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*

**

الولخّص
بىّ األدة ًٗىس ياللبت اإلًسبى ثبٙخشٗي ٍثٌفسِ ،ووب ٗىطف يي تػَٗش الَالعى العزٕ
ٗح٘ف ثِ؛ لزله ٗطًش اإلًسبى ثحبرٔ بلٖ فْن األيوعب األدث٘عٔ ٍتحل٘عض هؿعبهٌْ٘بّ بىّ
يلن ارتوبو الوحتَٕ وةحذٕ هٌبّذ الٌمذ االرتوبيٖ لألدة ْٗتنٍ ثذساسٔ هحتَٕ اٙحبس
األدثّ٘ٔ فمذ دسست ّزُ الومبلٔ هؿبه٘ي سٍاٗٔ «صلبق الوذق» خال َ األصهبت االرتوبيٍ٘عٔ
الوَرَدٓ فٖ ضخػٍ٘ٔ «حو٘ذٓ» وبلطخػعٍ٘ٔ الشي٘سع٘ٔ يجعش هعٌْذ الَغعفٖ التحل٘لعٖ
لوحتَٕ الشٍاّٗٔ فٌْبن فٖ ثذاٗٔ األهش تحذٗذ الًاللٔ ثع٘ي االرتوعبو ٍاألدة ٍالتًشٗعف
ثوٌْذ يلن ارتوبو الوحتَٕ حن اُستُطِْذَ ثبألصهبت االرتوبيٍ٘ٔ فٖ ح٘بٓ «حو٘ذٓ»ّ
الکلوات الذلیلیة :يلن ارتوبو الوحتَٕ ،الشٍاٗٔ الوػشًٗٔ ،ز٘ت هحفَل ،صلبق الوذقّ

* يؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس فٖ لسن اللغٔ الًشث٘ٔ ٍآداثْب ثزبهًٔ ٗضدٗ ،ضد ،اٗشاى(ؤستبرٓ هطبسؤ)ّ mf.ghaderi@gmail.com
f.jamshidi1364@gmail.com
** قبلجٔ الذوتَساُ فٖ فشو اللغٔ الًشث٘ٔ ٍآداثْب ثزبهًٔ ٗضدٗ ،ضد ،اٗشاىّ
الىبتجٔ الوسئَلٔ 4فبقوِ روط٘ذٕ
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المقذهة
ٗذٍس يلن ارتوبو الوحتَٕ حَ اًًىبس هؿبه٘ي االرتوبي٘ٔ فٖ اٙحبس األدث٘ٔ ٍهعذٕ
التضام األدثبء ثْزا األهش ٍّزا ٗشثف ثوذٕ التعضام األدٗعت ثبلمؿعبٗب االرتوبي٘عٔ فعٖ آحعبسُ؛
فبلتضام األدٗت ًٌٖٗ ٍرَة هطبسوتِ ثبلفىش ٍالطًَّس ٍالفيّ فٖ المؿبٗب الَقٌ٘ٔ ٍاإلًسعبً٘ٔ،
ٍف٘وب ًٗبًٖ اٙخشٍى هَي آالم ٍٗجٌَى هَي آهب (ّال 6339 ،م)651 4؛ ٍلعذ حعبٍ وخ٘عش
هَي األدثبء التَف٘ك ثع٘ي االّتوعبم ثبًًىعبس الوؿعبه٘ي االرتوبيٍ٘عٔ ٍااللتعضام ثْعب ٍثع٘ي
االّتوبم ثومتؿ٘بت الًوعض األدثٖ(غعبثش6331 ،م ّ)416 4فعةًّْن ٗػعَنَى همَلعٔ األدة
ثَغفِ اًًىبسبً ًوك٘بً للوزتوى ٍلؿبٗبُ االرتوبي٘عٍٔٗ ،عشٕ سعبستش ؤىّ الىبتعت االلتضاهعٖ
ٗذسن ؤىّ «الىالم يوض» ٍالوؿوَى لجضَ وضِّ ضٖءُ َّ ثُغ٘عُٔ الىبتعتٍ ،همػعذُُ حعنٍ ٗعإتٖ
ثًذُ استخذام األسلَة ٍالػ٘بنٔ ٍلىي يلٖ الىبتعت ؤى ٗحعزس سعجكَ األسعلَةِ الوَؾعَوَ
ٍالوؿوَىَ(غبثش6331 ،مّ)461 - 412 4
فىضُّ ّزا َّ هب حشّؾٌب يلٖ دساسٔ ّزا الوَؾعَو فعٖ همبلتٌعب ّعزُّ ّعذفت الذساسعُٔ
الحبلُ٘ٔ بلٖ تتجى ؤًَاو الػشاو الوختلفٔ التعٖ تًعبًٖ هٌْعب الوعشؤٓ الوػعشٗٔ هتىئعًٔ يلعٖ
ضخػٍ٘ٔ «حو٘ذٓ» فٖ سٍاٗٔ «صلبق الوذق»ٍ ،و٘ف٘ٔ تٌبٍ ّزُ الشٍّاٗٔ ألصهبت األدٍاس يٌذ
الوشؤٓ الوػشٗٔ آًزانٍ ،هذٕ هكبثمتْب للَالعى ٍالحم٘معٔ االرتوبيٍ٘عٔ ووعب حبٍلعت ؤٗؿعبً
التًشُّف يلٖ ؤٍؾبو الوزتوى الوػعشٕ ٍالتغّ٘عشات التعٖ قعشؤت يل٘عِ فعٖ فتعشٓ هَؾعَو
الذساسٔ فٖ ثًؽ الوزبالت االرتوبيٍ٘ٔ؛ ٍوضُّ ّزُ األهَس تتحمّكُ يلٖ ؤسبس يلن ارتوعبو
الوحتَّٕ
فجوب ؤىّ ّزُ األصهبت تَرذ فٖ الًبلن الًشثعٖ فعٖ العضهي العشاّي ،فوعي الؿعشٍسٕ ؤى
ًذسس هخض ّزُ الشٍّاٗبت التٖ تكشّلت بلٖ هَؾَو الٌسعبء يبهٍعًٔ ٍالفت٘عبت خبغٍعٔ حتّعٖ
ٗلفت يلوبءُ االرتوبو ؤًهبسَّن بلْ٘ب لُ٘ذلَا ثأسايْن فٖ حض هطبولْيّ الشٍحّ٘ٔ للَغَ بلٖ
ّزا الْذف لبهت الومبلُٔ ثتج٘٘ي الٌمذ االرتوبيٖ وةحذٕ فعشٍو الٌمعذ األدثعٖ حعنٍ ؤلمعت
ن تكشّلعت بلعٖ يلعن ارتوعبو
ًهشًٓ يبثشًٓ يلٖ الٌمذ االرتوعبيٖ ٍيلعن ارتوعبو األدةِ ،حع ٍ
الوحتَٕ ٍؤّذافِ؛ ٍثًذ رله دسست األصهبت االرتوبيٍ٘ٔ الوَرَدٓ فعٖ ح٘عبٓ «حو٘عذٓ»
فٖ الشٍّاٗٔ الوذسٍسٔ يجش الوٌْذ الَغفٖ التحل٘لٖ للفحع يي األصهبت االرتوبيٍ٘عٔ التعٖ
نلجت يلٖ ح٘بٓ ّزُ الفتبٓ حتّٖ تُز٘تَ يي األسئلٔ التبل٘ٔ4
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 )6هب َّ دٍس يلن ارتوبو الوحتَٕ فٖ الىطف يي الوًؿالت الوَرَدٓ فعٖ هزتوعى
هػش ؤحٌبء الحشة الًبلو٘ٔ الخبً٘ٔ هَي خال سٍاٗٔ صلبق الوذق؟
 )4و٘ف تجشَّسُ ؤّوٍ٘ٔ ّزُ الشٍاٗٔ هي هٌهَس دساسبت يلن ارتوبو الوحتَٕ؟
 )9و٘ف استخذم ًز٘ت هحفَل ضخػٍ٘ٔ «حو٘ذٓ» سهضاً للوزتوى الوػشٕ ثوعب ف٘عِ
هي الوًؿالت االرتوبي٘ٔ؟
ٍهوٍب ٗزذس ثبلزّوش ؤًِّ استَْذفَ ّزا الجحجُ بلٖ هب ٗمذٍهِ يلعن ارتوعبو الوحتعَٕ هعي
الفَايذ فٖ هزب فْن اٙحبس األدث٘ٔ ح٘ج ٗىبد ٗىَى دساسٔ األدة هي ّزا الوٌهَس ؤلعشة
الوٌبّذ بلٖ قجً٘ٔ الفىش اإلًسبًٖ ٍالخمبفٔ الجطشٍٗٔ ،ؤوخش التػبلبً ثبلَالى االرتوبيٖ ٍيلٖ
ّزا األسبس تىَى دساسُٔ ّزُ الشٍاٗٔ ٍفكَ الوٌْذ الوزوَس ؤهشاً ؾشٍسٍٗبًّ
خلفیة البحث
ؤثشص هب سوّض يلٖ ًز٘ت هحفَل هي الجحَث ّٖ «الشهضٗٔ فعٖ ؤدة ًز٘عت هحفعَل»
لزَاد اغغشٕ الزٕ ٍغض بلٖ ؤىّ ًز٘ت هحفَل ثْزُ الشٍّاٗبت تكشّق فٖ سٍاٗبتعِ الشهضٗعٔ
بلٖ ضاٍى الطًت الوػشٕ ،ووب ايتبد ؤى ًٗوض ّىزا فٖ سٍاٗبتِ الَالً٘ٔ ٍلىي ثًذ فطعض
الخَسٓ االضتشاو٘ٔ استفبد هي الشّهض لتػَٗش الوزتوى الوػشٕ ٍتج٘٘ي يَاهعض ّعزا الفطعض
ٍبٗؿبح الَؾى الشأٌّ للطشايح الوختلفٔ التٖ ضبسوَا فٖ الخَّسّٓ
ٍالومبلٔ األخشٕ ّٖ «لشاءٓ فٖ الوذسسعٔ األدث٘عٔ لشٍاٗعٔ الخّالح٘عٔ لٌز٘عت هحفعَل»
لفشاهشص ه٘شصاٖٗ ٍههفش اوجشٕ هفبخش ٍهي ًتبيذ ّزُ الومبلٔ ّٖ ؤىّ ًز٘ت هحفَل اتّػض
األدة ثبلتّبسٗخ ٍاالرتوبو ٍالفلسفٍٔ ،وضّ هب ٗشثف ثبلوػشٗ٘ي ٍهب س٘حذث لْن فٖ ثالدّن
ٍؤٗؿبً ؤضبست ّزُ الومبلٔ بلٖ الخٌبي٘ٔ الخمبف٘ٔ ث٘ي الطشق ٍالغشةٍ ،ث٘ي الحشٍٗٔ ٍاالستجذاد
ٍث٘ي اإلٗوبى الحم٘مٖ ٍاإلٗوبى الىبرة ح٘عج تتزلّعٖ ّعزُ الخٌبيٍ٘عبت ولّْعب فعٖ ؤيوعب
ضخػٍ٘بت الشٍّاٗٔ هٌجًخًٔ هي الٍيْ٘نّ
ٍؤٗؿبً همبلٔ «ؤصهٔ الوشآ فٖ يذد هي لػع ًز٘ت هحفَل» لحسع٘ي ضعوس آثعبدٕ
ٍنالمسؾب گلچ٘ي ساد ٍفشضتِ ؤفؿلٖ؛ ٍ«التّحل٘ض االرتوبيٖ لشٍاٗٔ "صلبق الوذق" لٌز٘ت
هحفَل» لحسي يجذاللْٖ ٍاه٘ذ اٗضاًلَ التٖ تكشّق الجبحخبى فْ٘ب ثهشٍف هػش االلتػبدٍٗٔ
ٍالس٘بسٍ٘ٔ ٍاالرتوبيٍ٘ٔ ثطىضٍ يبمٍ ٍلبهَا ثتًشٗعف ضخػعٍ٘بت الشٍّاٗعٔ فعٖ سعكشٗي يلعٖ
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األوخش ٍفٖ هزب ضخػٍ٘ٔ «حو٘ذٓ» ؤضبس بلٖ ًضيتِ الطعذٗذٓ بلعٖ الخعشٍٓ هعى قوَحْعب
للخشٍد هي الضلبق ووب ؤضبس بلٖ ّزا الكوَح فٖ «يجٍبس الحلَ» ٍ«حسع٘ي وشضعٔ» ٍلعن
ٗفسٍشا ثمٍ٘ٔ األصهبت الوَرَدٓ فٖ ضخػٍ٘ٔ حو٘ذٓ التٖ تكشّلٌب بلْ٘ب ثبلتفػ٘ض فٖ همبلتٌعب
ّزٍُ ،الومبلٔ األخشٕ ّٖ «غذٕ الوشؤٓ فٖ األيوب الٌمذٍٗٔ الَالًٍ٘عٔ لٌز٘عت هحفعَل»
لىجشٕ سٍضٌفىش ٍغالح الذٗي يجذٕ التٖ تكشّلت بلٖ ؤسثى سٍاٗبت هعي ًز٘عت هحفعَل
هٌْب سٍاٗٔ «صلبق الوذق» ؤضبس بلٖ سؤٕ ً٘تطِ حَ الٌسبء ،ووب لسٍن ًسعبء ّعزُ الشٍّاٗعٔ
بلٖ ؤلسبم يذٗذٓ ٍرًض «حو٘ذٓ» يؿعَاً فعٖ هزوَيعٔ الٌسعبء الوًطعَلبت ٍؤٗؿعبً فعٖ
هزوَئ الٌسبء الفم٘شاتٍ ،الجحج اٙخش َّ وتعبة «الشهضٗعٔ فعٖ ؤدة ًز٘عت هحفعَل»
لفبقؤ الضّشاء هحوٍذ سً٘ذ هى تشرؤ ًزوعِ سرعبٖٗ العزٕ ؤضعبست الىبتجعٔ بلعٖ ه٘عضِ
«حو٘ذٓ» بلٖ الخشٍٓ ٍسفْ٘ٔ الً٘ص ٍلن تعزوش األصهعبت األخعشٕ فعٖ ح٘عبٓ ّعزُ الفتعبٓ
ٍو٘ف٘ٔ هًبهلتْب هى ّزُ الوػبيتّ فزذٗش ثبلزوش ؤًِّ لن تتكشّق ّزُ الىتت ٍالومبالت بلٖ
سٍاٗٔ «صلبق الوذق» ووب تكشّلٌب بلْ٘ب فٖ همبلتٌب ّزُّ
الًقذ االجتماػی وػلن اجتماع األدب
الٌمذ األدثٖ َّ فيّ دساسٔ األيوب األدث٘ٔ دساسًٔ تمَم يلٖ التحل٘ض ٍالطّشح ٍالتفسع٘ش
لتزٍلْب تزٍلبً غح٘حبً ٍالحىن لْب ؤٍ يلْ٘ب ثوَؾَي٘ٔ ٍبًػبفّ ٍٗختلفُ هتزٍٍلَا األدة فٖ
ًهشتَْن لأليوب األدث٘ٔ ٍحُىوَْن يلْ٘ب ثبختالف األسس التٖ ًٗتوذٍى يلْ٘ب فٖ ًمعذَّن
ٍالمَايذ التٖ ٗتجًًَْب فٖ بغذاس األحىبم(غٍ٘بداًٖ ٍآخشٍى6936 ،شٌّ ّ)96 4بن لألدة
اًًىبسبت ارتوبيٍ٘ٔ يذٗذٓ ووب ٗاوّذ رَسد لَوبتص(6396-6225م) ّزا األهشَ لبيالً ثعإىّ
األدة ًٗىسُ الوزتوىَ(لػٍبة4113 ،م ٍَّ )665 4فٖ حذ راتعِ ًٗعذٍ اًًىبسعبً ارتوبي٘عبً
حتّٖ فٖ ؤوخش هَؾَيبتِ الطخػٍ٘ٔ ،فَْ ًطبـ ارتوبيٖ لجض ؤى ٗىَى ًطبقًب لغًَٗبٍ ،حتّٖ
اللغٔ تُفسِش هي هٌهَس ارتوبيٖ لجض ؤى تفسِش هي هٌهَس آخش(فعشاد4119 ،مٍ ّ)31 4ثوعب
ؤًِّ تتشوّض ٍنبيف يلن االرتوبو ٍؤدٍاسُ فٖ ٍن٘فٔ هزتوً٘عٔ(يجعذ الوًكعٖ6326 ،م)944
ًسععتك٘ى ؤى ًمععَ بىّ األدٗععت ٗسععتخذمُ ؤحععشُ  -ضععًشاً وععبى ؤٍ ًخععشاً -ؤدآً إلًزععبص ّععزُ
الوْؤٍ(هٌتهعشٕ ٍآخعشٍى6936 ،ش)654 4؛ لعزله بىّ ًمعبد األدة ٍهٌهّشٗعِ فعٖ رعضّ
يولْن ٗشوضٍى يلٖ ارتوبيٍ٘ٔ الوؿوَى ٍثعشنن اإللحعبح الوتَاغعض يلعٖ تعالصُمِ الطعىض
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ٍالوؿوَى فةىّ دساسٔ الوؿوَى نلّت ّٖ الوْ٘ؤٌ ٍلع٘س حوعٔ ضعه فعٖ ؤّو٘عٔ ّعزا
الوٌحٖ فٖ س٘بق الَيٖ ثهبّشٓ ارتوبيٍ٘ٔ األدة(ثذٍٕ4111 ،مٍ ّ)9 4الوحبٍالت الحذٗخٔ
للٌمذ األدثٖ االرتوبيٖ لذ نْشت هى الوفَْم األفالقًَٖ الطْ٘ش «الوحبوبٓ» العزٕ ًوعبُ
ثًذُ ؤسسكَ ثًجبستِ الوًشٍفٔ« 4بى ضًشَ الوالحن ٍضًش التشار٘ذٗبٍ ،وزله الىَه٘ذٗب وعضّ
ّزا ثَرِ يبم ؤًَاو هي هحبوبٓ الَالى»ّ ٍٗشٕ بسىبسث٘ت ؤىّ الَالًٔ األدث٘ٔ وًول٘ٔ ٗطعىض
الًٌػش االرتوبيٖ ههْشاً هي ههبّشّبٍ ،ؤىّ ّزُ الَالًٔ يلعٖ هسعتَٕ التٌهع٘نٗ ،طعىض
الًٌػش األدثٖ ؤحذ ههبّش الًٌػشّ ٍْٗعتنٍ يلعن ارتوعبو األدة ثذساسعٔ األر٘عب األدث٘عٔ
ٍالم٘ن االرتوبيٍ٘ٔ للزوبئ ووعب ؤًّعِ ًٗوعض يلعٖ استجعبـ الفىعش األدثعٖ ثعإدٍات اإلًتعبد
االرتوبيٍ٘ٔ ٍالجكض الوطىض فٖ الشٍّاٗعٔ ّعَ رلعه الجكعض العزٕ ٗعذٍس فعٖ فلعه األُقُعش
االرتوبيٍ٘ٔ رات الم٘ؤ الًبل٘ٔ ؤٍ الوٌحكٔ ثْذف تًشٗتْب ٍالتفبيض هًْب ؤٍ سفؿْب ًٍٗتمعذ
ثإىّ ؤٍٕ هالف ؤدثٖ ؤٍ سٍايٖ ال ٗهْش هي الًعذم ثعض تفعشصُ نعشٍف تبسٗخٍ٘عٔ ٍارتوبيٍ٘عٔ
هلوَسّٔ ْٗتنٍ الوٌْذ االرتوبيٖ ثبلشٍّاٗٔ ؤوخش هي ن٘شّب هي الفٌَى األدثٍ٘ٔ األخشٕ ٍّعزا
االّتوبم سارى بلٖ وَى الشٍّاٗٔ تمذٍم وخ٘شاً هي المؿبٗب االرتوبيٍ٘عٔ «ٍهَعي ؤّعنٍ الشٍّاٗعبت
التععٖ يبلَزَععت التّحععٍَالت االرتوبيٍ٘ععٔ فععٖ هػععش ّععٖ سٍاٗععٔ صلععبق الوععذق لعععٌز٘ت
هحفَل»(هشتبؼ6332 ،م )65 4الزٕ ٗزت ؤى ًُٗذِ ؤوخش الىُتّعبة العشٍاي٘ي الًعشة تًََعذّدَ
سئٗٔ ٍؤضذٍّن تسز٘الً للح٘بٓ االرتوبيٍ٘ٔ ٍالتّبسٗخٍ٘ٔ الوػشٗٔ(الوػذس ًفسِّ)34 4
ػلن اجتماع المحتىی
يلن االرتوبو َّ الذساسٔ الًلو٘ٔ الوَؾَي٘ٔ لإلًسبى فعٖ الوزتوعى ٍّعَ ٗحعبٍ ؤى
ٗذسس الٌُّهُن ٍالًاللبت ٍالًول٘بت االرتوبيّ٘ٔ هَي الوٌبّذ الوستخذهٔ فٖ يلن االرتوعبو
َّ هٌْذ تحل٘ض الوؿوَى ؤٍ الوحتَٕ «»Content Analysis Method؛ بر فٖ وخ٘شٍ هَي
األح٘بى ٗشوّض يلن االرتوبو يلٖ دساسٔ هحتَٕ الوالّفبت األدثٍ٘عٔ ٍرعَّشّن االرتوعبيٖ
بؾبفٔ بلٖ الػٍلٔ الَح٘مٔ ثع٘ي األدة ٍالوزتوى(سحوعذ ٍفشٌّ،عٖ6929 ،ش ّ)93 4لعبمَ
ّبًشٕ صاالهبًسىٖ ثذساسٔ اٙحبس األدثٍ٘ٔ يجش ّزا الوٌْذ ٍسؤٕ ثإىّ االًتعضاو هَعي هؿعوَى
اٙحبس األدثٍ٘ٔ ّعَ خ٘عش ٍسع٘لٍٔ لذساسعتْب ٍتحل٘لْب(يسعىشٕ حسعٌهلعَ6929 ،ش)13 4
ٍاستخذام هحتَٕ األحش األدثٖ فٖ ّزا الوٌْذ وَس٘لٔ لذساسٔ هستَٕ اًًىبس التّحعٍَالت
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الس٘بس٘ٔ ٍاالرتوبي٘ٔ ٍااللتػبدٗٔ حتّٖ ٗجٍ٘ي الػلٔ الَح٘مٔ ث٘ي الوالّفعبت األدث٘عٔ ٍثع٘ي
الٌّضيبت الفىشٗٔ للكجمبت االرتوبيّ٘ٔ ٗسًٖ ّزا الوٌْذ و٘ف٘ٔ اًًىبس الح٘بٓ االرتوبي٘ٔ
فٖ هشآٓ األدة ٍٗفتشؼ األحش األدثعٖ وععَح٘مٍٔ ارتوبي٘عٔ فً٘تٌعٖ ثعِ ٍٗفحػعِ(گشٗس،
6926ش ّ)66 4فولخّع المَ ؤىّ ّزا الوٌْذ يجبسٓ يعي الَغعف الوَؾعَيٖ للوحتعَٕ
الهبّش لوَؾَيبت االتػب الزوًٖ الزٕ ٗحػعض يلْ٘عب الجبحعج هعي اإلرايعٔ ٍالػعحبفٔ
ٍهختلف الوالّفبت الًلو٘ٔ ٍاألدث٘ٔ ٍرله للىطف يعي المع٘ن ٍاٙساء ٍاإلتزبّعبت الخمبف٘عٔ
ٍالس٘بس٘ٔ التٖ تسَد الوزتوى فٖ الوبؾٖ ٍالحبؾش ٍالوستمجض هوب ٗسعبيذ فعٖ الَلعَف
يلٖ يَاهض التغ٘ش االرتوبيٖ ٍضىض الوزتوى ثًذ التغ٘شّ
ٍوزله ْٗتنٍ ّزا الوٌْذ ثوحتَٕ الٌعٍ هَي خال تإح٘شُ يلٖ الوتلمّٖ ٍهعذٕ ٍي٘عِ
االرتوبيٖ(صاالهبًسىٖ6926 ،شًٗ ّ)941 4تمذ صٗذاى يجذ الجبلٖ ؤىّ ّزا هٌْذ ٗستخذم
فٖ تػَٗش األٍؾبو االرتوبي٘ٔ ٍااللتػبدٗٔ ٍالس٘بس٘ٔ المبيؤ فٖ الوزتوىّ وزله هحوٍعذ
الزَّشٕ ٗشٕ ثإىّ تحل٘ض الوؿوَى قشٗمٔ توىي يعبلَن االرتوعبو هعي هالحهعٔ سعلَن
األفشاد ثكشٗمٔ ن٘ش هجبضشٓ هي خال تحل٘لِ لألض٘بء(الشهَص اللفهٍ٘ٔ) التٖ ٗىتجًَْب(سعبلن،
6329م ّ)65 4فتحل٘ض الوؿوَى ٗف٘ذ فٖ التًَّشف يلٖ الوغضٕ الحم٘مٖ لأليوعب األدث٘عٔ
ٍهذٕ استجبقْب ثبلَالى ؤٍ تًج٘شّب يٌِ ٍهَي حؤ ديبهٔ ؤسبس٘ٔ فعٖ ه٘عذاى سَسعَ٘لَر٘ب
األدة «هَي ؤّنٍ ٍنبيف يلن االرتوبو َّ خلك الػعلٔ ثع٘ي تزعبسة الطخػعٍ٘بت الَالً٘عٔ
ٍالخ٘بل٘ٔ فٖ اٙحبس األدث٘ٔ ٍث٘ي الح٘بٓ االرتوبي٘ٔ حتّٖ ٗجذٍ التإٍٗالت األدث٘ٔ ومسنٍ هَي
يلن االرتوبو»(لًَتب 6921 ،ش ّ)91 4فوي الؿشٍسٕ ؤى ًْتنٍ ثوب ٗتًشّؼ ثِ الٌّعبس هَعي
خال الوالّفبت األدث٘ٔ ٍهَي ؤٍٗٔ ًضئٍ ٗجٌٍِ٘ األدٗت ٍفٖ الٌّْبٗٔ هبرا ٗمتشح لحضّ الوطعبوض
فٖ الوزتوى؛ فًلٖ ّزا األسبس ال ٗجبلٖ الٌبلذ فٖ ّزا الوٌْذ ثطخػ٘ٔ األدٗعت ٍح٘بتعِ
ًٍضيبتِ ؤثذاً ثض ّوِّ الشي٘س َّ هب ُٗطشحُ فٖ اٙحبس األث٘ٔ هَي الٌضيبت ٍاإلٗذيَلَر٘بت التٖ
تخلك ح٘بٓ الٌّبس الفىشٗٔ ف٘وب ثًذّ
ّ
شخصیة فی ّ
الروايات االجتماػیة
ال
بى الطخػٍ٘ٔ ّٖ ٍاسكٔ الًمذ ث٘ي رو٘ى الوطىالت األخشٕ فٖ الشٍّاٗٔ ٍالمػٍٔ؛ ح٘ج
بًّْعب ّعٖ التعٖ تخلعك اللغعٔ ٍتجعجّ ؤٍ تسعتمجض الحعَاس ،تػعكٌى الوٌبرعبٓ ؤٕ حعذٗج
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الٌّفس«ٍ »Monologueتػف هًهن الوٌبنش ٍتٌزض الحذث ٍتٌْؽ ثذٍس تؿعشٗن الػعشاو
ؤٍ تٌط٘كِ هي خال سلَوْب ٍؤَّايْب ٍيَاقفْب ٍّٖ التٖ تمعى يلْ٘عب الوػعبيت(هشتبؼ،
6332مٍ ّ)364الطخػٍ٘ٔ تسخش إلًزبص الحذث الزٕ ٍوعض الىبتعت بلْ٘عب بًزعبصٍُ .تًُبهَعض
الطخػٍ٘ٔ فٖ الشٍّاٗٔ يلٖ ؤسبس ؤًْب وبيي حٖ لِ ٍوبًت الطخػٍ٘ٔ تلًت الذٍس األوجش فٖ
ؤٍٕ يوض سٍايٖ ووب فًض ثبلضان ،به٘ض صٍال ًٍز٘ت هحفَل ٍٗجذٍ ؤىّ الًٌبٗٔ الفبيمٔ ثشسعن
الطخػٍ٘ٔ ،ؤٍ ثٌبيْب فٖ الًوض الشٍايٖ ،وبى لِ استجبـ ثْ٘ؤٌ الٌضئ التّبسٗخٍ٘ٔ ٍاالرتوبيٍ٘ٔ
هي رٍّْٔ٘ ،ؤٌ اإلٗذَٗلَر٘ب الس٘بسٍ٘ٔ هي رْٔ ؤخعشّٕ فىعإىّ الطخػعٍ٘ٔ فعٖ الشٍّاٗعٔ
التمل٘ذٗٔ وبًت ّٖ وضُّ ضٖء فْ٘ب؛ ثح٘ج ال ٗوىي ؤى ًتػٍَس سٍاٗٔ دٍى قغ٘بى ضخػعٍ٘ٔ
هخ٘شٓ ٗمحوْب الشٍايٖ فْ٘ب؛ بر ال ٗؿكشم الػشاو الًٌ٘ف بلّب ثَرَد ضخػٍ٘بت تتػبسو ف٘وعب
ثٌْ٘ب ،داخض الًوض السشدٕ(هشتبؼ6332 ،م ّ)91 -95 4لوب ٍؾًت الحشة الًبلوٍ٘ٔ األٍلٖ
ؤٍصاسّب ٍارْت الشٍّاٗٔ الًبلوٍُ٘ٔ االّتضاصَ ٍالتطى٘ه فٖ ل٘ؤ ضخػعٍ٘بتْبٍ ،غعذقتوخ٘لْعب
لػَس الح٘بٓ االرتوبيٍ٘ٔ ،فىبى ثًؽ الشٍاي٘٘ي هتًػج٘ي لؿشٍسٓ ل٘بم الطخػٍ٘ٔ فٖ الشٍّاٗٔ
ثَن٘فتْب االرتوبيٍ٘ٔ(الوػذس ًفسِّ)34 4
فبلشٍّاٗٔ الس٘ىَلَر٘ٔ ّٖ التٖ تتّزِ ًحَ تحل٘ض الح٘بٓ الذاخل٘ٔ ٍتتوٍ٘ض ثسلج٘ٔ الجكض
ٍٍيِ٘ الزٕ وبى ؤٍسى هي ؤى ٗشؾٖ يوٍب ٗوىعي لًعبلن االتّفعبق ؤى ٗمذٍهعِ لِ(نَلعذهبى،
6339مٍ ّ)61 4هَي ؤّنٍ الو٘ضات التٖ تتّػف ثْب الطخػٍ٘بت فٖ الشٍّاٗبت االرتوبيٍ٘ٔ ّعٖ
تتحلّٖ الطخػٍ٘ٔ ثػفبت حبثتٔ ٍتذٍس ؤيوبلْب حَ هحَسٍ ٍاحذُ ،تتوٍ٘ض ثبإلفشاـ فٖ غعفبتْب
الحسٌٔ ؤٍ السٍ٘ئٔ ،بىّ الجكض ٍَّ -الطخػٍ٘ٔ الشي٘سٔ  -فٖ الشٍّاٗعبت االرتوبيٍ٘عٔ ًٗعبسؼ
الوزتوى فٖ وخ٘ش الوزبالت فتٌتْٖ ّزُ الوًبسؾٔ ٍالومبثلٔ بلٖ ّضٗوتِ ٍتسعل٘وِ ؤهعبم
الَلبيى(ه٘شيبثذٌٖٗ6921 ،شٍ )11 /6 4ثوب ؤًِّ وُتجَت ّزُ الشٍّاٗٔ خال الحعشة الًبلو٘عٔ
الخبً٘ٔ فًلٌ٘ب اإلضبسٓ بلٖ ؤٍؾبو هػش ؤحٌبء ّزُ الحشة حنٍ الوجبدسٓ ثذساسٔ الشٍّاّٗٔ
رواية زقاق المذق
بىّ سٍاٗٔ «صلبق الوذق» بحذٕ سٍاٗبت ًز٘ت هحفَل فٖ الوشحلٔ االرتوبيٍ٘ٔ الَالًّ٘ٔ
«اتّخزَ ًز٘ت هحفَل هَي لػػِ ٍسع٘ل ًٔ لتٌعَٗش األفىعبس ٍتحسع٘ي الوزتوعى هعى اتّسعبم
سٍاٗبتِ ثبلشهضٗٔ ٍالَالً٘ٔ الفلسفّ٘ٔ ًمض ًز٘ت هحفَل فٖ ؤيوبلِ ح٘بَٓ الكجمِٔ الوتَسٍعكٔ
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فٖ ؤح٘بء المبّشٓ ،فًجٍش يي ّوَهْب ٍؤيوبلْعبٍ ،يَىَعس للمَْعب ٍتَرسعبتْب ح٘عب المؿعبٗب
الوػشٗٔ ،ووب غٍَس ح٘بٓ األسشِٓ الوػشٗٔ فٖ ياللبتْب الذٍاخل٘ٔ ٍاهتذاد ّعزُ الًاللعبت فعٖ
الوزتوى»(سٗحبًٖ ؤسدث٘لٖ ٍدٗجبرٖ6939 ،ش ّ)69 4تعذٍس ّعزُ الشٍّاٗعٔ حعَ ؤحعذاثُ
ٍلًَت فٖ صلبق لذٗن هي ؤح٘بء المبّشٓ المذٗؤ خال الحشة الًبلو٘عٔ الخبً٘عّٔ بىّ «صلعبق
الوذق» َّ الوحَس األثشص فٖ الشٍّاٗٔ ،الوشتجف ثىض هب فْ٘ب هي ضخػٍ٘بت ٍؤحذاث استجبقعبً
ٍح٘مبًّ فبلػشاو فٖ ّزُ الشٍّاٗٔ لبين يلٖ ؤسبس ياللعٔ اإلًسعبى ثبلوىعبىٍ ،الًاللعبت ثع٘ي
الٌبس ثًؿْن هى ثًؽٍ ،ياللبتْن ثبلًبلن الخبسرّٖ فعع «حو٘ذٓ» ثٌت الضلعبق الوتوعشدٓ
الًٌ٘ذٓ يلٖ وض هب حَلْبٍ ،الزو٘لٔ الفبتٌٔ التٖ تإسعش ؤلجعبة الشرعب ثزوبلْعب ٍنٌزْعب،
ّوّْب الَح٘ذ َّ الخالظ هَي الضلبق ٍهَي وض هب ٗشتجف ثِ يٌذّب هي فمش ٍي٘طٔ ٍؾعً٘ٔ،
ٍرله ثإٗٔ ٍس٘لٍٔ ،هْوب وبى الخوي لىٌْب تٌتْٖ ث٘ي ؤحؿبى اإلًزل٘ض هستخذهٔ رسذّب
للحػَ يلٖ األهَا ٍ الَغَ لشفْ٘ٔ الً٘ص ٍصخبسفْبّ ح٘ج اًزشت خلف لٍَاد َّ «فشد
بثشاّ٘ن» لتسمف يي قشٗمِ فٖ هْبٍٕ الشرٗلٍٔ ،تتحٍَ بلٖ يبّشٓ فعٖ حبًعبت اإلًزل٘عض،
ؾبسثٔ ثًِشؼ الحبيف رله الطبة الوخلَع «يجبس الحلَ» الزٕ يبَّذَتِ لجض سح٘لَعِ يلعٖ
الضٍاد ،فلن ٗخشد هي الضلبق بلّب ٍلذ لُشِيت فبتحتُْوبٍ ،لن ٗخشد هٌِ بلّب هي ؤرلْب لَ٘فش لْب
الوب ٍالح٘بٓ الوتشفٔ التٖ لن تىي لتشؾٖ يٌْب ثذالً ٍلىٌِّ ٗوَت يلٖ ٗعذ اإلًزل٘عض ٍّعَ
ٗحبٍ اًتضايْب هي ثٌْ٘نّ
شخصیة حمیذة فی رواية زقاق المذق
بىّ ًز٘ت هحفَل هٌز ثذاٗٔ بًتبرِ األدثٖ ؤٍلٖ للوشؤٓ ٍ لَؾًْب االرتوعبيٖ اّتوبهعبً
وج٘شاً ٍالسٍ٘وب فٖ سٍاٗبتِ الَالً٘ٔ األٍلٖ التٖ حشظ فْ٘ب يلٖ بدساد هٌبلطبت سبخٌٔ ث٘ي
الطجبة ًٍٗجٍش فْ٘ب يي آسايِ ثطإى لؿ٘ٔ الوشؤٓ ٍتًل٘وْب(الًطعوبٍٕ4115 ،م ّ)49 4ففعٖ
ثًؽ األح٘بى تزسٍذ الطخػٍ٘ٔ الٌسبيُ٘ٔ الح٘بَٓ الَ٘ه٘ٔ فٖ األح٘بء الطعًج٘ٔ هخلوعب حعذث
فٖ «صلبق الوذق» ح٘ج يشؼ ح٘بٓ ؤّض الضلبق هَي خعال «حو٘عذٓ» الجكلعٔ الوتوعشّدٓ
يلٖ الضلبق ٍتمبل٘ذُ ٍيلٖ هَي فِ٘(الوػذس ًفسِ ّ)629 4بىّ «حو٘عذٓ» ضخػعٍ٘ٔ تتكلعى
بلٖ الذً٘ب ثً٘ي الحشهبى ٍتٌذفى بلْ٘ب ثمٍَٓ للتٍ ٗف٘ؽ ثبلشنجٔ فٖ الح٘بٓ ٍالخّشاء دٍى لَ٘د
داخلٍ٘ٔ ٍلذ تشوت الضلبق تٌْذس بلٖ ّبٍٗٔ الطَْات هَي ؤرعض الوعب ٍالشنجعٔ فعٖ الخّعشاءّ
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حو٘ذٓ تزس٘ذٌ حٌّٖ لَالى وبًت تً٘طِ هػشّ ٍلْزُ الطخػٍ٘ٔ هىبًٔ خبغعٔ تختلعفُ يعي
الطخػٍ٘بت األخشٕ فٖ الشٍّاٗٔ ولّْب ٍلذ اختلف الٌمّبد حَ ّزُ الطخػٍ٘ٔ هٌْن العذوتَس
قِ الَادٕ ثإىّ «حو٘ذٓ» تًٌٖ هػش(الغ٘كبًٖ6321 ،م ّ)6144فٖ ّزُ الشٍاٗٔ ٗإتٖ ًز٘ت
هحفَل ثطخػٍ٘ٔ «حو٘ذٓ» ٍّٖ فتبٓ رول٘ٔ تً٘ص ث٘ي ضخػٍ٘بت «صلبق الوذق» العزٕ
تػفِ فٖ الٌْبٗٔ ثإًِّ صلبق الًذم«ٍ ،حو٘ذٓ» ووب ٗػٍَسّب الوالف فٖ الشٍاٗٔ ّٖ ضخػ٘ٔ
ضذٗذٓ الكوَح ،تتّكلى يًَُْ٘ب الزو٘لٔ بلى هب َّ ؤثًعذ هَعي يعبلن الضلعبق ٍللجُْعب ٗخفعك
لوشؤى الجٌبت الزو٘الت ٍّيّ ٗشفلي فٖ هالثسْي الزو٘لٔ ،فال تولعه «حو٘عذٓ» بلّعب ؤى
تمَ هب ل٘ؤ الذً٘ب ثذٍى الوالثس الزذٗذٓ! ًًن ّٖ هتوعشّدٓ ضعغَف ثعإى تًع٘ص ح٘عبٓ
ؤخشٕ فٖ يبلن آخش ٍلن تىي الهشٍفُ تًوض لػبلحْب دايوبً حٌ٘وب لزفت ثٌفسْب بلٖ للعت
الوذٌٗٔ الػبخجٔ ٍّٖ تً٘ص فٖ ؤرَاء الحعشة الًبلو٘عٔ الخبً٘عٍٔ ،وبًعت الحعشة ثأحبسّعب
الوبدٍٗٔ ٍاالرتوبيٍ٘ٔ ّٖ التٖ دفًت ثحو٘ذٓ بلٖ االًحشافّ
ّ
االجتماػیة في رواية «زقاق المذق»
األزهات
يلٖ ؤسبس هب روشًب ف٘وب لجض حَ هحَس الشٍّاٗٔ الوذسٍسٔ ٍثكلتْب «حو٘ذٓ» ،فًلٌ٘عب
التكشّق بلٖ األٍؾبو االرتوبيٍ٘ٔ فٖ ّزُ الشٍّاٗٔ ٍاألصهبت التٖ تًشّؾعت ح٘عبٓ «حو٘عذٓ»
ٍرًلتْب هتوشّدٓ ،حُنٍ ٗزت دساسٔ هًبهلٔ «حو٘ذٓ» تله الهشٍف السبيذٓ يلٖ ح٘بتْب ووب
ٗلّٖ
.1التضاد الطبقی
تشتجف هىبًٔ الفشد ثكجمتِ االرتوبيٍ٘ٔ استجبقبً حَ٘ٗبً؛ ٍسثٍوب ٗىَى الَؾعى الكجمعٖ ّعَ
الوحذٍد األٍ لوىبًٔ االًسبى فٖ الوزتوى ٍهذٕ لجَلِ يٌذ الٌّبسّ ٍفٖ ثًؽ األح٘بى بىّ
الطخع الزٕ ٌٗتست بلٖ قجمعٍٔ ن٘عش سفً٘عٔ فْعَ العزٕ تعذهِشُ ؤٗعٔ فشغعٔ لمجَلعِ فعٖ
الزوبئ(يَدٓ ،ال تبٌّ ّ)462 4عبن يجعبسات يذٗعذٓ فعٖ ّعزُ الشٍّاٗعٔ تجعٍ٘ي لٌعب هَؾعى
«حو٘ذٓ» االرتوبيٖ؛ فوٌْب تَغ٘ف ًز٘ت هحفَل لْب« 4فوب تذسٕ بلّب ٍغعَٗحجبتْب هَعي
ثٌبت الوطغض ٗمجلي ًحَّب ن٘ش ثً٘ذات!» (هحفعَل ،التعبٍ )694 4برا لعب الوالعف حعَ
ؤتشاة «حو٘ذٓ» ّىزاٍ« 4استحخت(حو٘ذُٓ) خكبّب حتّٖ التمعت ثػعَٗحجبتْب ،حعنٍ يعبدت
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هًْيّ ٍلذ ؤًزسًْب ثإًّْي س٘فمذى لشٗجبً بحذاّيّ التعٖ سعتتضٍٍد هَعي صًفعض غعجٖ دوعبى
قًو٘ٔ س٘ذّن»(الوػذس ًفسٍِ ّ)695 4ؤٗؿبً بىّ الوالف ُٗسذ السٍتبسَ يي ّزا األهش ثْعزُ
الًجبساتٍ« 4هشّت يٌذ ران ثًكفٔ الًَاسرٔ ح٘ج ٗم٘ن ثًؽ غَٗحجبتْب فتوٌّت ؤى ٗشٌْٗب
ٍّزا األفٌذٕ ٗغبصلْب»(الوػذس ًفسٍِ ّ)692 4وزله يٌذهب خبقجت «حو٘ذُٓ» ًفسعْب برا
سوًت «فشد اثشاّ٘ن» ٗمَ للسبيك« 4ضبسو ضعشٗف ثبضعب ّّّ ضعشٗف ثبضعب ،ال الوعذقٍ ،ال
الػٌٍبدل٘ٔ ٍال الغَسٗٔ ٍال حتّٖ الوَسعىٖ ،ضعشٗف ثبضعب!»(الوػعذس ًفسعٍِ )416 4ضعجِ٘
ثبلًجبسات الوبؾ٘ٔ ّزُ الًجبسٓ التٖ لب األفٌذٕ للسبيك« 4بلٖ ه٘عذاى األٍثعشا ؤٍالً حعنٍ يُعذ
بلٖ ضبسو فااد األٍٍ ٍ ،احذٓ ٍاحذٓ هَي فؿله»(هحفَل ،ال تبّ)426 4
ٍيلٌ٘ب ؤى ًمشّ ثإىّ ؤروض يجبسٓ تذ ّ يلٖ الجَى الطبسى ث٘ي «حو٘ذٓ» ٍ«فشد اثشاّ٘ن»
ّٖ الًجبسٓ التٖ ؤٍسد ثْب ًز٘ت هحفعَل يٌعذ تَغع٘ف «حو٘عذٓ» صهعي سوَثْعب تعبوس
للزّبة بلٖ ث٘ت «فشد اثشاّ٘ن»« 4لب (فشد اثشاّ٘ن) 4برا ضئت سوجٌعب تعبوس ف٘مكعى ثٌعب
هسبفٔ قَٗلٔ فٖ دلبيك هًذٍدات»ّ فمب الوالف بحش ّزا الىالم 4تبوس! لمذ سًعت الىلوعٔ
فٖ ؤرًْ٘ب سًٌ٘بً يز٘جبً ٍ لن تىي سوجت فٖ ح٘بتْب بلّب الًشثٔ الىبسٍٍ ،هؿت حعَاىٍ لجعض ؤى
تف٘ك هي سحش الىلؤ الًز٘جٔ»(الوػذس ًفسِ«ٍ ّ)416 -411 4ربءت السٍ٘بسٓ ففعتح لْعب
الجبةٍ ،سفًت لذهْب لتػًذ بلْ٘ب ،ففػلت ّزُ الحشؤ ث٘ي ح٘بت٘ي»(الوػذس ًفسِّ)4414
ٍلىي يٌذهب ٗتحذٍث الوالّف حَ «فشد اثشاّ٘ن» ٍؤيوبلِ ٍؤلَالعِ تزعبُ «حو٘عذٓ» ًًخعش
يلٖ يجبسات تػذٍق يلٖ قجمٔ «حو٘ذٓ» االرتوبيٍ٘ٔ ٍيلٖ هب ثٌْ٘ب ٍث٘ي «فعشد اثعشاّ٘ن»
هي الجًذ الكجمٖ السٍ٘وب فٖ ّزُ الًجبسٓ التٖ خبقَت «فشد اثعشاّ٘ن» «حو٘عذَٓ»« 4و٘عف
تس٘شٗي ثوالءته ث٘ي َّالء الفت٘بت! ّّّ ؤٗي ّيّ هٌه! ؤه٘شٓ فٖ هالءٍٓ ،سي٘ٔ تشفعض فعٖ
الخ٘بة الزذٗذٓ»(الوػذس ًفسِ«ٍ )692 4ؾعحىت(حو٘ذُٓ) ؾعحىٔ لػع٘شٓ ٍلبلعت 4ؤسان
تزوشًٖ ثإًِّ ٌٗجغٖ ؤى ؤيَد اٙى بلٖ الج٘عتّ ٍوبى(األفٌعذٕ) فعٖ الَالعى ٗسعتلْن خكعٔ
هشسَهٔ هي لجض ،فمب ثةًىبس 4ؤٕ ث٘ت تًٌ٘ي ّّّ ث٘عت الضلعبق! ّّّ آُ ل٘ته توسعى٘ي يعي
روش ران الحٍٖ روً٘بًّ هبرا ًٗزجه فٖ ّزا الضلبق؟ لوبرا تًَدٗي بل٘عِ»(الوػعذس ًفسعِ4
ٍ )412وزله يٌذهب خبقجْب ّىزا« 4فإرًٖ لعٖ ؤى ؤسعإله ثعذٍسٕ 4لوعبرا تًعَدٗي بلعٖ
الوذق؟ ؤتٌتهشٗي ٌّبن ضإى الفت٘بت الجبيسبت حتّٖ ٗتًكّف سرض هَي هخلَلعبت الضلعبق
ف٘تضٍٍره ٍٗلتْن حسٌه الٌؿ٘ش ٍضجبثه الغؽ حنٍ ٗتشوه فٖ لمٖ فٖ الضثبلٔ»(الوػعذس
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ًفسِ ّ)413 4ففٖ وضّ الًجبسات التٖ ؤٍتَ٘ت ثْب فٖ ّزُ السكَس ًطبّذ قجمعٔ «حو٘عذٓ»
االرتوبيٍ٘ٔ يٌذ تَغ٘ف ًز٘ت هحفَل لْب ٍهذٕ ثًُذّب يي الح٘بٓ الول٘ئٔ ثبلشفْ٘ٔ التعٖ
وبى ٗغشق فْ٘ب «فشد اثشاّ٘ن» ٍغَٗحجبتْبّ
.2الکفراو
الىفشاى هي الػفبت الزه٘ؤ ٍَّ ثوًٌٖ يذم االّتوبم ثحسٌبت اٙخشٗي ؤٕ الوًبهلعٔ
الس٘ئٔ تزبّْبّ ٍوبى الىفشاىُ هي ه٘ضات «حو٘ذٓ» الخلم٘ٔ ح٘ج لعن تىعي هًبهلتُْعب هعى
ؤهٍْب هًبهلًٔ حسًٌٍٔ ،برا دلّمٌب فٖ ؤيوب «حو٘ذٓ» هَي ّزا الوٌهبس ٗتّؿح لٌب ه٘ضتْب ّزُ
ؤوخش فإوخش ٍهي آحبس ّزُ الو٘ضٓ فٖ تػشّفبتْب ًستك٘ى اإلضبسٓ بلٖ والهْب خكبثعبً لٌفسعْب
ثًذ ًضايْب هى ؤهٍْب« 4آُ ٗب خسبسته ٗب حو٘ذٓ ،لوبرا تَرعذٗي فعٖ ّعزا الضلعبق؟! ٍلوعبرا
وبًت ؤهه ّزُ الوشؤٓ التٖ ال توٍ٘ض ث٘ي التجش ٍالتعشاة؟!»(الوػعذس ًفسعِ ،)964ؤٍ يٌعذهب
خبقجتْب «حو٘ذُٓ» حٌ٘وب وبًتب تتحبدحبىِ حَ ؤّض الضلبق ضَىَت «حو٘ذُٓ» لبيلًٔ« 4سبدٓ
دً٘بن ؤًتَ ،ولّْن وًذهْن ،اللْن بلّب ٍاحذاً ثِ سهك رًلتوَُ ؤخٖ»(الوػعذس ًفسعِ،)91 4
ٍوزله ح٘ج الهت ؤهِْب ٍتٌٍْذت« 4ح٘بٓ الَْ٘د ّٖ الح٘بٓ حمّبً» فبًضيزت ؤهٍْعب ٍ لبلعت4
بًّه هي ًجى ؤثبلسٔ ٍدهٖ ثشٕء هٌه ّّّ»(هحفَل ،ال تب ّ)65 4فٖ الٌوَرد األٍ تخبقَعتُ
«حو٘ذُٓ» ًفسَْب ٍتطىَ هي نعشٍف ح٘بتْعب ٍالسعٍ٘وب الًع٘ص يٌعذ اهعشؤٍٓ ال تاليوْعب ٍال
تستك٘ى ؤى تتىٍ٘ف هى تكلّجبت «حو٘ذٓ»ٍ ،فٖ الوخبل٘ي الخّبًٖ ٍالخّبلج تطىَ هي الح٘عبٓ
هخبقجًٔ ؤهِْب فىإًّْب تًذٍ ؤهٍْب السجتَ الشي٘س فٖ تله الح٘بٓ الذً٘ٔ هعى ؤىّ ؤهٍْعب وبًعت ال
تًلَ رْذا بلّب ٍثزلَتْب لتًُذِ ؤسجبة ح٘بٍٓ سل٘ؤٍ لعْب ٍلىي لن تشؼ ًفسْب األثٍ٘ٔ الكبهحّٔ
.3تؼارض األجیال
ٌّبن ؤحذاث يذٗذٓ تحَِّ ؤفىعبس األضعخبظ ٍسئٗعتْن بلعٖ الوزتوعى ٍوعزله بلعٖ
ؤًفسْنٍ ،فٖ الٌْبٗٔ تتوخّض ّزُ التحٍَالت وإيوب هختلفٔ السٍ٘وب هَي لَجَعض الطّعجبة؛ بر
بًّْن ٗمؿَى هشحلٔ بووب ضخػعٍ٘تْن فعٖ الوزتوعى ٍثبلٌسعجٔ بلعٖ و٘ف٘عٔ التحعٍَالت
ٍاًًىبسْب ٗجشص االختالف ث٘ي األر٘عب ؤوخعش فإوخش(وعبنوٖ پعَس6924 ،ش ّ)494ثًجعبسٓ
ؤٍؾح ،يٌذهب ٌٗتمض األقفب هي هشحلٔ الكفَلٔ بلٖ هشحلٔ الطجبة ٍّٖ هشحلعٔ اإلصّعبس،
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ٗتغ٘ش ؤسلَة تًبهلْن ،فْن ال ٗشنجَى فٖ االستوبو بلعٖ ٍالعذْٗن ًٍٗعذٍى والهْعن هعي
لج٘ض الَيم الوفشـ ٍٗفؿلَى يلْ٘ن ؤغذلبءّن(الػبيغ4113 ،م 4االختالف فٖ الشؤٕ ثع٘ي
اٙثبء ٍاألٍالدٍ )muntada.islamtoday.net ،الَالذاى الحبفهبىِ لسٌي األرعذاد األغع٘لٔ ال
ٗك٘مبىِ قشدَ تله السٌيِ هي لَجض األٍالد ،فتحٍَ تله التًبسؾبت ثع٘ي األثٌعبء ٍالَالعذٗيِ
حبرضاً ؤهبم اًتمب الخمبفبت ٍالم٘ن األخالل٘ٔ بلٖ األر٘ب المبدهعٔ ثػعَسٓ غعح٘حّٔ ٍفعٖ
سٍاٗٔ «صلبق الوذق» وبى للً٘ص ثزبًت اهشؤٓ وج٘شٓ السيّ ؤحش سٖءٌ فٖ ح٘عبٓ «حو٘عذٓ»؛
بر ؤدٍٕ رله الجَى الطبسى بلٖ الفشٍق الىخ٘شٓ الوخشّثٔ ثٌْ٘وب ،ح٘ج وبًعت «حو٘عذٓ» ال
تمجض ًػبيح ؤهٍْب ٍلن تستكى ؤى تتىٍ٘ف هى قوَحبت ؤهٍْعب ،فجعشص التًعبسؼ ثٌْ٘وعب فعٖ
األيوب ٍاأللَا ؛ فوَي هالهح ّزُ الهعبّشٓ ًسعتك٘ى ؤى ًطع٘ش بلعٖ الحعَاس العزٕ رعشٕ
ثٌْ٘وب حَ صٍاد «سٌ٘ٔ يف٘فٖ» ،فتَلّت الفتبٓ الذّطٔ ٍلبلت - 4الضٍاد! - /ؤرعضٍ ،تشٗعذ
ضبثبًّ ؤسفٖ يل٘ه هَي ضبثٔ يبحشٓ الحم ال تىذ هَي ٗكلت ٗذّب! /فحعذرتْب الفتعبٓ ثٌهعشٓ
ضضساء ٍلبلت ٍّٖ تؿفش ضًشّب - 4ثض ؤرعذ وخ٘عشٗيٍ ،لىٌّه خبقجعٔ فبضعلٔ تشٗعذٗي ؤى
ًذاسٕ فطلهّ ٍهبرا ثٖ هوٍب ًٗ٘جه؟ ٍلىٌّه ووب للت اهشؤٓ فبضعلٔٗ ،ػعذق يل٘ه الوخعض
المبيض« 4ثبة الٌزٍبس هخلى» ّّّ /فبثتسوت ؤمٍ حو٘عذٓ لبيلعٔ - 4برا تضٍٍرعت السعت «سعٌ٘ٔ
يف٘فٖ» فال ٗػحٍ الهشؤٓ ؤى ت٘إس ٍّّّ /لىي الفتبٓ سهتْعب ثٌهعشٓ نبؾعجٔ ٍلبلعت ثحعذٍٓ- 4
لست ؤرشٕ ٍساء الضٍادٍ ،لىٌِّ ٗزشٕ ٍسايٖ ؤًبٍ ،سعإًجزُ وخ٘عشاً ّّّ - /قجًعبً! ؤه٘عشٓ ثٌعت
ؤهشاء! /فتغبؾت الفتبٓ يي سخشٗٔ ؤهٍْب ٍلبلت ثٌفس اللْزٔ الحبدٍٓ - 4ؤفٖ ّزا الضلبق ؤحعذ
ٗستحكّ االيتجبس؟ٍ /لن تىي األمٍ فٖ الَالى ٗذاخلْب خَفٌ يلٖ الفتبٓ هعي الجعَاس ٍال تطعهٍ
فٖ روبلْب ٍلىٌّْب وبًت وخ٘شاً هب تخَس ثًزجْب ٍنشٍسّب»(هحفَل ،ال تبٍّ ّ)43 4عزا الحعَاس
ٗذ ّ يلٖ هب ثٌْ٘وب هَي الٌضاو حَ الضٍاد الزٕ ٗشتجف وخ٘شاً ثإفىبس الٌّبس ٍٍرْٔ ًهعشّن
حَ الح٘بٓ ٍالسٍ٘وب برا وبى الٌضاو حَ ّزُ الهبّشٓ ث٘ي األثَٗي ٍؤٍالدّن العزٗي ٗعشٍى
ؤىّ األثَٗي ال ًٗشفَى بلّب لل٘الً يوٍب ٗذٍس حَلْن هي المؿبٗب الوَرَدٓ فٖ هزتوًْن ح٘عج
وبى ٍفٖ ؤٕ صهيٍ هبّ ٍبىّ وخشٓ الىٌبٗبت فٖ ّزُ الًجبسات تُشضذًب بلٖ فْن رله التًعبسؼ
ٍٗذ ّ يلٖ هذٕ تحسٍشّب هَي ّزُ الفبغلٔ الفبسلٔ ثٌْ٘وبّ وزله يٌذهب تحذٍحت «حو٘ذٓ»
هى ؤهٍْب حَ صٍارْب -صٍاد حو٘ذٓ -ثع «سل٘ن يلَاى» ًٍسع٘بًْب «يجٍعبس الحلعَ» ّىعزا4
«ّضت هٌىجْ٘ب استْبًٍٔ ،لبلت ثبستخفبف ٍاحتمبس - 4رثحٔ ّّّ  - /هبرا ٗمَلَى الٌّبس يٌّب؟/
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 ديْ٘ن ٗمَلَى هب ثذا لْن»(هحفَل ،ال تبً ّ)656 4شٕ ؤحش ّزُ الهبّشٓ فعٖ ؤلَالْوعب؛ برال تجبلٖ «حو٘ذُٓ» ثإلَا اٙخشٗي حَ ّزا الًوض ٍلىعي ؤهٍْعب تْعتنٍ ثوعب ٗفىّعش الٌّعبس
ٍٗمَلَىّ
.4الؼًف
ٌّبن نشٍفٍ ،بى لن تادِّ بلٖ ّزُ الهبّشٓ هجبضشٓ ٍحتو٘ٔ ،فْٖ تخلكُ الوٌعب العزٕ
ٗغشٕ ثِ ؤٍ ٗذفى بلِ٘ ،هخض الجكبلٔ ٍيزض الطّجبة يي تحم٘ك هكبلجْن الوطعشٍئ ٍاًًعذام
تىبفا الفشظ ٍاالستْتبس ثحمَق االًسبى(الوػذس ًفسِ ّ)691 - 695 4لذ ضعْذ الوزتوعى
الوػشٕ ًوَاً هلحَنبً فٖ نبّشٓ الًٌعف؛ هٌْعب الًٌعف الس٘بسعٖ ،الًٌعف العذٌٖٗ ،الًٌعف
األسشٍٕ ،ن٘شّب هي األضىب التٖ اتخزت لٌفسْب هىبًبً يلٖ سبحٔ الوزتوى الوػشٕ ،فةىّ
تٌبٍ نبّشٓ الًٌف فٖ الوزتوى الوػشٕ تًُتَجش بحذٕ الوالهح الزٕ ؤغجح ٗطعىض آل٘عٔ
هععي آل٘ععبت التفبيععض االرتوععبيٖ داخععض األسععشٓ خبغٍععٔ ؤٍ داخععض الوزتوععى الوػععشٕ
يبهٔ(هحوٍذ4113 – 4112 ،مٍ ّ)9 4فٖ هزب ؤحَا «حو٘ذٓ» يلٌ٘ب اإلريبى ثإًِّ يٌعذهب
ًٗ٘ص اإلًسبى ي٘ص الؿٌه فٖ تله الهشٍف التٖ وبًت تً٘ص «حو٘عذٓ» ٍّعٖ وبًعت
تمبسى ًفسْب هى ثٌبت الوطغض ٍاألحشٗبء ٍتتًبسؼ دايوبً هى ؤهٍْب ،فوَي الجعذْٖٗ ؤى ٗغلعت
يلْ٘ب السخف ٍثبلتّبلٖ ٗاحّش ّزا السخف ٍالًٌف يلٖ وخ٘شٍ هَي ؤيوبلْب ٍؤلَالْب السٍ٘وب يٌعذ
التحذٍث حَ ؤَّايْب ٍؤّذافْب فٖ الح٘بٍٓ ،هَي تزلّبت ّزُ الهبّشٓ ٗزذس اإلضبسٓ بلعٖ هعب
لبلت ألهٍْب يٌذهب تزوّشتْب تًبسؾْوب حَ الزلجبة ّىزا - 4آولعٔ ضعبسثٔ حعنٍ ال تطعىشٗيّ
ؤتزوّشٗي و٘ف ؤقلمتَ لسبًه الكَٗض ثسجت رلجبة؟! /فمبلت «حو٘عذٓ» ثذّطعّٔ ٍ 4عض
الزلجبة ضٖءٌ َْٗى؟! ّّّ هب ل٘ؤ ّزُ الذً٘ب ثغ٘ش الوالثس الزذٗعذٓ؟! ؤال تعشٗي ؤىّ األٍلعٖ
ثبلفتبٓ التٖ ال تزذ هب تتضٍٗي ثِ هَي رو٘ض الخ٘بة ؤىتذفي ح٘عٔ؟!(هحفَل ،ال تعب ،)91 4ؤٍ
يٌذهب قلت هٌِ «يجٍبس الحلَ» ؤى تتحذٍث هًِ فٖ السَق حتّٖ ٗخجشّب يي حجٍعِ بلْ٘عب،
فخبقجتِ «حو٘ذُٓ» ثبلًٌف ٍالغؿت« 4لمذ ربٍصتَ حذٍنّ ولّب ّّّ ولّب ّّّ ديٌٖ ّّّ»(الوػعذس
ًفسٍِ ّ)69 4وزله يٌذهب يبتجتْب ؤهٍْب يٌذ ًس٘بًْب «يجٍبس الحلَ» لبيلعٔ ثسعخشٗٔ« 4هعي
حمّه ؤى تجًٖ٘ غٌ٘٘ٔ الجسجَسٔ ثػٌ٘٘ٔ الفعشٗه ّّّ» ٍغعف الوالعف «حو٘عذَٓ» ّىعزا4
«ًهشت بلْ٘ب ثتحذٍ ٍلبلت ثغ٘م« 4ثض سفؿتُ ضبثبً ٍاختشتُ ض٘خبً»(الوػعذس ًفسعِ،)655 4
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ٍؤٗؿبً برا الهْب األفٌذٕ ثسجت اًذساس هاليتْعب ،ؤربثتعِ «حو٘عذٓ» ثحعذٓ« 4هعب له ؤًعت
ٍلْزا! ّّّ اثتًذ ّّّ»(الوػذس ًفسِّ)692 4
ٍوزله تجشص ّزُ الو٘ضٓ يٌذ تحبٍسّب هى األفٌذٕ «فسإلتِ ثحذٓ - 4هبرا تشٗذ؟ /فمعب
ثزععشؤٓ يز٘جععٔ - 4ؤسٗععذن ؤًععتٍ ،ال ضععٖء ن٘ععشن ّّّ  -/رثحععٔ ّّّ - /سععبهحه اهللّ لوععبرا
تغؿج٘ي؟ ّّّ ؤلست فٖ الذً٘ب لتاخزٕ؟ ّّّ ٍبًّعٖ ٙخعزن ٍّّّ /هعشّا فعٖ قشٗمْوعب ثعجًؽ
الذٍوبو٘ي ،فٌْشتِ لبيلٔ - 4ال تخف خكَٓ ٍاحذٍٓ ،بلّب ّّّ  /فمب هجتسعوبً - 4الؿعشة؟ ّّّ - /
ٍخفك للجْب ٍتإلمت يٌ٘بّب ،فمبلت - 4غذلت ّّّ»(الوػذس ًفسِّ)693 4
ٍال تٌجًج ّزُ الًجبسات بلّب هي ًفسٍ نلت يلْ٘ب الًٌُف ٍالسخف الطعذٗذ العزٕ ٌٗجعى
هي ي٘طْب الؿٌهٍ ،وزله سخكت يلِ٘ فٖ هَؾى آخش لبيلٔ« - 4بًّٖ ؤهمت ّزا التْزٍن،
فبحزس ؤى تخشرٌٖ يي ٍيٖ٘ ّّّ ٍ /قبلى ًزس الطشّ فٖ ٍرْْب فسإلْب فٖ سربء - 4ؤتًذٌٌٖٗ
ثإى ًس٘ش هًبً؟ /فْتفت ثِ - 4ال ؤيذ ضع٘ئبً ّّّ دو ٗعذٕ ّّّ»(هحفعَل ،ال تعب)632 – 639 4
ٍيٌذهب يشفت األفٌذٕ هًشفٔ غح٘حٔ نؿجت يلِ٘ ٍهب ؤروض هب لب ًز٘ت هحفعَل فعٖ
ٍغف «حو٘ذٓ» آًزان «ٍاستوت يلِ٘ ًبضجٔ ؤنبفشّعب فعٖ يٌمعِ؛ ٍلعي تزفعَُ حشوتْعب
الوجبنتٔ فتلمّبّب ثسىٌٍ٘ٔ ،لجؽ يلٖ سبيذْٗب ٍفشح ثٌْ٘وب حعنٍ تخلّعع هٌْعب ٍاالثتسعبهٔ
الْبصئ التفبسق ضفتِ٘ ،فبضتذٍ حٌمْب ٍنؿجْبٍ ،سفًت ٗذّب ثسشئ خبقفٔ ٍغفتِ ثىضّ هعب
ؤٍت٘ت هَي لَٓ ٍيػج٘ٔ ٍنبغت اثتسبهتِ»(الوػذس ًفسِّ)424 4
فةرا تإهٍلٌب فٖ ّزُ األلَا ٍاألٍغبف ًشٕ ثإىّ الفمش لذ تؿوٍي رو٘ى ؤحَا «حو٘ذٓ»
ٍؤدٍٕ بلٖ الًٌف الطذٗذ فٖ ضخػ٘تِ بؾبفٔ بلٖ وخ٘ش هي الػفبت الزه٘وعٔ التعٖ ؤضعشًب
بلْ٘ب ف٘وب هؿٍٖٗ ،تّؿح الًٌف ثىض الَؾَح ف٘وب خبقجت ثِ «فشد اثشاّ٘ن» ٍوزله يٌعذ
خكبثْب لع «يجٍبس الحلَ» حٌ٘وب نؿت يلْ٘ب ًٍست بلْ٘عب الفحطعبء ،خبقجتعِ «حو٘عذُٓ»
ّىزا« 4غِ ّّّ ال تضيك وبلوزبً٘ي ،ؤحَسجتَ ؤًّه تخٍَفٌٖ ثػشاخه؟! هعبرا تشٗعذ هٌّعٖ ٗعب
ّزا؟ ال حكَّ له يلِٖ فبنشة يي ٍرْٖ»(الوػذس ًفسٍِ )429 4فٖ ّعزُ الًجعبسات ؤٗؿعب
تتّؿح نلجٔ الجكص الطذٗذ يلٖ «حو٘ذٓ» ح٘ج ال تجبلٖ ثوب تمعَ لعع «يجٍعبس» فىإًّْعب
ًس٘ت ؤىّ «يجٍبس» َّ رله الشرض الزٕ يَطَمْب ضذٗذاً ح٘ج سحض يعي ثعالدُ للحػعَ
يلٖ الخشٍٓ الًه٘ؤ حتّٖ ُٗشؾٖ «حو٘ذَٓ» للضٍادّ
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.3الفساد
هْوب ؤٍتٖ اإلًسبى هَي ؤسجبة التّشث٘ٔ ٍالتّْزٗت ،فستهضّ ًسعجٔ هٌعِ ؾعحٍ٘ٔ ألَّايْعب
الزبهحٔ ٍنشايضّب الىبهٌٔ؛ لزله ًزذُ الفسبد فٖ رو٘ى الذٍٍ هتخلّفًٔ ٍ هتمذٍهعًٔ ،ن٘عش ؤىّ
األهش ٗختلفُ ث٘ي دٍلٔ ٍؤخعشٕ فعٖ دسرعٔ همبٍهتْعب للفسعبد (هحفعَل6331 ،مّ)699 4
ًٗتشف ًز٘ت هحفَل ًفسِ ثإىّ الوزتوى الوػشٕ لذ تًشّؼ ٙفبت ضشسٔ ًت٘زعٔ لحىعنٍ
ضوَلٖ نبضنٍ ،حعشٍة قبحٌعٔ ٍؤصهعبت التػعبدٍٗٔ ٍبحجبقعبت هتالحمعٔ ،فٌَسعٖ ًفسَعِ
ٍتمبل٘ذُ الٌج٘لٔ ٍرّض يي هجبديِ ٍلَ تمػٌ٘ب يي ؤسجبة الخسبيش لَرذًب ؤًّْعب تشرعىُ بلعٖ
الفسبد ثوخض هب تشرىُ بلٖ سبيش اإلحجبقبت(الوػذس ًفسعِ)91 ٍ 43 4؛ ٍٗعشٕ ثإًّعِ ٗزعت
اإلسشاو بلٖ تكْ٘ش الجالد هَي الفسبد حتّٖ ًًُ٘ذ بلعٖ الح٘عبٓ تَاصًَْعب ٍبلعٖ األًفعس الخمعٔ
ٍاألهض حتّٖ ٗػ٘شَ الوزتوى هزتوًبً لَٗوبً ٗستحكّ الذفبو ٍالتؿح٘ٔ(الوػذس ًفسِّ)615 4
ٍهي ؤّنٍ ؤسجبة الفسبد ًستك٘ى اإلضبسٓ بلٖ الفمش ٍفمذاى الخمبفٔ ٍالم٘ن التعٖ تعاحش يلعٖ
الػفبت ٍالٌضٍات الطخػًٍ٘ٔ ،هبم الحىنّ ال ضهٍ ؤى الفمش ٗوىي ؤى ٗمَد بلٖ الفسبد ووب
ٗوىي ؤى ًٗوك ٍٗشسخ الفسبد فٖ الوزتوى(الخَارب4164 ،مّ)1 4
ٌّبن فٖ ّزُ الشٍّاٗٔ يجبسات تذ ّ يلٖ ّزُ الهبّشٓ فٖ ح٘بٓ «حو٘ذٓ» ٍهٌْب ؤلعَا
ؤتشاة «حو٘ذٓ» حَ فمذاًْب «الًذسٕ ض٘ئبً يلٖ ٍرِ ال٘مع٘ي ،بال هعب للتعِ ألهٍْعب حع٘ي
ربءتٌٖ َٗم اختفبيْب تسإ يٌْب ،هي ؤًٌّب سؤٌٗبّب هشات ثػحجٔ ؤفٌعذٕ ٗسع٘شاى هًعبً فعٖ
«الوَسىٖ» فسإلْب هذّطبً« 4ؤسؤٗتْب ثػحجٔ ؤفٌذٕ؟!» حنٍ خبقت ًفسَِ لبيالً« 4سثٍبُ و٘عف
ؤيمض ّزا! ؤّشثت حو٘ذُٓ حمبً هى سرضٍ؟!»(هحفَل ،ال تبٍ ّ)451 4هخض ّزُ الًجعبست ّعٖ
يجبساتٌ خبقتَ «يجٍبسُ» «حو٘ذَٓ» ثْب« 4وبرثٔ فبرشٓ ّّّ ؤنَان فبرش هخله ففعشستَ هًعِ،
ٍتشوتَ ٍساءن فٖ حّ٘ه ؤسَؤ الزوشٍّٕ ،ب َّ الفزش السبفش ٗكبلًٌٖ فٖ ٍرْه ٍتجشّره
الفبؾح»(الوػذس ًفسِ ،)429 4حنٍ ؤؾبف «هبرا غعًٌتَ ثٌفسه؟ و٘عف اًملجعت بلعٖ ّعزا
الوػ٘ش األسَد؟ ؤٕ ضام ؤيوٖ ثػ٘شته؟ ٍهي ٗىَى (ٌٍّب استغلم غعَتِ) رله الوزعشم
الزٕ خكفه هَي ح٘بته الكبّشٓ ٍ قشحه فٖ هضثلعٔ العذيبسٓ؟»(هحفعَل ،ال تعب)422 4
ٍوععزله «ال ؤسععتك٘ى ؤى ؤًسععٖ ؤًّه فعععشستَ هًععِ ٍال ؤًّْععن سؤٍن تسعع٘شٗي فعععٖ
غحجتِ»(الوػذس ًفسًِ ،)436 4شٕ فٖ ّزُ الًجبسات هذٕ تًػٍت «يجٍبس الحلَ» ٍٗتّؿح
وضّ الَؾَح ؤًِّ ؤضذٍ ؤّض الضلبق حضًبً ٍنؿجبً ثسجت فمذاى «حو٘ذٓ» ٍاستىبثْب ّزا الًوعض
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المج٘حٍ ،هي ههبّش غذٕ ّزا الفسبد َّ لَ السٍٍ٘ذ «سؾَاى الحسٌٖ٘» حعَ هعب هؿعٖ
ثبلضلبق« 4حنٍ وبى هي ؤهش صلبلٌب هب تًلوَى ،فطذٍ الط٘كبى يلٖ ؤيع٘ي سرلع٘ي ٍفتعبٓ هَعي
ر٘شاًٌب ،ؤهٍب الشرالى فمبدّوب بلٖ لجش ٌٗطجبًِ ٍنبدسّوب فٖ السزي؛ ٍؤهٍب الفتبٓ فبستذسرْب
بلٖ ّبسٗٔ الطَْات ٍنبظ ثْب فٖ حوعبٓ الشرٗلعٔ»(الوػعذس ًفسعٍِ ّ)432 – 439 4ؤٗؿعبً
يٌذهب ؤخجش «حس٘ي وشضٔ» ؤثبُ ثمتض «يجٍبس الحلَ» ٍؤحَا «حو٘ذٓ» التٖ وبًت تسْن
فٖ ّزا الًوض ثْزُ الًجبسٍٓ« 4لذ هؿٖ ثٖ لُ٘شٌٖٗ الحلٌٔ التٖ ٍيذتِ بٍٗبّب الفتبٓ الطشٗشٓ،
ٍبًّب ًوشّ ثجبثْب بر سؤٕ الًبّشٓ تًشثذ فٖ روى هَي الزٌَد»(الوػذس ًفسعِ ّ)661 4فٌطعبّذ
و٘ف اًجًخت ضًَسُ ؤّض الضلبق هي ّزا الفسبدح٘ج لعن ٗسعتكًَ٘ا ؤى ٌٗسعَا ّعزا األهعش
فحضًَا وخ٘شاً ٍتىلّوَا يي ّزُ الهبّشٓ ٍيذٍٍّب السجت الشي٘س فٖ لتض سرلع٘ي هعي ؤّعض
الضلبق ،فىضّ ّزُ الزوالت تذ ّ ؤحسي الذاللٔ يلٖ هذٕ اّتوبم ؤّض الضلبق ثمعجح ؤيوعب
«حو٘ذٓ»ّ
ٍفٖ الٌْبٗٔ ٗإتٖ ًز٘ت هحفَل ثىعالمٍ ٗعذ ّ يلعٖ ًت٘زعٔ ّعزا الكوعَح السعٖء فعٖ
«حو٘ذٓ» ح٘ج ؤريٌت ًفسُْب ثْزُ الهبّشٓ المج٘حٔ لبيلًٔ« 4لستُ بلّب ضعمٍ٘ٔ ٗعب يجٍعبس! ال
تااخزًٖ يلٖ سَء لَلٖ ،فمذ ؤفمذًٖ الطمبءُ ٍيّٖ٘ بًّىعن روً٘عبً تشًٌٍعٖ يعبّشٓ فعبرشٓ،
ٍالحكّ بًّٖ ضمٍ٘ٔ ثبيسّٔ خذيٌٖ الط٘كبىُ الشّر٘ن ووب ديَتُِ ثحكّ ،ال ؤدسٕ و٘عف ؤريٌعتُ
بلِ٘ ٍهى رله فلستُ ؤًتحض لٌفسٖ يزساً ٍال ؤقوى ؤى ؤسإله الًفَ؛ فةًّٖ ؤيلن ؤًّٖ هُزًجٔ
ٍّب ؤًب رٕ ؤدفى حوي رشٗشتٖ الٌىشاءّ ؤيفُ يي نؿعجٖ العزٕ ؤّبرتعِ ولوعبته الًبدلعٔ،
ٍؤثغؿٌٖ ٍاحتمشًٖ هب ضبءت له ًفسه الكبّشٓ الىشٗؤٍ ،اضوت ثٖ فلستُ فٖ حبؾعشٕ
بلّب ؤلًَثٔ سخ٘ػٔ فٖ ٗذ هي ال ٗشحن»(الوػذس ًفسٍِ ،)431 4فٖ ّزُ األلَا التٖ تًُتَجعش
بريبى «حو٘ذَٓ» ثًولِ الفؿ٘ح ًشٕ ًذاهتْب الًو٘مٔ تزبُ «يجٍبس» ٍخ٘بًتْعب بٍٗعبُ ٍلًعضّ
ؤغذق لَ يلٖ ؤٗٔ نبّشٓ َّ بريبى الطخع ثًولِّ
.6الفقر
َّ هي ؤخكش المؿبٗب ٍؤوخشّب تًم٘ذاً ٍل٘بسبً ٍلشاءًٓ ،فبلًذٗذ هعي الخعَسات االرتوبيٍ٘عٔ
ٍالس٘بسٍ٘ٔ الىجشٕ التٖ وبى الفمش ؤحذ ؤسجبثْب الشي٘سّٔ ٍَّ هذخض وخ٘شٗي بلٖ االًحعشاف
ووب َّ الذٍافى ٍساء الًذٗذ هَي رعشاين السعشلٔ ٍالمتعض ٍاالنتػعبة ٍالوخعذٍسات(هحفعَل،

أزمات المرأة فی رواية «زقاق المدق» علی أساس علم اجتماع المحتوی46 /

6331مٍ ،)626 4يٌذهب ًتحذث يي الفمش ل٘س هشادًب هحذٍدٗٔ الذخض فحست ثض ٗتًذٕ
رله بلٖ ؾًف ٍسبيض الحوبٗٔ االرتوبي٘ٔ التٖ تسعتْذف األهعي االرتوعبيٖ لوسعتمجض
رٍٕ الذخض الوحذٍد ؤٍ الوًذٍم(الخَارب4164 ،م ّ)9 4فتتجشص ههبّش الفمش فعٖ ضخػعٍ٘ٔ
«حو٘ذٓ» السٍ٘وب يٌذ تَغ٘فْب يٌذ خشٍرْب هَي الج٘ت فعٖ الًجعبسات التبل٘عٍٔ« 4لكًعت
الضلبق فٖ يٌبٗٔ ثوط٘تْب ٍّ٘ئتْب ألًّْب تًلن ؤىّ ؤيٌ٘بً تتجًْب هتفحػٔ حبلجٔ ،يٌٖ٘ السعٍ٘ذ
سل٘ن يلَاى غبحت الَوبلٍٔ ،يٌٖ٘ يجبس الحلَ الحلّبقٍ ،لعن تىعي تفبّعٔ ح٘بثْعب لتغ٘عت
يٌْب ،فستبى هي الذهَس ٍهالءٓ لذٗؤ ثبّتٔ ٍضجطت سقّ ًًالُ»(هحفَل ،ال تب،)69 -64 4
ٍوزله يٌذهب ٗػشّح الوالف ثوب ٗذٍس فٖ ثب «حو٘ذٓ» لعبيالًٍ« 4لىٌّْعب ؤحزوعت ثعبدت
األهش يي خشٍرْب بلٖ فسحتْب الَ٘ه٘ٔ لشلّٔ حَثْب»(هحفعَل ،ال تعب ّ)613 4ووعب ًمعشؤ فعٖ
هَؾى آخشٍ« 4لىي آُ لَ وبًت توله هالءٓ حسٌٔ ؤٍ ضجطعجبً رذٗعذاً؟!»(الوػعذس ًفسعِ4
ٍ ّ)691ؤٗؿبً برا خبقجِ األفٌذٕ «فشد اثشاّ٘ن» هستخفّبً ثْعب« 4و٘عف تسع٘شٗي ثوعالءته
ثعع٘ي ّععَالء الفت٘ععبت! ؤٗععي ّ عيّ هٌه! ؤه٘ععشٓ فععٖ هععالءٍٓ ،سي٘ععٔ تشفععض فععٖ الخ٘ععبة
الزذٗذٓ»(الوػذس ًفسِ«ٍ ،)692 4و٘ف ٗشفلي فٖ الخ٘بة الضاّ٘ٔ ثٌ٘ب تلتحف٘ي ؤًعتَ فعٖ
ّزُ الوالءٓ السَداء»(الوػذس ًفسِٗ ّ)633 4ستك٘ى المبست ؤى ٗػٍَس ضخػ٘ٔ «حو٘عذٓ»
ٍهالثسْب ٍاؾحبًٍّ ،زُ الًجبسات ولّْب تذ ّ يلٖ لذسٓ الىبتت يلٖ تزس٘ن ّزُ الحبلٔ ،فعةرا
تإهٍلٌب فٖ ّزُ الٌوبرد ًشٕ ثإىّ «حو٘ذٓ» وبًت تً٘صُ فٖ ؤدًٖ دسرعٍٔ هعي الح٘عبٓ ٍلعن
توله بلّب ؾئ٘الً هي هُتًٔ الح٘بِٓ ح٘ج وبًت تخزض ؤى تهْش ؤهبم الٌّعبس ٍلىعي حشّؾعْب
قُوَحُْب الىخ٘ش بلٖ الخشٍد هي الج٘تّ
.7االيتقاد ػى ظروف الحیاة
االًتمبد فٖ الحم٘مٔ يوض بٗزبثٖ فةرا تَفّشت فِ٘ الومٍَهبت الػح٘حٔ ٗىتطف هَاؾعى
الؿًفٍٗ ،ؿى اإلغجى يلٖ الً٘ت يلٖ ؤىّ رله ولِّ ٗزت ؤىٗتنٍ فٖ نشٍف هٌبسجٔ تفًض
فًلْب اإلٗزبثٍٖ ،بىّ هب ٗؿًف الًاللبت فعٖ األسعشٓ ًٍٗشؾعْب للتفىّه ّعَ االًتمعبد الوعشّ
ٍتحك٘ن سٍح الخمٔ ث٘ي ؤيؿبء األسشّٓ ٌّبن فٖ هَاؾى يذٗذٓ هي ّعزُ الشٍّاٗعٔ يجعبسات
تذ ّ يلٖ اًتمبد «حو٘ذٓ» يي هَلفْب االرتوبيٍٖ ،ثْزُ األلَا تسذ السٍتبس يوٍعب تًعبًٖ
هٌِ الفتبٓ الوػشٗٔ فٖ رله الوزتوى رٕ الكبثى الكجمٖ ،فوٌْعب هعب ؤٍسدتْعب «حو٘عذٓ»
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هٌتمذًٓ هَي نشٍف ح٘بتْب ٍالً٘ص فٖ رله الضلبق برا وبًت تُز٘ت ؤهٍْعب التعٖ تستحسعي
ؤّض الضلبق ثمَلْب« 4ال تسلمٖ ؤّض الضلبق ثلسبًه ،بىّ ؤّلِ سبدٓ العذً٘ب»(هحفعَل ،ال تعب4
 )43فمبلت «حو٘ذٓ»« 4سبدٓ دً٘بن ؤًتَ ،ولّْن وًَذَهْن ،اللْن بلّب ٍاحذاً ثِ سهك رًلتوَُ
ؤخٖ»(الوػذس ًفسٍِ ،)91 4فٖ هَؾى آخش نوغوعت ثلْزعٔ تعٌنٍ يعي اإليزعبة« 4آُ ٗعب
خسبسته ٗب حو٘ذٓ ،لوبرا تَرذٗي فٖ ّزا الضلبق؟! ٍلوبرا وبًعت ؤهّه ّعزُ الوعشؤٓ التعٖ
التوٍ٘ض ث٘ي التجش ٍالتشاة؟!» ٍوزله يٌذهب لبسًََت ًفسْب هعى ؤتشاثْعب هَعي ثٌعبت الوطعغض
خبقجَت ؤهِْب هٌتمذٓ« 4آُ لَ ساٗتَ ثٌبت الوطغض! آُ لَ سؤٗتَ الَْ٘دٗعبت الًعبهالت ،ولّْعي
ٗشفلي فٖ الخ٘بة الزو٘لٔ ،ؤرَض هب ل٘ؤُ الذً٘ب برا لن ًَشتَذَ هب ًُحتٍ؟!»(الوػذس ًفسِ)96 4؛
فٖ ّزٗي الوخبل٘ي تخبقتُ «حو٘ذُٓ» ؤهِْب ٍتطعىَ هعي الًع٘ص فعٖ رله الضلعبق العزٕ
ٗتؿوٍي وخ٘شاً هي األّض الزٗي الًٗشفَى ض٘ئبً هي التمذٍم ٍالٗجعبلَى ثضخعشف الح٘عبٓ ووعب
تشٗذ «حو٘ذُٓ»ٍ ،فٖ هَؾى آخش ٗػفْب ًز٘ت هحفَل ّىزا« 4حعنٍ تشارًعت فزعإٓ وإًّْعب
هلت هَلفْبٍ ،يبدت بلٖ الوشآٓ هلم٘ٔ بلْ٘ب ًهشاً فبحػبًٍ ،تٌٍْذت ٍّٖ تمَ ٗ 4ب خسعبسته
ٗب حو٘ذٓ»(الوػذس ًفسٍِ )94 4وزله يٌذهب خبقجت ًفسْب ثػَت هشتفعى لبيلعّٔ« 4عزُ
آخشُ قجخٍٔ فٖ ّزا الج٘تٍ ،سثٍوب وبًت آخشَ قجخٍٔ فٖ ح٘بتٖ! تشٕ هتٖ آوضُ الًذسَ هعشًٓ
ؤخشٕ؟!» ٍلن تىي تستىشُ الًذس ٍلىٌّْب وبًت تًلن ؤًّعِ نعزاء الفمعشاء ٍضعًبس هبيعذتْن،
وزله لن تىي تًلن ض٘ئبً يي قًبم األنٌ٘بء ؤال ؤًّعِ لحعن ٍلحعن ٍلحعن»(الوػعذس ًفسعِ4
ّ)469
ٍفٖ ّزُ األهخلٔ األخ٘شٓ تٌتمذ نشٍفَ ح٘بتْب هخبقجعًٔ ًفسَعْب ٍسثٍوعب ٗشرعى السعجتُ
الشي٘س فٖ ؤىّ «حو٘ذَٓ» خبقجت ًفسَْب لتطىَ هي نشٍف الح٘بٓ بلٖ ؤًّعِ لعن ٗىعي فعٖ
رله الضلبق ؤحذٌ ُٗذسنُ تله الفتبَٓ الفم٘شَٓ الكبهحَٔ ٍتكلّجبتْبّ
ّ .8
تمرد حمیذة وطمىحها
للّوب ًزذ ههبّش الفسبد فٖ الوزتوى بلّب ؤى تىَى لْب رزٍسٌ فٖ الكوعَح الطعذٗذ بلعٖ
الذً٘ب ًًٍوبتْب ٍ ،اإلًسبى الزٕ ٗكوى فٖ الح٘بٓ الوبدٍٗعِٔ ضعذٗذاً ،فُ٘ج٘عذُ هىعبسمَ األخعالقِ
ٍُٗو٘تُ ضشافَٔ ًفسِ؛ بر ال ُٗجبلٖ بلّب ثغشايض ًفسِ ٍبسؾبيْب(ثبثب صادٍُ ّ)519 /4 46996 ،هعي
دٍافى ّزا الكوَح الطذٗذ ًستك٘ى اإلضبسٓ بلٖ الحعشظ ،الزْعض ٍالسعٍ٘وب الحشهعبى يعي
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سفْ٘ٔ الً٘ص الزٕ ال ٗىبد ٗحٍَ بلٖ يمذٓ ًفس٘ٔ فٖ الطخع(الوػذس ًفسِ ّ)566 4ووب
تىَى الحب فٖ ّزُ الشٍّاٗٔ ح٘ج بىّ «حو٘ذٓ» ّٖ الوشؤٓ الَح٘ذٓ فعٖ «صلعبق الوعذق»
ض الٌسعبء الًعبلالت ،الضٍرعبت
التٖ تخشد يي تمبل٘ذ الضلبق ٍتطعشّد ثً٘عذ ًا يعي لكعبو وع ّ
ٍاألهْبت ٍالفت٘بت الًبدٗبت اللَاتٖ ًٗطي فٖ خؿعَو ٍسؾعب ثحعبلْيّ فعٖ نعضّ التمبل٘عذ
الوتًبسف يلْ٘ب فٖ رله الحٍٖ الطًجٖ الفم٘ش فٖ لعبّشٓ األسثًٌ٘عبتّ رًعض الوالّعف هَعي
«حو٘ذٓ» ،الوشآٓ التٖ تًىس الػشاو الذايش داخض ًفَس ؤّض الضلعبق؛ فبلمعبست ٗعشٕ هعي
خال «حو٘ذٓ» هشاسٓ الفمش ٍالًَص الزٕ ًٗ٘ص فِ٘ الزو٘ى(الًطوبٍٕ4115 ،مّ)96 4
ًًن! وبًت «حو٘ذٓ» تختشق الًبدات ٍالتمبل٘ذ فتتكلى هي ًبفزتْب فتشٕ الًبلن ٗعشوؽ
بلٖ األهبم بلّب ّٖ؛ بر تشى ًفسْب حطعشٓ لعزسٓ هلتػعمٔ ثْعزا الضلعبق ف٘عذفًْب قوَحْعب
للتوشّدّ فىبًت ال تشٕ فٖ فمش «يجٍبس الحلَ» سعَٕ سلسعلٔ هعي الوطعبوض ٍاإلحجبقعبت
ثػَسّب الوشيجٔ التٖ تجحج لٌفسْب يي هخشد ٍهْشة هٌْب سٍ٘وب ٍؤى و٘بًْعب ولعِ توعألُ
سنجٔ يبسهٔ للوب ٍالزبُ ٍالخ٘بة الفبخشٓ ٍالحلٖ الٌف٘سّٔ فةىّ الكوَح بلٖ الح٘بٓ الول٘ئعٔ
ثبلضخبسف ًضئ استإغلت فٖ ًفس حو٘ذٓ هٌز غغشّبٍّ ،زا ًَٗد بلعٖ ي٘طعْب فعٖ رله
الضلبق ي٘طبً ؾٌىبً ٍلن ٗىي ثبستكبيتِ الٌ٘ض بلٖ هب تتوٌّعٖ هَعي الهعشٍف الوبدٗعٔ ٍّعزُ
الهبّشٓ تجشص توبهبً فٖ ؤيوبلْب ٍؤلَالْب ومَلْب فٖ خكبة «يجٍبس الحلَ» يٌذهب وعبى يلعٖ
ضشف السفش لالتّػب ثطشقٔ اإلًزل٘ض 4سىت «يجٍبس الحلَ» لحهعٔ هتٌْعذً ،حعنٍ اسعتكشد4
«ؤسبفش ثبسوٍِ ،ثفؿلِ ؤيَد ٍلذ سثحتُ وخ٘شاًّ فتوتوت(حو٘ذُٓ) ٍّٖ ال تذسٕ 4وخ٘عشاً بى
ضبء اهلل»(هحفَل ،التبٍ )665 4ؤٗؿبً يٌذهب ٗػف ؤيوبلْب قَا حجٍْعب لعع «يجٍعبس الحلعَ»
لبيالًٍ« 4لىن تسبءلت (ًفسْب) 4تشٕ ّض تهفش ٍاحذٓ هَي غَٗحجبتْب ثٌعبت الوطعغض ثخ٘عشٍ
هٌِ؟ ٍتًوٍذت ؤى تس٘ش هًِ ٍلتَ نَْسّيٍّ ،رًلت تستشق الٌهش بلٖ ؤي٘عٌْيّ الفبحػعٔ
ٍوإًّْب استبحت بلٖ هب تشوِ فْ٘يّ هَي ؤحشّ ٍلذ سإلٌْب َٗهبً يي الطجبة «الزٕ سؤٌٗعِ هًعبً»
فمبلت« 4خك٘جٖ غبحت غبلَى حاللٔ!» ٍلبلت لٌفسْب 4ؤى ؤٗٔ ٍاحذٓ هٌْيّ لتًعذ ًفسعْب
سً٘ذٓ برا خكجْب غجٔ لَْٓ ؤٍ غجٖ حذادٍّ ،زا غبحت دوعبى ،ؤٍسعكٖ ٍؤفٌعذٕ ؤٗؿعبً!
وبًت هطغَلٔ ؤثذاً ثبلوَاصًٔ ٍاالخت٘بس ٍالتفى٘ش»(الوػذس ًفسٍِ ّ)666 4فٖ ّعزُ الًجعبسات
ًستك٘ى ؤى ًشٕ هذٕ قوَحْب بلٖ سفْ٘ٔ الح٘بٓ ح٘ج وبًت توٌّعٖ ؤى تطعبّذّب ؤتشاثْعب
ح٘ي هػبحجْب «يجٍبس الحلَ» حتّٖ تفخش يلْ٘يّ ٍلًضّ السجت الشي٘س الزٕ ضزًٍبُ يلعٖ
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الىلّن هى «يجٍبس الحلَ» َّ هب ؤخجشّب يٌْب «يجٍبس» حَ سفشُ ٍاتػبلِ ثطشقٔ اإلًزل٘ض
ٍّزا السفش َّ الزٕ خكّكِ «يجٍبس» للحػَ يلٖ هب ُٗشؾٖ ًفسَ «حو٘ذٓ» هي الٌمعَد
ٍصخشف الً٘صّ
يتیجة البحث
تٌبٍ ًز٘ت هحفَل فٖ سٍاٗٔ «صلبق الوذق» وخ٘شاً هَي الوًؿالت االرتوبيٍ٘ٔ السٍ٘وب
تله المؿبٗب التٖ لْب غلٔ ٍح٘مٔ ثح٘بٓ الكجمٔ الوًَصٓ خبغٍٔ الٌسبء الفم٘شات ٍّزا تًو٘معبً
لَيٖ الوزتوى ثخكَسٓ التخلّف االرتوبيٖ ٍن٘بة الم٘نّ ٌّبن لْزُ الوسبيض االرتوبي٘عٔ
دٍسٌ ّبمٌ فٖ اضتْبسُ فٖ ّزُ الشٍاٗٔ ٍالىطف يوٍب فْ٘ب هعي الوًؿعالت االرتوبيٍ٘عٔ التعٖ
ٍلًت تحت ٍقإتْب «حو٘ذٓ»ّ تًَد ؤّو٘ٔ ّزُ الشٍّاٗعٔ فعٖ هؿعوًَْب اإلًسعبًٖ ٍنبٗتْعب
السٍبه٘ٔ التٖ وبًت تتّكلى بلْ٘ب هي خال قوَح ّعزُ الطخػعٍ٘ٔ ٍتوشّدّعب العزٕ وبًعت
الحشة ثأحبسّعب الوبدٗعٔ ٍاالرتوبيٍ٘عٔ ؤ ٍٍ هحعشن لوإسعبٓ الضلعبق ٍالًذٗعذ هَعي الزعشاين
ٍاالًحشافبتٍّ ،زا هب ؤدٍٕ ثع «حو٘ذٓ» بلٖ االًحشاف ،فذساسٔ ّزُ الشٍاٗٔ هي هٌهَس يلعن
ارتوبو الوحتَٕ ٗسبيَذ يلوبء االرتوبو إلغالح الوزتوى ٍخلٍَُ هَي الفسبد ٍاالًحشافّ
ٍّٖ ووب ؤسادّب ًز٘ت هحفَل توخّلت قلًَ٘ٔ حَسٍٓ فٖ الوزتوى الوػعشٕ يلعٖ المع٘ن
ٍالًبدات ٍالتمبل٘ذ التٖ تىجض اإلًسبى الوػشٕ ٍتجًذُ يعي الحشٗعٔ ٍالتزذٗعذ الحؿعبسٕ،
لىي خشٍد «حو٘ذٓ» لن ٗىي هحػٌبً؛ بر ٍلًت فٖ دايشٓ ؤخشٕ ؤلسٖ ٍؤهعشّ ٍّعٖ دايعشٓ
االًحشافٍّ ،زا ؤهش ٗىطف يي األصهٔ الس٘بسٍ٘ٔ ٍااللتػبدٍٗٔ التعٖ وبًعت تسعَد الوزتوعى
الوػشٕ ٍهي ؾحبٗب ّزُ األصهٔ ّٖ «حو٘ذٓ» التٖ استخذهْب ًز٘عت هحفعَل وٌوعَرد
ًسبيٖ لبمَ ثذٍسٍ ثبسصٍ فٖ اًًىبس الوًؿالت االرتوبيٍ٘عٔ السعبيذٓ فعٖ الوزتوعى الوػعشٕ
آًزان الوتوخّلٔ فٖ ضخػٍ٘ٔ ّزُ الفتبٓ التٖ ٗتزلّٖ هؿوَى الشٍاٗٔ فٖ ؤيوبلْب ٍهػع٘شّب؛
فْٖ التٖ وبًت تو٘ض بلٖ الخشٍٓ ٍصُخشُف الح٘بٓ ٍالحػَ يلٖ الشفٍْ٘ٔ ثإِّٕ ًحٍَ وبى ح٘جُ
وإًّْب َيوَت يًَُْ٘ب يي الكشٗك السل٘ن ٍلعن ٗىعي السعجت بلّعب نعشٍف الح٘عبٓ ٍّعٖ الفمع ُش
ٍالحَشهبىُ الغبلَتُ يلٖ ح٘بتَْب بؾبفًٔ بلٖ قُوَحَْب الىخ٘ش بلٖ سنذ الً٘ص ٍّزا ؤهش قجً٘عٖ
نبلتٌ يلٖ ح٘بٓ وخ٘شٍ هَي الفت٘عبت الفم٘عشات فعٖ الكجمعبت الوًعَصٓ ٍالجُلعذاى الوحشٍهعٔ
فبستكبيت ضخػٍ٘ٔ «حو٘ذٓ» اًًىبس ؤصهبتْيّ فٖ رله الوزتوىٍ ،لىي يلٌ٘عب اإلريعبى
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ثإىّ الًبهض الشي٘س فٖ الىطف يي ّزُ الوًؿالت التعٖ ؤدٍت بلعٖ سعمَقْب فعٖ هْبلعه
السَء ٍالفسبد ٍالفحطبء َّ دساسٔ ّزُ الشٍاٗٔ ٍفك هعٌْذ يلعن ارتوعبو الوحتعَٕ العزٕ
ٗفحع اٙحبس األدث٘ٔ هَي ح٘ج هؿبهٌْ٘ب ثغؽٍ الٌهش يي ؤسبل٘جْب الفٌّّ٘ٔ
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المصادر والمراجغ
ؤثَّ٘ف ،يجذاهللّ 6331م ،اتجاّات الٌقذ الزٍائي في سىرية ،دهطك 4اتّحبد الىتّبة الًشةّ
ؤحوذ فشادّ 4119م ،الثقافة والؼىلمةة ،الهیئةة الؼاهةة لقصوَر الثقافةة ،دٍى هىعبى 4وتعبة ؤثحعبث
الواتوش الشاثى إللل٘ن نشة ٍٍسف الزلتبّ
آلي اسّ ه٘لَاسدّ 6995ش ،جٌگ ،اقتصاد ٍ جاهعوِ ،تشروعِ حسع٘ي ه٘شرل٘لعٖ ،تْعشاى 4اًتطعبسات
داًط،بُ اهبم حس٘ي(و)ّ
ثبثبصادُ ،يلٖ اوجشّ 6996ش ،سهيٌِّاي فساد در جاهعِ ٍ راُ درهاى ،دٍسُ دٍ رلذٕ ،لن 4اًتطعبسات
لذسّ
ثذٍٕ ،هحوٍذّ 4111مّ ،
الرواية الحذيثةة في هصز ،ثشيبٗٔ سَصاى هجبسن ،لبّشُ 4الْ٘ئٔ الوػعشٗٔ الًبهعٔ
للىتبةّ
صاال هبًسىٌّٖ ،شّٕ 6926ش ،تزرسي هحتَاّا ،درآهذي تز جاهعِشٌاسي ادتيوات ،چعبح پعٌزن،
تْشاىً 4طش چطوِّ
سَٗذاى ،سبهّٖ 4111م ،المتاهة ٍالتوَیِ في الرواية الؼربیة ،ث٘شٍت 4داس اٙداةّ
غبثشً ،زَّٕ 6331م ،الٌقذ األخالقي أصَلِ ٍتطثيقاتِ ،ث٘شٍت 4داس الًلَم الًشثّ٘ٔ
يجذ العععوًكٖ ،يجذالجبسعفّ 6326م ،اتجاّوات يظريةة فوي للون ا جووتواع ،الىععععَٗت 4يعبلن
الوعععًشفّٔ
يس،شٕ حسٌه لَ ،يس،شّ 6929شً ،قذ اجتوالي رهاى هعاصز فارسي ،تْشاى 4فشصاى سٍصّ
الًطوبٍٕ ،فَصّٗٔ 4115م ،الوزأة في أدب ًجية هحفوَ  ،ثشيبٗعٔ سعَصاى هجعبسن ،المعبّشٓ 4الْ٘ئعٔ
الوػشٗٔ الًبهٔ للىتبةّ
يَدٓ ،هحوَدّ دٍى تبسٗخ ،أسس للن ا جتواع ،ث٘شٍت 4داس الٌْؿٔ الًشثّ٘ٔ
نٌ٘وٖ ّال  ،هحوٍذّ 6339م ،الٌقذ األدتي الحذیث ،المبّشًْٓ 4ؿٔ هػشّ
نَلذهبى ،لَس٘بىّ 6339م ،هقذّهات في سىسیىلىجیة ّ
الروايةة ،تشرؤ ثذسالذٗي يشٍدوٖ ،سَسٗٔ 4داس
الحَاس للٌّطش ٍالتَصٗىّ
الغ٘كبًٖ ،روب ّ 6321مً ،جية هحفَ یتذکّز ،ث٘شٍت 4داس الوس٘شّٓ
فشٗزبت ،يبد ّ 4111م ،هزایا ّ
الرواية(دراسات تطبیقیة في الفيّ الزٍائوي  ،دهطعك 4اتّحعبد الىتّعبة
الًشةّ
لػٍبةٍ ،ل٘ذ اثشاّ٘نّ 4113م ،هٌاّج الٌقذ األدتي الحذیث(رؤية إسالهیة  ،الكّجًٔ الخّبً٘ٔ ،دهطك 4داس
الفىشّ
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وبنوٖ پَس ،يجذالوحوٍذّ 6924ش ،تاٍرّا ٍ رفتارّاي هذّثي در ایزاى ،تْشاى 4اًتطبسات قشح هلّعٖ
ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهّٖ
گشٗسٍٗ ،ل٘بم رَصفّ 6926ش ،ادتيات ٍ تاستواب آى ،هتعشرن ثْعشٍص يضثعذفتشٕ ،تجشٗعض 4اًتطعبسات
فشٍصشّ
لًَتب  ،لئَّ 6921ش ،رٍیکزد اًتقادي در جاهعِشٌاسي ،تشرععوِ هحوٍذسؾب ضبدسٍ ،تْعشاىً 4طعععش
ًّٖ
هحفَلً ،ز٘تّ دٍى تبسٗخ ،سقاق الوذق ،المبّشٓ 4هىتجٔ هػشّ
هحفَلً ،ز٘تّ 6331م ،حَل التّذیّي ٍالتّطزّف ،المبّشٓ 4الذاس الوػشٗٔ اللجٌبًّ٘ٔ
هحوٍذ ،يضٗضٓ هحشٍس ٍآخشٍىّ 4113-4112م ،أسثاب العٌف ٍآثوارُ للوا الوجتوول الوصوزي،
المبّشٓ 4ربهًٔ لبّشّٓ
ّ
هشتبؼ ،يجذالولهّ 6332م ،في يظةةرية الرواية(تحوث فوي تقٌووويات السوزد  ،الىعععَٗت 4يعبلن
الوًشفّٔ
ه٘شيبثذٌٖٗ ،حسيّ 6921ش ،صذ سال داستاى ًَیسي ایزاى(دٍسُ سِ رلعذٕ) ،چعبح دٍٍم ،تْعشاى4
ًطش چطوِّ
ّبًشٕ ه٘طضّ 6991ش ،جٌگ جْاًي دٍّم ،تشروِ يجٍعبس آگعبّٖ ،هطعْذ 4اًتطعبسات آسعتبى لعذس
سؾَّٕ

المقاالت
الخَارب ،حوذّٕ 4164م« ،أثر الفساد ػلی الجىايب االقتصادية واالجتماػیة»ٍ ،سلٔ يوض همذهٔ فٖ
الَسضٔ التذسٗج٘ٔ ثًٌَاى "الوَسٍث الذٌٖٗ ٍدٍسُ فٖ هحبسثٔ الفسبد" ،فلسك٘ي ،غع ّ69 -6
سحوذ  ،نالهشؾب ٍ سْ٘ال فشٌّ ّٖ،پبٗ٘ض 6929ش« ،پژوهشهةای هیةاو رشةت ای در هطالؼةات ادب
فارسی»ً ،طشِٗ پژٍّصّبٕ ادثٖ ،ضوبسُ  ،46غع ّ66 - 49
سٗحععبًٖ ؤسدث٘لععٖ ،يه٘وععٍٔ ،سعٍ٘ذ بثععشاّ٘ن دٗجععبرّٖ سث٘ععى 6939ش« ،دراسةةة هقاريةةة بةةیى روايتةی
والکالب»» ،فػل٘ٔ دساسبت األدة الوًبغش ،ربهًٔ آصاد اإلسعاله٘ٔ ،فعشو ر٘شفعت،
«تًگسیر» و «اللص ِ
السٌٔ السبدسٔ ،الًذد الَاحذ ٍالًطشٍى ،غع ّ14 -66
سبلنً ،بدّٗٔ سجتوجش6329م« ،إشکالیات استخذام تحلیل المضمىو فی الؼلىم االجتماػیة» ،هزلعٔ
الًلَم االرتوبي٘ٔ ،الًذد الخبلج ،غع ّ11 - 69
ّ
غعٍ٘بداًٖ ،يلععٖ ٍآخععشٍىّ سث٘ععى 6936ش« ،إشةةکالیة خصةةالص الًقةةذ التة ثری فةی األدب الؼربةی»،
دساسبت األدة الوًبغش ،ربهًٔ آصاد اإلساله٘ٔ ،فشو ر٘شفت ،السٌٔ السٍعبثًٔ ،الًعذد الخعبهس ٍالًطعشٍى،
غعّ66 -99
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هٌتهشٕ ،آصادُ ٍهحوٍذ خبلبًٖ اغفْبًٍٖ ،هٌػَسٓ صسوَةّ غ٘ف 6936ش« ،الًقذ االجتماػی لةددب
ّ
وتطىره» ،فػل٘ٔ بؾبءات ًمذٗٔ ،الًذد السبدس ،غع ّ694 - 656
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