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في اإللهام ودوره في 

 تقدم اآلداب القومية
 

أ.د.عبد النيب اصطيف 
*

 

 
األد  ، أو مار ااري يفابـ ااا     الدرس املقارر  لابد   دْين 

 ، للفبنسيني دين جليل حبق، فقد سانواا اذا ا الباب     املقرر 

يأخاا  اربساابر  صااأليب  األد   ماان الاادرس األداااي، الاا    

ُساانو    القااامي  ااار دا  األخاابها واادطذر ووساايطذر و اادي ذر، 

، يساططيفا  أ  يبار ا اأجب ار وأجاب مان ا بفذار    ياا          سن  

، ألنذار    فادو   هل ه السنو  مر هلر وعليذر مار عليذار  يبف ا . غري أ  

كانذاار اجطذااردا   نساارنير ، كاار  ارسااطلبار الفرماال ال اارمن ورا       

خمطلف وجاه الطقد  يف ابيرة اإلنسرني . نفم  نذر ُسانو  هلار مار    

أ لذاار الن ااب    األد  القااامي يف سااير   هلاار ماان ،رساان،  

، وعليذر مر عليذر من أوسع، و فليق فذلنر باافز  طاره وأسبراه

نزعا  الطلبكاز  اال الا اي الاي  فباي يف        ر مسروئ، أخطب

، ااال ل اال ماار  ااا وااامي، نذرياا  املطاارـ    الطفلاام القااامي

، ا سطخفرـ مبنجزاي  ا خب  على اللفيد األدايو قاد    

و بخسه  قه من الطقديب وا  رتا ، و لر أمابا  ينروبار ، اال    

م ينقبر ، روح الدرس املقرر  لبد  ورسرلطه يف  فزيز الطفر 

 اني األمم والشفا  واألواا  الي  شّ ل اجمللاع اإلنسرني.

 

                                                 
*

 سوري. أديب وباحث 
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وعقبببخيل، بببمقيلوياقتبببمقي  ت  ببب يييي

  فرنسبباي  تقد ببلذي  ببزذي يتببع  يتت تبب ييي

بقببب  يوربب بيعربببايو دبب يابب ي  بدببايييي

 أل بي ملقبببببببببطب يلي  ببببببببب   ي   رببببببببببايي

اركعتببمياق  ببميأ  تبب   أيو،طب بب قي بب ي

قيواببطيطويبب ذيعد بب يابب ي ف   ببط ييييف بب 

 ببببب و ميجربببببايد بببببر    ي  بببببل ب ييييي

 ملقببببطب قيوطدقببببايب عمببببطيعدبببب يع دبببب يييي

قياثد ببطيطدبب ح يلهرطابب يلييبشببرميعببط ي

ينرطتمي مليطف.

يInfluenceواق  بببببببميأ  تببببببب   أي

افرببب  ياركبببخيتوهببب ذيجتببب ي ع بببميييي

ي ا:يعوطصريار حنميمط

و  بببزذيَطد ربببتيبببب ي تدببب يييي ملبببِّر  ر:

  صببفط ي ابطب ببمقيفربب ي مل يبباقيو بب ييي

 ملتفه مقيو  ي  غينقيو  ي  قب ذقيو ب ييي

  فطعمقيو  ي   رتتقيو ب ي ألصب مقيببميييي

 ألصبببمقيوصبببطهخي   بببلي   د بببطيليييي ببب ي

يططبتخي حلهطبةي انسطن م؛

و  ببزذيَطد رببتيببب يكببز  ييييو ملتبب   ر:

 تدب ي  صببفط ي  سببدب مقيفربب ي  ، ببزقيي

و  ياتدقاي  فهميا يغ هقيو  ي  فق ي

دىليابببطيتقبببلح يواببب يتقلحاببب يد  ببب قيو ببب ييييي

  هبب   قيو بب ي ملوف ببمقيو بب ي حلببلت ييي

   رببببليبط تقببببلح قيو بببب ي  فببببر ي  تببببطب قييي

وصبببببببطهخي   بببببببلي  بببببببلن طيلي  تبببببببطبتخيي

ي انسطنا؛

و ببب ي  بببل  مي  بببزذيتبببلا ييييو أل بببر:

  بب يي  ولبببم ملتب  حرياببطيطب  ريببب قيبببمي ب يييي

طويببببب يدىلي ألبببببليليملسبببب طط ي مل  ببببعةقي

و   يطزكرنطيبولببميت   سب عقيدتيطشب يييي

عد ي  لو  يدىلياطي   هت يتل هياب يد باييي

أ  ملببب  مأياببب يأ  ،بببرأقيدنربببطيأوصبببميييي

مأي  زذيتِّكلي تو ي  قيود يكبط يي ألاطن

ي يتدعا يبر ي ز ي  لت .

و حلق قبببميل يل،يبببريعقطب بببمي بببز يي

  تصببب بي ببب ي نشبببغط ي  بببل ب ي ملقبببطب ييييي

أي  ببزذي أل ببري  ببل ا يبط ب بب يعبب ي ببز يأي

تثبببعيععملببمي ملببِّ  ريبطملتبب   ريابب ي رببمقييييي

قيو نصببر ف ي و بب  يدىليط   ببتيوملط  بب يي

و بب يل بيببب يت بب يدىلي بباحيعوببتي  وصبب  يي

هتبب يطفصبب يلويطشبباياببطيترتببلهيمببطقيلوييي

 ادر فيليط وتمي   ملط  يهت يطوقط يملبطيي

يبآهقيلويلفه يب يجد د يا يلهرط .

غبب يل ي ببميعقطب ببميل،ببربقي  سببعي

لملبببمي،يببب بةيّبببطيطقبببلح قيبابببطيكبببط ييييي

لبرز ببطياببطيتبثبب ي ببز ي  تصبب بيابب ينععببمييييي

 ملفط ببدميبببمي ألاببايو  شبب  بيو ألملبب   يي

واطيتعز يت ب ياب يييقي ملوتجميمزهي    ب

 را بببميطصبببو ي بببزهي ألابببايو  شببب  بييي

و ألملبب   يلي بقببط يتتسببوايلعع ببطيابب ي

تببِّ  ريوت يببايوتف ببميوتتفهببمقيليهببميي

تقب يليملطعلطرطيا يتت  ريوت ،زيوتوف مي

وتتدق ي  فهمي  زذيعط يأ  ،ر/  ق مأي

يب يعد  .

ونععبببمي ملفط بببدمي بببزهيدبببرعط يابببطيي

طصببب ياثببميكببرةي  ببثدلقيطربب يكد ببطيييي

هببعيلي هر ترببطقيوطتشببررميبصبب بيييييا



 يف اإلهلام ودوره يف تقدم اآلداب القومية

 

 181 

 

 تدفببمقيهطادببميلي  ططرببطيلابب ب  يلبغبب ي

ابببببطيطرببببب  يدىليبدبببببط مي أل بي ملقبببببطب ي

يوهطاد رط.

   وصبببببببرتمي بببببببزهي ألاببببببب ب:ييولو 

و  ت صخي ملق بعيأل بي ألابميلوي  شب خيييي

قيط صببببط يتغهببباي  يبببرفيعببب ييلوي  قببب  

ع  ببب قيوترفبب يابب يابب  ياع تببطهقيوتب ببلييي

ت  زنمي مأا بي ز ي ملت صخيع ي  و رةي مل

وتق  يدىلي ربياب ي  تيبرفي ينرب يييي

يألذياقطب يل يتر طهي وفس ؛

و طن رببببط:ي  و ببببرةي  لون ببببميدىليآ  بي

   يطببلويليعبمي ملت صبخيلملبمييييييأ  ،رأق

ابب نط يابب يل ببب قيوباببطي يطسببت تيد يلملببميييي

   ت ببط قيوابب ي ربباحيفتنبب ي يطثرتببخيعد بب يد ي

مليت يربببطيابببطيطسبببت تياببب ي ب دبببمقيوابببطيييي

طقتهبب  يابب ي  ببع ياببلملتقيوترف بب يابب ييي

ا رفترببببطياببببطيتببببلوبيه مببببطيابببب يلملطوتببببمييييي

ولهرببببط ياسبببببقمقيّببببطي دببببتيعقبببببط يي

ك    يلي رتتيلذيطفبط ايلويط  صبميببميييي

ي ألاايو  ش  بقيوحي  ي و يط طبفرط؛

و ط ثربببببط:ي ببببب يج تبببببمي  تفطعبببببميييي

 انسطنايعد ي ملسبت بي أل ببايو  ثقبطليييي

و  فرببرذقيو  ببزذي بب يدببوميابب يدببو يييي

     ي انسطناقي  بزذي ي دب يعصبريييي 

اببب ياد ططربببطيليكبببمي  بببط  قيدىليييي

و هبببلةياببب يلكببب ي مل بقبببط قيببببميدىلييييي

أ،ي ئمأيمل ا مقيوا صب ميعدب ي ملبر يل يييي

تتيررياورطيهت يتس  يليع   يلملر نب يي

يليمل ا قيلويا ب قيلويلاحبت .

و نيعملبببببط ياببببب ي  ت ابببببميليَدبببببوحمييييي

  فرنسببببب مي بببببزهقيو  تبببببلبري   جببببب  يييي

قطب دبببببببرطقيفقبببببببلي رهبببببببعيليعبببببببلةي  

(قينشر يبطانرد عتميو   رب مي1حب ث)

لي   قلت ي أل، ت يلي    تط ي ملت لةي

 ألارتر ببببببببببمقيو  بببببببببب   ي   رببببببببببباقيي

اق  بببمييو جل ر بتبببمي   رب بببمي  سببب بتمقييي

أ امببط أيبببلتع يعبب يأ  تبب   أقيودبب  عييييي

ف ربببطيدىلي  رشببب يع بببطيحي دببب ي بببز ييي

  يبببرنياببب يف   بببليط ببب  يعدببب ي  بببلب يي

 ملقطب ي مأ بقيوطسرايعد يحن يلفهبميي

يليجق تيبدط ت .

ترتوبب ياق  ببمييوعدبب ي  ببرغايّببطيي

أ امبببط أياببب يغ ببب ميابببر هي  تصبببطملرطيي

 حل   ببببايبببببط وفيي انسببببطن ميوآ  ببببط ي

 ابل  ي   يختتعنرطقيفتن ينر ي رني

طصببب بياببببل اي د ر هبببمي  ببب يتقي ربببطي

 امط يملبميل يتتجسليليع مياد   قي

صبب بي ببل يعدبب يحنبب ياببطيو  ببمي ببز ي  ت

 دببببت  طبيآ  ببببط ي  ت بببب ح يلي مل  ملبببب يي

 انسبببطن مي  ببب يطر فبببتيجببب ح ي   وصبببريي

 ملستدرايدىليهق قبميفو بميطتجسبليببو ييييي

يحمل .

ي  دقببببببببببببط / ببببببببببببميلي  بل تببببببببببببمي

  ت ط /  هترببطا/ حل  ب/ي مل   رببمي

بميأ ألنطأيوأ  ،رأيو  زذيتتايليفس مي

زاطن ميوارطن ميحمل ةقيو   يظروفي

ا  وببمقيواببرودياط تببميوا و تببمي،طصببميي

ي؛برزهي  فس م
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ع د بمي  تفطعبميابطيببميييييب ل طيطبللي

أ ألنبببببطأيوأ  ،بببببرأقيو  ببببب ي هبببببايلي

  اط ميا بط ياب ي طنبخقيوكبث   يابطيييييي

 تليعد يالبيلود يا يفس مي  دقط قي

وطش ميو   بط يلب بلياب ينقيبمي  ت بط يييييي

ي ملبطارةيا ي طنخيآ،ر؛

 ذيوبابببطيكبببط ياببب يل بببايابببطيطويببب

دعبببط ةيعد ببب يع د بببمي  تفطعبببمي بببزهي ببباييي

  و ريلي حلبط ي  قط  بمي بلبيكبمياب يييييي

 رلي  تفطعمقيودعط ةي  تفر يا ي حبايي

لي تد ي   نخي زهي حلط قيو ملب  نيي

  تغ  يلي طنخيحمل يلوي   نخيا  وبميي

اورطقيو ،تبطبيدب  ةي  تغ  ي زهيلي   ي

ا ي ببببط ي    ملبببب قيواببببطيتفر بببب يابببب ييي

 ترببطيعدبب يحنبب يابب ييهط ببط يتقتهببايطدب

ي ألحنط .

وابببببب ي  يب  ببببببايل يختهبببببب يدب  ةي

  تغببب  ي بببزهيدىليطببب   يعبببطادميار بببميييي

 اارطنط ي ملتطهمي يط خي  تغب  يي  ط:ي

و  سطعايد   قيو حلط ط ي   ينرب يي

دبب   يلكطنببعي ببزهي حلط ببط ييل يتدب رببطي

فر تميل يو  مقيفهع يع يالبيدحلبطنيي

 ي ببزهي حلط ببط يو ب ببميو طملترببطيبط اببطيييي

ي ملر  ةياورط.

وأ امببط أيلي حلق قببمي بب يهصبب دميي

  دقط ياطيبميأ ألنبطأيوأ  ،برأيوابطيتبوجاييييي

عوببب ياببب يأدب  ةي  تغببب  أيو  شبببرو يف ببب ي

دبببب  ط ي تجببببطوزي حلسبببب يدىليأ ألهسبببب أي

و جل  بببميدىليأ ألوبببمأقيو  فهببب ميدىلي

أ ألفهبمأقيو جل ببليدىليأ أل بب  أقيعدبب يي

  تغ  أقي ألملميليطص بياتبينيأاشرو ي

ييو  قط ايعد  .

وا وبب ي ببز يل ي ببز ي  دقببط ي بب ياببطيييي

تبببعب يببببزبةيأ امبببط أيلينفبببييصبببطهخييييي

اشبببرو ي  تغببب  قيوابببطيتتدببب هياببب يطفطعبببمي

)تشبب ميدعببط ةي  و ببريلي حلببط ي  سببط لةييي

ودعبببط ةي  بببتفر يلي تدببب ي   نبربببطقي

و  شرو يليبداي يطيطغ  ي طنبخ يلويي

لكثبببرياوربببطيت ،بببزيبطحلسببببط يهط بببط يي

هخي ملشببببرو يوهط ببببط ي ت  بببب قييصببببط

وتر عببببايابببببطيحب زطببببب ياببببب يدارطنبببببط يي

وملببلب  (يد ببطيت ببعزيدب  ةي  تغبب  يوَتبقبباي

عدبب يبوني حل ببط ي ملر فقببميمببطيلي بب بييي

  توف ببزي وفبب فيبببطملت مل يوغبب ي ملت ملبب يييي

اببب ي ملصبببطعخيو ملشبببرع يو   قببببط .ييي

و حلق قمي   ي يدبب ميدىليدنرطب بطيلييي

مي  تفطعببببميل يلتببببمياتطب ببببميهث ثببببمي   د بببب

هص دترطقيلوي امط ي  زذيط  رلهيليلهبليي

 رلي  دقط قيلويليكد ر طقيكث   يابطيي

دبببببل  يتتجببببطوزي وطكببببطةيلويتقبببب  يدىلي

  تقد ببلي مأصببميأ ملععبب  أقيبببميدنبب يملببليييي

َتثرذي ألصمي ملدِرايا ط يو    ي لتلةي

اطيكطنعي  يليت  قيوتقلح يددرطاط قي

ةي أل بيبببببميد ببببطفط يار ببببميدىليت،بببب ي

   ببطملاقيوملببليتغببلويلي  ورطتببمي ببع   ي ييي

يتتجعليا ي ز ي أل ب.

(ي2أ)لودببببببر أو  قببببببطبيي رو تببببببميي

  بقبببببببرذي  رو تبببببببمي   رب بببببببمي حللتثبببببببمي
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  لكت بيعبلي  سع ي   ج دبايتسبتي  ييي

ددسدميا يع د ط ي امط ي   يل يتتبمي

طويبب ذيعد رببطقيو  بب يلغوببعيحمت   ببطقي

 ببزهييو بطقببعيبرببطقيف  ببطيتبببلوي صببطهخ

  سببببي بقيدىلياسببببت بيبف بببب يتِّ دببببرطيي

 دل،  يبق ةيدىلي   رةي أل بي   طملاقيبمي

تل رطيلياتو ي و يكب ياقطوابمياب ييي

ار حنبط ي ببز ي ملببيتقي  ب يملببليطتدقط ببطييي

 بط  هطب.
ودت يابببطيبغبببخي ملبببر يليطتبببب ي بببزهيييي

  سدسبببببدميفتنببببب ينرببببب يل يتشببببب يدىلييي

 مُلتل و ببميعدبب يآابب بيوبس شببمقييلدببي بة

دببب يلي   صببب بي  رعدببب مقيييينيبببطايو 

ودىلي دبببببتدرطارطي ملبربببببرياببببب ي طنبببببخيييي

 Apuleiusلب   بببببب  ي  ابببببب   ي

Luciusجل ببب ي  بببزذي ببب ح يبو تتببب يي 

 The Golden Ass  بببز  ي
 ألدبببي بةيبربببميطفطصببب درط.يوكبببز  يييي

فتنبببب ينربببب يل يتشبببب يدىلي  دببببتدرط يييي

  تط ايمبطياب ي طنبخيمليببمياب يلمليبطبييييييي

 ي  فوببب  ي جل  دبببمي  بببطي  و بببط يلني ن بببي

بببييكطن فطي  زذي دبتدراي ثط ب ي مل دب  يبييي

بس شبببببببميطسبببببببت  لي حل بببببببطةيبقبدبببببببمييييأ

(يابببببب ي ألدببببببي بةقيودىليي3أ)ك  ب ببببببل

  ردط ي  فرنساي  بطبو يفر نس  ي ب  بيي

Baron Francois Gerardببزذيي  

 دببببتدرايكببببز  ي ألدببببي بةينفسببببرطيلي

أقيلاببب بيوبس شبببميأبببببي  هتببب ي مل دببب اميبي

و وف ظميليات  ي  د فريببطبتي.يلاطي

  دبتدرط ي   ربباي مأدبي بةيفقبليكبط يييييي

ابب ي طنببخيعبببلي  سببع ي   ج دبباي  ببزذييييي

ي  د يعد رطيا ي،ع :ي

 ا طتوتببببب ي وسببببب مياببببب ي ثبببببط ييي

طببببط و  ينييل  ابببب نسبببب مييكطن فببببطي ببببا

Adamo Tadoliniطد  بببزيكطن فبببطيي

ف عيو اي  وس مي وف ظميلييقوارتله

 مل ميعد يحب ةيك اب يليي   قيكطب  طط

  ب ييت طرطي  وس مييمشط ايدتيط  طقيو ا

يصببببب بطرطيعدببببب يغبببببعفيبو تبببببمييي ربببببَرطر

ييلودر ق

 وبؤتت ي د هميفر نس  ي   بيلي

يات  ي  د فريليبطبتي.ي

و بببببب ياببببببطيتِّكببببببلهي   ج دببببببايلي

(ي4ملصبببببببت / ملقط ميأ حلبببببببخيو  بببببببوفيأ)

  دبوطن ببببميليي    ب ملوشبببب بةيلي دببببميي

ي   ل ي مل تطزي مل ص ي دفو  .

وملببلياسببلي ببز ي  دببتدرط يبببو ييييي

أقي  ب يمليطرب ينسب مييييلودبر يبو تت يأ

 بببتي ألصببميعبب ي ألدببي بةقيو يدعببط ةيييي

دنتطجيمبطيبدبب  يعربباقيت ب يلنربطيطقدبخييييييي

نرطتمي ألدي بةيبلدبط يعدب يعقبخقيوببل ييييي

  ورطتمي  سب  لةي مأدبي بةقيو  ب يَطتب حجييييي

بقيد بب ي حلببخقيابب يبس شبب قيييبببعو جيلابب ي

  بب يترطقببايبرببطيكببب ي  مببميدىليارطبببمييي

قيجنبببببليل يدببببب ز  يبيبببببميدمبببببمي  بببببرون

ولوَميا ي دت ملفر يد  ليلي  رو تمقي

قيملببببلي ،تببببطب ي  ر بوببببميب ببببليل ييييف وببببط

لوصببدرطيصببب َعيدببب  ليوطبببر  هيلي دبببخيي
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  عو جياورطيدىليهطفمي     قيو ف رطيدىلي

ل يطرببببخينفسببببرطي  سبببب  يوطببببل،مي تببببرييييي

 رببببراد مقيوبببببز  يهر ببببعيعدبببب يييي 

نفسبببرطيوعدببب يدببب  ليببببط فر اي ألببببلذقييي

  ببزذيتستسببداي بب يدبب  لقي جلببطنايعدبب يييي

نفسببب يبربببزهي  ورطتبببمقينت جبببميطبببر ح هيلييييي

  ت  صببميابب يدبب ز  يبسبببخيابب ي   وببمييييي

نععببمي  ببزك بةيعدبب يطفربب هقيوبسبببخيي

لفرطبهي ملسبقميع ي ملرلةي ألوبب مقي   ي

 تجيكبط ييَطل ، ميبغبت يلي  مل   يبب  ي

كفبب ع يبتملوطعبب يبببط عو جيابب يصببطهبت .ييييي

،طصميول ي توب قي  بزذي طملبطيلبحملب يولبحاييييي

   هيليععملتب ي حل   بميبربطقيتسب  ييييي

 بب يبرببز ي  ببعو جقيدتي ينببطن ي ادببع يلي

زو جي ملسببببدايابببب يك تطب  حببببمياسبببب   ميلوييي

تر  تببمقياببط   ي ملسببدايتببِّا يبط ببلتطنتمييييي

هلليععيا ط قيو يتفرايبميلهليا يبدمي 

يو ميك طيطِّكليت  ي  تمي  ررنم.

ودت ياطياطوزنطيا    ي  ت ثط يدىلي

 ألدببي بةي  بب ي دببتدر رطيكطن فببطيابب ييييي

 The Goldenي(5) جل  ي  ز  كتطبي

Assألب   بببب  ي  ابببب   ييLucius 
Apuleiusقيفتنوطيدرعط ياطين ثبريعدب ييي

  ببب ييعوببب   ي  رو تبببميليوصببب يبس شبببمي

كطنعيلصغريبوبط ي بعثيَبِزايبرب يادب  ييييي

قيوكط يوطمطيدببط يلودر وادرم قيو

ليج حمبببطيدىليا بببب  ةيلين بببريدبببرط ي

طدبب ي مل درببمقيّببطيل ببطبيهف  ببمي امببميييي

ف وبب  قيملببطيطويبب ذيعد بب يعبببط ةيبس شببميي

ابببب ياببببلت يحبقرببببطقيف بدببببدعي بورببببطيي

ك  ب ببببلي  وببببتقايابببب ي  فتببببطةي جل  دببببمييي

ب بشب ي مل د ملبط ي  بشبرتم.يييييب جرْ دبرطيَطغبرر يي

غ يل يك  ب ليُفت  يجب طمطقيفدايتف بميي

ياطيلارط يلا يب .ي

ودتيدبببطوبي  قدبببَتي ألبرينت جبببميعبببل يي

زو جي بوتببب يت  ي جل بببط ي فبببطباقيفقبببليي

قي ط بط يMiletusملصليكط  ياطتدت  ي

َنص  .يف طيكط يا ي بز ي أل،ب يد يل ييي

ل، هيب  ياصط خي  فميدبت  تيبطبوتب ييي

َطبب رايعدبب يصبب رةقيحي دببرطياورببطيييياببطمل

وهبب يونهببايبرببطيب  ببل  .يوب و ببطيطقبب يييي

بس شببميعدبب ي  صبب رةيوه ببلةقيطرابب ييي

، فبببط يّبببطيتوت ر ببببطقيج دبببرطي  رتببببطنيييي

  غرب بببميدىليملصبببرياببب ي  ر،بببط ياغيببب ييييي

يبطألهجطبي  ث  ومقيتغلوياسرورط.

وليملصبببببري  ر،بببببط ي بببببز يكبببببط يييي

تعوب ببطيكببمي  دببميز  ببريغببطا ينهبباييييي

 ط يل يطبببر ه.يغببب يل ي  د بببميا ربببطقياشببب 

  فهببب  يتغدبببخيبس شبببميوب دبببرطيط ملبببلييي

اصبطنيزتبعي تتببمياب ي،ع ب يا صب ميييييي

ز  ر ببطي  ببزذيمليتربب يغبب يد بب ي حلببخيييييي

ك  ب ببلقيودتيطسببقطيمليببرةيابب ي  عتببعييي

 حلببطبايعدبب ي سببلي ببز ي أل،بب قي  ببزذييي

كط يتغطيلينب  يع  بتقيفتنب يتبور قييييي

يو ر ي  فرياورطيب لينرثرطيب عل طي  .

 شبببببميعببببب يك  ب بببببلييوطب ببببب يبس

هب برببببطي مببببطببيليهط ببببميابببب ي   بببب  ييييي

  قططمقيوَط ر َ رطي امُميف وب  ي هبروبييي
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ابب ي ،تبببطب  ي  ت ببزتخي هببايبرببطيابب ييييي

   بببببطملي  سبببببفدايدىلي ببببببمي ألو   بببببخييييي

Olympusقيوكببببط يآ،ر ببببطيدههببببطبييي

 وبايا يدمبمي   بطملي  سبفدايبرودبرب وطييييي

Proserpinaقي ط ببببم ياوربببطيل يطفت ببب يي

اببب ي   بببروف.يو طن ببببميييجبببعيلذيظبببرفييي

تسببتبلي  فهبب  يبط فتببطةي مل زيبببميبس شببميييي

فتفبببت ي  بببلوبايوطستوشبببتيل رطببب ي  ببب ي

يَطل، درطيلين  يع  تيتشب ي مل  .

وعوبببببلاطيت دبببببايك  ب بببببليببببببطألارييي

تعوب ببطيوتد سببرطيبرفببتيبيببرفيدببرايابب ي

  بت ي  ت كبلياب يعبل يا طربطقيفتتب  ريييييي

لا يف و  يب فط  يود،عصب يملب يحيبخقيييي

  مبببميبيدبببخيتبببل طيو  بببعو جيييوطببب ت ي ببب يي

اوربببببطقيوط ي ربببببطياببببب يابببببر بي  مبببببميييي

Nectarو  طارببببببطييAmbrosiaقياببببببطي

يدمببمي دبببرون.يب دببرطي،ط ببلةقيوط ت بببل طييي

و رز يطغلويبس شبمقيبقصبترطي ملبث ةقيييي

باببببع  ي  ببببز بط ي  ببببروني  بببب يعد رببببطيل ييي

ختهبببببب يمببببببطيملبببببببميل يطبدبببببب ي  سبببببب ط ةي

 .(6)و فد  
و  سبببِّ  ي  بببزذيتبببر و ي ملبببر يب بببليييييي

ثببب بهيعدببب يلو ي فبببب طي)و ببب يكبببب  ييييع

ابببببق قططرطيولصبببببغر  ييي ط ثبببببمبس شبببببمي

ا يي ط ثمقيك طيل يد ز  ي ايلودر و

 دبببببت ملفر يدببببب  لياببببب ينسبببببط يف  وبببببطيييي

قيو  ياطيتِّكلهيعو   ي  رو تميلودر و

صبب بةيي-ابب ي رببمقيو  صبب بةيييلودببر 

لا بيوبس ش قي   يُ ب عيعدب يغعفربطييي

ابب ي رببمي طن ببمقيوهببلت ي  ببر وذيدبب  ليييي

عبببب ياببببر   ي وسبببب مي  ت ثببببط ي ملصببببغرةيي

 ود ل  رطي س ز  يا ي رمي ط ثم(ي
ي؟اطيصدمي  رو تميبطألدي بة  :ي

صبببببب   يل ي  رو تببببببميلي  دببببببرطيي

ا ببببببببب قيليععملبببببببببط يا صببببببببب ططرطيي

  زك بتبببميوا صببب ططرطي ألنث تبببمقيببببميي

ا طنببطةي  شبب ايو   صببط يليهط ببمي ألابب ييي

بونمياطبتطقيوليهط ميد  ليبو و  يو  بط

ود ز  قيو طصميب لي ف  ملر بطقيوطدب ييي

عد ي  شب ايوهبلهي و ي   صبط يليهط بمييييي

عبببلي   عتببعيونببلبقيغبب يل ي ااببطبةيدىليي

ا دطةي  بعو مي ألو ب ميلي نت طب  بطقيييي

ودىليا دببببببببطةي  ببببببببعو مي  ،ببببببببرت يلي

فر ملر ببطي ألبببلذقيودىليا دببطةي  ببعو مييي

 ثبببببميي أل، تببببب يلياببببب  يلهبببببل  طقيي

 ن يطفميهبط ةيليط مل بط ي  قبطبيي مليعد ب ييييي

عدببب ي ألدبببي بةي  بببزذيتتيدببب يدىلينرطتبببميي

د  لةيختتبتايبربطيا طنبطةي ألزو جي  ثع بم.ييييي

،طصببميول ي  ببر وذيَتببر   يبرببزهي  ورطتببميي

عولاطيَتربلذيدب ز  ينسب مياصبغرةياب يييييي

  ت ثط قيو رو يا ي رميل،بربيَتبر   ييي

ىليبورطتببميل،ببربيَطوطِزعرببطيعوببلاطيتشبب يديييي

كببب لي  صببب لي  بببزذيحيبببميحمدببب ي تبببريييييي

  رببراد مقيو  ببزذيطوهببايد  بب يدبب ز  يي

ب ببليابب  يلارببطقيوت دببرطيابب ي  ببعو جيابب ي

د  لقي  زذيلبي يب ر  يدتي ط  طيب لي

يف   ي ألو  قي قليو بعينفسرطي  س  .

وابب يت بب يفببت ي ببمياببطيتببث ي نتبببطهيييييي
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ملطبيي  رو تمقيو  ياطيت ب هي  ر وذيه  ي

بو هي بب يصببلتق يي  ب ببعيابب ي  شبب ري  ببزذي

يعبلي   عتع.

يتق  يد  لي ط بط يد ز  :

أ  شببب ري  بببزذيتكرنبببايبببب ي ثبببط ييي

كطن فببطيتقبب  :ي ببز طوطيلي  شبب اقي يلييي

   صببط ين ببايد ي  دببزةيلي  شبب ايملبببميل يي

طرببب  يلي   صبببط قيوبابببطيلي  شببب ايييي

لكثريا يل يطر  يلي   صبط قيدت يمليي

طربب يلي  شبب ايوهببلهقي يلي   صببط .ييي

 ط يلبب يلويمخيقي يل بذيدت يدنرطيكد

كوعيلهسوعينقميفررطب يليطبرو ييي

مببببببط.يحمت   ببببببطيحيتببببببطجيدىليصببببببف ط يي

 شبببره قيدت يمليطرببب ي دبببل  .يد يل ي

 ثبببط يكطن فبببطيلهسببب ي ،تصبببطبيت ببب يييي

 وت بيليطقطببيابفطهي   طابقمقي و ييي

طعصببببقر طقيلي حلجببببري ألصبببباي  ببببزذيي

حنت يدزا د .يطيد ايد   يتطيععتعطاأي) ي

ي(.138-139

و ربببز يفببببت يدببب  لقيدتيتر بببب ييي

بط شببببب ايوهبببببلهيلياسبببببتقبميععملتببببب يييي

بسببب ز  ي)  ببب ينر  بببايب صبببطمطيلي ألتبببط يييي

  ثع ببمي  بب ي  تقط ببطيبرببط(قيو  ببزذيتببربيييي

أ ثبببط يكطن فبببطأيملبببليلهسببب ي ،تصبببطبيييي

حمتببب بي  شببب ري  بببزذيبو هيلياسببب لهييي

 تقبببببطببي  شبببببفطهي و يطعصبببببقر طي) ييي

عبب يبلتبب يي(قي يتقببلح ي فطعببط ياقو ببط يي139

 ببز يدتيَطق ببرزيدبب ز  يجبطنببخيابب يصبب ت ييييي

عوببلاطيطقبب  :يألي  شبب اي ببزةقيو رببب ييييي

   صببط ي بب ي  غطتببميابب ي  شبب اقيل بب يييييييي

 زتز  ياثد يلويلكثبرياوب يتبطيدب  لأي) ييييي

ي(.139

وتببببلويل يدببب ز  يملبببليملو بببعيبدبببزةييي

  شببببب ايو بببببايطوت بببببريعبببببرميدببببب  لييي

بط عو جقيوعولاطيتئسعياو قيملبرب قيدتيي

طرببخينفسببرطي  سبب  قيفططرببطي   صببط قيل ي

عببمييوصببطمطي  روهببايا بب يَت    ببرطيعبب ييييي

ي   صط ي جلسلذيا يد  ل.

 ر يمي  قص لةي   يتوسبرطيوكز  ي

 بببز ي أل،ببب يدىليصبببلتق يعببببلي   عتبببعيي

قي بايت وربطيييوتوشل طي س ز  يبط  رب م

مببطيبطانرد عتببميوت ب  ببطيلي  صببف ط يي

(قيو  ببب يتشببببايعو  نرببببطيي147-149)

طيكبط يتشب ريبب يدز  ييييأيابيملدخيا يهجرأ

ملدب ي مل   يلي افصبطنيع بطيت ت بميف ب ييييي

ابب يابب اقيات ط  ببط يبببز  يابب يصببطهخييييي

  قصببب لةي  بببلكت بيعببببلي   عتبببعي  بببزذي

بابطيكبط يتت بلثيكبز  يع بطيدبطوبهييييييي

ابب ياشببطعريب ببليط رفبب ينببلبيواسببطعلط ي

مبببطيليحبثربببطي مل بببل نايليبدلطببب قي  ببب يي

وصبببفرطيدببب  ليب نربببط:يأبربببط يعد ربببطقييييي

ي(.ي150س يلتهَطأي) يوعد ينف

و حلق قببببببببميل يصببببببببلتتيدبببببببب  لييي

  ببلكت بيعبببلي   عتببعقي  يب ببخي  ببزذييييي

غببرايليهعنبب يب ببليابب  بهيبط ببزنخياببطهي

 مل دببطةي  بب يهدرببعيبوببلبي  ر  بببمقيدتيملي

حيببز ب طيّببطيكببط يتوت ر ببطيابب يعوبب يييي

ب ببب يل بببمي بببزهي  بدبببلةقيملبببلي دبببتدرايييييي
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اوفهبببميأياببب يملدبببخياببب يهجبببرملصببب لةيأ

 حلجطبةي  ص  ن مي  سجط ري ملو  طميا ي

و   ي،درفترطي  ر  ببميييعد يارميملدخق

 ببب يب بببليا طربببطيليهط  بببمياروعبببميعدببب ييييي

فربببببزهي  دبوطن بببببم.ي- حلبببببلو ي  سببببب بتم

 ملوفهببببمقيلوي ثببببط ي  قدببببخي  صبببب   قي

كطنببببعياوببببب يأ امببببط أي  ببببزذياسحببببلي

بط قصببب لةقي  ببب يملرل بببطيدببب  ليبل تبببميي

بط  رب مي ايطرورطي س ز  قيف  طب يلي

و بايييل طبطب ياب يهبع يولدب .يييينفسرطياطي

حببببتقي مل بببط  ي مل  ببب عاي ملد ببب  يملبببطييي

كبط يت ت بميليملدب يعببلي   عتبعيونببلبيييييي

ا ياشطعريمتيكبترطيو هت  ؤ بطيبسببخييي

 ملِّدسبببببمي   ت طع بببببمي)ليبدبببببلةيعببببببليي

   عتبببببع(يولعبببببر في  ت ببببب ي  تقد بببببلذيي

 وبببببطف ي  ببببب يطسببببب   طقيو ملِّدسبببببميي

  لتو ببمي)ليهط ببمينببلبي  ر  بببم(قيابب يل يي

  شببببببر ي ادببببببعاايتبببببببطباي قط   ببببببطييي

بببط عو جقيو  ببعو جي مل ببتدطيبببمياسببد ميي

واس   ط يا روفيواط  يدىليهلياطيلي

 ملببببببل ي  سبببببب بتمي  ربببببب بقيواقببببببب  يي

  ت طع ببط يكببز  ي بب  يهببلو يا  وببمقيي

دت ياببطي بت ببلنطيعبب ي  ت  ببط ي وطف ببميي

  رتف بببمقيتشبببف ي ببب ي    بببط ي حلبببخي  بببزذيي

ينر يل يب  يبمي رف  .ي

 يتوسبب ي ملببر يلي ببز ي  سبب طاياببطييو

  بيا يهبلت يببميدب ز  يودب  ليهب  يييييي

 ببطه مياببطتر و قي  بب ياببرل يلهببل  ط ييييي

اببِّ رة:يمللنببميواِّدبب مقيو ببايأ نت ببطبيييييي

 ألباببب لوايبو و ببب قي بببب ي  ا   ببب بييي

فر نسببببببب  ي  زتببببببب يوو بثيعبببببببر يآ يي

 طبسب بغقي  يوع شقت يبوعيدتميعشبريي

كب لييعطاط قي  بطبونمياطبتطيف تسب  قيليي

  ص لي ملدرايلياطتر و أ.يفقبليأ نت برييي

   طاببقط يهببميو ببل ي  يرتببتياسببلو   يييي

ي(.40لاط يهبر طي  رب أ) ي

لم بببعي بببزهي حلط  بببمي ملِّملبببمييوملبببلي

 اا   بب بيفر نسبب  ي  زتبب يل يتبب ارييييي

ببوط يأ تريطقط يف  ي  صد   قيوطرف يف  ي

 أل ع ميدىلي ا  ي     اقيد  ي  صطحلمي

 يج  يك لي  غر  يو فط ئم.يو رز

(قي50) ييدىلي تببريعبببط ةي درببراد مأي

وغبببل ي ع  بببرذي  و سبببطياقصبببل  يار بببط قييي

تسبببت ت   يف ببب يبت ابببمي بببزهي  رو سبببمييي

   صرتميواطي هت ط يا يوبط يا  بطبذ.ييي

ي(52) ي

ي تري  رراد م

دمببط ي حلط  ببمي ملروعببميومليتقتصببري

عد يبوط ي ز ي  صرني مل  طبذي حلبلت يي

،   ببب يدىلي  فببب يي اتبببل يقيببببمينسبببب ط 

فقببلياببرل يلو ،ببري  سببت وط يييي  سببطب ق
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ابببب ي  قببببر ي   شببببرت ي دببببتدرط ي مل ببببرجيي

 Terrance مل بببروفيط نبببييت نببب ييي
Youngد ط  بببميبت،ر  ببب يف د بببطي ببب ييييي 

(ي  زذيط  تيف  ي1968أي)فط  مياطتر و أ

كبببمياببب يع بببري  شبببرت يب    ببب ي بببلوبيييي

 ألبا لوايبو و ب يو بايعربليدا   ب بييييي

 Catherineن في  و سطقيوكططرت ي و
Deneuvب    رببطي ببلوبي  بطبونببمياطبتببطيييييي

ف تسببببب  يعشببببب قت قيو نترببببب يبطنت بببببطبييي

  ببببببيدمينت جبببببميا طب بببببمي ملِّدسبببببتمي

ي  لتو ميو  س طد مي  عملتر ط.

ي
ع ري  شرت يوكبططرت ي ونب فيلييي

يأفط  مياطتر و ف دايأ

 ببزهيطِّكببليييددسببدمي امطاببط يد ي

عد يحن ياطقيبتو عرطيوط  تي ر ططرطقي

ل   مي  دقط يببميأ ألنبطأيوأ  ،برأيو وبهيييي

 حل  ذيليهفبعي امبط ي  بزذيتقب  يدىلييييي

ي ابل  ي  زذي درليصطهب قيدتيتوقط ي  .

ي

****** 
ي

 ملحق بالتماثيل الثالثة

 
نسبب مي  ت ثببط ي  بب ي ب ببعيصبب بط يعدبب يييي

آ ابب يطببط و  ينيغببعفي  رو تببمقيو ببايابب يحنببعيي
)طد  ببزيكطن فببطيوارتببله(قيوحمف ظببميليفبب عييييي

يكطب  ططيليدتيط  ط

 Adamo TADOLINI (1788 – 1868) 
Psyche Revived by Cupid’s Kiss 
Marble,Tremezzo, Villa Carlotta 
© Fototeca Villa Carlottaي

ي
) ألكثبريهشب م(يييينس مي ألا يت بود ف

ابببب يحنببببعيلني ن بببب يكطن فببببطقيوحمف ظببببميلييي
يات  ي ألبا تطجيليبيردب بغ

Antonio CANOVA (1757 – 
1822) 
Cupid and Pysche 
Marble 
St Petersburg, Hermitage 

 
© The State Hermitage Museum, St. 
Petersburgي
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ي

ي

ي
يا يحنعيلني ن  يكطن فطقيوحمف ظميليات  ي  د فريليبطبتيي دت ثط   وس مي ألصد مي

Antonio CANOVA (1757 – 1822) 
Psyche Revived by Cupid’s Kiss 
Front view 
Marble - H. 1.55 m; L. 1.68 m; D. 1.01 m 
MR 1777 
Paris, Musée du Louvre 

 
© 2010 Musée du Louvre / Raphaël Chipault
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نسبببببببب ميلكثببببببببرييYusupovت دبببببببب ب في
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ات  ي قيو اي  وس مي وف ظميلي1796
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قيو  بب يتشبب ييفبب عيكطب  طببطيي وف ظببميل

د  رطي  ر وذيعدب يلنربطي  وسب مي ألصبمي  ب يييييي

يبآ طي وطاقيو ز يغ يص   .
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