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  (بانت سعاد)الرمز يف قصيدة  

قراءة يف الداللة النفسية 

 (*)رائد فؤاد طالب الرديين. م. م

٣شٌَ جٍُُٓ ػ٘ظٍجً كحػالً ٝػحٓالً أْح٤ْحً ك٢ ئٗطحؼ جُؼَٔ جألوذ٢، كحُهطحخ 

جألوذ٢ ٛٞ نطحخ ١ٌُٓ ْٞجء ك٢ ٓكظِطٚ جُٜ٘حت٤س، أّ ك٢ قِوحضٚ جُؿُت٤س جُ٘ح٤ٓس، 

ٝجُؼَٔ جألوذ٢ ٜٓٔح ًحٗص ه٤ٔطٚ أٝ ٓىٟ ضٔحٌْٚ ٣شطَٔ ػ٠ِ ٓىٍُٞ ١ٌُٓ
(1)

 ٖٓ ،

ٛد ئ٠ُ ػى جُؼَٔ جألوذ٢ ًِٚ ٌُٓجً يٛ٘ح كإٔ ٌٝالٕ ذحٌش 
(2)

 .

(ئشحٌز أٝ ضؼر٤ٍ ػٖ ش٢ء ذش٢ء آنٍ)ٝجٍُُٓ ذٔلٜٞٓٚ جُؼحّ ٛٞ 
(3)

ٛٞ ) أٝ 

(١ ٣٘ٞخ ػٖ، أٝ ٣ٔػَ ش٤ثحً آنٍيُي جُش٢ء جٍي
(4)

، كٜٞ ك٢ أْحْٚ ش٢ء نحٌؾ٢، 

ٙ ّٕ جضٚ ي ٣ٝورَ ًٔح ٛٞ ٓٞؾٞو كؼالً، ٍيج جُش٢ء ال ٣إلي٣هحؽد قىْ٘ح ٓرحشٍز، ذ٤ى أ

. ذ٤ٖ جُٔؼ٠٘ ٝجُطؼر٤ٍ: ٕي٣٘رـ٢ إٔ ٤ُٔٗ ك٢ جٍُُٓ ئ. ٝئٗٔح ذٔؼ٠٘ أْٝغ ٝأػْ ذٌػ٤ٍ

                                                           
. ؾحٓؼس جُٔٞطَ/ ٤ًِس ج٥وجخ / هْٓ جُِـس جُؼٍذ٤س -  ٓىٌِ ٓٓحػى (*)

       : ػ٢ِ ؾؼلٍ جُؼالم، وجٌ جُشإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس، ذـىجو، ؽ.    ك٢ قىجغس جُ٘ض جُشؼ١ٍ وٌجْحش ٗوى٣س، و(1)

1 ،1990 :55. 

ئذٍج٤ْٛ جُهط٤د، جُشًٍس جُٔـٍذ٤س ُِ٘حش٣ٍٖ جُٔطكى٣ٖ، جُىجٌ جُر٤ؼحء، : ٌٝالٕ ذحٌش، ش   جُ٘وى ٝجُكو٤وس، (2)

. 44: 1985: ؽ

:              ٓكٔى كطٞـ جقٔى، وجٌ جُٔؼحٌف، جُوحٍٛز، ؽ. جُؼٍذ٢ جُٔؼحطٍ، و   جٍُُٓ ٝج٣ٍُُٓس ك٢ جُشؼٍ (3)

2 1978 :34 .

جُٔؿِّ قٓحّ جُهط٤د، . و: ٓك٢٤ جُى٣ٖ طرك٢ ٍٓجؾؼس:    ٗظ٣ٍس جألوخ، جْٝطٖ ٝج٣ٌٖ ٤٘٣ٌٝٚ ٤ِ٣ٝي، ش(4)

. 243: 1972جألػ٠ِ ٍُػح٣س جُلٕ٘ٞ ٝج٥وجخ ٝجُؼِّٞ جالؾطٔحػ٤س، وٓشن، 
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كحُٔؼ٠٘ ٣ٍضرؾ ذطـَٔػـَّ أٝ ذٔٞػٞع، ًحت٘حً ٓح ًحٕ ٓؼٔٞٗٚ، ٝجُطؼر٤ٍ ٝؾٞو ق٢ٓ 

أٝ طٌٞز ٓح
(5)

 .

. (ػحّ)ٌُٓ أوذ٢ ٝآنٍ ؿ٤ٍ أوذ٢ : ج كاٗ٘ح ئَجء ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جٍٍَُٓٞي

١ ٣وّٞ ػ٠ِ أْحِ جُٔٞجػؼس يٛٞ جٍ (جُؼحّ)كحٍُُٓ ؿ٤ٍ جألوذ٢ 

ٝجالططالـ، ذٞطق جٍُُٓ ئشحٌز ضٌٕٞ ك٤ٜح جُؼالهس ذ٤ٖ جُىجٍ ٝجُٔٞػٞع جُٔشحٌ 

ئ٤ُٚ ػالهس ػٍك٤ٚ ٓكؼس ٝؿ٤ٍ ٓؼِِس، كال ٣ٞؾى ذ٤ٜ٘ٔح ضشحذٚ أٝ طِس ؽر٤ؼ٤س أٝ 

ػالهس ضؿحٌٝ، ٝؿحُرحً ٓح ضوطٍٕ ضِي جُؼالهس ذحألكٌحٌ ٝجُطوح٤ُى ٝجُوٞج٤ٖٗ جُؼحٓس ٓٔح 

٣ؿؼِٜح جهٍخ ئ٠ُ ج٤ٌُِحش ٜٓ٘ح ئ٠ُ جُكوحتن ٖٓ ٓػَ جٌضرحؽ جُكٔحٓس جُر٤ؼحء 

ذحُٓالّ، ٝجُشّٔ ذحُك٣ٍس
(6)

 .

جُٔٞجػؼس أٝ جالططالـ ًٔح ٛٞ )١ ال ٣ٌٕٞ أْحْٚ يأٓح جٍُُٓ جألوذ٢ كٜٞ جٍ

جُكحٍ ك٢ جٍَُٓٞ جُؼحٓس، ٝئٗٔح أْحْٚ جًطشحف ٗٞع جُطشحذٚ جُؿ١ٍٛٞ ذ٤ٖ ش٤ث٤ٖ 

جض٤حً ؿ٤ٍ ٓو٤ى ذؼٍف أٝ ػحوز كو٤ٔس جٍُُٓ جألوذ٢ ض٘رػن ٖٓ وجنِٚ ٝال يجًطشحكحً 

(ضؼحف ئ٤ُٚ ٖٓ جُهحٌؼ
(7)

ػالهس ذحؽ٤٘س ٝغ٤وس ضٍذؾ ذحٍَُٓٞ )، ألٗٚ ٣وّٞ ػ٠ِ 

(٢ٛٝ ػالهس أػٔن ٖٓ ٓؿٍو جُطىجػ٢ أٝ جالططالـ أٝ جُطشحذٚ جُظحٍٛ
(8)

 .

ّٕ جٍُُٓ جألوذ٢ ػ٠ِ ٗكٞ ػحّ  ٝجُشؼ١ٍ ػ٠ِ ٗكٞ نحص ي٣ؼحف ئ٠ُ  ُي أ

ال ٣ش٤ٍ ئ٠ُ والُس ٓكىوز ٣طٞجؽأ ػ٠ِ ئٗطحؾٜح ؾ٤ٔغ جُٔطِو٤ٖ، ٝئٗٔح ٣ٞق٢ ذىالالش 

                                                           
 . 11: 1979، 1: ؾٌٞؼ ؽٍجذ٤ش٢، وجٌ جُط٤ِؼس ُِطرحػس ٝجُ٘شٍ، ذ٤ٍٝش، ؽ:   جُلٖ ج١ٍُُٓ ٤ٛؿَ، ش(5)

ػرىهللا ئذٍج٤ْٛ، ْؼ٤ى جُـح٢ٔٗ، ػٞجو ػ٢ِ، جًٍُُٔ . جُ٘وى٣س جُكى٣ػس، و   ٓؼٍكس ج٥نٍ، ٓىنَ ئ٠ُ جُٔ٘حٛؽ (6)

. 82: 1990، 1جُػوحك٢ جُؼٍذ٢، ذ٤ٍٝش، جُىجٌ جُر٤ؼحء، 

 . 37:   جٍُُٓ ٝج٣ٍُُٓس ك٢ جُشؼٍ جُؼٍذ٢ جُٔؼحطٍ(7)

 .34:    جُٔظىٌ ٗلٓٚ(8)
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ضؿ٣ٍى٣س ؿحٓؼس ض٘ٔٞ ٗٔٞجً ذحؽ٤٘حً ٖٓ نالٍ ٗٔٞ جٍُُٓ ك٢ وجنَ ج٤ُٓحم
(9)

ذ٘حًء . 

ّٕ جٍُُٓ جألوذ٢  جهطظحو ُـ١ٞ، ) ٛٞ – ٝجُشؼ١ٍ ذظٌٞز نحطس –ػ٠ِ ٓح ضوىّ كا

٣ٌطق ٓؿٔٞػس ٖٓ جُىالالش ٝجُؼالهحش ك٢ ذ٤٘س و٣٘ح٤ٓس ضٓٔف ُٜح ذحُطؼىو ٝجُط٘حهض، 

ُي ػالؼ ُ٘وض جُٔ٘طن، ٝػ٤ن جُر٠٘ يٓو٤ٔحً ذ٤ٜ٘ح أه٤٘س ضٞجطَ ٝضلحػَ، ٝٛٞ ٍ

(جُط٢ ضٍكغ جُط٘حهغ، ًٔح أٗٚ ػالؼ ُؿٔٞو جُٔؼط٤حش ٝجُٔلٜٞٓحش جُػحذطس
(10)

 .

ٝهى جٌضرؾ جٍُُٓ جُشؼ١ٍ ذحُطؿٍذس جُشؼ٣ٍس جُط٢ ٣ؼح٤ٜٗح جُشحػٍ ٝجُط٢ ضٔ٘ف 

ئػحكس ئ٠ُ - جألش٤حء ٤ْحهٜح جُهحص، ُطـىٝ جُطؿٍذس جُشؼ٣ٍس جُهحطس ذحُشحػٍ

 ػ٘ظٍجً أْح٤ْحً ك٢ جنط٤حٌ جٍُُٓ ٝجْطىػحتٚ ٝضٞظ٤لٚ ك٢ ج٤ُٓحم –ج٤ُٓحم جُهحص 

كحُطؿٍذس جُشؼ٣ٌٞس ُٔح ُٜح ٖٓ نظٞط٤س ك٢ ًَ ػَٔ شؼ١ٍ ٢ٛ جُط٢ )جُشؼ١ٍ 

ضٓطىػ٢ جٍُُٓ جُوى٣ْ ٢ٌُ ضؿى ك٤ٚ جُطل٣ٍؾ ج٢ٌُِ ُٔح ضكَٔ ٖٓ ػحؽلس أٝ كٌٍز 

٢ٛٝ جُط٢ ضؼل٢ ػ٠ِ جُِلظس ؽحذؼحً ٣ٌُٓحً ذإٔ ضًٍُ ك٤ٜح شك٘طٜح .... شؼ٣ٌٞس

(جُؼحؽل٤س أٝ جُل٣ٌٍس جُشؼ٣ٌٞس
(11)

. 

ٖٓ ٛ٘ح جٌضرطص جُطؿٍذس جُشؼ٣ٌٞس ذحٍُُٓ جألوذ٢ جٌضرحؽحً أًى جُؼالهس        

٤ُّ جنط٤حٌ )جُٞغ٤وس ٓح ذ٤ٖ جْطىػحء جٍُُٓ ٝجُؼ٘ظٍ جُ٘ل٢ٓ ك٢ جُؼَٔ جألوذ٢ كـ 

(ُي ػٌٍٝز ٗل٤ٓسيضؼٓل٤حً أٝ جػطرحؽ٤حً ٝئٗٔح ضىػٞ ئ٤ُٚ ى.... جٍُُٓ
(12)

؛ ٝذحُطح٢ُ 

أٝ جُرٞجػع ٢ٛ جُط٢ ضكىو ُ٘ح جُىالُس جُط٢ ٢ٍٓ٣ ئ٤ُٜح " جُؼٌٍٝز جُ٘ل٤ٓس"ٙ يكحٕ ٙ

جألو٣د، جُط٢ ؿحُرحً ٓح ضٌٕٞ والُس ٗل٤ٓس؛ ٝئيج ًحٕ جُ٘وحو هى ػىٝج جُؼَٔ جألوذ٢ ًِٚ 

                                                           
. 112: 1978، 2: جُوحٍٛز، ؽػ٢ِ ػش١ٍ َج٣ى، ٌٓطرس وجٌ جُؼِّٞ، .    ػٖ ذ٘حء جُوظ٤ىز جُؼٍذ٤س جُكى٣ػس، و(9)

 .191: 1982، 2: نحُىز ْؼ٤ى، وجٌ جُؼٞوز، ذ٤ٍٝش، ؽ.    ق٤ًٍس جإلذىجع ك٢ جُشؼٍ جُؼٍذ٢ جُكى٣ع، و(10)

ػُ جُى٣ٖ ئْٔحػ٤َ، وجٌ جُؼٞوز              . جُل٤٘س ٝجُٔؼ٣ٞ٘س، و   جُشؼٍ جُؼٍذ٢ جُٔؼحطٍ، هؼح٣حٙ ٝظٞجٍٛٙ (11)

. 199: 1981، 3: ٝوجٌ جُػوحكس، ذ٤ٍٝش، ؽ

 .140:    جُٔظىٌ ٗلٓٚ(12)
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طٌٞز ٖٓ ) ًٔح ٣ٍٟ ػِٔحء جُطك٤َِ جُ٘ل٢ٓ – ًٔح ْرن كحٕ جُؼَٔ جُل٢٘ –ٌُٓجً 

(طٌٞ جُطؼر٤ٍ جُ٘ل٢ٓ
(13)

 .

طحوٌ ٖٓ ... جُؼَٔ جألوذ٢ ٛٞ جْطؿحذس ٓؼ٤٘س ُٔإغٍجش نحطس ٝٛٞ)ُي ألٕ ي

ٓؿٔٞػس جُوٟٞ جُ٘ل٤ٓس ٝٗشحؽ ٓٔػَ ُِك٤حز جُ٘ل٤ٓس، ٝٛٞ أ٣ؼح ٓإغٍ ٣ٓطىػ٢ 

(جْطؿحذس ٓؼ٤٘س ك٢ ٗلِٞ ج٥ن٣ٍٖ
(14)

ج كحٕ جُشحػٍ ٣كحٍٝ وجتٔحً إٔ ٣ٓطٞػد ي؛ ُٝٚ

ٓٞػٞػحضٚ ٗل٤ٓحً ٣ٍٝكؼٜح ٖٓ جُٔٓطٟٞ جُؼحو١ ئ٠ُ ٓٓطٟٞ جُطؿٍذس جُشؼ٣ٍس غْ 

ُي ذاونحُٜح ئ٠ُ ي٣ؼرٍ ػٜ٘ح ذط٣ٍوس ضلٍع ػ٠ِ جُوحٌب ٗظٍز أٝػف ٝأػٔن، ٝ

ق٤ُ شؼٌٞٙ
(15)

. ذؼىجً ٣ٌُٓحً ٣ؼرٍ ػٖ ٓشحػٍٙ ٝأقح٤ْٓٚ، ٝجًٓحتٜح 

ٝهى أشحٌ جُ٘حهى جُؼٍذ٢ قحَّ جُوٍؽحؾ٢٘ ئ٠ُ إٔ جُؼالهس جُط٢ ضٍذؾ جُٔرىع 

ذحُطٞضٍ جُ٘ل٢ٓ ٢ٛ ػالهس ه٣ٞس، ٝجٕ جُشؼٍ ال ٣طكون قظُٞٚ ئال ذكظٍٞ غالغس 

(ج٤ُٜٔثحش ٝجألوٝجش ٝجُرٞجػع)أش٤حء 
(16)

، كحُرٞجػع ٢ٛ جالٗلؼحالش جُ٘ل٤ٓس جُ٘حضؿس 

ػٖ جُكحؾحش ٝجُـٍجتُ، ٝج٤ُٜٔثحش ٢ٛ جُؼٞجَٓ جُط٢ ضٓحػى ػ٠ِ ئقىجظ جالْطؿحذس 

جُٔ٘حْرس ُِطٞضٍ ٝجالٗلؼحٍ جُ٘ل٢ٓ، ئٓح جألوٝجش ك٤ؼ٢٘ ذٜح جُهرٍجش جٌُٔطٓرس
(17)

 .

 * * * * * *

                                                           
: ٗوالً ػٖ. ، جُؿُء جُػح٢ٗ ٖٓ ٓؿِس ػِْ جُ٘ل282ّ:  جُطك٤َِ جُ٘ل٢ٓ ٝجُل٘حٕ، ٓظطل٠ ئْٔحػ٤َ ٣ْٞق(13)

 .  195: 1959، 3: جُ٘وى جألوذ٢ أطُٞٚ ٝٓ٘حٛؿٚ، ٤ْى هطد وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، ؽ

 .189:    جُ٘وى جألوذ٢ أطُٞٚ ٝٓ٘حٛؿٚ، ٤ْى هطد(14)

: ٤ٛلحء ٛحشْ، ٍٓجؾؼس: شٓحٌى شٌٌٞ ٝؾَٞك٤ٖ ٓح٣ُِ ٝؾٌٞوٕ ٓح١ًُ٘، /    أّْ جُ٘وى جألوذ٢ جُكى٣ع(15)

. 265: 1966ٗؿحـ جُؼطحٌ، ٓطحذغ َٝجٌز جُػوحكس ٝجإلٌشحو جُو٢ٓٞ، وٓشن، . و

جُكر٤د جذٖ جُهٞؾس، ٓكٔى :    ٜٓ٘حؼ جألوذحء ٍْٝجؼ جُرِـحء، أذٞ جُكٖٓ قحَّ جُوٍؽحؾ٢٘، ضوى٣ْ ٝضكو٤ن(16)

. 40: 1966ضّٞٗ، 

جُؿحٓؼ٤س ُِىٌجْحش ٝجُ٘شٍ ٓؿ٤ى ػرىجُك٤ٔى ٗحؾ٢، جُٔإْٓس .    جألّْ جُ٘ل٤ٓس ألْح٤ُد جُرالؿس جُؼٍذ٤س، و(17)

. 19: ٝجُط٣َٞغ، ذ٤ٍٝش
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ُِشحػٍ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ ٝجقىز ٖٓ جُوظحتى جُط٢ " ذحٗص ْؼحو"ضؼى هظ٤ىز 

؛ (*)ٗحُص جٛطٔحّ جُىج٤ٌْٖ هى٣ٔحً ٝقى٣ػحً، ُٔح ُٜح ٖٓ أ٤ٔٛس ك٢ ضح٣ٌم جألوخ جُؼٍذ٢

ٝهى ؾحء جالٛطٔحّ ٝكن ٓؼط٤حش ض٤ُٔش ذٜح جُوظ٤ىز ٓٔح ؾؼِٜح أٌػح نظرس 

ٙ جُوظ٤ىز ٝؾىش إٔ ئُؿٔٞػس ٖٓ جُىٌجْحش ٝجُركٞظ، ٖٝٓ نالٍ هٍجءض٢ ُٚ

جٍُُٓ ٣شٌَ ذ٤٘س أْح٤ْس ضٍذؾ جُوظ٤ىز ذؼؼٜح ٓغ ذؼغ، ْٞجء ٖٓ نالٍ ٤ْحهٜح 

أّ ج٤ُٓحم جُهحٌؾ٢؛ ٝهى ػَُ جُشحػٍ ذ٘حء هظ٤ىضٚ ػرٍ " ذ٤٘س جُوظ٤ىز"جُىجن٢ِ 

ٙ جٍَُٓٞ جُػالغس ٢ٛ ي، ٙ( جألْى– جُ٘حهس –جٍُٔأز )غالغس ٌَٓٞ ٌت٤ٓس ضٔػِص ك٢ 

َْ ًحٗص ٛ٘حى غالغس ٓوحؽغ جألٍٝ ٣ٔػَ : جُط٢ شٌِص ذ٤٘س جُوظ٤ىز جألْح٤ْس، ٖٝٓ غ

ٌُٓ "، أٓح جُٔوطغ جُػح٢ٗ كٌحٕ ٝطق جُشحػٍ ُ٘حهطٚ "ٌُٓ جٍُٔأز"جُٔوىٓس جُـ٤ُُس 

". ٌُٓ جألْى"، ك٢ ق٤ٖ ٣ٌٕٞ جُٔوطغ جُػحُع ٓهظظحً ُـ "جُ٘حهس

ذحٗص "ٝجٕ هظ٤ىز - ًٔح ْرن- ُٝٔح ًحٕ جٍُُٓ ٍٓضرطحً ذحُطؿٍذس جُشؼ٣ٌٞس 

ُي ٣ك٤ِ٘ح ػ٠ِ ضطرغ ٌَٓٞ يؾحءش ٗط٤ؿس ػـؾ ٗل٢ٓ ػح٠ٗ ٓ٘ٚ جُشحػٍ، كحٕ " ْؼحو

جُوظ٤ىز ٝٓح ضطٌة ػ٤ِٚ ٖٓ ذُؼى ٗل٢ٓ ٣ٌشق ػٖ ػٔن جُ٘ض جُشؼ١ٍ ٝٓح ٣هرإٙ 

. ٖٓ والالش

جُط٢ ضشٌَ ٓوطٍذحً " جُر٤٘ٞٗس"ضرىأ جُوظ٤ىز ذٔشٜى ضظ١ٍ٣ٞ ٖٓ نالٍ قًٍس 

٣ٍْْ ُ٘ح طٌٞز ٍٓت٤س الٓطىجو جٍُُٓ " ذحٕ"ٗل٤ٓحً ُُِٞٞؼ ئ٠ُ والُس جٍُُٓ؛ كحُلؼَ 

ٙ جُظٌٞز ٖٓ شأٜٗح جٕ ضؼؼ٘ح أٓحّ ٓلطٞـ ذحٓطىجوٙ يك٢ آكحم ذؼ٤ىز، ٙ" ْؼحو"

ٙ جُُٓح٤ٗس ٖٓ ي، ٓٓطؼ٤٘حً ك٢ ضكو٤ن ٙ" جُٔٓطورَ– جُكحػٍ –جُٔحػ٢ "جُُٓح٢ٗ 

                                                           
شٍـ و٣ٞجٕ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ، ط٘ؼس أذ٢ ْؼ٤ى جُكٖٓ ذٖ جُك٤ٖٓ ذٖ ػرىهللا :  جػطٔىٗح ك٢ ضك٤َِ جُوظ٤ىز ػ٠ِ(*)

، ٗٓهس ٓظٌٞز ػٖ ؽرؼس 1965 جٌُٔطرس جُؼٍذ٤س ُِطٍجظ، –ج١ٌٍُٓ، جُىجٌ جُو٤ٓٞس ُِطرحػس ٝجُ٘شٍ، جُوحٍٛز 

. 25-6: 1950وجٌ جٌُطد، ٓظٍ، 
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ٖٓ " ْؼحو"، ٝذٔح ٣شٌِٚ جُركع ػٖ "ج٤ُّٞ"نالٍ جُلؼَ جُٔحػ٢، ٝظٍف جُُٓحٕ 

ُي ي، ٝخ"أغٍٛح"١ ٣طشٌَ ٖٓ نالٍ جُظٍف يذؼى ٓٓطور٢ِ، ٝذحالٓطىجو جٌُٔح٢ٗ جٍ

ٌٕٗٞ ئَجء ٌَٓح٤ٗس، ضطرؼٜح طٌٞز أنٍٟ ضطٔػَ ك٢ جُػ٘حت٤س جُٔطوحذِس جُط٢ أهحٜٓح 

 (ذحٗص)، كايج ًحٗص ْؼحو هى (٢ٛ/ ْؼحو )، ٌُٝٓٙ (أٗح/ هِر٢ )جضٚ يجُشحػٍ ذ٤ٖ 

، ٝذوىٌ ٓح (ٓو٤ىجً ... ٌٓرٞالً ...ٓط٤ٔحً ...ٓطرٞالً )ظَ  (ٛٞ/ هِرٚ )ٝكحٌهص جُشحػٍ كحٕ 

، ذوىٌ ٓح ضٌرَ (ْؼحو)جُك٣ٍس جُٔطِوس أٝ جالٓطىجو جُٔطِن ذحُ٘ٓرس ُـ " جُر٤٘ٞٗس"ضكون 

. جش جُشحػٍ ك٤رو٠ قر٢ٓ٤ جٌُٔحٕ ٝجُُٓحٕي" جُر٤٘ٞٗس"ٙ يٙ

ك٢ جُر٤ص جألٍٝ ٖٓ جُوظ٤ىز هى " ذحٕ"١ شٌِٚ جُلؼَ يج جُٔشٜى جٍيئٕ ٙ

ضٔهغ ػ٘ٚ ػٔن وال٢ُ ِْؾ جُؼٞء ػ٠ِ ٓؿَٔ جٍَُٓٞ جُط٢ ٌٝوش ك٢ جُوظ٤ىز، 

ج جُؼٔن ي ٙ–، ٓطؿ٤ِحً (جألْى)، ٝجٗطٜحء ذـ (جُ٘حهس)ٌٍٝٓٝجً ذـ  (ْؼحو)جذطىجء ذحٍُُٓ 

ز طٌٞجً يك٢ كٌٍز جُٔٞش جُط٢ أًىش قؼٌٞٛح ك٢ جُ٘ض جُشؼ١ٍ، ٓطم- جُىال٢ُ

ٓطؼىوز، ضطرىٟ ق٤٘حً، ٝق٤٘حً ضهطل٢ ٌٝجء أُلحظ ضٞٓة أٝ ضٍُٓ ئ٠ُ ٓح ك٤ٚ والُس ػ٠ِ 

٣ؼح٢ٗ جُؼُُس )ج جُٜحؾّ ج٤ُٓٔطٍ ػ٠ِ أؾٞجء جُوظ٤ىز، ُٝٔح ًحٕ جإلٗٓحٕ ذحُٔٞش يٙ

(جُٔطِوس
(18)

ٌُٞٗٚ ٜٓىٌٝ جُىّ ق٤ٖ ًطد جُوظ٤ىز ٝجٕ - ، كحٕ جُشحػٍ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ

 كحٗٚ ْؼ٠ ؾحٛىجً ئ٠ُ جُطشرع ذٌَ ٓح –كٌٍز جُٔٞش ٢ٛ ج٤ُٓٔطٍز ػ٠ِ ٓشحػٍٙ 

ُي كحٕ ي١ شٌَ ٓؼحٗحضٚ جُ٘ل٤ٓس ٝػُُطٚ جُشؼ٣ٌٞس، ٝخي٣هِظٚ ٖٓ شرف جُٔٞش جٍ

ٌَٓٞٙ جُط٢ جػطٔىٛح ًحٗص ٤ِْٝس ضشٍذص ٓؼحٗحز جُشحػٍ ك٢ طٌٞز أذٍَش جُؼحُْ 

ج جُطٞضٍ ٖٓ يجش، ٝٓح ٣٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٙيجُىجن٢ِ ٝٓح ٣ؼط٣ٍٚ ٖٓ ضٞضٍ ٗل٢ٓ ضؼح٤ٗٚ جٍ

جش جُ٘ل٤ٓس، ٝضٌٕٞ يطٌٞ ضٓطىػ٢ ضٞظ٤ق ٌَٓٞ ضٌٕٞ هحذِس ُطل٣ٍؾ شك٘حش جٍ

                                                           
ػ٢ِ جوْٛ، وجٌ جُشإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس، : ًحَٓ، ٍٓجؾؼسكإجو :    جُؼُُس ٝجُٔؿطٔغ، ٤ٗوٞال١ ٣ٍو٣حت٤ق، ش(18)

. 103: 1986، 2: ذـىجو، ؽ
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" ْؼحو"ج ٓح ٗؿىٙ ك٢ جنط٤حٌ جُشحػٍ ي ػ٠ِ جقطٞجء جألَٓس، ٝٙ– أ٣ؼح –هحوٌز 

جضٚ جُٜحٌذس ٖٓ ٝجهغ جُـٍذس ٝجُؼُُس يٌُٓجً ٣لٍؽ ك٤ٚ شك٘حضٚ جُ٘ل٤ٓس جُط٢ ضكِٜٔح 

ٙ جُِلظس يٌُٓجً ُِك٤حز ذٌَ ٓح ض٘ط١ٞ ػ٤ِٚ ٙ" ْؼحو"جُط٢ ضؼ٤شٜح، ئي ٗؿف ك٢ ؾؼَ 

. ٖٓ ٓؼحٕ ٍ ٓكٔالً ئ٣حٛح ًَ ٓح ٣ؿؼِٚ ٓؼرٍجً ػٖ جُك٤حز ٗو٤غ جُٔٞش

ٌُٓجً ك٢ جْطٜالٍ جُوظ٤ىز ُْ              " ْؼحو"ُي كحٕ ضٞظ٤ق جٍُٔأز يٗط٤ؿس ٍ

ُي ُْ ٣ٌٖ ٌُٓجً ُى٣حٗس جُشحػٍ            ي، ى"ذحػع ٟٛٞ ٝطرحذس"٣ٌٖ ضٞظ٤لحً ضو٤ِى٣حً أٝ 

-ُي ذؼغ جُرحقػ٤ٖيٛد ئ٠ُ ئًح - 
(19)

 ئي ٤ُّ ٖٓ جُٔؼوٍٞ جٕ ٣طشرد جُشحػٍ 

غْ ٣ٓؼ٠ الٕ ٣رِـٜح ٝٛٞ ْحع ٍ ئ٠ُ جٍٍُْٞ .... ذحٍٓأز ٣ٝظق هِرٚ ذأٗٚ ٓط٤ْ ذٜح

ُي ٤ُّ ٖٓ جُظك٤ف أ٣ؼح جُوٍٞ ذحٕ ْؼحو ٌُٓ ي، ى- ػ٤ِٚ جُظالز ٝجُٓالّ–ٓكٔى 

"ٌُٔس"
(20)

" ٌٓس" الٕ جُشحػٍ ػُّ ػ٠ِ جٕ ٣طٞؾٚ ئ٠ُ ْؼحو ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣طٞؾٚ ئ٠ُ 

ٝجٗٔح ًحٕ ضٞؾٜٚ ئ٠ُ جُٔى٣٘س ق٤ع جٍٍُْٞ ٓكٔى ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، ذَ ٓح ٍٗجٙ 

. جٕ ْؼحو ؾحءش ٛ٘ح ٌُٓجً ُِك٤حز جُط٢ كوىٛح ًؼد ٝجُط٢ ٣كحٍٝ جٕ ٣ٓطٍوٛح

ئٗٔح ؾحء ٛ٘ح ضؼر٤ٍجً ٝضٔػالً ُطؿٍذس جُشحػٍ ٝٓح ٣ؼط١ٍ " ْؼحو"ئٕ جٍُُٓ 

١ ٣ٜىوٙ، ٝئيج أٌجو يٓشحػٍٙ ٖٓ أقح٤ّْ ضؿحٙ ٝجهؼٚ، ٝضؿحٙ هؼ٤س جُٔٞش جٍ

جٕ ٣٘وَ ُ٘ح ٓٞهلحً أٝ قحالً ٣ٍٔ ك٢ طٌٞز ك٤٘س ٓإغٍز، كحٗٚ ال - أ١ شحػٍ–جُشحػٍ 

جض٢ ئ٠ُ ئقٓحِ ٓٞػٞػ٢، يُي ئال ك٢ قحُس جٗطوحٍ جإلقٓحِ جٍي٣ٓطط٤غ جٕ ٣لؼَ 

ذٔؼ٠٘ جٕ جُشحػٍ ُٞ ُْ ٣هٍؼ جإلقٓحِ ئ٠ُ ٗطحم جُٔٞػٞػ٤س ُٔح ًحٕ ُِوظ٤ىز 

                                                           
جش يػرىٙ ذى١ٝ، ٓ٘شٌٞجش . وٌجْحش ك٢ جُ٘ض جُشؼ١ٍ ػظٍ طىٌ جإلْالّ ٝذ٢٘ أ٤ٓس ، و:    ٣٘ظٍ(19)

 . 49: 1987، 1: ؽ/ جُٓالَْ، ج٣ٌُٞص

 .49:    جُٔظىٌ ٗلٓٚ(20)
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ضأغ٤ٍ ك٤٘ح، ًٔح ٣ٍٟ أ٤ُٞش
(21)

ٓكحٝالً " جُٔؼحوٍ جُٔٞػٞػ٢"ج كحٕ ًؼرحً ُؿأ ئ٠ُ ي، ٍ

، ضؼ٣ٞؼحً ػٔح ٣ٍٔ ذٚ ٖٓ قحُس جٗلؼحٍ ٝضأَّ ضؿحٙ (ُِك٤حز)جٕ ٣ؿؼَ ٖٓ ْؼحو ٌُٓجً 

جُٔٞش، كأٌجو ُٔشحػٍٙ جٕ ض٘طوَ ئ٠ُ جُوحٌب ك٢ طٌٞز ئقٓحِ ٓٞػٞػ٢ ْؼ٤حً 

ُي جٕ جُٔؼحوٍ يٓ٘ٚ ئ٠ُ ئغحٌز جُٔطِو٢ أٝ ئ٣ظحٍ ضِي جالٗلؼحالش ٝجُٔشحػٍ ئ٤ُٚ، 

جُٔٞػٞػ٢ ٛٞ قحٍ أٝ ٓٞهق ضٌٖٔ ك٤ٚ ٓشحػٍ ضؼرٍ ػٖ ػحؽلس جُشحػٍ ٝضػ٤ٍ 

ػحؽلس ٓشحذٜس ك٢ جُوحٌب
(22)

 .

 ضىٍ poetic symbols جٍَُٓٞ جُشؼ٣ٍس )جٕ : ٣وٍٞ جُىًطٌٞ ػ٘حو ؿُٝجٕ

ج كحٗ٘ح ال ٗٓطط٤غ جٕ يػ٠ِ جُؼٞجؽق ذٞػٞـ ٝوهس ٓغ جٗ٘ح ُْ ٗهرٍٛح ذأٗلٓ٘ح، ٍ

ئغحٌز "ئيج ُْ ٗإًى جٕ ٝظ٤لس جُشؼٍ ٢ٛ .... ٗؿٍذٜح جٝ ٗهرٍٛح ق٤ٖ ٗوٍأ جُوظ٤ىز

ُي ذٓرد جٗٚ هى ٣ش٤ٍ ئ٠ُ جُؼحؽلس جُط٢ ال يك٤ؿد ػ٤ِ٘ح ػٔحٕ ٗؿحقٚ، ٝ" جُؼٞجؽق

(٣كىظ جٜٗح ٓٓطػحٌز ػ٘ى جُوحٌب
(23)

 .

كحٗ٘ح ٍٟٗ إٔ جُشحػٍ قحٍٝ جٕ ٣ر٢٘ " ْؼحو"ٝك٢ ضطرؼ٘ح ٍُُِٓ جألٍٝ ُِوظ٤ىز 

جٍُُٓ هى ؾحء ك٢ " ْؼحو"ذٌَ ٓؼح٤ٜٗح، ئي ٗؿى جٕ " جُك٤حز"ٌُٓٙ ك٢ طٌٞز ضؼٌّ 

جُوظ٤ىز ك٢ طٌٞض٤ٖ ٓططحذؼط٤ٖ ٓطرح٣٘ط٤ٖ، أقىجٛٔح ضهطِق ػٖ جألنٍٟ؛ كل٢ 

ٝطلحً " ْؼحو"ك٢ ٝطق ٌُٓٙ -  جُر٤ص جألٍٝيٖٓ- جُظٌٞز جأل٠ُٝ ٣رىأ جُشحػٍ 

ؿُجٍ جؿٖ كحضٍ جُطٍف ضرطْٓ ... ك٢ طٌٞز ٓورُٞس، ك٢ٜ جٍٓأز ؾ٤ِٔس" ٍٓت٤حً "ق٤ٓحً 

 ٖٓ ؽؼْ نٍٔ ُٓٔٝؾس ذٔحء ذحٌو ٌجتن،  ّ  يكطؿِٞ ػٖ أْ٘حٕ ٣ؿ١ٍ ػ٤ِٜح ٓح جٍ

                                                           
 .31: 1990/ ، ذـىجو1: ػ٘حو ؿُٝجٕ، وجٌ جُشإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس، ؽ.    آكحم جألوخ ٝجُ٘وى، و(21)

ٓكٔى ٣ْٞق ٗؿْ، وجٌ جُػوحكس، . ئقٓحٕ ػرحِ ٝ و. و:    جُ٘وى جألوذ٢ ٝٓىجٌْٚ جُكى٣ػس، ْطح٢ِٗ ٛح٣ٖٔ، ش(22)

            :1959جُوحٍٛز، ٣ٞ٤ٌٗٞى، -ذ٤ٍٝش، ذحالشطٍجى ٓغ ٓإْٓس ك٤ٌِٖٗٞ جُٔٓحٛٔس ُِطرحػس ٝجُ٘شٍ، ذ٤ٍٝش

1 /148. 

 .45-44:    آكحم ك٢ جألوخ ٝجُ٘وى(23)
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،                "جألْ٘حٕ"ٙ جُظٌٞز ػ٠ِ ٝطق ٓحء يٝٗالقع جٕ جُشحػٍ هى جُّف ك٢ ٙ

جٗٔح ٣ٍُٓ ك٢ والُطٚ جُؼحٓس ئ٠ُ جُك٤حز ٍْ جُٞؾٞو، ٍْٝ ذوحء - ٓػِٔح ٗؼٍف- ٝجُٔحء 

جإلٗٓحٕ ٣ٌٖٔ ك٢ جُٔحء ٝٓح ٣ٔػَ ٖٓ ٓؼ٠٘ جُ٘وحء ٝجُطٍٜ، ٣ٝطؼَُ جُٔؼ٠٘ ق٤٘ٔح 

ز ًٔح ٣طٔػَ يػ٠ِ ٓٓطٟٞ ػحٍ ٍ ٖٓ جُ٘وحء ٝجُطٍٜ ٝجَُ- ٓحء ْؼحو- ج جُٔحء ي٣ٌٕٞ ٙ

. ج جُٔحءيك٢ ٝطق ًؼد ُٚ

١ ٛٞ أطَ  يجٍ-كحٕ جُٔحء  - ًٔح ٍٟٗ- ٌُٓجً ُِك٤حز " ْؼحو"ُٝٔح ًحٗص 

جٗٔح ٣أض٢ ٛ٘ح ٓإًىجً ُظٌٞز جُك٤حز جُط٢ ٣ٍ٣ىٛح جُشحػٍ، ذَ جُظٌٞز جُط٢ - جُك٤حز 

١ ٣ىكغ ي١ ٣القوٚ ك٢ ًَ ٌٓحٕ، جألٍٓ جٍيٖٓ شأٜٗح جٕ ض٘ؿ٢ ًؼرحً ٖٓ جُٔٞش جٍ

جُشحػٍ ئ٠ُ ًَ ٓح ٣ؿؼِٚ ٣طٔٓي ذأٛىجخ جُك٤حز ٝٓح ٣ٌٕٞ ْررحً الٕ ٣٘وِٚ " الٝػ٢"

. ٖٓ قحُس جُؼىّ جُط٢ ٣طؼٍع ُٜح ئ٠ُ قحُس جُٞؾٞو جُط٢ ٣ٓؼ٠ ئ٤ُٜح

 ٣ػٌٞ ي٢ٛ ؿ٤ٍٛح ك٢ جُظٌٞز جأل٠ُٝ، ج" ْؼحو"جٓح جُظٌٞز جُػح٤ٗس كٍٟ٘ جٕ 

ُي طٌٞز ٓهطِلس ٣طؿ٠ِ ك٤ٜح يػ٤ِٜح جُشحػٍ ٣ٝطٜٜٔح ذحألًحي٣د ٝجُ٘لحم، ٌجْٔحً خ

 جٍٓأز ْٓٞٞٓس – جذطىجًء ٖٓ جُر٤ص جُٓحوِ –ُي؛ كٓؼحو يجُٞطق جُٔؼ١ٞ٘ ك٢ 

ٕ، ٝجٗٔح وػ٤س ًحيذحُي ّٞ ... ذس ال ضٍػ١ٞ، ٝال ضرـ٢ ْٔحع جُ٘ظفيخ ٝجُهِق ٝجُطِ

َّ ٖٓ ج٣ٍُحء ٝجُي خ ذىٜٓح، ٝطحٌ ؽرؼحً ٖٓ ؽرحػٜح وٝٗٔح ضٌِق يكوى جٓطُؼ ً

ضطِٕٞ ًٔح ضطِٕٞ ... ال ضلْٜ جُٞكحء... ئٜٗح ٓ٘حكوس ال ضؼٍف جُظىم.... ٝجطط٘حع

ٓٞجػ٤ىٛح ػٍه٣ٞس ال ه٤ٔس ُٜح، ؽحُٔح إٔ ... كٓؼحو ٌُٓ جُشإّ ٝجُؼالٍ" .... جُـٍٞ"

. خ ُٓٔٝؼ ذىٜٓح ٣ٝؿ١ٍ ك٢ ػٍٝهٜحيجُي

ٙ جُظٌٞز ك٢ قو٤وطٜح و٤َُ ػ٠ِ ضشرع جُشحػٍ ذحُك٤حز، كؼ٘ىٓح ٝطق يٝٙ

ج يك٢ جُرىج٣س ك٢ طٌٞز ؾ٤ِٔس ٝجٜٗح قر٤رس جُوِد جُط٢ كحٌهطٚ، كحٕ ٙ" ْؼحو"

جالكطٍجم أقحُٚ ئ٠ُ ئٗٓحٕ ال ٣ؼٍف ُِك٤حز ؽؼٔحً ٝال ُِٞؾٞو أغٍجً، أ١ جٕ كوىجٕ 
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ج ئشحٌز ئ٠ُ ضٔٓي يٝٙ... ٝؾٞوٙ... كوىجٕ ق٤حضٚ-  ذحُ٘ٓرس ُِشحػٍ–٣ؼ٢٘ " ْؼحو"

ٝؾٞوٙ، ٛٞ جألطَ ك٢ ق٤حضٚ ٝٛٞ / ذحُك٤حز ضٌٔٓحً ٣ؿؼَ هٍذٚ ٖٓ ْؼحو " ًؼد"

١ ٣ؿد إٔ ال ٣ظحٌ ئ٠ُ ػٌٓٚ، ئال ئٕ جألٌٓٞ ال ضؿ١ٍ ًٔح ٣ٍ٣ى، كحُك٤حز يجُش٢ء جٍ

ُي ٝجٕ ؾٜى ي٤ُّ ُٜح طى٣ن ٝال ضرو٠ ػ٠ِ قحٍ كل٤ٜح ٖٓ جُظلحش ٓح ٣ٔ٘ؼٜح ٖٓ 

. ُي ٤ُّ ئال أٓح٢ٗ ٝأقالٓحيجإلٗٓحٕ ك٢ جْطٍػحتٜح أٝ ظٖ جٗٚ ُٖ ضلحٌهٚ كإ 

ُي ٍٟٗ إٔ جُشحػٍ جْططحع جٕ ٣ٍْْ ُ٘ح طٌٞز ك٢ ٗلٓٚ ذ٤ٖ ْؼحو يٗط٤ؿس ٍ

ذ٤ٖ ْؼحو جُك٤حز ْٝؼحو جُط٢ كوىٛح أٝ جُط٢ ضـ٤ٍش ػ٤ِٚ ... جألّٓ ْٝؼحو ج٤ُّٞ

... ٗلّ ذال ٤ًحٕ... ذال ٝجهغ.... ذال ق٤حز... كأطرف ٝؾٞوٙ ذال ْؼحو ٝؾٞوجً ذال ٓؼ٠٘

ج جْطكحُص جُك٤حز ك٢ ػ٤ٖ ًؼد ئ٠ُ ال ق٤حز، يجش ٜٓىوز ذحُٔٞش ك٢ أ٣س ُكظس، ٝذٚي

ًٍ جْْ يٝهى ذٍع جُشحػٍ ك٢ جٕ ٣ؿؼَ ٖٓ ْؼحو ه٣ٍٖ ق٤حضٚ ق٤ٖ قٍص ك٢ جٕ ١

ْؼحو ػ٘ىٓح ٣ٌٕٞ جُكى٣ع ػٖ ْؼحو جألّٓ، أٓح ق٤ٖ ٣ٌٕٞ جٌُالّ ػٖ ْؼحو ج٤ُّٞ 

" ٢ٛ"ًٍ ْؼحو ذحْٜٔح ٝجٗٔح ٣ٌٕٞ جُكى٣ع ػٜ٘ح ذؼ٤ٍٔ جُـحتد يكحٗٚ ال ٣أض٢ ػ٠ِ 

ُي كحٕ ًؼرحً ق٤ٖ ٣ؼحٝو يج ٣إًى جٕ ْؼحو ضؼ٢٘ ػ٘ىٙ جُك٤حز ذٌَ ٓؼح٤ٜٗح، ٍٝيٝٙ

١ ٣ظَ ٣كىٝٙ ك٢ جُٞطٍٞ ئ٠ُ يجُكى٣ع ػٖ ْؼحو جألّٓ ٣ٝلطف طلكس ُألَٓ جٍ

ًٍ يكحٗٚ ٣كٍص ٍٓز أنٍٟ ػ٠ِ ... ْؼحو جُط٢ ٣ٓؼ٠ ٤ُرِـٜح... ْؼحوٙ جُط٢ ػٜىٛح

: جْْ ْؼحو قظٍجً 

أٓٓص ْؼحو ذأٌع ال ٣رِـٜح  13

 

ئال جُؼطحم جُ٘ؿ٤رحش جٍُٔج٤َْ 

 

، كحٗٚ نطْ (ذحٗص ْؼحو)ذـ " ْؼحو" ٌُٓٙ جألٍٝ ٝئيج ًحٕ جُشحػٍ هى جذطىأ

" ْؼحو"ج ال ٣ؼ٢٘ جٕ طٌٞز جٍُُٓ جألٍٝ ي، ٝٙ(أٓٓص ْؼحو)ج جٍُُٓ ذـ يطٌٞز ٙ

ئ٠ُ آكحم " ْؼحو"ٙ جُكًٍس جُطؼر٣ٍ٤س ٖٓ ُىٕ جُشحػٍ ٝجٗٔح جٗلطف ذٍُٓٙ يهى جٗطٜص ٙ
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ٖٓ قحُس   (ْؼحو)ج جُٔشٜى جُىٌج٢ٓ، ٤ُ٘طوَ ذـ يأْٝغ ٝػحُْ أًرٍ ٖٓ جٕ ٣ك٣ٞٚ ٙ

جُط٢ ضططِد جُركع -ئ٠ُ قحُس جُٞؾٞو -  جُط٢ ضططِد جُرٌحء ٝجُكُٕ- جُلوى 

ج ي، ٝجُشحػٍ ال ٣ٌشق ػٖ ٙ"جٌع"ج جُٞؾٞو ك٢ ٌٓحٕ ٓح يٓطٔػالً ٙ- جُٔطٞجطَ

، ذك٤ع ٣طكٍٞ "ْؼحو"جٌُٔحٕ ذوىٌ ٓح ٣ٍْْ ٖٓ نالُٚ ٓح ٣ؿؼِٚ ٣ظَ ئ٠ُ ٍٓجوٙ 

٤٘ٛس ٣ٓطىنَ جُشحػٍ ك٤ٜح يقحُس )ك٢ جُ٘ض ئ٠ُ - ٌٓحٕ ْؼحو جٍُُٓ- جٌُٔحٕ 

جُهحٌؼ، ٤ُ٘شأ ذ٤ٖ جُىجنَ ٝجُهحٌؼ ؾىٍ ٣طكون شؼ٣ٍحً ػٖ ؽ٣ٍن ق٤ًٍس 

(جُه٤حٍ
(24)

". ْؼحو" شٌَ جُ٘حهس ٤ِْٝس ُِٞطٍٞ ئ٠ُ جُـح٣س ي، جُط٢ ضطم

* * * * * 

ح ًحٕ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ ٝجهؼحً ضكص ضأغ٤ٍ جُؼـؾ جُ٘ل٢ٓ ٗط٤ؿس جُشؼٌٞ  ّٔ ُ

جضٚ ٓطشرػس ذحُك٤حز ٓٔح ٣ؿؼِٜح ضطٔٓي يجُٔطُٞى ٖٓ قحُس جُطٜى٣ى ذحُُٝجٍ، ُٝٔح ًحٗص 

ج جألٍٓ هى ؾؼِٚ ٣هٞع ؿٔحٌجً يذٌَ ٓح ٣إو١ ذٜح ئ٠ُ جُشؼٌٞ ذكحُس جُٞؾٞو، كحٕ ٙ

جُط٢ ٣ٓطؼى –جش، ئي جٕ قحُس جالٗطوحٍ ضِي يطؼرحً ٣طؿٚ ذٚ ئ٠ُ جُىجنَ ق٤ع جػطوحو جٍ

ضططِد ٓ٘ٚ نِهِس ُِٔ٘ظٞٓس جُؼوى٣س - جُك٤حز/ ُٜح جُشحػٍ ُِٞطٍٞ ئ٠ُ ْؼحو

٣ٌحً ك٢ ي١ ٣ٞؾد ضـ٤٤ٍجً ؼيجُط٢ ٣إٖٓ ذٜح ٝذر٘حتٜح ٖٓ ؾى٣ى، جألٍٓ جٍ" جُل٣ٌٍس"

هؼحًء ٌقرحً ٣ؼرٍ ٖٓ نالُٚ ػٖ " جُ٘حهس"جً جُشحػٍ ٖٓ ٝطق يجش، ٓطميغٞجذص جٍ

ج جُٞطق ؽوٓحً ُِؼرٌٞ ٖٓ ق٤ع جٕ يقحُس جُطـ٤٤ٍ جُط٢ ٣ؿد إٔ ضطْ، ؾحػالً ٖٓ ٙ

جٗطوحٍ شهض أٝ ٓؿٔٞػس أشهحص ٖٓ ٌٓحٗس جؾطٔحػ٤س ٓؼ٤٘س )ؽوّ جُؼرٌٞ ٛٞ 

ج جالٗطوحٍ ؽوِٞ أٝ شؼحتٍ يئ٠ُ ٌٓحٗس جؾطٔحػ٤س أنٍٟ، ٓؼ٤٘س أ٣ؼح، ٣ٝظحقد ٙ

                                                           
 .56: 1988، 1:    ئػحءز جُ٘ض، جػطىجٍ ػػٔحٕ وجٌ جُكىجغس ُِطرحػس ٝجُ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ، ذ٤ٍٝش، ؽ(24)
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(ٙ جُطوِٞ ٓح ٠ٔٓ٣ ذطوِٞ جالٗطٔحءيٖٝٓ أْٛ ٙ... ذؼ٤ٜ٘ح
(25)

ج ٓح أٌجوٙ ي، ٝٙ

جُشحػٍ ق٤ٖ ػرٍ ػٖ قحُس جالٗوطحع ُٔحػ٤ٚ جُؼوى١ ٝذٌَ ٓح ٣ٔص ئ٤ُٚ ذظِس، 

. ج جالٗوطحع ذرىج٣س قحُس جٗطٔحء ؾى٣ىزيٓطٞؾحً ٙ

ش قحُس جالٗؼطحم ضِي طٌٞجً ٓطؼىوز ًحٕ ٖٓ أذٍَٛح ذ٘حء جُٔ٘ظٞٓس يٝهى جضم

جُؼوى٣س ػ٠ِ ٝكن ٓح ٣ططِرٚ جُٞجهغ ٝٓح ض٤ِٔٚ جُظٍٝف، قط٠ ٤ٜ٣أ ٗلٓٚ ُالٗطوحٍ ٖٓ 

َّْ ٣كون ُٚ ٝجهؼحً  و٣حٗطٚ جُٞغ٤٘س ئ٠ُ و٣ٖ ٣ؼٖٔ ُٚ ق٤حضٚ جُى٣ٞ٤ٗس ٝجألن٣ٍٝس، ٖٝٓ غـَ

. ٣٘ؼْ ٖٓ نالُٚ ذحُٓالّ ٝجألٖٓ

ج جُطوّ جُؼر١ٌٞ              يكحٕ ٙ- ًٔح هِ٘ح- ٝئيج ًحٕ ٝطق جُ٘حهس ؽوّ ػرٌٞ 

جٗٔح ٣أض٢ ٜٓٔىجً ُكحُس جُهالص ٖٓ جُؼـٞؽحش جُ٘ل٤ٓس، - جٕ طف جُطؼر٤ٍ- 

ج ٣ٓطُِّ ٖٓ جُشحػٍ جٕ ٣ٌٕٞ ٝطلٚ ُ٘حهطٚ يٝجُٞطٍٞ ئ٠ُ ٗوطس جُ٘ؿحز، ٝٙ

ج جُٞجهغ ٖٓ ي١ ٣ؼ٤شٚ ٝٓح ٣ك١ٞ ٙيػحًٓحً ٖٓ نالُٚ ٝجهؼٚ جٍ... ػ٤ٔوحً .... ًٍُٓجً 

ج جُٞطق ٣ؿد جٕ ٣ٌٕٞ هٍذحٗحً ٣وىٓٚ ًؼد ئ٠ُ يٓؼط٤حش، أٝ ذطؼر٤ٍ آنٍ كحٕ ٙ

جٕ طٌٞز )جٍٍُْٞ ٓكٔى ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ك٢ ْؼ٢ ٓ٘ٚ ٤َُ٘ ٌػحٙ، ٝال٤ْٔح، 

ج يجُ٘حهس ظِص ضشٌَ ٓؼحوالً ألوجء جُظٍجع جإلٗٓح٢ٗ ك٢ ٓٞجؾٜس ضكى٣حش جُك٤حز، ُٝٚ

كحٜٗح ضرو٠ ٤ٜٓأز ُورٍٞ جُٓٔحش جُط٢ ٣لطٍػٜح جُشحػٍ ك٢ ػىضٚ ُهٞع هىٌٙ 

(جُٔلٍٝع
(26)

 .

                                                           
ؾ٤س، َْٞجٕ ْط٤ط٤ٌل٤٘طش، ٓؿِس ٓؿٔغ جُِـس ي  جُوظ٤ىز جُؼٍذ٤س ٝؽوِٞ جُؼرٌٞ وٌجْس ك٢ جُر٤٘س جُ٘ٔٞ(25)

 . 1985ّ، ًحٕٗٞ جُػح٢ٗ 59-58: ، ص60: ، جُٔؿِى1:  وٓشن جُؿُء–جُؼٍذ٤س 

ٓكٔٞو ػرىهللا جُؿحوٌ، وجٌ جُشإٕٝ جُػوحك٤س جُؼحٓس، .    هٍجءز ٓؼحطٍز ك٢ ٗظٞص ٖٓ جُطٍجظ جُشؼ١ٍ، و(26)

 .41: 2002، 1: ذـىجو، ؽ
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ك٢ أػٔحم ػُُطٚ ٝٝؾٞوٙ جُط٢ٌٓ٘ ٣٘ٔٞ ك٢ جإلٗٓحٕ ): ٣وٍٞ ٤ٗوٞال١ ذٍو٣حٗق

جُشؼٌٞ جُكحو ذشهظ٤طٚ ٝأطحُطٚ ٝضلٍوٙ، ك٤طٞم ئ٠ُ جٍُٜخ ٖٓ ْؿ٘ٚ جُٞق٤ى 

(٤ُىنَ ك٢ جضظحٍ ٌٝق٢ ٓغ أٗح أنٍٟ
(27)

ج ٓح ضؿٓى ك٢ ٝطق جُشحػٍ ي، ٝٙ

جش ًؼد ٝٓح يٙ جُ٘حهس ٓح ٢ٛ ئال طٌٞز ًٍُٓز ٝٓٓطٞػرس ٍيُ٘حهطٚ، ق٤ع ٗؿى جٕ ٙ

جش ٝٓح ضٔطٌِٚ ٖٓ يٙ جٍيُٚ" ٌُٓجً "ُي ضٌٕٞ جُ٘حهس يضؼٌّ ٖٓ ٓشحػٍ ٝأقح٤ّْ، ٝخ

. جُك٤حز/ جْطؼىجو ٓطِن ٝئٌجوز ه٣ٞس ٝػ٣ُٔس ؾحوز ُِٞطٍٞ ئ٠ُ ْؼحو 

ٝهى ٌْْ جُشحػٍ طٌٞز ٗحهطٚ ضِي ٖٓ نالٍ ػىز ٓشحٛى، ؾحء جُٔشٜى جألٍٝ 

ٓؼرٍجً ػٖ قحُس جالْطؼىجو جُٔطِن ٍُِق٤َ، كحُ٘حهس ًحٗص ضٔػَ ذحُ٘ٓرس  (26-13)ٜٓ٘ح 

ٙ ٖٓ قحُس جٍُػد جُط٢ ٣ٍٔ ي١ ٤ْ٘ني١ ٤ْٞطِٚ ئ٠ُ ذٍ جألٓحٕ، ٝجٍيٌُؼد جُؿٍٓ جٍ

هحوٌز .... ُي ْؼ٠ جٕ ضٌٕٞ ٗحهطٚ ه٣ٞس طرٌٞز ػ٠ِ ضكَٔ ٓطحػد جٍُقِسيذٜح، ٍٝ

ػ٠ِ جُطكى١ ٝج٤ٍُٓ ك٢ قٍ جُظكٍجء جُالٛد، ٓحٗكحً ئ٣حٛح ًَ ٓؼح٢ٗ جُوٞز 

/ جش ئ٠ُ ٛىكٜح ق٤ع ْؼحو يٙ جٍيٝجُظالذس ٝجُظرٍ ٓح ٣ؿؼِٜح هحوٌز ػ٠ِ ئ٣ظحٍ ٙ

جضٚ ٣ٓطط٤غ جُٔؼ٢ ك٢ ضِي جٍُقِس يؾحً ٍيُي جٕ ٣ظ٘غ جٗٔٞيًٝإٔ ًؼرحً ٣ٍ٣ى خ. جُك٤حز

ؾحً ضٌٖٔ ك٤ٚ ًَ جُو٤ْ جُط٢ يأٌجو جٕ ٣هِن جٗٔٞ... جُشحهس ٌؿْ جُٔظحػد ٝجألنطحٌ

١ يجٕ ًٍُٓ جُو٤ٔس هحضْ ك٢ جألٗٔٞيؼ جٍ)٣ٍ٣ىٛح جٍٍُْٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

(ٗظ٘ؼٚ ٖٓ ٓشحػ٘ح ٤ُّٝ ك٢ ٓشحػٍٗح ٗلٜٓح
(28)

، ٓؼطٔىجً ك٢ ذ٘حء أٗٔٞيؾٚ ػ٠ِ 

ٙ جُ٘حهس يُـس طِرس ه٣ٞس، ُـس ضؼٌّ ك٢ أُلحظٜح ٝٓؼح٤ٜٗح جُظكٍج٣ٝس هٞز ٙ

ٝطالذطٜح ٝهىٌضٜح ػ٠ِ ضكَٔ ٓشحم جٍُقِس ك٢ طٌٞز ضؿؼِ٘ح ٗٓطكؼٍ ٓشٜى 

ٙ جُر٤ثس، ٝال٤ْٔح جٕ جْطهىجّ جٌُِٔحش ك٢ ٓؿحالش يجُظكٍجء ٝشىز جٍُقِس ك٢ ٙ
                                                           

 .93:    جُؼُُس ٝجُٔؿطٔغ(27)

 ذ٤ٍٝش، –ئقٓحٕ ػرحِ، جٌُٔطرس جُؼظ٣ٍس، ط٤ىج . و: ٓحغ٤ّ، ش. أ. ج٤ُٞش جُشحػٍ ٝجُ٘حهى، ف. ِ. ش  (28)

. 132: 1965 ٣ٞ٤ٌٗٞى، –ٗشٍ ذحالشطٍجى ٓغ ٓإْٓس ك٤ٌٍِٖٗ ُِطرحػس ٝجُ٘شٍ، ذ٤ٍٝش 
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ٓؼ٤٘س ٖٓ ج٤ُٓحهحش ٣ٌٓرٜح ؾٞجً نحطحً ٓٔح ٣ؼط٤ٜح قؼٌٞجً ٓط٤ُٔجً ػ٠ِ جْطكؼحٌ 

ٙ جٌُِٔحشي١ ض٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ ٙيجٌُٔحٕ جٍ
(29)

 .

جش، كحٕ ًؼرحً ْؼ٠ ئ٠ُ ضؼ٣ُُ ضظ٣ٍٞ يٝضؼ٤ٔوحً ُكحُس جُظٍجع جُط٢ ضؼح٤ٜٗح جٍ

ُي ٖٓ نالٍ جْطىػحتٚ يٓغ جُٞجهغ ذٌَ ٓؼط٤حضٚ، ٝ... ٓغ جُ٘حِ... طٍجػٚ ٓغ ٗلٓٚ

ٓشرٜحً ذٚ جُ٘حهس ًٔشٜى غحٕ ٣طهَِ جُٔشٜى جألٍٝ ُٞطق " غٌٞ جُٞقش"طٌٞز 

: جُ٘حهس

ض٢ٍٓ جُـ٤ٞخ ذؼ٢٘٤ ٓلٍو ُٜن  16

 

 (*)ئيج ضٞهىش جُهُجٕ ٝج٤َُٔ

 

 ٝهؼ٤س ضشر٤ٚ جُشحػٍ جُؿح٢ِٛ ٗحهطٚ ذػٌٞ جُٞقش ٓطأٍش ٖٓ جٕ هؼ٤س طٍجع 

جُػٌٞ ضٔػَ طٍجػحً كٍو٣حً ٖٓ جؾَ جُروحء ٣طٌلَ ذحُط٤ٜثس جُ٘ل٤ٓس جُٔطِٞذس ُِطؿٍذس 

جُٔٞػٞػ٤س
(30)

ج ٓح ضؼٌٓٚ ضؿٍذس جُشحػٍ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ ك٢ جْطىػحتٚ هظس ي، ٝٙ

ئال جٗٚ ال ٣ؿ٘ف ئ٠ُ ٍْو جُوظس جُطو٤ِى٣س ُظٍجع جُػٌٞ ًٔح ٣ؼحُؿٜح " غٌٞ جُٞقش"

جُشؼٍجء جُؿح٤ِٕٛٞ ك٢ هظحتىْٛ ك٤ؿؼِٕٞ جُػٌٞ ٛٞ جُٔوطٍٞ ك٢ ٓؼًٍطٚ ٓغ ًالخ 

جُظ٤ى جٕ ًحٗص جُوظ٤ىز ك٢ جٍُغحء ٣ٝؿؼِٞٗٚ جُٔ٘طظٍ ك٤ٔح ْٟٞ جٍُغحء ٖٓ 

ُي جُؿحقعيأؿٍجع جُشؼٍ ًٔح ٣وٌٍ 
(31)

 .

                                                           
. 105: 1986، 10: ٓظٍ، ؽًٔحٍ ٓكٔى ذشٍ، ٌٓطرس جُشرحخ، :   وٌٝ جٌُِٔس ك٢ جُِـس، ْط٤لٖ جُٝٔحٕ، ش(29)

ٖٓ : ، ج٤َُٔجألٌعٓح ؿِع ٖٓ : جُشى٣ى جُر٤حع، جُهُجٕ: جُلٍو ج١ًُ نًٍ ػٖ طٞجنرٚ، ُٜن:   ٓلٍو(*)

ٌع، جُػٌٞ جُٞقش٢ ج١ًُ ضهِق ػٖ ألٌع ٓى جُ٘ظٍ ٣ٍ٣ى جُشحػٍ إٔ ًٛٙ جُ٘حهس ضشرٚ ك٢ ٝهص ضٞهى جألج

          ٣٘ظٍ شٍـ و٣ٞجٕ ًؼد. طٞجقرٚ ك٢ قىز جُ٘ظٍ ٝنلس جُؿْٓ ٝجُ٘شحؽ كٔح ظ٘ي ذٜح ك٢ ؿ٤ٍ ًٛج جُٞهص

. 10: ذٖ ٤ٍَٛ

 . 44:    هٍجءز ٓؼحطٍز ك٢ ٗظٞص ٖٓ جُطٍجظ جُشؼ١ٍ(30)

. 20/ 2: ػرىجُٓالّ ٓكٔى ٛحٌٕٝ:    ًطحخ جُك٤ٞجٕ، ألذ٢ ػػٔحٕ ػٍٔٝ ذٖ ذكٍ جُؿحقع، ضكو٤ن ٝشٍـ(31)

. 1969، 3:  ُر٘حٕ، ؽ– ذ٤ٍٝش –وجٌ جٌُطحخ جُؼٍذ٢ 
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ُٝؼَ ػىّ ؾ٘ٞـ ًؼد ئ٠ُ ضِي ): ٣وٍٞ جُىًطٌٞ ٓكٔٞو ػرىهللا جُؿحوٌ

ئقٓحْٚ ذطؼِن ٓظ٤ٍٙ ذ٤ٖ جُٔٞش ٝجُك٤حز هرَ ونُٞٚ ػ٠ِ ... جُطلحط٤َ ٓطأٍش ٖٓ

ؾؼِٚ ٣كؿْ ػٖ ضو٣ٍٍ ٓظ٤ٍ جُػٌٞ ٌٓطل٤حً  (ٓٔح)جٍٍُْٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

ُي ٖٓ يذحُٔىٍُٞ جُؼحّ الْطكؼحٌ طٌٞضٚ ػٖ ؽ٣ٍن ضشر٤ٚ جُ٘حهس ذٚ ٝٓح ٣إو٣ٚ 

١ ٣هٞػٚ جُػٌٞ ػحوز ٣ٝ٘طلغ جُشؼٍجء ذٚ ك٢ يجُط٤ٜثس ألؾٞجء جُظٍجع جُلٍو١ جٍ

جش جُلٍو٣س ك٢ ذطُٞس جُوظ٤ىز ذـغ جُ٘ظٍ يجُوظحتى جُط٢ ضؼحُؽ قىغحً ضرٍَ ك٤ٚ جٍ

أٝ ٤ُٓص ٌقِس ًؼد ئ٠ُ . جٌجيػٖ ٓٞػٞػٜح ٓى٣كحً ًحٕ أّ كهٍجً أّ ٌغحء أّ جػص

جش ٢ٛٝ ٓورِس ػ٠ِ ٓٞجؾٜس جُٔظ٤ٍ يجٍٍُْٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٌقِس ٓؼحٗحز جٍ

(جُٔؿٍٜٞ
(32)

 .

جٍَُٓٞ ضِو٢ أػٞجء ًحشلس ػ٠ِ ؾٞجٗد ٖٓ جُطؿٍذس )ٝئيج ًحٗص 

(جإلٗٓح٤ٗس
(33)

هى ًشلص  (31-27)، كحٕ جألذ٤حش جُهٔٓس جألن٤ٍز ٖٓ ٝطق جُ٘حهس 

١ ٣ؼح٤ٗٚ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ ذٓرد جُطٜى٣ى ذحُٔٞش، كٜٞ ق٤ٖ يذٞػٞـ ٓىٟ جُوِن جٍ

ٌجػ٢ ٗحهطٚ ك٢ ٤ٍْٛح ١ٍٝ٣ هظس جُ٘حتكس جُط٢ كوىش ُٝىٛح جُرٌٍ ك٢ٜ ي٣ظق جٝخ 

ض٘ٞـ ٝضِطْ طىٌٛح ٝقُٜٞح ط٣ٞكرحضٜح جُػٌح٠ُ ٣ِطٖٔ ٓؼٜح ك٢ٜ ض٘ٞـ ٝضُٔم 

. ج ٓح شٌَ جُٔشٜى جُػحُع ُٞطق جُ٘حهسيغٞذٜح ػٖ طىٌٛح، ٝٙ

ٙ جُظٌٞز ذؿُت٤حضٜح جُٔطؼىوز جٗٔح ضٍْْ ٓشحػٍ جُكُٕ ٝجألُْ جُط٢ يٝٙ

٤٘ٛس جُشحػٍ كؿؼِطٚ ٣هؼغ ُِٓطس جُؼوَ جُرحؽٖ جُط٢ ضٞؾٚ أقح٤ْٓٚ ي٤ْطٍش ػ٠ِ 

... ، جٗٚ جُهٞف ٖٓ جُٔٞش...٣ٞٛطٚ... جضٚي... ؾٓىٙ... ٗكٞ ٓح ٣وِوٚ ٣ٜٝىو ٤ًحٗٚ

١ ٣ظَ ذحُشحػٍ ئ٠ُ وٌؾس ٍٗجٙ يج جُهٞف جٍي١ ٣٘طظٍٙ، ٙيجُهٞف ٖٓ جُٔؿٍٜٞ جٍ

                                                           
 .  234:   هٍجءز ٓؼحطٍز ك٢ ٗظٞص ٖٓ جُطٍجظ جُشؼ١ٍ(32)

. 170: 1958ّ: ٓظطل٠ ٗحطق، وجٌ ٓظٍ ُِطرحػس، ؽ.    جُظٌٞز جألوذ٤س، و(33)
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ج جُٔشٜى ًأٗٚ ٣طؤض جُ٘حهس ٤ُؼرٍ ٖٓ نالُٜح ػٖ أَٓ٘س جإلٗٓح٤ٗس جُط٢ يك٢ ٙ

ُي يٙ ٣ٝهلق ٖٓ ٓؼحٗحضٚ جُ٘ل٤ٓس، ٍٝيضٓطىػ٢ ٖٓ ج٥نٍ جٕ ٣ٌِٚ ذؼلٞٙ، ٝجٕ ٣٘ن

جُهٞف ٖٓ ...  ٓشحٛى جُهٞف ٖٓ جُٔٞجؾٜس–ج جُٔشٜى ي ذؼى ٙ–ضطرىٟ ذشٌَ ط٣ٍف 

١ ٤ْوٌٍ ٓظ٤ٍٙ، ٓٔح ٣ؿؼِٚ ٓٓطِٓٔحً ٤ُى جُوىٌ ذؼىٓح ٣رِؾ ذٚ جُطأَّ يجُٔؿٍٜٞ جٍ

: جُ٘ل٢ٓ ٓرِـحً ال ٣ؿى ٓح ٣هللٚ ئال جُط٤ِْٓ

كوِص نِٞج ؽ٣ٍو٢ ال أذحٌُْ  34

 

ََ ٓح هىٌ جٍُقٖٔ ٓلؼٍٞ  كٌ

 

ََ جذٖ أٗػ٠ ٝجٕ ؽحُص ْالٓطٚ  35 ً

 

٣ٞٓحً ػ٠ِ آُس قىذحء ٓكٍٔٞ 

 

 * * * * *

ُٔح ًحٕ جُؼـؾ جُٔطُٞى ٖٓ جُٔكحطٍز جُ٘ل٤ٓس جُط٢ ضؼٍع ُٜح ًؼد ذٖ 

٤ٍَٛ ٛٞ ٓح وكؼٚ ئ٠ُ جٕ ٣طٞؾٚ ئ٠ُ جٍٍُْٞ ٓكٔى ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ إلػالٕ 

١ يٙ جُرٍجءز جُٔرط٘س ذطٞذس ٗظٞـ جٗطٜص ذاْالّ جُشحػٍ جٍيذٍجءضٚ ٓٔح ٝش٢ ذٚ ٙ

ٍَّ ػ٠ِ ئٜٗحء قحُس جُهٞف ٝجُوِن جُط٢ ٤ْطٍش ػ٠ِ  جضٚ كؿؼِطٚ ك٢ شٍٗوس جُؼىّ، يو

ُي ال ٣ؼ٢٘ جٕ ئْالّ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ ؾحء ٤ُٝى جُِكظس جُط٢ ٝهق ك٤ٜح أٓحّ يكحٕ 

ٝجٗٔح - ًٔح هى ٣لْٜ ٖٓ ٤ْحم هظس ئْالّ جُشحػٍ- جٍٍُْٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

 جْطؼىجو ٓطِن ك٢ ػ٤ِٔس جُطـ٤ٍ جُط٢ قىغص ُِشحػٍ، كٌٔح ٗؼِْ – ًٔح ٍٟٗ –ْروٚ 

جٕ هؼ٤س جُٔؼطوى ػ٘ى جإلٗٓحٕ ضشٌَ ؾُءجً ًر٤ٍجً ٖٓ شهظ٤طٚ ذَ جٜٗح ضؼى ٓكٌٞجً 

ُي ك٤ِّ ٖٓ جَُٜٓ جٕ ٣ـ٤ٍ ئٗٓحٕ ٓح ٓؼطوىٙ أٝ يجش، ٝٗط٤ؿس ٍيٖٓ ٓكحٌٝ ذ٘حء جٍ

 ضكص جُطٜى٣ى ٝجُهٞف، ًٔح ال ٣ٌٖٔ جٕ ٣ؼوَ – ضـ٤٤ٍجً قو٤و٤حً ٗحذؼحً ٖٓ جُوِد –كٌٍٙ 

وٕٝ جٕ ٣ٓروٚ طٍجع ٗل٢ٓ وجن٢ِ ٣٘ط٢ٜ ... ج ضـ٤٤ٍ ك٢ ُكظحشيجٕ ٣طْ ٓػَ ٛي

. جىيج جُطـ٤٤ٍ أٝ يذؼٌٍٝز ٙ
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ُي جٕ ًؼرحً ق٤ٖ ًطد هظ٤ىضٚ ًحٕ هى قْٓ أٍٓٙ ٝػُّ ػ٠ِ يٗٓط٘طؽ ٖٓ 

١ ٣ؼ٢٘ جٕ ه٘حػطٚ ك٢ هؼ٤س ئْالٓٚ ُْ ضهؼغ يجُىنٍٞ ك٢ جُى٣ٖ جُؿى٣ى، جألٍٓ جٍ

 ُكظس ػُٓٚ ػ٠ِ جُىنٍٞ ك٢      –ُِؼـؾ جُ٘ل٢ٓ جُكحطَ ٖٓ جُطٜى٣ى ذحُوطَ 

جٌٙ ًل٤َ يُي جٕ هىٝٓٚ ػ٠ِ جٍٍُْٞ ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ٝضٞذطٚ ٝجػصي –جإلْالّ 

 ئيٕ ئْالٓٚ     –ُي ي ُٞ أٌجو جُشحػٍ –ػ٠ِ نالطس ٖٓ جُٔٞش ٝػلٞ جُ٘ر٢ ػ٘ٚ 

ُي ُْ ٣ٌٖ ٤ُٝى ُكظس هىٝٓٚ ػ٠ِ جٍٍُْٞ ط٠ِ      يُْ ٣أش ضكص ػـؾ جُطٜى٣ى، ى

ج ال ٣٘ل٢ جٗٚ ظَ قر٤ّ جُهٞف ٗط٤ؿس جُطٜى٣ى ذحُوطَ،                 يهللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، ٝٙ

ُي ك٢  يٝجٕ ٓشحػٍٙ ٝأقح٤ْٓٚ ظِص ضؼح٢ٗ جػطٍجذحً ٗل٤ٓحً ٓوِوحً ًٔح القظ٘ح 

. ٤ْحم هظ٤ىضٚ

ٝئيج ًحٕ جُؼَٔ جألوذ٢ جٗؼٌحْحً ُٔح ك٢ جُ٘لّ، ٝجٕ ًؼرحً جهط٘غ ك٢ جُىنٍٞ         

ج ٣ؼ٢٘ جٗ٘ح ٗٓطط٤غ جٕ ٗطِّٔ جغٍ ه٘حػس جُشحػٍ  يئ٠ُ وجتٍز جُى٣ٖ جُؿى٣ى، كٚ

ُي ك٢ ٓؿ٣ٍحش ٗض هظ٤ىضٚ، ٝال٤ْٔح جٕ جُشحػٍ ٣ؿد جٕ ٣ٌٕٞ يذحإلْالّ ٝ

ق٣ٍظح ػ٠ِ ئظٜحٌ ػُٓٚ ػ٠ِ ضورَ جإلْالّ و٣٘حً ذى٣الً، ٝجْطؼىجوٙ ك٢ جُطه٢ِ     

ٌُٓجً ُى٣حٗطٚ           " جألْى"ج ٓح ؾؼِٚ ٣ٓطىػ٢ طٌٞز يػٖ ٓؼطوىٙ جُؿح٢ِٛ؛ ٝٙ

. جُٞغ٤٘س ًٔح ٍٟٗ

 أٝ ذحألقٍٟ ضٞذطٚ –كحُشحػٍ ق٤ٖ كٍؽ ٖٓ ئػالٕ ذٍجءضٚ ٓٔح ٝش٢ ذٚ 

 ْؼ٠ ئ٠ُ جٕ ٣ظٍٜ ئػؿحذٚ ذشهظ٤س جُ٘ر٢ ٓكٔى ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ –جٌٙ يٝجػص

أػطحى ٗحكِس جُوٍإٓ ك٤ٜح ٓٞجػ٤ع )ٝٓىقٚ ٝئذٍجَٙ طٌٞز ػحًٓس ُِى٣ٖ جإلْال٢ٓ 

، ٝجطلحً ئ٣حٙ ذح٤ُٜرس ٝجٌٍُّ ٝجُؼلٞ ٝجُظىم، ٓكحٝالً ٌْْ ٓشحػٍٙ ضِي (ٝضلظ٤َ

ُي ٤ٛرس جإلْالّ ك٢ ٗلٓٚ، ئَجء طٌٞز ي، ٓظٌٞجً خ"أ٤ٛد"ٖٓ نالٍ جْْ جُطلؼ٤َ 

ٌُٓجً ُِٔ٘ظٞٓس جُؿح٤ِٛس ٝٓح ضٔػِٚ ٖٓ ٍٓؾؼ٤س ػوى٣س جٝ ػالهحش جؾطٔحػ٤س " جألْى"
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ٙ جُٔ٘ظٞٓس ذٔؼط٤حضٜح يأٝ ذٔح ضشٌِٚ ٖٓ ضوى٣ّ ٓح ٌٝغٞٙ ػٖ ج٥ذحء ٝجألؾىجو، كٚ

ضِي ٝٓح ُٜح ٖٓ أغٍ ٝٝهغ ٗل٢ٓ ك٢ وجنَ جُشحػٍ ٤ٛٝرس ػظ٤ٔس ك٢ ٗلٓٚ، كحٕ 

: جإلْالّ ؿىج أػظْ ٤ٛرس، ٝأٝهغ ٌٓحٗحً ك٢ ٗلٓٚ

 

 جًِٔٚ يجى أ٤ٛد ػ٘ى١ جيٍ 42

 

ٝه٤َ جٗي ٓٓرٌٞ ٝٓٓإٍٝ 

 

ٖٓ ػ٤ـْ ٖٓ ػٍجء جألْى ٓهىٌٙ  43

 

 (*)ذرطٖ ػػٍ ؿ٤َ وٝٗٚ ؿ٤َ

 

 

جُِلع أوجز ٗل٤ٓس ٣ٌٖٔ ضٓه٤ٍٛح ذكٓد جإلٌجوز إلغحٌز               )ُٝٔح ًحٕ 

 يجُطؼر٤ٍ جُىجن٢ِ جُهحص ذحإلٗٓحٕ، ذطؼر٤ٍ نحٌؾ٢ نحص ذحألُلحظ، ٣ٝشطٍى ق٤٘ة

ك٢ جُطؼر٣ٍ٤ٖ جُىجن٢ِ ٝجُهحٌؾ٢ جُٔرىع ذحإلٗشحء، ٝجُٔطِو٢ ذحُطأغٍ، ٝٛ٘ح ضطكون 

(ٝظ٤لس جُِلع جُ٘ل٤ٓس
(34)

 كحٕ جُشحػٍ هى جْطهىّ أُلحظح ٓظٌٞز ُكحُس جٍُػد جُط٢ 

١ ٣ظطحو ألشرحُٚ                يجٍ" جألْى"ُي ذطٞظ٤لٚ ُٔشٜى يجضٚ، ٝيضٓط٢ُٞ ػ٠ِ 

ك٤ظٍع كٍجتٓٚ، ٓؼطٔىجً أُلحظح ٓٞق٤س ذٔؼح٤ٜٗح جُىجُس ػ٠ِ جُهٞف ٝجُِٜغ ج٤ُٓٔطٍز 

جْٔح ُألْى، ٝجُؼ٤ـْ ٓشطن ٖٓ جُؼـْ            (ػ٤ـْ)جش جُشحػٍ، ٓػَ ُلع يػ٠ِ 

ػـْ ٣ؼـْ ػـٔح: ٝٛٞ جُؼغ، ٣وحٍ
(35)

جُط٢ ضؼ٢٘  (ػحُٓز)، ٝٓػِٚ ُلع 

١ هى ػْ كٔٚ ي، ٝػحُٓز ال ضظٞش نٞكح، ٝجُؼُٔ ٛحٛ٘ح جُٔٔٓي جٍ(جُٓحًطس)

                                                           
. جُشؿٍ جُِٔطق:  ٌٓحٕ، ؿ٤َأٝٓٞػٞع : ٌٓٔ٘ٚ ج١ًُ ٣ٓططٍ ك٤ٚ، ػػٍ:  ٓهىٌٙ (*)

 . 229: ٓكٔى ق٤ٖٓ ػ٢ِ جُظـ٤ٍ.   جُظٌٞز جُل٤٘س ك٢ جُٔػَ جُوٍآ٢ٗ، و(34)

 .21:    شٍـ و٣ٞجٕ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ(35)
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نٞكحً 
(36)

ٝهى ؾحء ضٓه٤ٍ جُشحػٍ ألُلحظ ضِي ٓٞق٤سً ذٔؼح٢ٗ ج٤ُٜرس ٝجُؼظٔس، ٓػِٔح . 

ُي ٝجهؼحً يضٞق٢ ذٔؼح٢ٗ جُهٞف ٝجُِٜغ جُط٢ ظِص ٤ٓٓطٍز ػ٠ِ جُشحػٍ، ٓظٌٞجً خ

ٍٓػرح ٝٗلٓح ٓؼطٍذس، ذٓرد نٞكٚ ٖٓ ٓوحذِس جُ٘ر٢ ٓكٔى ط٠ِ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ، 

ضرؼع ػ٠ِ هىٌ ػظ٤ْ ٖٓ ج٤ُٜرس " جألْى"كايج ًحٗص جُٔ٘ظٞٓس جُؿح٤ِٛس ٓٔػِس ذٍُٓ 

ػ٘ى جُشحػٍ ٝأًرٍ " أ٤ٛد"ٝجُهٞف، كحٕ ٓ٘ظٞٓس جإلْالّ ٓٔػِس ذحُ٘ر٢ ٓكٔى 

ػظٔس، ًٝإٔ ًؼرحً أٌجو جٕ ٣وىّ جػطًجٌج نل٤حً ٖٓ ضٌٔٓٚ ذٔؼطوىٙ جُؿح٢ِٛ ٝجُىكحع 

ُي يػ٘ٚ ٜٝٓحؾٔس ٓح ػىجٙ ٌُٞٗٚ ٌؾالً طحوهحً ك٢ ئ٣ٔحٗٚ ذٔح ٣إٖٓ ذٚ ٝك٤حً ُٔرحوتٚ، ٍٝ

، نحضٔحً "جإلْالّ"ٙ ْٞف ضـىٝ ه٤ٔحً ٣ىجكغ ذٜح ػٖ و٣٘ٚ جُؿى٣ى يكحٕ ه٤ْ جُشحػٍ ٙ

" ٤ْق"ج جُٔشٜى ذظٌٞز ٌجتؼس ضؼرٍ ػٖ ٜٗح٣س ٓحػ٤ٚ جُؼوى١ ذلؼَ يجُشحػٍ ٙ

 ئ٠ُ كؿٍ – ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ –١ هؼ٠ ػ٠ِ ظالّ جُؿح٤ِٛس، ٝأٗحٌ ؽ٣ٍوٚ يجٍٍُْٞ جٍ

: ٓشٍم ؾى٣ى

 

ئٕ جٍٍُْٞ ٤ُٓق ٣ٓطؼحء ذٚ  48

 

ٜٓ٘ى ٖٓ ٤ْٞف هللا ٍِٓٓٞ 

 

 

                                                           
 .22:    جُٔظىٌ ٗلٓٚ(36)
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ملحق الثحث 

للشاعر كعة تن زهير تن أتي سلمى (تانت سعاد)قصيدج 
(*)

 

 

ذحٗص ْؼحو كوِر٢ ج٤ُّٞ ٓطرٍٞ   .1

 

ٓط٤ْ ئغٍٛح ُْ ٣ؿُ ٌٓرٍٞ 

 

 ٌقِٞج يٝٓح ْؼحو ؿىجز جُر٤ٖ ئ  .2

 

ئال جؿٖ ؿؼ٤غ جُطٍف ٌٓكٍٞ 

 

ج جذطٓٔص ي١ ظِْ ئيضؿِٞ ػٞجٌع   .3

 

ٌَ ذحٍُجـ ٓؼٍِٞ  ًأٗٚ ٜٓ٘

 

١ شرْ ٖٓ ٓحء ٓك٤٘س يشؿص خ  .4

 

طحف ذحذطف أػك٠ ٝٛٞ ٓشٍٔٞ 

 

ٟ ػ٘ٚ ٝأكٍؽٚ يضؿِٞ ٣ٌحـ جُن  .5

 

ٖٓ طٞخ ْح٣ٌس ذ٤غ ٣ؼح٤ُح 

 

٣ح ٣ٝكٜح نِس ُٞ أٜٗح طىهص   .6

 

ٓح ٝػىش أٝ ُٞ جٕ جُ٘ظف ٓورٍٞ 

 

ٌُٜ٘ح نِس هى ٤ْؾ ٖٓ وٜٓح   .7

 

ٓح ٝػىش أٝ ُٞ إٔ جُ٘ظف ٓورٍٞ 

 

كٔح ضىّٝ ػ٠ِ قحٍ ضٌٕٞ ذٜح   .8

 

كؿغ ُٝٝغ ٝجنالف ٝضرى٣َ 

 

١ َػٔص يٝٓح ضٓي ذحُٞطَ جٍ  .9

 

ٕ ك٢ أغٞجذٜح جُـٍٞ  ّٞ ًٔح ضِ

 

ًحٗص ٓٞجػ٤ى ػٍهٞخ ُٜح ٓػالً   .10

 

ئال ًٔح ضٔٓي جُٔحء جُـٍجذ٤َ 

 

 أٌؾٞ آَٓ إٔ ٣ؼؿِٖ ك٢ جذى  .11

 
 

ٓح ٓٞجػ٤ىٛح ئال جألذحؽ٤َ 
 ٝ

                                                           
 ْؼ٤ى جُكٖٓ ذٖ جُك٤ٖٓ ذٖ ػرىهللا ج١ٌٍُٓ، جُىجٌ جُو٤ٓٞس ُِطرحػس أذ٢ شٍـ و٣ٞجٕ ًؼد ذٖ ٤ٍَٛ، ط٘ؼس  (*)

. 25-6: 1950، ٗٓهس ٓظٌٞز ػٖ ؽرؼس وجٌ جٌُطد، ٓظٍ، 1965جٌُٔطرس جُؼٍذ٤س ُِطٍجظ، – ٝجُ٘شٍ، جُوحٍٛز 
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كال ٣ـٍٗي ٓحٓ٘ص ٝٓح ٝػىش   .12

 

ٝٓح ُٜٖ ؽٞجٍ جُىٍٛ ضؼؿ٤َ 

 

أٓٓص ْؼحو ذأٌع ال ٣رِـٜح   .13

 

جٕ جألٓح٢ٗ ٝجألقالّ ضؼ٤َِ 

 

جكٍز يُٖٝ ٣رِـٜح ئال ع  .14

 

ئال جُؼطحم جُ٘ؿ٤رحش جٍُٔج٤َْ 

 

كٍٟ ئيج ػٍهص يٖٓ ًَ ٗؼحنس جٍ  .15

 

ك٤ٜح ػ٠ِ أال٣ٖ جٌهحٍ ٝضرـ٤َ 

 

ض٢ٍٓ جُـ٤ٞخ ذؼ٢٘٤ ٓلٍو ُٜن   .16

 

ػٍػطٜح ؽحّٓ جالػالّ ٓؿٍٜٞ 

 

ػهْ ٓوِىٛح كؼْ ٓو٤ىٛح   .17

 

ك٢ نِوٜح ػٖ ذ٘حش جُلكَ ضلؼ٤َ 

 

أنٞٛح أذٞٛح ٖٓ ٜٓؿ٘س   .18

 

 ٝػٜٔح نحُٜح هٞوجء ش٤َِٔ

 

٣ٔش٢ جُوٍجو ػ٤ِٜح غْ ٣ُُوٚ   .19

 

ٜٓ٘ح ُرحٕ ٝجهٍجخ َٛح٤َُ 

 

كص ك٢ جُِكْ ػٖ ػٍع يػ٤ٍجٗس م  .20

 

ٍٓكوٜح ػٖ جٌُُٝ ٓلطٍٞ 

 

ذكٜح يًحٕ ٓح كحش ػ٤٘٤ٜح ّٝ  .21

 

ٖٓ نطٜٔح ٖٝٓ جُِك٤٤ٖ ذٍؽ٤َ 

 

ج نظَ يضٍٔ ٓػَ ػ٤ٓد جُ٘هَ   .22

 

ك٢ ؿحٌَ ُْ ضهٞٗٚ جالقح٤َُ 

 

ه٘ٞجء ك٢ قٍض٤ٜح ُِرظ٤ٍ ذٜح   .23

 

ػطن ٓر٤ٖ ك٢ جُهى٣ٖ ض٤َٜٓ 

 

ضهى١ ػ٠ِ ٣ٍٓجش ٢ٛٝ القوس   .24

 

ٝجذَ ٝهؼٜٖ جألٌع ضك٤َِ ي

 

ٍْٔ جُؼؿح٣حش ٣طًٍٖ جُكظ٠ ٣َٔح   .25

 

 ُْ ٣وٜٖ ٌؤِٝ جالًْ ض٘ؼ٤َ

 

٣ٞٓحً ٣ظَ ذٚ جُكٍذحء ٓظطهٔح   .26

 

ًإٔ ػحق٤س ذحُ٘حٌ ٍِٓٔٞ 
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ٌجػ٤ٜح ٝهى ػٍكص يًإٔ جٝخ   .27

 

ٝهى ضِلغ ذحُوٌٞ جُؼٓحه٤َ 

 

ٝهحٍ ُِوّٞ قحو٣ْٜ ٝهى ؾؼِص    .28

 

ٌٝم جُؿ٘حوخ ٣ًٍؼٖ جُكظ٠ ه٤ِٞج 

 

ٌجػح ػ٤طَ ٗظق يشىَّ جُٜ٘حٌ   .29

 

هحٓص كؿحٝذٜح ٌٗى ٓػح٤ًَ 

 

ٗٞجقس ٌنٞز جُؼرؼ٤ٖ ٤ُّ ُٜح   .30

 

ُٔح ٗؼ٠ ذٌٍٛح جُ٘حػٕٞ ٓؼوٍٞ 

 

ضل١ٍ جُِرحٕ ذٌل٤ٜح ٝٓىٌػٜح   .31

 

ٓشون ػٖ ضٍجه٤ٜح ٌػحذ٤َ 

 

٣ٓؼ٠ جُٞشحز ذؿ٘ر٤ٜح ٝهُْٜٞ   .32

 

جٗي ١ جذٖ أذ٢ ٠ِْٔ ُٔوطٍٞ 

 

َّ ن٤َِ ً٘ص آِٓٚ   .33 ٝهحٍ ً

 

ال أُل٤٘ي ئ٢ٗ ػ٘ي ٓشـٍٞ 

 

كوِص نِٞج ؽ٣ٍو٢ ال أذحٌُْ   .34

 

َّ ٓح هىٌ جٍُقٖٔ ٓلؼٍٞ  كٌ

 

َّ جذٖ أٗػ٠ ٝئٕ ؽحُص ْالٓطٚ   .35 ً

 

٣ٞٓحً ػ٠ِ آُس جُكىذحء ٓكٍٔٞ 

 

أٗر٘ص إٔ ٌٍْٞ هللا أٝػى٢ٗ   .36

 

ٝجُؼلٞ ػ٘ى ٌٍْٞ هللا ٓأٍٓٞ 

 

١ أػطحى ٗحكِس يٜٓالً ٛىجى جٍ  .37

 

جُوٍإٓ ك٤ٜح ٓٞجػ٤ع ٝضلظ٤َ 

  

٢ٗ ذأهٞجٍ جُٞشحز ُْٝ يال ضأل  .38

 

ٗد ُٝٞ ًػٍش ػ٢٘ جألهح٣َٝ يأ

 

ُوى أهّٞ ٓوحٓحً ُٞ ٣وّٞ ذٚ   .39

 

أٌٟ ٝجْٔغ ٓح ُٞ ٣ٓٔغ جُل٤َ 

 

ُظَ ٣ٍػى ئال جٕ ٣ٌٕٞ ُٚ   .40

 

ٕ هللا ض٣َٞ٘ يٖٓ جٍٍُْٞ ذأ

 

قط٠ ٝػؼص ٢٘٤ٔ٣ ال أٗحَػٚ   .41

 

١ ٗؤحش ه٤ِٚ جُو٤َ يك٢ ًق 
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 جًِٔٚ يجى أ٤ٛد ػ٘ى١ جيٍ  .42

 

ٝه٤َ جٗي ٓٓرٌٞ ٝٓٓإٍٝ 

 

ٖٓ ػ٤ـْ ٖٓ ػٍجء جألْى ٓهىٌٙ   .43

 

ذرطٖ ػػٍ ؿ٤َ وٝٗٚ ؿ٤َ 

 

٣ـىٝ ك٤ِكْ ػٍؿح٤ٖٓ ػ٤شٜٔح   .44

 

٣َ يُكْ ٖٓ جُوّٞ ٓؼلٌٞ نٍج

 

ئيج ٣ٓحٌٝ هٍٗحً ال ٣كَ ُٚ   .45

 

إٔ ٣طٍى جُوٍٕ ئال ٝٛٞ ٓلٍِٞ 

 

ٓ٘ٚ ضظَ ق٤ٍٔ جُٞقش ػحُٓز   .46

 

ٝال ضٔش٢ ذٞجو٣ٚ جالٌجؾ٤َ 

 

ٝال ٣ُجٍ ذٞجو٣ٚ جنٞ غوس   .47

 

ٓطٍـ جُرُ ٝجُىٌْحٕ ٓأًٍٞ 

 

ئٕ جٍٍُْٞ ٤ُٓق ٣ٓطؼحء ذٚ   .48

 

ٜٓ٘ى ٖٓ ٤ْٞف هللا ٍِٓٓٞ 

 

ك٢ ػظرس ٖٓ ه٣ٍش هحٍ هحتِْٜ   .49

 

ذرطٖ ٌٓس ُٔح جِْٔٞج َُٝٞج 

 

َجُٞج كٔح َجٍ جٌٗحِ ٝال ًشق   .50

 

ػ٘ى جُِوحء ٝال ٤َٓ ٓؼ٣َُ 

 

شْ جُؼٍج٤ٖٗ جذطحٍ ُرْْٜٞ   .51

 

 ٖٓ ٗٓؽ وجٝو ك٢ ج٤ُٜؿح ٍْجذ٤َ

 

ذ٤غ ْٞجذؾ شٌص ُٜح قِن   .52

 

ًأٜٗح قِن جُولؼحء ٓؿىٍٝ 

 

٣ٔشٕٞ ٓش٢ جُؿٔحٍ جٍُُٛ ٣ؼظْٜٔ   .53

 

ػٍخ ئيج ػٍو جُٓٞو جُط٘حذ٤َ 

 

ال ٣لٍقٕٞ ئيج ٗحُص ٌٓحقْٜ   .54

 

٤ُٝٓٞج ٓؿح٣َؼح ئيج ٤ِٗٞج 

 

ال ٣وغ جُطٖ ئال ك٢ ٗكٌْٞٛ   .55

 

ٓح جٕ ُْٜ ػٖ ق٤حع جُٔٞش ض٤َِٜ 
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Abstract 

Symbol in the Poem "Banat Su'ād              

(Su'ad appeared): A Reading in the 

Spiritual Meaning 

Raid Foad Talib
(*) 

The Poem "Banat Su'ad" by the poet Ka'ab bin Zuhair is 

considered to be one of the poems which attracts the attention of 

critics in die past and present time. It is very significant poem in the 

history of Arab literature. The Symbolism regarded as effective an 

fundamental element in any literary work. 

The poet supports his poem construction through three 

symbols. The principal representation is "woman, a she-camel, and 

lion". The symbol in the literary work is linking feeling experience 

and reading. It attempts to connect between peotic symbols and 

resulting spintual referene. Similarly it reveals the poet's 

personality. A woman mentioned in the poem as a symbol of life, 

she-camel as a symbol of himself, i.e. the "poet", while the lion is 

the symbol of his paganism. 

 

                                                           
(*)  Dept. Of Arabic - College of Arts / University of Mosul. 


