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الملخص
ظْطت الوسضسٔ الَاهؼ٘ٔ الٌوسٗٔ كٖ كطًسب ٍّٖ توَم ثبلتؼج٘ط ػي حوبئن الودتوعغ ثوعب
أىَّ ّصُ الوسضسٔ ثطظت هؼبلوْب كٖ الطٍاٗٔ هي خٍٍْٔ ،هي خٍْٔ أذطٕ هعس اسعترسم ًع
هِي ًد٘ت هحلَؾ ضائس الطٍاٗٔ الوصطٗٔ الحسٗثٍٔ ،ضٍهبى ضٍالى الطإٍ اللطًسٖ الوؼبصط،
أسلَة الَاهؼ٘ٔ الٌوسٗٔ كٖ األزة الوصصٖ ،لصلي كاىّ ّصُ السضاسٔ حبٍلع هسعترسهًٔ
الوٌْح الَصلٖ -التحل٘لٖ ٍػلٖ ئؼبض الوسضسٔ األهطٌٗ٘ٔ لألزة الووبضَى ،الو٘بم ثوؼبلدعٔ
ت٘بض الَاهؼ٘ٔ الٌوسٗٔ كٖ ضٍاٗتٖ «ث٘ي الوصطٗي» لٌد٘ت هحلَؾ ٍ «خعٗطٓ كٖ الؼبصلٔ»
لطٍهبى ضٍالى ت ّو ًتبثٔ العطٍاٗت٘ي االثٌتع٘ي ثٌعب لء ػلعٖ أحعسا هصعط ٍكطًسعب ذعال
سٌَات 5351ئلٖ 5353م؛ ٗؼٌٖ السٌَات التٖ زاضت كْ٘ب الحطة الؼبلو٘ٔ األٍلٖ
الکلوات الذلیلی ةً :د٘ت هحلَؾ ،ضٍهبى ضٍالى ،ث٘ي الوصعطٗي ،خعٗعطٓ كعٖ الؼبصعلٔ،
الَاهؼ٘ٔ الٌوسٗٔ
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*** هبخست٘طٓ كٖ كطع اللـٔ الؼطث٘ٔ ٍآزاثْب ثدبهؼٔ اٗالم ،اٗالم ،اٗطاى
**** هبخست٘طٓ كٖ كطع اللـٔ الؼطث٘ٔ ٍآزاثْب ثدبهؼٔ اٗالم ،اٗالم ،اٗطاى
الٌبتت الوسإٍ  :پ٘وبى صبلحٖ
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المقذمة
ى آذعط ٍ ًعبى هاٌمعئَّب هعي الٌتّعبة
ٕ هٌعب ٍ
ظْطت الَاهؼ٘ٔ كٖ كطًسعب أًثعط هعي أ ّ
الوتَسؽ٘ي ؿ٘ط الوؼطٍك٘ي هٌْن شبى كلَضٕ الصٕ هبم ثاٗعبح ثؼط الوجعبزب األسبسع٘ٔ
للَاهؼ٘ٔ كَْ ٗطٕ أىّ ئهؼبى الٌظط كٖ الَصق ٍالطؿجٔ ئلٖ الؽجؤ الؼبهلعٔ تؼعسّ هعي هْعبم
الطإٍ هغ أىّ ًلسِ لن ْٗتنّ ثْصا األهطًٍ ،بى ٗؼتجطُ هي الولعبّ٘ن الـبهععٔ التعٖ ٗوٌعي
استرساهْب ثمٌ ٍ هألَف(ؿطاً  )99 :5933 ،تؼسّ اللتطٓ الَاهؼ٘ٔ كتطٓ ًوسٗٔ؛ ح٘ع هعسّم
اللالسلٔ ٍالٌتّبة كْ٘ب آثبضاً ًوسًّٗٔ حَ التبضٗد ٍالوسبئ األذطٕ؛ ٍئىّ الطٍاٗٔ كعٖ ؿُعُعَى
شلي ،توتّؼ ثبألسجوّ٘ٔ ػلٖ اٙثبض األزث٘ٔ األذطٕ ٍاحتلّ هٌبًٔ ّبهّعٔ هعي ح٘ع الٌَعنّ
ٍالٌَ٘ق(حسٌٖ٘ ،5933 ،ج )431 :5الَاهؼ٘ٔ ل٘س شٌالً أزث٘بً كحستا؛ ث لْب اتّدبُ ئلعٖ
الوستوج ٍكٌّبًْب ًطٍح ؿ٘ط هطئ٘ٔ توطّ كٖ ظَاحٖ الودتوغ(ش٘طٕ)901 :5931 ،
كٖ ضإٔ كلَث٘ط(5330-5345م)ٗ« :دت أى ترتبض الطٍاٗٔ ؼطٗؤ الؼلن لٌلسْب» ٍٗوعَ
ت٘ي (5339-5343م)« :الَ٘م ل٘س ٌّبى ثَى شبسغ ث٘ي الطٍاٗٔ ئلعٖ الٌوعس ٍهعي الٌوعس
ئلٖ الطٍاٗٔ كٌالّوب ٗؼتجط ثحثعبً ٍزضاسعٔ ثمعأى الجمعط»(سعبثنٗ )433 :جعبزض الجعبحثَى
ٍالٌتّبة كٖ الؼْس الطاّي أًثط هي إّٔ ظهبى آذط ئلٖ ذلن اٙثبض األزث٘ٔ ػلٖ أسعب ّعصُ
الوسضسٔ األزث٘ٔ
ٗؼتجط ضٍهبى ضٍالى ًٍد٘ت هحلَؾ هي أثطظ الٌتبة الَاهؼ٘٘ي كٖ كطًسب ٍهصعط ،كْوعب
هّْسا األضظ٘ٔ للٌتبة اٙذطٗي الصٗي ٗلحوَى ثْوب كٌد٘ت هحلَؾ َّ أزٗت ال هٌبظع لعِ
ث٘ي ًجعبض األزة الؼطثعٖ الوؼبصعط ٍتٌعَى هصصعِ اًؼٌبسع ًب حو٘وّ٘ع ًب لألظهعٔ ا ختوبػ٘عٔ
ٍالس٘بسّ٘ٔ ٍالٌلس٘ٔ التٖ ٗاصعبة ثْعب الودتوعغ الوصعطٕ كعٖ الوعطى الؼمعطٗي(ه٘طظائٖ،
ٍ ،)31 :5934هي أثطظ ذصبئصِ الوصص٘ٔ ّٖ ا ػتوبز ػلعٖ أسعلَة ٗوععج ك٘عِ هجعبزب
الوسضسٔ الَاهؼ٘ٔ التول٘سٗٔ ثبلوسضسٔ المرصّ٘ٔ الحسٗثٔ ،حتّٖ ٌٗتْٖ ئلٖ تسعو٘ٔ أسعلَثِ
ئثط اتّحبز ّبت٘ي الوسضسعت٘ي كعٖ األزة ثعع"الَاهؼ٘عٔ المرصع٘ٔ"(شعلجٖ)563 :4001 ،
ًصلي ضٍهبى ضٍالى ًبتت كطًسٖ ثؼس أى شْس التَتّطات التٖ ًبً هس ثؼثتْب الحعطة كعٖ
هدتوؼِٗ ،أه زائوبً الحصَ ػلٖ التؼبٍى الَزّٕ هعغ الجمعط ك٘عسػَ كعٖ آثعبضُ المعؼَة
الورتللٔ ئلٖ السالم ٍاألذَٓ ٍٗوٌؼْب هي الرَض كٖ الحطة
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أهمیة البحث والسؤال المطزوح فیه
ثوب أىَّ األزثبء الوجسػ٘ي ٗلؼجَى زٍضاً ًج٘طاً كٖ تؽَّضات الودتوعغ ا ًسعبًٖ ئش ال ًدعسا
إَّٔ تـ٘٘ط زٍى أضظ٘ٔ كٌطٗٔ ٍثوبك٘ٔ كٖ الودتوغ ا ًسبًٍٖ ،هي خْٔ أذطٕ تُؼَعسّ الطٍاٗعٔ
زَٗاى الجمط الدسٗس ألًْب توٌٌ هي تطس٘د خصٍضّب الؼو٘وعٔ ثبلوبصع٘ي الوَّعَث٘ي كعٖ
أًحبء الؼبلن ،لصلي كاىّ ّصُ السضاسٔ حبٍل أى توَم ثبللحص ػي ضٍاٗتٖ «ث٘ي الوصطٗي»
لٌد٘ت هحلَؾ ٍ«خعٗطٓ كٖ الؼبصلٔ» لطٍهي ضٍالى هطًعٓ هسبض الجح ػلٖ ٍخْعٔ ًظعط
الَاهؼ٘ٔ الٌوسٗٔ ،هستل٘سٓ هي الوٌْح الَصلٖ -التحل٘لعٖ ٍكعٖ ئؼعبض الوسضسعٔ الووبضًعٔ
األهطٌٗ٘ٔ ٍا خبثٔ ػلٖ السإا التبلٖ:
ً٘ق ضسنَ الٌبتجبى هٌْدْوب الَاهؼٖ الٌوسٕ كٖ ّبت٘ي الطٍاٗت٘ي؟
خلفیة البحث
هس توّ زضاسبتٌ ثمأى الَاهؼ٘ٔ كٖ آثعبض ًد٘عت هحلعَؾ ئلعٖ حعسم هعب ،هعي ظعوٌْب:
«الَاهؼ٘ععٔ كععٖ ضٍاٗععبت "هععسٗط الوسضسععٔ" لدععال آ أحوععس ٍ"ظهّععبم الوععسم" لٌد٘ععت
هحلَؾ» ،5934أله٘س اٗعاًلَ ٍحسعي ػجعساللْٖ ،هدلعٔ اللـعٔ الؼطث٘عٔ ٍآزاثْعب« ،تحل٘ع
الَاهؼ٘ٔ كٖ ظهّبم الوسم لٌد٘ت هحلَؾ» ،5934 ،لحسي هد٘سٕ ٍؼبّطُ ضستوٖ ،هدلٔ
كصل٘ٔ هترصّصٔ للسضاسبت الطٍائ٘ٔ« ،هوبضًٔ الوسضست٘ي الَاهؼ٘ٔ ٍالطهعٗٔ كٖ آثعبض ًد٘عت
ٍأحوس هحوَز» ،5934 ،تأل٘ق هْسٕ هوتحي ٍاٗطاى لي ،الجحعَ كعٖ األزة الووعبضى
ًصلي هس تن ثح ثمأى ضٍاٗٔ «ثع٘ي الوصعطٗي» لٌد٘عت هحلعَؾ ثَاسعؽٔ السضاسعتَ٘ي:
«السضاسٔ الووبضًٔ لؼٌصط الحس كٖ ضٍاٗٔ "ث٘ي الوصطٗي" لٌد٘ت هحلَؾ ٍ"سٍَشعَى"
لس٘و٘ي زاًمَض» ،5939 ،هي هِج ظّطا شٌبضٕ ٍػلٖ اصـط حج٘جٖ ،الجحعَ كعٖ األزة
الووبضى لدبهؼٔ ضاظٕ ٍهوبلٔ «صَضٓ الوطأٓ كٖ ضٍاٗتٖ "ث٘ي الوصطٗي" ٍ"شَّط آَّذبًن"
(ظٍج السّ٘سٓ آَّ)» ،5934 ،تأل٘ق ًبصط ًٌَ٘ثر ٍآذطٗي ،الوإتوط السبثغ ثمأى زضاسبت
اللـٔ اللبضسّ٘ٔ ٍآزاثْبً ،وب أى ٌّعبى هوبلعٔ «الوطحلعٔ ا ختوبػ٘عٔ كعٖ ضٍاٗعبت ًد٘عت
هحلَؾ» ،4059 ،لْ٘ثن ػجب سبلن الوَٗلٖ ،هدلٔ اٙزاة شٕ هبض؛ لٌٌِّ ٍكوعبً للسضاسعبت
الوٌْد٘ٔ لن ٌٗدع حتّٖ اٙى إّٔ ثح ٍزضاسٔ ذبصٔ حَ ضٍاٗٔ «خعٗعطٓ كعٖ الؼبصعلٔ»
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لطٍهبى ضٍالى كاًٌّب كٖ ّصُ السضاسٔ ًوعَم ثبلووبضًعٔ ثع٘ي ّعبتَ٘ي العطٍاٗتَ٘ي ػلعٖ أسعب
الَاهؼ٘ٔ الٌوسّٗٔ
وظزة عابزة إلی حیاة وجیب محفىظ وروالن ومکاوتهما فی األدب القصصی
ٍالس ًد٘ت هحلَؾ(4006-5355م) كٖ الوعبّطٓ كعسذ ػعبلن األزة ثَاسعؽٔ تعأل٘ق
الوص٘سٓ ثنّ أهج ئلٖ الٌتبثٔ تنّ ًمط أٍ هدوَػٔ هعي هصصعِ الوصع٘طٓ ثبسعن «ّوعسا
الدٌَى» ٍأٍ هصتِ الؽَٗلٔ ثبسن «ػج األهساض» سٌٔ 5393م(المعبضًٍٖ)533 :4050 ،
لثَضٓ سٌٔ 5353م زٍض ًج٘ط ٍثبضظ كٖ أزة ًد٘ت هحلعَؾ حتّعٖ أزّت ئلعٖ اًتوبئعِ ئلعٖ
حعة «الَكس» الوصطٕ َّ كٌّبى س٘بسّٖ ٍكٌِّ ٗؼجّط ػي س٘بسٔ شعؼجِ الوصعطٕ هعس تعنّ
توس٘ن كتطٓ الٌتبثٔ ػٌسُ ئلٖ ثال كتطات هي ظوٌْب اللتطٓ التأضٗرّ٘ٔ(هي ذال آثبضٍ هث
ػَجَ ُ األهساضٍ ،ضازًٍ٘سًٍِ ،لبح ؼَّ٘جٔ ٍ ) ،اللتطٓ ا ختوبػ٘ٔ(هي ذال ذلعن آثعبض ثعبضظٓ
هث الوبّطٓ الدسٗسٍٓ ،ذبى الرل٘لٍٖ ،ظاهَّبمُ الوَعسَمٍ ،الثُّالث٘عٔ ٍ ) ٍاللتعطٓ الصٌّ٘عٔ(هي
ذال ذلن آثبض هث أٍالزا حبضَتٌِبٍ ،المحّبشٍ ،اللِّصِ ٍالٌِالةٍ ،الؽطٗعن ٍ ) كطٍاٗعٔ «ثع٘ي
الوصطٗي» تؼتجط ًبلوسن األٍ هي األهسبم الثالث٘ٔ كٖ ضٍاٗٔ «الثالثّ٘ٔ» ،كوس توّ ًتبثتْب
كٖ الوطحلٔ الَاهؼ٘ٔ ا ختوبػ٘ٔ ٍالوطحلٔ الثبً٘ٔ هي كيّ ًتبثٔ الطٍاٗٔ ػٌس هحلعَؾ ،كلعٖ
ّصُ الطٍاٗٔ ٗتجغ أسلَة الٌتبثٔ الـطث٘ٔ التٖ سبزت كٖ الوطى التبسغ ػمعط ٍأٍائع الوعطى
الؼمطٗي ّعصُ الؽطٗوعٔ تسعوّٖ ثبلوسضسعٔ الَاهؼ٘عٔ ٍئىّ هحلعَؾ ٗصعَّض كْ٘عب األحعسا
ا ختوبػ٘ٔ ٍالوَ٘ن ٍاالتّدبّبت التٖ ًبًع هَخعَزٓ لعسٕ الؽجوعٔ الَسعؽٖ هعي المعؼت
الوصطٕ هي سعٌٔ5353م ٍهعب ثؼعسّب آثعبض ًد٘عت هحلعَؾ هل٘ئعًٔ ثرعَالح الجطخَاظٗعٔ
الصـ٘طٓ(الَظ٘ؼٔ) ػٌس المؼت الوصطٕ ٍاحتٌبًبت السلؽٔ الحبًؤ هغ المؼت
اللٌطٓ الطئ٘س٘ٔ التٖ تدطٕ كٖ ضٍاٗبتِ ّٖ الَْٗٔ ٍالعطٍح الوصعطٗٔ؛ كعٖ الحو٘وعٔ أىّ
هصط ّٖ الجؽلٔ األٍلعٖ كعٖ ًع ّ هصصعِ(أًظط ئلعٖ :أهٌصعَض )550-503 :4006 ،حعبظ
هحلَؾ ػلٖ خبئعٓ ًَث كعٖ األزة سعٌٔ ٍ 5333أهّعب ضٍهعبى ضٍالى كَلعس سعٌٔ 5366م
ثوسٌٗٔ "ًالهسٖ" لوٌؽؤ ثَضؿٌسٕ كٖ أسطٍٓ ثطخَاظٗٔ هتطكٔ ٍكٖ أّٗبم الوطاّؤ تَؼعطَّفَ
ػلٖ آضاء ثبضٍخ سجٌَ٘ظا(5633-5694م) ٍاص زضاستِ كعٖ كعطع التعبضٗد سعٌٔ 5333م
ي ثؼعس الحصعَ ػلعٖ زضخعٔ
كصّت ئلٖ ضٍهب ٍحبظ ػلٖ شْبزٓ العسًتَضاُ كعٖ كعطع اللع ّ
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السًتَضاُ ٍكٖ سٌٔ  5345هبم ثتؼل٘ن تبضٗد اللي لوسّٓ ثال سٌَات كٖ الوسضسعٔ الؼبل٘عٔ
ٍهي ثَنّ هبم ثتؼل٘ن تبضٗد الوَس٘وٖ كٖ خبهؼٔ سَضثَى لوسٓ هص٘طٍٓ ،هي ٌّب أهج ػلعٖ
الٌتبثٔ كٌتت ضٍاٗٔ «خبى ًطٗستَف» كٖ  50هدلسات ذعال ثوعبًٖ سعٌَات(أًظط ئلعٖ:
هسًٖ )90-53 :5969 ،ضٍهبى ضٍالى ًبى ضخالً هحجبً للسّالم لجّٖ زػَٓ هٌسع٘ن ؿعَضًٖ
كصّت ئلٖ السَك٘٘تٖ ٍالهٖ استبل٘يٍ ،ضؿن ًعػتِ ئلٖ آضاء هبضًس ،هبم ثٌمط الؼسٗس هعي
الووبالت ظسّ استبل٘ي ٍالٌظبم السَك٘بتٖ كاًِّ حبظ هطٓ أذطٕ ػلٖ خبئعٓ ًَثع كعٖ األزة
سٌٔ (5356ثَازكط )43-46 :5936 ،هعبم ضٍهعبى ضٍالى ثتسعد٘ ًٍمعط السع٘طٓ الصات٘عٔ
للؼسٗس هي همبّ٘ط الؼبلن هث لَ٘ تَلستَٕ ،هبٌٗ أًدلَ ،لَزك٘ح كبى ث٘تَْكي ،أهبزَٗ
هَظاضتٌّ٘ ،تَض ث٘طلَ٘ظ ٍضٗتمبضز كبؿٌط ئظبكًٔ ئلٖ ضٍاٗٔ «خبى ًطٗستَف» هي ضٍالى هس
تععطخن ثؼععط آثععبضُ ئلععٖ اللـععٔ اللبضسعع٘ٔ هثع «ح٘ععبٓ ث٘تْععَكي» كععٖ أضثؼععٔ هدلععسات،
«الوَس٘وَ٘ى كٖ األٗبم السبثؤ»« ،هَس٘وَ٘ الَ٘م»« ،هسطح المؼت»« ،ح٘بٓ تَلسعتَٕ»،
«الطحلٔ الساذل٘ٔ» ًٍصلي «الٌلس الوسحَضٓ» هعبت ضٍهعبى ضٍالى ئثعط ئصعبثتِ ثوعطض
الس كٖ الثالث٘ي هي زٗسوجط سٌٔ (5311هسًٖ)535 :5969 ،
وبذة عه روایة «جشیزة فی العاصفة»
ٗؼلي ضٍهبى ضٍالى كٖ ّصُ الطٍاٗٔ الـطاه٘ٔ آضائِ الوٌبّعٔ ػلٖ الحطة ٍذاللِ ٗؼعطض
األخَاء ٍالوالثسبت السبئسٓ كٖ كطًسب ؼَا الحطة الؼبلو٘ٔ األٍلٖ ٗوثّع كْ٘عب "ثعٖٗعط"
ٍ"لَ " كْوب المرصّ٘تبى الطئ٘ستبى كٖ ّصُ الطٍاٗٔ التٖ تسطز ػي ؼطٗن أسلَة ػعبضف
الٌ ثٖ ٗط شبة ٗجلؾ هي ػوطُ ثوبً٘ٔ ػمط ػبهبً ًمأ كٖ أسطٓ زٌٗ٘ٔ كَالسُ هس ح ّ هوبم
الحٌن ٍالوعبء ٍأذَُ األًجط ك٘ل٘ت ٗصّت ؼَػبً ئلٖ سبحٔ الوؼطًٔ ػسٍاى هَات االحتال
ٍهت األثطٗبء ٌٗتْٖ ئلٖ س٘ؽطٓ االًتئبة ٍال٘أ ػلٖ ًلس ثٖ ٗط؛ لٌي حجّعِ ئلعٖ ثٌع
تسوّٖ لَ ٗ ،إزّٕ ئلٖ تولّت ًعػبتِ لَ تؼ٘ش كٖ اللوعط ٍتحصع ػلعٖ لووعٔ ػ٘معْب
هستل٘سٓ هي كي الطسن ٍأهّْب تؼو كٖ هصٌغ األسعلحٔ كتتععٍّج ضخعال آذعط ثؼعس ٍكعبٓ
ظٍخْب ٍّصا األهط ٗإزّٕ ئلٖ أى تـعت لَ ػلٖ أهّْب ٗجوٖ ثٖ ٗعط ٍلعَ ػلعٖ حجّْوعب
الؽبّط ٍَٗم "الدوؼٔ الؼظ٘ؤ" ٗصّجبى ئلٖ ًٌ٘سٔ "ًَتطزام" ك٘وَهعبى ثعاخطاء هطاسع٘ن
العٍاج ث٘ي تبضٍٓ ٍأذطٕ تٌلدط هٌجلٔ ثبلوطة هٌْوب ك٘وَت ئًسبىٌ ئثط الوٌجلٔ أٍ تبضٓ ٌْٗعبض
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هَجٌَٖ؛ لٌي ً ّ ّصُ األحسا ال تإثّط ػلٖ الدَ الطٍحٖ ٍالطٍهبًسٖ السعبئس ثٌْ٘وعب ٍثؼعس
زهبئن تْعّ الٌٌ٘سٔ كدأٓ ئثط ٍهَع اًلدبضٍ ٗصن اٙشاى ٍثؼس حع٘يٍ ٗسعوػ ػوعَز الٌٌ٘سعٔ
الثو٘ ػلٖ لَ ٍثٖ ٗط ٍتٌتْٖ ح٘بتْوب
وبذة عه روایة «بیه القصزیه»
توث ّصُ الطٍاٗٔ ح٘بٓ األسطٓ التول٘سٗٔ كٖ هصط ذال سٌَات 5353-5353م؛ ٗؼٌٖ
السٌَات األذ٘طٓ هي الحطة الؼبلو٘ٔ األٍلٖ كْصُ الطٍاٗٔ تسطز أٗعبً ًطٍاٗعٔ «خعٗعطٓ كعٖ
الؼبصلٔ» لطٍالى ػي ؼطٗن أسلَة ػبضف الٌع تٌعَى المرصع٘بت ٍاألثؽعب كعٖ ضٍاٗعٔ
هحلَؾ هي أكطاز ّصُ األسطٓ كتمتو ػلٖ أحوس ػجسالدَاز(ٍالس األسطٓ) ٍظٍختعِ أهٌ٘عٔ
ٍأثٌبئِ ٗبس٘يٍ ،كْوًٍٖ ،وب ٍثٌبتعِ ذسٗدعٍٔ ،ػبٗمعٔ المرصع٘بت الثبًَٗعٔ تمعو أمّ
حٌلٖ ذبزهٔ األسطٓ ٍأمّ هطٗن ئحسٕ الد٘طاى ٍثٌتْعب هعطٗن ،ظٌٗعت ظٍخعٔ ٗبسع٘ي ،ظٍج
شًَٔ الوتَك٘ٔ ٍأصسهبء خَاز كلٖ ظهي السطز ٌٗعَى ٍالعس األسعطٓ صعبحت الوتدعط ٍلعِ
شرص٘ٔ هعزٍخٔ ك٘جسٍ تبضًٓ ضخ ٌ هلتعم ثبألسطٓ ٍهغ شلي ٗجسٍ ضخ هتْتّي تبضٓ أذطٕ
كَْ ٗس٘ؽط ػلٖ أسطتِ ػي ؼطٗن هَاًٌِ٘ الصبضهٔ ك٘بس٘ي ٍَّ االثي األًجط لألسطٓ ٌٗعَى
ضخالً ثمَشبً ٍشَْاً٘بً ًأثِ٘ ٍٗطظٖ هي شرص٘ٔ أثِ٘ الوتْتٌّٔ كال ٗتعَة هعي شًَثعِ ٍال
ٗوصّط هي أذؽبئِ ألًِّ ٗربف أى تُستدبة زػَتِ ك٘تحَّ ئلٖ ضخ ظاّس ؿ٘ط هحتّ للح٘بٓ
ٍال ٗطٗس االستوتبع ثْب! كتوتّؼ ظٍختِ ظٌٗت كٖ هٌع أثْ٘ب ثبلوعٗس هي الحطٗٔ هغ أًّْعب
ًبً هس ؼبٍػ ػلٖ الَظغ ًسبئط أكطاز األسطٓ ثؼس أى تؼ٘ش كعٖ هٌعع السعّ٘س أحوعس
لوسّٓ شْط ٍاحس لٌٌّْب ال تستؽ٘غ أى تصجط ػلٖ ً ّ شعٖء ٗحعس كاًّْعب ال تسعتؽ٘غ أى
تتحوّ سلَى ٗبس٘ي ٍال تطظٖ سلًَِ ثبلٌسجٔ لٌلسْب
كْوٖ ٗؼسّ االثي الثبًٖ للؼبئلٔ ٍَّ ؼبلت كٖ ًل٘ٔ الحوَم ٌٍَٗى ضخالً هلتعهبًٍ ،ضظٌٗعبً،
ٍضاؿجبً كٖ الس٘بسٔ ٍٗتَضّغ كٖ الٌععبالت الوَه٘عٔ ظعسّ االسعتؼوبض الجطٗؽعبًٖ أًثعط هعي
اٙذطٗي ٍهي أخ ّصا ٗلوٖ حتلِ كٖ ًْبٗٔ الوؽبف ًوعب ٍّعَ االثعي األصعـط للؼبئلعٔ
ٗوعٖ ثؼط هعبٗوبت أثِ٘ ثَاسؽٔ ثؼط تصطّكبتِ الؽلَل٘ٔ تؼ٘ش الجٌبت كعٖ ػعلعٔ تبهّعٔ
ٍال تستؽ٘ؼبى أى تصّجب ئلٖ األهبًي الؼبهّٔ كاًّْوب تٌتظطاى أًجط حلوْوب ٍَّ العٍاج كعٖ
ّصُ الطٍاٗٔ ٗستوطّ حعَض الوَّات الوتوطّزٓ األخٌج٘ٔ التٖ تمو ػلٖ هَّات التحبلق هوثلٔ
ثبلوَّات االستطال٘ٔ ٍا ًدل٘عٗٔ كبلد٘ش ا ًدل٘عٕ هس هبم ثطكعغ الوؼسعٌطات أهعبم هٌعع
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خَاز لووغ الوظبّطٓ التٖ هس تَسؼ ًؽبهْب ئلٖ خو٘غ أًحبء الوعبّطٓ هعغ أىّ ًع ّ أكعطاز
الؼبئلٔ ٗطؿت ػي ا ًدل٘عٗ٘ي لٌي ضزٍز كؼلِ ترتلق ثبلٌسجٔ ئلٖ ّصُ الوع٘ٔ اذتالكبً تبهّبً
القضایا الهامة المىعکسة فی الزوایتیه مه وجهة وظز الىاقعیة الىقذیة
اوعکاص آثار الحزب العالمیة األولی علی الظزوف السیاسیة -اإلجتماعیة ف ی فزوس ا
ومصز
للحصَ الصح٘ح ػلٖ األحسا الس٘بسع٘ٔ -ا ختوبػ٘عٔ للطٍاٗعٔ الوعصًَضٓ ،ػلٌ٘عب أى
ًتأ ّه كٖ ظطٍف الحطة الؼبلو٘ٔ األٍلعٖ ًعبى التٌعبكط ثع٘ي زٍلتعٖ ألوبً٘عب ٍكطًسعب هعي
األسجبة الطئ٘سّ٘ٔ ٍالوإثطٓ ػلٖ ظَْض الحطة الؼبلو٘ٔ األٍلٖ التٖ تنّ ٍهَػْب ذال سٌَات
5353-5351م(أًظط ئلٖ :ثبهطٕ )50-3 :5931 ،كوبم ضٍهبى ضٍالى ثٌتبثٔ ضٍاٗٔ «خعٗعطٓ
كٖ الؼبصلٔ» ٍكوبً لْصُ األحسا هغ أسلَة ٍاهؼٖ سٌٔ 5340م ثوب أًِّ هس شْس األحسا
الساه٘ٔ التٖ ثؼثتْب الحطة الؼبلو٘ٔ ،كوس صعَّض األٍظعبع االهتصعبزٗٔ ٍالس٘بسع٘ٔ ٍالثوبك٘عٔ
ٍا ختوبػ٘ٔ الوتسَّضٓ كٖ ّصُ الطٍاٗعٔ ألًَّعِ كعٖ ّعصُ السعٌَات «تعأثّط األزة اللطًسعٖ
ثبلحطة ًٍبى ٗوَم همبّ٘ط الٌتّبة ثرلن هصص ثمأى الحطة ٍالؼَزٓ هعي الحعطة ًٍعبًَا
ٗسػَى الٌب ئلٖ السالم»(اًظط ئلٖ :ثَازكط )94-95 :5936 ،كْعَ ٗوعَم ثتوطٗعط الـعبضات
الدَٗٔ الوتتبل٘ٔ هي هِج الوبشكبت األلوبً٘ٔ ظسّ كطًسب ئلٖ الوبضب« :اُؼلو ّتبكبت زاذع
الؼطثٔ ذَكبً ًٍطاّ٘ٔ :خبءت ؼبئطات ؿَتب! »(ضٍالىٗ )50-55 :5969 ،م٘ط ضٍالى ئلعٖ أىّ
الحطة ترعغ ح٘بٓ المؼت اللطًسٖ لِلتـ٘٘طات الدصٍضٗٔ ٍاألسبسّ٘ٔ كٖ ً ّ خَاًجْب حتّعٖ
تٌتْٖ ئلٖ ئؿلبلْن الوَ٘ز األذاله٘ٔ« :استوطاض الحطة لوسّٓ ثال سٌَات ًبى هس أزّٕ ئلٖ
س٘بزٓ اللدَض األذاله٘ٔ ث٘ي األٍضث٘٘ي ،األهط الصٕ ًبى ٗتسطّة كٖ أًج الٌلعَ »(ًلعس
الوصسض)30 :
هبم ًد٘ت هحلَؾ ثٌتبثٔ ضٍاٗٔ «ث٘ي الوصطٗي» ًٍبزت الحطة أى تٌتْعٖ ،كلعٖ ّعصُ
األثٌبءً ،بً هصط هي خٍْٔ ػلٖ ٍشي ا ًْ٘بض ئثط التَتّط ا هتصعبزٍٕ ،هعي خْعٔ أذعطٕ
ًبى أثٌبؤّب ٗدْسٍى ٍٗدسٍّى كٖ الصؼ٘س الس٘بسٖ كبتّدْع الجؼثعٔ الوصعطٗٔ هعي هجع
حعة الَكس ئلٖ ا ًدل٘ع لؽلت ئػالى االستوال ؛ لٌي ئًدل٘ع ضكععتِ ٍهبهع ثٌلعٖ سعؼس
ظؿلَ ظػ٘ن ّصا الَكس ئلٖ خعٗطٓ هبلؽب اشعتول الوظعبّطات ٍا حتدبخعبت ٍا ظعطاثبت
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خو٘غ أضخبء الجالز ًٍت٘دًٔ لصلي ،تنّ تحطٗعط ّعصا الععػ٘ن الس٘بسعٖ العَؼٌٖ« :شاعَ ثع٘ي
الؽلجٔ ًجأ ػد٘ت ًبى حسٗثٌب الَ٘م ًلِّ ٍَّ أىّ ٍكساً هصطّٗبً هاًٌَّبً هي سعؼس ظؿلعَ ثبشعب
ٍػجسالؼعٗع كْوٖثي ٍػلٖ شؼطإٍ ثبشب تَخَِّ أهسَ ئلٖ زاضِ الحوبٗٔ ٍهبثع ًبئعت الولعي
لِلوؽبلجٔ ثِطكغ الحوبٗٔ ٍئػالى ا ستوال »(هحلَؾ ،5335 ،جً )133 :4عصلي هعس صعَّض
ًد٘ت االحتدبخبت ٍالوظبّطات ثمٌ ٍ كٌٍّٖ« :سبضت الوظبّطٓ هس٘طاً همَْزاً هبضّٓ ثعسٍض
الوؼتوّسٗي الس٘بسّ٘٘ي هؼلٌٔ احتدبخْب ثورتلق اللّـعبت ،حتّعٖ ثلـع شعبضع العسٍاٍٗي
ٍصبح صبئحْن":ا ًدل٘ع!"»(سبثن ،جٍ )106 :4صل الوظبّطٓ ئلٖ خبهؼعٔ األظّعط ح٘ع
تإزّٕ ئلٖ ا ظطاة الَؼٌٖ المبه « :ثُّن تطاهٖ ئلْ٘ن ٍهغ أهسام هوجلٔ كٖ سطػٔ ٍصعرت،
ثُّن كتح الجبة ػلٖ هصطاػِ٘ تح ٍهغ صسهٔ ػٌ٘لٔ ٍاًسكؼ ئلٖ الحدعطٓ خوبػعبت هعي
الؽلجٔ ٍاألظّطّٗ٘ي ٍّان َٗص٘حَاى :ئظطاة! ئظعطاة! »(سعبثن )103 :كوعب ًبًع ّعصُ
ا حتدبخبت ٍا ظطاثبت ظسّ ا ًدل٘ع كوػ ث تمو أٗعبً ظسّ الجلساى األذطٕ هث ألوبً٘ب
ٍأستطال٘ب التٖ ًبً تعّ٘ن الرٌبم ػلٖ المؼت الوصطٕ ثَاسعؽٔ تعسذّلْب حتّعٖ أصع٘ج
شرصّ٘بت الطٍاٗٔ ثبلجلجب ٍاذتالج اللٌط ئثط الصطاػبت الس٘بسعّ٘ٔ ٍال تؼعطف ّع ٗحصع
شؼجْب ػلٖ االًتصبض؟ ح٘ ٗتحسّ ػجس الدَاز كٖ أثٌبء هحبٍضتِ هغ ظٍختِ ػعي س٘بسعٔ
ت
شؼجِ -« :هتٖ؟! هتٖ؟! ػِلن ّصا ػٌِس ضثّعٖ هعب ًوعطأ كعٖ الدطائعس ئلّعب ػعي اًتصعبضا ِ
ا ًدل٘ععع ،كْعع ٌٗتصععطٍى حوّععبً أٍَ ٌٗتصععط األلوععبى ٍالتععطى كععٖ الٌْبٗععٔ؟ اللّْاععنّ
استدت »(الوصسض السبثن )999 :ػالًٍٓ ػلٖ ّصا ،كوس صاَّضت ػسآٍ الدٌعَز األسعتطال٘٘ي
أٗعبً كٌ٘مق ػجسالصوس ػي خطٗوتْن أثٌبء الحَاض هغ صسٗوِ ػجسالدَاز ًٌ« :ا ثِعبألهسِ
سبئطاً كٖ الوَسٌٖ كَبػتطض سج٘لٖ خاٌسّٗبىِ أسعتطالّ٘بى ٍؼبلجعبًٖ ثِوعب هؼعٖ »(السعبثن:
)916
كطٍاٗٔ ث٘ي الوصطٗي ثبلٌسجٔ ئلٖ ذلل٘تْب التبضٗرّ٘ٔ تم٘ط ئلٖ ثَضٓ أًتَثط 5353م كعٖ
ضٍس٘ب التٖ ثلـ صساّب ٍتأث٘طّب ئلٖ الجلساى األخٌج٘ٔ ٍتٌتْعٖ ئلعٖ ٗوظعٔ المعؼَة ئظاء
هع٘ٔ الحطّّٗٔ ،ا صالحبت ٍالتؼسٗالت ٍحوْب كٖ توطٗعط هصع٘طّب كعٖ ثساٗعٔ األهعط ٗؼلعي
االتحبز السَك٘تٖ ػي زػوِ لالستوال الس٘بسٖ كٖ الجلساى األذطٕ كٌثطت كبالًتْبظبت
المؼج٘ٔ ثسجت زػن ا تحبز السَك٘تٖ ػٌْعب ٍتعنّ تعأث٘ط ئٗسَٗلَخ٘عٔ السٍلعٔ كعٖ ا تحعبز
السَك٘تٖ ػلٖ ػول٘ٔ الؼسٗس هي الوثول٘ي الوصطٗ٘ي كاثطُ تنّ تمعٌ٘ الحععة المعَ٘ػٖ

دراسة مقاروة بیه الروایات العربیة والفروسیة المعاصرة مه وجهة وظر الىاقعیة الىقدیة06 /

الوصطٕ سٌٔ 5344م(هحوّس سعؼ٘سً )591 :5933 ،عصلي ٗععفّ ًد٘عت اًتصعبض الثعَضٓ
ثَاسؽٔ ئحسٕ شرص٘بت هصتِ« :لَ لن ٗسلّن ا ًدل٘ع ثِوؽبلجٌب لوب أكطخَا ػي سؼس ،سَف
ٗاسبكط ئلٖ أضٍثب ثُّن ٗؼَز ثِبالستوال ّ ،صا هب ٗإًسُا الدو٘غٍ ،هْوب ٌٗي هي أهعط كسع٘جوٖ
َٗم  3أثطٗ سٌٔ 5353م ضهعاً الًتصبض الثَضٓ»(هحلَؾ ،5335 ،ج)163 :4
االوتقاد للحزب والذعىة إلی السالم
لَوّب ًبى االستؼوبض ٍالحطة ال ٗاٌتدبى سَٕ التسه٘ط ٍهت األثطٗعبء ،كلعٖ ّعصُ الطٍاٗعٔ
ًبى ضٍالى كٖ حبلٔ هطتجٌٔ ٗجح ػي ئًسبًٍّ٘ٔ تؼطة ػي ٍكبئْب لألذَّٓ كَْ ٗعسػَ الٌعب
كٖ الؼبلن ًلِّ ئلٖ أى ٗتّحسٍا ٍ ٗطُصَّا صلَكْن ٍَٗحّسٍا ًلوتْن هغ السالم حتّعٖ تٌتْعٖ
الحطة «ًبى ٗمبّس ضٍالى ثأم ػٌِ٘ أىّ أصحبة الصعٌبػبت الٌج٘عطٓ ًعبًَا ٗصعطٍّى ػلعٖ
هَاصلٔ الوتب ٍاًسالع الحطة كاًَِّ هبم ثوٌبكحتْن آهالً الحصَ ػلٖ السالم؛ ك٘ؽلت هعي
الوثوّل٘ي ًلّْن أى ٗأذصٍا ثحنّ الوظلَه٘ي ٍٗوَهَا ثٌدستْن»(هسًٖ)550 :5969 ،
هبم ضٍالى كٖ ضٍاٗتِ ثطٍاٗٔ حبز ٍهغ َٗم الدوؼٔ  43هي شْط هعبض سعٌٔ 5353م
ثؽطٗؤ الَاهؼ٘ٔ ٌٍٗتوس الصٗي أٍهَسٍا ًبضاً الحطة ٍالسهبض ثمسّٓ كلٖ تلي األّٗبم التٖ ًبًع
تسٍض ضَحٖ الحطة ًٍبً تدتبح أهَٕ الٌلَ ٍ ،هغ حس ٌ كٖ كطًسب ،كاثط اهتحعبم ألوبً٘عب
«هبشكٔ ألوبً٘ٔ زهّطت ًٌ٘سٔ سبى خطثِ كٖ ثبضٗس ٍهتل حَالٖ ً 561لعطاً حع٘ي ئخعطاء
ا حتلبالت السٌٗ٘ٔ»(هسًٖٗ )551 :5969 ،وسّم ضٍالى كٖ ّعصُ الطٍاٗعٔ ٍٍكوعبً ألسعلَثْب،
تصو٘و ًب هسبٗط ًا للَكبء هي الح٘بٓ الَ٘ه٘عٔ لمعؼجِ الجعبئس تجعسأ الوصعٔ هعي ٌٗعبٗط ٍّعٖ
هصحَثٔ ثَصق الدَ الوأسبٍٕ ٍالوتَتّط السبئس ػلٖ ثؽ الوصٔ؛ ألىّ الحطة هسهطًٓ ،تٌمعط
الحتق ،تسلي زم آالف هي األثطٗبء ،تلطّم ث٘ي الؼمّبم ٍاألحجّبء ٍتوتلْن:
«ػلٖ ضأسٍِ ،ضاء ظالم ّصُ السوَف ،كَم ػش الدطشاى الصٕ ًعبى ٌٗؽلعن ك٘عِ ّعصا
الؼوالم الحسٗسٕ الولٖء ثأشجبح ا ًسبى ٌّب ثبضٗس ،الثلح ،الل٘لٔ الجبضزٓ كٖ ٌٗبٗط ٍأذ٘طاً
الحطة ّصُ ًبثَسٔ الوَت ٍالح٘بٓ الحطة التٖ ًبً تتدعبٍظ أضثعغ سعٌَات هعي ًمعَثْب
ٍتوعج هطاّؤ ثٖ ٗط ثبأللن كاىّ الحطة ًبً هس كبخأُ كٖ هؼوؼعٔ تلعي األظهعٔ الٌلسعّ٘ٔ
ٍسي الجلَؽ»(ضٍالى )3-3 :5969 ،ػالٍٓ ػلٖ ّصا ،كاىّ ضٍالى كٖ ّصُ الطٍاٗٔ ٗحٌٖ ػعي
اٙالم التٖ ٗاصبة الوسًَ٘ى ثْب ئثط الحطةً« :صلي ًبً تستوطّ شطاضات الحطة الومإٍهٔ
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هث األّٗبم صَت ّصا الْسٗط الوتعاٗس الْبئ ً ،بى ٗاسوغ صَت اصؽسام سالح الوالٗع٘ي
هي األػساء الصٗي ًبًَا هس تدوّؼَا هٌص األشْط الوبظ٘ٔ ثدبًت آذط هي الرٌبزم ًٍبًَا هعس
خبّعٍا حتّٖ ٗتسكّوَا ًوَخٔ ّبئلٔ ػلٖ ثبضٗس ٍظَاحْ٘ب»(ضٍالى)33 :5969 ،
كؼٌسهب ٌٗتوس ضٍالى الحطة ٍٗساكغ ػي السالمٗ ،اْسَّزا ثبلوت هي هِج كئٍٔ ًبًع ضاؿجعًٔ
ثبًسالع الحطة ٍثوبئْب كَْ ٗصَّض ّصُ األحسا ثمٌ ٍاهؼٖ كٖ ظهيٍ ال ٗاسوَح ألحعس هعي
الٌتّبة أٍ األزثبء ثأى ٌٗتجَا حَ ئحال السالم« :هبم ًث٘ط هي المجبة ثٌمط هدعالّت هعس
حادِعَت ثؼس هسٓ هص٘طٓ كاىّ التؼت٘ن ًبى ٗرلن اللعطاؽ ٍٗسعدي ًع ّ الؼوبئعس ٍاٙضاء كعٖ
كطًسب تح ؿؽبء كبهس الَْاء»(السبثن )40 :كبالحتدبج ػلٖ ثطثطٗٔ ألوبً٘ب هي هِجع ضٍالى
اًتْٖ ئلٖ أى اػتجطُ ذبئٌبً كوبم ثٌمط ًتبة «شًطٗبت الحطة» سٌٔ 5319حتّٖ ٗج٘ي ػعي
أكٌبضُ ٍٗسبػس ػلٖ كْن آضائِ ثمٌ ٍ هإثّط كَْ ًبى هتأثطاً ٍهحعًٍبً ثسعجت اًعسالع الحعطة
ث٘ي المؼَة الوتحعطٓ كٌبى ٗصًط الو٘ن التٖ ثاهٌبًْب أى تسبػس ػلٖ الصّلٔ ث٘ي أشربص
ًبًَا ّبزئ٘ي ؿ٘ط هٌلؼل٘ي ػلٖ خبًجٖ ذػ الوَاخْٔ ٍٗرؽط األذعَٓ ػلعٖ ثعبلْن ،األذعَٓ
التٖ ًبً ػلٖ شَلب خاطُفِ االًْ٘بض ثسجت أظهٔ الحطة الْبئلٔ»(ثَازكط)46-43 :5936 ،
ٍأهّب ًد٘ت هحلَؾ ك٘دٌح ؼبئط هلجِ ئلٖ السالم أٗعبً؛ كٌ٘ظط ئلٖ الحطة ٍا ظؽطاثبت
هٌتوساً ٍٗوتجس آضائِ ثمأى الحطة كٖ هعَ أحوعس ػجعسالدَاز ًعأثٖ الؼبئلعٔ ٍالمرصع٘ٔ
الطئ٘سٔ للطٍاٗٔ« :أٍصٖ ثؼط التدّبض هي هؼبضكِِ ػلٖ شِطاء ذعٗي الج٘ هِي السَوي ٍالوَوح
ٍالداجيٍ ،خؼ ٗحو ػلٖ اضتلبعِ األسؼبض ٍاذتلبء الوَازّ العطٍضّٗٔ ثِسجت ّصُِِ الحطة الَّتٖ
تؽحي الؼبلن هٌصُ ثالثٔ أػَامًٍَ ،ؼبزتِ ًلّوب شًط الحطة اًسكغ َٗلؼعي الداٌعَز األسعتطالّ٘٘ي
الَصّٗي ٌٗتمطٍى كٖ الوسٌِٗٔ ًَبلدَطاز ٍٗؼ٘مَى كٖ األضضِ اللسعبز»(هحلعَؾ ،5335 ،ج:4
 )994كْصا الوَ ٗس ّ ػلٖ األظهٔ االهتصبزٗٔ ٍاللوط ػالٍٓ ػلٖ التؼج٘ط ػي الدعَ الوتعَتّط
كٖ هصط ثسجت الحطة ٍالصطاع ك٘سػَ ًد٘ت هثع ضٍالى ئلعٖ السعالم أٗععبً« :تُعطٕ إّٔ
ًحس كٖ ّصُِ األّٗبم ٗأثٖ ئلّب أى ٗاجٌَّْ٘ان ثٌجأ ٍٗصعجحّْن ثٌجعأ حتّعٖ ظلعع أهعٌْن ًٍعسّضَ
صلَّن؟! ًن تتوٌّٖ أى ٗؼَزَ السّالم ئلٖ ضثَػِِ»(ًلس الوصسض)109 :
ًبى ًد٘ت هؼتوساً ثأى ا ًدل٘ع َّ السجت الطئ٘س كٖ اًسالع الحطة ٍالتسه٘ط كٖ هصط:
«أػلٌ ئًدلتطا حوبٗتْب هي تلوبء ًلسْب زٍى أى تؽلجْب أٍ توجلْعب األهّعٔ الوصعطّٗٔ ،كْعٖ
حوبٗٔ ثبؼلٔ ال ٍخَز لْب هبًًَبً ث ّٖ ظطٍضٓ هي ظطٍضات الحطة تٌتْٖ ثٌْبٗتْب»(ًلعس
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الوصسض )133 :هس اًتظن الٌث٘ط هي الوظبّطات ٍالوسع٘طات الحبشعسٓ ظعسّ ا ًدل٘عع كعٖ
الطٍاٗٔ هي هِج الؽالّة الَؼٌ٘٘ي كٖ الدبهؼٔ كاًّْن ٗؽلجَى ٍظعغ حعسّ السعتؼوبض زٍلعٔ
ا ًدل٘ع
اوعکاص األسمة البىرجىاسیة فی المجتمع
ٗسػًَب ضٍالى كٖ ضٍاٗتِ ئلٖ التلٌّ٘ط كٖ ّصا السإا  :هي َّ الوسإٍ ػي ٍكعبٓ ثعٖٗعط
ٍلَ ٍآالف هي األثطٗبء اٙذطٗي؟ كبلٌبتت ٗؼجّط ثَظَح ػعي أىَّ الؼبهع العطئ٘س لدو٘عغ
ّصُ اٙالم ٍالٌَاض ٍا ظعؽطاثبت ّعَ ًٌجعٔ ثَضخعَاظٕ الٌج٘عطٓ« :الؼعَاء الرل٘عق لْعصُ
الوسكؼبت ،الحطة المبهلٔ ،الٌبضثٔ الٌج٘طًٓ ،ؼن! كلْعصا الجَخعَاظٕ األًعبًٖ ٍهصع٘ط الٌظعط
ٍهسَتِ ٍثطثطٗتِ كٖ خو٘غ ّصُ الحبالت ،هسإٍل٘ٔ ًج٘طٓ ٍالَ٘مًٍ( ،بى ػبزالً) أىّ ش٘ؽبى
هحطضٓ لي تتَهّق ػي الحطًٔ ؼبلوب ال تجتلغ ًلسْب»(ضٍالى )63 :5969 ،كْصا الجَضخَاظٕ
َّ الصٕ تٌسلغ الحطٍة ثَاسؽٔ أًبً٘تِ ٍهصط ثصطُ ٍهسَتِ ،ك٘وَم ثاشعؼبلْب ٍٗعطثح هٌْعب
لصبلح ًلسِ(هسًٖ )553 :5969 ،هب ًبى ٌٗلٖ ضٍالى ثؼطض صع٘ـٔ اختوبػ٘عٔ ثع ًعبى
ٗؽلت أى ٌٗتجِ ً ّ األشربص ئلٖ ػون الٌبضثٔ ٍكوبً لوسعتَٕ ٍػعْ٘ن ٍأى ٗلٌّعطٍا كْ٘عب
ٍٗحٌوَا ػلْ٘ب كلٖ ضإٔ ضٍالى أًِّ ال ٗؽلت المجبة هي هج٘ع ثعٖٗعط ٍلعَ أى ٗصعبثَا
ثوص٘طّوب ث ئًّْن ْٗطثَى هي الحطة ًٍبضثتْب الوأسبٍٗٔ ٍٗعسػن ًع ّ هعٌْن اٙذعط كعٖ
هَاخْٔ األحسا الطّ٘جٔ ك٘ؼطّف ضٍالى ّصا الد٘ع ثد٘ع ا حجعبغ ٍاللمع « :كعاًّْن ال
ٗوتلٌَى إّٔ شٖء هي الؽوَح ٍاٙهب ٍالٌطاّ٘بت هي الد٘ السبثن ًٍبًَا ٗمبضًَى كعٖ
الوجبضآ الْود٘ٔ»(ضٍالى)40 :5969 ،
ًد٘ت هحلَؾ أثٌبء ٍصق االظزٍاخ٘ٔ المرص٘ٔ ػي ثؼعط أثؽعب ضٍاٗتعِ ٗصعَّض كعٖ
الحو٘ؤ اظزٍاخ٘ٔ ا ٗسَٗلَخٖ ػٌس ثؼط أشربص الودتوغ ثبلٌسجٔ ئلٖ استؼوبض شعؼجْن
ث٘س ثطٗؽبً٘ب كْإالء األشربص ٌٗتوَى ئلٖ الؽجؤ الجطخَاظٗٔ ًعصًط ػلعٖ سعج٘ الوثعب
شرص٘ٔ أحوس ػجسالدَاز ٍس٘ؽطتِ ػلٖ ػبئلتِ «ًبى ٍح٘بتِ هتأثطاً ػي األهعَض الوتجبٌٗعٔ
هث شصٍش خٌسٖ ٍالطؿجٔ كٖ ئهبهٔ الؼبزات السٌٗ٘ٔ»(هحوّس سؼ٘س )519 :5933 ،كْعصُ
االظزٍاخ٘ٔ كٖ شرص٘تِ ًت٘دٔ اًتوبئِ ئلٖ الؽجؤ الجطخَاظٗٔ كتظْط ذال خمؼِ المسٗس
ئلٖ الحلبؾ ػلٖ سطٗٔ الدبًت اللبسس هي ح٘بتِ ٍالتدبّط ثؼعهِ الثبث كعٖ ٍخعِ أهبضثعِ
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كالٗوٌي أى ٗلتطض ّصُ المرص٘ٔ كٖ صَضٓ هدبّعس ٍؼٌعٖ ٗجعص ح٘بتعِ كعٖ سعج٘
اػتوبزُ أحوس ػجسالدَاز(أثَ الؼبئلٔ) َّ ضهع كٌطٓ الْ٘وٌعٔ ٍسع٘ؽطتِ ػلعٖ أسعطتِ تطهعع
ثبلْ٘ؤٌ الجطٗؽبً٘ٔ ػلٖ هصط ،الْ٘ؤٌ التٖ ًبً تٌتْٖ زائوبً ئلٖ ا ظؽطاة ٍاللَظٖ
اوعکاص االستعمار واإلضزابات الىاجمة عىها
هي خولٔ تأث٘طات استؼوبض السلج٘ٔ التٖ ٗؼجّط ػٌْب ًعال الٌعبتج٘ي ًد٘عت ٍضٍالى كعٖ
ّبت٘ي الطٍاٗت٘يٗ ،وٌٌٌب أى ًم٘ط ئلٖ اظؽطاة الودوتغ الصٕ ٍاخْتعِ األهعٔ كٌع ّ ّعصُ
اٙالم ًت٘دٔ االستؼوبض الصٕ ًبى هس سع٘ؽط ػلعٖ الجلعساى الوسعتؼوطٓ األذعطٕ ال هصعط
ٍكطًسب كوػ ضٍاٗٔ «خعٗعطٓ كعٖ الؼبصعلٔ» ّعٖ اًؼٌعب ٍظعغ شعؼت هصعبة ثعبلحطة
ٍاالستؼوبض ٍاألظهٔ الٌلس٘ٔ لألشربص ؼَا الحطة الؼبلو٘ٔ األٍلًٖ« :بى هعس ثعسأ ّدعَم
ًج٘ط هي هِجَ ألوبً٘ب هج َٗه٘ي كٌؽبهِ ًبى ٗوتسّ ظوي هبئٔ ً٘لَهتطات ،توطٗجبً كطػمعٔ
هستوطّٓ ًبً تإثّط ػلٖ الوسٌٗٔ كتلد٘ط ًَضًَ ًبى هس ّعّ ثبضٗس هثع ظلععا ٍ؛ صعلبضات
ا ًصاض الوتَاصلٔ التٖ ًبً تر ّ ثبلٌَم ٍتٌْبى األػصبة ٍهي خْٔ أذطٕ هوبؼؼٔ السعن
ًأًّْب هي ًًَتٍ آذط ًبً تؽلن الحتق ثأًبٓ كٌبى الٌعب ٗلدعأٍى ئلعٖ الوعالٍش ألًّْعن
ٗظٌَى أىّ ئؼالم الطصبص األٍ َّ صسٕ اًلدبض الوٌجلعٔ»(ضٍالى ،5961 ،ص )36هصع٘ط
ثبضٗس ئظاء االستؼوبض «هج ذوسٔ ػمط َٗهبً حتّٖ اٙى ،ئًّْن ال ٗؼلوعَى هعب حعس كعٖ
الؼبلن كٖ ثبضٗس ٗوٌي أى ٗوبم ثوجط الٌب ثعبلؼٌق ٍٗاحٌعن ػلعْ٘ن ثسعَْلٍٔ كعبلد٘ش
اٙلوبًٖ ًبى ٗستؽ٘غ أى ٗجبزض ثبلؼو ٍكوبً للؼوَز التٖ ٗتنّ تَه٘ؼْب أم ذالكبً لْعب ًبًع
الجالز األذطٕ ثاهٌبًْب أى توَ هب تمبء هي األًبشٗت ،الصحبكٔ ثاهٌبًْب التْبتط ٍالد٘عَ
ثاهٌبًْن الوت »(السبثن)31 :
ٗظْط االستؼوبض كٖ هصٔ ًد٘ت هحلعَؾ ثٌِلتعب حبلت٘عِ الحساثعٍٔ ،الظلعنٍ ،الؽـ٘عبى،
ٍالوَاؼٌَى ٗحبٍلَى ئذطاجَ الد٘ش ا ًدل٘عٕ هي هصطًٍ ،عصلي الرعالص هعي الظعطٍف
الوتأظّهٔ الومطكٔ ػلٖ الودتوغ ٍالحصَ ػلٖ األهي ٍالطاحعٔ ٗتحعسّ ًد٘عت ػعي آثعبض
االستؼوبض الورتللٔ التٖ تطً ػلٖ ػوبئس ٍأكٌعبض الدوْعَض؛ ألىّ كئعٔ هعٌْن تؼوعس ئلعٖ
أًمؽٔ ثمأى ّعٗؤ الؼسٍ ئظاء استؼوبض ثالزّب ٍترَض كٖ سبحٔ الؼطاى؛ لٌي الوتعأثطٗي
هي ثوبكٔ ٍػَاه ّ٘ؤٌ االستؼوبضٗ ،ؽعبلِجَى ثعبلتـ٘٘ط ٍالحساثعٔ ٌٍٗلِعطٍى ػعي ثوعبكتْن
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الوحل٘ٔ؛ هث شرصّ٘ٔ ٗبس٘ي ٍهب هععٖ ػل٘عِ كْعَ ٗؼع ّس ًٌبئعت األشعربص الحعساث٘٘ي
ٍالصٗي أثّطت ثوبكٔ الـعطة ػلعْ٘ن لٌعي ػلعٖ الؼٌعس ،تجعسأ كئعٔ أذعطٕ االحتدبخعبت
ٍالوظبّطات الحبشسٓ هي خبًت ؼلّبة خبهؼٔ األظّط ظسّ الظطٍف الوتأظّهٔ الحبل٘ٔ ٍتَاخعس
السلطاء ا ًدل٘عٗ٘ي كٖ هصطٍ« :الوستط ئٗوَ ًبئت الوستمبض الوعبئّٖ ا ًدل٘عٕ لِعَظاضٓ
الحوّبًّ٘ٔ ٗمنُّ ؼطٗوَِ ثع٘ي خوعَػِْن كوعبثلَُا ثْتعبف ٍاحعس :لتسعوػ الحوبٗعٔ لتسعوػ
الحوبٗٔ »(هحلَؾ ،5335 ،جً )101 :4صلي كلن ٗسٌ الؽعالة الـبظعجَى كعٖ ّعصُ
األثٌبء ،كاًّْن ٗطزٍّى ػلٖ سل٘طٍ ٗتلوّٖ تسَٗٔ الوسبئ ٌَٗى ػو آثبئْن ثْصا المٌ « :ئىَّ
آثبءًَب هس سادٌَاٍ ،لي ًسض الوبًَى كٖ ثلعس ٗعسا ك٘عِ الوعبًَى»(السعبثن )101 :كعاًّْن
ٗوبتلَى الظلن ٍالؽـ٘بىٍ« :تؼبلٖ الْتبف لِوصط ٍا ستوال ٍسعؼسًٍ ،لّوعب توعسّهَا ذؽعَٓ
اظزازٍا حوبسٔ ٍثؤ ٍئٗوبًبً »(السبثن)101 :
ّ
الحب والخیبة فی الزوایتیه
ظاهزة
ئىّ المرص٘ت٘ي الطئ٘ست٘ي كٖ ضٍاٗٔ ضٍالى شبثّبى هـطهبى ٗدطّثبى كٖ ظ ّ الحتّ ػبلوبً
حلَاًً« :بى هس تنّ ئح٘بء الـس كٖ هلجْوب كاىّ الـس ٍخسّوب خبلس٘ي ثدبًعت ئلعٖ الٌعبكَضٓ
ًٍصلي األٗبم التٖ خبءت ئثطُ ك٘دطٕ َّاء ػل٘ ٌ ذال ّصُ اللوبءات الوص٘طٓ التٖ ًبًع
تؽَ ً ّ َٗمٍ ئلٖ حسّ هب»(ضٍالى)15 :5969 ،؛ لٌي ّصُ الحبلٔ لعن تسعتوطّ لْوعب ح٘ع
هُسّضت لوص٘طّوب ًْبٗٔ هأسبٍٗٔ ثسجت االظؽطاثبت ٍالحطة ٍاألخَاء السبئسٓ الوتأظّهٔ ػلٖ
كطًسب الوٌبث األلوبً٘ٔ التٖ سوؽ ػلٖ الٌٌ٘سٔ ،اذتتو أحالهْوب كاًّْوب ٗتطهجبى َٗم
الدوؼٔ الوَػَزٓ ل٘صّجب ئلٖ ًٌ٘سٔ ًَتطزام ٍٗحتلال ثؼوس ظٍاخْوب ٌّبى لٌٌِّ كعٖ أثٌعبء
الوطاس٘نّ« :عّ ػوَز ًج٘ط ًبًب هس ئتٌئب ػلِ٘ ٍثسأت الٌٌ٘سٔ ًلّْب تْعّ هي الوبػعسٓ كعاىّ
لَ التٖ ترلٖ ًجعبت هلجْب الصٕ ٗرلن ثمسٓ ئثط صَت ا ًلدعبض ٍصع٘حبت الدوْعَض،
هلعت ثدبًت ثٖٗط كٖ ح٘ي سوػ شلي الؼوَز الْبئ ػلٖ ضأسْوب كدعأًٓ»(ضٍالى:5969 ،
 )590ح٘بٓ العٍخ٘ي المبث٘ي توثّ ح٘بٓ المؼت اللطًسٖ توث٘الً تبهّعبًٍ ،ضٍالى هعي ّعصُ
العاٍٗٔ ٗوَم ثتصَٗط الرَف ٍالتسه٘ط ٍالظلن ٍالظالم الصٕ ٗاصبة ثِ شؼجِ ؼعَا الحعطٍة
الؼبلو٘ٔ كطٍالى هس هبم ثتصَٗط الحطة ٍالتسَّضات كٖ ضٍاٗٔ ضٍهبًس٘ٔ ٗؼتجط ّعصا الحعتّ
اللبش ث٘ي المبث٘ي ضهعاً للسالم ٍالصساهٔ ث٘ي المؼت ًٍصلي أىّ الحطة ضهعاً ػي الوسعَٓ
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ٍاللظبػٔ ضٍالى هغ ا ست٘حبء هي الوَظَػ٘ي(الحت ٍالحطة) هعس شعٌ هحتعَٕ هصعتِ
ٍؿطظِ السػَٓ ئلٖ السالم ٍاًتْبء الحطة
شجِّ الٌبتت الحت ثوٌ٘بء ح٘ي ًبى الجحط ضّٗحبً ٍكبًَ كٖ ل٘ هظلن كَْ ٗلدأ الجمط:
«ٍئى لن ٗعٍضُ هي خسٗس هطّٓ أذطٕ ،كٌبى ػل٘وبً ثًٌَِ ًٍبى ٗؼلن أًّعِ(الحتّ) ّعَ ًلعس
الؼمن هٌ٘بء ذال الؼبصلٔ ،كبًَ كٖ الل٘ ٗب أْٗب الحتّ اثن لسٌٗب حٌ٘وب ػلٖ ٍشعي
الوَت »(ضٍالى )90 :5969 ،ك٘حسّ أثؽب الطٍاٗٔ حطاضٓ الحتّ ػالًٍٓ ػلٖ اللٌبء ٍالحتق:
«ًبى ٗعبف أٗعبً ئلٖ ئػدبة كٌطُ ش٘ئبً آذط ٍّعَ ٍالزٓ الحعت تحع ظع ّ الوعَت كعٖ
لحظبت الولن ،اللحظبت التٖ ًبًب ٗمؼطاى كْ٘عب ثتْسٗعس الوٌبثع كعَم ضؤٍسعْوب ٍالصعَض
السهَٗٔ للدث الومعَّّٔ ًبًع تؼعصّة هلَثْوعب لٌعي أٗعسْٗوب ًبًع هعس ػثعطت ػلعٖ
اٙذط»(السبثن)43 :
ٗؼتجط ضٍالى الحطةَ أًْب تتسجّت كٖ كٌبء الحتّ ٍالوَزّٓ كعٖ الج٘ئعٔ الوصعبثٔ ثعبلحطة:
«ًبًب ٗوم٘بى كٖ الظالم ًٍبى هس اتٌّأ أحسّوب ػلٖ اٙذط ٍٗجٌ٘بى ثجػء حجّبً ًعبى ٗطكعغ
صَت شظ٘ٔ العخبج تح أهساهْوب ثجػء ًٍبى العسم هتعسكوبً ػلعٖ ضصع٘ق المعبضع ٍهعس
تطصّس الحتق ٍالظالم حَ حجّْوب»(السبثنً )39 :صلي كٖ ضٍاٗٔ «ث٘ي الوصطٗي» ،كْوٖ
ٍَّ ضخ ثَضٍٕ هغ التؽلّؼبت الَؼٌ٘عٔٗ ،لمع هثع شرصع٘ٔ ثعٖٗعط كعٖ ٍصعَلِ ئلعٖ
الوحجَة ٍٗجص ًلسِ كٖ سج٘ اػتوبزُ ٍَّ حتّ العَؼي كلعٖ ّعصُ الحبلعٔ أىّ الرعَف
ثسجت حبلٔ ؿ٘ط هالئؤ ٍضخؼ٘ٔ األة الربؼئٔ أٗعبً ٗلَم ػلٖ الحتّ كٌد٘ت هس ضهع ػعي
سلؽٔ األة ٍتمسّزُ ثْدَم الد٘ش الجطٗؽبًٖ ػلٖ هصط ًٍوب ٗلَم سلؽٔ األة ػلٖ حعتّ
كْوٖ ثسجت ًطِّ ٍهربللتِ ػلٖ ّصا الحتّ ،كْدَم الد٘ش الجطٗؽبًٖ ٗلعَم أٗععبً ػلعٖ
الودتوغ الوصطٕ هْوب أىّ الحتّ ٗدتبظ ّصُ الؼَاه ٍ« :لٌعيّ اسعتْبًٔ الحعتّ ثِبلورعبٍف
ػدت هسٗن ،كلن ٗوسض شٖء هٌْب ػلٖ ئكسبز ًمَتٔ أٍ اًتعاػِ هي حلن سعبػتِ»(هحلعَؾ،
 ،5933ج)911 :4
لٌي أثب كْوٖ ًبى هؼبضظبً ٍصَلِ ئلٖ هحجَثِ ،ث ًبى ٗربلق حعتّ العَؼي ٍالعصّبة
ئلٖ سبحبت هٌبكحٔ الظلن لئلّب ٗلوسُ لٌي كْوٖ ٗجص ًلسِ للَؼي ك٘وعَت شعْ٘ساً كعٖ
سج٘ الَؼي كْوٖ ٌَٗى ضهعاً لطخ هٌبظ ٍشدبع ٍٗبس٘ي ٌَٗى ضهعاً للؽجؤ الوتطكعٔ
ٍالوتْتٌّٔ كٖ الودتوغ الوصطٕ ،األشربص الصٗي لن ٗطزٍّا اللؼ ثبلٌسعجٔ ئلعٖ اسعتؼوبض
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شؼجْن حتّ الَؼي هس اًسهح كٖ ٍخَز كْوعٖ« :تحعسٍُ كعٖ الحعبل٘يِ أسعوٖ الؼَاؼعق
ٍأكظؼْب ،حتَّ هَهِِ هي ًبح٘ٔ ٍالطؿجٔ كٖ التوت٘ ٍا ثعبزٓ هعي ًبح٘عٔ أذعطٕ»(السعبثن:
)144
ّ
الشخصیة فی الزوایتیه
بىاء
ٗوسّم الٌبتجبى كٖ الطٍاٗبت الوصًَضٓ صَضًٓ ػي كتطٓ تتؼلّن ثؽجوعٔ هؼٌ٘عٔ ػعي ؼطٗعن
ذلن المرصّ٘بت؛ ألىّ شرصّ٘بت الوصعٔ تؼتجعط ػٌصعطاً ّبهّعبً ٍالٌبتعت ٗصع ئلعٖ ّسكعِ
هستؼٌ٘ ًب ثْب؛ ٗؼٌعٖ اًؼٌعب الظعطٍف ٍالتولّجعبت الربصّعٔ للتعط ٍٓ هؼٌ٘عٍّٔ ،عن أشعربص
ٗحعطٍى كٖ الوصٔ حعَضاً ثبضظاً ً ّ ثؽ ٍ ثاهٌبًِ أى ٌَٗى ًَػبً ذبصّعبً هعي الٌعب ٍهعي
الؽجؤ التٖ ٌٗتوٖ ئلْ٘ب كبلٌبتجبى كٖ ضٍاٗبتْوب الؼطث٘ٔ ٍاللطًس٘ٔ ٍػلٖ أسعب الَاهؼ٘عٔ،
لن ٗرتبضا أثؽبلْوب ثمٌ شرص٘ٔ ذبصٔ أٍ ؿ٘ط هألَكٔ ث اصؽل٘بّن هعي الٌعب العصٗي
ٌٗتوَى ئلٖ الودوَػبت االختوبػ٘ٔ ٍالثوبك٘ٔ ًٍبًَا ٗلوَّى ثبألحسا التٖ ٍهؼ حعَلْن
ًال الٌبتج٘ي ٗجّ٘ي أّساكِ ٍهعس ذعبض كعٖ تؼج٘عطُ ػعي اًؽَائ٘عٔ المرصع٘بت ٍتحل٘لْعب
الٌلسٖ ،كوس ػٌَسَ ػَاؼلْب ٍأحبس٘سْب ،هي الرَف ٍالٌطاّ٘ٔ ٍاٙهب ٍ ؛ هس صَّض ضٍالى
الرَف ٍاالظؽطاة الطٍحٖ ػٌس أثؽبلِ لَ ٍثٖٗط ثدبًعت حجّْوعب ألًّعِ هعس هعبم ثَصعق
همبّس الحطة ٍسلي السهبء ٍالـبضات اٙلوبً٘ٔ ٍّدَم األخبًت ػلٖ ثلسُ ٍٗوعَم ثتطسع٘ن
كعبء الوصٔ هتالئوبً هغ ضٍح المرص٘بت ٍشؼَضّب ثمٌ ٍ هـجطّ ٍهعؽطة« :كٖ تلي الل٘لعٔ
كٖ هٌتصق هبض ٍثؼس الرطٍج هي الوؽؼن ،سوؼب صَت صلّبضات ا ًصاض ٍألدئب ئلٖ أهطة
هالش ًأًّْوب ًبًب هس الشا ئلٖ ٌّبى هي الؼَاصق الووؽطٓ ؛ كٌبًعب كعٖ الطصع٘ق الووبثع
ٍػلٖ ثاؼس ػمطٗي ذؽَات هي الوالش ْٗتعّ ً ّ شٖء حَلْوب :ضهٖ تَّّح أحوط ،هغ صعَت
ضّ٘ت ،هؽط هي الؽَة الووعٍم ٍالعخبج الوٌسَض ئلٖ األؼعطاف كألدئعب ئلعٖ شعنّ ث٘ع
ٍاتٌّئب ػلٖ الدساض ٍاحتعي ً ّ هٌْوب اٙذط»(ضٍالى)35 :5961 ،
ٗؼجّط ًد٘ت ػي تأث٘ط العهي ػلٖ تمٌ٘ ًعػٔ اللٌط ٍا هسام لعسٕ المرصع٘بت ٍػلعٖ
تؽَّضات الؼْس هغ استرسام المرص٘بت السٌٗبهٌ٘٘ٔ كَْ ثسجت ضسن شرصع٘ت٘ي ٗبسع٘ي
ٍكْوععٖ ٍالو٘ععبم ثبلو٘ععب ثٌْ٘وععب ًععبألذَٗي كععٖ ػبئلععٔ ٍاحععسٓٗ ،ؼطّكْوععب ئلععٖ الوععبضب
ًمرص٘ت٘ي توتلٌب آضاء هتجبٌٗٔ ًحَ الثَضٓ الوصطٗٔ ػعالًٍٓ ػلعٖ ضسعن ًعَع شرصع٘تْوب
الورتللٔ ألًِّ ال ٗوٌي ألّٕ هٍَّٓ أى تجؼس كْوٖ ػي ٍظبئلِ كَْ هب اًسحت ػعي اػتوبزاتعِ
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ٍلَ ذؽَٓ ٍاحسٓ(هحلَؾ ،5335 ،ج )193 :4كٖ ح٘يٍ ٗبس٘ي هب ًعبى هْتوّعبً ثبلس٘بسعٔ
ٍالثَضٓ ػلٖ ذالف شو٘وِ «ٗبس٘ي هب ًبى هْتوّبً ثبألهَض الس٘بس٘ٔ؛ لٌي لئال ٗحعى شو٘وِ
كْوٖ ،استرسهِ ًبلتسل٘ٔ ٍالتطٍٗح ٍٍهق ئلٖ خبًجِ ئلٖ حسّ هب تبضًٓ ًبى ٗؼلي ػي ضؿجتِ
كٖ الس٘بسٔ ٍٗمبضى كٖ آهب شو٘وِ ثؽطٗؤ ّبزئٔ ٍالسلج٘ٔ كٌ ّ ذبلدتِ ٌٗحصط كوعػ
كٖ ً٘ل٘ٔ التوتّغ ثبلؼ٘ش»(ًلس الوصسض)133 :
ػلٖ ّصا األسب ٗسٗي ًد٘ت الطخب اللبسسٗي ٍالوتْتٌ٘ي كٖ حعة الَكعس الوصعطٕ
ٍهس ٗوثّ ثْصُ اللئٔ هي الطخب كٖ ٍخَز ٗبس٘ي؛ ألىّ حعة الَكس الوصطٕ أذعص ٗععؼق
ثؼس اتلبه٘ٔ 5396م الوٌؼوسٓ ث٘ي هصط ٍا ًدل٘ع(ثمعأى ذعطٍج الدع٘ش الجطٗؽعبًٖ هعي
هصط)(اٗعاًلَ ٍاٙذطٍى)91 :5934 ،؛ ٍالٌث٘ط هي المؼت هث ٗبس٘ي ٗتأثط هٌِ ئثط التؼبه
هغ الوَّات الجطٗؽبً٘ٔٗ« :بس٘ي ضثّوب أثـعِا ًوب ٗاجـعِا الوصطَّٗى خو٘ؼبًٍ ،لٌٌِّا كعٖ هعطاضٓ
ًلسِ َٗحتطهِا ٍٗدلِّا حتّٖ ل٘ارّ٘ ئلِ٘ ًث٘طاً أًِّا هي ؼٌ٘ٔ ؿ٘ط ؼٌ٘ٔ الجمط ً٘ق ٗصعسّم
هب ٗاٌست ئلْ٘ن هي األػوب الَحمّ٘ٔ؟! لوبشا ًلَا سؼس ظؿلَ ئشا ًبًَا ػلعٖ ّعصا الظعطف
ًلِّ؟!»(هحلَؾ ،5335 ،ج)149 :4
كلمرص٘بت هحلَؾ ،ذالكبً لطٍاٗٔ ضٍالى ،خَاًت هتٌبهعٔ ٍهتعبضثٔ كئٔ تٌعَى ًج٘لعٔ
ٍثَضٗٔ ٍتٌتوٖ ئلٖ ٍؼٌْب هث شرص٘ٔ كْوٖ الصٕ ٗسذ سبحٔ الٌعب ٍالس٘بسٍٔ ،كئٔ
تٌَى كبسسٓ هث شرص٘ٔ ٗبس٘ي الصٕ ٗؼلي ػي ئًتوبءُ ئلٖ ا ًدل٘عٗ٘ي ٍهعس ٍض هعي
أثِ٘ الطؿجٔ المسٗسٓ كٖ الودَى كجؼط المرص٘بت ٗؼبًَى هي ئظزٍاخ٘ٔ المرصع٘ٔ هثع
أحوس ػجسالدَاز أة األسطٓ ،كَْ ٌٗدح أى ٗتّحس ث٘ي حَ٘اىٍ ذعبئط كعٖ اللعصات ٍئًسعبى
هلتعم ثبلوجبزب ٍاألصَ الووتبظٓ حتّٖ ال ٗطخح إّٔ هٌْعب ػلعٖ اٙذعط ٍَٗاصع ًالّوعب
ح٘بتْوب الوستولٔ كٖ األهي ٍالطاحٔ(هحوس سؼ٘س)511 :5933 ،
كَْ ٗـعت ثسجت همبضًٔ اثٌِ كٖ الؼول٘بت الَؼٌ٘ٔ؛ ألىّ حت الَؼي ٗدعت أى ٗعسهّط
حٌ٘وب ٗص ئلٖ هٌعلِ ك٘سؼٖ حتّٖ ٌٗوغ كْوٖ ػي ػولِ كوعس ػجّعط ػعي التأً٘عس ػلعٖ
الثَضٓ كٖ ضأِٗ ٌّصا« :ؼبلوب هألتِ أذجبض ا ظطاة ٍالترطٗت ٍالوؼبضى أهالً ٍئػدبثبًٍ ،لٌيّ
األهط ٗرتلق ً ّ ا ذتالف ئشا صسض ػو هي ّصُ األػوب ػي اثعي هعي أثٌبئعِِ ؛ الثعَضٓ
ٍأػوبلْب كعبئ ال شيّ كْ٘ب هبزاه ثؼ٘سٓ ػي ث٘تِِ  ،كاشا ؼطه ثبثِاٍ ،ئشا تْسّزت أهٌعِ
ٍسالهِِ ٍح٘بٓ أثٌبئِِ ،اًولج َّسبً ٍخًٌَبً ٍػوَُهبً ٍهلّٔ أزة ،كلتمتؼ الثعَضٓ كعٖ الرعبضج
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ٍل٘مبضى كْ٘ب ثولجِ ًلِّ ٍهس كؼ ٍلٌيّ الج٘
ج)193 :4

لِ ٍحسُا زٍى شطٗي»(هحلَؾ،5335 ،

وتیجة البحث
ّصُ السضاسٔ التٖ توّ ػلٖ ظَئْب هؼبلدٔ «ث٘ي الوصطٗي» ٍّٖ ضٍاٗٔ ػطث٘عٔ لٌد٘عت
هحلَؾ ٍ «خعٗطٓ كٖ الؼبصلٔ» ضٍاٗٔ للٌبتت اللطًسٖ ضٍهبى ضٍالى ٍكوبً للَاهؼ٘ٔ الٌوسٗٔ،
أظْطَت لٌب الٌتبئحَ التبل٘ٔ:
 هس هبم ًال الٌبتج٘ي ثٌتبثٔ ضٍاٗتْوب هم٘طٗي ئلٖ الحطة الؼبلو٘ٔ األٍلٖ ٍػلٖ أسبأسلَة ٍاهؼٍٖٗ ،ؼتجطاى الحطة ػبه التسه٘ط ٍاالظؽطاة ٍاستلحب األهط كعٖ شعؼجَْ٘وب
كٌ٘مق ضٍالى ػي حبز  43هبض 5353م الصٕ زهّطت الوبشكبت اٙلوبً٘ٔ ك٘عِ ًٌ٘سعٔ
سبى خطثِ ثلطاًسب ٍهتل ً 561لطاً كَْ ٗوَم ثازأً هاعطهٖ ًبض الحعطة هسعتؼٌ٘بً ثَصعق
الدَ الوأسبٍٕ ٍاألظهٔ الطٍح٘ٔ التٖ أص٘ت ثْب ثؽ الوصٔ ًٍصلي ًد٘عت ٗتحعسّ ػعي
تسذّ ا ًدل٘ع كٖ المإٍى الوصطٗٔ ٍاالستؼوبض ا ًدل٘عٕ ٍكوبً للرلل٘ٔ التبضٗر٘عٔ؛ ػعالٍٓ
ػلٖ ّصا ٗم٘ط ئلٖ ثَضٓ أًتَثط 5353م التٖ ٍهؼ كٖ ضٍس٘ب ٍالتعٖ تٌتْعٖ ئلعٖ ٗوظعٔ
المؼَة ئظاء هع٘ٔ الحطٍّّٗٔ ،ا صالحبتٍ ،التؼسٗالت ٍحوْعن كعٖ توطٗعط الوصع٘ط ٍأثّعطت
الحطًٔ الَؼٌ٘ٔ ػلٖ ػوَ الٌث٘ط هي الوثوّل٘ي ٍاًتْ ئلٖ تمٌ٘ الحعة المَ٘ػٖ سٌٔ
5344م
 ٗصَّض ًال الطاٍٗ٘ي األحسا ٍٗوَهبى ثازأً الحطة ٍٗجحثبى ػي السّعالم ٍّعصا األهعطثطظ ثطٍظاً ٍاظحبً كٖ ضٍاٗٔ ضٍالى ،ح٘ ئىّ احتدبج ضٍالى ئظاء الَحم٘ٔ اٙلوبً٘ٔ ٗإزّٕ ئلٖ
أى ٗاؼتَجَطَ ذبئٌبً ٗؼسّ هحلَؾ ا ًدل٘ع ٍالوستؼوطٗي األذطٗي هث أسعتطال٘ب سعجت ئًعسالع
الحطة ٍالسهبض كٖ هصط ٍٗسٗي ثبألهن الـبصجٔ ػبًسبً هظبّطٓ الؽالّة كٖ خبهؼٔ األظّط
 هس اًْٖ ضٍالى هص٘طٓ أثؽبلِ ئلٖ الحت اللبش ٍالوأسبٓ ئثط الحطة ٍالتعسَّض؛ كْعصااألهط ٌٗمق ػي ح٘بٓ المؼت اللطًسٖ الوعؽطثٔ ك٘وَم ًد٘ت ثتوطٗط اللمع كعٖ الحعتّ
ٍالحتق ٍالمْبزٓ كٖ هص٘ط أحس أثؽبلِ الَؼٌ٘٘ي(كْوٖ) ثسجت ػصعجّ٘بت أث٘عِ ٍشعسائسُ
الولطٍظٔ ،هإًّساً ػلٖ المرص٘ٔ الوصطٗٔ الربصّٔ ٍاالًتوبء ئلٖ ئح٘عبء الدٌسع٘ٔ الوصعطٗٔ
ثؼ٘ساً ػي أٗٔ سلؽٔ أخٌج٘ٔ ئىّ الحتّ اللبش كٖ ضٍاٗعٔ ضٍالى ٗاؼعسّ ضهععاً للسعالم ٍالعَزّ،
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ٍالحطة تطهع ئلٖ الوسَٓ ٍالَحم٘ٔ ٍّسكْب ئًحبء الحطة ٍالعسػَٓ ئلعٖ السعالم هعس شعجِّ
ضٍالى الحتّ ثوٌ٘بء كٖ الجحط الؼبصق ،كَْ ٗلدعأ ئلعٖ الجمعط ًٍعصلي ًد٘عت هعس اػتجعط
ػصجّ٘بت األة ػلٖ أسطتِ ضهع الْ٘ؤٌ ا ًدل٘عٗٔ ػلٖ هصط
 كٖ ضإٔ ًال الٌبتج٘ي أىّ هسَٓ الجطخَاظٗٔ ٍأًبً٘تْب أزّت ئلٖ كٌعبء آالف هعي األثطٗعبءٍأثبضت آالهبً ًث٘طٓ ٌٗمق ًد٘ت ذال ضٍاٗتِ ػي اػتوب ظػوبء الثَضٓ الوصطٗٔ هي هِجع
ا ًدل٘ع كوي خْٔ أذطٕ تعٌؼٌس اظزٍاخ٘عٔ ا ٗعسَٗلَخ٘ب لعسٕ ثؼعط األشعربص كعٖ
الودتوغ ئظاء الؽجؤ الجَضخَاظٗٔ ٍاالستؼوبض ػي ؼطٗن االظزٍاخ٘ٔ المرص٘ٔ لعسٕ ثؼعط
شرص٘بتِ الطئ٘س٘ٔ هث أحوس ػجسالدَاز ٍٗبس٘ي
 هس ػٌس ًال الطاٍٗ٘ي ح٘بٓ الؽجؤ الَسؽٖ ػي ؼطٗن ذلن المرص٘بت كاًّْوب هعساًؼٌسب ػَاؼق المرص٘بت ٍأحبس٘سْب ثَاسؽٔ التحل٘ الٌلسٖ ػالًٍٓ ػلٖ ػطض أٍصبكْب
الظبّطٗٔ هس ػطض ًد٘ت ًَػبً هرتللبً هي المرص٘ٔ(هث ٗبس٘ي ٍكْوعٖ) ذالكعبً لطٍاٗعٔ
ضٍالى كلْ٘ب تمجِ المرص٘بت ثؼعْب ثؼعبً هس ػجّط ًد٘ت ػي تأث٘ط الععهي ػلعٖ تمعٌ٘
الٌعػٔ اللٌطٗٔ ًٍصلي هس ػجّط ػي اٙضاء الورتللٔ لعسٕ األشعربص ٍهعَهلْن ئظاء الثعَضٓ
ٍتأثّط ثؼعْن ثب ًدل٘ع كوس هبم ثازاًتْن
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هحوس سؼ٘س ،كبؼؤ العّطاء  ، 5933الطهعّٗٔ كٖ آثبض ًد٘ت هحلَؾ ،تطخوعِ ًدوعٔ ضخعبئٖ ،همعْس:
خبهؼٔ كطزٍسٖ
هسًٖ ،ثسضالسٗي  ، 5969رٍهاى رٍالى؛ حیاتِ ٍآثارُ ،الؽجؼٔ األٍلٖ ،ؼْطاى :شجبٌّگ
هٌصَض ،هحوّس 4006م ،التجریة الرٍایی عٌد ًجیة هحفَظ ،الؽجؼٔ األٍلٖ ،هبّطُ :الودلس األػلٖ
للثوبكٔ
ه٘طظاٖٗ ،كطاهطظ ً ، 5934صَص الحیة هي األدب العرتی الوعاصر ،الؽجؼٔ الثبً٘ٔ ،ؼْعطاى :خبهؼعٔ
أثَػلٖ سٌ٘ب

المقاالت
اٗعاًلَ ،اه٘س ٍحسي ػجسالْٖ « ، 5934الىاقعیة فی قصص "هدیر المذرسة" لجاللل آل ححوالد
ٍ"زقاق الودق" لٌجیة هحفَظ» ،هدلٔ اللـٔ الؼطث٘ٔ ٍآزاثْب ،سٌٔ ،1ػسز ،3صص 19-41

