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 حماليت الشمض ألاظىىسي في الؽػش الجضائشي اإلاػاـش
 

 فشيذة مىلى د/

 الجؼاثغ، بجاًت ،الغخمان محرة ظامٗت ٖبض، ٧لُت آلاصاب واللٛاث، ؤؾخاطة مكاع٦ت

 

٩ىع" مى٣ُت اللٛت التي حٗلً ًٖ هٟؿها ؤجها مدل الضاللت اإلا دخجب -٣ٗضة ٌؿمي "بى٫ ٍع خُض ًٓهغ مٗجی ٍو
تي ُٞىىمُىىلىظُا الضًً والخدلُل  -في مٗجی مباقغ مٗا ٤ هٍٓغ ٟحن للغمؼ ٞو مى٣ُت الغمؼ. و٢ض ٢ّضم حٍٗغ

ٞهى باليؿبت لها ْهىع  ا الضًً الغمؼ ؤو٫ ألامغ بىنٟه جدٍغ٠ اللٛت،ال حٗٝغ ُٞىىمُىىلىظُ»  ٣ًى٫: الىٟسخي
ؤهه  ٗبحر ًٖ ٢إ ًم٨ىىا ؤن ه٣ى٫ ؤًًاوالخ في الٗاَٟت، في الخغ٦ت، في السُا٫، شخيء آزغ ًبرػ في اإلادؿىؽ،

بت، دخجب وما ًبلٛه الخدلُل الىٟسخي ؤو٫ ألامغ بىنٟه جدٍغ٠ مٗجی ؤولي ًلخه٤ بالٚغ جبلٛه  ًبحن ٍو
ُت، (.1«)ىمُىىلىظُا الضًً ؤو٫ ألامغ بإهه ْهىع ٢إُٞى  بن البيُت اإلا٣ضنُت الشىاثُت للغمؼ)م٣هضًت خٞغ

٩ىع"، ول٨ً َظٍ الشىاثُت في اإلا٣هضًت ال حٗجي وظىص صاللخحن  م٣هضًت ججاوػٍت( هي التي جد٨مذ في جهىع "ٍع
ت في الىا٢٘؛ ُت والشاهُت عمٍؼ ججٗله ًخمشل الضاللت  ٫ بلى آلازغ،بل خغ٦ت واخضة جى٣ل ألاو  ،بخضاَما خٞغ

ت  ت مك٩لت بدُض ال هغي مجها بال الضاللت الشاهٍى ُت ومً زاللها. ٞالضاللت الغمٍؼ الشاهُت بىؾاَت الضاللت الخٞغ
٤ الضاللت ألاولُت، والضاللت ألاولُت  خُض ٩ًىن َظٍ الشاهُت الىؾُلت الىخُضة للضهى مً ٞاثٌ اإلاٗجی، ًٖ ٍَغ

ت بىنٟها مٗجی اإلاٗجی)هي التي حُٗي الضال ٩ىع" بحن زالر مىا٤َ الهبٗار الغمؼ، (.2لت الشاهٍى  ٦ما مّحز "ٍع
ظٍ اإلاىا٤َ هي:  ً الغمىػ. َو ا مهاصع ؤؾاؾُت لخ٩ٍى  واٖخبَر

 ال٣ُىؽ وألاؾاَحر ولٛت اإلا٣ضؽ وجال٠ الغمىػ اإلاتربُت بالضًً، مى٣ُت ال٩ىوي،-ؤ 

ال٠ الغمىػ اإلاغجبُت بإخال  مى٣ُت الخلمي،-ب   م الجهاع واللُل.ٍو

ت ٖلى ؤٖما٫ ما. مى٣ُت السُا٫ الكٗغي،-ط   خُض تهُمً الهىع الكٍٗغ

 (.3وفي َظٍ اإلاىا٤َ ٌٗمل الغمؼ بهٟخه ٞاثٌ صاللت)

لُه نّى٠ الغمىػ بلى عمىػ بؿُُت وعمىػ نمُمت، ى ا ،مؼ البؿُِ َى الظي ٨ًك٠ ًٖ مٗىاٍٞالغ  ٖو لغمؼ َو
غ ٖلى زالزت ؤبٗاص؛ َى عمؼ ٧ىوي ) الهمُم َى الغمؼ الخي،والغمؼ  ،اإلاُذ ٦ما ؤقاع بلُه "ًىوٜ" ( cosmiqueوجٞى

خجلى في الٗالم مغجبِ بال٣ُىؽ وألاؾاَحر ولٛت اإلا٣ضؽ،  ( ًيخمي بلى ٖالم ألاخالم،oniriqueوعمؼ خلمي ) ،ٍو
خىؾل بلpoétiqueوعمؼ قاٖغي ) ؤخالم الجهاع واللُل، ًُ ى الظي  ت وال( َو بن  (.4)سُا٫ُه بىاؾُت اللٛت الكٍٗغ

مى٣ُت ال٩ىوي التي ًىبش٤ مجها الغمؼ اإلاغجبِ بالضًً وال٣ُىؽ وألاؾاَحر ولٛت اإلا٣ضؽ هي اإلاى٣ُت التي اه٨ب 
ٖلحها ألاصباء والكٗغاء اإلاٗانغون لُجهلىا مً مُٗجها مسخل٠ الغمىػ زانت مجها ألاؾُىعٍت بٗض صٖىاث 

                                                           

 .ٚٔ - ٙٔبوؿ ريكور: ُب التفسَت، زلاكلة ُب فركيد، ص    ٔ

 .ٜٚبوؿ ريكور: نظرية التأكيل، اخلطاب كفائض ادلعٌت، ص    ٕ
 .ٖٕ – ُٕٕب التفسَت، ص  بوؿ ريكور،   ٖ

 ُٖٕب التفسَت،ص بوؿ ريكور،  ٗ
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ت الجضًضة بلى  الخمغص ٖلى الظَىُت الخ٣لُضًت والخٗبحر ًٖ ظضًضة و جُُٗم ال٣هُضة  بٗىانغ الخغ٦ت الكٍٗغ
ت اإلاٗانغة  ا  ٢هض الخإؾِـ ل٨خابت ظضًضة مىٟلخت مً ؤٚال٫ باإلاغخلت الخًاٍع ت ظظٍع غ ال٨خابت الكٍٗغ دشٍى

ت الخ٣لُضًت و الغئٍت ألا٣ُٞت  والىا٢ُٗت والسُابُت.  الؿُدُت واإلاىؾ٣ُى الكٍٗغ

ت الٗغبُت في   مىار ز٣افي ًبضو ُٞه الٛغب ألاوعبي ؤهمىطظا للخٟاٖل والا٢خضاء،ل٣ض وكإث الخضازت الكٍٗغ
جهم الكٗغي،٦ما ٧ان لٓغوٝ الٗهغ ومؿخجضاجه  خُض اٖتٝر ظل قٗغاء الخضازت باإلاازغاث الٛغبُت في ج٩ٍى
م٤ في حٗالي ألانىاث اإلاىاصًت بًغوعة مىا٦بت الكٗغ للٗهغ وإلاا ال جسُُه وججاوػٍ وججاوػ الٗهىع  ألازغ ألٖا

ت ماصام مٟهىمه الجضًض ًغجبِ بال٨ك٠ والغئٍا التي هي ا غ٢ها الخٗبحًر ٢ٟؼة زاعط –بُبُٗتها –إلاايُت َو
ت الىٓغ بلحها. بن ٢ىام الكٗغ الجضًض ٦ما ًا٦ض  اإلاإلٝى واإلاٟهىماث الؿاثضة وحُٛحر في هٓام ألاقُاء وفي ػاٍو

ىه قاع"ؤصوهِـ"مٗجی زال١ جىلُضي ٞهى "٦ما ٣ًى٫ الكاٖغ الٟغوسخي اإلاٗا " "ال٨ك٠ ًٖ R.CHARنغ "ٍع
الكاٖغ  ضًا.ؤب ولظل٪ مً زهاثهه ؤن ٌٗبر ًٖ ٢ل٤ الاوؿان، بضا في خاظت الى ال٨ك٠"،ؤٖالم ًٓل 

وقٍٗغ مغ٦ؼ اؾخ٣ُاب  ،وفي مجا٫ اجهما٧اجه السانت ٦كاٖغمخمحز في السل٤  مىٟغص، الجضًض والخالت َظٍ،
ولٗل َظٍ الضٖىة بلى ججاوػ الؿُذ (. 1)ٟؿه َى بالظاث"إلاك٨الث ٦ُاهُت ٌٗاًجها في خًاعجه وؤمخه وفي ه

 ً ا وشخً الكٗغ بضالالث ظضًضة َى ما وظه الكٗغاء اإلاٗانٍغ لى بوالٛىم في بىاًَ الاقُاء وعاء ْىاََغ
ا٢اجه في الخجضص، خه وب٩اعجه َو بُت باإلاٟهىم  البدض ًٖ آلُاث ظضًضة جم٨جهم مً عئٍت الٗالم في خٍُى والخجٍغ

وابخ٩اع  ٗجي "اإلاداولت الضاثمت للسغوط مً َغ١ الخٗبحر اإلاؿخ٣غة والتي ؤنبدذ ٢ىالب وؤهماَا،ألاصوهِسخي ح
بي ٦ما ًا٦ض  (.2)بضاُٖا خغ٦ُا"بُٖاء الىا٢٘ َابٗا بلى بوهي مداولت تهضٝ  ،َغ١ ظضًضة بن الكٗغ الخجٍغ

واؾدبضا٫ -طَىُتو ؤمً ونُٟت –٣ًىم ٖلى ؤؾـ مخٗضصة مجها  اؾخسضام الهىع الخُت  "ًىؾ٠ السا٫"
تها بخٗابحر ومٟغصاث ظضًضة مؿخمضة مً نمُم الخجغبت ومً  ذ خٍُى الخٗابحر واإلاٟغصاث ال٣ضًمت التی اؾخجٞز

ُٓما  غخه،وخحرجه –في هٍٓغ –خُاة الكٗب ،وال ٩ًىن الكٗغ زالضا ٖو ما لم ٨ًً ؤلاوؿان في ؤإلاه ٞو
ٓمخه،َى مىيىٖه ألاو٫  بىصًخه،وزُُئخه وجىبخه،وخ٣اعجه ٖو    (.3)وألازحرٖو

٠ُ الغمؼ وألاؾُىعةبغػ الٓىاَغ الٟىُت التي جلٟذ الىٓغ في ججغبت الكٗغ الجضًضة ؤلاؤبن   ،(4)٦شاع في جْى
ً الغمؼ وألاؾُىعة في مىجؼاتهم ؤلابضاُٖت وؤ٦ثروا مً الغمىػ ألا  ٣ٞض ٠ ظل الكٗغاء اإلاٗانٍغ  ُىعٍت،ؾْو

ابال و -صزانت مً ظُل الغوا-و٢لما هجض قاٖغا مٗانغا واجسظ مجها وؾُلت للخٗبحر  ،اؾخٟاص مً ألاؾُىعة عمٍؼ
بئهًٖ مى٢ٟه بػاء ا ش و٦شاٞخه ٖو ٞالترمحز باألؾُىعة هاب٘ مً ٞٗل وإ ًم٨ً اإلابضٕ مً  ،ل٩ىن وز٣ل الخاٍع

ت والىٟؿُت في ْل  الخٗبحر ًٖ خًىعٍ اإلآلم والؼاث٠ بك٩ل اًداجي والخٗبحر ؤًًا ًٖ مٗاهاجه ال٨ٍٟغ
ت التي ًدخضم بها ٖهٍغالهغاٖاث الؿُاؾ ٠ُ ألا  ،ُت وال٨ٍٟغ ُيُت وال ٌٗض جْى ؾُىعة وعمىػَا خلُت جٍؼ

وحؿهم ؤًًا في حٗم٤ُ ججغبخه اإلامؼ٢ت ؿان اإلاٗانغ طاجه وظمالُت ب٣ضع ما هي ؤصاة حؿهم في ا٦دكاٝ ؤلا
 ومىدها بٗضا قمىلُا. 

ساMythe) بن ألاؾُىعة وهي ٦ما ٣ًى٫  ٞجغ الخإؾِـ، و٢٘ في ٞجغ الؼمً اإلا٣ضؽ؛ ،م٣ضؾا ( جد٩ي جاٍع
و٢٘ في بضاًت الؼمً ٚحر  ؤي خضزا ؤنلُا جغوي خ٩اًت م٣ضؾت،» "Mircea Eliadeألاهتروبىلىجي "مغؾُا بلُاص 

ت،بجها  ،اًت ٢هت م٣ضؾت حٗاص٫ ال٨ك٠ ًٖ ؾغؤن عو  طل٪ ؤن شسهُاث ألاؾُىعة لِؿذ ٧اثىاث بكٍغ
تها، عالهظا الؿبب حك٩ل ؤٞٗالهم ؤؾغا آلهت وؤبُا٫ ممضهىن، لى لم ًخم ٦كٟها  لِـ بةم٩ان ؤلاوؿان مٗٞغ

 عواًت ما ٞٗلخه آلالهت ؤو ال٩اثىاث اإلا٣ضؾت في الؼمً ألاو٫، ألاؾُىعة بطن ٢هت ما ظغي في الؼمً ألاو٫، له،

                                                           

 .ٓٔ-ٜ،صٜٙٛٔ،لبناف،٘ط زمن الشعر،دار الفكر، أدكنيس:   ٔ

 ٕٚٛص زمن الشعر، أدكنيس،   ٕ

 ٕٙص احلداثة الشعرية، ينظر: زلمد عزاـ،   ٖ

 ٜ٘ٔص  الشعر العريب ادلعاصر، ينظر:عز الدين امساعيل،   ٗ
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الن ٖما خضر في ؤنل،  جهبذ خ٣ُ٣ت ٣ًُيُت، ٦ك٠، وبمجغص ما ج٣ا٫ ألاؾُىعة؛ وخ٩اًت ؤؾُىعة هي ؤلٖا
ظٍ الخ٣ُ٣ت  وجدضًضا َظٍ ألاؾغاع التي ج٨كٟها ألاؾُىعة بغمىػَا، (.1«)اإلاُل٣ت بجها جاؾـ الخ٣ُ٣ت َو

اإلاُل٣ت التي جاؾـ لها هي ما اؾتهىي قٗغاء الخضازت وؤٚىاَم وصٞٗهم في جى١ مدمىم للٛىم في ٖاإلاها 
غ والساع١ والٟاث٤، ن ٞجاطبُت ألاؾُىعة التي جهل بحن ؤلاوؿا السخغي اإلاضَل مىضٞٗحن نىب الجَى

هي  يٟاء ٖىهغ السلىصبو٢ضعتها الٟاث٣ت ٖلى  والُبُٗت وخغ٦ت الٟهى٫ والضوعة الؼمىُت للخُىع ال٩ىوي،
ا مً الكٗىع باالؾخمغاع وحؿ٠ٗ الكاٖغ ٖلى الغبِ بحن ؤخالم ال٣ٗل الباًَ ووكاٍ ال٣ٗل  التي ج٨ٟل هٖى

ه٣ل الخجغبت مً و جغبت الجماُٖت الٓاَغ والغبِ بحن اإلااضخي والخايغ والخىخُض بحن الخجغبت الظاجُت والخ
غي.  مؿخىاَا الظاحي بلى مؿخىي بوؿاوي ظَى

٠ ًٓل الغمؼ ألا  ٟىلت ال٣ٗل البكغي واللخٓت الغاَىت التي ًْى ش َو ؾُىعي السُِ الغابِ بحن بضاًت الخاٍع
وما لجىء الكاٖغ الٗغبي اإلاٗانغ بلى الغمىػ  ٞحها لُجؿض خاالث ونىع ٌكتر٥ ٞحها الجيـ البكغي،

بت في ججاوػ الىا٢٘ اإلاإؾىي الظي جضلهم به الخُاة الٗغبُت،ألا  وججاوػ ٖالم اإلااصة الظي جىٗضم  ؾُىعٍت بال ٚع
اإلاا بضًال ًدـ ُٞه بالغاختؾُىعة مخىٟؿا آلالمه وآماله الخبِمٗخبرا ألا  ،الغوخُتُٞه ال٣ُم  و٦ظل٪  ،ؿت ٖو

الظي حهؼم  جخمشل في ؤؾاَحر الاهبٗار والكغ  لٛغى جد٤ُ٣ خالت الخلم الظي ًغج٨ؼ ٖلى مُُٗاث اإلااضخي التي
ا ؤخض اإلاىاب٘ الالقٗىعٍت التي ًمخاح مجها  ،مهما ٧اهذ ٢ىة ممشلُه ىا ج٨مً ؤَمُت ألاؾُىعة "باٖخباَع َو

 .(2)"٨مً نىع ٌكتر٥ ٞحها الجيـ البكغي ٟٞي ؤٖلى مىا٤َ الالقٗىع ج الٟىان،

الىًَ الٗغبي وا٢ٗه الباجـ والكغر اإلاالم الظي ؤناب بن الكاٖغ الجؼاثغي اإلاٗانغ ؤصع٥ ٦ٛحٍر مً قٗغاء 
غان) مت الٗغب في خغب خٍؼ ت (،٦ما ؤصع٥ 1967ظؿض ألامت الٗغبُت زانت بٗض ٍَؼ ح٣ُٗضاث الخُاة الٗهٍغ

بجي بها ٖىالم لى ألا ب٩ٞان لؼاما الٗىصة  ،اإلااصًت ؾُىعة التي اهبش٣ذ في ٖهغ الغوخىُاث لِؿخٗملها عمىػا ٍو
اصة بىاء َغوبا مً ٖهغ اإلااصة وبدشا ًٖ الغوح اإلاؿخلبت ومداولت  ظَب والخضًض،جخدضي بمى٤ُ ال إٖل

خه الخًاعة اإلااصًت،ؤلا  ُٞما جاصًه ،٦جل قٗغاء الخضازت ٢ُمت الاؾُىعةصع٥ ؤَىا  وؿان الظي قَى
ص ػمت الاؾخالب الالمدضو ؤصبي الكٗغي ًٖ ؾُىعي مً زضماث ٞىُت في الخٗبحر ألا "ألاؾُىعة والبُل ألا 

غصًخه اإلاهضوعة بُُٛان الالت التي حسخ٣ها سخ٣ا"ألخاؾِـ ؤلا خه ٞو بن ْهىع الخجغبت  .(3)وؿان وخٍغ
ت الجضًضة في الجؼاثغ اعجبِ بالضعظت ألاولى بالخُىعاث الؿُاؾُت والاظخماُٖت التي َغؤث ٖلى الخُاة  الكٍٗغ

ُت في ٞتر  في الجؼاثغ بٗض الاؾخ٣ال٫، ذ َظٍ الخغ٦ت ٢ٟؼة هٖى ة الؿبُٗىاث بًٟل ُٖاءاث ببضاُٖت و٢ض ٖٞغ
ت ػزما مخمحزا، بض الٗالي بمجها  مىدذ الخغ٦ت الكٍٗغ بض هللا خماصي ٖو بضاٖاث مهُٟى مدمض الٛماعي ٖو

م حَر وجبلىعث  ،ممً ٧ان ًيكغ في الصخ٠ واإلاجالث عػاقي وؤػعاط ٖمغ ومدمض ػجُلي وؾلُمان ظىاصي ٚو
ي الشماهِىاث وما بٗضَا خُض ْهغ ظُل مً الكٗغاء ؾعى واػصاصث هطجا ف -عئٍت ومًمىها–َظٍ الخجغبت 

بُت ب٩ل ما ٞحها مً ٚجی وجىا٢ٌ، ت مٟخىخت حؿاًغ اللٛت الخجٍغ ً قٍٗغ ت  بلى ج٩ٍى وحؿاًغ اللخٓت الخًاٍع
 التي ٌِٗكها ملخمؿت ًىابُٗها مً ال٩ل الخًاعي ولِـ ٣ِٞ مً الترار الكٗغي الٗغبي.

ض ٖال٢اث ظضًضة ىع ٦بحر في وعي الكاٖغ الجؼاثغي الظي بضؤ ٌكُو٢ض ٦كٟذ َظٍ الخغ٦ت الجضًضة ًٖ جُ
ت الجضًضة لىاء الغوح ال٣ل٣ت، ،م٘ الترار الٗغبي ومهمت  اإلاٛتربت، الًاجٗت، ٣ٞض خملذ َظٍ الخجاعب الكٍٗغ

وظٗلذ مً ال٣هُضة ًٞاء للكٗىع اإلاٟجٕى والجغح  ،خُاة اإلاٗانغة في ٖبصُتها وزللهاالخٗبحر ًٖ ال
ٌ وألا  مغخلت الدؿُٗىاث بلى َظٍ ألالُٟت ًٖ ٢هاثض  الخغ٦ت الخضازُت في ٦ما ؤؾٟغث مل والخىحن،والٞغ

ت والجمالُت بلى الترار، مً زال٫ اؾخٗاصتها  مىٟخدت ٖلى الخضازت ومىخمُت في الى٢ذ هٟؿه بغئٍتها ال٨ٍٟغ

                                                           
1     Eliade Mircea, le sacré et le profane, Gallimard, Paris, 1965, p84-85  

 ٜٕٛزلمد فتوح  امحد ،الرمز كالرمزية،ص   ٕ

 ٗٗثماف حشالؼ،الًتاث كالتجديد ُب شعر السياب،صع   ٖ
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ومً زال٫  ،كغ ٢غهاز ٖلى مضي ؤ٦ثر مً زمؿت ٖللمإزىع الكٗغي الٗغبي الخاٞل بالهىع البالُٚت والخمح
٢با٫ بو٧ان  اهٟخاخها ٖلى اإلاىعور الٗالمي مً ؤؾاَحر وعمىػ لبٗض ؤهٟاؽ والخجضًض في الكٗغ الجؼاثغي.

ت الٗغبُت  الكاٖغ الجؼاثغي اإلاٗانغ ٖلى ألاؾُىعة جإزغا باإلاىهج ألا  ؾُىعي الظي جبىاٍ عواص الخضازت الكٍٗغ
ىؾ٠ السا٫، ٦بضع قا٦غ الؿُاب ونالح ٖبض الهبىع والبُاحي خُض ؤنبذ اؾخلهام ألاؾُىعة  وؤصوهِـ ٍو

توعمىػَا ْاَغة باعػة  ت الجؼاثٍغ ٠ُ الغمىػ ألاؾُىعٍت ٖىض الكٗغاء  ،في الابضاٖاث الكٍٗغ وجغاوح جْى
٠ُ الجمالي والٟجي خغنا مجهم ٖلى جد٤ُ٣ الض ٠ُ آلالي والؿاطط والخْى حن بحن الخْى ت الجؼاثٍغ َكت الكٍٗغ

و٢ض ؤخؿً الٗضًض مً  ،بدشا ًٖ صالالث ؤعخبوطل٪ بخٟجحر صالالث الغمؼ ألاولى  ،يٖلى اإلاؿخىي الجمال
حن  ىؾ٠  -الكٗغاء الجؼاثٍغ بض الٗالي عػاقي ٍو شمان لىن٠ُ ٖو مجهم ٖاقىع ٞجي ولسًغ ٞلىؽ ٖو

لِسخي... اإلاها اإلاضَل ٞإبضٖىا ههىنا ملُئت بالضَكت والخحرة،ؤلا  -ٚو مصخىهت ببُا٢اث  ههاث لؤلؾُىعة ٖو
ٟحن عمىػَا ٧ىؾاثِ بُجهم وبحن اإلاخل٣ى، لُت زال٢ت،صال ت بهظٍ الغمىػ  مْى ماػظحن مٗاظمهم الكٍٗغ

ا  ىانَغ ا م٘ بىاء ٢هاثضَم،لدؿغي بظل٪ ألا ٖو و٢ض اؾخ٣ى  ؾُىعة في اليؿُج الكٗغي وجىههغ ًٍٖى
 )جمىػ  والبابلُت .(ُٞىىؽ. ؤصوهِـ، )ؾحًز٠، الكاٖغ الجؼاثغي ٦ىٓحٍر اإلاكغقي عمىػٍ مً ألاؾاَحر  الُىهاهُت

كتروث( اع، ومً الٗغبُت ٖو ىترة الٗى٣اء، الؿىضباص، )قهغػاص وقهٍغ  بً قضاص..(.  ٖو

ً عمؼ "الٗى٣اء "الُاثغ ألاؾُىعي، السغافي السالض،  مً الغمىػ ألاؾُىعٍت التي اؾتهىث الكٗغاء الجؼاثٍغ
ى َاثغ ًًغم الىاع في  )الُٟي٨ُـ(، َظا الغمؼ اإلاىبش٤ مً ؤؾُىعة َاثغ الٗى٣اء اإلاخجضص الظي ال ًمىث، َو

 وبٗض زالزت ؤًام ًجهٌ مً بحن الغماص َاثغ ٖى٣اء ظضًض، ٖكه ٖىضما ج٣ترب ؾاٖت مىجه لُدتر١ في لهُبها،
٠ُ عمؼ "الؿىضباص" بك٩ل  ،لى السلىصبلظل٪ ٖض عمؼا لالهبٗار والخجضص واعجبِ ب٨ٟغة الخى١  ٦ما ًخىاجغ جْى

الظي ال اإلاكهىع بؿٍٟغ الضاثم  ى البداع اإلاٛامغ الظي الًمل وال ًخٗب،والؿىضباص َ م٨ش٠ ٖىض بًٗهم،
،الباخض ًٖ ٧ل ظضًض ومٛاًغ مخجاوػا ٧ل ء،البُل الغاٌٞ ألي زباث وال٣اصع ٖلى خمل الٗبًيخهي

و٢ض ٖض َظا الغمؼ مً ؤ٦ثر الغمىػ وعوصا في ؤقٗاع الخضازُحن بط ْٟغث َظٍ الصسهُت ٦ما ًا٦ض  اإلاساَغ،
٨ٟي ؤن هٟخش ؤي صًىان الض٦خىع  ً بن لم ه٣ل ٧لهم ٍو ٖؼ الضًً اؾماُٖل "باَخمام مٗٓم الكٗغاء اإلاٗانٍغ

و٦م ٞجغ الكٗغاء في َظٍ الصسهُت الكٗبُت الٟىُت  ظضًض ختی ًىاظه٪ الؿىضباص في ٢هُضة مىه ؤو ؤ٦ثر،
 .(1)ل٣ض جهىع ٧ل قاٖغ في و٢ذ مً ألاو٢اث ؤهه َى الؿىضباص" مً صالالث،

خجضص  ،الكاٖغ الجؼاثغي "ٖشمان لىن٠ُ" هٟؿه ؾىضباص الكمـ ًسىى مجاَل البداع ٞٗال جهىع  ٍو
ٍا ٧ل ًىم وال ًمل، ى بظل٪ ًجٗل مً عمؼ الؿىضباص عمؼا للمؿاٞغ الظي ال ٌؿخ٨حن: مٞغ  َو

 عجاثب ٖمغي  الكمـ ؾىضباص ؤها

ئي ًىم ٧ل وفي غة مٞغ  بجٍؼ

 مالمدا خبي ألامىاط ٖلى هثرث

 ؤػ٫  لمو  البداع مجاَُل وزًذ

بتي ظجهم في وؤخُا ؤمىث  (2)ٚع

بت "ٖبض الٗالي عػاقي" في الغخلت وؤلابداع وج٣مو شسهُت الؿىضباص اإلاٛىاع  وفي اإلاجغي هٟؿه حؿغي ٚع
: ً  الباخض ًٖ  الخبِبت/الَى

 باؾمي تهخٟي ؤن ًيبػي ال

 للماضخي ًغجاح ٌٗض لم ٣ٞلبي

                                                           

 35 ص ادلعاصر، العريب الشعر امساعيل، الدين عز   ٔ

 45 ص ، حادلل أعراس لوصيف، عثماف   ٕ
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اوي ال٣ضًمت الخ٩اًا مً حٗبذ  وألٚا

 لىألاو  عخلتي خب٪ ٧ان

 (1)الؿىضباص و٦ىذ

اح  ؤما الكاٖغ "ألازًغ ٞلىؽ" ٞهى  الؿىضباص الظي ال ًغضخی باإلبداع بال بطا ٧اهذ ْغوٝ الغخلت مهُإة والٍغ
ىا الكاٖغ ؾىضباص  ل٨ىه ابداع ٖلى عاختي خبُبخه، َاصثت وألامىاط مؿخ٨ُىت، مً هٕى زام ًسخل٠ ًٖ َو

وبظل٪ ٌٗبئ الكاٖغ َظا الغمؼ بضالالث ظضًضة  ساَغ،ؾُىعي اإلاٛامغ ال٣اَغ للهٗاب واإلاالؿىضباص ألا 
 ٣ًى٫ الكاٖغ مساَبا خبُبخه: ومٛاًغة  ل٨ُؿبه زهىنِخه الجمالُت،

 ٞهل ج٣بلحن ؾ٩ىن البداع ٖلى عاخخُ٪..

 .(2)لُبضؤ عخلخه الؿىضباص؟

إ للؿًٟ، اح ومٞغ  ٣ُامت:مىخٓغا الؿىضباص مىظ ًىم ال ؤما الكاٖغ "ٖاقىع ٞجي" ٞهى ًبدض ًٖ ظهت للٍغ

 ولم ًب٤ مً مغح السُىة ال٣ؼحي

 ؾىي لُل م٣برة ونباح ٦ًٟ

 )..زُا قبذ زُىة

 زم ٢ضم ازغي الى ظهت الٓالم

 ٞال٣ذ به زل٠ ؾىع الؼمً..(

 ٧اوي َىا مىظ ًىم ال٣ُامت

 (3)اهخٓغ الؿىضباص

ً والخدام ق٣ى٢ه، َى البدض ًٖ الجضًض وألامل في اهٟغاط ألاػمت، التي اٚل٣ذ  ٞالىاؽ واهضما٫ ظغوح الَى
اتها و  با،ؤبقٞغ لى بو٧ل الضعوب التي جاصي  والُخامى واإلاخٗبىن الظًً  ًيخٓغون الٟغط، ىابها وهىاٞظَا ٖع

،"٠ ٧ل طل٪ ٌٗبر ًٖ مإؾاة الكاٖغ اإلاٟجٕى ومإؾاة  ،ي الظي ًخٟخذ ًٖ َىة ال ٢غاع لهاواإلاض صسغة "ؾحًز
ً اإلامؼ١، اهما وفي ظٗبخه الجضًض بال بقاعة بلى جٟائ٫ وما اهخٓاع الؿىضباص الظي ٌٗىص مىخهغا  الَى ٚو

اح الخجضًض والخُٛحر، ، الكاٖغ وؤمله في ٍع جٝغ ان ٌٛؿل ٍو  وفي قمـ حكغ١ وعاء زُىاجه، ؤمله في َٞى
ان والكمـ مٗا، ىا ٨ًدسخي الغمؼ صاللت ظضًضة ج٨ك٠ ًٖ  والؿىضباص اإلاىخٓغ َى الُٞى ك٨الث ٦ُاهُت مَو

وحك٣٣اث الٟغص  حك٣٣اث ال٨ُىىهت اإلاٗانغةوج٨ك٠ ؤًًا  ،ه وفي هٟؿهفي خًاعجه وؤمخالكاٖغ ٌٗاًجها 
ؤًً مؼ١  الٗهِبت التي مغث بها الجؼاثغ في الشماهِىاث والدؿُٗىاث،غخلت في اإلازانت الجؼاثغي بالخدضًض 

.ً اب ؤونا٫ الَى  الاَع

٠ ٞحها عمؼ "الٗى٣اء" بلى ظاهب الؿىضباص ،ما نغح به ت التي ْو الكاٖغ "ًىؾ٠  ومً الىماطط الكٍٗغ
يبٗض ٧الُاثغ ألاؾُىعي مً الغماص: ى الظي ًمىث والخغوٝ حكُ٘ ظىاػجه وحٗاه٤ ظشخه ٍو لِسخي"  َو  ٚو

 ...ظىاػحي الخغوٝ قُٗذ آلان

 ..ظشتي حٗاه٤ ومًذ

 ؤمىث وال ؤمىث وؤها

                                                           

 144 ص الصفر، درجة ُب احلب رزاقي، العايل عبد   ٔ

 ٓٔاالخضر فلوس ،احبك،ليس اعًتافا اخَتا،ص    ٕ

 ٔٛعاشور فٍت،زىرة الدنيا،ص   ٖ
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 ٧الؿىضباص

 وٗم ؤمىث، ٞإها

 (1)عماص مً ؤبٗض و٧الٗى٣اء

جابه  الهٗاب بصجاٖت وب٢ضام ل٨ىه ًمىث ٦ٛحٍر مً البكغ وال ًدٓى صخُذ ؤن الؿىضباص حهىي ألازُاع ٍو
ٌ والخمغص وال٣ل٤ التي ٌِٗكها  باالهبٗار ٦ُاثغ الٗى٣اء، ً لُا٦ض خالت الٞغ لظل٪ ًجم٘ الكاٖغ بحن الغمٍؼ

ٌ للىظىص  في الخُٛحر والخجضًض،طاجه وألامل في الى٢ذ  البداع اإلاٛامغ الظي اجه٨خه ألاَىا٫ واإلاساَغ، ٞع
غ اإلاطخيء،اإلاٗخ ٌ ًخسُى الخًىع الؼاث٠ امال في خًىع الث٤ عا١. م ول٨ىه اهضٞإ نىب الجَى وبهظا  ٞع

ت التي ٌِٗكها ب٣ل٣ها  بر ًٖ اللخٓت الخًاٍع ت اإلاىبش٣ت مً ٧ل ؤؾُىعة ٖو اإلاؼط ٦ش٠ الضالالث الغمٍؼ
بصُتها وبؼزم اه٨ؿاعاتها وز٣ل زُباتها وه٨ؿاتها.  ٖو

وبسُىاث  نغ ق٩ل امخضاصا للكٗغ الٗغبي ٢ض خ٤٣ بٟىُاجه وظمالُاجه وظىصٍ،وبن ٧ان الكٗغ الجؼاثغي اإلاٗا
ىا ٖىه عصخا مً الؼمً  زابخت ؾغي هدى الخمحز والخٟغص، ضا ًشحر ؤؾئلت ظضًغة باَخمام الى٣اص الظًً اههٞغ ٚو

خُىع في نمذ قا٦ُا ًخمه و٢لت الاَخمام به غاٙ  الوكٛالهم باإلاغ٦ؼ وبٟٚالهم الهامل الظي بضؤ ًىمى ٍو ٞو
ت الجضًضة.  الؿاخت ألاصبُت في الجؼاثغ مً خغ٦ت ه٣ضًت جىا٦ب َظٍ الخغ٦ت الكٍٗغ
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