّرب لرِ يٓكَرص
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ٍَْنٕ ٗ /ح٘ب ٍٗٓسٌٕٗ٘بلللًٌ ّ٘ٚ /سٖٓ األلَنًٌٕ ّ٘ٚ /سبُٔ؟ /هي ٗٔؿٖءٔ لٌب /ل٘رلَ رٚرشأُ»(ًربص٘
الولئ ،ٔٛضدشٓ الٗوش8378 ،م)884 :
س٘كشت يلٖ ّزُ األيوب بٗٗبيبت سٍهبًس٘ٔ ٌَبئ٘ٔ حضٌٗٔ ،ح٘ث ًشاّب اهتألت ثإلٓبل
األسٖ ٍالٛأثٔ ٍالوَت الزٕ ٗٗؿٖ يلٖ ٚلّ ضٖء ٍاألهٌ٘بت التٖ لن تتحٕٗ ٍالجحرث يري
اٙهب ل ثٗ٘ت ًبص٘ الولئ ٔٛالطبيشٓ يبضٗٔ لَٓسٓ الح٘بٓ حتٖ ٍّٖ تشٖذ يل٘لٔ هٔستسرلؤ
ألٍخبو هشؾْب األل٘ن:
«ْٖ بسبس األلن /سٍحٖ الوجْنٗ /ب هًبًٖ الًذم /آُ لَ ؤْْنللل /خسذٕ ْٖ األلن /خبقشٕ
ْٖ الَٗ٘دٍ /س ًَٖٛح٘بٍٓ /سر ًَٖٛح٘ربٓ /ثر٘ي ّورس الًرذمٍ /غرشاو الَخرَد»(ًربص٘
الولئ ،ٔٛضهبٗب ٍسهبد8378 ،م)13 :
ْٗررذ اسررتخذهت الطرربيشٓ الحررضى ٚطررحٌبت ًٓسرر٘ٔ ٚئ٘جررٔ لوَاخْررٔ الَاٖررى األلرر٘ن
ٍٚتجشٗشات خ٘بل٘ٔ ْٖ هَاخْٔ تدشثٔ الٓطل الوًبضٍٔ ،لْزا اضتولت ؤيوبلْب هرى األحرضاى
ٍالٛأثٔ يلٖ سحلت ٍّو٘ٔ للجحث يي يَالن هثبل٘ٔ َ٘ٚتج٘ب ًبص٘ الولئ ٔٛالؿربئًٔ الترٖ
تَٗ ْْ٘ب:
«ٌّبل ٙح٘ث ٍيت ضْشصاد /ؤٖبغ٘ع ٌَّت ثْب ؤلّ ل٘لٌّٔ /بلَٗ ٙتَث٘ب ْرٖ الؿرجبة/
يلٖ ضٕٓ لن تش الً٘ي هثلِ للل /ؤحبٍ ؤى ؤتًضٕ ثطٖء /ثُبة ،ثَاد ،ثهلّٔ ت٘ي /ثُبة ،ثَاد،
ثهلّٔ ت٘ي /ال ضٖء ٗطجِ َٗتَث٘ب /سإثٖٗ تدبرثٌٖ األهٌ٘ربت /سرإثٖٗ تدربرثٌٖ األهٌ٘ربت/
ٍؤحلن ٍؤحلن ال ؤستٖٓ /بال ألحلن حلوب خذٗذا»(ًٓسِ8378 ،م)94 :
ٍتهلّ الطبيشٓ ْٖ ٖػ٘ذتْب ْٖ اًتهبس خٌتْب الؿبئًٔ حتٖ الوَت:
«ٍؤسإ يٌْب اًسٛبة الًكَسٍ /ؤسإ يٌْب اًسٛبة الًكَسٍ /ؤسإ حتٖ ٗوَت الساا /
يلٖ ضٓتٖ ٍٗخجَ الٌط٘ذٍ /ح٘ي ؤهَتللل ؤهَت ٍٖلجٖ /يلٖ هَيذ هرى َٗتَث٘رب»(الوػرذس
ًٓسِ)94 :
ٍتهلّ ّزُ األحلم خٌجب بلٖ خٌت هى الٛأثٔ ٍالحضى ٍال٘إإ ٍالٗلٕ ٍسثبء الٌٓس الترٖ
تػل ؤح٘بًب بلٖ توٌٖ الوَت ًت٘دٔ اإلحسبإ ثإى ٚلّ ضٖء حتٖ السًبدٓ ال تذٍمل ٍّٛزا
لن تستكى هطبيش الحضى ٌّب ؤى تطٛل هَٖٓب لرِ ؤثًربدُ ٍهَٗهبترِ ٍبًورب ّرٖ ؤحبسر٘س
خبغٔ هتٌبثشٓ تإثشت بلٖ حذ ٚج٘ش ثوطبيش الحضى الشٍهبًسرٖ الترٖ اًتطرشت ْرٖ ؤيورب
الطًشاء الشٍهبًس٘٘ي السبثٗ٘ي ؤهثب يلٖ هحوَد قِ ٍالْوطشٕ ٍبثشاّ٘ن ًبخٖل
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 .2صالح عبذالصبىس
ٍخِ آخش هي ٍخَُ هطبيش الحضى لذٕ ضًشاء الًشة الوًبغشٗيً ،شاُ ْٖ سحلرٔ غرلح
يجذالػجَس للجحث يي الزاتً ،ت٘دٔ إلحسبسِ ثبلؿ٘بو ٍْطلِ ْٖ تحٕٗ٘ ّرزُ الرزاتل بى
غلح يجذالػجَس «ٍاحذ هي الد٘ل الزٕ يربش ٍسرف االًرزّب ٍالحرضى ٍالشتبثرٔ خرل
هشحلٔ التوضّٔ الًوٕ٘ ٍالتٌبٖؽ ث٘ي هًك٘ربت الترشاا الوٗذسرٔ ٍثرَسٓ الد٘رل الوتورشد
الوْضٍم»(اهكبًَ٘إ ه٘خبئ٘ل)831 :ل بًِّ ٍاحذ هي ّزا الد٘ل الزٕ يبٗص ثذاٗرٔ هشحلرٔ
التَتش ث٘ي الزات ٍالَخَد ْٖ الودتوى الًشثٖ ٍهب ًتح يٌْب هري ّورَم ْشدٗرٔ ٍخوبي٘رٔل
لٗذ توثلت ّزُ الوحٌٔ يٌذ غلح يجذالػجَس ْٖ سئٗب رات٘ٔ رات قبثى هإسبٍٕ ٍبحسبإ
حبد ثبلوشاسٓ الحضٌٗٔل بى سحلٔ الطبيش هرى تدشثترِ ثرذؤ ثرر«الٌربإ ْرٖ ثرلدٕ» ،8347
«ْإَٖ لٛن» «ٍ ،8338ؤحلم الٓبسإ الٗرذٗن»  8335ثرنّ «ترإهلت ْرٖ صهري خرشٗح»
 8371حتٖ «ضدش الل٘ل»  8372تٛطّ لٌب تكرَّس ّرزا اإلحسربإ هري ًبح٘رٔ ٍهحربٍس
الوإسبٓ هي ًبح٘ٔ ؤخشٕل ٍهٌز الجذاٗٔ بًتبج الطبيش ْٖ الٌبإ ْٖ ثلدٕ ٗهْش اإلحسربإ
ثبلوشاسٓ ٚوٌكٕ ْٛشٕ هلصم لتدشثٔ الطبيش الزات٘ٔل ٍٖذ ثذؤ ّزا اإلحسبإ ؤٍال ْٖ ضرٛل
حضى ّبئل يوٕ٘ لَى ٚل هستَيجبت الطبيش بر َٗٗ :
«ٗب غبحجٖ بًٖ حضٗي /قلى الػجبح ْوب اثتسوتٔ ٍلن ٌٗٔش ٍخْٖ الػجبح»
ٍتَؾح لٌب ٖػ٘ذٓ الحضى التٖ سجٕ هكلًْب ّزا اإلحسبإ الوثٗل ثبلحضى ٚورب تَؾرح
ٖ ؤٗؿر ًب يري
ؤثًبد ّزا الحضى ٍهسججبتِل ْٖ ّزا الٗػر٘ذ ،لٗرذ يجّرش ّرزا الطربيش الحرذاث ّ
االَتشاة خشّاء تحَّالت الَيٖ الزٕ تٓشؾِ الوذٌٗرٍٔ ،لر٘س ؤثلرٍ ْرٖ رلر ٙهري غرلح
يجذالػجَسل بى الحضى يٌذ غلح يجذالػجَس ٚوب ٗتّؿح ْٖ ؤيوبلرِ ال سرّ٘وب ْرٖ ٖػر٘ذٓ
الحضى ّزُ ،بحسبإ خذة خربظ ٌٗجرى هري هَٖرّ َشثرٔ ح٘ربتٖ ٍلر٘س ٍخرَدٕ ،بىّ
بحسبإ الطبيش ثبلؿ٘بو ٓٚشد خبء ًت٘دٔ ؾألٔ هب ٗحٕٗ لِ الَخَد الح٘بتٖ:
ٍ«خشخت هي خَِ الوذٌٗٔ ؤقلت الشصٔ الوتبحٍَ /وست ْٖ هبء الٌٗبئ خجرض ؤّٗربهٖ
الٓٛبٍِ /سخًت ثًذ الهْش ْٖ خ٘جٖ ٖشٍشٍٕ /سخًت ثًذ الهْش ْٖ خ٘جٖ ٖشٍشٍٕ /ستٗت
ًًلٍٖ /لًجت ثبلٌشد الوَصّو ث٘ي ٍ ٖٓٚالػذٕٗ /حضى توذد ْٖ الوذٌٗٔٚ /بللّع ْٖ خرَِ
السٚ /ٌٔ٘ٛبألًَْاى ثل ْح٘ح /الحضى ٖذ ْٖش الٗلو خوًْ٘ب ٍسرجٖ الٌٛرَصٍ /ؤٖربم حٛبهربً
قُبٓ»(غلح يجذالػجَس8347 ،م)93 :
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ٍح٘ي ٗإتٖ الوسبءٗ ،إتٖ هًِ الحضى ٚحتو٘ٔ هلصهٔ لوسبء الوحتبخ٘يٖ ،بئلً:
«ٍالحضىُ َٗٔلذ ْٖ الوٓسبء ألًِّ حضىٌ ؾشٗش /حضىٌ قَٗرلٌٚ /ربلكشٕٗ هري الدحر٘ن بلرٖ
الدح٘ن /حضىٌ غوَت»(الوػذس ًٓسِ)93 :
ٗوٛي الَٗ ؤىّ ٌّب٘ ْٖ دَٗاى الطبيش األٍ («الٌبإ ْٖ ثلدٕ») ؤهل َٖٕ ْرٖ ؤى
ًٌٗن اإلًسبى ثبلحشٗٔ ٍالًذالْٔ ،بلهلم ٗتشاهٖ حَلِ يلٖ ٚل ضٖءْٛ ،ل هرب ْرٖ الَخرَد
ٍالح٘بٓ حبل ٙضذٗذ للسَاد ،برا لن ٗجٕ ثْب سَٕ األلن ٍاللَيرٍٔ ،سحلرٔ الؿر٘بوٍ ،دخربى
ٗخٌٕ األًٓبإٍٖ ،كف توَء هي َّ الوكشٍٚ ،لة تتًربٍٍٕ ،سيرَدٍ ،الًربم يربم خرَول
ْجبلشَن هي اهتلء ؤضًبس الٌبإ ْرٖ ثرلدٕ ثربلحضى بال ؤًرِ ٗجرذٍ ٚورب ٖلرت هري ٖجرل
ٚةحسبإ َٗهٖ ال ٚةحسبإ ْٛشٍٕ ،لْزا ًدذ الطبيش ٗإهل ؤح٘بًب ْٖ ؤى تتحسي األض٘بء
ٍيٌذئز ٗٓشح ثبلح٘بٓ ،ثبألسؼ ٍالَٛى:
«ٍاْشح ٗب ْتٌتٖ ثبلح٘بٍٓ /ثبألسؼ /ثبلول /ٙالول ٙل(»ٙالوػذس ًٓسِ)39 :8347 ،
ٍألى ّزا الحضى لن ٗٛي ٖذ ٍغل ثًذ بلٖ حذّ اتّخبرُ هَٖٓب ْٛشٗربْ ،بلطربيش لرن ٗٛري
ساَجب ِْ٘ سَن ؤًِ ًٗ٘طِ ٍّزا هب دًِْ بلٖ التٓ٘ٛش ْٖ ؤهَس ٚث٘شٓ سثّوب تٌدح بحذاّب ْرٖ
تُ٘٘ش هسججبت ّزا الحضىل ْٛش الطبيش ْٖ التػَِ ٚوَّٖ سؾبء ثوب َّ ٚربئي ٍٚترشٍٗؽ
للٌٓس يلٖ هدبّذٓ الوبدٗبت الَ٘هْ٘ٔ٘ ،ضٍسُ الط٘خ هحرٖ الرذٗي الوتػرَِ ْرٖ هٌبهرِ
ٍَٗٗ لِ ٍغَتِ الًوٕ٘ ٚبلٌُنٖ ،بئل:
«ٗب غبح! ؤًت تبثًْٖٗ /ن هًٖ /سد هطشيْٖ /بألهش ْٖ الذَٗاىلل ٖن»(الوػذس ًٓسِ)11 :
ٍهي خل اإلحسبإ ثؿشٍسٓ ههبّش الح٘بٓٗ ،ذٍس ثٌْ٘وب ّزا الحَاس:
«ٗب ض٘خ هحٖ الذٗي بًٌٖ ٚس٘ش /ال ٗٛسش الدٌبح ٗب بًسبى ٍاإلًسبى داء ٖلجِ الٌس٘بى/
ٗب ض٘خ هحٖ الذٗي بًٌٖ غُ٘ش /ثل ٚلٌّب غُبسللل الحج٘ت ٍحذُ َّ الٛج٘ش»(الوػذس ًٓسِ)11 :
ٚزلْٛ ٙش لطبيش ْٖ ٖجَ الووٌٛبت هي خل اإلحسبإ ثبلحتّ:
«ٍٚلّ ضٖء ٗب حج٘جتٖ َْٗى /هب دهت لٖ للل بلٖ األثذ»(الوػذس ًٓسِ)77 :
ٍلن ٗٛتّ غلح يجذالػجَس ثبلتػَِ ٍالحتّ ٚحل٘ي ٗول ٙؤهشّوب ،ثل ْٛش ٚزلْٖ ٙ
حلَ خبسخ٘ٔ ٖذسٗٔ ٚبلوَت ثبيتجبسُ ٍس٘لٔ ٖذسٗٔ إلصالٔ الوسججبت الح٘بت٘ٔ للحضى:
«ّزا الػجبح /ؤدست ٍخْٖ للح٘بٓ ٍاَتوؿت  ٖٚؤهَتّ ْٖ /رذؤٓ السرَٛت»(الوػرذس
ًٓسِ)18 :8347 ،
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َ٘ش ؤى ّزُ الحلَ سَاء هب ٗولْٛب الطبيش ؤٍ هب تولْٛب األٖذاسٚ ،بًت حلَال ٖلْٗٔ ،لرن
تإخز ضٛل هلحب؛ ألى الحضى ٚوب ٖلت هي ٖجل ٚبى حضًب هتػل ثوسججبت ح٘بت٘رٔل ٍلٛري
الطبيش لن ٗلجث ْٖ ؤيوبلِ التٖ تلت الٌبإ ْٖ الجلدٕ ؤى ؤؾٖٓ يلٖ حضًرِ ّرزا ؤثًربدا
هتبْ٘ضٗٗ٘ٔ ،ح٘ث حبٍ ؤى ٗدًل هٌِ هَٖٓب ٍخَدٗب ٍرلً ٙت٘دٔ بحسبسرِ ثثٗرل الَاٖرى
ٍيدضُ ٍبحجبقِ ْف هَاخْتِل ٍْٖ ٖػ٘ذٓ «الهل ٍالػرل٘ت» ًٗجرش الطربيش يري اَترشاة
بًسبى ّزا الًػش الزٕ ٗح٘ب صهي السإم ْٛل ضٖء ؤغجح ثل ٖ٘ؤ حتٖ الوتى الدٌس٘ٔ لن
تًف لإلًسبى الحضٗي ؤدًٖ بحسبإ ثبلٗ٘ؤ:
«ّزا صهي السإمًٓ /خ األساخ٘ل سإم /دث٘ت ْخز اهشؤٓ هب ث٘ي ؤل٘ترّٖ سخرلللل /ال يورٕ
لأللن /ألًِ ٚبلضٗت َْٔ غٓحٔ السإم /ال قًن للٌرذم /ألًرِ ال ٗحولرَى الرَصس بال لحهرٔللل/
ٍْٗجف السإمُٗ /سلْن هي سؤسْن بلٖ الٗذم /قْبسٓ ث٘ؿبء تٌجت الٗجَس ْرٖ هُربٍس الٌرذم/
ًٓي ْْ٘ب خثث األْٛبس ٍاألحضاى ،هي تشاثْبللل»(يجذالػجَس8338 ،م)853 :
«ْٖ ّزا الوٗكى بدأً لَاٖى الطبيش الزٕ ًٗ٘ص ِْ٘ دٍى ّذِ؛ ألىّ ٚلّ ضٖء ؤغرجح
ثل ٖ٘ؤْ ،ةًسبى ّزا الًػش سشٗى السإم ،سشٗى الٌس٘بىْ ،ةى ؤغبثِ َسلِ سبهِ هي ًذهرِ
هبًحب بٗبُ قْبسٓ ٚبرثٔ ٗذْي ْْ٘ب ؤْٛبسُ ٍؤحضاًِ»(هتٗذم الدبثشٕ2114 ،مٍ )31 :حٌ٘ورب
ؤيبد الٌهش هي خل ّزُ الشئٗٔ بلٖ الَخَد سآُ ٍخَد نل ٗح٘بُ اإلًسبى ثل ضٖء َٗٗ :
«ؤًب الزٕ ؤح٘ب ثل ؤثًبد /ؤًب الزٕ ؤح٘ب ثل آهبد /ؤًب الزٕ ؤح٘ب ثل ؤهدبد /ؤًب الزٕ ؤح٘رب
ثل نل للل ٍال غل٘ت /الهل لع ٗسشٔ السًبدٓ»(يجذالػجَس8338 ،م)853 :
ٍثزا لن تًذ األًب ْٖ ّزُ الوشحلٔ توثل راتْب ْٗفٍ ،بًوب ؤغجحت بحبلٔ بلٖ اإلًسبً٘ٔ ٚلْب:
«َٗٗم ّ٘ٛل اإلًسبى /بًسبى ّزا الًػش ٍاألٍاى»(الوػذس ًٓسِ)853 :
ؤهب اإلًسبى ْةًِّ ٗح٘ب ّزا الَخَد هٗ٘ذا ثَٗ٘د الوَسٍثبتْ ،تًٌذم هي ثن حشٗتِ ْٖ التحش٘:
«بىّ الكٓل َٗلذ هثل ًس٘ن الشٗحٍ /ح٘ي ٗذةّ َْٔ األسؼ تثٗل سبٖٔ األَل ٘ٗٗ /رذُ
بلٖ الذً٘ب تشاة ضوِ األخذادٍٗ /ول ٙهي ْؿبء األسؼ هب توتذّ سبٖبٍُ /هب توسر ٙيٌ٘ربُ/
ٍٗدْذ ،ثنّ ال ٗستك٘ى ؤى ٗدتبص هبؾِ٘»(الوػذس ًٓسِ)833 :
ْٗذ تحَلت ٚلّ ضٖء بلٖ هشاسٓ هحضًٔ حكورت اإلحسربإ ثبلشؾرب ٍالٗجرَ ٍْتحرت
الودب ؤهبم هجبحث التوشد ٍالُشثٔ ٍؤغجحت األٗبم سردٌب ؤثرذٗب لإلًسربى ٍاألسؼ ٍخرَدا
هلًًَب ثوب ِْ٘ هي رٍات ،ح٘ث َٗٗ :
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«األسؼٔ ثٌُّٖ قبهث /دهْب ٗدوذ ْٖ ْخرزْٗب السرَداٍٗي /دهْرب ٗدورذ ْرٖ ْخرزْٗب
السَداٍٗي /ال ٗكْشّب حولٌ ؤٍ َُسل /هي ؾبخًْب هلًَى»(الوػذس ًٓسِ)874 :
هي ّزا الوٌكلٕٗ ،تّؿح ٌّْب ؤى غلح يجذالػجَس هتطبئن هي الح٘ربٓ ٍلرزلٍ ٙغرّ
األسؼ التٖ ّٖ الذاس ٍالوٗشّ لْزُ الح٘بٓ ثرػٓبت ٖج٘حرٔ هٌْرب الجُربء ٍالٌدبسرٔ الترٖ ال
ٗكْش ّزُ الٌدبسٔ الُُسل الٍ ًَٖٛالٌَساًٖ سَاء ثربلًلن ؤٍ الْرذٕ ٍاألثرشْ ،ررإّل األسؼ
ٗتشَٚى الخج٘ث بلٖ الكّ٘ت ٍٚزل ٙال ٗكْشّب الحول :ؤٕ الَالدات ٍاألخ٘ب الوتَال٘ٔ هي
الجطشل ٍّٛزا ٗجشص الوَت ٌّب يجذالػجَس ٌٚت٘دٔ ؾشٍسٗٔ ٍثبلشَن هي بحسبإ يجذالػجَس
ثؿشٍسٓ الوَت للتخلع هي خك٘ئٔ الَخَد بال ؤًِ هى ّزا ٗحسّ ثِ ٌٚت٘دٔ َ٘ش هٌكٗ٘رٔ
للح٘بًٓ ،ت٘دٔ ال ٗوٛي تػَسّبل ٍّٛزا نل لذٕ الطبيش هػذس ّبمّ ًٍْب للحضى ٍالورشاسٓ
هي خل اإلحسبإ ثٓٗذاى الًلٖٔ الوٌكٗ٘ٔ ث٘ي نَاّش الَخَدل
ّزا هي ًبح٘ٔ ٍهي ًبح٘ٔ ؤخشٕ ْةى يدض الزات يي بثكب ّزا الٌهبم ٍيذم اٖتٌبيْرب
ثِ ٍهي ثنّ سؾبّب يٌِ ٗدًل التَتش ث٘ي الزات ٍالَخَد ْٖ حبلٔ ًطبـ هستوشل ٍهي رلرٙ
التًبسؼ الوحضى ٍالتَتش الوستوش ،تتَٛى ؤسبإ هطبيش الحضى الشٍهبًسٖ التٖ ؤٖبم يلْ٘رب
غلح يجذالػجَس سئٗبُ الطًشٗٔل ٍلْزا ٌٗذْى الطبيش بلٖ االستُشأ ْرٖ الحرضى ٚطرٖء ال
ثذٗل لِل لٗذ ؤغجح الَخَد ضٛل هٓشٍؾبٗ ،ح٘بُ اإلًسبى ثوطبيش الخَِ ٍالًرٖ ٍالسرَٗـ،
َٗٗ :
«ؤحس ؤًٖ ؤًب خبئٍّ /ؤى س٘ئب ْٖ نلَيٖ ٗشتدٍّ /ؤًٌرٖ ؤغربثٌٖ الًرٖ ْرل ؤثر٘ي/
ٍؤًٌٖ ؤٍض ٙؤى ؤثٍ /ٖٛؤًٌٖ سٗكتٚ ،ْٖ ،و٘ي»(يجذالػجَس ،ضدش الل٘ل8372،م)823 :
ٍّٛزا س٘كشت هطبيش الحضى ْٖ ضًش غلح يجذالػجَس ٚوهْش تًج٘ش ًٗٛس ضرًَسُ
ثبلَحذٓ ٍضًَسُ ثبلؿ٘بو ٍضًَسُ ثبلسإمل برى الحضى لذٗرِ بحسربإ قجً٘رٖ هرلصم ،لٗرذ
س٘كش الحضى الوشٗش يلٖ ٍخذاى الطبيش هي خل هًبًبتِ لتدشثٔ راتِ ٍبحسبسِ ثبلَحرذٓ
ٍالُشثٔ ٍالسإمل ٍٗجشص الطًَس ثبلَحذٓ ْٖ ضًش يجذالػجَس ل٘اٚذ ًٓسرِ ٚجبيرث هلرح هري
ثَايث هطبيش الحضى:
«بًٖ ؤًهش ْٖ ؤحذأ الٌبإ ٍْٖ ضٓتْ٘ن ؤتولٍُ ٍ /خذتْوَ اَشاثب يري سٍحرٖ ٍاخرَ
الشٍح ثً٘ذ هب ؤٖسبُٖ /بلت ْٖ رات هسبء سرْ٘ل يلرٖ دً٘ربٕ للل اًرب دً٘ربُ»(يجذالػرجَس،
8338م)823 :
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ٍٖذ ًتح يي بحسبإ الطبيش ثبلَحذٓ داخل الَخَد الوتسى ،بحسبإ آخش ضرٛل ثبيثرب
آخش هي ثَايث ّزُ الوطبيش الحضٌٗٔ ٍَّ الطًَس ثبلؿ٘بو ٍالُشثٖٔ ،بئل:
«تجذٍ الذً٘ب هي ضجب ٖٚه٘ترٔ هسردبٓ /ثبّترٔ اللرَى هٛتورٔ األغرَات»(يجذالػرجَس،
تإهلت ْٖ صهي خشٗح8371 ،م)983 :
ٍّٛزا ّتٛت السش ٍَْٗذٓ ٚلّ ضٖء ٖ٘وتَِ ٍؤغجح السإم:
«ٗكلى الػجحٔٗ ،كلى ْٖٓ غجبحْ /ل ثربّشَ الؿرَء ،ؤٍ هطرشَٔ /الٗسروبتٍِ ،لٌٛرِ ْربسٌٌ،
الٛلمٔ /هحبس سخ٘عٍٖ ،لجٖٓ ٗٓشٌُ /هي حضًِ الُسّٖٗ لٗ ٖٛطشةٓ /الؿدشَ الوبسرخ الكًرن،
هَج /هي اللحهبت الجك٘ئٔ ٗحولٌٖ»(يجذالػجَس ،ضدش الل٘ل8372 ،م)983 :
 .3أحمذ عبذالمعطی حجاصی
ؤهب الَخِ الثبلث هي ٍخِ الحضى ْٖ الطًش الًشثٖ الحرذٗثْٛ ،ربى اإلحسربإ ثبلُشثرٔ
ٍهحبغشٓ الوذٌٗٔ لَخَد الطبيش ٍهب ًتح يٌْوب هي ضًَس حبد ثبلحضىل لٗرذ ثرشصت هًبًربٓ
الطبيش الحذٗث لوهبّش الح٘بٓ ْٖ الوذٌٗٔ ًت٘دٔ هًبٌٗتِ للَاٖى ٍضًَسُ الضائذ ثًٍِ ،ت٘درٔ
لجحثِ يي هدب ؤٍسى ٍؤيوٕ خل تدشثٔ احتٛب٘ راتِ ثبلَخَد ٍهحبٍلٔ اٚتطربِ ّرزُ
الزاتل
ٚبى الطبيش الًشثٖ خبسخب لتَُ هي الوشحلٔ الشٍهبًسر٘ٔ الترٖ تٌُرٖ ضرًشائّب ثربلشّٗ
ّشثب هي الوذٌٗٔ ٍثبلح٘بٓ الجس٘كٔ ّشثب هي الؿَؾبءٚ ،وب ًْل هحورَد حسري بسروبي٘ل
ٍالْوطشٕ ل٘دذ ًٓسِ هشٓ ٍاحذٓ هػكذهب ثٗسَٓ الوذٌٗٔ ٍتًٗرذّب ٍهحبغرشتْب ٍاًًرذام
الشٍاثف اإلًسبً٘ٔ ٍاالختوبي٘ٔ ْْ٘ب ٍاًًذام الٓشغٔ ؤهبم الَخذاً٘بت الٗذٗؤ لتحرل هحلْرب
ّوَم ضخػ٘ٔ تتسبثٕ ثٌْ٘رب ٍثر٘ي ثًؿرْبل خرشج الطربيش الًشثرٖ الوًبغرش هري هشحلرٔ
الشٍهبًس٘ٔ ل٘دذ الح٘بٓ ْرٖ الوذٌٗرٔ تٗترل الجرشاءٓ ٍالكْرشل ًٍٗتجرش ؤحورذ يجرذالوًكٖ
حدبصٕ ؤٚثش الطًشاء الوحذث٘ي اّتوبهبً ثوًبلدٔ ؤحضاى الوذٌٗٔ ّزُ ٍهب تشتت يلْ٘ب هري
هطبيش رات٘ٔ تشٚضت حَ اإلحسبإ ثبلؿ٘بو ٍالحضى ٍالْٗش ٚوًَٛبت للُشثٔل
ثذؤت هَاخْٔ الطبيش للوذٌٗٔ حٌ٘وب سحل بلْ٘ب ثحثب يي ٍخَدُ االختوبيٖ ٍالس٘بسٖل
ٌٍّب٘ اٚتطّ الوااهشٓ التٖ تح٘ف ثِل بى ٚلّ ؤحلهِ ٍسَجبتِ تزثح ْٖ الوذٌٗٔ ثورااهشٓ
دً٘ئّٔٛ ،زا ٗستً٘ذ الطبيش التٓبغ٘ل اإلًسبً٘ٔ لحبدت هزثحٔ الٗلًٔ ْٖ ٖػ٘ذتِ «هزثحٔ
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الٗلًٔ» ح٘ث ٍؤدت هااهشٓ الَالٖ غبحت الٗلًٔ ٍالحػَى ،ؤْشاح الووبلٍ٘ ٙصٌٗتْنل ّٛزا
ٗجذؤ الطبيش ْٖ تدشثٔ هًبًبٓ راتِ هى الوذٌْٗٔ٘ ،ػذهِ ؤٍ هب ٗػذهِ ْْ٘ب ٖسَتْب ٍثٗلْرب
ٍهحبغشتْب لِل تشٕ  ّ٘ٚس٘ػّ لٌب ضبيشًب ههبّش تلر ٙالٗسرَٓ لل ايٌرٖ ٖسرَٓ هذٌٗترِ
يلِ٘ل ّزا هب ٗخجشًب الوٗكى التبلٖ هي الٗػ٘ذٓل َٗٗ حدبصٕ:
«ضوسٗ ٙب هذٌٗتٖ ٖبس٘ٔ يلّٖ ٍحذٕ /تتجًٌرٖ ؤًرٖ رّجرت /تإٚرل ثرَثٍٖ ،تًرشٕ
سَؤتٖ /ؤّشة هٌْب ؤٗي ٗب هذٌٗتٖ ٍّٖ /تٌبم تحت خلذٕ! /ال الل٘ل ٗحوٌ٘رٍٖ ،ال سرتبئش
الحدشٓ /هي ّزُ الطوس اللًٌٍ٘ٔ /هي ٗذ ٍتٗجؽ غذسٕللل ٗب ترشٕ ّرَ األسرْٖ٘ٛ /رّ ال
ٌٗض دهًٖ؟ ٗب تشٕ ّٖ الؿٌُ٘ٔ؟ ّْ٘ٛ /ال ؤٖتل ًٓسٖ؟ /ؤًْب الًَسٓ»(حدبصٕٚ ،بى لرٖ
ٖلت8372 ،م)231 -237 :
حدبصٕ ًٗ٘صٌّ ،ب ،الََٖو ْٖ ٖجؿٔ الٗذسل لٗذ ؾبٔ رسيب ثبلضهبى بلٖ دسخٔ ؤى دهًِ
اًحجس ْٖ هٗلتِ٘ل ًٍٗ٘ص تحت ٍقإٓ هطبيش الوااهشٓ الًَ٘ٛرٔ يل٘رِل ٖرَٕ الٛرَى ٚلّْرب
هتإهشٓ يلِ٘ل بًْب تٛشِّ لل تحٗذ يل٘رِ لل تجُؿرِ لل ال لطرٖء اال لًَٛرِ ضربيش هجرذول ْرٖ
الوٗكى التبلٖ س٘لتٓت الطبيش لل األه٘ش الوخلَو بلٖ حج٘جتِ التٖ ال ًٗشِ هػر٘شّب ٍهربرا
حلّ ثْب الذّشل بًِ لل ؤيٌٖ الوٗكى ثثّ لط َٕٛلل اختشاس إلحلم ٚبًت تًر٘ص ْرٖ هخ٘لرٔ
الطبيش ٍتحشً ِٚحَ االهبمل تشٕ هبرا حذا لرِ ثًرذ ّرزُ الػرَس الدو٘لرٔ لل الجشاٖرٔ يري
هستٗجلِ لل هستٗجلْوب هى الوذٌٗٔل َٗٗ حدبصٕ:
«هبرا ؤَٖ ٗب ؤه٘شتٖ السدٌ٘ٔ /يي يوشٕ الزٕ ٗؿ٘ى هي ٗذٕ /ثذٍى ؤى ؤيشِ هَيذ
الشخَو /الثذ ؤً ٙاًتحشتِ /،ؤٍ ّشهت ْرٖ السرشداٗت الحػرٌٍ٘ٔ /ضربو ٍخْر ٙالَدٗرى»
(الوػذس ًٓسِ)231 :
تؿُف يلٖ الطبيش ٖسَٓ الوذٌٗٔ ؾُكب ّبئلٗ ،حسّ هًِ الطبيش ؤًِّ ؾئ٘ل هكبسد ْرٖ
صحؤ الوذٌٗٔ ،ح٘ث َٗٗ :
«ل ٌٌٖٛؤحس ؤًٖ لن ؤص هكبسداً»(الوػذس ًٓسِ)71 :
ٍؤًِ ال ٗستك٘ى ؤى َٗاخِ تدشثٔ الؿألٔ ٍالوكبسدٓ بالّ ثةحسبإ هثٗل ثبلحضى الوْٗرَسل
لٗذ تحَلت الوذٌٗٔ ْٖ تدشثٔ الطبيش الزات٘ٔ بلٖ حػبس ٖبّش ،اٚتطّ ْْ٘ب يلٖبت الشخب
الدَِ ٍٍخْْب الحؿبسٕ الضائّ الٗبئن يلٖ الًلٖبت الوبدٗرٔ ٍهرب ؤحذثترِ ّرزُ الحؿربسٓ
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الحذٗثٔ هي توضٔ ْٖ الًلٖربت اإلًسربً٘ٔ ٍبحرل يلٖربت ؤخرشٕ ٖبئورٔ يلرٖ الػرشاو
ٍالسجبٔ ٍالًدض يي االستجبـ اإلًسبًٖ: َٗٗ ،
«ٍٚبى ؤى يجشت ْٖ الػجب الجحَس /سسَت ْٖ هذٌٗٔ هي الضخبج ٍالحدش /الػرّ٘ ْْ٘رب
خبلذ ،هب ثًذُ ْػَ  /ثحثت ْْ٘ب يي حذٍٗٗٔ ْلن ؤخذ لْب ؤثشٍ /ؤّلْب تحت اللْ٘ت ٍالُجربس
غبهتَىٍ /دائوب يلٖ سٓش! /لَ ٚلوَ٘ ٗسإلَى لل ٚن تَٛى سبيتٙ؟»(حدبصٕ ،هذٌٗٔ ثرل
ٖلت8331 ،م)213 :
ّزُ الوزٌٗٔ هي خل بحسبإ الطبيش ثْب تسرَدّب يلٖربت السرشئ ٍٗحٛرن غرلت
الٌبإ ْْ٘ب الضهي ،دائوب يلٖ سٓش ٍبرا ٚلوَ٘ٗ ،سإلًَ ٙيي السبئ ٍالَٖرتل لٗرذ ؤغرجح
ل ضٖء ْٖ يلٖبتْن هي خل اإلحسربإ ثربلضهي الٗلرٕ ٍْرٖ صحورٔ ّرزا اإلحسربإ
ّ ٚ
الوٗلٕ تؿ٘ى األحبس٘س الحٗ٘ٗ٘ٔ ٍتػجح ال ٖ٘ؤ لإلًسربى ٚةًسربىل ْٗرذ سآّرن الطربيش
ٗحتشَٖى ْٖ الطبسو الكَٗل؛ بر ٗشدِ ٖبئل:
«حتٖ برا غبسٍا سهبدا ْٖ ًْبٗتًِ /وب سَاّن ْٖ ثذاٗتٍِ /خذْت سبٔ الَل٘ذ َْٔ خثرٔ
الٓٗ٘ذٚ /إى هي هبت ٖؿٖ ٍلن ٗلذٍ /هي ؤتٖ ،ؤتٖ ثُ٘ش ؤة»(الوػذس ًٓسِ)213 - 281 :
لْزا يٌذهب ٗوَت غجٖ هٗتَال ْٖ الو٘ذاى ال ْٗتنّ ثِ ؤحذْ ،لر٘س ًٗرشِ اسروِ ٌّرب
سَاُ(ساخى :الذَٗاى؛ هٗتل غجٖ)895 :ل يٌذ ّزا الحذ ٗػشو الطبيش حضًب يلٖ ًٓس ٍيلٖ
الػجٖ ٍيلٖ الٗ٘ن التٖ ؾبيت ٍاًتْت ْٖ صحؤ ّزُ الوذٌٗٔ الوٗلٍٗٔٗ ،خبقت ؤثربُ ْرٖ
سسبلٔ بلٖ هذٌٗٔ هدَْلٖٔ ،بئل:
«ْدًت ْْ٘ن ٗب ؤثٖٚ ،شّتْن ْٖ ؤٍ الٌْبس»(الوػذس ًٓسِ)281 :
لٗذ ٍخذ الطبيش خل هًبٌٗتِ للوذٌٗٔ ؤى ٚل ضٖء ْْ٘ب ثبيث يلٖ الحضى ٍهاد بلرٖ
اإلحسبإ ثبلَحذٓ ٍالؿ٘بو ٍالُشثٔ ٍهي ثنّ ٗٓٗذ الطبيش ؤهبى اللحهرٔ ْرٖ ّرزُ الوزٌٗرٔ
الٓس٘حٔ رات الدذساى الٗبئؤ ٚبلتل :
«لٗذ قشدت الَ٘م ،الَ٘م /هي َشْتٍٖ /غشت ؾبئًب ثذٍى ثذٍى اسن»(الوػذس ًٓسِ)77 :
لٗذ يبٗي الطبيش الُشٗت ٍأًٖ خل هًبٗطتِ لِ ٍاٚتطرّ ؤى ٚرلّ ضرٖء ْ٘رِ هاٚرذ
لطًَسُ الُشٗتل بىّ هَٖرّ يجرذالوًكٖ حدربصٕ هري الوذٌٗرٔ ٚةقربس للحؿربسٓ الوبدٗرٔ
الحذٗثٔ ٍهب ٗتشتت يلٖ هً٘طتِ هي ْٗذ األهبى ٍاإلحسبإ ثبلُشثٔ ٍالؿ٘بو ،تٌبٍلِ الًذٗذ
هي الطًشاء الوًبغشٗي ْٖ بقبس تدشثٔ الجحث يري الرزاتل ْ٘ػرّ الرذٚتَس حسري ْرتح
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الجرربة(8329م) هذٌٗررٔ الحؿرربسٓ الوبدٗررٔ ّررزُ ثإًْررب «هذٌٗررٔ الشخرربم ٍالشغرربظ
ٍالسررحت»(هذٌٗررٔ الررذخبى ٍالررذهٖ8337 ،مٍ )84 :هحوررذ يجررذالخبلٕ الد٘رربس(8329م)
الطبيش الشٍهبًسٖ الٛج٘ش الزٕ يشْتِ هػش ث٘ي يربهٖ ٚ ،8374 - 8322رزلًٗ ٙجرش يري
ؤحضاًِ ْٖ ؾَء الجحث يي الًلٖبت اإلًسبً٘ٔ الوجتَسٓ ٍهب ًتح يٌرِ هري بحسربإ هرالن
ثبلَحذٓ ٍالؿ٘بو ْٖ ّزُ الوذٌٗٔ َْ٘ٗ :
«ؤًب ٍحذٕ ٚبلحت الؿبئى ْٖ الًػش اإلخَاى /هب ؤٖسٖ ؤى ٗترَاسٕ الٌربئٖ هري ًبْرزٓ
الد٘شاىْ /إحسّ ثَحذٓ هَتٖ ٍٚإًٖ ٖبسٓ حضى َشٖت تحت قَْبى /ؤسْش هٌتهشاً ضر٘ئبً ال
ؤيشِْ ٍال ًٗشٌْٖ /ؤْتح ًبْزتٖ ،ؤثػش حضى هذٌٗتٌب ٌٗٛش حضًٖ»(الحتّ ال ًٗشِ الخشٗرّ،
8371م)81 :
ٍٗاٚذ ّزا اإلحسبإ الطبيش هحوذ هْشاى الس٘ذ(8327م) حٌ٘وب ٗٗرَ ْرٖ ٖػر٘ذتِ
«ْٗشات هي هزٚشات هجًثشٓ»:
«ٍٛٚلّ ًْبسٗ /حولٌٖ الذسة األحذة للل ؤثحث يي ًٓسٖٚ ْٖ /لّ األض٘بء ،ؤًب اإلًسبى/
ٍؤخ٘ل الكشِْ ،وب استًطت ْٖ ٍخِ غبْحٌٖ ضٓتبى /ؤٍ َشست ْٖ ؤيوبٖٖ ثرزسٓ ضرَٔ
يٌ٘بى /ؤحدبس الُشثٔ ٖذ سغٓت حتٖ ؤغُش ه٘ذاى»(الس٘ذ ،الذم ْٖ الحذائٕ ،ال تإ)94 :
لٗذ ْٗذ الطبيش الحذٗث ْٖ نل الوذٌٗٔ ٍخَدُ اإلًسبًٖ الزٕ ال ٗتحٕٗ بال هي خل
الًلٖبت التٖ تشثف ثٌِ٘ ٍث٘ي األض٘بء ٍاألح٘بء هي حَلِل بىّ هحوذ هْرشاى السر٘ذ يٌرذهب
ٗتحذا يي الٌبإ ؤّل هذٌٗتِٗ ،شاّن ْشادٕ ْرٖ هطرْ٘ن ،تُكرْ٘ن الوزلرٔ ،ال ًٌٗرْ٘ن
ضٖء هوب ٗذٍس حَلْن ،حتٖ ؤى يجبسات السلم تٓبخئْن ٍٚإًْب ؤض٘بء َ٘ش هتًَٖٔ:
«ْْن ْشادٕ بى هطَا للل ثك٘ئٔ خكبّن يلٖ الرذٍام /سئٍسرْن تٛربد توسرح الثرشٕ للل
صحٓب هى األٖذامٚ /إى هب ٗذٍس حَلْن ،يلٖ الكشٕٗ لل ل٘س را خكشٚ /إى ال خرذٍٕ لل هري
الََِٖ ٍالٌهشٍٗ /خشخَىل للل لَ َْخئَا َٗهب ثوي ٗلٖٗ السلمْ /تكرشِ الً٘رَىٍٗ /سرٗف
الٛلم ه٘تب للل هي األسٌبى هثل ٖكًٔ الحدش»(الس٘ذ ،ثذال هي الٛزة8337 ،م)94 -95 :
ًٍٗ٘ص الطبيش ؤٗبهِ ْٖ هذٌٗتِ ّزُ ؾبئًب «ٗدتش ؾألتِ ْٖ ٚرّ هذٌٗترِ الًولٖرٔ»
ٍيٌذهب ٗإتِ٘ الحتّ ٚجبسٖٔ ؤهل ًٗبًِٗ ْٖ خَِ ٍٗطشة هشاسٓ ؤٗبم هتوٌ٘ربً الوَٓتٓ(ساخرى:
الس٘ذ ،الذم ْٖ الحذائٕ ،ال تإ)75 :ل ٍهي الطًشاء الزٗي تحذثَا يي تدشثتْن الوشٗرشٓ هرى

الیقاعات الرومانسیة الحزینة :بىاعثها وتذاعیاتها المختلفة(الشعراء العرب المختارون أنمىرجا)14/

الوذٌٗٔ ٚةقبس للحؿبسٓ الوبدٗٔ ،الطربيشاى الًشاٖ٘ربى ّورب يجرذالشحوي قْربصٕ(8391م)
الطبيش هسلن الدبثشٕ(8355م) َٗٗ ،الدبثشٕ ْٖ ٖػ٘ذتِ الؤًًٌَ ثر«يػش الحضى»:
«ٗب ل٘لٖ لل ّزا يػش األحضاى /يػش األلن للل الوتشاٚن ْٖ ٚلّ هٛبى /الَحطٔ خجض ٗرَهٖ
لإلًسبى»(الدبثشٕ ،الشهح ؤًت8379 ،م)39 :
ًٍٗجش يي بحسبسِ ثبلضحبم ٍالوحبغشٓ ْٖ ٖػ٘ذتِ الوسروبٓ ثرر«يري الحرت الٗرذٗن»
َْ٘ٗ :
«ٍْٖ السَٔ للل صاحوٌٖ الٌبإل صاحوتْن /دًًَْٖ للل داًْتْن»
ٍحٌ٘وب ٗػل بلٖ ّزا الحذًّٗ ،لي ّشٍثِ ٍبْلسِٖ ،بئلً:
«ؤًب ساحل يٌٛنْ /ل هبء ؤثٖ ٍال هبء خذٍٕ /ال ؤًب هٌٛن ٍال ؤًتنٍ /ال األسؼ ؤسؾٍٖ /ال
ّزُ الجئش ثئشٍٕ /ال رٍ حٓشت ٍال رٍ قَٗتّ /ب ؤًب ؤخشج هري سرَٖٛن»(الوػرذس ًٓسرِ:
)45
«ّزاٍ ،ال خلِ ْٖ ؤىّ الطبيش يجذالوًكٖ حدبصٕ ًٗذّ هي ثر٘ي الطرًشاء الوحرذث٘ي
ؤثشص الطبيش هػشٕ ثًذ غلح يجذالػجَس»(ه٘طب خحب8333 ،م)597 :ل
 .4تذر شاکر السیّاب
ٍخِ آخش هي ٍخَُ هطبيش الحضى ْٖ الطًش الًشثرٖ الحرذٗثّ ،رزا الَخرِ ّرَ هًبًربٓ
تدشثٔ الوَت ٗٚذس هسلف يلٖ اإلًسبى الؿًّ٘ الزٕ ال ٗولر ٙبصاءُ حرلل لٗرذ اسرتكبو
الطبيش الًشاٖٖ ثذس ضبٚش الس٘بة ؤى ٗدًل هي اإلحسبإ ثبلوَت ثبيثب هحٛوب لٛرن ّبئرل
هي الوطبيش الحضٌٗٔل َٗٗ الس٘بة ثػذد حذٗثِ يي الطًش الحذٗث« :لَ ؤسدت ؤى ؤتوثرل
الطبيش الحذٗث لوب ٍخذت ؤٖشة بلٖ غَستِ هي الػَسٓ التٖ اًكجًت ْٖ رٌّٖ للٗرذٗس
َٗحٌب ٍٖذ اْتشست يٌِ٘٘ سئٗبُ ٍَّ ٗجػش الخكبٗب السجى تكجٕ يلٖ الًبلن ٚإًْب ؤخكجَـ
ّبئل»(هدلٔ ضًش8347 ،م)883 :ل ٍالحذٗث يي هطبيش الحضى ْٖ الطًش الًشثٖ الوًبغرش
ٗدًلٌب ًًشج بلٖ الس٘بة الزٕ ًلوس يٌذُ ٍخْب هي ؤٍخِ الحضى ٍالوتوثرل ْرٖ تدشثرٔ
الوَت ٍٖذسُ الوسلف يلٖ اإلًسبىْٗ ،ذ حبٍ الطربيش خبّرذا ؤى ٗدًرل هري اإلحسربإ
ثبلوَت ثبيثب هلْوب لٛن ّبئل هي الوطبيش الحضٌْٗٔ ،بهتألت ٖػبئذُ ثةٗٗبيبت الحضى الترٖ
تدس ًجؽ ًٓسِ الحضًٌٍٗٔ ،دذُ ٚزل ٙح٘ي َٗٗ :

 /15دراسات األدب المعاصر ،السنة الحادیة عشرة ،ربیع  ،0287العذد الىاحذ واألربعىن

«هٓبرَا خٌ٘تٔ هيَ الضَّهٓبىِ سَٕ الَٛأثِٔ ٍالٌُّحَ ٍْ /ؤسٓاِٖتٔ اللَّٕ٘لَ الكَٗلَ ٗزٍةٔ ْرٖ الػٔرجٕحِ
الكَٗلْ ٍاتبثى الطوس الوشًحٔ الطًبولللللل الٖ األَْ ٍ /اضجى الجذس الوساٍم ُٗ٘ت هب ثر٘ي
الٌخ٘ل /ال هإهل لٖ ثبلٛث٘ش ٍسخبء ثبلٗل٘لٍ /ؤيذ ؤٗبهٖ ألسلوْب الٖ الْن الثٗ٘رلٍ /ؤير٘ص
هحشٍم الٓااد هي الَْٕ ي٘ص الزل٘ل»(بحسبى يجبإ8333 ،م)73 :
اضتذ الوشؼ يلٖ الس٘بة ٍثذؤ اإلحسبإ ثبلوَت ٗس٘كش يلِ٘ ْٖ ٚل لحهٔ ٍْٖ ٚرل
آًٍٔ ٍح٘ي هي ح٘بتِ ،حتٖ تَْٖ سٌٔ ْ ،8335ذخل هشحلٔ خًل هري الورَت سرًٌَٓ٘ٔ
ٍْلسٓٔ راتْ٘ٔ ،لن ًٗذ الوَت قبسئب خذٗذا يلٖ ح٘بتٍِ ،بًوب ؤغجح بٗٗبيب ٍٖػربئذ ٌَبئ٘رٔ
هتَسلٔل ْٖٓ ّزا التسبئ الوٗلٕ ًشٕ ًَيب هجٛشا هي الوجبحث يي الضهي ٍهبّ٘ٔ اإلًسربى
ِْ٘ ٍيلٖتِ ثِل ٍتلٖ ّزا اإلحسبإ الوجٛش يٌبغش الطٗبء الح٘بتٖ التٖ تًشؼ لْب السر٘بة
هٌز هكلى ح٘بترِ ٍؤْربؼ ْْ٘رب الجربحثَى ٚبلؿرًّ الدسروبًٖ ٍاالًكرَاء ٍٍْربٓ خذترِ
ٍالسَداٍٗٔ(بحسبى يجبإ8333 ،مٍ )99 -24 :هب ًتح يٌْب هي تًو٘رٕ هٌربثى اإلحسربإ
الوٗلٕ الزٕ ًلحم ثَادسُ ْٖ دٍاٌٍِٗ الطًشٗٔل ًٗذ ثذس ضبٚش الس٘بة هي ؤّن سٍاد الطًش
الًشثٖ الوًبغش الزٗي سبّوَا ْٖ الٌَْؼ ثبلٗػ٘ذٓ الًشث٘ٔ ٍسسوَا لْب دسثب ل ٖٛتَٛى لْب
ٖؿ٘ٔ ٍَبٗٔ بًسبً٘ٔ ًج٘لٔ ْبلٗػ٘ذٓ الًشث٘ٔ لن تًذ ٖبئؤ يلٖ آًًب ْحست ثل ؤغرجحت
سهضاً ٍاسًبً ٗحول َّاخس الٌٓس اإلًسبً٘ٔ ٍيشؾب لْوَم الٓشد ٚبلٓٗش ٍالدَو؛ ْٗرذ حرَّ
الس٘بة ؤَلت ٖػبئذُ بلٖ ٖ٘ؤ ثشٗٔ ٌَ٘ٔ ثبلذالالت ًٍٗكٔ اًسدبم ث٘ي الٗرذٗن ٍالحرذٗث
ْلُتِ تتو٘ض ثبلَؾَحٍ ،تحَٕ يبقٓٔ ؤٚثش تَّدب يلٖ خلِ ؤدًٍ٘س ٍَ٘شُْْ ،رَ ٗسرًٖ
بلٖ اخت٘بس الٛلؤ الذٖ٘ٗٔ ٍاأللٓربل الوإلَْرٔ الوَح٘رٔ لَ٘غرل سسربلتِ بلرٖ هتلٗ٘رِل بى
الٌت٘دٔ التٖ تْوٌب ٌّب ّٖ ؤًٌب ؤهبم ضبيش ٗلح يلِ٘ الورَت هٌرز الجذاٗرٔ ٌْٚبٗرٔ هٗلٗرٔ
ٍحبدٓ ْٖ هَاخْٔ ٚل الوَخَداتل َٗٗ هي سسبلٔ ٚتجْب بلٖ غذِٗٗ خبلذ حرَ تسرو٘ٔ
دَٗاًِ «ؤصّبس راثلٔ» الزٕ غذس ٖجل يبم 8341م« :هب ؤخْل هي الهٌرٖ يلرٖ ؤى سرو٘ت
هدوَئ ؤضًبسٕ ثبألصّبس الزاثلٔ ،ل٘ت ٚربى هًرٖ ل٘رشٕ ؤى ٚرل الٛرَى ،األسؼ ٍالسروبء
ٍالتشاة ٍالوبء ٍالػخش ٍالَْاء ؤصّبس راثلٔ ْف يٌٖ٘ الطبحجت٘ي ًٍٓسٖ الْبهرذٓ الخبهرذٓ»
(بحسبى يجبإ8333 ،م)18 :ل ٍٗتٛلن لٌب يي بًسربى هكربسد هري تػرَساتِ الٌبتدرٔ يري
استٌجبقِ لزاتِ ٍثحثِ لْزُ الزات ْٖ يلٖبتْب ثبلَٛى ٍّ٘ٚ ،توخؿت ّزُ التػَسات يي
اإلحسبإ الوٗلٕ ثبلوَت ٚوػ٘ش َ٘ش هًَٗ ٍَ٘ش هحتولٖ ،بئلً:

الیقاعات الرومانسیة الحزینة :بىاعثها وتذاعیاتها المختلفة(الشعراء العرب المختارون أنمىرجا)16/

«ٍا حسشتب؟! ٚزا ؤهَت؟ ٚوب ٗدّ ًذٕ الػجبح؟ /هرب ٚربد ٗلورى ثر٘ي ؤْرَاِ الضًربثٕ
ٍاألٖبحْٖ /تؿَو ؤًٓبإ الشث٘ى تْضّ ؤْ٘بء الرذٍالٖ /حترٖ تلضرٖ ْرٖ الْرَاء ٚإًرِ خٓرٕ
الدٌبح!ٚ /ن ل٘لٔ ًبدٗت ثبسو ٙؤْٗب الوَت الشّ٘تٚ /ن ل٘لٔ ًبدٗت ثبسو ٙؤْٗرب الورَت
الشّ٘ت لللٗ /ب هَت ٗب سة الوخبٍِ ٍالذٗبه٘س الؿشٗشٓ /ال٘رَم ترإتٖ؟! هري ديرب٘؟ ٍهري
ؤساد٘ ؤى تضٍسُ؟ /ؤًب هب ديَت ٙؤْٗب الٗبسٖ ْتحشهٌٖ َّاّب /ديٌٖ ؤي٘ص يلٖ اثتسبهتْب
ٍاى ٚبًت ٖػ٘شٓ»(الس٘بة ،ؤسبق٘ش8341 ،م)59 :
ؤخز الس٘بة هٌز الجذاٗٔ ٗخبِ الوَت ٍٗشّجِ هي خل هطربيشُ ٚةًسربى هٓٗرَد ؤٍال
ٍؤخ٘شاْ ،بًذْى ْٖ غشاو سّ٘ت ث٘ي الوَت ٍث٘ي الشَجٔ ْٖ الح٘بٓل ْٖٓ هحبٍلتِ لللتػبٔ
ثبلح٘بٓ ٍاالًذهبج ْْ٘ب ،اتّدِ بلٖ االستجبـ الدوبيٖ خل ْتشٓ ضرَ٘ي٘ٔ الترٖ اّرتنّ ْْ٘رب
ثبلتًج٘ش هي خل ضٛل هي ؤضرٛب ؤدة الٓٛربح ٍااللترضام يري حشٗرٔ اإلسادٓ اإلًسربً٘ٔ
ٍٖذستْب الوتٓبئلٔ يلٖ التُ٘٘ش ٍالثَسٓل ٍٖذ اهتذّت ّزُ الوشحلٔ يٌرذ السر٘بة حترٖ يربم
8331م ٍّٖ ،الٓتشٓ التٖ اًتح ْْ٘ب «حٓبس الٗجرَس»8341م«ٍ ،الورَهس الًو٘ربء»8345م
ٍ«األسلحٔ ٍاألقٓب »8345م ٍ«ؤًطَدٓ الوكش»8331مل
ٍبلٖ خبًت ّزا التًج٘ش الولتضم ،اتّدِ الس٘بة هي ًبح٘ٔ ؤخشٕ ْرٖ هحبٍلرٔ لللتػربٔ
ثبلح٘بٓ التٖ ًْن حسٖ ٍغل ؤح٘بًب بلٖ ثَّ٘و٘ٔ اللحهٔ ٚوب يجش يٌْب هي خل ضخػ٘ٔ
حٓبس الٗجَس ،ح٘ث َٗٗ :
«لل ٍالحلوتبى :ؤضذّ َْْٖوب ثػذسٕ ْٖ اضتْبء /حتٖ ؤحسّْوب ثإؾليٖ ٍايتػش الذهبء/
ثبللحنِ ٍالذم ٍالحٌبٗب ،هٌْوب ال ثبل٘ذٗي /حتٖ تُ٘جب ِْْ٘ -رٖ غرذسٕ -بلرٖ َ٘رش اًتْربء/
حتٖ توػب هي دهبٕ ٍتلٓهبًٖ ْٖ ،استخبءْ /رَٔ السرشٗشٍ ،تطرشئجبلل ثرن ًثرَٕ خثتر٘ي»
(الس٘بة8341 ،م)443 :
بال ؤى ّزُ الوحبٍالت لن تستكى ؤى تٌسٖ الس٘بة يبلوِ الحٗ٘ٗرْٖٗ ،رذ ؤيربدُ بل٘رِ
هشؾِ ٍبحسبسِ ثٗشة الٌْبٗٔ:
«هي هشؾٖ /هي السشٗش األث٘ؽ للل /ؤخبِ هي ؾجبثٔ غٓشاء /تٌجى هري دهربئٖ /تلٌٓرٖ
ْوب ؤسٕ يلٖ الوذٕ سَاّب /ؤٚبد هي رل ٙال ؤساّبٗٗ /ع خسوٖ الزل٘ل هجؿى /ؤخبِ هي
ؾجبثٔ غٓشاء /ؤخبِ ؤى ؤصلٕ هي َ٘جَثٔ التخذٗش للل /بٖجب ٗب صٍخترٖ الحج٘جرٔ /ال تحضًرٖ
بى هت ؤٕ ثبإ /ال تجًذٕ /ال تجًذٕ /ال»(الس٘بة ،الوًجذ الُشٕٗ8332 ،م)843 :

 /17دراسات األدب المعاصر ،السنة الحادیة عشرة ،ربیع  ،0287العذد الىاحذ واألربعىن

ٍٖػ٘ذٓ الَغ٘ٔ التٖ هٌْب الوٗكى السربثٕ تدو٘رى تإ٘ٚرذٕ لوجبحرث السر٘بة الترٖ
سؤٌٗبّب لذِٗ ٖجل ْتشٓ ضَ٘ي٘تِل بى هَاخْتِ الوجبضشٓ للوَت ْٖ هشؾِ ٍْٖ ؤسشٓ الوشؼ
ثبلوستطٓ٘بت ٍْٖ ؤحبس٘سِ الوتؿخؤ ثبلزاتّ ،زُ الوَاخْٔ خشتِ هي خذٗذ للتسربئ
الوٗلٕ الحبد:
«ٗسَٔ يضسائ٘ل هي خوَيٌب الػّٓش بلٖ خضٗشٖٓ /بحلٔ ِْٗٗٗ الدل٘ذ ْْ٘بٗ /ػٓش الْرَاء
ْٖ يهبهٌب ٍٗج /ٖٛهبرا لَ اى الوَتٓ ل٘س ثًذُ هي غٓحَُٕ َْْ /نلم يرذم ،هرب ْ٘رِ هري
حسٍ ٍال ضًَس  /ؤٚلَْب لْزُ الٌْبٗٔ؟»(الوػذس ًٓسِ)843 :
بى هَاخْتِ الوجبضشٓ لوػ٘شُ الوٗلٕ ،خلٗت لذِٗ حبلٔ هي يذم التإٚذ هي غرحٔ ؤٕ
ضٖء لل ٚلْب هدوَئ هي األسئلٔ الوكشٍحرٔ ٍٚرلّ اإلخبثربت يٌْرب هدوَيرٔ تخوٌ٘ربت
ايتٗبدٗٔ ٍتجٖٗ الٌْبٗٔ ْٖ آخش الوكبِ ثل هجشس حٖٗ٘ٗ:
«ؤٚل را٘ األًس تل ٙالطٍَٗٓ /الكوى الحبْش ْٖ الؿو٘شٍ /األهل الخربلٕ هري تَثّرت
الػُ٘ش /ؤلّ ؤثٖ صٗذ تَٓس الشََٓ /هي خ٘لِ الحوشاء ٚبلْد٘ش /ؤٚلَْرب لْرزُ الٌْبٗرٔ؟ /ترشٕ
الحوبم للح٘بٓ َبٗٔللل»(الوػذس ًٓسِ)831 :
ٍثًذ ّزُ التسبئالت الوٗلٗٔ ٗإخز الطربيش ْرٖ ًح٘رت هرالن هخبقجرب صٍخترِ بٖجرب
َٗغْ٘ب ثبثٌْوب َ٘لىٖ ،بئل:
«بٖجب ٗب صٍختٖ الحج٘جٔ ًَٖٚ /لُ٘لى سؾٖ ٍق٘جٔ ًَٖٚ /لِ ؤثب ٍؤهب ٍاسحوٖ ًح٘جِ/
ٍيلوِ٘ ؤى ٗزٗل الٗلت لل٘ت٘ن ٍالٓٗ٘شٍ /يلوِ٘ للل /نلؤ الًٌبإ للل»(الوػذس ًٓسِ)832 :
ٍهٌز ّزُ الٓتشٓ ،هٌز ؤى اضتذّ يلِ٘ الوشؼ ٍثذؤ اإلحسبإ ثبلوَت ٗكربسدُ ْرٖ ٚرلّ
لحهٔ ٍْٖ ٚلّ ٍخَد حتٖ هَتِ(8335م) ْذخل الس٘بة ْرٖ هشحلرٔ خذٗرذٓ حرَ ثْرب
الوَت بلٖ ْلسٓٔ رات٘ٔ خبغْٔ ،لن ًٗذ الوَت حذثب هستُشثب ْٖ ح٘بتِ ٍبًوب تحرَ بلرٖ
ٌَبئ٘ٔ غبْ٘ٔ هتَسلٔل ثذؤت ّزُ الوشحلٔ ْٖ ْٛش الس٘بة ثإًبض٘ذ ؤَٗث٘ٔ سائًٔ تدسذ َٖ
ؤَٗة للشةًً« :شٗبًب خشخت هي ثكي ؤهٖ ٍيشٗبًب ؤيَد ٌّب٘ل الرشة ؤيكرٖ ٍالرشة ؤخرز
ْل٘ٛي اسن الشة هجبسٚب»(الس٘بة ،سٓش ؤَٗة8378 ،م: َٗٗ ،)98 :
«ل ٙالحوذ هْوب استكب الجلء /هْوب استجذ األلن /ل ٙالحورذ ،بى الشصاٗرب يكربءٍ /بى
الوػ٘جبت ثًؽ الٛشم /ؤلن تًكٌٖ ؤًت ّزا الهلمٍ /ؤيكٌٖ٘ ؤًت ّرزا السرحش»(الوػرذس
ًٓسِ)25 :

الیقاعات الرومانسیة الحزینة :بىاعثها وتذاعیاتها المختلفة(الشعراء العرب المختارون أنمىرجا)18/

لٗذ ٚبى الطبيش ْٖ ّزُ الوشحلٔ األَٗث٘ٔ ًٗ٘ص هإسبتِ هري خرل بحسربإ ؾرئ٘ل
ثبألهل ٍلزلٚ ٙبى سؾبئُ سؾبء هٌتهش الوًدضٓ:
«ٖبلَا ألَٗة :خٓب٘ األلِ!ْٗ /ب  :ال ٗدٓرَ /هري ضرذّ ثبإلٗوربى ،ال ٖجؿرتبُ /تشخرٖ ٍال
ؤخٓبًِ تَُٓ»(الوػذس ًٓسِ)72 :
ٍحٌ٘وب ٚبًت تًػّ ثِ الطٍٗ َٕٛكَ ثرِ االًتهربسٚ ،بًرت ضرَٛاُ تتًربلٖ غربسخٔ
هحتدٔ:
«ٗب سةّ ؤَٗة ٖذ ؤي٘ب ثِ الذاءَ ْٖ /شثٔ دًٍورب هرب ٍال سرٛيٗ /رذيَ٘ ْرٖ الرذخي/
ٗذيَ٘ ْٖ نلوبت الوَت :ؤيجبءً /بء الٓااد ثْبْ ،بسحوِ بى ّتٓب»(الوػذس ًٓسِ)99:
ٍيٌذهب اضتذّ ثِ ال٘إإ اًخشـ ْٖ ًط٘ح ِْ٘ هي األدأً ؤٚثرش هورب ْ٘رِ هري التشخرٖ،
ٍَٗٗ :
«ؤقٓب ؤَٗة هي ٗشيبّن اًٙب؟ /ؾبيَا ؾ٘بو ال٘تبهٖ ْٖ دخرٖ ضربتٗ /رب سة! ؤسخرى
يلٖ ؤَٗة هب ٚبًب /خَ٘ٛس ٍالطوس ٍاألقٓب ساٚؿٔ ث٘ي الٌخ٘لتٍ /صٍخٔ تتورشٕ ٍّرٖ
تجتسن /ؤٍ تشٖت الجبة ،تًذٍ ٚلوب ٖشيب /:لًلِ سخًب /هطبءٓ دٍى يٛبص ثِ الٗرذم!»(الوػرذس
ًٓسِ)99 -95 :
بى ٖػبئذ الس٘بة التبئجٔ ْٖ ؤَٗث٘بتِ ٍؤهبم ثبة اهلل ٍالوًجذ الُشٕٗ ْٖ -الحٗ٘ٗٔ ٍٖٓرٔ
بدأً ؤٚثش هٌْب تَثٔ هْتذٕ ،ح٘ث َٗٗ :
«هٌكشحب ؤهبم ثبة ث٘ت ٙالٛج٘ش /ؤغشو ْٖ الهرلم ،ؤسرتد٘شٗ /:رب سايرٖ الٌورب ! ْرٖ
الشهب ٍ /سبهى الحػبٓ ْٖ ٖشاسٓ الُذٗش /ؤغ٘ح ٚبلشيَد ْٖ هُربٍس الدجرب ٚ /أّرٔ الْد٘رش/
ؤتسوى الٌذاء؟ ٗب ثَسٚت ،تسوىٍّ /ل تد٘ت بى سوًت؟»(الوػذس ًٓسِ)92 -99 :
ٍلن ٗلجث الطبيش ؤى ؤحس ثبل٘إإ هي ضٓبئِ ٍهي يَدتِ بلٖ الووبسسٔ الح٘بت٘رٔ هري
خذٗررذ ْإؾرربِ ّررزا بلررٖ بحسبسررِ األغررلٖ ثررل بًسرربً٘ٔ الوررَت ٍال هًَٗل٘تررِ ٌْٚبٗررٔ
للوَخَدات ،ؤؾبِ ٗإسِ هي الطٓبء ٍبحسبسِ ثبلوَت يلٖ ّرزا الٌحرَ بل٘رِ حضًرب يو٘ٗرب
ٍّضٗؤ هشّٓل
لٗذ ٚبى تػَس الس٘بة للوَت ْٖ الوشحلٔ األٍلٖ ٍٖجل ؤى ٗتًبهل هًِ هجبضشٓ تػرَسا
خبسخ٘ب ثبيتجبسُ َ٘ش بًسبًٖ ٍَ٘ش هًَٗ ٍ ،ل ٌِٛيٌذهب يبٌِٗ هًبٌٗٔ رات٘ٔ ٍؤحس ثِ ٖشٗجب
هٌِ ْٖ هشحلتِ األخ٘شٓ تحَلت يلٖتِ ثِ بلرٖ يلٖرٔ تسرل٘ن ٍبريربى ٍهحبٍلرٔ ترشٍٗؽ
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الزات يلٖ ٖجَلِ ٍّؿوِ ثبيتجبسُ ًْبٗٔ ال هٓش هٌْبل ٍتًجش ٖػبئذ دَٗاًِ٘« :اٖجرب »8334م
ٍ«ضٌبض٘ل اثٌٔ الدجلٖ»8334م يي ّزُ الٌْبٗٔ تًج٘شا َبسٖب ْٖ استسلم حرضٗي ،حربٍ
ْْ٘ب الطبيش بٌٖبو راتِ ثٗجَ الوَت ٌْٚبٗٔ لُشثتِٖ ،بئلً:
«سأخز دسثٖ ْٖ الَّنٍ /ؤس٘ش ْتلٗبًٖ ؤهٖللل َّ /الوَت خبءْْْ٘ /بتّْ٘ ،بت ،هب لٖ
ْشاسٍ /ل ٌٖٛهتّ للل ٍاحسشتبُ»(الس٘بة ،اٖجب ٍضٌبض٘ل اثٌٔ الدلجٖ8337 ،م)31 ٍ 27ٍ 28 :
ٍهي خل ّزا اإلحسبإ ثبللهٓش تإخز هجبحث الطبيش ضٛل آخشل لٗذ سؤٌٗبّب هي ٖجل
ؤثٌبء تػَس الس٘بة للوَت تػَسا خبسخ٘ب لوجبحث ٖلٗٔ هتسربئلٔ ،ؤهرب اٙى ثًرذ ؤى اًتْرٖ
الطبيش بلٖ التسل٘نْ ،ةى ّزُ الوجبحث تإخز ضرٛل التحرذٕ الْربدت ٍالتسربئ السربخش،
َٗٗ الس٘بة:
«ؤل٘س ٗ ٖٓٛؤّْٗب األلِ /ؤى الٌٓبء َبٗٔ الح٘بْٓ /تػجٍ الح٘بٓ ثبلٗتبم؟ /تح٘لٌٖ ثل سدٕ
للل حكبم /سٌٓ٘ٔ ٚس٘شٓ تكَٓا يلٖ الو٘بُ؟ّ /بت الشدٕ ؤسٗذ ؤى ؤًبم»(الوػذس ًٓسِ)894 :
ْجذس ضبٚش الس٘بة ْٖ ،هَتِ ٍح٘بتِ ،هإسبٓ ٖلّوب يشْْب الطًش ْٖ ٚرلّ تإسٗخرِل ٍ«ٚرن
ٚبى ٗزٚشًٖ ثإَٗة ،هٌز ؤى ضٛب بلّٖ هي سبِٖ٘ ،ثنّ تجبقرإ ثْورب ،ثرنّ حولْورب ،ثرذ ؤى
تحولُ ،بلٖ َٗهِ األخ٘ش»(ه٘طب خحب8333 ،م)899 :ل ّزا ٍس٘جٖٗ الطربيش ثرذس ضربٚش
الس٘بة ؤحذ ؤثشص ضًشاء الًشث٘ٔ الوًبغشٗيل
وتیجة البحث
ًلحم هطبيش الحضى الشٍهبًسٖ لذٕ ضًشاء الًشة الوًبغشٗي ٚبًرت هطربيشا هتًرذدٓ
الوهبّش ٍالَخَُ ٚوب ٚبًت ثَايثْب ٍتدل٘بتْب ٍتذاي٘بتْب هتًذدٓ الدَاًت؛ ح٘ث ثةهٛبًٌب ؤى
ًٗسن ّزُ الوطبيش الحضٌٗٔ ْٖ الطرًش الًشثرٖ الحرذٗث بلرٖ هَاٖرّ ٍهحكربت هتًرذدٓ
ثبلٌسجٔ بلٖ يذد الطًشاء الوذسٍسٔل استخلػٌب ّزُ الوطبيش الشٍهبًس٘ٔ ْٖ ّرزُ الًدبلرٔ
ٍّٖ:
ٚ -8بًت هطبيش لوَّٖ اختوبيٖ ٍٍقٌرٖ ْرٖ ٍخْْرب الشٍهبًسرٖ ْرٖ ؤضرًبس ًربص٘
الولئٔٛل ْٗذ ايتوذت ؤيوبلِ الطًشٗٔ يلٖ ال٘إإ ٍالٛأثٔ الحضٌٗٔ الٌبتدٔ يري اإلحسربإ
ثًذم التَاصى الٌٓسٖ ث٘ي الزات ٍث٘ي الَاٖى الخبسخٖ ،للٓطل ْٖ تحٕٗ٘ هثبل٘ربت الرزات
ْٖ نشٍِ ّزا الَاٖىل
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ٍٚ -2بًت هطبيش لوَّٖ ْٛرشٕ ْرٖ ثحرث غرلح يجذالػرجَس يري راترِ ٍبحسبسرِ
ثبلؿ٘بول ْحضًِ الزاتٖ ٚبى هتػل ثوسججبت ح٘بت٘ٔ ٍٖذ ًتح يي بحسبإ الطبيش ثبلَحرذٓ
داخل الَخَد الوتسى ،بحسبإ آخش ضٛل ثبيثب آخش هي ثَايث ّزُ الوطبيش الحضٌٗٔ ٍّرَ
الطًَس ثبلؿ٘بو ٍالُشثٔل بى ضًش غلح يجذالػجَس ثودولِ ٗذٍس ْٖ بقربس الحرضى ،الحرضى
الطّٓ٘ الزٕ ٚبى ٗشاُ ْٖ الضّشٓ الزاثلٔ ،ؤٍ ْٖ ٍخِ خبئى هي خ٘بو هػش ،ؤٍ ْرٖ سربٖ٘ٔ
هي سَاٖٖ الٌ٘لل
ٍٚ -9بًت هطبيش لوَّٖ حؿبسٕ ْٖ بحسبإ يجرذالوًكٖ حدربصٕ ٍهحورذ هْرشاى
السّ٘ذ ٍيجذالشحوي قْوبصٕ ٍهسلن الدبثشٕ ثوحبغشٓ الوذٌٗٔ لزٍاتْن ٍْسربد الًلٖربت
اإلًسبًّ٘ٔ ْْ٘بٚ ،وب ٚبًت هطبيش لوَّٖ رٕ هلهح ه٘تبْ٘ضّٗٗ٘ٔ ْرٖ بحسربإ ثرذس ضربٚش
الس٘بة ثبلوَتل ؤخز الس٘بة هٌز الجذاٗٔ ٗخبِ الوَت ٍٗشّجِ هي خل هطبيشُ ٚةًسربى
هَٓٗد ؤٍال ٍؤخ٘شاْ ،بًذْى ْٖ غشاو سّ٘ت ث٘ي الوَت ٍثر٘ي الشَجرٔ ْرٖ الح٘ربٍٓ ،لٌٛرِ
يٌذهب يبٌِٗ هًبٌٗٔ رات٘ٔ ٍؤحس ثِ ٖشٗجب هٌِ ْٖ هشحلتِ األخ٘شٓ تحَلت يلٖتِ ثرِ بلرٖ
يلٖٔ تسل٘ن ٍبريبى ٍحبٍ بٌٖبو راتِ ثٗجَ الوَت ٍّؿوِ ثبيتجبسُ ًْبٗٔ ال هٓش هٌْبل
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المصادس والمشاجع
القرآى الکرینل
بحسبى يجبإل 8333م ،تذر شاکر السیاب ،دساسة في حیاتِ ٍشعرُ ،ث٘شٍت :داس الثٗبْٔل
الدبثشٕ ،هسلنل 8379م ،الرهح أًت ،ثُذاد :هكجَيبت ٍصاسٓ اإليلم الًشاٖ٘ٔل
خحب ،ه٘طب ل 8333م ،الشعر العرتي الحذیث هي أحوذ شَقي إلي هحوَد درٍیش ،هٗذهٔ :بحسبى
يجبإ ،الكجًٔ األٍلٖ ،ث٘شٍت :داس الًَدٓل
الد٘بس ،هحوذل 8371م ،الحةّ ال یعرف الخریف ،الْ٘ئٔ الوػشٗٔ الًبهٔ للٛتتل
الحدبصٕ ،ؤحوذ يجذالوًكٖ 8372م ،کاى لي قلة ،الٗبّشٓ :الٛتبة الزّجٖل
الحدبصٕ ،ؤحوذ يجذالوًكٖل 8331م ،مذیىة تال قلة ،الكجًٔ الثبً٘ٔ ،الٗبّشٓ :داس الٛتبة الًشثٖل
السّ٘بة ،ثذس ضبٚشل 8341م ،أساطیر ،الٌدّ :هكجًٔ الُشٕ الحذٗثٔ ،هٌطَسات داس الج٘بىل
السّ٘بة ،ثذس ضبٚشل 8332م ،الوعثذ الغریق ،الكجًٔ األٍلٖ ،ث٘شٍت :داس الًلن للولٗ٘يل
السّ٘بة ،ثذس ضبٚشل 8334م ،اقثال ،ث٘شٍت :هٌطَسات داس الكلً٘ٔل
السّ٘بة ،ثذس ضبٚشل 8337م ،شٌاشیل ابىةة الجلثي ٍاقثال ،الكجى الثبلث ،ث٘شٍت :هٌطَسات داس الكلً٘ٔ
للكجبئ ٍالٌطشل
السّ٘بة ،ثذس ضبٚشل 8378م ،سفر أیَب ،هٌض األٌٖبى ،ث٘شٍت :داس الًَدٓل
الس٘ذ ،هحوذ هْشاىل التإ ،الذم في الحذائق ،الٗبّشٓ :داس الٛتبة الًشثٖل
يجذالػجَس ،غلح 8372 .م ،الذیَاى(ٗطول دٍاٍٗي :الٌبإ ْٖ ثلدٕ ،الكجًرٔ األٍلرٖ8347 ،م؛ ؤٖرَ
لٛن ،الكجًٔ األٍلٖ8338 ،؛ ؤحلم الٓبسإ الٗذٗن ،الكجًٔ األٍلٖ8335 ،؛ تإهلت ْٖ صهي خشٗح ،الكجًرٔ
األٍلٖ ،)8335 ،الكجًٔ األٍلٖ ،ث٘شٍت :داس الًَدٓل
يجذالػجَس ،غلحل 8372م ،شجر اللیل ،الكجًٔ األٍلٖ ،ث٘شٍت :داس الَقي الًشثٖ للكجبئ ٍالٌطشل
ْتح الجبة ،حسيل 8337م ،الذیَاى ،مذیىة الذخاى ٍالذهي ،الٗبّشٓ :داس الٛتبة الًشثٖل
ٚبهجل ،سٍثشتل 8333م ،أعالم العرتي الوعاصر ،ث٘شٍت :هشٚض الذساسبت للًبلن الًشثٖ الوًبغشل
هلئً ،ٔٛبص٘ 8378م ،شجرة القور ،الكجى الثبلث ،ث٘شٍت :داس الًَدٓل
هلئً ،ٔٛبص٘ل 8348م ،شظایا ٍرهاد ،ث٘شٍت :داس الًَدٓل
ه٘خبئ٘ل ،ؤهك٘بًَإل 8331م ،دراسات في الشعر العرتي الحذیث ،األٍلٖ ،ث٘شٍت :هٌطَسات الوٛتجرٔ
الًػشٗٔل

المقاالت والشساالت
ثشٚبت ،هحوذل 8374م« ،لقاء هع شاعر الفقراء عثذالوعطي حجازي» ،هدلٔ اٙداةل
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،داة ٍاللُربتٙ هدلرٔ ا،» «تجلیات االغتراب في شعر صالح عثذ الصثَر،م2114  هتٗرذمل،ٕالدبثش
ل19 -811 : غع، الًذد الشاثى، الدضائش،ٔخبهًٔ ٍسٖل
ٔ هدلر،» «غرتت گسیٌي در شعر تذر شااکر السایاب،ش8931  هْ٘ي ٍهشادٕ يلْٖؿبل،ُحبخٖصاد
ل54 -78 : غع، ثْبس، ضوبسُ سَم، دٍسُ خذٗذ، سب دٍم،لسبى هج٘ي
ٔ آْرب،» «التٌاص الذیٌي في أشعار عثذالوعطي حجاازي،ٔ8594 جرشٕلٚ ،ٍٕ ق٘جِ ٍخسش،ٖٓ٘غ
،ًٖ الًرذد الثرب،ٓ السرٌٔ السبدسرٔ يطرش،ْٔ٘بده٘ٔ الًلَم اإلًسبً٘ٔ ٍالذساسبت الثٗبٚ آ،ٔ٘الحؿبسٓ اإلسله
ل37 -883 : غع،الخشّٗ ٍالطتبء
،5 الًرذد، األْرٕ الدذٗرذ،» «لقاء هع أحوذ عثذالوعطي حجاازي،م8334  هحوذل،ٓيضالذٗي الوٌبغش
ل5 ٌٔالس
 «اسطَرُ در شعر ًیوا ًٍازک الوالئکِ پیشگاهاى شعر،ش8931  اْسربًِل،ٕ لَّش ٍهشاد،ٕيلوذاس
ٖ ْػرلٌبهِ يلورٖ پژٍّطرٖ هكبلًربت ادث٘ربت تكج٘ٗرٖ داًطرآبُ آصاد اسرله،»جذیذ پارسي ٍتازي
ل49 -35 : غع، ثْبس،87 ُ ضوبس،4 ُ دٍس،خ٘شْت
 توَصل، الًذد الثبلث، ث٘شٍت،م8347 ، سٍثشتل هدلٔ ضًش،بهجلٚ
 «تاذر شااکر السایاب ٍأساطَرة تواَز تایي،ش8931 تربلًٛ٘ ٖ َٗسّ ٍغو٘و،ّٖبدٕثَس ًْضه
ل894 -853 : غع، ضتبء، الًذد الشاثى،ٖ السٌٔ األٍل،)ّٔوٛ هدلٔ بؾبءات ًٗذٗٔ(ْػل٘ٔ هح،»األساطیر
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