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 «عمر أبى ريشة»لـ  «امرأة ومتثال»قصيدة 
 دراسة يف التلقي اإلجيابي االستلهامي

 ()أ. د. غبد اىِبٖ اضط٘ف

قْٝ دىّعص ق٠ْٕح اّذىةقِ ث٠ٖ  ةدٌٜم دراقح األدب دراقح ٌٔةرٗح أقةقً 

ث٠ٕ٘ٛرة،  ا، ثٜضىٕٛة ؼرؿو٠ٖ ورٞ قىًرح ٌّرةت ٟكرذذجف ظرٜارً «ا١ػؿ»و« ألٗةا»

ٕٔ٘ٛرة ق٘رؽٔة  ثنؿض اًّٜٜف قْٝ ٔة ّّٟٜؽه ٚرؾا اّعرٜار ٔرٖ دن٠٠رؿ ورٞ أي  

أن ٟرددي ٔرة اقرذْٕٛٙ  ةٔة ّىخ اٗذجةٚٙ وٞ اّؽؿف ا١ػؿ، راص٠ًر ةٟكذْٛٓ ش٠بً 

 وؿ٠ىح ٕٔٛح وٞ وصٙ ٖٔ وصٜه إٗذةصٙ األدثٞ.

ثر٠ٖ اّؽرؿو٠ٖ،  (encounter)و ٟذٓ إو ثكرؽ ٌّرةت  (Interaction)واّذىةقِ 

ٖٔ صةٗت أظؽٕٚة وٞ ظةّٙ اّرؿاٖٚ،  (Reconsideration)ٟ٘ضٓ ق٘ٙ إقةدة ٗـؿ 

ٔة، دذىةوت  اّ٘ـؿ ٚؾه قةدة دن٠٠ؿٌ  اّجك٠ؽ، وٟذْٜ إقةدةَ  أو وٞ ٔةع٠ٙ اٌّؿٟت أو

٠ْٕرح درصح قٌٕٙ وشّٕٜٙ ثذىةوت درصح اٗؼؿاط ٚرؾا اّؽرؿف أو ذاك ورٞ ق

 ّٕ ٓ ٔرٖ اٌّْرةت، ة ٟىظَ اّذىةقِ ث٠٘ٙ وث٠ٖ ا١ػؿ. ؤ َٛ ؾ وٞ ٚؾا اّذن٠٠ؿ إّكرذْ

ؤة دعٌي و٠ٙ ٖٔ دىةقِ، أٗٙ ٟددي وٞ اّكةدة وؿ٠ىح ٔرة ورٞ ٔضذٕرف اّؽرؿف 

ٓ، وأٗٙ ُٟٜن اقذضةثح ّعةصةت ٔك٠٘ح وٞ ٚؾا إّضذٕرف  ِٛ ظةصرةت  –إّكذْ

                                                 

()  صةٔكح دٔشي. -أقذةذ وٞ ٠َْح ا١داب 

 م.52/5/5251ورد إّٝ ٔضْح إّضٕف ثذةرٟغ 
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عرٜ إّجذنرٝ. ؤك٘رٝ ٚرؾا أن و ٟكذؽ٠ف اّ٘ـةم األدثٞ اٌّةآ دْج٠ذٛة قْرٝ اّ٘

 از٠ٖ٘ ٟعُٕةن ق٠ْٕح اّذن٠٠ؿ ٚؾه:قة٠ْٖٔ 

 ٔرف اّؽرؿف قةِٔ ػةرصٞ ٟذٕسرِ و٠ٕرة ٟكرذْٕٛٙ اّؽرؿف إّذىةِقر ِ

ّك٠ْٕرح انٗذرةج األدثرٞ  اا١ػؿ ٖٔ ق٘طؿ أو ق٘ةضؿ ٟذٜقٓ و٠ٛة ػ٠ؿً 

 .وٞ ٔضذٕكٙ

  وقةٔررِ داػْررٞ ٟذٕسررِ وررٞ اّعةصررح أو اّعةصررةت اّذررٞ ٟكرركٝ ٚررؾا

، حً ّٝ دْج٠ذٛة وٞ ٚؾا إّضذٕف قْٝ اّطك٠ؽ األدثرٞ ػةّضراوقذْٛةم إ

وقْٝ ٔؼذْه ضكؽ ق٠ْٕح اّذؽٜر اّشةِٔ اّذٞ ٟ٘ؼؿط و٠ٛرة ثض٠ٕرف 

 .حً ُٜٔٗةدٙ قةّٔ 

قْرٝ اّطرك٠ؽ األدثرٞ إو « ا١ػرؿ»و« األٗة»واّٜاًف أن اٌّْةت و ٟذٓ ث٠ٖ 

٠ًرح أو ق٘ؽٔة ٟذضةوز قِٕ أدثٞ ًٜٔٞ ٔة ظؽوده اّك٠ةقر٠ح أو اّْنٜٟرح أو اّكؿ

ًٕ  ؤهؿٌْ ا٠ٌّٜٔح وَٟ  إّٝ ّنح ٚؾا اٌّرةرئ، اّرؾي  ةؼؿف آػؿ ثْنذٙ األم، أو ٔذؿَص

ٔ٘ٙ وٞ وصرٙ ٔرٖ  اثٙ أو ٔى٠ؽً  ةٌٟؿأ ٔة ٌٟؿأ ٔكذٕذكً  ةقةدًٟ  ةُٟٕٖ أن ُٟٜن ًةراً 

ثؽراقح األدب ٌٟؿؤه  ةٔؼذًط  ةوصٜه ظ٠ةدٙ، ٔسْٕة ُٟٕٖ أن ُٟٜن َؾٍّ ًةراً 

ٔؼذْىح ٖٔ اّ٘طرٜص  اثةقذضةثح ٌٗؽٟح دذؼؾ ضٜرً ٟ٘ذٛٞ  ةإٟضةث٠ً  ةوٟذٌْةه د٠ًٌْ 

ىيِطؤ  ابدداغ٘و ي ٗلور     اٌِتِخ   اأدٗب   اكارئ  اٌّ٘ؽٟح. وُّ٘ٙ ُٟٕٖ أن ُٟٜن 

و  اإدوداغ٘   اى٘غتِٖ دّي وُٗغِٖ تخاردّ األدد٘  واىفِ٘  واىح٘ات٘و ي وكود ُٗيٍٓوّ ُط 

ورثٕة  .«خراٙ»ٍٗت دطي  ٌا إىٕ تيّلّ٘ ْذا اىػٍو األددٖ اىذي أُتخّ  احدٗد  

اّؾي ٟ٘ذٛٞ ث٘ص أدثٞ ٖٔ أٚٓ ٔة ٟك٘رٞ  اىتيلٖ ابٗخادٖ االشتيٓاٌَٖةن ٚؾا 

ّٙ ق٠ْرٙ أن ٟٜاصٛرٙ ثٕرة ُْٟٕرٙ  ةاّؽارس إٌّةرن ّألدب، ألٗٙ ٟؿى و٠ٙ دعؽًٟ 

ّؽج٠كح وكعح اّذىةقِ ث٠ٖ ٖٔ ٌٔةَرثةت ٔ٘ٛض٠ح ظذٝ ٟذج٠ٖ، ٖٔ ػىل دراقذٙ 

ٙ ٚؾه اّك٠ْٕح ٖٔ آزرةر ورٞ ق٠ْٕرح إٗذرةج ووؿ٠ىذٛة، ٔة ػّْىذ« ا١ػؿ»و «األٗة»
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ُّكَّ٘ح ٔرٖ قرٖ٘  ااّكِٕ األدثٞ اّضؽٟؽ اّؾي ٜٚ ٜٔعف ق٘ةٟذٙ ثٜضىٙ دضك٠ؽً 

 اّكىًةت انٗكة٠ٗح وٞ ٚؾا اّكةّٓ.

ى:ىماىهوىالتلقيىاإلوجابيىاالستلهامي؟اأوًل
 ّكِ ٖٔ اّعُٕح، ًجِ اّشؿوع وٞ ث٠ةن ٠َى٠ح دراقح ٚؾا اّغؿب ٔرٖ اّذٌْرٞ

، أن ُٟعؽِّد إّؿت ثؽاٟح ٔة إٌّطٜد ثٛؾه إّطرؽْعةت «قٕؿ أثٜ رٟشح»وٞ ًط٠ؽة 

ٌّرٞ() (positive) ي وابٗخادٖ(reception) : اىتيلٖاّسىزح  ثٜضرىٛة ضرىح ّٛرؾا اّذْ

 ٖ ضىٛة دؼط٠ًط  (inspirational)واالشتيٓاٌ ذٌْٞ(. ة)ٜث ؾا ّا  ٚٞ ٞ و ٙ انٟضةث  ّْٜص

تفوةٌّٕطٜد ثٙ  «اىتيلٖ»وأٔة  ٍُ ط  ىيِص ٌَ حاُو  اىهاتو  اىلراءة اى حِّ

طح، اٌّ٘ؽٟح وٞ صٜٚؿٚة، ٟ٘جنٞ أن دُٜن ًرؿاتة اىٍبِدع ُٕذىعِّ . وٚؾه اٌّؿاتة اّ

ٔذؾوِّق ٔطٌٜل اّؾوق ثسٌةوح ٔذٜ٘قح م٠٘ح دشٞ ثةٚذٕةٔةت قطؿه ؤشرةمْٙ  

ٌّٞ ؤة ٟ٘ضٓ ق٘ٙ ٔرٖ ٗرص، « ابٗخادٖ»وأٔة ضىح  وإٗٛة د٘طؿف إّٝ وكِ اّذْ

، وألن ضرةظجٙ ٟ٘ؼرؿط ورٞ ٗشرةط األُّ ُِٗتِج ُط    ةةث٠ً وثٛؾا ُٟٜن اّذٌْٞ إٟض

ٍِ ٌٔةثِ إّذٌْٞ اّؾي ُٟذىٞ ثٌؿاتة اّ٘ص وو دؽوكرٙ ًؿاتدرٙ إّرٝ َذةثرح  ،وةِق

. ٔر٘ىكى و ورةقًى  ةوُٟٜن ثؾٍّ ًةراً  ،دك٠ْي أو ٌٗؽ أو دراقح أو ٗص إثؽاقٞ

ص اّٜصٙ انٟضةثٞ ورٞ ق٠ْٕرح اّ«االشتيٓاٌٖ»وأٔة ضىح  ذٌْرٞ، ، اّذٞ دُؼطِّ

وةٌّٕطٜد ثٛرة انشرةرة إّرٝ ظطر٠ْح ٚرؾا اّىكرِ اّرٜاقٞ اّرؾي ّرٓ ُٟذره 

ٔغرٝ ثرِ ضةظجٙ ثٌؿاتة اّ٘ص واوقذٕذةع ثٕة ٟ٘ؽٜي ق٠ْٙ ٖٔ دضؿثح و٠٘رح، 

ؽ  ٔ٘رٙ قْرٝ ٗعرٜ ٔرٖ  َٕ ؿ ثإٗذةج ٗص ٗـ٠رؿ، ٔكرذ ُّ إّٝ أثكؽ ٖٔ ذٍّ ق٘ؽٔة و

ؽْي ٖٔ اّر٘ص ٍٗص إثؽاقٞ ٟ٘ :األٗعةت، وقْٝ ضْح ٔجةشؿة أو م٠ؿ ٔجةشؿة ثٙ

ٌّٝ ذَْ ُٕ وُّ٘ٙ ٟذضةوزه ثةقذُشةف آوةق صؽٟؽة ّٓ ٟجْنٛة قةثٌٙ، ٔف أن ٚؾا  ،اّ

ٓ واّعةوـ قْٝ اّكركٞ إ٠ّٛرة. وّكرِ ضر٠نح  ِٛ ْ ُٕ ، «اوقرذىكةل»األػ٠ؿ َةن اّ

دشٞ ثؽوّح ٚؾه اّطىح، وٛرٞ ؼْرت ّهّٛرةم ثٌرؿاتة ٗرص  ،اّذٞ دى٠ؽ اّؽْت
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ٟجعسةن قٖ ٔطؽر ّهّٛةم اأثؽً قةٔح،  ، واّى٘ةنُ قةثي اّٜصٜد، واُّةدُت 
(1)

. 

ى؟ولكنىكوفىوتمىاالستلهام،ىأوىماىآلوته
قْٝ ٔؿاظِ أرثرف (inspiration)ٟ٘ؽٜي إٜٔٗذج اوقذْٛةم 

(5)
، دُٕسِّرِ رظْرح 

ّٜج ثذج٠ْل دوّرح   (Signification)األدب ػةرج ظؽود ثْؽه اّْنٜٟح أو اّك٠ةق٠ح، ودُذَ

ِٛٓ، ٚٞ ٔر ة ٟرٜدّ ٔ٘ذُِضرٙ أن ٌْٟ٘رٙ إّرٝ إّذٌْرٞ أو دووت ٟعْٕٛة اّ٘ص إّكذْ

 وٚؾه إّؿاظِ ٚٞ: .اووذؿاعٞ اّؾي ُٟٕٖ أن ٌٟؿأ ٗطٙ وٞ أٟح ٔؿظْح وظٌح

ٓ، أو اّك٘ةضررؿ  (أ َٛ ٓ، أو اّك٘طررؿ إّكررذْ َٛ اٗذٌررةل إّطررؽر إّكررذْ

ٕح ٖٔ زٌةوح  َٛ أو أدثٙ أو ٔضذٕكٙ أو دةرٟؼرٙ ثؽؿااري « ا١ػؿ»إّكذْ

ٓ ّٛة ورٞ ٗطرٙ اّضؽٟرؽ  ٔجةشؿة أو م٠ؿ ٔجةشؿة إّٝ اُّةدت ِٛ إّكذْ

اّؾي ٟ٘ذضٙ، ؤة ُٟٕٖ أن ُٟٜن ًؽ ؼؿأ ق٠ْٙ ٖٔ دعٜوت وٞ أز٘ةت 

                                                 

 ٖٔ اّؽراقةت اّذة٠ّح:« اىتيلٖ ابٗخادٖ االشتيٓاٌٖ»أوؽت وٞ ض٠ةمح ٔىٜٛم  (1)

Abdul Nabi Isstaif,  “Beyond  the Notion of Influence: Notes 

Towards an Alternative”, World Literature Today (University  of 

Oklahoma), Vol.  , No. , Spring     , pp.   -  . 

ٌةِرن إّكؿوف صٜن ث٠ؿت وٜقذؿ اوثٖ: ٖٔ وطِو ُٕ  اّ

“Influence as Transformation, Nietzsche as Influence”, in: John Burt 

Foster,Jr., Heirs To Dionysus: A Neitzschean Current in Literary 

Modernism (Princeton University Press, Princeton and London, 

    ), pp.   -  .  

ٌخيو  ، «اّذرأز٠ؿ»ٌّّٕٜرح  ثٜضىٙ ثرؽًٟى « انّٛةم» قجؽ اّ٘جٞ اضؽ٠ه: ثعسٞإّٝ صةٗت 

، 1113ٚف،  ذو اّعضرح ، إّضْؽ اّسةٖٔ واّسٕرةٜٗن، اّضرـت اّؿاثرٌخٍع اىيغ  اىػرد٘  ددٌشق

ورررٞ انّٛرررةم ودوره ورررٞ دٌرررؽم ا١داب »و  666-646م، ص ص 5212دشرررؿٟٖ األول 

 .162-146، ص ص 5216، آب 252)دٔشي(، اّكؽد  اىٍٔكف األددٖ، «ا٠ٌّٜٔح

إّؽرقح اوقذٌجة٠ّح وٞ »أوؽت وٞ دعؽٟؽ ٚؾه إّؿاظِ ٖٔ اّىطِ اّكةدس إّكٜ٘ن ثر  (5)

فوٖ اىودرا اىٍلوارأل ىو د  َذةب: قجرؽ اّ٘جرٞ اضرؽ٠ه، ٖٔ « اّؽرس إٌّةرن ّألدب

 .55-52(، ص ص5213، )ٔضٕف اّىذط انقىٔٞ، دٔشي، )شت ٌدارا(
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 اٗذٌةّٙ ٚؾا ٖٔ زٌةوح إّطؽر إّٝ زٌةوح اّٛؽف.

َٕٛح ٔرٖ ٔطرؽر اقرذْٛةم  (ب َٛٓ أو اّك٘ةضؿ إّكرذْ اػذ٠ةر اّك٘طؿ إّكذْ

ًٕ  ،ٔذةح ُّْةدت ثْنذٙ األم  .ٟذٌ٘ٛرةإّٝ ّنح ٟكؿوٛة اُّةدت ثِ  ةأو ٔذؿص

ألن   وٟذٓ ٚؾا اوػذ٠ةر ثكؽ ًرؿاتة ٔذٕك٘رح ّٛرؾا إّطرؽر، ًرؽ دذُرؿر

 و ٟ٘غت ٖٔ إّكةٗٞ واّؽووت. ةاُّةدت ٟؿى وٞ ٚؾا إّطؽر ٗجكً 

َٛٓ (ج ُّٜل ٚؾا اّك٘طؿ إّكذْ َٕٛح ٖٔ صةٗرت ،دَع  أو ٚؾه اّك٘ةضؿ إّكذْ

اُّةدت ثىكِ ظٜاوـ ٔكذٕؽة ٖٔ اّٜؿ٠ىح أو اّٜؿةاه اّذٞ ٟذرٜػٝ 

ٗطٙ أن ٟددٟٛة وٞ زٌةوذٙ ا٠ٌّٜٔرح أو أدثرٙ اٌّرٜٔٞ أو ٔضذٕكرٙ. ٖٔ 

ل ٚ٘ة ؼ٠ره واقرف، وُٟٕرٖ أن ُٟرٜن صـا٠ًر ّٜ ٔسْٕرة  ةوؼ٠ه اّذع

ٞ أزؿه إّٝ ٔطرؽره األوّرٞ. ٟطكت ٔكٙ دٌىّ  ُٟٕٖ أن ُٟٜن شةًٔى 

ٕح ّٜؿ٠ىح ٔة  َٛ ٓ أو اّك٘ةضؿ إّكذْ َٛ وُٚؾا وإن أدات اّك٘طؿ إّكذْ

ٓ أو ٔضذٕكٙ أو زٌةوذٙ أو أٔذٙ، ٚرٜ أو قؽة وؿةاه ٔؿدجؽح ثة ِٛ ّٕكذْ

ل ُٟىَظؾ و٠ٛة. ّٜ  ٔة ُٟٕٖ ورات أي دع

ّك٠ْٕررح اوقررذْٛةم، إّذٕسررِ ثؽوّررح أو « اّذذررٜٟش»وٟررأدٞ ثكررؽ ذّررٍ  (د

 ٓ َٛ ل اّذٞ ػغف ّٛة اّك٘طؿ إّكذْ ّٜ دووت دُكذٌٝ ٖٔ ق٠ْٕح اّذع

َٕٛح واّذرٞ دٕسّرِ صرٜٚؿ دضؿثرح اّذىةقرِ ثر٠ٖ  ،أو اّك٘ةضؿ إّكرذْ

 وٞ ٗؽةق األدب.« ا١ػؿ»و« األٗة»

ى::ىاألنموذجىفيىفسحةىالتطبوق:ىقصودةاثانًو
ىلعمرىأبيىروشة«ىامرأةىوتمثال»
 ُص اىلط٘دة:

« َِ األقْٝ ّْضٕةل، واّذٌٝ ثٛة ثكؽ قشرؿ قرٜ٘ات، ورإذا ذاك  قؿوٛة إّس

 َّ ّٕ َٓ اّضٕةل أزؿ ثكؽ ق٠ٖ، وذأّ ة قةد إّٝ ث٠ذٙ َةٗرخ ضرٜرة و٠٘رٜس أول ٔرة ، وّ
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 «.ٙ ق٠ْٙوُ ؿْ وًف ؼَ 

 ظكرررر٘ةت ٚررررؾي د٠ٔررررح ٔ٘عٜدررررح ٔررررٖ ٔؿٔررررؿ

 ؼْكرررخ قْرررٝ اّرررؽ٠ٗة ؼْرررٜع اّكرررةػؿ إّكرررذٛذؿ 

 وقررؿت إّررٝ ظررؿم اّؼْررٜد قْررٝ رًررةب األقطررؿ 

 قؿٟةٗرررررح قرررررُؿ اّؼ٠رررررةل ثكؿٟٛرررررة إّذُجرررررؿ 

ذََّكررررررح ث٠٘جررررررٜع اّطررررررجة إّذىضررررررؿ اأثرررررؽً   َٕ ُٔ 

 ٗؿٗررررٜ إ٠ّٛررررة وررررٞ وصررررٜم اّعررررةّٓ إّكذىكررررؿ 

رررِ ورررٞ  ٌَّ َ ؿ واّؽرررؿف ثررر٠ٖ ُٔ٘ َّٕ  قرررعؿٚة ؤَُكررر

 وّشرررٝ ثٛرررة إثرررؽاع ٗةظذٛرررة اّضٕرررةل اّكجٌرررؿي 

 ؤغررررٝ وث٘ررررخ رؤاه ّررررٓ دُجررررؿ وّررررٓ دذن٠ررررؿ 

 !ظكرررر٘ةت ٔررررة أًكررررٝ وُضررررةتات اّـٔررررةن األزور 

وذَعّضرررؿي ،أػشرررٝ دٕرررٜت رؤاي إن دذن٠رررؿي 
(1)

 

دجؽأ قذجح 
(1)

، دذجكٛة َْٕرح «أؿأة»اّ٘ص األوّٝ )قٜ٘ان اٌّط٠ؽة( ثُْٕح  

اّؾي ٟضٕف ٔة ثر٠ٖ اّع٠رةة واّىرٖ، « اّٜاو»ظؿف اّكؽه ، ٟغٕٕٛة «دٕسةل»

ٌِِ، إذ ٠َره ُٟٕرٖ أن ٟضذٕرف اّىرةٗٞ ٔرف اّؼةّرؽ ٌْٔ ٌَِ ْ ٌَ  ؟وٜٚ اصذٕةع ٔ

ُِ ٗؽثرح اّشرؿط انٗكرةٗٞ ،و٠َه ُٟٕٖ أن ْٟذٌٞ ضةُٗف اّع٠ةة - وٚرٜ ٟعٕر

                                                 

وةٟـ اّؽاٟح وقكؽ  :، دع٠ٌياألغٍال اىهاٌي  )اىخزء األول( اىلطائداٗـؿ: قٕؿ أثٜ رٟشح،  (1)

، ص ص (5214اّؽٟٖ ٠َْت ؤعٕؽ  ًّضح، )ا٠ّٛبح اّكرٜرٟح اّكةٔرح ُّْذرةب، دٔشري، 

524-525. 

ّٕك٘ٝ اّرؾي أشرةقٙ ثرة «اّكذجرح»ق٠ذج٠ٖ ٌّْةرئ أن ضةظت ٚؾه اّكؽٜر ٟكذكِٕ ٔىٜٛم  (1)

 Gérard Genette, Paratexts: The Thresholds ص٠ؿارد ص٠٘٠خ، واٗـؿ َذةثرٙ:

of Interpretation, Translated by Jane E. Lewin, Forward by Richard 

Macksey (Cambridge University Press, Cambridge,     ). 
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، ٔف ٔطٜ٘ع اّع٠رةة اّجرةًٞ ثكرؽ و٘رةت ضرةٗكٙ َِ إٗٛرة ٔكغرْح  ؟إَّٜت إّدصَّ

 وإٔة اّىٖ اّجةًٞ. ،اّطكت: وإٔة اّع٠ةة اّىة٠ٗحاوػذ٠ةر 

، اقذٕؽ ٖٔ أض٠ًى  ةّٜ ّٓ ُٟٖ ضةظجٙ و٘ةًٗ  ورثٕة َةن ٚؾا اوػذ٠ةر قًٛى 

ٟ٘ذٛٞ إ٠ّٙ، وُٟىِ ّرٙ، إذا ٔةأصرةد وأثرؽع و٠رٙ،  ااّىٖ ٜٟٚذٙ، ورعٞ ثٙ ٔط٠ؿً 

، ثكؽ و٘ةت صكؽه. وقٕؿ أثٜرٟشح و٘ةن أض٠ِ، اٗكرؿب ةزة٠ًٗ  اوكعح ظ٠ةة، قٕؿً 

 اّىٖ وٞ َِ ػ٠ْح ٖٔ ػىٟةه، وأؼجي قْٝ َِ ّعـح ٖٔ ّعـةت ظ٠ةدٙ.

، «قؿوٛرة»أٔة قذجح اّ٘ص اّسة٠ٗح )دٌؽٟٓ اّشةقؿ ٌّطر٠ؽدٙ( وذجرؽأ ثةّىكرِ 

ؤٜعٜع ٔكؿوذٙ ٠ّف م٠ؿ ع٠ٕؿ ٟكٜد قْٝ ٜٔضٜف ص٘ف، إٗٙ أؿأة، ُٟشرةر 

 ًٌ وٞ ٔذٖ اٌّطر٠ؽة ثٕرة ٟنُْرت ق٠ْٛرة ٔرٖ ضرىةت اّعكرٖ، وٛرٞ  ةإ٠ّٛة وظ

ٖٔ اّكر٠ٖ٘،  اأٔة ٔؽى ٔكؿوح اّشةقؿ ثٛؾا إّٜعٜع وإٗٙ ٕٔذٌؽ قٌؽً «. ظك٘ةت»

ٕرة رقرٜخ، ألٗرٙ ٔعىرٜر ورٞ اّرؾاَؿة. م٠رؿ أن وظغٜره وٞ ٗىكٙ راقرغ أَّٟ 

ة ورٞ اّرؾٖٚ وواًرف ظرةل  ثةضؿة اّشةقؿ اّذٞ دٌُرةِرن ثر٠ٖ اّطرٜرة إّكرذٌؿِّ

ّٜل صرؾري ؼرؿأ قْرٝ -ٜٔعٜع ٔكؿوذٙ  ٚرؾا  إّرؿأة اّعكر٘ةت، دىضرده ثذعر

، ّّٟٜرؽ األّرٓ، إذ ٌُٟرةَرن «اأزرؿً »إذ مةدره صٕةّٙ اّؾي ّرٓ ٟكرؽ إو  ،إّٜعٜع

أقْرٝ  ٔرسًى »اّؾي َةن، واّؾي ّرٓ ٟجرؿح ذاَرؿة اّشرةقؿ، ثٜضرىٙ « اّك٠ٖ» ثر

إن ٔة ٟدرق اّشةقؿ ٜٚ ٠َى٠ح اّعىرةظ «. إّسِ األقْٝ ّْضٕةل»ثِ « ّْضٕةل

اّؾي « اّك٠ٖ»ٍ ثةّعىةظ قْٝ قْٝ إّ٘ـّح اّكة٠ٔح ّٛؾا إّسِ وٞ ٗىكٙ، وذّ

 .اشةقؿً  ةَةن، ألٗٙ ٟضّكؽ رؤاه ثٜضىٙ و٘ةًٗ 

وق٘ؽٔة ٟكٜد إّٝ ث٠ذٙ دٌف ثةضرؿدٙ قْرٝ ضرٜرة و٠٘رٜس، قْرٝ دٕسةّٛرة، 

ّٛرة إّرٝ ورٖ، وـادٚرة  ّٜ اّؾي ػّْؽٚة، ثٜضىٛة إّٛح اّعت واّضٕةل، ق٘ؽٔة ظ

ؾي ضرَ٘ف ثةأل٠ّٜٚرح. وإذا اقرذؽةع اّ٘عرةت، اّر - ثةّىٖ قْٝ ػْٜد - اػْٜدً

قْررٝ ػْررٜد، وْررٓ و ٟكررذؽ٠ف  ادٕسررةَل انّٛررح، أن ٟؼِّْررؽٚة أو ٟـٟررؽٚة ػْررٜدً



 165 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

أقْرٝ ّْضٕرةل، أن ٟؼّْرؽٚة ثةّؽؿٌٟرح  اّشةقؿ، اّؾي ادؼؾ ٖٔ ظك٘ةاٙ ٔسرةًو 

 .؟ثذعْٜٟٛة إّٝ وٖ :ٗىكٛة، أي

اّؽّرة اّذٞ ث٠ٖ أٟؽٟ٘ة، واّذٞ و دجْل ٔف قذجذٛرة  - اٌّط٠ؽة وُٚؾا ُوِّؽِت 

ٌّٕؽٔرح ٔبررح َْٕرح، ّذضّكررؽ ٔكركٝ اّشرةقؿ اّى٘ررةن إّرٝ اّررؽػٜل ا - اّسة٠ٗرح

 ثعك٘ةاٙ، اّذٞ دضّكؽ رؤاه، إّٝ ظؿم اّؼْٜد.

أوَل ٔؼةَؼرٍت ورٞ ٔرذٖ اٌّطر٠ؽة إّرٝ « اّعك٘ةتَ »وإذا ٔة دضةوز اٌّةرئ 

اّْؾٟٖ ٟشنىن ٔكـٓ وكرعح اٌّطر٠ؽة، وإٗرٙ « اّ٘عةت»، و«اّؽ٠ٔح إّ٘عٜدح»

رح ثطرٜردٛة، أو ثذٕسةّٛرة،  -ح و٠٘رٜس ٌٟف قْٝ ق٘ةضؿ زىزح ٚٞ: انّٛر ٕٔسَّْ

واّؽ٠ٔح إّ٘عٜدح اّذٞ دكذأزؿ ثىكعح اٌّط٠ؽة، واّ٘عةت اّؾي ض٘ف اّؽ٠ٔرح. 

و٘رٞ  وزة٠ٗٛرة  - وإّذأِٔ ّؽج٠كح ٚؾه اّك٘ةضؿ قؿقةن ٔة ٟذج٠ٖ أن أوّٛة إّٛٞ

اّذررٞ « د٘غٍوواى٘ٔأل»و٘ررٞ  وزةّسٛررة ثشررؿي. وإذ دضذٕررف دُع٠ررِ قْررٝ أقررؽٜرة 

اقذـل اّ٘كةت، وُّ٘ٙ ّٓ ٟكذؽف ٌٔةؤح ثُكِؽه قرٖ٘ٛ، وطر٘ف  دذعؽث قٖ ٍْٔ

ّىذةة ٖٔ قةج زْضٞ اّج٠ةض، ٠ّؽىئ شًٜٙ ّٖٛ، ودًٜٙ إّٝ ضرعجذٖٛ،  دٕسةًو 

وُّ٘ٙ إذ ض٘ف اّذٕسةل قْٝ ق٠٘ٙ دٕ٘ٝ ث٠٘ٙ وث٠ٖ ٗىكرٙ، ثرِ رصرة، أن ٟذعرٜل 

 ُٚؾا ؼْرت ٔرٖ انّٛرح و٠٘رٜس أناّذٕسةل إّٝ أؿأة ظ٠ٌ٠ٌح ٖٔ ّعٓ ودم، و

وٞ ق٠ؽٚة. وَةن ّرٙ ٔرة أراد  ٙزوصح قْٝ شةَْح دٕسةّٙ، ثكؽ أن ًّؽم ًؿثةٗ دٛجٙ

ق٘ؽٔة دثخ اّع٠ةة وٞ دٕسةّٙ اّرؾي مرةدر ُٔةٗرٙ إّرٝ مؿورح ٗرٜم ث٠نٕرة٠ّٜن، 

وأقةد ّٙ دٜازن ظ٠ةدٙ، إذ إّْه اّ٘كةت واػ ثةٌّْٜب
(2)

، قْرٝ ظرؽ دكج٠رؿ اثرٖ 

 ًذ٠جح، اّ٘ةًؽ اّى٠ٌٙ.

سىزرح دع٠رِ قْرٝ أقرؽٜرة ث٠نٕرة٠ّٜن اّذرٞ ضع٠ط أن ٚؾه اّك٘ةضرؿ اّ

                                                 

، دع٠ٌي وشؿح أظٕؽ ٔعٕرؽ شرةَؿ، اّضرـت األول )دار اىشػر واىشػراءاٗـؿ اثٖ ًذ٠جح ،  (2)

 .41(، ص 1655إّكةرف، اٌّةٚؿة، 
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د٘ةزَع أضَّٜٛة اّشؿُق وا٠ّٜٗةن، واّذرٞ وذ٘رخ أدثرةتَ اّكرةّٓ اّرؾٟٖ ّرٓ ٌٟ٘ؽرف 

دىةقْٛٓ ٔكٛة ٔ٘ؾ اّكطٜر اُّىق٠ح وظذرٝ ٟٜٔ٘رة ٚرؾا، م٠رؿ أن إشرةرة أثرٞ 

«فِ٘ؤا»رٟشح إّرٝ إّٛرح اّعرت واّضٕرةل ثةقرٕٛة اّؿؤرةٗٞ 
(3)

رص   دؼطِّ

اّ٘كررؼح اّؿؤة٠ٗررح اّذررٞ اظررذىؾ ثٛررة أوو٠ررؽ اّشررةقؿ  وذضكْٛررة إّررٝ ،انظةّررح

ّٔالت»اّؿؤةٗٞ وٞ َذةثٙ  «تح
(4)

 (Metamorphoses)  ًظ٠رح  اواّذٞ ؿْرخ أثرؽ

وٞ اّذةرٟغ األدثٞ اّكةّٕٞ، ٔذؼؽ٠رح رًرةب اّكطرٜر، وث٠ٌرخ ٔطرؽر إّٛرةم 

ألدثةت اّكةّٓ اّٜق٠ػ واّعؽٟر، ٔذضةوزة ظرؽي اّـٔرةن وإُّرةن، وقرةاٌٞ 

 و ٟذضـأ ٖٔ ٔذٖ األدب اّكةّٕٞ. ا، ّذنؽو صـتً اّْنح واّسٌةوح

ثردداب اّنرؿب واّشرؿق ووٜٕ٘ٗٛرة،  وو رٟت وٞ أن أثة رٟشرح إّىذرٜنَ 

 اىخاٌػو  األٌرٗه٘و وٞ َِ ٔرٖ  - ةاّكةّٓ قٖ َست دارقً  واّؾي َػجَِؿ زٌةوةِت 

ر ًٌ ، - ، واّكةضرٕح ان٠ُْٗـٟرح ّ٘رؽنحاٌػو  ٌاُشصوترورٞ  ةوٞ ث٠ؿوت، ووظ

ـً ٔذٕ ةودثْٜٔةق٠ً  وَذٖ ٔغ٠ى٠ٙ وٞ أورثح، وأٔؿُٟة اّىد٠٘٠ح، وإوؿ٠ٌٟة، وآقر٠ة،  ا٠

= واّٜوٟةت إّذعؽة األٔؿ٠ُٟح )ووق٠ٕة صٜاٚؿ ول ٗٛؿو وصٜن ٠٘٠َرؽي( 

ًؽ اؼْف قْٝ دض٠ْرةت ٚرؾه األقرؽٜرة ورٞ ا١داب اّنؿث٠رح اّذرٞ ٗٛرِ ٔ٘ٛرة 

، وذىةقِ ٔكٛة ثؽؿٌٟذرٙ اّؼةضرح ِّ ّرخ األقرؽٜرة قْرٝ ٟؽٟرٙ إّر ،وق ّٜ ٝ وذع

                                                 

 Arthur Cotterell, The Encyclopedia of Mythology (Hermesاٗـرؿ:  (3)

House, London,     ), p.   ; Stephen L. Harris and Gloria PLatzner, 

Classical Mythology: Images and Insights (Mayfield Publishing 

Company Mountain View, California, London and Toronto,     ), 

pp.    -    & “Visions of Venus”, ibid, pp.    -   . 

ٜان آػرؿ، واٗـرؿ (4) ٌصو  : اّشرةقؿ أوو٠رؽ، دؿصٕٙ إّٝ اّكؿث٠ح اّؽَذٜر زرؿوت قُةشرح دعرخ ق٘ر

دؿصٕرٙ وًرؽم ّرٙ اّرؽَذٜر زرؿوت قُةشرح، راصكرٙ قْرٝ األضرِ  ي«ٌ٘توأٌرفٔسا»اىهائِات 

 (.1651، اّؽجكح اّسة٠ٗح )ا٠ّٛبح إّطؿٟح اّكةٔح ُّْذةب، اٌّةٚؿة حاّىد٠٘ٞ اّؽَذٜر ٔضؽي وٚج
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 ٖ دض٠ْةدٛة ّؽى األدثةت ا١ػؿٟٖ.ٔٗكؼح قؿث٠ح، د٘ذكت إ٠ّٙ ثذ٠ٕـٚة 

أثة رٟشح َةن أٔةم ػ٠ةرٟٖ وٞ دىةقْٙ ٔف األقرؽٜرة، وإٔرة أن  واّٜاًف أنَّ 

ٟكذْٕٛٛة َٕة اقذْٕٛٛة ٗـؿاؤه ورٞ صٕةقرح أثّْٜرٜ، وٟك٠رؽ إٗذةصٛرة ثْجرٜس 

، نٟٕةٗرٙ قؿثٞ، وذّرٍ ثؽْرت اّع٠رةة ّذٕسةّرٙ، ٠ّر٘كٓ ثطرةظجذٙ، وثٜضرةّٛة

 اّك٠ٕي ثةقذعةّح أن ٟٜ٘ب اّىٖ قٖ اّع٠ةة، وإٔة أن ٟك٠ؽ دش٠ُْٛة ّذ٘ةقت: 

 ٗـؿدٙ اّكة٠ٔح ّْٕؿأة، اّذٞ وظـٛة أَسؿ ٖٔ دارس ّشكؿه
(5)

  

  وٗـؿدٙ اّكة٠ٔح ّْىٖ وإٟٕةٗٙ، ثِ ٠ٌٟ٘ٙ ثؼْٜده 

   ورؤٟح ًةراٙ اّكؿثٞ إّّٜظؽ 

  ً٘رٙ وأٔذرٙ اّذرٞ ٟرٜد أن ٗرؾر ٗىكرٙ ّى ةرؤٟذٙ ّ٘ىكٙ ثٜضىٙ و٘ةًٗ  اوأػ٠ؿ

 ٟع٠٠ٛة ٖٔ صؽٟؽ ثٛؾا اّىٖ.

واّع٠ٌٌح أٗٙ و ٟطكت قْٝ إّؿت أن ٟذج٠ٖ أ٠ٕٚح اّؽور اّؾي ُٟٕرٖ أن 

ألن َرِ ظرؿف ٔرٖ ًطر٠ؽدٙ   اّع٠ةة، وٞ ٗـؿ أثٞ رٟشح ٟددٟٙ اّىٖ وٞ دن٠٠ؿ

ٟشٞ ثكـٕح اّىٖ، وثٌؽردٙ اّؼةرًح قْٝ ٌٔةؤح اّرـٖٔ، ٔسْٕرة ٟشرٞ ثكـٕرح 

ىٖ أو ضةِٗكٙ، انٗكةِن اّىةٗٞ. وؼْٜد انّٛرح و٠٘رٜس دعٌري ورٞ ػةِّي ٚؾا اّ

ٚؾا اّذٕسرةل اّرؾي ظىرـت رؤٟذرٙ : اٌّط٠ؽة ٖٔ ػىل ض٘ف اّ٘عةت ّذٕسةّٛة

سَْٙ األقْٝ ّْضٕةل،  َٕ اّشةقؿ قْٝ دأ٠ّه ًط٠ؽدٙ ثكؽ أن رأى ٔة وكْٙ اّـٖٔ ث

ْرٜق. ضر٘كٙ ٔؼ وٛٞ ّٓ دؼْؽ ُّٜٗٛة إّٛح ثٌٕؽار َٜٗٛة ًؽ أضجعخ دٕسرةًو 

، وُّرٖ قـٕرح ٗةظذٛرة دـرِ ٔةزْرح ورٞ ةورثٕة أضجعخ ػةّؽة ثةّكرجج٠ٖ ًٔكر

األذٚةن، وةّ٘عةت، وٜٚ انٗكرةن اّىرةٗٞ، اقرذؽةع أن ٟٛرت ثطر٘كذٙ، ثى٘رٙ، 

اّؼْٜدَ نّٛح ُٟىذَؿض أٗٛة وٞ م٘ٝ ق٘ٙ، ق٘ؽٔة ٟذكْي األٔرؿ ثذرأ٠ٖٔ ػْٜدٚرة، 

                                                 

 S. K. Jayyusi, Trends and Movements in اٗـررؿ قْررٝ قررج٠ِ إّسررةل: (5)

Modern Arabic Poetry (Brill, Leiden,     ), Vol.  , p.    . 
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إرادة انثرؽاع ّؽٟرٙ واّ٘عةت ثشؿؼٙ انٗكةٗٞ إّأقةوي اقذؽةع أن ٟذعّؽى ث

 وُٟىِ اّؼْٜد ّٕة ض٘كذٙ ٟؽاه. ،قٜادي اّـٖٔ

، ٟؿٟؽ، ثإرادة انثؽاع ّؽٟٙ، أن َٟٛت اّؼْٜد ّٕٖ ةوأثٜ رٟشح، ثٜضىٙ و٘ةًٗ 

ل إّٝ وٖ. ّٜ  ٟعت، و٠ّف زٕح ٖٔ قج٠ِ إّٝ ٚؾا اّؼْٜد إو ثةّذع

ثؽاٟح إّٝ اّ٘كؼح اّؿؤة٠ٗرح ألقرؽٜرة ث٠نٕرة٠ّٜن،  وقْٝ أي ظةل ّ٘٘ـؿْ 

ّٜودٙ، وِّٕ٘ظ َ ّٜودٛرة ورٞ  ٕة قّضْٛة أوو٠ؽ وٞ دع ثكؽٚة إّٝ اّ٘ـرؿ ورٞ دع

َّٓ، ضر٘كح اّى٘رةن األٔٛرؿ ورٞ إقرةدة دشر٠ُْٛة  ًط٠ؽة أثٞ رٟشح، وٗذج٠ٖ، ٖٔ زَ

 ٌّْةرئ اّكؿثٞ.

ىأسطورةىبوغمالوونىكماىوردتىفيىكتابىأوفود
ٛرة ّ٘رة ثكؽ أن دج٠ّ٘ة أن أقؽٜرة ث٠نٕة٠ّٜن وٞ ضٜردٛة اّىد٠٘٠رح، اّذرٞ ٌْٗ

«اىتحٔالت»أوو٠ؽ وٞ َذةثٙ 
(6)

 َّٞ ورٞ  ، َةٗخ ٔطؽر إّٛةم أثرٞ رٟشرح األقةقر

َُٟكرؽُّ ٔرٖ « اىتحؤالت»، ُٟٕ٘٘ة أن ٗش٠ؿ إّٝ أن َذةب «اٌرأة وتٍثال»ًط٠ؽدٙ 

 اىوبطتت»، و«Amoresاىغزى٘وات »أٚٓ آزةر أوو٠ؽ األدث٠رح إّؿًٜٔرح اّذرٞ دغرٓ 

Heroides»فوَ اىٓؤ »، و
(12)

 Ars Amatoria» شوئ  اىحو  »وRemedia 

Amoris»اىتلوؤًٗ»، و Fasti» اىٍِظٌٔووات اىحزِٗوو »، و«ٌ٘وودٗا»وTristia » 

ٟأػؾ ثضٕةع اٌّْرٜب  أٌؿوتً  اوم٠ؿٚة. وًؽ َىْخ ٚؾه إّدّىةت ّٙ اّجٌةت شةقؿً 

َل اٌّكؽ٘ؽ٠٘٠ح إّرٝ  ُّٜ وٞ قطؿه وو٠ٕة دىه ٖٔ قطٜر، ػى ثغكح ًؿون دْخ دََع

عٙ َس٠ؿون ٖٔ دارق٠ٙ. اؿً إّك٠ع٠ح َةن ٌَُٟؿأ و٠ٛة ق  و٠ٕة ٟؿصِّ

                                                 

 .إّؿصف اّكةثيي «ٌ٘تأٌرفٔسا»ٌص  اىهائِات اٗـؿ: اّشةقؿ أوو٠ؽ،  (6)

، دؿصٕرٙ وًرؽم ّرٙ فوَ اىٓؤ دؿصٕٙ إّٝ اّكؿث٠ح اّؽَذٜر زؿوت قُةشح، واٗـؿ: أوو٠ؽ،  (12)

، اّؽجكرح اّسة٠ٗرح وٚجحاألضِ اّىد٠٘ٞ اّؽَذٜر ٔضؽي اّؽَذٜر زؿوت قُةشح، راصكٙ وٞ 

 (.1646)ا٠ّٛبح إّطؿٟح اّكةٔح ُّْذةب، اٌّةٚؿة 
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ؤف ظْٜل اٌّؿن اّعةدي قشؿ ٠ّْٕىد دضؽد اوٚذٕةم ثشكؿه قْٝ ٗعٜ 

ُٟعذؾى ظذٝ وٞ اُّ٘ةاف واُّةدؽراا٠ةت. وثْرل األٔرؿ  ةواقف، وقةد إٜٔٗذصً 

ٖ وظُ ثجكظ آزةره أن دُ  (Ovid Moralized) ِّٜر ّٕطْعح اُّ٘ك٠ح َٕة وٞ َذرةبصِّ

ٔرٖ َذرةب  ةاّرؾي أدػرِ ػٕكرح قشرؿ ًٗطر «ىخ  أختك٘ ٌػا اأوف٘د ٌػاىخ  »

وٞ َ٘ه إّدقكح األدث٠ح اّذٞ دجةرَٛرة ا٠ُّ٘كرح، وَرةن ّرٙ درأز٠ؿ  اىتحٔالت

واقف وٞ األدب األورثٞ اّىظي. ود٘ةٔخ قرٕكح أوو٠رؽ ورٞ قطرؿ اّ٘ٛغرح 

ّؽى اُّذةب واّى٘ة٠ٖٗ اّذش٠٠ْ٠ُٖ قْٝ ظؽ قرٜات، وقرٕٝ ثكغرٛٓ اٌّرؿ٠ٖٗ 

 ر قشؿ ثةّكطؿ األوو٠ؽي.اّسةٗٞ قشؿ واّسةّ

  ِ  وكْٝ قج٠ِ إّسةل َةن أوو٠ؽ وٞ األدب ان٠ُْٗرـي ٔطرؽر إّٛرةم ُّر

ودان ّررٙ وررٞ اٌّرؿ٠ٖٗ اّكررةدس قشررؿ  ،Gowerومرٜٟؿ  Chaucerٔرٖ دشٜقررؿ 

  ِ  Spenserوقج٘كررؿ  Marloweؤررةرّٜ   Lodgeٔررٖ ّررٜدج  واّكررةثف قشررؿ َرر

  Goldingٗل وه ٔررٖ دؿصٕررح مّٜررؽوشُكررج٠ؿ وم٠ررؿٚٓ ثُس٠ررؿ ٕٔررة اقررذٕؽُّ 

. وقْٝ اّؿمٓ ٖٔ اٗعكةر شكج٠ذٙ و٠ٕة ثكرؽ ورإن اىتحٔالتإّشٜٛرة ُّذةب 

، Shelley، وشر٠ْٞ Swiftوقرٜٟىخ  ،Miltonأضؽات آزةره دذؼِْ َذةثةت ٠ْٔذرٜن 

، وثؿٗرةرد شرSwinburneٜ، وقٜٟ٘جؿن Morrisؤٜرٟف 
(11)

 Shaw .ٓٚوم٠رؿ  

ح اّذرٞ وصرؽت ورٞ وُٟةد األزؿ ٗىكٙ ٟ٘كرعت قْرٝ ٔكـرٓ ا١داب األورث٠ر

 ٔطرؽرَ  ،اّؾي ٟكؽ َ٘ـ األقةؼ٠ؿ ا٠ّٜٗة٠ٗح «اىتحٔالت»ووق٠ٕة َذةثٙ  ،َذةثةدٙ

)َرةن ث٠ُةقرٜ أظرؽث ٔكرذ٠ْٕٛٙ(. وًرؽ ؿىرؿت ٚرؾه   و ٟغةرع ةإّٛةم م٠ً٘ 

د »ورثٕررة َررةن َذررةب  .األضررؽات ثةٚذٕررةم اّؽارقرر٠ٖ إّكررذٕؿ : اأوف٘وود ٌُخوود 

ىػطؤر اىٔشوطٕ وىتوٕ اىلورأل اىٍؤثرات األوف٘دٗ  فوٖ األد  واىفوَ ٌوَ ا

                                                 

 Sir Paul Harvey, The Oxford Companion to Classical اٗـررؿ: (11)

Literature (Oxford University Press, Oxford,     ), pp.   -   . 
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«اىػشرَٗ
(15)

قرٖ  ا، اّؾي ظؿره دشةرّـ ٔةردٖ دِٟ ٖٔ أثؿز ٔة ضرؽر ٔردػؿً  

ُ 1655قرةم  ٌطبػ  حاٌػ  ناٌبرٗدجقٖ  ٚؾا إّٜعف )وٌؽ ضؽر ق٠رؽت ، وأ

 (.1662و 1656 :ؼجةقذٙ ٔؿد٠ٖ وٞ اّكة٠ٖٔ اّذة٠٠ّٖ

 اّ٘كةت ث٠نٕة٠ّٜنُ  اقذـلَ 

 وٞ قؿٟؿه اَةن ٟ٘ةم وظ٠ؽً 

 ّىذةة ض٘ف دٕسةًو  ث٠ؽ أٗٙ

ِّٞ  ٖٔ قةجٍ   اّج٠ةض زْض

 ،اؤٖ و٘ٙ اّكجٌؿي ػْف وٞ اّذٕسةل قعؿً 

 وطةر آٟح ّْضٕةل.

َ ثِ ّٓ دُ   ثٕسِ ٚؾا إُّةل. ًػُّ  أؿأةٌ  ؽِ ّٜ

 ُٙ ٗىكَ  ث٠نٕة٠ّٜنَ  ظذٝ إنّ 

 وًف وٞ ظت ٔة ض٘كخ ٟؽاه.

 اّىذةة -اّذٕسةل  وٜصُٙ 

 ٟ٘جظ ثةّع٠ةة.

 دؿاه،

 ك،ؿُّ اّذع ٍِ شْ وذـٖ أٗٙ قْٝ وَ 

 وو ٟٕ٘كٙ شٞت قٜى اّع٠ةت.

 ًٌ ُّٖ  ةظ  اندٌةن، ذروةَ  ث٠نٕة٠ّٜنَ  ٌّؽ ثْل و

 ظذٝ اػذىٝ وٞ اّذٕسةل َِ أزؿ ّْط٘كح،

                                                 

 Charles Martindale (editor), Ovid Renewed: Ovidian Influences اٗـرؿ: (15)

on Literature and Arts from the Middle Ages to the Twentieth 

Century (Cambridge University Press, Cambridge,     ). 
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 ثةوذذةن، ت و٠ٙ اّ٘ـؿَ ٌّْ ٗىكٙ ُٟ  وراح ث٠نٕة٠ّٜنُ 

 و٠ٗؿان. ووٞ اّغْٜع اٗؽّكخ ّْعت ٠ٗؿانٌ 

 : ٚؾا اّذٕسةل٠ؿةٍ ٙ وٟذكةتل ثعَ كُ و٠ذعكَّ  ،دٕذؽ ٟؽاه إّٝ اّذٕسةل ةوأظ٠ةًٗ 

 أم ٜٚ ٖٔ ّعٓ ودم؟ أٜٚ ٖٔ قةج،

 ثكةص٠ح اّذٕسةل، إو أٗٙ ٔة اقذؿف ًػُّ 

ٌُ قْٝ اّسَّ  وأَّت  ّرٙ  اّذٕسرةل درؿدُّ -. ودؿاتى ّٙ أن اّىذرةة ىِت جُ نؿ ٟؽجف اّ

 ٌُ  ثةّعؽٟر اّكؾب وإّْكةت اّ٘ةقٕح. ٔشىٜقحً  َِ جُ اّ

 َّٖ  .أن أضةثف ٟؽه دنٜص وٞ ز٘ةٟة ّعٕٛة اّؽؿيّ  ثِ ؿ

 وذنشةٚة اّـرًح. شٞ أن ٌٟؿضٛةوػ

 ّؾٍّ اَذىٝ ثةّٕؽاقجةت اّؿ٠ًٌح

 إّٝ ًْٜب اّكؾارى: ِ اّكؿورَ ؽػِ اّذٞ دُ  وثذٌؽٟٓ اّٛؽاٟة

 أضؽاف وأظضةر َؿٟٕح،

 ضن٠ؿة وض٠ٌْح.

 ؼ٠ٜر ػغؿات، وزٚؿ ثدوف األّٜان...

 ثىةػؿ اّس٠ةب زّٟ٘ٛة،

 ووعف اّؼٜادٓ وٞ أضةثكٛة،

 َّ  ،اّكٌٜدُ ِخ وظٜل قٌ٘ٛة دؽّ

 ،األًؿاطُ  ٌِخ وٞ أذ٠ٗٛة دكَّْ و

 َّ  إّضٜٚؿات. ٌِخ وقْٝ ضؽرٚة دأّ

 .ةازدادت ظكً٘  ةوَةٗخ َْٕة اردؽت ش٠بً 

 َِّ  .وذ٘حً  ُّ٘ٛة ثى زٟ٘ح ّٓ دُٖ أً

 ،اّج٠ٛضحُ  و٠ٜ٘سَ  أق٠ةدُ ْخ زٓ ظّْ 
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 ًجؿص ثةّـٟ٘ح، وةٗنٕكخ صـٟؿةُ 

َِ  وذٚت ث٠نٕة٠ّٜنُ   إّؽٟ٘ح ٟشةرك أٚ

 وٞ ٚؾه إّ٘ةقجح اّكك٠ؽة.

 قض٠جح: ا٘ةك رأى أٜٔرً وٚ

 ثةّؾٚت، كحَ إّؿّض  إّْذٜٟحَ  اٌّؿنِ  ذواِت 

 اّطن٠ؿاِت  دٍْ اّجٌؿاِت 

 َٖ ْ  اّ٘ةضكحِ  عٜرِ وٞ اُّّ٘  وًؽ ُعِؿث

 ّْؿثح ذثةاطَ  َٖ وقٌؽْ 

 .اّطىةَ  ى ث٠نٕة٠ّٜنُ ؼٜر، وأدّاّجَ  ػةنُ ودطةقؽ دُ

 ؽةت،قْٝ اّك اٌّةدرةُ  أٟذٛة ا١ّٛحُ »ٌٟٜل:  ةوق٘ؽ ٔؾثط و٠ٜ٘س، وًه ػةشكً 

 ِِّ  شٞت ٔةٗعحَ َ

 َُ  «...!ٝ أن دُٜن زوصذٞأدّٕ٘  ْٓ ّ

 «ٚؾه اّىذةة اّكةص٠ح»وّٓ ٟضؿؤ أن ٟذةثف: 

 ثِ ًةل:

 .«ٔسِ ٚؾا اّذٕسةل اّكةصٞ»... 

 ٚة اّعةشؽةّذجةرك أق٠ةدَ ٛة ظةعؿةً ٗىكُ  وّٕة َةٗخ و٠ٜ٘سُ 

 .ث٠نٕة٠ّٜنَ  اقذضةثخ ّؽقةتِ 

 رعةٚة، ْت وقْٝ اّىٜر أؿٛؿَ 

َ  وأرقْْخ   ةزىزً  اّ٘ةرِ  شكْحُ  اٗؽّكْخ  ٛة قىٔح، إذِ ْٗ ؽُ ّٙ ٖٔ ّ

 ،ةوٞ اّىغةت قة٠ًّ  ِٛت اّّْ  كةنُ وؼةر ِّ 

 وق٘ؽٔة قةد ث٠نٕة٠ّٜن إّٝ ٔكُ٘ٙ،

 ِٖ ِِّ  -اّذٕسةل  ثعر ق  األرَةن، اّىذةة وٞ َ



 523 (2-1)اجلزءان  (59)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 وٜصؽه قْٝ اّىؿاش.

 وٞ األوضةل. فتُ وقؿى اّؽِّ  ،واٗع٘ٝ ٟؽجف اٌّجىِت 

ًٕ  ُت ْْ اّطُّ  وثْٕكح ٔ٘ٙ اقذعةل اّكةجُ   ،ةؼؿًٟ  ةّع

 ٟكذكْٓ ثكىقح ّٕؽاقجةت اّٜٛى.

 وذاب اّكةج َٕة دؾوب اّشٕٜع

 دعخ أشكح اّشٕف وٜق صجِ ٠ٕ٠ٚذٜس.

 ثةنثٛةم، ٕفَ ٚؾا اّشَّ  وإذ دغنػُ 

 ّٜ  ٖٔ شُِ إّٝ آػؿ،  لُ ٟذع

 ّىقذكٕةل. ٟط٠ؿ ثةوقذكٕةل أضْطَ 

 ًٚ  ،ةوًّٜخ وًه ث٠نٕة٠ّٜن ٔشؽو

 .ةؽوقً أن ُٟٜن ٔؼ ػش٠حَ  دٍ ٟكذٕذف ثذؿدُّ

 ٚة اّكةشي،صكؽَ  فُ ٔة ثؿح ٟذعكّ 

 ًٌ  ٖٔ ّعٓ ودم. ةوٜصؽه ظ

 وراح ثؽِ ثةوٜس ٟكذضٕف أظْٝ إُّْةت...

 .األدق٠حِ  ض٠جحِ ّى٠ٜ٘س، ُٔ  اشُؿً 

ًٕ ٌّؽ وصؽ وٕٙ ْٟسِ   ةداوبً  ةٓ و

 :ثٙ ودعّٕؿ ػضًى  دعفّ  اّكؾراتُ 

 ٚة ٚٞ دؿوف ق٠٘٠ٛة ثع٠ةت،

 اّكٕةت، و٠ٕٛة ٜٗرُ  وشفَّ 

  ؽؿم.دغ اّعتِّ  وٗةرُ 

«، اُّذةب اّكةشؿاىتِاشخات»
(11)

. 

                                                 

ٔجةشرؿة قرٖ  َةٗرخضةظت ٚؾه اّكؽٜر دؿصٕرح إّؿظرٜم أظٕرؽ قذٕرةن ألٗٛرة اقذٕؽ  (11)

 = األسٌِ  ،«ألقةؼ٠ؿأوو٠ؽوس شةقؿ اّعت وا» : اّؽَذٜر أظٕؽ قرذٕةن،اٗـؿ٠ح، وىد٠٘اّ
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ى:تحوالتىاألسطورةىفيىقصودةىأبيىروشة
 ثةألظؿى - ٟىظؾ اٌّةرئ ٌّط٠ؽة أثٞ رٟشح أن اّشةقؿ ٟٜدّ ظك٘ةته، أو

إٗرٙ ٟأٔؿٚرة، أن دذعّضرؿ، وٟجرؽو ؼْجرٙ أو  :إن ّرٓ ٌٗرِ ٟؽْت ٖٔ ظك٘ةاٙ، -

ٖ ورٞ رؤاه إّذضكرؽة ٗذ٠ضح ػٜوٙ أووََؿًٙ ٖٔ دأز٠ؿ اّرـٔ ةرصةؤه أو أٔؿه ْٔعً 

ثةّعك٘ةت، وّؾٍّ ٟذؼؾ ٚرؾه اّطرٜرة انٗشرةا٠ح اّذرٞ د٘ؽرٜي قْرٝ اّؿصرةت 

- . وٟأدٞ ؼْجٙ ٚؾا ثكؽ ٌٔةرٗح ع٠ٕ٘ح ث٠٘ٛة وثر٠ٖ اّؽ٠ٔرحةواّؽْت واألٔؿ ٔكً 

ٌٔةرٗح دشٞ ثٕة ٟ٘ؽٜي ق٠ْٙ اّىٖ )اّؽ٠ٔرح اّذرٞ  :اّذٕسةل اّذٞ ض٘كٛة اّ٘عةت

اىخئد وٌا ٗحٍيّ ٌوَ ٠ح( ٖٔ ٠ٔـات إٔٚٛة دذضةوز اّعؽود انٗكة٠ٗح واّؽج٠ك

َٛرؾا، َٕرة ٟجرؽو ّْْٜٚرح  . وؼْرٌت حٍوال غبلوري ٌطودر  اىطوبا اىٍتخودد

 األوّٝ، ٟؿقِ رقةاِ ٔع٠ّؿة ٌّْةرئ.

  ِٙٛؽ اٌّةرئ اّكؿثٞ أن ٟؽْت شرةقؿ اّنرـل ٔرٖ ظج٠جذرٙ أن درِؿقَّ ّر وٌؽ َق

إّرٝ اّعضرؿ ودطْٙ، وإذا ٔة دجةؼأت وٞ ذّرٍ َوَقرٕٛة ثةٌّكرٜة، وٗكرت ًْجٛرة 

 ضرةٍف ألٗرٙ ُٔ   ٕة اقذنؿاب ؼْت أثرٞ رٟشرحواّطؼؿ، وّؾٍّ وإٗٙ ق٠كذنؿب أّٟ 

 ّْعكةق٠ح اّى٠٘ح ا٠ّٕٕٛ٘ح قْٝ ٔكةٗٞ اّنـل وٞ اّشكؿ اّكؿثٞ ًؽٟٕٙ وظؽٟسٙ.

 وّٕة َةن ؼْت أثٞ رٟشح ٜٚ وٞ ظ٠ٌٌذٙ أٔؿ ّعك٘ةاٙ أن دذعضؿ، أي: 

وروقرح، ألٗرٙ ًرؽ  صٕةًو ثِ رثٕة ٟىًٜٛة  ،أن دذعٜل إّٝ دٕسةل ٟغةرع اّؽ٠ٔح

ورٞ ٗـرؿ إّضذٕرف  ةٟجرؽو مؿٟجًر=  قؿف وٞ ضةظجذٙ إّسِ األقْٝ ّْضٕرةل

دكرٜد إّرٝ اّضة٠ْٚرح ٔرٖ  ةاّكؿثٞ انقىٔٞ اّؾي ٟرؿى ورٞ اّذٕةز٠رِ أضر٘ةًٔ 

صةٗت، ودؽػِ وٞ دااؿة اّشجٛةت اّذٞ اػذْه و٠ٛة اّىٌٛةت ٖٔ صةٗت آػرؿ، 

َّٓ ٟضؽ أن ؼْت اّشةقؿ ؼْت ُٔعِؿج  َ وم٠ؿ ٔىٜٛم، ٟؽوكٙ ّْذكةؤل قرٖ ؤٖ ز

                                                 

 ،1654أَذرٜثؿ،  –قجذٕجؿ/ دشؿٟٖ األول  -، أْٟٜل«3»)ًجؿص( إّضْؽ األول، اّكؽد  =

 .114-113، واٌّط٠ؽة ٔ٘شٜرة قْٝ اّطىعذ٠ٖ 115-112ص ص 
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 قجت دػٜل اّشةقؿ إّٝ ٚؾه اّؽااؿة اّؼىو٠ح إّعؿصح. 

   وؼْت أثٞ رٟشح ٟك٘ٞ أن دذؼْٝ ظك٘ةؤه قٖ أمْٝ ٗكٕح أٗكٓ ثٛرة ا

وٚؾا اّذؼْٞ ٔكذَٛضٖ ورٞ إّضذٕرف اّكؿثرٞ  .وٚٞ ٗكٕح اّع٠ةة ،قْٝ قجةده

ٟ٘ـقٛرة إو ٔرٖ انقىٔٞ، ثرِ ٚرٜ ٔؿورٜض ٔرٖ ظ٠رر إّجرؽأ، وةّ٘كٕرح و 

وٚجٛة، وروغٛة ٟؽػِ وٞ ثةب اُّ٘رؿان، وٗـقٛرة اٗذعرةر و ُٟنَىرؿ ّطرةظجٙ، 

ٓ اٌّةرئ ّٛؾا اّؽْت وإٗٙ و ٟكركٙ األٗٙ ٟٕٜت َةوؿً  ّٛ . ؤٕٛة َةٗخ درصح دى

قٖ أن ٚؾه اّ٘كٕح ٚٞ ودٟكح و  إو أن ٟ٘ـؿ إ٠ّٙ ثك٠ٖ اّؿٟجح وإّكةتّح، وغًى 

ة، وَِ ٔة ق٠ْٙ أن ٟىكْرٙ ٚرٜ شرُؿٚة وشرُؿ ف ثٛاّذطؿُّ  ٍْٟٕ انٗكةن ظيَّ 

 ِٜٔدقٛة ثةّذـام ٔة ٟؽْت ٔ٘ٙ.

دٕرةم اّكْرٓ أن أثرة رٟشرح أثكرؽ ٔرة  وُّٖ اٌّةرئ ٖٔ ٗةظ٠ح أػؿى، ٟكْٓ

ُٟٜن قٖ اوقذجةؼ٠ح وٞ ض٘ةقح شكؿه، وأن اّؿصِ، وٜٚ اّكى٠ؿ، ٟؿاقرٞ ورٞ 

ّؽثْٜٔةقر٠ح، قىًةدٙ اوصذٕةق٠ح وانٗكة٠ٗح، أروف درصةت ا٠ّْةًح وإّؿاقٓ ا

وّؾٍّ ٟرؿى أن ق٠ْرٙ أن ٟكركٝ إّرٝ دىكر٠ؿ ضر٠٘ف اّشرةقؿ ودكرٜٟنٙ ظذرٝ 

مٙ و٠ً٘ر ٟكذؽ٠ف ًجّٜٙ، إذ و ثؽّ  ّٜ  ةود٠ًٟ٘ر ةوٗىكر٠ً  ةأن ُٟٜن ورات ؼْجٙ ٚؾا ٔة ٟك

 .ةواصذٕةق٠ً  ةووُؿًٟ 

 إّٛةٔرٙ ّٕطرؽر درؽثّؿه ورٞ رٟشرح أثرٞ ضر٠٘ف إّرٝ ظةل أي قْٝ وّ٘٘ـؿ

 .ًط٠ؽدٙ دُٜٟٖ وٞ واقذؼؽٔٛة ،إّطؽر اٚؾ ٖٔ اػذةرٚة اّذٞ واّك٘ةضؿ

ٓ دعؽٟؽ اّك٘طؿ ٗىظؾ ثؽاٟح، وٞ ٔكؿض َٛ  ،«ا١ػرؿ» زٌةورح ٔرٖ إّكذْ

وٞ ذٖٚ أثٞ رٟشرح  اأن اّؿواٟح اّىد٠٘٠ح ّألقؽٜرة ا٠ّٜٗة٠ٗح ٚٞ ٔة َةن ظةعؿً 

ق٘ؽٔة َرةن ٟر٘ـٓ ًطر٠ؽدٙ ثرؽ٠ِّ انشرةرات ورٜق اّ٘طر٠ح )دٕسرةل و٠٘رٜس( 

ةت، اّؽ٠ٔح، دعضؿي( ٖٔ صةٗت، وؼج٠كرح اّذُرٜٟٖ وانشةرات اّ٘ط٠ح )اّ٘ع

اّسٌةوٞ اّن٘ٞ وإّذٜ٘ع ّْشةقؿ ٖٔ صةٗرت آػرؿ. وق٘رؽٔة ٗ٘ذٌرِ إّرٝ ٔكرأّح 
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 إّٝ اّشةقؿ ٗىظؾ: «ا١ػؿ» زٌةوح ٖٔ إّكذْٛٓ اٗذٌةل اّك٘طؿ قجِ

  دٓوا كود ًّ أأل اىيغات اىهث٘رة اىتٖ ناأل أدٔ رٗش  ٗتلِٓا أو ٗػرفٓا أو ٗيو

 غيٕ اٙدا  اىٍدّوُ  دٓذ  اىيغاتي  ااشػ  و انفيت ىّ اطتغ  

   ونذىم ناأل ىدراشوتّ فوٖ د٘وروت فوٖ اىٍرىيو  اىثأُٗو  واىٍرىيو

وفٖ ٌاُشصوتر ى٘ود درا  ،«اىخاٌػ  األٌرٗه٘  فٖ د٘روت» ااىخاٌػ٘  الىل  

 اىهٍ٘٘اء اىطِاغ٘ ي 

   ىبتد  غيٕ ٌود  ردوع  اٌثيٍا ناأل ىتِلتتّ وأشفار  دَ٘ أردع كارات شف٘ر

غَ غتكاتّ اىشخط٘  اىتٖ ناُت تردطّ داىٍؤشصوات واىشخطو٘ات  ضت  كرألي ف

 يدوٌر ًٌٓ فٖ تحف٘ز كراءاتّ فوٖ ْوذ  اٙدا  اىثلاف٘  اىبارسة فٖ ٌختيف اىبيداألي

 ٍّ ا ٗخػو ٌصأى  اطتغّ غيٕ ْذ  األشطٔرة فٖ ضٔرتٓا اىُ٘ٔاُ٘و ي أو اىتتِ٘٘و ي ٌ

 ف  تحط٘و ىاضو.أو ضٔرْا أو تخي٘اتٓا اىتىل  فٖ اٙدا  اىٍختي

واّع٠ٌٌح أن إّؿت و ٟككٙ إو أن ٟرؾَؿ ورٞ ٚرؾا اّكر٠ةق ٔرة ًةٔرخ ثرٙ 

ؤة َةن ّٛرؾا اّ٘شرؿ ٔرٖ  ،وٞ ٔطؿ ٖٔ ٗشؿ ّألقؽٜرة ا٠ّٜٗة٠ٗح حٍاغ  أدٔىٔ

األقرؽٜرةاألدثةت اّكؿب قْٝ اقذْٛةم ٚرؾه دور ظةقٓ وٞ ظىـ 
(11)

)أظٕرؽ  

ع٠ُٓزَٞ أثٜ شةدي وقْٞ ٔعٕٜد ؼٙ وثؽٟف ظٌٞ ودٜو٠ي اّ
(12)

وم٠ؿٚٓ(،  

                                                 

قجرؽ  ّىؼىع قْٝ اقذْٛةم اّشكؿات اّكؿب إّعؽز٠ٖ ّألقؽٜرة ا٠ّٜٗة٠ٗح، اٗـؿ: ٔعٕرؽ (11)

، )دار اّ٘ٛغرح 0091-0011ٖ اىشوػر اىػردوٖ اىٍػاضور: األشطٔرة ابغرٗل٘  فاّعٞ، 

اٙىٓ  اىٔثِ٘ : األشاط٘ر ابغرٗل٘  »(. واّىطِ اّكةثف إّكٜ٘ن ثر 1644اّكؿث٠ح، اٌّةٚؿة، 

 Tradition and English andٖٔ َذةثرٙ ثةن٠ُْٗـٟرح:  «فٖ اىشػر اىػردٖ اىروٌِتٖ

American: Influence in Arabic Romantic Poetry (Ithaca Press, 

London,     ), pp.   -  . 

 د٘غٍواى٘ٔأل»ّىؼىع قْٝ اقذْٛةم دٜو٠ي اّع٠ُٓ ألقؽٜرة ث٠نٕة٠ّٜن، اٗـؿ: اّىطِ إّكٜ٘ن  (12)

 Adnan Wazzan, Essays inٔررٖ َذررةب:  «شوؤ ود٘غٍوواى٘ٔأل اىحهووً٘: ٌشووادٓ 

Comparative Literature, (Ithaca Press, London,     ), pp.   -   . 
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ِّٞ  ٠ّذج٠ٖ أن اّؽ٠ِّ وٜقَ  َِ  اّ٘ط َّٞ  أو اّؽ٠ّ قْٝ دٕةس أثٞ رٟشرح ثٛرؾه  اّؼةرص

 ٖٔ اٌّ٘ةش. ااألقؽٜرة أوعط ٖٔ أن ٟذؽْت ٔـٟؽً 

 أن ٗضرؽ وإٗ٘رة «ا١ػرؿ»زٌةورح  ٔرٖ اػذرةره ٔرة إّٝ ٔجةشؿة وإذا ٔة اٗذٌْ٘ة

 :اػذةر اّك٘ةضؿ اّذة٠ّح ًؽ اّشةقؿ

 اّذٌرؽٟٓ ورٞ دٕسةّٛرة إّرٝ أشرةر اّذرٞ :ىخٍوالوا اىح  إىٓ  فِ٘ٔا. 1

ـً  ثٜضىٙ ٌّط٠ؽدٙ، ُ  اّذٞ اٌّط٠ؽة ٚؾه نٗذةج أعى  ٔؿاصكرح ّعـح وٞ ضخٗذِ أ

 وظـٛرة اّذرٞ واّىضرٜة دكٌْٛرة، أو ظجٛرة ٜٔعٜع ٔف اّجطؿٟح اّؾات ّؼجؿة

 إّسرِ اّعكر٘ةت و٠رٙ َةٗرخ اّرؾي إّةعرٞ: واّعةعرؿ إّةعٞ ث٠ٖ اّشةقؿ

 ٔرةو اّضٕرةل، ٚرؾا ورٞ اّرـٖٔ ثذرأز٠ؿ ٟشٞ اّؾي عؿواّعة ّْضٕةل، األقْٝ

ل ٚرؾا قْرٝ ظكرؿة ثرِ وظرـن، أقره ٔرٖ ذّرٍ اقذذجف ّٜ  صٕرةل ورٞ اّذعر

 ثرةّؼٜف ًطر٠ؽدٙ ورٞ ق٘رٙ قجّرؿ اّضٕةل وٞ ّؿؤاه ةٜٔدً  ّٙ ثؽا اّؾي ظك٘ةاٙ،

 ظكر٘ةؤه دذعضرؿ أن وٞ رمجذٙ ق٠ْٙ أْٔٝ واّؾي ،ثةقذٕؿار ٟكةوره َةن اّؾي

ر و٠ٛرة أزّؿ اّؾي ألزور،ا اّـٔةن ٖٔ ّٛة ظٕةٟح ًٌ  اّؿمجرح ٚرؾه ورإن وُٚرؾا. ةظ

 أن ًجرِ وكْرٙ أٗرٙ ّرٜ ٟذٕ٘رٝ ًطر٠ؽدٙ ورٞ ٟؽْجرٙ وٕة اّذٕ٘ٞ، دااؿة وٞ دؽػِ

رٓ انّٛرح وإّىظؾ أ .ق٠ٖ ثكؽ اأزؿً  ظك٘ةاٙ صٕةل ٟطجط ن اّشرةقؿ ًرؽ َظضَّ

م ّٛة اٌّؿاث٠ٖ، وُٟغَؿع إ٠ّٛة ّذٜلِ واّؽّ  اّعٜلِ  ذاَت  و٠ٜ٘س ٌَؽَّ ُ ٘كٓ قْٝ ، اّذٞ د

أضعةثٛة ثٕة َُٟطّْٜن ٔرٖ أصْرٙ، واّذرٞ دُرِ٘كٓ قْرٝ ث٠نٕرة٠ّٜن، ورٞ اّ٘كرؼح 

اّىد٠٘٠ح ّألقؽٜرة األض٠ْح، ثـوصح ض٘كٛة قْٝ ق٠٘ٙ، ٚٞ دٕسةّٙ اّؾي دثّرخ 

و٠ٙ اّع٠رةة ثرإرادة ٔ٘ٛرة. وٛرٞ ثؽاٟرح و دعغرؿ ورٞ ٔرذٖ اٌّطر٠ؽة، وٌٟذطرؿ 

ٗٛرة دذؼرؾ شرُِ اّذٕسرةل، ظغٜرٚة قْٝ انشةرة إّٝ ضٜردٛة، اّذٞ َُٟؿّصط أ

َٕررة دررٜظٞ ثررؾٍّ اٌّطرر٠ؽة ذادٛررة. وٚررؾه اّطررٜرة و دررددي أي دور وررٞ 

اٌّط٠ؽة، وّٜ أقٌؽ٘ة أوضةف اّؽ٠ٔح ق٠ْٛرة ثُرِ ٔرة دعْٕرٙ ٔرٖ ػطرةاص 
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و٠ٔـات دذضةوز و٠ٛة َِ ٔة ٜٚ ؼج٠كٞ وإٗكةٗٞ، وإٗٛة دـِ قرْج٠ح دٌ٘رةد إّرٝ 

قةّٕ٘ة اّؽ٠ٜٗي،  اؤغٝ ٔنةدرً  ،اّكجٌؿيَّ  ٝ ثٛة انثؽاعَ إثؽاع ٗةظذٛة اّؾي وشّ 

 ثؼْٜد ٔة ض٘كذٙ ٟؽاه. ةُٔذى٠ً 

 ٟجرؽع ٔة ٟجؽع اّؾي( ث٠نٕة٠ّٜن شؼط٠ح ٖٔ وراته ُٟٕٖ ؤة) اىِّحات. 5

ًَ  اّكةّٓ ٚؾا ٟنةدر زٓ ،اّكجٌؿي اّضٕةل ثٙ ٠ّّٜشٞ  اّذرٞ «رؤاه ث٘رخ» وراته ةدةر

ًٌ  ٔأقةوٟح شؼط٠ح وٜٚ. «دذن٠ؿ وّٓ دُجؿ ّٓ»  اّؼرٜف اّشةقؿ ٗىف وٞ دس٠ؿ ةظ

اىشػر فَ وٞ َذةثٙ أرقؽٜ قٕ٘ٛة دعؽث اّْؾٟٖ واّشىٌح
(13)

 - أٗرٙقر٠ّٕة  وو ،

 دٕسةّرٙ ضر٘ف ورٞ وًرؽرة ؤٛرةرة ووًرخ صٛؽ ٖٔ ثؾّٙ ٔة َِ ٖٔ اّؿمٓ قْٝ

 ٗىكرٙ ث٠نٕرة٠ّٜن ثرٙ ؿىرؿ ثٕرة ٟـىؿ ّٓ - واّـٖٔ واّعْٓ اّؼ٠ةل دضةوز اّؾي

 قْرٝ ض٘كٛة زوصح ٔ٘ٙ ّٙ وَةن ،و٠ٜ٘س ٖٔ ثإرادة دٕسةّٙ وٞ اّع٠ةة دثخ ق٘ؽٔة

 اّشرةقؿ ٗرؿى وّرؾٍّ. اّ٘كرةت ٔرف دضؿثذرٙ قةثي قٖ ةدكًٜٟغ  ٟشةت، َٕة ق٠٘ٙ،

 صةٗرت، ٔرٖ ٔغرٝ اّؾي ّْ٘عةت ظؽث ٔة ّٙ ٟعؽث أن ٖٔ ٟىَؿق ثِ ،ٟؼةف

 ثكرؽ اأزرؿً  مرؽا ًؽ ّْضٕةل األقْٝ إّسِ قؿوٛة اّذٞ ظك٘ةاٙ صٕةل أن ووق٠ٕة

 إٗكةن ٔضؿد ُّٜٗٙ - ٗىكٙ قْٝ ٟشىي ٔسْٕة - اّ٘عةت ٚؾا قْٝ وٟشىي  ق٠ٖ

ِٚت اّؾي اٌّةقٞ انٗكةٗٞ ثةّشؿط ٔعُٜم وةنٍ   ٔضرؿد ّذُرٜن اّع٠رةة ٗكٕرح ُو

 .إٗؾار قةثي دون شةت، وًخ أيِّ  وٞ اّؼةّيٟكذؿدّٚة  ودٟكح

                                                 

 Aristotle’s Theory of Poetry and Fine Arts, translated and اٗـرؿ: (13)

with critical notes by S. H. Butcher, and a new introduction by John 

Gassner, Fourth Edition (Dover Publications, Inc. New York,     ), 

p.    & “The Function of Tragedy”, ibid, pp.   -   .  

نتا  أرشوطٔطاى٘س فوٖ اىشوػر ُلوو اّؽَذٜر شُؿي ٔعٕؽ ق٠ّةد،  واٗـؿ َؾٍّ:

سح ودراقح ٟظٌٌٙ ٔف دؿصٕح ظؽ ،أدٖ دشر ٌتّٕ دَ ُٗٔس اىُلِّائٖ  ٌَ اىصرٗاُٖ إىٕ اىػردٖ

)دار اُّذرةب اّكؿثرٞ ّْؽجةقرح  ّذأز٠ؿه وٞ اّجىمح اّكؿث٠رح اّرؽَذٜر شرُؿي ٔعٕرؽ ق٠ّرةد

 .15، ص (1634واّ٘شؿ، اٌّةٚؿة، 
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 شؼطرر٠ذ٠ٖ ٔررٖ أَسررؿ ٠ّكررة واّ٘عررةت ث٠نٕررة٠ّٜن أن ٟررؽرك أٗررٙ ؤررف

 ٔرة ثُِ وةألقؽٜرة اّٜاًكٞ، اّٜصٜد قٖ ُٟٜٗةن ٔة أثكؽ إٔٗٛة :أي أقؽٜرٟذ٠ٖ،

 ّذٕة٠ٚرٙ اٗـؿً   وََؿًٙ ٖٔ أو إشىةًٙ ٖٔ ٟذضؿد و وإٗٙ ،(Fiction) تخ٘٘و ٔضؿد و٠ٛة

ؽ ثٕٖ قىًذٙ وٞ ٔكٙ  ،ورةنٍ  إٗكرةن ٔضرؿد وٛرٜ اّعكر٘ةت، :أي  اّى٠٘رح رؤاه ُٟضكِّ

ر ٟؿضَ  وّٓ رأى، ٔة و٠ٛة اّـٖٔ دأز٠ؿ ٖٔ رأى وًؽ َؾٍّ، وٚٞ ّٕ  ٔرٖ وظـرٙ ةق

ر ٟذعرؽث ّرٓ أٗرٙ ٖٔ اّؿمٓ وقْٝ. صٕةّٛة ٜلذث ّٕ  اّكرٜ٘ن دُرٜن أن ُٟٕرٖ ةق

ًَ  أقٕةًرٙ ًرؿارة ورٞ َرةن ٗىكرٙ، ٜٚ ثٙ وكْخ ًؽ اّكشؿ  ًرؽ أضرةثٛة ٔرة أن ةٔرؽر

 ٔؼْرر٠ًٜٖ ثٜضررىٕٛة اّكرةّٓ ّٛررؾا ٔنرةدران - ٔعةّررح و - وإٟةٚرة وأٗررٙ أضرةثٙ،

 ّٕٛرة ُٟىِ آػؿ وٞ ؼؿٟي ٟىُؿا أن ق٠ْٕٛة وّؾٍّ اّجشؿي، اّض٘ف إّٝ ٟ٘ذ٠ٕةن

ّٛة: ٚٞ: ةٔكً  اّؼْٜد ّٜ  ٟضكرؽٚة اّذرٞ اّرؿؤى ضةظت ثٜضىٙ: وٜٚ وٖ، إّٝ ثذع

َِّ  راضٍ  َْٙ ذٍّ وٞ وٜٚ. اّىٖ ٚؾا ّٕ  اّؿعة َ  ورٞ اّى٘رٞ ؼٕٜظٙ ألن  ٟىكْٙ ةق

 ًجرِ ٟعرت ٔرٖ ٔرف اّذٜاضرِ وٞ اّؽ٠ٜٗي ؼٕٜظٙ قْٝ ٗىكٙ وٞ ٟؽنٝ اّؼْٜد

 .اّكةّٓ اٚؾ قٖ اّؿظ٠ِ وًخ ٟع٠ٖ ق٘ؽٔة األوان وٜات

 ورٞ إقرؿاٍف  ٕرةأَّٟ  فُٟكرؿِ  اّشةقؿ أن ٚ٘ة ؾإّىظَ  :اىتٍثال - اىدٌ٘ . 1

 ّْٕكررة٠ٟؿ ػةرًررح د٠ٔررح وٛررٞ واُّؼ٠ٌْررح، اَّؼ٠ٌْْررح ٜٔاضررىةدٛة اّعررؽٟر قررٖ

 دذضةوز َرؾٍّ ثِ ،وٌػ اّٜاًف قةّٓ دذضةوز و: وا٠ُّٜٗح وانٗكة٠ٗح اّؽج٠ك٠ح

 قْرٝ دذكرةّٝ ثِ ،وظكت ٠ٌـحاّ قةّٓ وٜق دذكةٔٝ وو اّؼ٠ةل، قةّٓ ٠ٌٗغٙ

 وغًى  ،ةأًٟغ  اّكجٌؿيَّ  اّضٕةلَ  دـّٟٖ ثِ وٌػ، ثةّضٕةل دـدان وو اّعْٓ، قةّٓ

 صٕرةل قْرٝ ذّرٍ َِ وٞ ٔذُبح األقطؿ ّؿًةب ودؼّؽ٠ٛة ّْـٖٔ دعّؽٟٛة قٖ

 ةإقضةثًر ُٟرٖ ّرٓ إقرؿاوٙ وُّرٖ ٟ٘غرت. و اّرؾي َرة٠ّ٘جٜع إّذىضؿ ضجةٚة

 ػةّرؽ ورٖ ٔرٖ ػّْىرٙ ٔرة قْرٝ ّٙ مجؽحً  وو ،اّى٘ةن - اّ٘عةت ٔ٘ةوكٙ ثط٠٘ف

ـً  َٜٗٙ ثٌٕؽار اّؽ٠ٔح، ثٛؾه ٔذٕسِ  ٔرٖ ٔ٘ٛة ٟؽْجٙ ٔة ًجٜل قْٝ ّْعك٘ةت ادعى٠
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ّٜل  اّذرٞ وٚٞ - إًؽأٛة ًجِ ٗىكٛة وٞ ق٠ٕي قٌىٗٞ ّكـات وثّر  وٖ، إّٝ دع

َّٓ  ؤرٖ ،اّع٠رةة ٗكٕرح قٖ اّذؼْٞ قْٝ - اّشةقؿ رؤى دٕسِ  ورٞ اّرؽػٜل زر

 واّى٘رةت، ثةّٕٜت ق٠٘ذٛٞ وٖ دون انٗكةن أن ذٍّ  اّؼْٜد قةّٓ اّىٖ، قةّٓ

 .اّؼْٜد ٔعؿاب ثةب ٟؽؿق أن ُٟٕٖ وظؽه وثةّىٖ

 األقؽٜري «ا١ػؿ» دؿاث ٖٔ رٟشح أثٜ اقذْٕٛٛة اّذٞ اّك٘ةضؿ ٚٞ ٚؾه

. ودووت ٔكرةنٍ  ٖٔ ق٠ْٙ د٘ؽٜي ّٕة اقذًٜىذْٙ واّذٞ - ث٠نٕة٠ّٜن أقؽٜرة -

 ّؾادرٙ ةوو٠ًر ُٟٜن أن أراد ٔة إذا ظةّٛة قْٝ ٛةج٠ٌَ ُٟ  أن ٝقْ اًةدرً  ُٟٖ ّٓ وُّ٘ٙ

ًٕ  ةقؿث٠ً  اشةقؿً  ثٜضىٙ ًٜ  وثٜضىٙ صٛح، ٖٔ ةٔكْ  ٔكْٓ قؿثٞ ٔضذٕف وٞ اقغ

 ٟعت، ّٕٖ ةوو٠ً  ُٟٜن أن إو ٍْٟٕ و ٗىكٙ اًّٜخ وٞ وٜٚ. أػؿى صٛح ٖٔ

ؿ أن ثِ ِٛ ّٕري ظجرٙ، وٞ اّذكةٔٞ ٖٔ ُٟىٞ ٔة ُٟـ  اّٙعكر٘ة ثإٟسرةره اّشركٜر ٠ّك

 ثرِ انٟسرةر، ٚرؾا ورٞ ّٕغرةرقذٙ ٠ِّٟٛبَٛرة أن ُٟٕٖ وثؾٍّ ٗىكٛة، قْٝ ظذٝ

اّرؾي  ثضٕةّٛة، ّذُىِ اّع٠ةة ث٘كٕح واّذغع٠ح ّٙ، ثإٟسةِرٚة ّٛة، إٟسةِره ّذضةوز

 .اّى٠٘ح ّؿؤاه ٔضكؽةً  ثٜضىٛة  ،ةوّشةقؿٚة ٔكً  ّ٘ىكٛة ثْل اّؾروة، اّؼْٜدَ

 اّشرةقؿ وَؾا صٕةّٛة، ض٘ف وٞ ٟؽ أيُّ  ّٛة ُٟٖ ّٓ اّعك٘ةت أن إّكْٜم ؤٖ

ـّ  اّؼرةّي ا  ٔرٖ ٚجح اّضٕةل ٚؾا أن ذٍّ ثٙ، ٞاّذنِّ٘  م٠ؿَ  ٍْٟٕ ُٟٖ ّٓ اّؾي  قر

 َِّ  َرًى  وٟرؽوف إّذجرةدل، اّعرت ٖٔ وأقٕيُ  أَسؿُ  ث٠ٕ٘ٛة ٟضٕف زٕح ٔة وُّٖ. وص

 أن ٔرٖ ةًٔكر ظةعرؿٕٚة قْٝ اّؽو٠ٖ إٗٙ اٌّْي ٗىكٙ. قْٝ ضةظجٙ إٟسةر إّٝ ٕٔ٘ٛة

 ٔرٖ اّشرؽٟؽ، اَّىرَؿق ثِ واّؼٜف، اٌّةٚؿ، اّـٖٔ ٟعْٕٛة اّذٞ اّذن٠٠ؿ قطة دؽةّٙ

 قْرٝ دؼرةف وةّعكر٘ةت. واّى٘رةت ثةّٕٜت - ٔعةّح و - ق٠٘ذٛٞ اّؾي إّكذٌجِ

 أن ٔرٖ اّى٠٘رح رؤاه قْرٝ ٟؼةف واّشةقؿ اّكٕؿ، دٌّؽم ثىكِ ٟؾويَ  أن ٖٔ صٕةّٛة

 اّؼرٜف ٚرؾا دجؽٟرؽ إّٝ ج٠ِق ٖٔ زٕح و٠ّف ظك٘ةاٙ، وٞ اّـٖٔ دأز٠ؿ ثىكِ دذن٠ؿ

ّٛة إو ّٜ  اّٜظ٠رؽة اّؼ٠رةر وكرعح ورٞ انٗكة٠ٗح انرادة ثٕٕةرقح :أي وٖ، إّٝ ثذع
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 ٚرؾه قر٠ُعَؿم وُّ٘ٙ ،قةصًى  اّع٠ةة ٗكٕح قٖ قذذؼْٝ أٗٛة ضع٠ط .ّٕٛة إّذةظح

 ورٞ قرْج٠ح اّعكر٘ةت دجرؽو وًرؽ. قةقذٙ دع٠ٖ ق٘ؽٔة( قةصًى  ورثٕة) آصًى  اّ٘كٕح

ؿي) :ألٔؿه دذٕسِ إذ  اّشةقؿ حّؿمج اقذضةثذٛة  دىكرِ اّع٠ٌٌح وٞ وُّ٘ٛة ،(وذعضَّ

ّٛرة أن واّٜاًرف. اّىرٖ ُٟىْٙ اّؾي ثةّؼْٜد دؽٕف وٚٞ ،ذٍّ ّٜ  ٚرٜ ورٖ إّرٝ دع

 ُٟىرِ وإٗرٙ دعٌري ٔرة ورإذا ٟذعٌري، و وًرؽ ٟذعٌي، ًؽ اوذؿاعٞ، ظؽث ٔضؿد

 ّْشرةقؿ ُٟىْرٙ ؤسْٕة اّؾروة، ثْل اّؾي - ان٠ّٛح إّ٘عح - ثضٕةّٛة ّٛة اّؼْٜد

 ةًٔكر اٗؼؿؼرة إٔٗٛرة واّشرةقؿِ  اّعك٘ةتِ  ُت كْ وعَ  ٟذعٌي ّٓ وإن اّى٠٘ح، رؤاه ثؼْٜد

 اّىرٖ أن ٗر٘فَ  وو. انٗكرة٠ٗح انرادة ق٠ْٛة د٘ؽٜي اّذٞ انُٔة٠ٗح وٞ اّذى٠ُؿ وٞ

َكرحً  دذضكؽ وؼٕٜح وظْٓ رمجح ٜٚ ذادٙ ظؽّ  وٞ ِٕ  وًطر٠ؽة و٘رٞ، قٕرِ ورٞ ُٔضذَ

 وألٗٛرة ،ةًٔكر آن ورٞ اّؽٕرٜح وذّرٍ اّعْٓ وذاك ؿمجحاّ ّٛؾه دضك٠ؽ رٟشح أثٞ

 وإٗٛرة اّشرةقؿ ّرؽى اّى٠٘ح اٌّؽرات ٖٔ اُّةٖٔ إُّٕٖ درصةت ألًطٝ دضك٠ؽ

 ثكرؽ ةوروظ٠ًر ةوٗىكر٠ً  ةصٕة٠ًّ  ثٛة وٗن٘ٝ ،اٌّط٠ؽة ٌٗؿأ ٗعٖ وٚة ّْؼْٜد، ٔدْٚح

 .ٗشؿٚة قْٝ ًؿن ٗطه ٖٔ أَسؿ

ؼٌْٛرة ؼْرُت اّشرةقؿ ٔرٖ اّؿقرةاِ إّع٠ّرؿة اّذرٞ أ ظرةل إنّ  وقْٝ أيِّ 

رو دْجر، وًؽ وُ  «أن دذعضؿ»ظك٘ةاٙ  ٔرة ٟ٘ؽرٜي ق٠ْرٙ ٔرٖ دووت، أن  طَ عِّ

دجكر اّؽٕأ٠ٗ٘ح وٞ ٗىرف اٌّرةرئ اّرؾي و ٟكركٙ إو أن ٌٟرّؿ ثجؿاقرح اّطرةٗف 

األٔٛؿ، اّشةقؿ قٕؿ أثٞ رٟشح، ألٗٙ ق٠ذج٠ٖ اّعُٕح اّذرٞ دُٕرٖ ورات ؼْرت 

ثك٠ؽ اّ٘ـرؿ و٠ٕرة اصذؿظرٙ ٔرٖ ٔكضرـات اّشةقؿ، وٟذج٠ٖ ٔكٛة أن اّؿصِ َةن 

ّك٠ٌؽدرٙ،  ةّى٘رٙ، ٔؼًْطر ةّعكر٘ةاٙ، ٔؼًْطر ةو٠٘ح وٞ ًط٠ؽدٙ، وَةن ٔؼًْطر

 ثٌؽرة ا  قـ وصِ قْٝ ػْي ٔة ٟكذعي اّؼْٜد.  ةٔدًٔ٘ 

قْرٝ  - و٠ٕرة ٟجرؽو -وٌؽ دكةٔٝ أثٜ رٟشرح ورٞ ظجرٙ ّْعكر٘ةت، وآزؿٚرة 

 ،، د٘كٓ ثةّؼْٜداثٜضىٙ شةقؿً ٗىكٙ، وىّغِ أن دجٌٝ ظك٘ةؤه، اّذٞ دُٕسِِّ رؤاه 
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وٚٞ وٞ ذروة اّضٕةل، قْٝ أن ٟذٜاضِ ٔكٛة دٜاضِ إّعج٠ٖ، وَرةن ؼْجرٙ 

ؿ، أو أن دذعٜل إّرٝ دٕسرةل، دغرع٠ح َجرؿى ٔرٖ صةٗجرٙ، رثٕرة ٔ٘ٛة أن دذعضَّ 

ّٛة إّٝ دٕسةل ّٖ ُٟٜن وٞ اّٜاًرف  ّٜ دُٜن ٜٔعف دٌؽٟؿ ٖٔ صةٗجٛة، ٔف أن دع

ٔررٖ اّشررةقؿ أو اّعكرر٘ةت و ْٟٕررٍ دع٠ٌٌررٙ،  ةإو ٔررٖ ثررةب اّذٕ٘ررٞ، ألن أٟ رر

ثؿوظٛة، وَؾا اّشرةقؿ اّرؾي و ْٟٕرٍ ٔرٖ  ِف اّذطؿُّ  وةّعك٘ةت و دٍْٕ ظيَّ 

ٔضرؿد ودٟكرح ّرؽى  - مَ َٕة دٌؽَّ  - ، ثََْْٙ روح ظك٘ةاٙ. وةّؿوحةأٔؿ روظٙ ش٠بً 

ْٖ دُّكذؿِ إّؼْٜق َٟ   وعكٛة، أو أودقٛة و٠ٙ. ٚة َٔ

ٟ٘ؽرٜي  ،وٚٞ وٞ اّؾروة ،ؿدذعضّ  اّشةقؿ ٖٔ اّعك٘ةت أن وَؾٍّ ؼُْت 

ونؽت ثرٙ  ،ّعك٘ةتَ اقْٝ دٕض٠ؽ ضؿٟط ّْؼةّي. وٛؾا اّضٕةل اّؾي ٔ٘عٙ ا  

َِ األقْٝ ّْشةقؿ اّرؾي ٟدْٚٛرة ورٞ ٗـرؿه ّْؼْرٜد، قر٠ضكِ ػْٜدٚرة  ،إّس

ًٕ  ادؾ٠َؿً  ـّ  ةداا ِّ  ثكـٕح ػةٌّٛة ق ّٓ ٜٚ ، ووص دكرج٠ط داارٓ ثعٕرؽه قْرٝ  ٖٔ زَ

 ٗكٕح اّضٕةل ٚؾه.

ِِّ  وضه اّشةقؿ اّؽ٠ٔح ثأٗٛرة ًؽكرح ورٖ ٔذضرةوزٍ  إنّ  اوأػ٠ؿً  ٔرة ٚرٜ  ُّر

  ٞ ٞ   إٗكةٗ ّٛرة إّرٝ دٕسرةل ػرةرق  ةاّعكر٘ةت ّذُرٜن وً٘ر ، ودؿشر٠طَ وؼج٠ك ّٜ ثذع

قرٖ ؼْجرٙ ٔرٖ ظكر٘ةاٙ أن  ٟجكرؽانِ  = ٟذك٘ٓ ذروة صٕةل ٔرٖ ضر٘كح اّؼرةّي

ُٕخَّ ثطْح ٔة إّٝ األضر٘ةم أو اّضة٠ْٚرح ٗرٙ أل  دذعضؿ أٟح دغٕ٘ةت ُٟٕٖ أن دَ

ٟ٘ؽٜي قْٝ ً٘ةقح ع٠ٕ٘ح ٔشذؿَح ث٠٘ٙ وث٠ٖ ٔرٖ ٟعرت، ثأٗٛرة أرؿأة دذضرةوز 

 َّٓ َ صؽٟؿة ثأن دؼْؽ ّذعرذىؾ ثٕرة ٚٞ َؾٍّ َِ ٔة ٜٚ ؼج٠كٞ وإٗكةٗٞ، ؤٖ ز

ّٖ ا  ق٠ْٛة ٖٔ صٕةل ػةرق، و ٟؽا٠ٗٙ اّضٕةل اّؾي زّٟٖ ثٙ اّّ٘  ، وٚرٜ ةُت عَّ ٔ

ؽت اّؽ٠ٔرح ثٛرة دٜشر٠ح إّؼْٜق، د٠ٔذَٙ، ظذٝ ّرٜ دكرةٔٝ ثرٙ إّرٝ درصرح مر

 ّْضٕةل اّكجٌؿي.

*     *     * 
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