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فتاًِ هٌصَری جوشیدی

*

تاریخ القبَل49/5/5 :

الملخص
َّ هظـِٖ لـِٖ ثي هحوس لـِٖ ثي هحوس حسي لـِٖ الوٌِلَؿٖ ٍّوَ هوي األزثوب
الصٗي ٗبى لـطٗٔتْن اإلًشبئ٘ٔ أحط ُٖ الز٘ل الوبػٍُٖ .لِسَ ُٖ هٌِلَؽ ،هي طوو٘س هظوط
ٍتلّٖٔ هلَهِ ُٖ األظّطٍٗ ،بى ٗو٘ل الٖ هـبلؤ ال٘تت األزث٘ٔ ٗخ٘طاًٍ ،لعم الش٘د هحووس
هجسُ ُؤُبز هٌُِ .بًِطز ثؤسلَة ًٖٔ ُٖ ضٍاٗبتِ ٍٗتجِٗ ،وب تو٘ع شوطُ ثطٓٔ ٍهصٍثٔٓ ،وبم
ثتطرؤ الوسٗس هي األهوبل األزث٘ٔ ٍاإلٓتجبس هي ثوغ ضٍاٗبت األزة الِطًسوٖ الشوْ٘طٓ
ثؤسلَة أزثٖ هو٘عٗ ،وب تو٘ع ثظ٘بًٔ هطث٘ٔ ُٖ ًبٗٔ الزوبل ٍالطٍهٔ .لن ٗحلوٖ ثبروبزٓ
اللٌٔ الِطًس٘ٔ لصلٖ استوبى ثؤطحبثِ الصٗي ٗبًَا ٗتطروَى لِ الطٍاٗبت ٍهي حن َٗٔم َّ
ثظٌ٘تْب ٍطٔلْب ُٖ ٓبلت أزثٖ ُصٗ .تبثبُ الٌلطات ٍالوجطات ٗوتجطاى هي أثلوي هوب ٗتوت
ثبلوطث٘ٔ ُٖ الوظط الحسٗج.
الکلمات الذلیلیة  :الوٌِلَؿٖ ،السضاسٔ الٌِ٘ٔ ،ال٘بتوت اجرتووبهٖ ،الٌعهؤ اإلًسوبً٘ٔ،
الوَآَ اجرتوبه٘ٔ.

* هسضسٔ ربهؤ الوولو٘ي ُٖ ؿْطاى.

f.mansourijamshidi@gmail.com
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المقذم
ٗوتجط هظـِٖ لـِٖ هٌِلَؿٖ هي أحس ال٘تّبة الحبشٓ٘ي ُٖ الح٘بٓ األزث٘ؤ ٍالِ٘طٗؤ
ٍالخٔبُ٘ٔ ُٖ تبضٗد اجزة الوطثٖ الحسٗجٍَّ،الولن الجبضظ ُٖ الـطٗٔٔ الٌخطٗٔ ،ألى اشا ٗوبى
الوٌِلَؿٖ ٓس ثسأ ح٘بتِ األزث٘ٔ شبهطاً؛ َُْ لن ٗحتل ه٘بًِ ُٖ األزة الوطثٖ الحسٗج ثٌ٘ط
ال٘تبثٔ الٌخطٗٔ التٖ اطـٌن ُْ٘ب اسلَثبً ُطٗساً ٗحول ؿبثووِ ٍٍسووِ ٍ ٌٗحوَ ُ٘وِ هٌحوٖ
روبل٘بً ٗوتوس هلٖ التطسل ٍالجوس هوي الت٘لوَ ٍرووبل اإلٗٔوبم الوَسوٍٖ٘ٔٓ .وس أسوْن
الوٌِلَؿٖ ُٖ ترل٘ض الٌخط الوطثٖ الحسٗج هي أًالل السزن الصٕ ٗبى ًبلجبً هلًٍِ٘ ،ؤٕ
ثِ هي الت٘لَ الجسٗوٍٖ ،ج شٖ أى استبشُ اإلهبم هحوس هجسُ ٗبى ضائسُ ُٖ ّوصا اإلتزوبُ
هٌص ٍٗل الِ٘ تحطٗط الَٓبئن الوظطٗٔ ُٖ هبم 4880م(ُٔس ذطد ثْب هوي أسولَة السوزن
ٍالَِاطل ٍأًَام الزٌبس ٍالجسٗن الٖ اسلَة هطسل حط ج ٗؼْ٘ ثبلوووبًٖ ٍج ٗؼوْ٘ ثوِ
الٔطا ).
لٔس أُبز الوٌِلَؿٖ هي تطاث الوطة الٌخطٕ ٍتتلووص هلوٖ أٗوسٕ ُطسوبًِ هووي ٗوبى
هشٌَُبً ثْن ٗبثي الؤِن ٍالزبحقٍ ،لٌِ٘ ُٖ الَٓت شاتِ رول ل٘تبثتوِ سوؤ هوبطوطٓ ج
ٗرـئْب الصٍّ الووبطط ،هلٖ الطًن هي هوسم هوطُتوِ ثلٌؤ أرٌج٘ؤٍٓ ،وس ارتصثوِ الت٘وبض
الطٍهبًسٖ ُْ٘ب لوَأُتِ لوَ٘لِ الـج٘و٘ٔ هي ح٘وج اجًتظوبض للِؼو٘لٔ ٍالوسالؤ ٍحٔوَّ
الوستؼوِ٘ي ُٖ األضع ٍاجستطسبل الوبؿِٖ(ّساضٓ.)109 :4331 ،
خلفی البحث
هظـِٖ لـِٖ الوٌِلَؿٖ ًِسِ ٍأزثِ هلٖ اإلؿالّ هٌُٖ ثِ هٌبٗٔ ٍاسوؤ ُوٖ ال٘توت
األزث٘ٔ الورتلِٔ هٌس الٌٔبز الووبطوطٗيٗ ،ووب روب ُوٖ ٓبئوؤ الوظوبزض ٍتَروس هٔوبجت
ٍزضاسبت هسٓ ُٖ الزبهوبت حَل ّصا ال٘بتت الوشَْض ٍهب ذلِٔ هوي ثحوبضُ األزث٘ؤ هوخالً
أؿطٍحٔ ربهو٘ٔ تحت هٌَاى «تطروِ ًٍٔس الوجطات» هي تؤلَ٘ ل٘ال اسوبه٘لٖ« ،ثوسثٌٖ٘
ٍ ثبظتبة ثى زض ثحبض هظـِٖ لـِٖ الوٌِلوَؿٖ» لولِوط اٗجوطٕ هِوبذط« ،التووطٍ هلوٖ
هظـِٖ لـِوٖ الوٌِلوَؿٖ ُوٖ شٗوطٕ ٍُبتوِ» لطْٗوبم هجوسالَّبة« ،هظوـِٖ لـِوٖ
الوٌِلَؿٖ ،األزٗت اجشتطاٖٗ» هي اهساز هحوس شلجٖ ٍأذ٘طاً «تطروؤ الح٘وبٓ ٍتحٔ٘وْ
أزثٖ ُٖ ٓسن هي ثحبض هظـِٖ لـِٖ الوٌِلَؿٖ» إلثطاّ٘ن ه٘طثبٓطٕٗ .ل ّصُ السضاسبت
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الوطتجـٔ استوٌٖ ُٖ التوطٍ هلٖ الزبًت الِ٘طٕ لْصا ال٘بتوتٍ ،ل٘وي الزسٗوس ُوٖ ّوصا
الؤبل ،الجحج الووْ٘ هي ح٘بتِ الشرظ٘ٔ ٍهي أزة ّوصا ال٘بتوت الشوْ٘ط ،األزة الوصٕ
هتؤحط هي ضإٗتِ الِ٘طٗٔ ٍاإلرتوبه٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ ُٖ تلٖ الِتطٓ.
حیاته
َّ األزٗت ال٘ج٘ط هظـِٖ لـِٖ الوٌِلَؿٍٖ ،لوس ُوٖ ٓطٗؤ هٌِلوَؽ احوسٕ الٔوطٕ
التبثؤ لوحبُلٔ أسَ٘ؽٍ ،لس ُٖ هبم 4811م(هَٗؼِ .)44 :4149،ألة هطثٖ ٗتظل ًسجِ
ثبلحس٘ي ٍألم تطٍٗ٘ٔ .اػح أى شْطتِ ثبلوٌِلَؿٖ تطرن الٖ طلتِ ثَؿٌوِ الظوٌ٘ط ٍأهوب
لٔجِ ثبلس٘س ُ٘طرن الٖ أى شلٖ شبئن لسٕ هي ٗتَاضحَى الظلِ ثوتوطُ الحسو٘ي ٍٗتَلوَى
ًٔبثٔ اجشطاٍٗ .بًت ًٔبثِ األشطاٍ ٍ هطتجِ الٔؼب ٗتَاضحْب ث٘وت أث٘وِ ،هٌوص هوبئتٖ سؤٌ.
ٍالوٌِلَؿٖ هي أسطٓ حس٘جٔ الٌست ٍالشطٍ تَلتِ ثبلطهبٗٔ ٍاجّتوبم هٌص طوٌطُ ُحِوق
الٔطثى ال٘طٗن ٍَّ لن ٗتزبٍظ سي الحبزٗٔ هشط ،حن أضسلِ ٍالسُ الٖ األظّط الشوطَٗ ل٘وتن
تول٘وِ ث٘ي أضٍٓتِ ٍتحت أهوستُِ ،لل ثِ هشط سٌَات ٗوسضس ٍٗحظول ٍٗرتلوَ هلوٖ
هولن هسضسِ٘ ٍهلوبئِ ٍُْٔبئِ ال٘جبض(أثَ األًَاض.)21 :4384،
ٍُٖ األظّط ٍرس الوٌِلَؿٖ ػبلتِ الوٌشَزٓ ُٖ الش٘د هحوس هجسُ الوصٕ أهزوت ثوِ
شسٗس اإلهزبة حتٖ لعهِ ُٖ ٗل زضٍسُِ ،وب لجج أى اًظوطٍ هوي األظّوط ث٘ول هلَهوِ
ٍضربلِ ٍأذص ٗتطزز ثش٘ل هستوط هلٖ الش٘د هحوس هجسُ ُٔؾٍ .هٌص تلٖ اللحلٔ ثوسأت
هَ٘ل الوٌِلَؿٖ لألزة ٍالج٘بى ٍاللٌؤ أٗخوط ٍػوَحب هوي التوووْ ُوٖ الولوَم الشوطه٘ٔ
ٍالسٌٍّٗ٘ٔ ،صا هب رولوِ ٗتِوطى لٔوطا ٓ هئلِوبت اثوي الؤِونٍ ،الزوبحقٍ ،ثوسٗن العهوبى
الْوصاًٍٖ ،اجهسٍٕ ،الجبٓالًٍٖ ،اثي الطٍهٍٖ ،هجسالٔبزض الزطروبًٍٖ ،اثوٖ الووال الوووطٕ،
ٍثبلـجن ٗتت هحوس هجسُ ٍذبطٔ ٗتبة «زجئل اإلهزوبظ ٍأسوطاض الجالًؤ» ٍلشوسٓ ٍلووِ
ٍشٌِِ ثبإلهبم هحوس هجسَُٔٗ .ل السٗتَض شَٖٓ ػَ٘ أى الوٌِلَؿٖ أسَ أسوِب شوسٗسا
لَُبتِ حتٖ ضرن الٖ ٓطٗتِ هطٓ أذطٕ ل٘لول ثْوب ٓطاثؤ الووبه٘ي ٗ٘بتوت هٌْوب طوحِ٘ٔ
الوئٗس ،ثوس شلٖ هبز حبً٘ٔ الٖ الٔبّطٓ(ًِس الوظسض.)28-90:
ٓسٗبى الوٌِلَؿٖ ٓـؤ هَس٘ٔ٘ٔ ُٖ كبّطُ ٍثبؿٌِ؛ َُْ هئتلَ الرلْ ،هتالئن الصٍّ،
هتٌبسْ الِ٘ط ،هتسْ األسلَة ،هٌسزن العٕٗ .بى طوح٘ح الِْون ٍسول٘ن الِ٘وط ،زٓ٘وْ
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الحسي(العٗبتّ .)914 :4381 ،صُ اًحالل تلْط طبحجْب للٌبس ُٖ هلْط الوٖ٘ الزبّول
َُْ لصلٖ ٗبى ٗتٖٔ الوزبلس ٍٗتزٌت الزوسل ٍٗ٘وطُ الرـبثؤ .هطرون شلوٖ ُ٘وِ الوٖ
احتشبم التطث٘ٔ التٔل٘سٗٔ ُٖ األسطٓ ًٍلوبم التولو٘ن الظوبهت ُوٖ األظّوط ٍُوطؽ الشووَض
الوطَّ ث٘طاهٔ الٌِس(ضػبٖٗ.)49 :4981 ،
َُْ اجًسبًٖ الٌعهٔ الٖ حس ثو٘س ٍٓس ٍػحت لٌب ُٖ ثوغ الوَآوًَ ،عهتوِ اجًسوبً٘ٔ
الوبهٔ ح٘ج ٗؤسٖ هي أرول شؤب الوزتوووبت ثوبلحطة ٍٗوسهَ للسوالم ٍٗوتوع ثبلظولٔ
اإلًسبً٘ٔ ث٘ي ثٌٖ الجشط رو٘وبًٌُ .عهٔ األذالٓ٘ٔ الوخبل٘ٔ التٖ تتوخل ُوٖ حططوِ الوسائن
التجظ٘ط ثبلحْ ٍالر٘ط ٍالِؼ٘لٔ ُٖ هٔبجتِ ٍٓظظِ هلٖ السوَا ُ٘ .ول الوَػوَهبت التوٖ
تستجس ثَرساًِ ٍالتٖ تظسٕ للسُبم هٌْب .تزول الٔبضٕ لْب ُؼالً هي الساضسٗ ،طٕ الطرل
ٍٓووس ارتووووت لشرظوو٘ٔ أضٓووٖ الوَاؿووَ الووٌَٗوؤ ُووٖ اجًسووبى ٍّووٖ هحجوؤ الحووْ
ٍالزوبل(هجسالٔبزض.)11 :4313،
أُط٘ت الوٌِلَؿٖ ثشللٍ ثس٘ؾٍ ٓجل ٍُبتِ ثشْطٗيُ ،خَٔل لسبًِ هٌِ هسّٓ أٗبمٍُ ،وؤذِٖ
ًجؤُ هي أطسٓبئٍِ ،لن ٗزبّط ثؤلوٍِ ،لن ٗسم ؿج٘جبً لو٘بزتوِ ،ألًوِ ٗوبى ج ٗخوْ ثبألؿجوب ،
ٍضأِٗ ُْ٘ن أًْن رو٘وبً ج ٗظ٘جَى ًَم الوطع ٍج ٗتٌَٔى ٍطَ السٍّا ؛ ٍلولّ شلوٖ ٗوبى
السّجت ُٖ هسم اسوبٍ التّسون الجََلّٖ الصٕ أُط٘ت ثِ ٓجل استِحبلِ.
ٍُٖ ل٘لؤ الزووؤ السّوبثٔٔ لَُبتوِٗ ،وبى ٗوؤًس ُوٖ هٌعلوِ الوٖ اذَاًوِ ٍٗسوبهطّن
ٍٗسبهطًٍٍِٗ ،بى َِِٗس الِ٘ ثوغ أذظبئِ ٍأطسٓبئِ هي األزثب ٍالوَسوّ٘ٔ٘٘ي ٍالس٘بسوّ٘٘ي،
حتٖ اشا ٓؼٖ سْطتِ هوْن اًظطَُا الٖ ثَ٘تْن ٍهربزهْنٍ ،اًظطٍ َّ الٖ ه٘تجُِ ،جوسأ
هولِ األزثٖ ُٖ ًحَ السبهٔ الَاحسٓ ثوس ًظَ اللّ٘ل ،لٌ٘وِ هوب ٗوبز ٗو٘وج ؿوَٗالً حتوٖ
أحسّ ثتوت أهظبثٍِ ،شَوَط ثؼٍْ٘ ُٖ تٌِّسُِ ،ؤٍٕ الٖ ُطاشِ ًٍبمٍ ،ل٘ي ػوْ٘ التّوٌِس
أضُِٓٗ .تِتَ هلِ٘ أى ُٗرتَن ثبلتّؤٍُ ٍاألً٘يٗ ،وب هوب هتؤٍّّّوب هوي هآسوٖ الح٘وبٓ ،سوبروبً
ثبألً٘ي ٍالعُّطاتٍ ،أزاض ٍرِْ الٖ الحبئؾ ٍٗبى طجبح ه٘وس األػوحٖ ٓوس أشوطٓت شوسوِ
ٍزثّت ال٘ٔلٔ ُٖ األح٘ب ُ ،سةّ الوَت ُٖ رسوِ ُٖ سَ٘ىٍ ٍاضتِوت ضٍحُِ هـوئًٌّٔ الوٖ
السّوب  .تَُٖ الوٌِلَؿٖ َٗم الرو٘س ،الخبًٖ هشط هوي ًَٗ٘وِ سؤٌ 4321م ،هوي هووط
ٌٗبّع الخبً٘ٔ ٍالروس٘ي هبهب تٔطٗجبٍٗ ،بًت ٍُبتِ ُٖ الَ٘م الصٕ رطت ُِ٘ هحبٍلٔ اًت٘وبل
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سوس ظًلَل الصٕ ًزب هي تلٖ الوحبٍلٍٔ ،لٌِ٘ أط٘ت اطبثٔ ثبلٌٔ؛ ُبًشٌل الٌوبس ثتلوٖ
الحبزحٔ ٍلن ٗلتِتَا ٗخ٘طًا لَُبٓ الوٌِلَؿٖ(أثَ األًَاض.)11 :4384،
ٍلٔس ضحبُ حبُق اثطاّ٘ن ٍأحوس شَٖٓ ُٖ هؤتن أٓ٘ن ُٖ ٍٓت جحْٓ ،بل شَٖٓ:
اذتطتَ َٗم الَْل َٗم ٍزامِ
ًٍوبٕ ُٖ هظَ الطٗبح الٌبهٖ
ّتَ الٌوبٓ ػحّٖ ُؤٍَِطس زًٍْن
رطحُ الطئ٘س هٌبُصَ األسوبمِ
هي هبت ُٖ ُعم الٔ٘بهٔ لن ٗزس
ٓسهبً تشِّ٘ن أٍ حِبٍٓ سبهٖ
(شَٖٓ4388،م ،د)31 :2
حیاته االدبی
ثسأ الوٌِلَؿٖ ح٘بتِ شبهطاً ج ٗوطُِ أحسٍ ،أًْبّب اهبهبً للٌخط؛ ثل طبض أه٘ط الج٘بى؛ ٗوب
ذلن هلِ٘ هحوس أثَ األًَاض ّصا اللٔت ُٖ زضاستِ التٖ حولت ّصا الوٌَاى(اثَاألًَاض:4384،
 .)421هب الوٌِلَؿٖ ح٘بٓ ثبئسٔ شسٗسٓ الِٔط ٍالحبرُٔ٘ ،بى ٗشٖٔ ُٖ سج٘ل الحظَل
هلٖ حس الِ٘بٍٍ ،ضًن الَػن اجٓتظبزٕ الظووت للوٌِلوَؿٖ اجّ أًوِ ٗوبى طوبحت ضإٔ
ٍهََُٓ ،وي الووطٍٍ هٌِ أًِ ًبطط ش٘رِ هحوس هجسُ ػس الرسَٕٗ هجبس ،كْوط شلوٖ
رل٘بً هٌسهب هبز الرسَٕٗ هجبس هي ظٗبضٓ لِ إلحسٕ السٍل األرٌجِ٘ ٌُلن لِ الوٌِلوَؿٖ
ثوغ األث٘بت ً٘ط الوطحجٔ ثوَزتِ للجالز ،حن ًشوط ّوصُ الٔظو٘سُ ثوسٍى تَٓ٘ووِ ،اج أًوِ
سطهبى هب تن التوطٍ هلِ٘ ٍتن سزٌِ ٍَّ جٗعال ؿبلجب ثبألظّط.
ٍثصلٖ تؼبُطت األحَال الجبئسٔ هن السزي لتحوَل الوٌِلوَؿٖ ألشوْط ؿوبئط حوعٗي
ٗـ٘ط ُٖ سوب الشطّ .لْصا اّتن الوٌِلَؿٖ ثؤى ٗزوس ٍكِ٘ؤ هٌبسوجُٔ ،توَلٖ األهووبل
ال٘تبث٘ٔ ُٖ ٍظاضٓ الووبضٍ هبم  4303مٍٗ ،بى شلٖ أحٌب تَلٖ سوس ثبشوب ظًلوَل الوَظاضٓ
الصٕ ٗبى شسٗس اإلهزبة ثِ.
ٍهٌسهب اًتٔل سوس ظًلَل لتَل٘ٔ ٍظاضٓ الحٔبً٘ٔ هوبم  4340م ًٔلوِ هووِ الوٖ الوَظاضٓ
الزسٗسٓ ،لٌِ٘ ُظل ثوس ذطٍد سوس ظًلَل هي الوَظاضُٓ .ووول ُوٖ سو٘طتبضٗٔ الزوو٘ؤ
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التشطٗو٘ٔ هبم  4349مٍ .هٌسهب ٓبم الجطلوبى ُٖ هبم  4329م هٌِ٘ سوس ظًلَل هَكِبً ثِ
ٍكل ثْصُ الَكِ٘ٔ حتٖ ٍاُبُ األرل(هَٗؼِ.)23-99 :4149،
أسلىب کتابته
أحسث الوٌِلَؿٖ ُٖ الز٘ل الزسٗس ٍٓ -تْب  -حَضٓ ُٖ هبلن ال٘تبثٔ ،تُربلَ هوب ٓجلوِ،
ٍتجشط ثوب ثوسُ َُْ ،ترلَّض هي ضٗبٗؤ األسولَة الٌوبضّ ُوٖ أٍحوبل التطاٗ٘وت التطٗ٘ؤ
الطٗ٘٘ٔ؛ ُبًِتح هلٖ أزة الجَحٍ ،اإلٓتجبسٍ ،ح٘بٗبت الٌوطةٍٓ ،ظظوِ الوز٘جؤ؛ ٍهزوي
شلٖ ٗلِ ُٖ ٍهبئِ اللٌَٕ الربص الصٕ ٗوبى ُبتحؤ الٔوطى الوشوطٗي ُوٖ ُوي اإلًشوب ،
ٍال٘تبثٔ.
ٗبى أسلَة الوٌِلَؿٖ حسٗخبً ثبلٌسجتِ لوي سجْ ثَروِ هوبم اشا اثتووس هوي اإلًشوب
اللِلٖ ٍالعذطٍ الج٘بًٖ هلٖ ً٘ط هؼوَى الصٕ ٗٔطأ هئلِبت الوٌِلَؿٖ ٗطٕ ُٖ أسولَثِ
ٍػَح ٍضشبٓٔ ٍسَْلٔ .لول أٍل هب ٗلِت الٌلط ُٖ أسلَثِ َّ ه٘لوِ الوٖ التظوَٗط الٌِوٖ
ًٍوٌٖ ثصلٖ اهتوبزُ ال٘الم الوزبظٕ ُٖ تج٘بى هوب ٗوطٍم تج٘بًِ(الؤسسوٖ-238 :4381،
.)231
ُلوب حسث التزسز الصٕ آتؼ٘تِ الٌْؼٔ طبضت ال٘تبثٔ تو٘ول الوٖ الجسوبؿٔ ٍاضسوبل
ال٘الم هلٖ ؿج٘وتِ؛ هلٖ أى ّصا الو٘ل لون ٗوٌون ٗتبثٌوب هوي اسوترسام التظوَٗط الٌِوٖ
ثـطٗٔٔ ٗتحبشَى ُْ٘ب تظٌن هْس اإلًحـبؽ أٍ هب سجٍِٔٗ ،زولَى ثِ ٗتبثتْن أشس توؤح٘طاً
ُٖ ًَِس الٔطا ٍهلٖ ّصُ الـطٗٔٔ رطٕ الوٌِلَؿٖ ُٖ أٗخوط هوب ٗتوتُ .تظوَٗطُ هلوٖ
الووَم لـَ٘ هشطّ ج تٔوط ٗستخٔل ُِ٘ ٍج ظذطُٔ تستْزي ٍٗوزْوب الوصٍٍّّ .وَ الوٖ
شلٖ ٗو٘ل الٖ اإلؿٌبة ٍالتِظ٘ل.
ؿطٗٔٔ الوٌِلَؿٖ لْب سوبت أسلَث٘ٔ ٍاػحٔ أّوْوب الجووس هوي الت٘لوَ ٍالٌوؤٕ هوي
التٔل٘س ٍالٔظس الٖ الظسّ ٍاإلّتووبم ثحسوي الظو٘بًٔ ٍرووبل اإلٗٔوبم ٍضهبٗؤ الزبًوت
الوبؿِٖ ،حن الو٘ل الٖ السَْلٔ ٍالتطسول ٍتوطٕ التؤ٘وس ٍالوحسوٌبت ُ٘ووب هوسا ثووغ
السزن الوـجَم الصٕ ٗؤتٖ ث٘ي الحو٘ي ٍاٙذوط لإلسوْبم ُوٖ هَسوٖ٘ٔ الظو٘بًٔ(ّ٘٘ل،
 ُٖ ٍَّ .)411 :4318شلٖ ٗو٘ل الٖ األؿٌبة ٍالتِظ٘ل ُ٘ؤًوِ هوي ّوصا الٔج٘ول أشوجِ
ثبثي الطٍهٖ ُٖ الشوط ٗؤذص الووٌٖ ٗوب ٓبل اثي ذل٘بىُ« :ال ٗعال ٗوبلزِ حتٖ ج ٗجٔوٖ
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ُِ٘ ثٔ٘ٔ» إٔ أًِ ٌٗعم الٖ الَطَ الوستِ٘غ ٍالوٖ تٔظوٖ الوسٓبئْ ُوٖ شوطح الووٌوٖ
الوـلَة ُال هزت أى تطٕ الوٌِلَؿٖ ٌٗسُن الٖ ت٘طٗط الووـَُبت ٍالوتطازُبت ٍالٌوَت
َٗٔلِ هي هٔبل هٌَاًِ «الح٘بٓ الصات٘ٔ»« :أٗؤ ٓ٘وؤ لح٘وبٓ أهوطٕ ج هوول لوِ ُْ٘وب اج
هوبلزٔ ًِسِ هلٖ الطػب ثوب ٗطػٖ ثِ الٌبس؛ ُ٘ؤٗول هوب ج ٗشوتْٖ ٍٗظوسٍ ًِسوِ هووب
تشتْٖ ٍٗسْط ح٘ج ج ٗستوصة ؿون السْطٌٍٗ ،بم ح٘ج ج ٗـ٘ت لِ الوٌبمٍٗ ،لجس هوي
اللجبس هب ٗحطد طسضُ ٍٗٔظن كْطُ ٍٗشطة هي الشبضة هب ٗحطّ أهوب ُ ٍٗؤٗل أحشوب ُ،
ٍٗؼحٖ لوب ٗجٖ٘ ٍٗجٖ٘ لوب ٗؼحٖ ٍٗجتسن لوسٍٍُٔٗ ،ـت ُٖ ٍرِ طسِٗٔ ٌٍِْٗ ُٖ
زضاسٔ هلن السلَٕ(إٔ الوسأٌّ ٍالولْ) ظهٌبً لَ أًِْ هشط هوشبضُ ُٖ زضاسؤ هلون هوي
الولَم الٌبُؤ ل٘بى ًبثٌتِ الوجطظ ُِ٘ حططبً هلٖ اضػب الٌبس ٍاظزجُب هلٖ ٓلوَثْن»ٍ ،هون
ّصا لن ت٘ي ؿطٗٔٔ الوٌِلَؿٖ ّٖ الوخل األهلٖ ل٘تبثٔ الؤبلٔ ُٔس ه٘ت هلْ٘وب اجّتووبم
الجبلي ثبألسلَة ٍُٔط الزبًت الِ٘طٕ ٍالوجبلٌٔ ُٖ اطـٌبم األسٖ ٍاحبضٓ الوبؿِٔ حون هوسم
السٓٔ(الؤسسٖ.)438-433 :4330،
ُٖ اجستووبل اللٌَٕ أح٘بًبً ٍالو٘ل الٖ حشس األلِوبف الوتطازُؤ ٍالوجوبضات الو٘ولؤ
ٍال٘لوبت الوئٗسٓ زٍى حبرٔ الٖ شلٖ ٗٔتؼْ٘ب الوََٓ أٍ تحتبرْوب الِ٘وطٓ .الوٌِلوَؿٖ
هعد ث٘ي ضٍهٔ الحٖ٘ الِطًسٖ ٍحطاضتٍِ ،ث٘ي األزا اللٌَٕ الوت٘ي؛ ُترلٖ هوب ج ٗروسم
ُ٘طتٍِ ،أػبٍ هب ج ٗتوبضع هن الَآنٍ ،األهطاٍٗ .بى ج ٗوطٍ اللٌٔ الِطًس٘ٔ؛ ُبتِْ هون
أحس أطسٓبئِ الوبضُ٘ي ثْب؛ ُ٘بى ٗٔض هلِ٘ أحساث الطٍاٗوبت التوٖ تطٍٓوِ؛ حون ٗٔوَم ّوَ
ثتوظ٘طّبٍ ،الجبسْب اللجبس الوطثٖ الشطٖٓ ٍَّ ،هب ًزح ُِ٘؛ هلٖ ه٘وس حوبُق اثوطاّ٘ن
ُٖ توطٗجِ لطٍاٗٔ «الجئسب » لِ٘٘تَض ًََّ؛ ُؤسلَثِ أٓل ؿالٍٓ ٍضشبٓٔ هي طبحجِ.
ٍهي ثٗبت الوٌِلَؿٖ الشبّسات هلٖ ُـووٌتِ؛ ٗوب َٗٔل الـبّط أحوس هٖ٘ ُٖ ٗتبثِ
الوَسَهٖ «األزة الؤبضى أطووَلِ ٍتـَضُ ٍهٌبّزِ» ،أًوِ «ضإٔ أى شٍّ الزوْوَض ُوٖ
هـلن الٔطى الوبػٖ ٗرتلَ هوب ٓجلِ؛ ُبًسبّ ٍضا ُ هتطروبً ٍهٔتجسبً ٍهزسّزاً»ُ ،بستزبة
زٍاهٖ التـَٗط اجرتوبه٘ٔ ٍالخٔبٍُ٘ٔ ،كوطٍٍ الوظوط الولحّؤ(هٍٖ٘ .)418 :4381 ،طوِِ
أحوس حسي العٗبت ُٖ ٗتبثِ «تبضٗد األزة الوطثٖ»ُٔ ،بل« :اًِ ٗبى هئتلَ الرلْ ،هتالئن
الصٍّ ،هتٌبسْ الِ٘ط ،هتسْ األسلَة(العٗبت.)914 :4381،
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مؤلفاته
للوٌِلَؿٖ أهوبل أزث٘ٔ ٗخ٘طٓ اذتلَ ُْ٘ب الطإٔ ٍتساثط حَلْب الَٔلٍٓ ،س ثسأت أهوبل
الوٌِلَؿٖ تتجسٕ للٌوبس هوي ذوالل هوب ٗوبى ٌٗشوطُ ُوٖ ثووغ الوزوالت اإلٓل٘و٘ؤ؛
«ٗبلِالحٍ ،الْاللٍ ،الزبهؤٍ ،الووسٓ» ًٍ٘طّب ،حن اًتٔل الت أٗجط الظوحَ ثًوصإ ٍّوٖ
«الوئَّٗس»(أثَ األًَاض.)10 :2000،
َٗتَت الوٌِلَؿٖ ال٘تت التبل٘ٔ« :الٌَّلطات ُٖ ،سج٘ل التَّبد ،هبرسٍل٘ي أٍ تحوت كوالل
العٗعَُى ،ثَل ٍُطرٌٖ٘ أٍ الِؼ٘لٔ ،الشوبهط أٍ سوجطاًَزٕ ثطروطإ ،الوَجَوطات ،هرتوبضات
الوٌِلَؿٖ» ٍّٖ هرتبضات شوطٗٔ ًٍخطٗٔ اًتٔبّب الوٌِلَؿٖ هي أزة األزثوب الووطة ُوٖ
هرتلَ الوظَض.
ٗبًت ح٘بٓ الوٌِلَؿٖ هل٘ئٔ ثبإلًزبظات األزثُ٘ٔ ،وٌسهب ٗوصٗط الوٌِلوَؿٖ ٗوصٗط هووِ
ٗتبثِ٘ األشْط «الٌلطات» ٍ«الوجطات» ٍل٘ي ّصٗي الوول٘ي هخل رو٘ن أهوبلوِ التوٖ ٓوبم
ثتوطٗجْب ثوس تطروتْبُ ،بلوٌِلَؿٖ لن ٗ٘تت ٗتبثبً ذبلظب ُٖ ح٘بتِ اج ٗتوبة ٍاحوس ٍّوَ
ال٘تبة األٓل شْطٓ ٍَّ تحت هٌَاى «الٔؼ٘ٔ الوظطٗٔ هي سٌٔ  4324الٖ سؤٌ »4329
ٍال٘تبة ٍاػح هي اسوِ أًِ س٘بسٖ ٍج طلٔ لِ ثوبألزة ٍج الج٘وبى ج هوي ٓطٗوت أٍ هوي
ثو٘س.
أهب هي أهوبلِ التٖ ضُوتِ الٖ شضٍٓ الشْطٓ ُزب ت هجط ت٘لِ٘وِ لوجوغ األطوسٓب ثوؤى
َٗٔهَا ثتطرؤ ثوغ األهوبل ،حن َٗٔم َّ ثبهبزٓ ٗتبثتْب ٍٗؤًِ ٗئلِْب هي رسٗس ٍٗوعرْوب
ثبلَآن الوظطٕ ٍالوطثٖ هعروبً هوئحطاٍ .اذتوبض الوٌِلوَؿٖ ٍأطوحبثِ األهووبل الطٍهبًسو٘ٔ
الووٌ٘ٔ ثبلوسالٔ ٍالِؼ٘لٔ ٍاجًتظبض للِٔطا ٍهوي ّوصُ األهووبلٓ« :ظؤ ثوَل ٍُطرٌ٘وٖ»
لجطًووبضزٗي زٕ سووبى ث٘ووط ٍسوووبّب «الِؼوو٘لٔ»ٍ ،ضٍاٗوؤ «هبرووسٍل٘ي» أٍ «تحووت كووالل
العٗعَُى» أللًَِس ٗبضٍ ،أٗؼب ضٍاٗٔ «الشبهط» ألزهًَس ضٍستبىٍٗ ،صلٖ ضٍاٗٔ «ُٖ سج٘ل
التبد» لِطاًسَا َٗثِ٘.
ٍٓس رون الوٌِلَؿٖ ّصُ األهوبل ُٖ هولِ ال٘ج٘ط «الوجطات» ٍَّ الوول الوصٕ حٔوْ
ًزبحبً ٗج٘طا لٍِ ،رول للوٌِلَؿٖ ه٘بًٔ هتٔسهٔ ُوٖ الح٘وبٓ األزث٘ؤ الوظوطٗٔ ٍالوطث٘ؤ.
ٍللوٌِلَؿٖ أٗؼب ٗتبة ٗسوٖ «هرتبضات الوٌِلَؿٖ» ٍَّ هجبضٓ هي هرتبضات لووي ٓوطأ
لْن هي ٗجبض الشوطا أهخبل أثٖ توبمٍ ،اثي الطٍهٍٖ ،أثٖ الوال (اثَاألًَاض.)10-10 :2000،

مصطفی لطفی مىفلوطی؛ وبذة مه حیاته وأدبه 991 /

ٍثزبًووت «الوجووطات» ُووبى ٗتبثووِ «الٌلووطات» ٗٔوون ُووٖ ًِووس ه٘بًوؤ ٗتبثووِ األٍلٍ ،
«الٌلطات» ٗشتول هلٖ حالحٔ هزلسات ٍّٖ هزوَهٔ ٗج٘وطٓ هوي الؤوبجت اجرتوبه٘ؤ
ًشطّب الوٌِلَؿٖ ُٖ طحِ٘ٔ «الوئٗوس» التوٖ ٗوبى ٗحطضّوب الشو٘د هلوٖ َٗسوَُِ .وٖ
«الٌلطات» ٗتحسث الوٌِلَؿٖ هي هشبٗل ٍتحسٗبت الوزتون الوظوطٕ ثًوصإٍٔٗ ،وَل
السٗتَض شَٖٓ ػَ٘ ُٖ ّصا اإلؿبض« :تتو٘ع ّصُ الؤوبجت ثو٘وعت٘ي أسبسو٘ت٘ي ،األٍلوٖ
تتٌبٍل الش٘ل ٍالخبً٘ٔ تتولْ ثبلوَػَم ،أهب هي الش٘ل ُبًْب ٗتجت ثبسولَة ًٔوٖ ذوبلض
ل٘س ُِ٘ شٖ هي الوبه٘ٔ ٍج هي أسوبل٘ت السوزن اج هوب ٗوؤتٖ هِوَاً» ،أهوب هوي ح٘وج
الوَػَم ُٔوس اذتوبض الوٌِلوَؿٖ الح٘وبٓ اجرتوبه٘ؤ لج٘ئتوِ ٍاتروصّب ٌٗجَهوب ألُ٘وبضُ.
ٍالوٌِلَؿٖ لن ٗٔن ُٔوؾ ثتٔل٘وس ٗبتوت ٓوسٗن ثوٌ٘وِ هخول اثوي الؤِون أٍ الزوبحق أٍ
ثسٗن العهبى ثل حبٍل أى َٗ٘ى لِ أسلَثِ الربص ثٍِّ ،وَ هوب ٗسووٖ ثشرظو٘ٔ ال٘بتوت،
ثووٌٖ أى ٗل هب ٗ٘تجِ ٗـجن ثـبثوِ ٍهي حن ٗرطد الٖ الَرَز ٍٗؤًِ هوول رسٗوس ٗوطٕ
الٌَض للوطٓ األٍلٖ(ػَ٘،ج تب.)294:
ٍٓس اتزِ هظـِٖ لـِٖ الوٌِلَؿٖ ُٖ أهوبلِ الٔظظو٘ٔ ٍرْؤ ذبطؤ ،ج ٗسوتَحٖ
ُْ٘ب الؤبهبت ٍج ً٘طّب هي َٓالت التطاثٍ ،ج ٗحبٖٗ الٔظض الٌطثٖ ٗوب سِ٘ول ثذوطٍى
ُ٘وب ثوس ٍ ،اًوب ٗٔسم ًَهبً هي الٔظض ُِ٘ ،ثوغ هٌبطط ٓظظٍ٘ٔ ،لٌْ٘ب ً٘ط ه٘تولٔ هوي
الٌبح٘ٔ الٌِ٘ٔ الربلظٔ ،ألى الٖ ربًجْب هٌبطط أذطٕ أٓطة الٖ ُي الؤبل أٍ ُي الرـبثٔ.
ٍهي ّصا الوعٗذ الٔظظٖ الؤبلٖ الرـبثٖ ،اترص الوٌِلَؿٖ ؿطٗٔتِ الٔظظوّ٘ٔ ،بزُوبً
الٖ ًبٗٔ تْصٗج٘ٔ ٍّٖ ،تووْ٘ اإلحسبس ثبلوخل الول٘ب ٍالٔ٘ن اإلًسبً٘ٔ ال٘جوطٕٗ ،بلَُوب ،
ٍالشطٍٍ ،الشزبهٍٔ ،الِؼ٘لٍٔ ،حت الر٘ط ٍالحْ ٍالزوبل ،هسترسهبً للتوج٘ط هي ؿطٗٔتوِ
ٍالَطَل الٖ ًبٗتِ ،اسلَثبً ث٘بً٘ب أذبشأَٗ ،م هلٖ تزَٗس التوج٘طٍ ،ضهبٗٔ هَسوٖ٘ٔ ال٘والم،
ٍاإلّتوبم ثطسن الظَضٍ ،احبضٓ الوبؿِٔٗ .ل شلٖ هوي ً٘وط التوعام للسوزن ٍج لٌ٘وطُ هوي
الوحسٌبتٍ ،هي ً٘ط هحبٗبٓ للؤبجت ٍج ً٘طّب هي هرلِبت التطاث ،ثل هن اثسام ٍاثت٘وبض
ٍأطبلٔ ٍشرظ٘ٔ تتؼح ُٖ األسلَة ٗوب تتؼح ُوٖ ؿطٗٔؤ الٔظوض ًٍبٗتوِ رو٘وبً(ؿوِ
ثسض.)418: 4319،
أهوبل الوٌِلَؿٖ الٔظظ٘ٔ هي ح٘ج هظسضّب ًَهبى؛ ًَم أسبس ُ٘طتِ ٍأّون أحساحوِ
هي أطل أرٌجًٍَٖ ،م أسبس ُ٘طتِ ٍأحساحِ هرتطم .أهب الٌَم األٍل ُ٘توخول ُوٖ ضٍاٗتوِ
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التٖ تطروت لِ أحساحْب ٍالتٖ هولوْب هي الٌَم الصٕ ٗـلْ هلِ٘ اسون "ضٍهوبًس"ٍٓ .وس
أهبز الوٌِلَؿٖ ٗتبثتْب ثـطٗٔتِ ٍأسلَثِ ،هتظطُبً ثبلحصٍ ٍالعٗبزٓ ٍالتوسٗل ،حتٖ رولْوب
هوالً رسٗساً أٍ ٗبلزسٗس.
ٍتلٖ الطٍاٗبت ّٖ «الِؼ٘لٔ» التٖ أسبسْب «ثَل ٍُطرٌٖ٘» لجطًبضزٗي زٕ سبى ث٘٘وط،
ٍ«هزسٍل٘ي» التٖ أطلْب «تحت كالل العٗعَُى» ،أللًَِس ٗبض«ٍ ،الشوبهط» التوٖ هطزّوب
الٖ «س٘طاًَزٕ ثطرطإ» ألزهَى ضٍستبى ُٖ«ٍ ،سوج٘ل التوبد» التوٖ أطولْب هسوطح٘ٔ
شوطٗٔ لِطاًسَا َٗث٘ٔ ٍٓس ٓسهْب الوٌِلَؿٖ هي رسٗس ُٖ شو٘ل ضٍائوٖ ،هحوَجً شووطّب
ٍحَاضّب الٖ سطز ًخطٕ ذبػن ألسلَثِ الج٘بًٖ الربص.
ٍهي ّصا الٌَم اجٍل -الووتوس هلٖ أطَل أرٌجِ٘ -ثوغ تلٖ الٔظض الٔظو٘طٓ التوٖ
ػوٌْب ًلطاتِ ٍهجطاتِ ُٖ ّٖ ٍ ،األطل ضٍاٗبت أرٌج٘ٔ حِق الوٌِلَؿٖ ُ٘طتْوب ٍتظوطٍ
ُْ٘ب ثؤسلَثِ الربص ،هخل «الصٗطٕ» التٖ أطلْب «ثذوط هلوَٕ ثٌوٖ سوطاد» لشوبتَثطٗبى
ٍ«الشْسا » التٖ أطلْب «أتبج» لل٘بتت الِطًسٖ ًِسٍِ ،هخل «الؼح٘ٔ» التٖ أطلْب «ًبزٓ
ال٘به٘ل٘ب» ألٗسٌسض زٍهب اإلثي(شَٗت .)80: 4319،
ثطًن هسم اٗتوبل ٓظض الوٌِلَؿٖ الٔظ٘طٓ هي الٌبح٘ٔ الٌُِ٘ٔ ،بًِ ٗوتجط الوحبٍجت
األٍلٖ لْصا الِي ُٖ األزة الوظطٕ الحسٗج(ػَ٘ ،جتب .)290 :ثطًن تظطُِ ُوٖ الطٍاٗوبت
شات األطَل األرٌج٘ٔ ٍ ،ثطًن ؿطٗٔتِ ً٘ط السٓ٘ٔٔ ُٖ ال٘تبثٔ الٔظظو٘ٔ ثوبهؤٍ ،اهتووبزُ
هلٖ اإلستطسبل اإلًشبئٖ ٍاإلًِوبل الوبؿِٖ الحعٗيٍ ،الجووس هوي التحل٘ول ٍالتوسْٓ٘ ُوٖ
ضسن الشرظ٘بت(شَٗتُ )84: 4319 ،بًِ ٗوتجط زهبهٔ هي زهبهوبت الِوي الٔظظوٖ ُوٖ
األزة الوظطٕ؛ َُْ أٍل هي طٌن روَْضاً ٗج٘طاً للِي الٔظظٍٖ .حول الٔطا هلوٖ اهتجوبض
الٔظض ٍالطٍاٗبت ًوبشد أزث٘ٔ هبل٘ٔ ،ج تٔل ضٍهٔ هوي الشووطٍ .ثْوصا ٗوتجوط الوٌِلوَؿٖ
هطحلٔ ّبهٔ ُٖ تبضٗد أزة هظط الحسٗج ثوبهٔ ٍُٖ ،تبضٗد ٌُْب الٔظظٖ ثظِٔ ذبطٔ(ؿِ
ثسضٍ .)480 :4319،هي ًبح٘ٔ الوَػَم ُٔوس أذتوبض الح٘وبٓ اجرتوبه٘ؤ لج٘ئتوِ ٍاتروصّب
ٌٗجَهب ألُ٘بضُ ٍتحَل ُْ٘ب ثتؤح٘ط أستبشُ هحوس هجسُ الٖ هظلح ارتوبهٖ ُْوَ ٗوطزز ثضا
الوظلح٘ي هي حَلِ ٍٗئزْٗب ثلٌتِ التٖ تئسط السبهن ٍترلت لجٍِ ،الٌلطات ٗتحوسث هوي
هَ٘ة الوزتون ٍهب ٗشوط ثِ هي هسبٍة األذالّ هخول الٔووبض ٍالوطٓض ٍالرووط ٍسؤَؽ
الِت٘بت ٍالِت٘بى ُبلوسً٘ٔ الٌطث٘ٔ هٌوسُ ٓوس أُسوست الشوجبة اش ُتحوت أهوبهْن أثوَاة
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الوالّٖ ٍالسربئَ ٍحَلتْن هي ح٘بٓ الزس ٍالحشوؤ ٍالَٓوبض ُْوَ لوصلٖ ٗحوول هلْ٘وب
ثوٌٍَٗ ،سهَ الٖ الح٘بٓ ال٘طٗؤ ٍٗ٘تت ُوٖ الٌٌوٖ ٍالِٔوط ٍٗوسهَ الوٖ اإلحسوبى ٍالجوط
ثبلؼوَ٘ الوبرع ٍٗظَض أَٗاخ الِٔطا ٍهوب ّون ُ٘وِ هوي هْبًؤ ٍشلؤ ًٍحوي ج ًٌ٘وط أى
الوٌِلَؿٖ لن ٗ٘ي(ّ٘٘ل.)441 :4318 ،
هي ُالسِٔ الوزتون الجشطٕ شٍٕ اإلؿالم الَاسن هلٖ شتٖ هٌبح٘وِ ٍهلوٖ الوَاهول
التٖ توول هلٖ تـَٗطُ ٍتطٍِٓ٘ ،هي الٌلَ أى ًؼوِ ُٖ هظبٍ ال٘توبة الووبلو٘٘ي الوصٗي
توؤَا ُٖ زضاسٔ الـجبئن الجشطٗٔ ٍالوشبٗل الووطاً٘ٔ ٍاألحساث التبضٗر٘ؤ هلوٖ أى ٗول
شلٖ ج ٗوٌوٌب هي أى ًظِِ ثبل٘بتت الوز٘س ُٔس ًشؤ ُٖ ث٘ئٔ ذبطٍٔ ،ضإٔ ُْ٘وب هوب أحوبض
ُٖ ًِسِ الحعى ٍاأللن ٍحت اإلطالح ُبستـبم أى ٗوجط هي شوَضُ ثؤسولَة أزثوٖ ًبطون
استَْٕ الزوَْض ُؤٓجلَا هلِ٘ ٍتوتوَا ثٔطا ٓ هب ٗبى ٗٔسم لْنٍ .هي الؤبجت التٖ ٗتزلٖ
ُْ٘ب ذظبئض أسلَثِ ٍتِ٘٘طُ:
«ل٘تٖ تجٖ٘ ٗلوب ٍٓن ًلطٕ هلٖ هحعٍى أٍ هِئٍز ُتجتسن سوطٍضا ثج٘بئوٖ ٍاًتجبؿوب
ثسهَهٖ ألى السهَم التٖ تٌحسض هلٖ ذسٖٗ ُٖ هخل ّصا الوََٓ اًوب ّٖ سوـَض هوي
ًَض تسزل لٖ ُٖ طحِ٘تٖ الج٘ؼب  .أًٖ اًسبى اى السوب تجٖ٘ ثسهَم الٌوبمٍٗ ،رِْ
ٓلجْب ثلووبى الجطّ ٍتظطخ ثْسٗط الطهسٍ ،اى األضع توئي ثحِ٘وَ الوطٗح ٍتؼوذ ثوؤهَاد
الجحط ٍهب ث٘ب السوب ٍج أً٘ي األضع اج ضحؤ ثبإلًسبى ًٍحي أثٌوب الـج٘وؤ ُلٌزبضّوب
ُٖ ث٘بئْب ٍأًٌْ٘ب.
اى ال٘س التٖ تظَى السهَم أُؼل هي ال٘س التٖ تطْٗ السهب ٍالتٖ تشطح الظوسٍض أشوطٍ
هي التٖ تجٔط الجـَى ٍٗ ...ن ث٘ي هي ٗحٖ الو٘ت ٍهي ٗو٘ت الحٖ؟ اى الطحوؤ ٗلوؤ
طٌ٘طٓ ٍل٘ي هب ث٘ي لِلْب ٍهوٌبّب هي الِطّ هخل هب ث٘ي الشوس ُٖ هٌلطّب ٍالشووس
ُٖ حٔ٘ٔتْبٍ .اشا ٍرس الح٘٘ن ثو٘ي روَاًح اإلًسوبى ػوبلتِ هوي الٔلوت الوطح٘ن ٍروس
الوزتون ػبلتِ هي السوبزٓ ٍالٌْب ٓ .لَ تطاحن الٌبس لوب ٗوبى ث٘وٌْن روبئن ٍج هوبض ٍج
هٌجَى ٍج هْؼَم.
ٍألِٓطت الزَِى هي الوساهن ٍجؿوؤًت الزٌَة ُٖ الوؼبرن ٍلوحوت الطحوؤ الشؤب
هي الوزتون ٗوب ٗوحَ لسبى الظجح هساز اللالم .أْٗب اإلًسبى! اضحن األضهلٔ التوٖ هوبت
هٌْب ظٍرْب ٍلن ٗتطٕ لْب ً٘ط طج٘ٔ طٌبض ٍزهَم ًعاض ،أضحوْب ٓجل أى ٌٗبل ال٘ؤس هٌْب
ٍٗوجج الْن ثٔلجْب ُتئحط الوَت هلٖ الح٘بٍٓ ،اضحن الوطأٓ السبٓـٔ ُال تشتط هٌْب هطػوْب
هلْب توزع هي أى تزس هسبٍهب ٗسبٍهْب ُِ٘ ُتوَز ثِ سبلوبً الٖ ٗسط ث٘تْب ،اضحن العٍرٔ
أم ٍلسٕ ٍٓو٘سٓ ث٘تٖ ٍهطثٓ ًِسٖ ٍذبزهٔ ُطاشٖ ألًْب ػوِ٘ٔ ٍألى اهلل أٍ ٗل أهطّب
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الٍٖ٘ ،هب ٗبى لٖ أى ت٘صة حٔتِ ثٖ ،اضحن ٍلسٕ ٍأحسي الٔ٘بم هلٖ رسووِ ًٍِسوِ
ُبًٖ أج تِول ٓتلتِ أٍ أشٔ٘تِ ٌُ٘ت أكلن اللبلو٘ي ،اضحن الزبّل ُال تتح٘ي الِططؤ
لوزعُ هي اإلًتظبٍ لٌِسِ ُتزون هلِ٘ ث٘ي الزْل ٍالللون ،اضحون الزبّول ج تتحو٘ي
ُططٔ هزعُ هي اإلًتظبٍ لٌِسُِ ،تزون هلِ٘ ث٘ي الزْل ٍالللنٍ ،ج تترص هٔلِ هتزطاٌ
تطثح ُِ٘ لَ٘٘ى هي الربسطٗي .اضحن الحَ٘اى ألًِ ٗحس ٗوب تحس ٍٗتوؤلن ٗووب تتوؤلن
ٍٗجٖ٘ ثٌ٘ط زهَم ٍ ،ثتَرن ٍج ٗ٘بز ٗج٘ي .أْٗب السوسا أحسٌَا الٖ الجبئسو٘ي ٍالِٔوطا ،
ٍاهسحَا زهَم األشٔ٘ب ٍاضحوَا هي ُٖ األضع ٗطحو٘ن هي ُوٖ السووب »(الوٌِلوَؿٖ،
 ،ّ4120د.)13 :4

ٗتؼح لٌب هي ّصا الؤبل أى الوٌِلَؿٖ ٗبى شسٗس اإلحسبس ثووب ُوٖ الوزتوون هوي
اًحطاُبت ٍسٔـبت ٍُٔساى الطحؤ ٍالت٘بُلٍ ،توبلٖ اإلًسبى هي الوسل ٍالطحؤ حتٖ هون
العٍرٔ ٍالَلس ،ثل َّ ج ٌٗسٖ الطحؤ ثبلسبٓـٔ التوٖ ّوٖ ػوح٘ٔ الوزتوون اللوبلنٍ ،ج
ثبلزبّوولٍ ،ج ثووبلحَ٘اىٗ .وووب ٗو٘ووي أى ًتجوو٘ي الو٘وول الٔووَٕ للووَهق هٌووس الوٌِلووَؿٖ
ٍاسترسام ثوغ الرظبئض الرـبث٘ٔ ٗبإلّتوبم ثؤسولَة الٌوسا ٍالت٘وطاض ٍتؤٗ٘وس الوووبًٖ
ثؤٗخط هي طَضٓ .أهب ٓسضتِ الج٘بً٘ٔ ُ٘ؤتٖ ُٖ هٔوسهتْب اذت٘وبضُ الوسْٓ٘ لأللِوبف الظوبُ٘ٔ
السْلٔ شات اإلٗٔبم الًٍَٕٔ ،لوِ لْصُ األلِبف ُٖ هجبضات هتَاظًٔ تحسث ًٌوبً هتسٔبً ُوٖ
ٗل أرعا الؤبلٍٗ ،ؤتٖ السزن ًبزضاً ٍثظَضٓ هَِٗٔ(ّساضٓ4331 ،م .)109-101:
وظزته االجتماعی
ٗبى الوٌِلَؿٖ ْٗتن ثبلٔؼبٗب اجرتوبه٘ٔ ٍٗجسٍ أى اّتوبهِ ثبلٔؼبٗب اجرتوبه٘ؤ ٗوبى
ًبثوبً هي اتزبُ أستبشُ اإلهبم هحوس هجوسُ الوصٕ ٗوبى ٗطٗوس اطوالح الوزتوون ،لوصا ٗوبى
الوٌِلَؿٖ زائن اإللحبح هلٖ ٗشَ الوَ٘ة اجرتوبه٘ؤ ٍالوٌوبزآ ثوبلرالص هٌْوب ثبسون
الِؼ٘لٔ ٍالشطٍ؛ ُِٖ هٔبجت هرتلِٔ ٗتت هي الٔوبض ٍالطٓض ٍالروط ٍالسؤَؽ الِت٘وبى
ٍالِت٘بت ُٖ هْبٍٕ الطشٗلٍٔ ،تَرن الِٔوطا ٍالجئسوب زاه٘و ًب األًٌ٘وب الوٖ الجوط ٍالوـوَ
ٍالطحؤ(ًِس الوظسض.)101:
ٗبى الوٌِلَؿٖ ٗسهَ الٌبس الٖ هسبهسٓ الِٔوطا ٍالجبئسو٘ي ٍٗوتٔوس أى ثـٌوِ الٌٌوٖ
ًت٘زٔ اذتالسِ هي الِٔ٘طُ ،وبٓجِ اهلل هلٖ ٓسَتِ ثبلجـٌِ.
ٗبى الوٌِلَؿٖ ٗوتٔس ثؤى الر٘ط ّجٔ الح٘بٓ للٌبس رو٘وبً ٍَّ حْ هشتطٕ ثٌْ٘ن ٍج
ٗستـ٘ن أحس أى ٗوٌوِ هي اٙذطٗي ٗوب ُول األًٌ٘ب  .اًِ ٗوتٔوس أى الحوس الِبطول ثو٘ي
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اإلًسبى ٍالحَ٘اى َّ ،طِٔ اإلحسبى .الصٕ ٗٔوطأ ازة الوٌِلوَؿٖ ٗوطٕ أى ٓؼو٘ٔ احٔوبّ
الوسالٔ اجرتوبه٘ٔ شطٗبى زائن التسُْ ُٖ ثحبضُ.
اى الوٌِلَؿٖ ج ٗظَض الوَ٘ة اجرتوبه٘ٔ ُٔوؾ ٍج ٗ٘تِوٖ ثبلوَهلؤ ٍاإلضشوبز ،ثول
ٗٔسم آتطاحبً هول٘ب هلٖ سج٘ل الوخبل تٌل٘ن اإلحسبى هي ؿطْٗ اًشوب هئسسؤ تسووٖ
هزتون اإلحسبى(الوٌِلَؿٖ ،ّ4120،د.)19 :4
اى الوٌِلَؿٖ هولن اذالّ ٍزاه٘ٔ ُؼو٘لٔ ٍٗوساُن هٌْوب ٍٗوسهَ الْ٘وبٍُ ،وٖ هٔبجتوِ
ٍٓظظِ ْٗتن ثٔؼ٘ٔ األذالٍّٗ ،سهَ الٖ الطحؤ ٍالظسّ ٍالشطٍ ٍٗوتٔس لَ ُْون الٌوبس
هوٌٖ الشطٍ ألطجحَا ٗلْن الشطُب ٍٗسهَ الٖ اإلًظوبٍ ٍاإلحسوبى ٍالَُوب ٍال٘وطمّ .وَ
ٗحج الٔبضة هلٖ التعام الِؼ٘لٔ لصاتْب هْوب ٗبى الخوي ًبل٘ب.
ٍهي ٗـبلن هتي هئلِبتِٗ ،لوس هًٌَ٘بت الوزتون الصٕ هب ُِ٘ لـِوٖ الوٌِلوَؿٖ
ح٘ج أًِ ٓس ضسن هي ذالل هزتووِ هب ٗبى ٗوبًِ٘ ّصا األذ٘ط هي هشو٘الت أًسون ُوٖ
الوسٗووس هووي ٓؼووبٗب الوزتووون ثوو٘ي هئٗووس ٍضاُووغٗ ،وسووؤلٔ الحزووبةٍ ،هسووؤلٔ هحبٗووبٓ
الوتِطًز٘ي ًٍ٘طّبٗ ،وب ٍهجط هي ذالل ٓظظِ ّصُ ٗوب هب ُٖ شلٖ الَٓت ُٖ ًَِس
الشووجبة هووي أشووَاّ ٍأحووعاى ٍثجم؛ ٍّ٘ووصا رووب ت ٓظظووِ ٓـووطات هووي الووسُن سوو٘جْب
الوٌِلَؿٖ ث٘ي أٗسٕ الٔطّا .
وتایج البحث
هظـِٖ لـِٖ هٌِلَؿٖ ٗبى طح٘ح الِْن ،سل٘ن الِ٘ط ٍزٓ٘وْ الحسوي ُوٖ كوبّطُ
ٗٔـؤ هَس٘ٔ٘ٔ ٍثبؿٌِ َُْ هئتلَ الرلْ ،هتالئن الصٍّ ،هتٌبسْ الِ٘ط ،هتسْ اجسولَة
ٍهٌسزن العٕ َّ .اًسبًٖ الٌعهٔ الٖ حس ثو٘س ٍٓس ٍػحت لٌب ُٖ ثوغ الوَآوًَ ،عهتوِ
اإلًسبً٘ٔ الوبهٔ ح٘ج ٗؤسٖ هي أرل شؤب الوزتوووبت ثوبلحطة ٍٗوسهَ للسوالم ٍٗوتوع
ثبلظلٔ اجًسبً٘ٔ ث٘ي ثٌٖ الجشط رو٘وب.
ٗبى أسلَة الوٌِلَؿٖ حسٗخب ثبلٌسجٔ لوي سوجْ ثَروِ هوبم اشا اثتووس هوي اإلًشوب
اللِلٖ ٍالعذطٍ الج٘بًٖ هلٖ ً٘ط هؼوَى .هي ٗٔطأ هئلِبت هظوـِٖ لـِوٖ الوٌِلوَؿٖ
ٗطٕ ُٖ أسلَثِ ٍػَح ،ضشبٓٔ ٍسَْلٔ .تتظَ ٗتبثؤ الوٌِلوَؿٖ ثبإلؿٌوبةُْ ،وَ هٌوسهب
ٗظَ ش٘ئبً أٍ ٗشطح أهطاً ٗسْٓ ُِ٘ ٍٗتووْ ٍج ٗسم رع هٌِ أج ٗوـٖ ٍطِبً زٓ٘ٔبً هٌِ.
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ٗبى الوٌِلَؿٖ ْٗتن ثبلٔؼبٗب اجرتوبه٘ٔ ٍٗجسٍ أى اّتوبهِ ثبلٔؼبٗب اجرتوبه٘ؤ ٗوبى
ًبثوب هي اتزبُ أستبشُ اإلهبم هحوس هجسُ الوصٕ ٗوبى ٗطٗوس اطوالح الوزتوونٍ ،لوصا ٗوبى
الوٌِلَؿٖ زائن اإللحبح هلٖ ٗشَ الوَ٘ة اجرتوبه٘ؤ ٍالوٌوبزآ ثوبلرالص هٌْوب ثبسون
الِؼ٘لٔ ٍالشطٍ.
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