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 ألازكان ألاساسيت لىظسياث إليىث في الىقد وهماذج جطبيقيت

 صالح محاحىت

 جلخيص

اجه ٌعالج هزا اإلالاٌ آساء بلُىث بىحىد عذة اججاهاث:  ؤلاخعاطفي الىلذ التي جلىم على  وهظٍش

ت  خُت وؿىٍش زلاؿُت بمـهىمها العام، ؿهي جىمل بعمها الثعن وىخذة  وؤًًمااحخماعُت وجاٍس

عخعشك اإلاشاخل اإلاخخلـت لخىىس هزه آلاساء الىلذًت التي جممىتها ملاالجه  مخالـلت مخالخمت. َو

 وؤلاإلااموال  الىاظع هما ًثحن بلُىث لشوسة جىؿش ظثل اإلاعشؿت ولاا العذًذة في الىلذ والؽعش،

حعاعذ الىاكذ على جلُُم العمل الـجي بملاسهخه  ؤنالؽامل بالخُاساث اإلاخخلـت، ؿمً ؼإنها ولها 

على خلُلخه مً ػحر مؼاالة. خُيئز جخطر لىا اإلاخعت الـىُت التي هيؽذها مً وساء  وجـهمهبؼحره، 

الشاجع الزي صودها  وؤلاهخاجخبراجىا،  ؤزشثالىثحرة التي  ألاعماٌوجبرص لىا معالم  وؤلاًذا السلم 

ابدفُلت وؿحرة وػىُت.

ـعش لىا  ؤلاهخاجذ لعملُت السلم في ف اهى ج بهماالىلذ بمـهىمه الىاظع  الـجي، ؿُىضر ماهُتها، ٍو

ثحن مىاوً المعف في العمل الـجي  ،كُمتها ابمىاوً اللىة والجماٌ. وؤلاؼادةٍو

 مقدمت

خ عهي ؿترة باسصة اإلا 2111–2121الـترة الىاكعت بحن  يي ألادبالم في جاٍس ، ؿيها ألامٍش

ًُا بائها ؤدهىان زىسة في الؽيل واإلاممىن مًعا. وظشعان ما ظمي هخاج  ؤنا اجطر حل

، ألاوظاهالـشح حمُع  ؼعش حذًذ، كفت حذًذة، معشخُت حذًذة، وعم ا –"الجذًذ" ـب

ا ألادبألنها وحذث في هزا 
ً
ىُتعً الثلاؿت  اوهاضج حعثحرا ـادكا ا.ألامٍش

التي  آلاماٌعالماث باسصة جبرس  بلىؽعشي في هزه الـترة، ًفل لا ؤلاهخاجومً ٌعخعشك 

ٌا" )ؼعش( التي خملذ مىز عذدها Poetryـذسث مجلت " 2121علذث عليها. ؿـي  لىاء  ألاو

ييخشهت الخجذًذ في الؽعش  ا.ألامٍش

"الجذًذ" كذ بلؽ نهاًخه.  ألادبهذ ع ؤنختى ظهشث الذالثل على  2111حاء عام  ؤنوما 

خخفمىن" مً حشاء  ؤهـعهمالىلُعي  ألادبؿـي هزا العام وحذ كشاء  "ٌعهشون اللُل ٍو

غ. وكذ وشخذ Ulysses( و "The Waste Landكفُذة "ألاسك السشاب" ) " لجُمغ حَى
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 ( هما عىذStream of Consciousعلى بعاه الثدث مىالُع عذًذة، منها "جُاس الىعي" )

غ، واظخعماٌ  ا، هما عىذ بلُىث.ألاظاوحرحُمغ حَى

هه الؽاعش الىاكذ الشثِس ي في ؤمعترؿا به على بلُىث ختى ؤـثذ  2111وما ؤن حاء عام 

في خماسجىا  –ؽعش لا بنهال الثلذًً التي ولذ ؿيها والثالد التي وؽإ ؿيها. ًلٌى بلُىث: "

مخىازشة، وعىذما ًلع  ؤؼخاًجاا، ؿهي خماسة معلذة جمم ًيىن ـعثًا ؤنال بذ  –اإلاًعاـشة 

ا، خاؼذا ًإحي ؼعشه مشهثًا ؤنالؽاعش اإلاشهف، ال بذ  بخعاطهزا الخعلُذ والدؽدذ على 

ااوي الؽاملت في لؼت هي بىثُعتها كاـشة.عللم

خه با دكُلا بىخاباث إلاامًابمً الفعب ؤن هلم  لُىث دون دساظت الىىاحي الـلعـُت وسٍئ

هه جإزش بها وجـاعل معها، ؿجاءث ؤؼعاسه مؽثعت بالفىس اإلاىخُت الثلُؼت ؤت، رلً الخفىؿُ

ت هدشهت ؤدبُت  باإلؼاسةوألاؿياس الـلعـُت العمُلت. وهى ًىخـي داثما  اإلالخمثت، ًازش الشمٍض

ا
ً
الؽعش  بإعالم بإلاامه، وكذ جإزش بها بعذ ؤؼعاسها في مدىسًٍا لها كُمتها الىبري، ؿهي جلعب دوسا

ابىدلحر وسامثى وؿحرالا ؤمثاٌضي في ؿشوعا الشم
ً
ا باللاستاما ًيخلل  ن. وهثحرا

ً
ًُا اهخلاال ا دون ؿجاث

 ًـمل اظخخذام 
ً
جمهُذ ؤو ملذمت، ومً هىا وؽإ الؼمىك في معظم ؤؼعاسه. ووان داثما

 ، "لاؿخخاخُاث الذسامُت" للفاثذه، وهي التي جثحر في اللاست عىفشي الذهؽت والـمٌى

لت الخىاس في معظم اظ بلى باإللاؿت احعا  اإلاعاخت التي  بلى ؤديمما  ؤؼعاسهخعماله وٍش

ه. ؤبىالهًخدشن ؿيها  اوشسـى

ًٌعخبر بلُىث هاكذا وؼاعشا ومعشخُا دون مىاؿغ له في  ، ورلً بـمل اللشن العؽٍش

ش، وظعت اوالعه  الؽامل بالترار الـىشي مىز ؤكذم العفىس ختى وكخىا  وبإلاامهعلمه الؼٍض

ن الجذًذ وان ؤاللذًم مىه وان ععحرا في الؽيل وا ؤنالخالش. واإلاؽيلت في ؼعش بلُىث 

اععحرا في الـىش.

  



  وهماذج جطبيقيت  ألازكان ألاساسيت لىظسياث إليىث في الىقد 

 31 ،تــد، (1021) 6 اإلاجمع، العذد

 حياة إليىث

هه ؤـش، هما ااإلاع ألادب مجاًٌماس  بلُىث في  آخشاهجذ عمالكا  ؤن"ًفعب علُىا 

 
ً
لم ًىً بلُىث مدىسا ؿيها  ألادتيها مً مُادًً الـىش هجذ مُذا ؤنمً الىادس ؿعال

اخماسةت" )لُىهاسد ؤوهجش(اإلا وآلاساءللخذًث والىلاػ بل 

ً مً  ٌافي العادط والعؽٍش ولذ جىماط ظخحرهض بلُىث بمذًىت ظيذ  2333عام  ؤًلى

ش بلُىث ) ه هجري ٍو غ مً والًت مِعىسي، ؿيان ظابع مىلىد ألبٍى ( 2121-2382لَى

ا. ؤهجثاه(، ووان آخش مً 2180-2388وس ي ظخحرهض )وؼاسلىث ؼىا

غ )وهي كعم  جللى ث.ط. بلُىث الذساظت التي حعذه لليلُت في ؤوادًمُت ظمذ بعيذ لَى

بجامعت واؼىىً( مثلما ؿعل ؤخىه كثل زماوي ظىىاث، وكط ى ظىت خخامُت في ملخىن، زم 

 لجىن  2106دخل هاسؿشد في خٍشف 
ً
خُث جخفق في دساظت الـلعـت، ؿإـثذ بزلً صمُال

 للصخُـت ألادبُت التي ًفذسها الىلثت بعىىان "هاسؿشد 
ً
ذ وةشووعً هخىج ووان مدشسا ٍس

 لفـه في The Harvard Advocateؤدؿىهُذ" )
ً
( خُث وؽش بمع كفاثذ واخخحر ممثال

وؤجم  بلُىث دساظخه باليلُت في . عذًذةهىاد ؤدبُت واحخماعُت  بلىاللفاثذ. واهدعب  بللاء

يا بلىدساظت الـلعـت في العىسةىن زم عاد  بلىزالر ظىىاث، مط ى بعذها  في السٍشف  ؤمٍش

في هاسؿاسد ؤًًما، واحعع هىاق دساظاجه التي  الخالُاث وؤمط ى العىىاث الثالر 2122عام 

لا واإلاىىم وعلم الىـغ، ختى ؼملذ ؿله الل ؼت الهىذًت واهذ ملفىسة على اإلاُخاؿحًز

ن عام  دُت وعح   في الـلعـت بهاسؿاسد. 2128-2128والعىىٍش
ً
امعاعذا

 "ؤػىُت الخب التي ؤوؽذها ج. ؤلـشد 
ً
ؤٌو ما ظهش مً كفاثذه الىاضجت مىثىعا

مً ؿُـُان  2121(. ووان كذ جضوج في سةُع عام Poetryبشوؿشون" وؽشث بمجلت "ؼعش" )

الُاث هاًىسد، زم ؤخز ٌعلم "الـشوعُت والالجُي والشظم والعثاخت  ألاولُتُت والٍش

جُذ على ملشةت مً لىذن. وتعذ وكذ  " بيلُت هاٍس خ ولعثت الثِعثٌى والجؼشاؿُت والخاٍس

الث"، ؤكفحر اججه للعمل في مفشؾ وا خز ًماسط "ؼاون الفيىن والىمثُاالث والخدٍى

ت  2123وفي عام  ىُتكشس الذخٌى في الثدٍش ت لعىء صخخه. ولىىه لم ًلثل في السذم ألامٍش

ا
ً
ا ؿإـثذ مدشسا

ً
 Athenaeum، وفي صخُـت 2121-2121" مً The Egoistإلاجلت "  معاعذا
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خحن. ووان اهخمامه اإلاتزاًذ بالىىِعت والذولت 2112عام  الجيعُت  بزاسةظجثا في  ؤلاهجلحًز

ت  عً 2111عام  ؤلاهجلحًز
ً
 بعُذا

ً
يا. وكط ى زماهُت عؽش عاما ؤٌو مشة في  بليها، وعاد ؤمٍش

-2181الؽعش لىشس ي ؼاسلغ بلُىث هىسجً بهاسؿاسد ) ؤظخارخُث كثل مىفب  2181ًلٌى ؤ

ووىه  بلى(، ومىز رلً الخحن كط ى ؤهثر خُاجه بلىذن وان وان كذ عاد عذة مشاث 2188

ٌا ، وعمل ؿترة مً الضمً بمعهذ الذساظاث العلُا في بشوعخىن ودس ط بجامعت ؼُياػى، ألاو

ىاهُت. 2183وهاٌ عام  اوظام لاظخدلاق وحاثضة هىةل لألدب مً الخيىمت البًر

بعىت واخذة، جىؿُذ صوحخه ألاولى "ؿُـُان" بعذ مشك  ألاخحراوكثل هزا الخلذًش العظُم 

 
ً
لت، واظخمش بلُىث وخُذا مً  2111جضوج في ًىاًش  ؤن بلىعماٌ ؤلضمها الـشاػ مذة وٍى

واؿخه اإلاىُت وجىفي في الشابع  ؤن بلىػ معها ؿالحري ؿلُدؽش وهي ظىشجحرجه الساـت التي عا

.ح، وكذ بلؽ مً العمش ظخت وظثع2161مً ًىاًش 
ً
ان عاما

 السئيسيت لىظسياث إليىث في الىقد: ألازكان

كذ اظخخذم الـىش في مؽاوله واهخذي  بوعانوان اللشاء ٌعمعىن في هلذ بلُىث ـىث 

م، ووان ًلذم لهم هخاج رلً الـىش اإلاىخمل الىمى مهما واهذ اظخيخاحاجه بلىؿيها   الىٍش

التي ًمىً اعخثاسها  ماكخت ومهما ٌعتريها مً ؼيىن، وفي "الؼابت اإلالذظت" عشك اإلاؽيلت

لت ألازش الـجي  ت في جـىحره الىلذي: الفلت بحن الترار واإلاىهثت الـشدًت، ـو حجش الضاٍو

لت الخالش باإلااض ي واإلااض ي بالخالش الجذًذ بالىظام اللاث م مً الىشق الـىُت، ـو

واإلاعخلثل. وكذ ظهشث هىان مؽيلخان: الفلت بحن الؽاعش واللفُذة كثل عملُت السلم 

خي هما جللي آساء الخالش  لىءها على  اإلاعدىحرةوؤزىاثه وتعذه، ولشوسة عىغ العُاق الخاٍس

الؽعش الزي هظمه بلُىث مً "بشوؿشون" اإلااض ي. هزه اإلاؽاول الللُلت هي مىلى  ؤخعً 

وهي ؤًًما مىلى  هلذه وُلت خُاجه ألادبُت، وهزه اإلاىالُع هي التي  ،"الشةاعُاث ألاستع" بلى

ىخب عنها. اوان ًلشؤ ٍو

 الىظسياث الىقدًت: أزكانوفيما ًلي أهم قىاعد 
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اإلاىملت،  وألاظالُبت، كًشي بلُىث ؤن مهمت الؽاعش ال جىدفش في اظخعماٌ الخعابحر البرا .2

العادًت، وجخجلى بشاعت الؽاعش وخزكه  باألمىسا ؤلاؼادةجترهض في  ؤنهاواإلاًعاوي السالبت، بل 

ومضج بعمها بثعن لخثذو لىا في زىب ساجع وحمُل، ولهزا ؿةن  ألامىسافي ـُاػت هزه 

ال مدل  1هضعت الشوماوعُحن في حعٍشف الؽعش بإهه "الىحذان الزي وعترحعه في هذوء

 لها هىا، ؿالؽعش في هظش بلُىث هى جشهحز ال اظترحا ."

ومً هزا الترهحز جيثع ؿشو  عذًذة جخفل بخبراث مدؽعثت، وهزه السبراث لِعذ 

مىلىعُت جىم عً الخدام الؽعىس  بنهاال جيثع مً راجُت الؽاعش، بل  ؤنهاشسفُت ؤي 

ً الىحذان بالالؼعىس ومضحهما في مدُي ؼعشي واخذ. وعلى رلً ؿالؽعش هشوب م

 ؤخمان بلىالخعثحر عنهما ًجعلىا وعىد زاهُت  ؤن برهما اهه هشوب مً الصسفُت، 

االشوماوعُت.

. ؿإلاؾ  .1
ً
ال  وٍى

ً
ت الىلذًت على بلُىث والصمخه صمىا مـهىم  بلىظُىشث هزه الىظٍش

الىالظُىُت معجى الىطج والخيامل، هما هالخظ رلً في اإلادالشة التي ؤللاها في 

 –الؽاعش الالجُجي  –ؤمام حمعُت ؿشحُل  2188ؼهش ؤهخىةش عام العادط عؽش مً 

في سؤًه هى  ألادتي(، والىطج ?What is a Classicووان عىىانها ما هى الىالظُيي؟ )

ت وةخاـت اإلاخىىواث الُىهاهُت والشوماهُت، هما ؤهه  اإلاىسور مً اإلاخىىواث ألازٍش

خ ت ولاحخماعُت والخاٍس ت.ًيخج مً الخـاعالث اللؼٍى  ُت والـىٍش

العلل  جبن اهخمامه باإلاىسور هى الزي حعله ًلٌى "مً الىثُعي ؤن ًفاخب هط

 في اللؼت. ولعلىا هخىكع اكتراب اللؼت مً مشخلت الىطج في 
ً
والخإدب ؤو العلىن هطجا

لحن باإلاعخلثل. ؤما  اللخظت التي جخيىن ؿيها خاظت هلذًت عً اإلااض ي، وزلت بالخالش ٍو

هدً بىحىد مً ظثلىه خلف  وبخعاظىا، بإظالؿهالؽاعش  بخعاط ؿاهه ألادتيالىطج 

                                                 
1 Emotion recollected in tranquility. 
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في شسق ما دون ؤن ًىغى رلً على  ألاحذاد، جماما هما هدغ بمالمذ ؤلاهخاجهزا 

ا.2ؿشدًخه ؤو راجِخه

خي لـىشة الخلالُذ.  ؤلاخعاطهزا  .8 باإلااض ي هى ما ٌعىُه بلُىث مً وساء اإلاعجى الخاٍس

 .وؤلابذا الـىشة لشوسي في عملُت الىلذ بلذس ما هى حىهشي في عملُت السلم  وبدسان

 Traditionوكذ ؤوضر لىا بلُىث هزا لاججاه في ملاله عً الخلالُذ واإلاىهثت الـشدًت )

and the Individual Talent )وزُلا بالخذسج  بر 
ً
ًشي ؤن هزه الخلالُذ جشجثي اسجثاوا

خي للماض ي. وعلى اليا  صخُدا كثل  ؤنجب الخاٍس
ً
ًلذم على عملُت  ؤنًلم بها بإلااما

ت اإلاًعاـشة ال جـي بهزا الؼشك اإلايؽىد،  ؤن. ومعجى رلً ؤلاهخاج هه ؤ برالخُاساث الـىٍش

له وظي جضاخم ؤٌعخىعب اإلاشء اإلااض ي والخالش وا ؤن ألاحذيمً   ألاػفانن ٌؽم وٍش

ليبشمخه مىز العفش  ألاوسوتي لألدباإلادؽابىت  اختى وكخىا الخالش. ؤلاػٍش

الـجي بؼن الىظش  ؤلاهخاجهشهض ول اهخمامىا في الىلذ خٌى  ؤنوعلُه ؿمً الىاحب علُىا  .8

 ؤواتهمىا اللىخت الـىُت الشاجعت،  برعً شسفُت الـىان ومُىله وهضواجه الساـت، 

الجشي وساء  بلىاللفُذة التي جإخز بلثً، دون خاحاجىا  ؤوااللىعت اإلاىظُلُت اإلاىخُت، 

مً له  ران الياجب، ؿالعمل الـجي مخيامل في خذ راجه، له هُاهه بلذس ما ؤوااإلاالف هزا 

ت بالترار اإلااض ي بلذس اسجثاوه اسجثاوا وزُلا بالخُاساث تمىلىعُ ، ًخمخع بفلت كٍى

ئاث، وعلى الـىش العالمي ال اإلادلي،  جشهضاهزه العالكت  بنالخالشة.  على اليلُاث ال الجٍض

هذ  وعلى الىظشة اإلاىلىعُت ال الزاجُت. والىلذ الصخُذ هى الزي ًخدثع السُىه التي وى 

في مجمىعها وعُج هزه العالكاث، ؿُىضخها لىا، هما ًـعش الظشوؾ التي ؤوحذتها 

 واإلاالبعاث التي ؤخاوذ بها.

  

                                                 
2 Maturity of language may naturally be expected to accompany maturity of mind and 

manners. 
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 مهمت الىقد ووظيفته

الـجي. ؿُىضر ماهُتها،  ؤلاهخاجالىلذ الصخُذ هى الزي ًخفذي لعملُت السلم في  ؤنًخطر 

ـعش لىا كُمتها، زم ًخعشك للؼاًاث التي مً ؤحلها وحذ هزا  . وال جلخفش مهمت ؤلاهخاجٍو

 ؤوافي هظش بلُىث هى ججُان مىاوً الىلق  ؤًًماوظُـخه  بنالىلذ على هزه الىىاحي بل 

ابمىاوً الخعً واللىة ؿُه ؤًًما. وؤلاؼادةلـجي المعف في العمل ا

مىه هظشي، ومً هىا ٌعُب بلُىث على بعن الىلاد  ؤهثرامنهاج الىلذ منهاج عملي  بن .2

اث الىلذًت، وجماديهم في ؼشح  بظهابهم العامت، وهزا مما ًادي  ألاظغفي ظشد الىظٍش

 ه في اإلاياهت الالثلت به.ت جلُُمه وولعـالعمل الـجي، وةالخالي جمُع ؿشا بهماٌ بلىبذوسه 

لت في  بالاوظُـخه ال جخإحى  برن بالعثل الخىثُلُت اللاثمت على السبرة واإلاماسظت الىٍى

مجاٌ الىخابت الجُذة. وهىا ًخعشك بلُىث لالججاه العملي الزي هادي به الذهخىس 

سحؽاسدص ماظغ اإلاذسظت العُيىلىحُت الخدلُلُت للىلذ. وؿدىي هزا لاججاه هى ؤن 

مً ؼإهه حلب اإلاخعت الـىُت  بًجابُا ؤزشاالـجي الجُذ ًترن في هـغ اللاست  هخاجؤلاا

اوالؽعىس بالشاخت والشض ى.

ا في عملُاث  بربه بلُىث  ؤؼادهزا الثراء الـىشي والىحذاوي هى ما  بن .1 اعخبره سهىا حىهٍش

والىلذ. وهزه العملُاث بىحه عام ال ًمىً الخعثحر عنها في  ؤلابذا  ؤوالسلم والخلُُم 

ـُؼذ في كالب مىلىعي ًشجىض على الخعادٌ الخام بحن الخلاثم الساسحُت  برا بال، ؤـالت

 The Objectiveادٌ اإلاىلىعي )ععلُه بلُىث اإلا ؤولموالىحذان. وهزا هى ما 

Correlative آخشاالـجي، ؤي اهه بمعجى ( الزي ًمىً بىاظىخه جدلُم مىلىعُت العمل 

عشؾ بلُىث هزه الىاخُت بلىله: وألاخاظِغػحر هابع مً اإلاؽاعش   اإلاثاؼشة، َو

معادٌ مىلىعي، بعثاسة  بًجادالعجُل الىخُذ للخعثحر عً الىحذان في الـً هى  بن"

لخفثذ كاعذة  ألاخذارظلعلت مً  ؤوامىكف  ؤوا، ألاؼُاءمجمىعت مً  بًجاد، ؤخشيا
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ما اهخملذ الخلاثم الساسحُت التي ال بذ وان جيخهي  براى  خاؿ، ختى لهزا الىحذان بى

ا 3."بزاسجهخبرة خعُت، جدلم الىحذان اإلاشاد  بلى

بحن الخلاثم والىحذان وهى ما وحذه  ؤوا، وؤلاخعاطهزا هى الخعادٌ بحن اإلاىلى   .8

 في معشخُت "هاملذ" لىلُم ؼىعثحر.
ً
 بلُىث هاكفا

ت وهي اهخلاء الجُذ مً خاٌ ؿللذ جثلىسث مهم ؤًتوعلى  .8 ت الىاكذ على لىء هزه الىظٍش

الترار الزي جخدلم ؿُه العىامل العالـت. وللذ لعثذ السبراث الساسحُت في جـاعلها مع 

 جلُُم الترار اإلااض ي. بعادةاإلاشهـت دوسا هثحرا في  ؤلاخعاظاث

بن جشةُت الزوق الـجي العلُم وهي بخذي الىظاثف الهامت للىلذ اإلاخيامل عىذ بلُىث ال  .1

جخإحى مً وساء هزه الجزواث، بر ؤن هزه الخعاظُت جدُا في مجاٌ اإلاىلىعُت، وجخؼزي 

على مىابعها وؤـىلها الىالظُىُت، هما حعدىذ بلى هظشجىا الىاظعت بلى الخلالُذ، ؿهي التي 

خُىما جخىى بلى مجاٌ الـىىن وآلاداب، ؿخلمغ اإلااض ي وكذ جشدد ـذاه جلىيها وجذعمها 

 في خالشها وواكع خُاجىا الشاهىت.

ب اكخفش الىلذ وبلى  .6 على ججُان مىاوً المعف واللىة في الخعثحر، وحالء  ألادتيعهذ كٍش

ت، ومدعىاتها اللـظُت ؤواالعثاسة   مً واخخُاس ولماتها وػحر رلً ،ػمىلها، ودكتها الىدٍى

اث ؿشوٍذ العُيىلىحُت خىا  ألامىسا التي جخفل بالفىاعت اللـظُت. لىىه بعذ جثلىس هظٍش

العمل الـجي.  بصاءالىلذ خىىاث واظعت في ظجُل الثدث عً اإلاازشاث الالؼعىسٍت 

لٌى بلُىث في هزا الفذد: " الذساظاث العُيىلىحُت كذ ؿخدذ في الىلذ الخذًث  بنٍو

 لم ًىً له عهذ بها مً 
ً
4كثل."آؿاكا

 

  

                                                 
 .121. ؿ. ليىث في الىقدإهصىص من مؤلفاث الُىث، همارج مً هلذ الُىث.  ط. ث. 3

ىسنالشعس لىيص بىحان، السمشاءالجُىس ي، ظلمى  4  .213. ؿ2162داس الثلاؿت،  :، بحروث، هٍُى
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 مساحل الىقد عىد إليىث:

ازالر مشاخل: بلىًمىىىا جلعُم مشاخل الىلذ عىذ بلُىث 

اإلاثذثُت التي الصمخه  وألاظغوؿيها هجذه ًمع الخعاٍسف  2113ألاولى والتي جيخهي في عام  .2

اإلاشخلت خاـت بمثادت الىلذ بىحه عام واإلاىلىعُت الـىُت  في الـترجحن الخالُخحن. وهزه

في السلم الـجي. وفي  ؤلابذاعُتبؽيل خاؿ بما في رلً ؿىشجه عً الخلالُذ والعملُاث 

خه 2121هزه اإلاشخلت هخب ملاالث عً "الخلالُذ واإلاىهثت الـشدًت" ) (، و"هاملذ" وهظٍش

ت اإلالذظت" و ملاالث في الؽعش والىلذ (، وهخابه عً "الؼاب2121عً اإلاًعادٌ اإلاىلىعي )

(2111.) 

. وفي هزه اإلاشخلت جدثلىس آساء بلُىث عً 2188ؤما اإلاشخلت الثاهُت ؿدعخمش ختى عام  .1

ت اإلاخخلـت لخه باالججاهاث لاحخماعُت والخُاساث الـىٍش وفي هزه اإلاشخلت ًظهش  ،الىلذ ـو

اإلاعاـش"  ألادبلخلالُذ في عً "السبرة وا آخشا(، وملاٌ 2111لىا ملاٌ عً "داهتي" )

(2111( )Traditional and Experiment in Present-Day Literature ًوهخابه ع )

 (.2188"ؤهمُت الؽعش اإلاعاـش" )

 Essays Ancient( "2186اإلاشخلت الثالثت جثذؤ بىخابه عً "اإلالاالث اللذًمت والخذًثت" ) .8

and Modern خمشاس للمشخلخحن العابلخحن، وؿيها وؿاجه، ؿهي عثاسة عً اظ بلى". وحعخمش

التي لم جىً كذ اخخمشث بعذ. في هزه اإلاشخلت ًظهش هخابه "ؿىشة  همى واصدهاس آلاساء

هخاب  2182"، وفي عام The Idea of a Christian Society( "2181اإلاجخمع اإلاعُخي" )

 The Music of( "2181"، وهخاب "مىظُلى الؽعش" )Points of View"وحهاث هظش" "

Poetry" "ىاث الثالزت للؽعش "، زم The Three Voices of Poetry"، وهخاب "ألـا

 .2116مدالشة عً "خذود الىلذ" ؤللاها في حامعت ماوعُىها في عام 

لالحزابُثي على وحه  ألادباكخفشث على  ألاولىآساء بلُىث في الـترة  ؤنمً رلً ًخطر حلُا 

ا في ؼعشه الزي هخثه عً الؽعش اإلاُخاؿ ؤبدازهالسفىؿ، زم  لي الزي هجذ له ـذي كٍى حًز

االسشاب". ألاسكفي هزه الـترة وخاـت في كفُذة "
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عذة  (The Divine Comedy)" ؤلالهُتاهخم بلُىث بؽعش "داهتي" واكخجغ مً "اليىمُذًا 

" ألاستع" و "الشةاعُاث ألاستعاءالسشاب" و "سماد  ألاسكملخىـاث لمنها زىاًا كفاثذه مثل "

ت.وحم اُعها حؽهذ لذاهتي بالخلذًش والعثلٍش

 إليىث والكاثىليكيت:

ا كاوعا، وجمعً بدثل اليازىلُىُت، وهى مزهب سؿن بلُىث ؿلعـاث العفش اإلاادًت سؿمًا

ًُا  ؤعلًبلُىث مىكـه هزا ـشاخت خحن  ؤوضرا مً هزه الـلعـاث. وكذ ًخخز مىكـا مؼال

، مليي في العُاظت، ألادبهه "هالظُيي في ؤ Irving Babbitt ؤظخارهعلى جىحُه  بىاءًا

 ألاوسوةُتالثلاؿت  ؤمشاخذ الذعىة بان ٌعاد الىظش في  بلىووازىلُيي في الذًً". ورهب بلُىث 

ظش هخابه: مزهشاث هدى هبىحه عام. بدُث جثجذ دعاثمها على ؤظغ وازىلُىُت معُدُت )ؤ

بلُىث لم ًإخز  ؤن، على (Notes Towards the Definition of Cultureحعٍشف الثلاؿت 

ؤؿاد مً هزا  وبهمااليازىلُىُت بمعىاها المُم الزي ًاهذ حاهب الىلىط والؽعاثش 

دًجي  بوعاويججاوص الخىاحض اللىمُت في ظجُل خلم مجخمع  بلىاإلازهب مً خُث دعىجه 

. ومً هىان واهذ ألاخشويمترابي، ومً خُث اهخمامه بىلاء الشوح ومعشاها في العالم 

 ؤنمً هاخُت، وجداٌو  ؤلاكلُمُتث بلُىث لسلم لؼت حذًذة للؽعش ججخاص الخىاحض مداوالا

ٌا التي واليىهُت الشوخُت اإلاـاهُم على تالذالل ظجُل في العلثاث لجزل ا.5جلفيها الؽاعش ًداو

خ  ؤن بال 2111اعخىاكه اليازىلُىُت سظمُا  ؤعلًبلُىث  ؤنوسػم  ؼعشه العابم لزلً الخاٍس

" ٌعخبر الذًً هى اإلاالر الشثِس ي مً The Waste Landوؤهمه كفُذة ألاسك والسشاب "

خىاًا العفش بما ؼمله مً مادًت، واوؼماط في الضمً، وةدث عً الىعب، على خعاب 

االلُم الشوخُت، واإلاثادت والخطخُاث العامُت.

                                                 
بلُىث هى مىكف الشؿن للـلعـاث اإلاادًت التي كذمها للعفش، والخل في سؤًه، الشحى  بلى مىكف  5

ا باعخىاق اليازىلُىُت، وظل  ًىادي به مً خالٌ ؼعشه الزي هخثه بعذ  ًُ الذًً، وهى خل ماسظه شسف

ٌ "ألاسك السشاب"، في كفُذة "ؤستعاء الشماد"، و"الشةاعُاث"، وهزلً في معشخُاجه وخاـت "اػخُا

 .اليازىلُىُت"
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الىثحر مً الخعلُلاث  2111سها عام مىز ظهىا وكذ ؤزاسث كفُذة "ألاسك السشاب"

ؿيها ول هاكذ بذلىه. ومً ظٍشف ما ًزهش حعلُم بلُىث هـعه على هزه  وؤدلىوالدعائالث، 

الؽشؾ  بلي امدالشاجه بالىالًاث اإلاخدذة كاٌ: "اصجى مخخلف الىلاد  بخذياللفُذة خالٌ 

كىعت هامت مً هلذ للعالم اإلاًعاـش، واعخبروها وةدم  ؤنهاخحن ؿعشوا اللفُذة على 

تجيىن  ؤنؿةنها لم حعذ  - بلي اباليعثت  ؤماالىلذ لاحخماعي،  ػحر ري  -لؽعىس شسص ي  حعٍش

ا6كىعت مً اإلالملت اإلاىظىمت." بالاهي  بنبعذم الشلا عً الخُاة،  –باإلاشة  ؤهمُت

ً: بذء Ash Wednesday (2180 "ؤستعاء الشماد"كفُذجه  ؤما شث بإمٍش
 

 بًماهه( ؿلذ بؽ

بلُىث اإلاخإخشة حاء  ؤؼعاساعلى الثعث الشوحي الجلي في  الخإهُذ بنه. ةظلىاؤاإلاعُخي وحؼحر في 

ذ عً اعخىاق بلُىث للعلُذة الذًيُت الصخُدت وهي ألاهجلُياهُت.  عالنبةمصخىةا  ـٍش

الذًً في  بلى( ًضداد هضوعا 2180) "ؤستعاء الشماد"ؼعش بلُىث مىز هظم كفُذجه  ؤـثذؿلذ 

بلُىث عً علُذجه في  ؤؿصرالؽعش اإلاعشحي. وكذ  بلىكشب في ؼيله ؤ ؤـثذا مذلىله هم

ا( ؿلاٌ:2188الذوس لاحخماعي للذساما في مدالشاجه "ؿاثذة الؽعش وؿاثذة الىلذ" )

حمُع  بلىًىـز  ؤنالؽعش، مً الىاخُت لاحخماعُت، هى ران الزي ٌعخىُع  ؤهىا هـع ؤ بن"

اث الزوق العام العاثذ.. واإلاعشح في سؤَي هى الىظي ألامثل للؽعش، هما   ؤًًماهه ؤمعخٍى

ا."7للىـع لاحخماعي وؤكىمهاكشب العثل ؤ

اء والتهىم  ألاولىبلُىث مً مشاسجه  *اهخلل ل في ظجُل  بلىاإلاـعمت بالىبًر  ؤلاًمانـشا  وٍى

واضخت في ؼعشه خالٌ العىحن. ؿـي هزا الفشا   ؤوىاسااإلاشهض والسمى  الفادق. وؤن 

خ  Gerontionكفُذة  ال ًخمع الؽاعش خُاجه الصسفُت ؿدعب ولىىه ًخمع الخاٍس

 The Hollow" "الشحاٌ الجىؾ"بالُإط العاخش. ؿـي كفُذة  النهاجيللخالعب  ؤًًماهـعه 

Men ."ؤما" جذوس خٌى خالت مً العذًمُت الشوخُت: خٌى "لُل خلُلي مظلم للىـغ 

                                                 

( وهى عثاسة عً زماوي مدالشاث ؤللاها بلُىث ًىم اخخل هشس ي هىسجحن ألظخارًت 2188ؿاثذة الؽعش" : ) 6"

 .11الؽعش. ؿ

ىسن،  7 ض بىحان، داس الثلاؿت، بحروث، هٍُى  .261، ؿ.2162الجُىس ي، ظلمى السمشاء، الؽعش، لٍى
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وؽاوها، ولىىه تهىم  ؤجمتهىمه اللذًم على  آزاساحعىغ بعن  ؿةنها "ؤستعاء الشماد" كفُذة

. وجدثع الشةاعُاث بعذ رلً خىى عملُت سوخُت ؤلاًمانبذء  ؤمامًخدىم جدىما واعُا 

العملُت الفىؿُت اللذًمت للشةذ خالٌ السعاسة، للىىس الزي ؼع بعذ  بنها –مىجضة 

ت اإلاىدعثت عً  م الخخلي. وؿىق رلً ؿالظلمت، للدعٍى ن بلُىث في هزه اللفُذة ةوٍش

اوول الصسفُاث. ألاكىعتبلعان خاله، وكذ ظلىذ ول  ألاولىًخيلم للمشة 

 املىزوث وجأثيره على شعس إليىث

اإلاىسور واإلاىهثت الـشدًت :"مً عمل الىاكذ ؤن ًشي ألادب سئٍت عمُلت وؤن ًثفشه وله، 

الضمً بمسخت اللذاظت، بل ؤن ًشاه وساء كشاثً الضمً ومعجى هزا ؤن ال ًشاه وكذ مسخه 

ودونها، ؤن ًشي خحر ما هخج في عفشها وخحر ما هخج مىز ؤلـي عام وخمعماثت بعُىحن ال 

ا.8جخخلف هظشتهما "

ل بلى ؿمل اإلاىسور على بلُىث وبلى ؿهم ما ؤلاؿه هى هـعه ؤسي مً   لى ؼئىا ؤن هخـى

: ا معُىت جىضر إلاارا اهجزب بلُىث بلى الؽعشاء ؤمثاٌالمشوسة ؤن ؤكترح على ألاكل ؤظثابًا

، وجثحن هُف ؤؿاد منهم على وحه الذكت، والخاحت جيىن هجري حُمغ وهىزىسن ووىهشاد

ً ألن ؼعشه ًدمل في ول مىلع ؼاهذا على  ماظت ؤهثر في خاٌ بلُىث مما هي لذي آلاخٍش

حي  ليل ؼعب هخب مً كثل ؿهى هُـُت بلاء ما ًلشؤه في رهىه، وعلى جفىسه بن الؽعش "ول  

عخلذ ؤن مً المشوسي للؽاعش ؤن ًيىن جيامل بحن الخالش واإلااض ي الخي ا ًشي عالكت ، َو

ولزا ؿهى بىثُعت الخاٌ ٌعخلذ ؤًًما ؤن مً  –على وعي" ال بما هى مُذ بل بما هى حي" 

 ب
ً
ل بهه عالماث الؽاعش الىاضج "ال ؤهه ؿدعب ًختزن اإلاىسور الزي ظل مً كثله معىال

اٌعُذ خثً ؤهبر عذد مً واكاث اإلاىسور اإلاـىىت". 

"ظثً عىاـش اإلاىسور لجاء حعثحره ؤؿمل بالذاللت مً كىله" خثً واكاجه ولعله لى كاٌ :

ا"ؿثمثل هزا العثً وخذه ًفثذ هخاج الؽاعش خفًثا واهخىاًصا". 

                                                 
 مً ملذمت الؼابت اإلالذظت. 8
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ؤي جىسٍث العالف للسالف ٌعجي ؤجثا  وشق الجُل  ،لىً بن وان الؽيل الىخُذ للمىسور

العابم لىا مثاؼشة في ظجُل هجاخه بىالء ؤعمى ؤو باهلُاد ؿمً الخم كىًعا ؤن جخزٌ 

االىاط عىذ اإلاىسور ولاجثاعُت.

ا ًُ خ خىلب خًعا جاٍس خي ًخممً  ،حعلم الترهت اإلاىسوزت ًيلف حهًذا وعىاًء ٍو والخغ الخاٍس

خي ًمىش اإلاشء ؤن ًىخب وكذ بدساوا إلاط ي  اإلااض ي وؼ هىده في الخالش مًعا، والخغ الخاٍس

جمثل حُله في ؿخ عظامه، وهى ًدغ ؤن ألادب ألاوسوتي مىز هىمحروط وؤن ؤدب بلذه وله 

وؤنهما ًالـان هظاًما مجخمًعا في آن واخذ. وهزا  ،في هىاق رلً لهما وحىد مًعا في آن واخذ

خي وهى بخعاط بالالصماوي مثلما هى بخعاط بالضماوي، وبهما مًعا، هى الزي  الخغ الخاٍس

ا خادا. ال  ًُ ا في اهدعابه لعفشه وع ًُ ا على مياهه في الضمان واع ًُ ا وواع ًُ ًجعل ألادب بجثاع

اث  يي بل ؤن هثحرا مً رهٍش وعخىُع ؤن هلٌى بان بلُىث كذ اهـفل عً اإلاىسور ألامٍش

وبلى حاهب هزه  .ا هاما مً ججشةخهوؤـثذ حضءًا ،عهىده ألاولى في بىظىً كذ دخل في ؼعشه

ا ،اإلاازشاث مً اإلاىسور ًُ ا وان ؤم ؤوسوة ًُ ى ه  ،ؤمٍش هىان مازشاث جللاها بلُىث مً مًعاـٍش

ا.ؤمثاٌ بىهذ وحُمغ

 إليىث وجأثيره على الشعس العسبي الحدًث: صالح عبد الصبىز همىذحا 

را ؤزش ملمىط في الؽعش العشتي الخذًث، ظىاء حاء الخإزحر مثاؼًشا ؤو  للذ وان ؼعش بلُىث

بن مشخلت الثالزِىاث مً اللشن اإلااض ي ؼهذث ـشاعا بلؽ ؤؼذه، خحن بشصث  .ػحر مثاؼش

ب ودعاة اإلاداؿظت على الترار، ؿهزا الؽاعش ـالح عثذ الفثىس ًشي  مىاكف دعاة الخؼٍش

ثت اإلاعخدذزت.  ؤهه مً المشوسي اإلاضج بحن الثلاؿخحن: ُلت والؼٍش االعشةُت ألـا

 .وكذ بذا عثذ الفثىس مـخىها بالشواد ألاواثل الزًً مذوا حعىس الثلاؿت بُيىا وةحن الؼشب

هه في الىكذ الزي ًشي ؿُه ؤن الثلاؿت العشةُت العلـُت ال جـي بداحاث العفش، ٌسسش ةؿ

مىه بإن الثلاؿت جشار بوعاوي حي مً ؤولئً الزًً ًشةىىن بحن الثلاؿت ولاظخعماس، بًماًها 
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مخجذد. ومً زم امتزحذ في هـعه سواؿذ الثلاؿخحن امتزاحا عجُثا ليي حعبر آخش ألامش عً 

ا.9ؤلاوعان

اء" ًشدد ما ًلشؤ مً  –هما اتهم العلاد مً كثل  –للذ اتهم ـالح عثذ الفثىس 
 
بإهه "خىـ

ؿلذ سمي  ،الفثىس ؤكس ى وؤؼذبل واهذ التهمت التي سمي بها ـالح عثذ  ،هالم الؼشةُحن

ت ،العلاد بإهه هاكل معلىماث ؤما ـالح عثذ الفثىس  ،ٌعشب ما في دواثش اإلاًعاسؾ ؤلاهجلحًز

ؤي اهه لم ٌعش ب  –ؿلذ واهذ تهمخه اهه ًـشك على الؽاعش العشتي خعاظُت الؼشةُحن 

ا10بعن اإلاعلىماث، ولىً خاٌو ؤن ٌؼش ب سوح الؽعش العشتي.

إلالل والعإم معخىسدة مً الؼشب اإلاهترت الثالي )بلُىث بالزاث( وبرا وان بن مؽاعش الخضن وا

ـىث ؼاعشها في الخعثحر عً هزا الخضن ؼجُه بفىث بلُىث، ؿةن خضن الفثىس ال ًضاٌ 

وؤعخلذ ؤن كشاءة مً ؤلاهجلحز لم  ،إلاثلف مفشي في الىفف الثاوي مً اللشن العؽٍشً

س اخخاس ؤن ًمدىس مً اإلافىلر الؽعشي اللذًم وعم بن عثذ الفثىا .ًخىئىا هبرجه الساـت

)بخعثحر بذس الزًب( لِعخمذ مً جشار زلافي ؤوظع، ؤو حهذ في جىظُع بواسه الؽعشي )بخعثحر 

ف( بدُث دخلذ في معاهُه مًعان جشهها الؽعشاء الؼشةُىن. امفىـى ظٍى

ًذ )ٌعجي به بال ؤن اعخماد الؽاعش للمفىلر الؽعشي الجذ - في ملذمخه -ؤؼاس بذس الذًب 

ا.كالب الؽعش الخش( كذ ؤجاح له ؤن ٌؼترؾ مً جشار الؽعش ألاوسوتي –ػالثا  –

في وحذان عثذ الفثىس ؤهثر مً  بلُىث .ط . ث.اخخلهاال ش يء ٌعبر عً عمم اإلاياهت التي 

ـه له بالعظمت. ؿـي ظُاق خذًثه عً اللشاءاث ألاولى بلٌى عثذ الفثىس "بن ظالٌ  ـو

". 11ول هزه اللشاءاث جالؼذ عً راهشجه الجمالُت ولم ًثم ظىي ظالٌ بلُىث العظُم

ف بلُىث لعضسا باوهذ ـذًله الخمُم عىذما خاوثه في  ف ؿُه ظالٌ مً ـو وهزا الـى

)ألاسك السشاب( بلىله :"بلى اإلاثذ  العظُم" لِغ هزا ؿدعب، بل ؤهه ًفف  ءبهذا

                                                 
9  ، ا.22،  ؿ2132ؿفٌى

ا.2132ًىلُى  ،8ؿفٌى  10
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م ـذًله بذس الذًب، الياجب والىاكذ  اهدؽاؿه إللُىث بإهه وعمت ظاكها هللا بلُه عً وٍش

ت كشاءة ؤؼعاس بلُىث. االزي هُإ له ؿـش

غ ع ه عثذ الفثىس بلى كشاءة ؤؼعاس بلُىث ؿان لَى ىك وان ؤٌو وبرا وان بذس الذًب كذ وح 

مً لـذ هظشه بلى اظم بلُىث. للذ" هثي بلُىث بلى بالدها ألٌو مشة على ــداث هخاب 

غ عىك عً ألادب ؤلاهجلحزي الخذًث غ عىك خزسها مىه هإهه الخلىي  ،لَى ولىً لَى

هزه اإلالىلت واهذ مدعشعت في هظش 12العامت خحن كاٌ بهه ؼاعش عظُم وسحعي عظُم ؤًًما 

ا خُث لم جىً ؤؿياسه عً اإلااض ي ظىي  عثذ الفثىس، ؿةلُىث ًُ ا وال سحع ًُ لم ًىً هشوة

سػثت في عشك الخالش، ليي ًيىن خاؿًضا ألبىاء الخالش ؤن ًخجاوصوا ؿلشهم الشوحي 

ت )اإلاىسور 13والـىشيا . هزه الشئٍت الجذلُت هي التي ؤزاسث بعجاب عثذ الفثىس بىظٍش

ت(. خه اإلاؽهىسة )شلها بلُىث في ملالألادتي( على خذ حعثحره التي ع الخلالُذ واإلاىهثت الؽعٍش

لٌى اهه اظخعان بها بإوظع   للفشا  بحن اللذًم والجذًذ ٍو
ً
ت خال وهى ًشي في هزه الىظٍش

مما اظخعان بها بلُىث هـعه، إلعادة كشاءة الترار العشتي والؽعش العشتي اللذًم: " ؿىدً 

. هىظش في هزا الترار 14اللِغ مشئاؤبداحت ملخت بلى ؤن وعُذ الىظش في جشازىا الؽعشي مىز 

ا.15بملاًِعىا الجذًذة، زم وعدثلي مً هزا الترار ما هشاه مالثًما ألرواكىا وؤهـعىا

ت ؿإٌو ما لـذ هظش عثذ الفثىس في ؤظلىب بلُىث هى اللؼت  على معخىي الىخابت الؽعٍش

: "خحن جىكـذ عىذ الؽاعش ث. ت ًلٌى ـجي ط. بلُىث في مىلع ؼثاتي لم حعخىك الؽعٍش

ت ؿلذ هىا هدً والجع الؽعشاء هدشؿ  .ؤؿياسه ؤٌو ألامش بلذس ما اظخىكـخجي حعاسجه اللؼٍى

ا16“.اعلى ؤن جيىن لؼخىا مىخلاة جخلى مً ؤي ولمت ؿيها ؼثه عامُت ؤو لاظخعماٌ الذاسج 

                                                 
 .811اإلافذس العابم ؿ 12

 .800اإلافذس العابم ؿ 13

 .818اإلافذس العابم ؿ 14

ا.211 اإلافذس العابم ؿ15
 .211م. ؿ  2132بحروث،  -اكشؤ داسا –ـالح عثذ الفثىس  –خُاحي في الؽعش 16
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ل بلُىا مً جشار  للذ ؤلُف بلى اإلاىسور العشتي مىسور حذًذ، ًخمثل في ما ـو

وما اظخىعىا ؤن هخعشؾ علُه مً  ،وما جشحمه العلاد لىلُم هاصلذ .تالشوماهدُىُت الؼشةُ

وهى اإلاعجى الزي  ، traditionالترار الؽعشي الؼشتي. وكذ اظخعملذ ولمت مىسور بمعجى

اط. بلُىث في خذًثه عً اإلاىسور واإلاىهثت الـشدًت. ؤؼاس بلُه

الـىُت التي حزبخه في  وخاـت علالهِخه ،خاٌو ـالح عثذ الفثىس ؤن ًخعلم مً بلُىث

ا.ـثاه ومىلع ؼثابه والصمخه بلى آخش عمشه

ألادًب بذس الذًب وان ؤٌو مً عش ؾ عثذ الفثىس بؽعش بلُىث، ال اظمه ؿدعب )ؿلذ وان 

كعم اللؼت العشةُت(. ووان  –اظم بلُىث على سؤط ألاظماء التي جىىم في ؤسوكت ولُت آلاداب

غ  .ُىث وػحره مً الؽعشاء ؤلاهجلحزعثذ الفثىس ؤؿاد خلا مً كشاءاجه إلل وكذ ؤكش له لَى

ت ا.عىك بةجلان ؿً "الثاالد" ؤو اللفت الؽعٍش

اظخلهم عثذ الفثىس مً اإلاىسور ألادتي ألاوسوتي اظخلهاًما باسًعا،  ؿـي كفُذجه "لخً"

ثا" مً بلُىث )ؿهىان بِخان ًلٌى بذس الذًب ؤهه ؤخز ٌؽحر بلى هزًً هما " بىفهما جلٍش

 ً اج، بشوؿشون(:  ،في " ؤػىُت خب الـشدالعىٍش

اوال ًىاظثجي ؤن ؤوىهه، ،بوي لعذ ألامحر هاملذ

اواخذ ًىـع لُىبر اإلاىهب ،بوي هجُل في خاؼِخه

والخلُلت ؤن عثذ الفثىس جفشؾ ؿيهما جفشؿا ػحر كلُل، معدثحًرا بزلً جشار بلُىث 

 جاؿًها مخذجًشا .الؽعشيا
ً
ًيخمي بلى وثلت  ،ؿمعشوؾ ؤن كفُذة بلُىث جفىس مجذا

ا.ؤسظخلشاوُت

مخي  في خحن ؤن كفُذة عثذ الفثىس جفىس خب ؼاب ؿلحر ًدترق ؼىكا بلى العذالت، ٍو

مً ؤحلها بيل ش يء ختى هىس عُيُه. للذ خاٌو الؽاعش الؽاب في هزه اللفُذة وػحرها ؤن 

ا.17ًترحم اإلالىلت الىلذًت اإلابهمت " بلُىث ؿىان عظُم ولىىه مـىش سحعي" 

                                                 
ت 17  .2113 –"مجلت ألادب" اللاهٍش
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ؤن ًثح ن خىش الخللُذ آلالي للىىاحي الؽيلُت العىدُت في  18مذ مفىـى بذوياخاٌو مد

الح عثذ الفثىس. خلا بن بفماث  ؤظلىب بلُىث، معدؽهذا بإمثلت مً ؼعش العُاب ـو

ىه الالخلت "الىاط في بالدي" لِغ على  بلُىث في ؼعش عثذ الفثىس جخطر ؤهثر في دواٍو

ت ؿدعب، بل على معخ ت.معخىي اللؼت الؽعٍش اىي اإلاعاوي وألاخُلت، والشئي الؽعٍش

 الاغتراب:

خه مً –بلُىث ؼاعش وؽإ في الىالًاث اإلاخدذة زم هجشها  ه وخشمان رٍس سػم اعتراك ؤبٍى

ؿهى بهزا كذ  .بهجلترابلى ؤوسوةا خُث دسط كلُال في العىسٍىن زم اظخىوً  -محرار العاثلت

ثا في  احخث حزوسه مً مجخمعه ولعل هزه واهذ وال  .بِئت ؤخشياوؤظشجه لُعِؾ هجخا ػٍش

هزه صادث مً بخعاظه بما ظمُىاه هجشة بلُىث  19جضاٌ ظاهشه عامت بحن ؤدباء الؼشب

ولىنها ؤهذث ؤًًما ؼعىسه باإلاإظاة الزي ًإحي مً اهـفام اإلاشء  ،" مً هاخُتلاهخماءعاإلاُت "

  .عً حزوسه في ألاظشة وفي الثِئت، وفي الخللُذ الـىشي ولاحخماعي

 ت هقدًت مع بعض قصائدهوقف

 أغىيت حب أللفسيد بسوفسوك

ذ بشوؿشون العاحض، هى شسفُت جمُل  ، اهتزعذ مً الخُاة اإلاًعاـشة  بلىج. الـٍش الهٌض

لتها جمثل عجض  الخذًث عً معالجت  ؤلاوعانآهزان، الخُاة الشؿُعت والخلحرة، لىنها بىٍش

اؤولاعه معالجت مثاؼشة.

بشوؿشون لِعذ هزه ؤػىُت باإلاعجى اإلاخعاسؾ علُه بر هي باألخشي خىاوش ججٌى في رهً 

. ؿهى مىخئب ػاًت الىأبت ومخإلم حذا لعجضه عً جدلُم ـاخب الصسفُت التراحُذًت

لىا في ظُاق  ًخطرخذ، هما  ؤكص ى بلىسػثاجه وومىخاجه ومثله العلُا. اهه سحل متردد 

اٌ:اللفُذة، بر ًلىا

                                                 
18 ،  .11ؿ .2132ؿفٌى

ل  -بر هجذ عضسا باوهذ هـعه 19 يي ألـا خُث  بًىالُايهاحش بلى ؤوسوةا مخىلال بحن بالدها معخلشا في  –ألامٍش

ً زاوي عام  غ هاحشا دبلحن في  .2111جىفي في حؽٍش  .لُعِؾ في ؿشوعا بًشلىذاوهشي حمِغ حَى
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"Let us go then, you and I, 

When the evening is spread out against the sky 

Like a patient etherized upon a table" 

اادعىا همط ي برن ظىًٍا

اخُىما جىدؽش ظلمت اللُل جدذ ــدت العماء

اس كذ اظخللى على مىمذة العملُاثهمٍشن مخذ ا

هه في ببحن شسفِخحن مخخلـخحن،  كاثمألٌو وهلت ؤن هزا الخىاس  ؤرهاهىا بلىوكذ ًدثادس 

( لىـغ الصسق )بشدؿشدن(، ؤو بحن The Id( والهي )The Egoالخلُلت خىاس بحن ألاها )

ن الزاث اإلاخخجئت في بىاوً الىـغ ػحر حالؽعىس والالؼعىس، ؤو بحن العلل الىاعي اإلاـىش وة

االىاعُت خُث الشػثاث اإلاىثىجت والذواؿع الخثِعت.

الصجاعت  ًىلفهثحر وػحر كادس على جدلُم سػثاجه. ؿبروؿشون هه ٌعاوي مً عجض هب

ًدٌى دون  هالخاهت خُث اليعاء والسمش ولىً جشدد بلىهه ًشػب في الذخٌى ب. وؤلاكذام

ارلً، ؿهى مفاب بذاء التردد. هم جىلفه الصجاعت واللذسة على خل مؽاوله العاوـُت.

رق العمع لعله ًجذ خال إلاؽيلخه عىذ داخل الىشكاث السالُت لِعت لاهضواء بلىهه ًمُل ب

ً. والىدُجت الخخمُت لهزه الخالت الىـعُت ؤن ًترن بشوؿشون سػمًا ا عىه عالم الىاكع آلاخٍش

ٌا برلُعِؾ في عالم الىهم والسُاٌ مخخللا ألاعزاس المعُـتـ  ا:ًلى

Do I dare 

Distribute the universe? 

اؤحشئا ؤهاؿهل 

اــى اليىن؟ ؤعىشا ؤن

ا:هـعه بهزه اليلماثزم ًىمئن 

For I have known the all already, known them all 

Have known the evenings, afternoons 

I have measured out my life with coffee spoons; 

I know the voices dying with a dying fall. 

Beneath the music from a farther room. 

So how should I presume? 
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اللذ عشؿذ الىاط حمُعا، عشؿتهم ولهم

االفثاح وتعذ الظهحرة وؤوكاث ألامعُاثهما عشؿذ 

االلهىة، بمالعموهمب معحن خُاحي 

ىاثاعشؾ هزه  بوي االتي ظشعان ما جخالش ى ألـا

ااإلاىظُلى اإلاىثعثت مً الدجشة الثعُذة، ؤوؼامؤمام 

ة  ؤعاودؿىُف  ا"برنالىش 

لع في ػشام  ٌعجض بشوؿشون العُذاث اللىاحي ًترددن عليها،  بخذيعً الذخٌى للخاهت ٍو

اللهىة ومً  ؤكذاحمجمىعت مً  ؤـثدذلىىه ػحر كادس على الخشهت، ؿالخُاة باليعثت له 

اخاؿخت. ؿُعبر عً جشدده كاثال: ؤـىاث

And would it have been worth it, after all 

Would it have been worth while, 

After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets, 

After the novels, after the tea cups, after the skirts 

That trail along the floor 

And this, and so much more? 

It is impossible to say just to say what I mean! 

 

اهزهكُمت ؿعلتي  ؤسيا ؤنهل لي بعذ ول رلً 

اوما حذوي بزٌ الجهذ في ظجُلها،

ابعذ ػشوب الؽمغ وؤؿىُت اإلاىاٌص والىشكاث اإلاثللت،

ابعذ كشاءة اللفق وجىاٌو ؤكذاح الؽاي وظهىس الجىهالث

االسؽجُت ألاسكالتي ججش ؤرًالها اليعاء على 

ا؟ؤًًماول هزا، بل وؤهثر مىه 

اعما اعىُه بالمثي! ؤؿصر ؤنمً الععحر 
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ه ظشعان ما ٌعذٌ عً ىىفي بدش الخإمالث، ؿُخخُل هـعه ألامحر هاملذ، ل ٌؼشق بشوؿشون

ـمل  ٌعذي الىصر وؤلاسؼاد  ؤنًيىن بىلىهُىط هذًم اإلالً الزي اعخاد  ؤنهزه الـىشة ٍو

ابشوؿشون. بلُهلؼحره، وهزا ول ما ًدخاج 

 interiorمً اإلاىهىلىج الذاخلي  ؤلاواساوهىزا ٌعخىشد بشوؿشون في جإمالجه داخل هزا 

monologue، باألخشياالتي هي  ألاؿياساهزه  ؤنالخلُلت اإلاشة، وهي  بلىًفل  ؤن بلى 

، ؿلم جدلم له ؤي ش يء مً مأسةه. وهىزا ًلف ألاخالمعالم  بلىهىاحغ، ججشه وساءها 

ابشوؿشون في خحرة بالؼت ؿُيخابه ؼعىس بالىلق:

ا

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? 

I shall wear white flaunted trousers, and walk upon the beach 

I have heard the mermaids singing to each to each 

I do not think that they will sing to me 

ٌا ؤنللسلف؟ هل لي  ياؿهل اوشح ؼعشا اخىخت؟ ؤجىاو

اظإسجذي بىىلىها مً الـاهلت الثُماء وؤظحر على الؽاوئ

االثدش وهً ًىاححن الىاخذة منهم ألاخشياخىسٍاث للذ ظمعذ 

اؤًًما ؤخالهً ظِىاحُىجيال 

عوهىزا ًخخلي ؼعىسه بالىلق بإخالم ًلظخه وةـؽله  ؤي جىاؿم بحن  بًجادؤمام  الزَس

ن الشػثت والعمل على جدلُلها، ؿحزداد ؤإلاه وخاـت خُىما ًدثحن له حالخلُلت السُاٌ، وة

ش بحن خالخه  ت وعشاجغ الثدش في مىاحاتهً وػىائهً ومشارلً الخىاكن اإلاٍش هً. وتعذ خاإلاخٍض

ل به  خذ الجبن، جمجى لىـعه اإلاىث.  بلىؤن ؤًلً هزه اإلاشخلت مً زجله الؽذًذ الزي ـو

ادؿً مؽاوله الىـعُت والعاوـُت. آلان ؤمامهؿهل العجُل الىخُذ 

اث  ؤظاظابلُىث ًخخز اإلاىهىلىج  ؤنهشي مما ظثم،  إلاىهجه ؿخيعاب اإلاؽاعش والزهٍش

ابخللاثُت مدثثت.
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مً آماٌ صاثـت، وتعذ  بههزه اللفُذة ججعذ لىا ما وعاهُه مً ًإط وكىىه، وما هدغ 

عً خلُلت الخُاة، وحهل مىثم بإظشاس اليىن، وحىهش الىحىد، وخلي بحن الخلُلت 

اوالسُاٌ.

في  ؤًًماا، جدذر عنها بلُىث ؿىشة الُإط واللىىه وؿلذان ألامل بهزه الخُاة وةلُمه

ت حمًعاء مىز السلُلت ألاولى ختى ًىمىا  كفُذة ألاسك والسشاب ولمنها اظخعشاك للجؽٍش

هزا. ومً اإلاعخلذاث واإلاثادت التي ظادث اإلاذهُاث العاإلاُت اللذًمت في الهىذ والفحن ومفش 

ظيان ألاسك والسشاب . بن ؤوسوةالاججاهاث الـلعـُت الخذًثت في  بلىومملىتي بابل وؤؼىس 

ربل الضس   ولم حعذ للخُىاهاث ؤًت كذسة على  ؤنًخمىىن ألهـعهم اإلاىث وخاـت بعذ 

بعذ الخشب العاإلاُت  ؤوسوةاؤلاخفاب. ؿلم اللدي؟ ألاسك والسشاب في هظش بلُىث جمثل 

افي ألاخالق، وتعًذا األاولى، خُث ؼهذث جلً الـترة جشؿ
ً
 ا عً ملىماث الخُاة ؤو حهال

ا بلىة اإلاادة، وصعضعت في اللُم الشوخُت. ولهزا وان وما صاٌ لهزه شها ألاولُت وؤًماهًابعىاـ

.ً ت في هـىط اإلاـىٍش االعلُذة ؤـذاء كٍى

ل بلُه   The Hollow Menوهالخظ ؤًًما ؤن كفُذة الشحاٌ الجىؾ جثحن لىا ؤكص ى ما ـو

ً( في هظشه ما ه م بال جمازُل ملُئت بلُىث مً ًإط، ؿشحاٌ العفش الخالش )اللشن العؽٍش

: اباللؾ، بر ًلٌى

We are the hollow men 

We are the stuffed men 

Leaning together 

Headpiece filled with straw, Alas 

Our dried voices, when 

We whisper together 

Are quite and meaningless 

As wind in dry grass 

Or rats' feet over broken glass 

ا  
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اهدً الشحاٌ الجىؾ

اهمُل مشخا

اوكذ امخألث سئوظىا باللؾ، وؤظـاه!

احاؿت ؤـىاجىابن 

اخُىما هتهامغ مًعا

اهادثت ال معجى لها

ذ في الخؽاجؾ الجاؿت اوالٍش

اؤو وكع ؤكذام الجشران على الضحاج اإلادىم

ؤسك ألامىاث والفثاس وكذ خلذ مً ؤي مظهش مً مظاهش الخُاة،   السشاب،هزه هي ألاسك 

ىام سمض لعثادة جل ىام في ول سهً مً ؤسوانها، ؿُمش  لها الشحاٌ الجىؾ. وهزه ألـا ام ألـا

اإلااٌ ؤو الؽهىة ؤو الجاه. بن هجم هزه العثاداث ولها ظخيىن نهاًخه ألاؿٌى ال مدالت بن 

اعاحال ؤو آحال.

This is the dead land 

This is cactus land 

Here the stone images 

Are raised, here they receive 

The supplication of dead man's hand 

Under the twinkle of fading star 

اهزه ألاسك اإلاُخت

اؤسك الفثاس

اخحن جيخفب ألاوزان

اوخُث هخللى

االمشاعت مً ؤهف اإلاىحى

اهدً ألألة هجم خاؿم
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 هقدًت هصىص من هماذج

الىاكذ الـجي السالق، ؤي الىاكذ الزي ًىخب لُـعش لىها مً الجذًت ؤو ٌعىي دسظا  "بن

إلادترفي الـً، بهما هىلم علُه اظم هاكذ باإلاعجي المُم. ؿلذ ًدلل اإلاذسواث الخعُت 

والثىاعث اإلاادًت لها، لىً مشماه مدذود هما ؤن مشاهه العللي ال ًخلى مً ألاػشاك 

عهل علُىا ؤما م لُم ؤهذاؿه ؤن هىدؽف اإلاداظً والمعف إلهخاحه هزا، والىىاًا. َو

ىـُىا في هزا العذد ؤن  اب كالثل ولىلذهم ؤهمُخه في خذود بمياهُاتهم. ٍو
 
ومثل هاالء الىخـ

ؿلذ ؿاكه في عذم مثاالجه وخلىه مً   Drydenؤما دساًذنCampion  هزهش اظم وامثُىن.

خه العللُت. وم ن لىا خٍش ع رلً ؿةن دساًذن ؤو ؤي هاكذ ؤدتي في اللشن ألاػشاك الزاجُت، ؿثح 

العابع عؽش لم ًىً خش الـىش برا ما كىسن بشؼـىوىد على ظجُل اإلاثاٌ. ؿهىان لاججاه 

ع ؤهثر مً اللُام باألبدار ومشاحعت اللىاهحن اإلالثىلت ؤو كلبها سؤظا على  الذاثم هدى الدؽَش

ن العللُت الخشة هي التي جىشط ول علب، ولىا في ؤخش ألامش وعُذ بىاء اإلاادة هـعها. ب

امجهىداتها هدى الثدث ولاظخلفاء".

ا.22ــدت  -الؼابت اإلالذظت: ملاالث في الؽعش والىلذ

“The purely „technical‟ critic – the critic, that is, who writes to expound some 

novelty or impart some lesson to practioners of an art - can be called a critic 

only in a narrow sense. He may be analyzing perceptions and the means for 

arousing perceptions, but his aim is limited and is not the disinterested exercise 

of intelligence. The narrowness of the aim makes easier the detections of the 

merit of feebleness of the work; even if these writers there are very few – so 

that their “criticism” is of great importance within its limits. So much suffices 

for Campion. Dryden is for more disinterested; he displays much free 

intelligence; and even Dryden – or any literary critic of the seventeenth century 

– is not quite a free mind, compared for instance, with such a mind as 

Rochefoucould‟s. There is always a tendency to legislate rather than to inquire, 

to revise accepted laws, even to overturn, but to reconstruct out of the some 

material. And the free intelligence is that which is wholly devoted to inquiry”.      

Ibid., The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism. London 1920 – 

Reprinted 1957, pp.11-12.  
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ليىث ًىم احتل كسس ي إ(، وهى ثماوي محاطساث ألقاها 2188"فائدة الشعس" ) .1

 الشعس.  ألستاذًتهىزجن 

 عن آلهت غسيبت"  .6
ً
 2188(، زالر مدالشاث ؤللاها في سةُع After Strange God)"بحثا

 بجامعت ؿشحُيُا.

 .1936( Essays Ancient and Modern)"مقاالث قدًمت وحدًثت"  .1

 .2180( The Idea of a Christian Society)"فكسة مجتمع مسيحي"  .3

 .2183( Notes toward a Definition of Culture)"مالحظاث لتعسيف الثقافت"  .1

ذة، مع كىع (، 2181-2121"مقاالث مختازة" ) .20 جمم الىخب ألاستعت ألاولى في هزه الجٍش

وثعت  -بعىىان "ملاالث مخخاسة 2110اخشي عذًذة ؤلُـذ اليها، زم ؤعُذ وثعه عام 

 حذًذة".

ظهشث مخـشكت  ؤخشيامجمىعت لمذ ملاالث (، 2116"في الشعس والشعساء" ) .22

 .ومعظمها مما ظهش خالٌ الخشب العاإلاُت الثاهُت ؤو بعذها

 خاجمت

بشادلي الزي هخب سظالت  ؤلاهجلحزياجمدىسث دساظاث بلُىث الـلعـُت خٌى الـُلعىؾ 

زش بالؽ على سئٍت بلُىث ؤفي حامعت هاسؿاسد عىه، هزه الذساظت التي وان لها  الذهخىساة

ت وعلى العالكت بحن الـشد واإلاجمىعت. زم دسط بلُىث  والـلعـت في ؿشوعا  ألادبالؽعٍش

. في ملالت له 2128عام  ألاولىهجلترا وتعذ اهذال  الخشب العاإلاُت ب بلى، كثل عىدجه وؤإلااهُا

عً "ؼعشاء ما وساء الىثُعت" ًلٌى بلُىث "خماسجىا اإلاًعاـشة التي ججمع بحن الخعلُذ 

الخظ ؤهه ًخىحب على الؽاعش ؤن  ع، ال بذ ؤن جادي بلى هخاثج مخىىعت ومعلذة. ٍو والخىَى

مً مضج اللؼت في اإلاعجى. هزه  –، ليي ًخمىً عىذ المشوسة ًيىن ؤهثر ؼمىلُت وؤهثر ػمىًلا

اإلاالخظت ما هي بال ماؼش ألظلىةه الؽعشي بذًءا مً بشوؿشون ومشوًسا باألسك السشاب. للذ 

حعلم بلُىث مً داعمه ومعدؽاسه الؽاعش عضسا باوهذ ؤن ًخص ى العالظت الشوماوعُت، 

عخمذ على الىظُي الؽعشي ؤهثر مً اعخماده على اشسفُت الؽاعش هعامل مهم. َو
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ا، ووظُـخه ال جخإحى  ا ؤهثر مىه هظشًٍ ًُ ًامً بلُىث ؤن منهاج الىلذ ًيثغي ؤن ًيىن منهاًحا عمل

لت في مجاٌ الىخابت الجُذة. وهىا  بال بالعثل الخىثُلُت اإلاثيُت على السبرة واإلاماسظت الىٍى

جي الجُذ ًترن في هـغ اللاست العملي الزي ًذعى بلى ؤن ؤلاهخاج الـ لالججاهًخعشك بلُىث 

ا مً ؼإهه حلب اإلاخعت الـىُت والؽعىس بالشاخت والشض ى هىدُجت لخالت  ًُ ؤزًشا خعًىا واًجاب

االخىاصن التي ًدغ بها اللاست بعذ اظخمخاعه الخلُلي بالعمل الـجي.

شي ؤن عملُت  ًىضر لىا بلُىث ؤن هىان ـلت وزُلت بحن العملُاث الىلذًت وؤلابذاعُت ٍو

فىغ ال سلم في مجمىعها ال جخشج عً وىنها عملُت هلذًت. ؿالياجب الزي ًخخاس ولماجه ٍو

خخبر ممامُىه، بهما هى مثذ  بلذس ما هى هاكذ بر ؤن عملُاث لاخخُاس والفُاػت  جشاهُثه ٍو

اولاخخثاس ما هي بال عملُاث هلذًت بلذس ما هي ببذاعُت.

ًُا 20برا وان والط ظدُـيغ ا اًجاب ـً ط.  ا مً ؿلعـاث العفش اإلاادًت، ؿةن ث.كذ وكف مىك

سؿن هزه الـلعـاث سؿًما كاوًعا، وجمعً بدثل  –على الىلُن مً رلً  –بلُىث 

ا مً هزه الـلعـاث. هجذ بلُىث  ًُ بعذ اعخىاق  –اليازىلُىُت وهى مزهب ًخخز مىكـا مؼال

اإلاشجثي بمادة  ًثدث بهذوء عً الهذوء والىمإهِىت والعالم الشوحي –اإلاعُدُت اليازىلُىُت 

األادب الذًيُت والفىؿُت.

خاص بلُىث على حاثضة هىةل في ألادب بـمل ــاجه ؤلاًجابُت التي اؼتهش بها، وةـمل 

لي. امهىِخه وؤهمُخه هؽاعش سمضي ومُخاؿحًز

  

                                                 
ىىىي ؼعشه على سؿن للمعلماث  20 هى ابً العفش، ٌعبر بؽيل بًجاتي واضر عً الذعىة اإلاادًت، ٍو

ا مً ؿلعـاث العفش اإلاادًت، على هلُن بلُىث  ًُ ا بًجاب ـً الشوخُت التي دعذ بليها ألادًان، ووكف مىك

 الزي سؿن هزه اإلاادًاث سؿًما كاوًعا.



  وهماذج جطبيقيت  ألازكان ألاساسيت لىظسياث إليىث في الىقد 

 201 ،تــد، (1021) 6 اإلاجمع، العذد
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امالخظاث 

لت عشله. ااإلالاٌ ؼامل بمدخىاه الىظشي والخىثُلي، ومنهجي في وٍش

ل الجاهب الخىثُلي اإلاخمثل بفالح عثذ الفثىس. ؤكترح ؤن جخم بلاؿت على 
 
العىىان ال ًمث

االعىىان حؽمل هزا الجاهب.

م داخل اإلالاٌ ًيثغي جىزُلها.
 
اهىالً مىالع لم جىز

بها. ت وثاعُت ًيثغي جفٍى اهىالً ؤخىاء لؼٍى

اًيثغي جشجِب كاثمت اإلاشاحع العشةُت ؤلـثاثُا خعب اظم عاثلت اإلاالف.

ب كعم  ًيثغي لاهدثاه بلى ؤهه ال ًىحذ ؿشاغ كثل عالماث التركُم وبهما بعذها، وكذ جم  جفٍى

 ؤجشن رلً للمالف. منها، لىً لىثرتها

 

 


