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الکالسیکیة والتجذد؛ صزاعات ومعطیات
تاریخ الَصَل99/9/22 :

سیدسلیواى سادات اشکَر

*

تاریخ المثَل92/9/22 :

الملخص
مبًت تْذف النالس٘ن٘ٔ فٖ أٍسٍثب ئلٖ ئح٘بء التشاث األدثٖ الًَ٘بًٍٖ ،الالتٌٖ٘ فٖ القرشى
السبدس لطش للو٘الد ،ثوب مبى فٖ رلل التشاث األدثٖ هري المٌبصرش النٌ٘رٔ ٍاسًسربً٘ٔ
ٍلقذ أحذحت الوذاسس األدث٘ٔ الوختلنٔ موذسسٔ مل٘وبى هبسٍ ،لَ٘ىٍ ،ثمرذّوب هربل٘شة،
تغ٘٘شات فٖ ضنل القص٘ذٓ ٍهعوًَْب ٍفٖ أخشٗبت القشى السبثك لطش ،ثذأ دلبٓ التزرذد
ثبلصشاق هك أدثبء تلل الوذسسًٍٔ ،بدٍا ثبلتوشد لري القَالرت القذٗورٔ الزبفرٍٔ ،الومربًٖ
الوتنشسٍٓ ،التقذٍا ثشسبلٔ أخشٕ لألدةٍ ،الطرمش فطرْذ األدة المشثرٖ ،صرشالبت مبًرت
همفوْب ثبلتجم٘ٔ لي الغشة ٍحبٍلت الزوم٘بت األدثٍ٘ٔ ،الٌقذٗٔ هخرل روبلرٔ الرذَٗاى،
ٍآثَلَ ،فٖ الطشق؛ ٍالشاثؽٔ القلوٍ٘ٔ ،المصجٔ األًذلس٘ٔ ،فٖ الغشة ،الَقرَف أهربم هفربّش
النالس٘ن٘ٔ فٖ ًتبربت أصحبثْب ،حتٖ ٗنرَى األدةٍ ،الطرمش هٌجمخر٘ي لري الطخصر٘ٔ
الوستقلٍٔٗ ،تسن الطمش ثبلَحرذٓ المعرٍَٗٔ ،التزشثرٔ الطرمشٗٔ ٍالصرَسٓ الوَح٘رٍٔ ،قرذ
أحذحت ّزُ اٙساءٍ ،الصشالبت األدثٍ٘ٔ ،الٌقذٗٔ تؽَساً لف٘وبً فٖ ًَل٘ٔ الٌفشٓ ئلٖ الطمش
ٍاألدةًٍ ،تزت لٌْب الوذاسس األدث٘ٔ الوختلنرٔ فرٖ األدة المشثرٖ الومبصرش ،فتجلرَست
ئسّبصبت الطمش الحذٗج ،ئحش تلل التؽَسات
الکلمات الزئیسیة :النالس٘ن٘ٔ ،التزذٗذ ،الزوم٘بت األدث٘ٔ ،األدة ،الٌقذ.

* لعَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهمٔ هبصًذساى(استبر هسبلذ)
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المقذمة
لٌذهب ًتصنّح تبسٗخ األدة المشثٖ الومبصش ًستطف أىّ األدة ٍالٌقرذ األدثرٖ ،قرذ تو٘رضا
ثبلؽنشٓ الوخبل٘ٔ فٖ سج٘ل التؽَس ٍالتقذم هي االًحؽبغ ٍاسفشاغ ،فٖ التقل٘رذ ئلرٖ الٌْعرٔ
األدث٘ٔ ٍالتزذٗذ.
ٍهي الؽج٘مٖ أى ال تحذث ّزُ الؽنرشٓ فزبئ٘رٍٔٗ ،زرذس ثٌرب أى ال ًسروْ٘ب الؽنرشٓ ،ألى
الؽنشٓ فٖ األدة غ٘ش هونٌٔ لقالً ٍلبدٓ.
لني لْزُ الؽنشٓ الوتَّؤ ،أٍ التقذم األدثرٖ ٍالرَلٖ الننرشٕ هشاحرل ٍلَاهرل هْرذت
السج٘ل لْب .فمٌذهب ثٌٖ الغشثَ٘ى أسبس ًْعتْن فٖ القشى الخبهس لطشٍ ،ثمذُ فٖ الملرَم،
ٍالنٌَىٍ ،الس٘بسٍٔ ،االرتوبقٍ ،االقتصبدٍ ،الوزبالت األخشٕ ،ئلٖ أى تؽرَست األٍظربق ،هرب
ٍصلت ضٖء هي ّزُ الخَسٓ الَاسمٔ ٍالمو٘قٔ ئلٖ الجالد الطشق٘ٔ ،لنٌٌّب ثبلٌفش فٖ ثذاٗٔ القشى
المطشٗيً ،الحؿ أى هخقنٖ المشةٍ ،للوبؤّن قرذ أدسمرَا ظرشٍسٓ التزذٗرذٍ ،اسثرذاق ٍفر
هتؽلجبت المصش الزذٗذٍ ،قذ ٍرذًب آحبس رلل اسدساك فٖ الملَم مبفٔ.
ٗشٕ الملوبء ٍالوخقنَى أى اسًسبى فٖ ثذاٗبت القشى المطشٗي قذ ٍصرل ئلرٖ دسررٔ هري
الومشفٔ ٍالتقذمٍ ،ثبلمجشٓ لي الوبظٖ ًٍنجبتِ ًنش لي التحزش ٍالسخبفٔ المقل٘ٔ.
ٍأهب المصشًٔ فٖ األدة ٍالني ٍالٌقذ فقذ ـْشت ثطنل آخرش ،ألى األدةٍ ،النريٍ ،الطرمش
ٗتغ٘ش حست ئسادٓ المصشٍ ،الوقتع٘بت الونبً٘ٔ ٍالضهبً٘ٔ للٖ خالف الملَم األخشٕ ،هي هخل
التبسٗخٍ ،النلسنٍٔ ،غ٘شّوب ،فنٖ تلل الملَم قذسٓ رات٘ٔ للٖ التحَل ٍساء القَالذ ٍاألصَل.
فقذ هشت للٖ األدة فٖ القشى األخ٘ش هشاحل:ّٖ ،
 1هب قجل الٌَْض :الٌْعٔ فٖ إٔ لصش هي المصَس ئلٖ حرذ مج٘رش ،هشتجؽرٔ ئلرٖ األهرَس
الس٘بس٘ٔ ٍالخقبف٘ٔ ٍاالرتوبل٘ٔ موب أًّْب تشتجػ ئلٖ ق٘ؤ النشد اسًسبً٘ٔ ٍالوطربلش الزات٘رٔ،
ممٌصش ثطشٕ هَحّش أٍ هتأحش؛ فقذ قعٖ للرٖ األدة المشثرٖ قجرل الٌْعرٔ ،المْرذ المخوربًٖ
ٍالتشمٖ هك هب مبى فْ٘وب هي العمف ٍاسسثبك مبى قرذ اًحرػ األدة ٍاللغرٔ ٍالملرن أسرنل
اًحؽبغ ،حتٖ ثذأت الحولٔ النشًسٍ٘ٔ ،الٗضال األدة فٖ لضلٔ ٍتأخش .فقذ أحرذحت الحولرٔ،
ٍالوإحشات األخشٕ ض٘ئب هي التؽَس للوبً ٍأدثبً فٖ لْذ هحوذللٖ ثبضب ،فتحشك األدةٍ ،الملن
قل٘الًٍ ،قذ ـْشت ئحشّب الحشمبت اسح٘بئ٘ٔ ٍالوذاسس ٍالذلَات الملو٘ٔ ٍاألدث٘ٔ ٍهي حَنّ ح٘بٓ
أدث٘ٔ رذٗذٓ.
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 2الٌْعٔ :قذ قبهت الٌْعٔ تحت أقذام الوحتلر٘يٍ ،ثبلترأحش هري الٌرذاءات الذال٘رٔ ئلرٖ
االمتنبء الزاتٍٖ ،الشرَق ئلٖ التشاث األدثٍٖ ،سبلذ للٖ رلل التؽَس ٍاالصدّبس ـَْس الوؽجمٔ
ٍالصحف ٍالومبّذ الملو٘ٔ ٍالتشرؤ ٍالمَاهل األخشٕ.
 3ث٘ي االلتضام ٍالتزذٗذ :قذ حذحت ًت٘زٔ ّزُ التحشمبت األدث٘ٔ ث٘ي الولتضه٘ي ثبلتشاث
األدثٖ الوسوٖ ثبلنالس٘ن٘٘ي هي هخل الجبسٍدٕ ٍضرَقٖ ٍالوٌنلرَؼٖ ،الوزرذدٗي أهخربل
ه٘خبئ٘ل ًم٘ؤٍ ،المقبدٍ ،الوبصًٍٖ ،اٙخشٗي فٖ الطشق ٍالغشة ًضالربت قربدت ئلرٖ التؽرَس
األدثٖ ٍالٌقذٍٕ ،ـَْس الوذاسس األدث٘ٔ الوختلنٔ فٖ سبحٔ األدة المشثٖ الومبصش.
أ .الکالسیکیة جذورها واصىلها
النالس٘ن٘ٔ ّٖ أٍل هذسسٔ أدث٘ٔ ،ـْشت فٖ القشى السربدس لطرش للور٘الد ثمرذ رلرل
التؽَس الملوٖ المف٘ن فٖ أٍسثبٍ ،مبًت تْذف دلبترِ ئلرٖ ئح٘ربء األدة الًَ٘ربًٍٖ ،الالتٌ٘رٖ
مْذف أسبس ٍاثتذائٖ ،ثوب أى رلل األدة هرك تلرل القَالرت ٍالوعربه٘ي ٗتو٘رض ثبسصربلٔ
ٍاسًسبًٍ٘ٔ ،الٌفشٓ ئلٖ النوبل(سنشتبى 1375 ،ش)11
ٍمبى األدثبء لٌذ سرَلْن ئلٖ التشاث األدثٖ األص٘لٗ ،ؽبلمَى تلل اٙحبسٍٗ ،ومٌَى الٌفش
ئلْ٘ب حتٖ ٗذسمَا أسشاس روبل تلل اٙحبسٍ ،سجت تخل٘ذّب ٍّ.ن ٌٗزضٍى ّزُ المول٘رٔ ،ئهرب
ثبلزٍق ٍالتحل٘ل الوجبضش؛ ٍئهب ثبلتحق٘ ٍالجحج فٖ مالم الوٌفّشٗي القذهبء أهخربل أسسرؽَ
فٖ الخؽبثٔ ٍالطمش؛ ٍَّساس فٖ متبة في الطمش(األصنش 1999 ،م)7 :
ٍأهب مالس٘ل فٖ اللنؿ هصؽلح ،ثومٌٖ لبم الٗتحذد ،لغٔ ٍهعوًَبٍ ،ال ٗتسرٌٖ لٌرب أى
ًخصِ ثونبى أٍ صهبى ،أٍ ًتصنِ ثو٘ضات همٌ٘ٔ ٍ.همٌبُ المبم َّ مل أحش رو٘ل ٍلف٘ن ،هرشّت
ثِ هشاحل هختلنٔ ٍؼَٗلٔ فٖ هس٘شتِ التنبهل٘ٔ حترٖ ثلر رسٍترِ فرٖ الزوربل ٍالتنبهرل
ٍثمجبسٓ أدق َّ لول ٗقَم للٖ أسربس األفنربس المشٗقرٔ ٍالمَاؼرف الخبلرذٓ ثؽشٗقرٔ رربدٓ
ٍهتحنؤ ٍهٌسقٔ ٍٗجتمذ لي النَظٖ ٍالتَتش ٍالسخبفٔ اثتمبدا مبهال.
فقذ اُستخذم ّزا الوصؽلح أٍل هشّٓ سٌٔ  1818مٍ ،هي حنّ ضبق فرٖ الرجالد األسٍث٘رٔ فرٖ
هذٓ أقل هي لطشٗي سٌٔ ضَ٘لب مبهالً ،للٖ الشغن هي أًرِ مربى هَررَدا فرٖ تَررِ األدثربء
ٍالطمشاء ئلٍِ٘ ،المول فِ٘ هٌز القشى السبدس لطش للو٘الد(الوصذس ًنسِ)8:
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فلنفٔ مالس٘ل هي الٌبح٘ٔ االضتقبق٘ٔ تمَد ئلٖ مالس ثومٌرٖ الصرفٍ ،الشدٗرفٍ ،مرل
ضٖء هذسسٖ ،حن صبست صنٔ لنل أدٗت ثبسق هلتضم للقَالذ ٍ.هي ٌّب أصجحت تطتول للٖ
هتّجمٖ الطمشاء ٍاألدثبء القذهبء فٖ ًَٗبى القذٗن ٍالالت٘يٍ ،النالس٘ن٘ٔ فٖ ـَْسّب موذسسٔ
أدث٘ٔ خبصٔ هشتجؽٔ ئلٖ حذ مج٘ش ئلٖ الؽجقٔ األسستقشاؼ٘ٔ آًزاك ألى الؽجقرٔ ّرزُ مبًرت
تحتٍ ،تخٌٖ للٖ مل أحش هتنبهلٍ ،رو٘ل(سنشتبى 1375 ،ش)9:
ٍأهب رزٍس الحشمٔ النالس٘ن٘ٔ فتشرك ئلٖ القرشً٘ي الخربًٖ لطرش ٍالخبلرج لطرش للور٘الد،
ٍتتزسذ فٖ ـَْس أدثبء مجبس ،هخل داًتٖ فٖ متبة النَه٘ذٗب اسلْ٘ٔ .فَْ تجسػ ًفشٗٔ الطمش
النالس٘نٖ فٖ ّزا النتبة ضبسحب لٍِ ،هَظحب أمٌبفِ ٍ.ثتشاكٍ ،لَمبضَ٘ فرٖ القرشى الشاثرك
لطشٍ ،أدثبء آخشٍى ،فنّشٍا فٖ النالس٘نٍ٘ٔ ،أًتزَا آحبسا مالس٘ن٘ٔ(ثشٗستلٖ 1372 ،ش)3:
ٍ مبى ٗشرح أصحبة ّزُ الوذسسٔ المقل للٖ المبؼنٍٔٗ ،إمرذ للرٖ األسرلَة الخؽربثٖ
ٍالتمل٘وٖ فٖ الطمشٍّ ،ن ثْزُ الٌفشٓ مبًَا هجتمذٗي لي الزاتٍ ،هحجَس٘ي فٖ آحبس القذهبء،
حتٖ ـْش هبل٘شة فٖ القشى السبثك لطشٍ ،ألقٖ ضرشاسٓ التزرذد ٍالخرشٍد لري النالسر٘ن٘ٔ
الونشؼٔ فٖ ًنَس الجطش للٖ الشغن هي أًِ قذ ثقٖ للٖ النالس٘ن٘ٔ فٖ التؽج٘  ،لنٌِ سفط
آساء سًٍسب سفعبً(ّبسلٌذ 1382 ،ش )76:
ٍقذ حذحت فٖ القشى السبثك لطش للو٘الد ،سدٍد للٖ األفنبس القذٗورٔ فرٖ األدة ٍالطرمش
ًتذ لٌْب الٌضاق ث٘ي أصحبة النالس٘ن٘ٔ ٍؼبلجٖ التزذدٍ .ـْشت فٖ ّزُ النترشٓ تسربؤالت
حَل األدة ٍالطمش حتٖ ق٘ل لوبرا ٍئلٖ هتٖ ٗنَى األدة غبسقبً فٖ التشاث األدثٖ الوٌرذسس
هقلذاً لوب ربءًب هي آحبس الًَ٘بىٍ ،الالت٘ي األدث٘ٔ فٌتذ لي ّزُ الٌضالبت ـَْس فئرٔ هتطرذدٓ
للنالس٘نٍ٘ٔ ،لنيّ المَاهل الوتمذدٓ متؽَس ٍاصدّبس الملَم األخرشٕ ٍهَامجرٔ النٌ٘سرٔ هرك
الوزذدٗيٍ ،هسألٔ االّتوبم ثبلزات ٍالطخص٘ٔ الوستقلٔ فٖ األدةٍ ،الطمش أدّت ئلٖ اًتصربس
الوزذدٗي(فَسست 1385 ،ش)35:
ٍلْزُ الٌضالبت فٖ الجالد األسٍث٘ٔ أّو٘ٔ خبصٔ ،ألًّْب للٖ الشغن هي ثمرط االلَربرربت
ٍاالًحشافبت ،هخل ثشٍص سٍح االًنصبل لي الوس٘ح٘ٔ ،هصذس لنل الوذاسس األدث٘ٔ فرٖ القرشى
الخبهي لطش للو٘الد(مل٘ت 1997 ،م :التوْ٘ذ) فنٖ ًفشُ تتصل ّزُ الٌضالبت ئلٖ الوبظرٖ،
ٍتٌنز ئلٖ التنبهل ٍاالصدّبس ٍف المصش.

الکالسیکیة والتجذد؛ صراعات ومعطیات 58 /

ٍأهب األدة المشثٖ ،فقذ ًقل فٖ لَْدُ الزّج٘ٔ مل هب مبى لذِٗ هي الملن ٍالخقبفرٔ ٍالنري
ئلٖ الجالد األسٍثٍ٘ٔٗ ،طْذ للٖ رلل أقَال أهخبل ثتشاك الطبلش اسٗؽبلٖ ًٍَّنٔ فرٖ متربة
«ضوس المشة تسؽك للٖ الغشة»(ًَّنٔ 1993 ،م)399:
ٌٍّبك أدثبء هخل لجذ الحو٘ذ النبتتٍ ،اثي الوقنكٍ ،الزبحؿٍ ،التَح٘رذٍٕ ،الخرَاسصهٖ،
ٍالحشٗشٍٕ ،حسبىٍ ،النشصدقٍ ،ثطبسٍ ،أثٖ المتبٍّ٘ٔ ،أثرٖ توربمٍ ،الجحترشٍٕ ،اثري الومترض،
ٍالوتٌجٍٖ ،الومشٍٕ ،غ٘شّن رضء صغ٘ش هي ّزا التشاث األدثٖ المف٘ن.
ٍرشة ّزا األدة فٖ المْذ المخوبًٖ ل٘لٔ ؼَٗلرٔ ٍمرذسٓ هري الزْبلرٔ ٍالزورَد الننرشٕ
ٍاألدثٍٖ .مبى اًْ٘بس المبلن اسسالهٖ هي الٌبح٘ٔ الس٘بس٘ٔ ٍالمسنشٗٔ فٖ ّزا المْرذ ثوخبثرٔ
القعبء للٖ تعلّك الوسلو٘ي فٖ أًحبء المبلن ٍلٌذهب س٘ؽش الغشة للٖ هصبدس القَٓ ٍالخقبفرٔ
فٖ المبلن أصجح األدة الطشقٖ ٍالمشثٖ ٗطشة هي هٌبّل األدة الغشثٖ ٍّزا التأحش لرن ٗنري
فٖ األسلَة ٍالتمج٘ش فقػ ،ثل ئًوب مربى فرٖ الوعربه٘ي ٍاألغرشاض ٍفلسرنٔ األهرَس ٍاٙحربس
الوٌتزٍٔ .تتزسذ ّزُ الوسألٔ فٖ ـَْس هذاسس أدث٘ٔ ّبهٔ هخل النالسر٘ن٘ٔ ٍالشٍهبًسر٘ٔ
ٍالشهضٗٔ ٍالَاقم٘ٔ.
ٍـْش األدة المشثٖ النالس٘نٖ فٖ أٍاخش القشى التبسك لطش للور٘الدٍ ،المقرذ األٍل هري
القشى المطشٗي تحت لٌبٍٗي هذسسٔ اسح٘بء ٍالجمج ٍلوَد الطمش ٍاالتجبلٖ ٍغ٘شّب.
ٍتمتجش ّزُ الشرمٔ األدث٘ٔ ًَلبً هي العمف األدثٖ ،ألى النقش ٍالحبررٔ األدث٘رٔ ٍالننشٗرٔ
تإدٕ ئلٖ اللزَء ئلٖ أفنبس اٙخرشٗي ٍ.الزرذٗش ثبلرزمش أى التقل٘رذ فرٖ ثذاٗترِ تربثك لمْرذ
االًحؽبغ األدثٖٗ ،وخلِ ضرمشاء أهخربل خطربةٍ ،الطر٘خ حسري المؽربسٍ ،للرٖ الرذسٍٗص،
ٍاٙخشٗي؛ ٍّن قذ ٍقمَا فٖ ٍسؼٔ السؽح٘ٔ ٍظمف التمج٘ش ٍالمبه٘ٔ فٖ الطمش.
ٍلنٌِّ ٌّبك ضمشاء أهخبل ض٘خ ًبص٘ف ال٘بصرٍَٖٗ ،سف األسوشٍ ،هحوذ سبهٖ الجبسٍدٕ،
ٍأحوذ ضَقٍٖ ،حبفؿ ئثشاّ٘نٍ ،غ٘شّن ،سرمَا ئلٖ المصَس الزّج٘ٔ لألدة المشثرٍٖ ،سرؽّشٍا
ثاثذالْن ٍحشمبتْن الحَ٘ٗٔ ،اصدّبس النالس٘ن٘ٔ فٖ األدة المشثٖ(خَسضب 1381 ،ش)64:
ٍسبلذت للٖ ـَْس الوذسسٔ النالس٘ن٘ٔ فٖ األدة المشثٖ ،التؽَسات الس٘بس٘ٔ الزذٗذٓ
ًٍنَر الغشة ٍالَلٖ الَؼٌٖ ٍالطمجٍٖ ،ـَْس الت٘بسات الننشٗٔ الوختلنرٔ ٍالصرحف ٍئح٘ربء
التشاث األدثٖ القذٗن ٍالتشرؤ ٍالمَاهل المذٗذٓ األخشٕ.
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ٍٗوتبص ّزُ الوذسسٔ األدث٘ٔ ثتق٘رذّب الجحرَس ٍاألٍصاى القذٗورٔ ًٍفربم القبف٘رٔ الَاحرذٓ،
ٍاألغرشاض القذٗورٔ هخرل الورذح ٍالْزربء ٍالنخرش ٍالشحربءٍ ،اسرتخذام األسربل٘ت الج٘بً٘رٔ
الوتنشسٓ(ًم٘ؤ 1975 ،م)19:
ٍهمبلزٔ الوَظَلبت الوتمذدٓ فٖ القص٘ذٓ الَاحذٓ ٍضمش الوٌبسجبت الوختلنٔ ،هَاصنبت
أخشٕ للقص٘ذٓ النالس٘ن٘ٔ فٖ األدة المشثٖ.
ٍأهب النالس٘ن٘ٔ الزذٗذٓ فْٖ تتصرف ثبألسربل٘ت الج٘بً٘رٔ السربئغٔ ثسرجت ضرَ٘ق اللغرٔ
الصحنٍ٘ٔ ،همبلزٔ الوَظَلبت الَؼٌٍ٘ٔ ،التمج٘ش لي ٍقبئك الزَاهكٍٍ ،ظرك حزرش األسربس
للطمش التوخ٘لٖ فٖ األدة المشثٍٖ ،موب أىّ ـَْس قعبٗب لبهٔ ح٘بل قعبٗب خبصٔ هري هفربّش
النالس٘ن٘ٔ الزذٗذٓ فٖ األدة المشثٖ(أثَضجبة 1988 ،م)66:
ب .الجمعیات األدبیة فی الشزق ورفض عمىد الشعز
لٌذهب ٍقف لذد مج٘ش هي األدثبء فٖ أٍسٍثب لبهٔ ٍفشاًسب خبصٔ أهبم الوذسسٔ النالس٘ن٘ٔ،
ٍدلٖ ئلٖ التزذٗذ ٍاالثتمبد لي قَ٘د الوبظٖ ،مبى الطشق َٗامجِ فرٖ ّرزا الوزربلٍّ .رزُ
الوسبٗشٓ ًتزت فٖ أصَلْب لي تؽَس األفنبس الومبصشٓ ٍتأح٘ش الغشة للْ٘ب.
ٍقذ لمت خل٘ل هؽشاى دٍساً أسبس٘بً فٖ تقرذم األدة المشثرٖ الومبصرش هري التقل٘رذ ئلرٖ
التزذٗذ ٍهي النالس٘ن٘ٔ ئلٖ الشٍهبًسرٍّ٘ٔ ،رَ رسرش التصربل األدة النالسر٘نٖ ثربألدة
التزذٗذٕ لٌذ الذَٗاىٍ ،آثَلَ(الؽٌبرٖ ،التب )309:
ٗقَل هؽشاىٗ ٍَّ ،ؽلت الؽ٘شاى:
ٗب أْٗب الؽبئش الوغٌّٖ
ًٍحي ثبللنؿ ٍالومبًٖ
ألش رٌبح٘ل ٗبسف٘
ثال ًخ٘ش ٍال ًف٘نُ
ًمزض لي ثمط هب ًشٗذ
أؼش ٍاهشح ٍخلٖ ثبل
(ّذاسٓ 1994 ،م)23:
ٌٍّبك قص٘ذٓ لِ هسوبٓ ثبلوسبء تحتَٕ للٖ الوعبه٘ي المصشٗٔ الزذٗذٓ هؽلمْب:
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داء ألررنّ فخلرررت ف٘رررِ ضرررنبئٖ

هي صرجَتٖ فتعربلنت ثشحربئٖ
(الوَسٖ 2000 ،م)113:

جماعة الذيىان فی مصز
ٗمتجش لجذالشحوي ضنشٍٕ ،المقبدٍ ،الوربصًٖ سٍاد ّرزُ الوذسسرٔ ،الرزٗي ًربدٍا ثبلزات٘رٔ
ٍالتَرِ الَرذاًٍٖ ،تخلص الطمش لي القَالت ٍالوعبه٘ي الوتنشسٍٓ .ألّف االحٌبى هٌْن ّورب
المقبدٍ ،الوبصًٖ سٌٔ  1921م متبة الذَٗاى فٖ األدة ٍالٌقذ؛ ٍٗحتَٕ ّزا النتبة للٖ لذٓ
هقبالت رات صجغٔ حَسٗٔ ،دال٘ي ئلٖ الخشٍد لي قَ٘د الوبظٍٖ ،ساسو٘ي اٙفبق أهبم التزذٗذ
ٍالزٍق ٍاسثذاق لٌذ أصحبة الذَٗاى ٗتشأسبى للٖ سبئش األهَس.
ّن مبًَا ٗذلَى ئلٖ أى ٗنَى لوصش أدثب لشث٘ب خبصبٌٗ ،جمج لي ؼج٘مٔ اسًسبى الوستقلٔ
ٍالمشٗقٍٔ .أصالت ّزُ الزوم٘ٔ األدث٘ٔ ثوقربالت ٍمترت ًقذٗرٔ ألنتْربٍ ،ثبلمالقربت األدث٘رٔ
الوختلنٔ ٍاسًزبصات الٌقذٗٔ ،قذس٘ٔ أصٌبم أدث٘ٔ هخل ضَقٍٖ ،حبفؿ ئثشاّ٘ن هي رْٔ؛ ٍهي
رْٔ أخشٕ هّْذت األسظ٘ٔ لتقذم األدة ٍالٌقذ ًحَ ح٘بٓ رذٗذٓ لصشٗٔ.
آثار جماعة الذيىان بیه الىظزية والتطبیق
دلب أصحبة الذَٗاى ئلٖ أهَس ،مبالثتمبد لي التقل٘ذٍ ،الَحذٓ المعٍَٗٔ ،التزشثٔ الطمشٗٔ،
ٍالصَسٓ الطمشٍٗٔ ،الزاتٍ٘ٔ ،الوجبحج األخشٕ ،فْل التضهَا ثنل ّزُ األهَس التٖ دلَا ئلْ٘ب؟
موب ٍارْت روبلٔ الذَٗاى للٖ الشغن هي الوحبٍالت الزبدٓ فٖ سج٘ل التزذٗذ ،هطبمل
لتؽج٘ ّزُ اٙساءٍ ،حزت حزٍ الطمشاء التقل٘ذٗ٘ي فٖ ئًطبد هعبه٘ي قذٗؤ ،هخل الورذح،
ٍالشحبءٍ ،الْزبءٍ ،الغضلٍ ،للٖ ًنس األسلَة الطنلٖ ٍ.سثّوب تمَد ّزُ الوتبثمٔ ئلرٖ أىّ لْرن
حَارض صهبً٘ٔ أٍ هنبً٘ٔ ،هي هخل الوزتوك ٍالتنن٘ش األدثٖ الوسر٘ؽش للرٖ الرجالدٍ ،مرزلل
تمَّدّن الزات٘ٔ للٖ ّزُ األهَس الوتنشسٓ التٖ مبًت تزشٕ للٖ الجالد هٌز القشٍى.
فٌ٘نش المقبد ضمش الوٌبسجبتٍٗ ،شفعِ لنٌِ ٌٗطذ فٖ هذح الولل فبسٍق:
تْ٘ررَا ثٌررٖ الج٘ررذاء ٍافتخررشٍا
فرربسٍقُ فررٖ الج٘ررذاء ٗصررحجْب
أسررررسٌ تؽبٍلْررررب ٍال رررررذسُ
سفمَا الخ٘بم للٖ السرحبة فرال
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فرررٖ ؼررربلك األٗررربم هشتقرررتٌ

ٍلسررررربث األًمررررربم هرررررذّخش

(المقبد ،التب)201:
ٌٍّبك فٖ ّزُ األث٘بت هصؽلحبت تقل٘ذٗرٔ هتنرشسٓ هخرل سفرك الخ٘ربمٍ ،ؼربلك األٗربم،
ٍالنخشٍ ،الوعبه٘ي األخشٍٕ ،القَالت القذٗؤ ملْب ٌٗجك هي التشاث األدثرٖ القرذٗن فبلمقربد
ٗتحذث لٌب لي التطجِ٘ األدثٍٖ ،ئدساك رَّش األهَسٍ ،لنٌِ ٌٗطذ:
الوبءُ فبضَ للٖ الزٌبدل ٍالسَاحل ٍالزسَس
خلزبًِ تٌسبة مبلح٘بت هب ث٘ي الصخَس
هتسبثقبتٌ مبلسَاث فٖ هزبل هستذٗش
ٍالٌ٘لُ هصؽن ٍ موي قذ ّضُّ فشغُ السشٍس
(الوصذس ًنسِ)289:
جماعة آبىلى
لٌذهب مبًت قذ هألت الفلؤ ٍالزْبلٔ هصشٍ ،ضحٌت الَقبئك قلرَة أًبسرْب هري الغعرت
ٍاالضوئضاص ،أسّس الذمتَس أحوذ صمٖ أثَضبدٕ هك لذٗذ هي األدثربء ٍالطرمشاء هخرل أحورذ
ضَقٍٖ ،للٖ هحوَد ؼٍِ ،ئثشاّ٘ن ًبرٍٖ ،أحوذ هحشمٍ ،غ٘شّن رٍٕ االتزبّبت ٍالوزاّت
الوختلنٔ ،روم٘ٔ أدث٘ٔ تسوّٖ آثَلٍَ ،تْذف ئلٖ أغشاض ّٖ استقربء ح٘ربٓ الطرمش ٍالطربلش،
ٍالوسبٗشٓ هك الٌْعبت الملو٘ٔ ٍاألدث٘ٔ األخشٕ ٍدلرت الزوم٘رٔ ئلرٖ الشٍهبًسرٍ٘ٔ ،رلرل
ثبلتأحش هي اٙداة األسٍثٍ٘ٔ ،ثبلتجم٘ٔ هي خل٘ل هؽشاىٍ ،ثبلمالقربت األدث٘رٔ الوجبضرشٓ ٍغ٘رش
الوجبضشٓ هك روبلٔ الذَٗاى.
ٍتتو٘ض سٍهبًس٘ٔ آثَلَ ثو٘ضات مجسبؼٔ التمج٘شٍ ،سفط التقل٘رذٍ ،التَررِ ًحرَ ضخصر٘ٔ
الطبلش الوستقلٍٔ ،التحشس لي األسجبة الوبدٍٗٔ ،الغلَ فرٖ حرت الؽج٘مرٔ(النتبًٖ 1982 ،م،
د)425 :1
ٍتأحشت روبلٔ آثَلَ فٖ سٍهبًس٘تْب ثبلغشةًٍ ،فرشت ئلرٖ األهرَس ًفرشٓ حقبف٘رٔ ٍرات٘رٔ
هجتمذٓ لي الوضالت ثال ؼبئلٔ.
ًطذ أحوذ صمٖ أثَ ضبدٕ فٖ قص٘ذٓ ،تحول لٌَاى «أقصٖ الفٌَى»:
ٍهي لز٘ت ٍررَدٕ لر٘س ٌٗمرذم
أقصررٖ الفٌررَى ٍرررَدٕ أصررلِ لررذم
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تخنٖ المصَس ّذٕ ّْ٘بت ٗغتٌن
فٖ رهٔ الصوبت الوبظٖ الجم٘ذ ٍهب
(أثَضبدٕ 1926 ،م)300:
ٍهي الٌبح٘ٔ الطنل٘ٔ ٍااللتضام ثبلقبف٘ٔ الوحذدٓ ٍالتنم٘الت تقشّثت الزوبلٔ هي التحرشس،
ٗقَل حسي مبهل الص٘شفٖ فٖ قص٘ذٓ «اللغض»:
أًب الشٍض ،لني أًنشتٌٖ رذاٍلِ
أًب الغصي ،لني ثبلذتٌٖ ثالثلِ
فصَّح ّزا الشٍض ٍاًنسش الغصي
ٍأصجح ّزا األف تزْلِ الم٘ي
أٗي خشٗش الوبء؟
أٗي الزذاٍل؟
(الص٘شفٖ 1934 ،م)10:
المعطیات الىظزية الىقذية واألدبیة للجماعتیه
ٍقف أصحبة الذَٗاىٍ ،آثَلَ هٌرز ًطرأتْوب ،أهربم القصر٘ذٓ المشث٘رٔ النالسر٘ن٘ٔ ،فنربى
خشٍرْن لي لوَد الطمش النالس٘نٖ فٖ لذٓ رَاًت:ّٖ ،
 1فٖ الطنل :ئىّ روبلٔ الذَٗاى ٍآثَلَ قذ حبستب للٖ ًفبم القص٘ذٓ الؽَٗلرٔ ،رات الٌسر
الَاحذٍ ،تَرْتب ًحَ ضمش الوقؽَلبت ٍضمش التَض٘ح ٍضمش تمذد األصَات؛ موب حبس ألعبئْوب
للٖ الٌفبم القبف٘ٔ الَاحذٓ فٌَّلَا فْ٘ب ٍألغَّب أح٘بًب(خنبرٖ ،التب)293 :
 2فٖ الوعوَى :توشّدٍا فِ٘ للٖ ظ٘ الومبًٖ الوتٌبٍلٔ ٍهحذٍدٗٔ ئؼبسّرب ،مورب حربسٍا
للٖ لذم تمج٘ش الطبلش هب ٗشاُ فٖ الَرَد ٍالوزتوك هي ًقص ٍتٌبقطٍ ،دلَا ئلٖ التمج٘ش لي
ّزُ األض٘بء ٍظشٍستْب ٍٍقنَا أهبم استخذام الطمش فٖ ث٘بى الوَظرَلبت التبسٗخ٘رٍٔ ،سفعرَا
التنبّٔ التٖ غلجت للٖ الح٘بٍٓ ،الطمش؛ موب سفعَا ضمش الوٌبسجبت ٍدلَا ئلٖ الخ٘بل ٍالمبؼنٔ
الوشّقٔ فٖ الطمش ٍئدساك الزَّش فِ٘ ٍقبلَا ئىّ للطمش ق٘ؤ ئًسربً٘ٔ ٍلر٘س ق٘ورٔ لسربً٘ٔ؛
فمجّشٍا لي الوَاقف الطخص٘ٔ ٍالوطبلش الٌنسٍ٘ٔ ،حربسٍا للرٖ الغورَض فرٖ الطرمش ٍفسربد
الومٌٖ
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 3فٖ الجٌبء :سفط ألعبء ّبت٘ي الوذسست٘ي ،التننرل الرزٕ ٗزمرل القصر٘ذٓ هزوَلرٔ
هجذّدٓ ٍهتطققٔ ال تشثؽِ الَحذٓ المعَٗٔ الصح٘حٔ فٌبدٍا ثْب(ّذاسٓ 1994 ،م)341:
ٍللٖ أسبس ّزُ الو٘ضٓ ٌٗجغٖ أى تنَى القص٘ذٓ لوال فٌ٘ب تبهبٗ ،نول فِ٘ تصَٗش خربؼش
أٍ خَاؼش هتزبًسٔ ،موب ٗنول التوخبل ثألعبئِ ٍالصَس ثأرضائْبٍ ،اللحي الوَس٘قٖ ثأغٌبهرِ،
ثح٘ج ئرا اختلف الَظك أٍ تغ٘شت الٌسجٔ أخلّ رلرل ثَحرذٓ المورل النٌرٖ فراىّ القصر٘ذٓ
لٌذّن مبلزسن الحٖ ٗقَم مل لٌصش هي ألعبئِ ثَـ٘نتِ الخبصٍٔ ،الٗوني االستغٌبء لٌرِ
أثذا ٍؼجمب ثَرَد الَحذٓ المعَٗٔ فٖ القص٘ذٓٗ ،جؽل تمرذد األغرشاض فْ٘ربٍ ،تٌتنرٖ تلرل
الوقذهبت فٖ هؽبلك القص٘ذٓ سَاء مبًت غضل٘ٔ أم ؼلل٘ٔ أم خوشٗٔ
فاىّ الَحذٓ المعَٗٔ التٖ دلب ئلْ٘ب المقربدٍ ،سٍاد هذسسرتٖ الرذَٗاى ٍآثَلرَ غ٘رشت ثٌربء
القص٘ذٓ تغ٘٘شا مبهال ،ثح٘ج رّت هٌْب الحطَ ٍالتننل ٍاالًتقبل ٍاالسرتؽشاد ٍخلرت هري
تٌبقط الومبًٖ ٍاظؽشاة المَاؼف ٍالوطبلش الٌنس٘ٔ ٍأصجحت القص٘ذٓ ح٘ٔ تمجّش لي الزات
ٍالَرذاى
 4فٖ اللغٔ :حبس ألعبء الوذسست٘ي للٖ هب سُوّٖ ثلغٔ الطمشاء ٍالقبهَس الطرمشٍٕ ،دلرَا
ئلٖ تحشٗش اللغٔ الطمشٗٔ هي القَالت الزبفٍٔ ،األسبل٘ت القذٗؤًٍ ،بدٍا ثعرشٍسٓ التمج٘رش لري
الوعبه٘ي الزذٗذٓ ثلغٔ قبدسٓ للٖ التحل٘ل ٍالتشم٘ت؛ فْن غ٘رشٍا رلرل الومزرن الوْزرَس،
ٍالوجتزلٍ ،استخذهَا همزوب آخش هستموال فٖ الوزتوكٍ ،الح٘بٓ ل٘قشة المول الطمشٕ هي
حشمٔ المصش ٍتأهل الننشٓ ٍئحبسٓ الَرذاى
ج .الجمعیات األدبیة فی الغزب (المهجز) وطزد عمىد الشعز
ّبرش مخ٘ش هي اللجٌبً٘٘ي ألسجبة هختلنٔ ثمذ الصشالبت الحبدحٔ سٌٔ  1860م ٍقؽٌَا فٖ
أهشٗنب الزٌَث٘ٔ ٍالطوبل٘ٔ؛ ٍّن هبسسَا فٖ ّرزُ الرجالد ألوربال أدث٘رٔ أحّرشت للرٖ الحشمرٔ
التنٌَٗ٘ٔ الوتنبهلٔ لألدةٍ ،الٌقذٍ ،هي ٌّب أسّسَا الشاثؽرٔ القلو٘رٔ فرٖ أهشٗنرب الطروبل٘ٔ،
ٍالمصجٔ األًذلس٘ٔ فٖ أه٘شمب الزٌَث٘ٔ
فتطنّلت الشاثؽٔ القلو٘ٔ ثَاسؽٔ أدثبء أهخبل لجذ الوس٘ح حذادٍ ،رجشاى خل٘رل رجرشاى،
ٍسض٘ذ أَٗةٍ ،ه٘خبئ٘ل ًم٘ؤ سٌٔ  1920م فٖ ًََ٘ٗسكٍ ،مبًت تشهرٖ ئلرٖ أّرذاف ّبهرٔ
(خنبرٖ ،التب)326:
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ٍّن أدسمَا السالسل التٖ تحجس الٌنَس ٍتزمل الطمش لق٘وربٍ ،التقرذٍا أىّ مرل ّرزُ
األهَس ٗمَد ئلٖ التقل٘ذ.
ٍأدّٕ االهتضاد ث٘ي الخقبفت٘ي المشث٘ٔ ٍالغشث٘ٔ ئلٖ ـَْس حقبفٔ رذٗذٓ أخشٕ ،أحرشت للرٖ
تؽَٗش األدة ٍالطمش تأح٘شا مج٘شاٍ ،لرالٍٓ للرٖ ّرزا قرذ ثمرج التو٘٘رض المٌصرشٕ ٍالقَه٘رٔ
ٍالمَاهل األخشٕ للٖ اًمضال الطمشاء لي الوزتوكٍ ،التزبءّن ئلٖ أحعبى الؽج٘مٔ ٌٍّربك
هسبئل أخشٕ مبالثتمبد لي األٍؼبى األصل٘ٔ ٍالحشٗٔ ثومٌبُ الغشثٍٖ ،الح٘بٓ الوبدٗرٔ الجحترٔ
ٍالؽجق٘ٔ الوَرَدٓ فٖ الجالد الغشث٘ٔ ،ملْب قبد ئلٖ أى تختلف سٍهبًسر٘ٔ أدثربء الوْزرش لري
ًفشائْن فٖ الوذاسس األدث٘ٔ الطشق٘ٔ.
تزذس اسضبسٓ ئلٖ أى مل ّزُ التنبلالت ،سَاء مبى فٖ الطشق أٍ فٖ الغشةٍ ،للٖ الرشغن
هي ثمط النشٍق فٖ ؼشٗقٔ الٌفشٓ ٍالسلَك ،قذ ٍقمت فٖ هَارْٔ النالسر٘ن٘ٔ ٍرلرل فرٖ
همفوِ ثبالتصبل هك الغشث٘٘ي.
ٗذخل فٖ ضمش الطمشاء الوْزشٗ٘ي العرمف اللغرَٕ ٍاالظرؽشاة فرٖ األسرلَة الج٘ربًٖ
ٍاألخؽبء المشٍظٍّ٘ٔ ،زُ األهَس ّٖ التٖ لنتت أًفبس الٌقربد ٍاألدثربء لٌ٘قرذٍا آحربسّن ًقرذا
ضذٗذا(أه٘ي ،التب)315:
د .مسیزة تطىر األدب فی مجیء الزوماوسیة والزمزية والىاقعیة علی التىالی
ٍحذحت حَسات للٖ النالسر٘ن٘ٔ التقل٘ذٗرًٍٔ ،تزرت لٌْرب هٌبفرز رذٗرذٓ ألفنربس ٍسؤٕ
األدثبءٍ ،الٌقبدٍ ،هي حن تمذدت االتزبّبت النٌ٘ٔ الوختلنٔ فٖ سبحٔ األدة ٍالٌقذ
ٍهي الٌتبئذ األٍل٘ٔ للَقَف فٖ ٍرِ النالس٘ن٘ٔ ّٖ الشٍهبًسٍ٘ٔ ،التَرِ ًحرَ الَررذاى،
ٍالتوشد للٖ الحَارض الوبًمٔ للَصَل ئلِ٘ ،فلن ٗني الْذف األصلٖ للشٍهبًسر٘ٔ ّرَ الخرشٍد
لي الٌفبم القبلذٍٕ ،لي القَ٘د الزبفٔ هي هخل الَصىٍ ،القبفٍ٘ٔ ،الشٍٍٕ ،تنع٘ل المبؼنٔ ،ثل
ئًوب مبى الْذف األسبس لْب ،الشفط لنل هب مبى ٗحَل دٍى الحشٗٔ ٍالحشمٔ.
ٍٍارِ أصحبة الشٍهبًس٘ٔ هطبمل لٌذ تحق٘ أّذافْن فٖ ئـْبس الزاتٍ ،الَررذاى فرٖ
الوزتوك الزٕ س٘ؽشت للِ٘ المقالًٍ٘ٔ ،قبدت ّزُ الوسألٔ ئلٖ أى ٗغَس ضمشاء ّرزا االتزربُ
فٖ لبلن الخ٘بل الوإلنٍٗ ،خل لَالن صهٌ٘ٔ ٍهنبً٘ٔ خبصٔ فٖ آحبسّن.
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فقذ تَغّلت فئٔ فٖ الزات٘ٔ التٖ ّٖ أثشص الخصبئص الشٍهبًسٍ٘ٔ ،التقذت تلرل النئرٔ أى
المقل الٗستؽ٘ك أى ٗذسك تنبص٘ل الحقبئ ٍ ،هي حَنّ تشمرَا الس٘بسرٍٔ ،االرتوربقٍ ،فعّرلَا
المضلٔ ٍ.ضمشّن ٗوتبص ثبلوَس٘قٖ الخالثٍٔ ،الزوبل الوخبلٖ.
ٍأهّب الشهضٗٔ الٌبتزٔ لي رلل التَغّل ،فْٖ تمج٘ش لي الحبالت الومقذٍٓ ،المو٘قٔ للرٌنس
للٖ قذس هب تستؽ٘ك اللغٍٔ ،الخ٘بل أى تصَسّبٍ ،تشسن رَاًجْب ٍ.ثمجبسٓ أخشٕ لول٘ٔ همقذٓ
للتمج٘ش لي الحبالت الٌنس٘ٔ الوشمجٔ ثَاسؽٔ الخ٘بل الخلّبق(هٌذٍس ،التب)82:
ٍـْشت الشهضٗٔ فٖ الٌصف الخبًٖ هي القشى التبسك لطش فٖ الغشةٍ ،ضَّذت فٖ الٌصف
الخبًٖ هي القشى المطشٗي فٖ األدة المشثٖ ،فلن ٗني فٖ ثذاٗٔ األهش ئال تقل٘ذا لطمشاء الغرشة
الوطَْسٗي.
ٍحبٍل فٖ أٍّل هشٓ ضمشاء هي آثَلَ أى ٌٗطذ الطمش فٖ ّزا االتزربُ األدثرٍٖ ،لنرٌّْن هرب
أًزضٍا ئال ًزبحبت ٗس٘شٓ فٖ ئًتبربت ضمشاء هخل ثطش فبسس ٌٍّ.بك ضرمشاء أهخربل سرم٘ذ
لقلٍ ،هم٘ي ثس٘سٍَ ،أدًٍ٘سٍ ،صلَا ئلٖ هشاحل هي التقذمٍ ،التؽرَس فرٖ تَسر٘ك االتزربُ
الشهضٕ(الزٌذٕ ،التب)448:
ٍهب ٗستٌتذ هي دساسٔ اٙحبس الشهضٗٔ لذٕ الطمشاء ٍاألدثبء َّ ،أًْرن خلقرَا أمخرش آحربسّن
األدث٘ٔ ،للٖ أسبس الطمش الحش ٍللٖ التحشس هي الجحَس ٍاألٍصاى ٍلنريّ التحرشس هري الرَصى،
ٍالقبف٘ٔ ٍالجحَس الٗمٌٖ لذم ٍرَد الوَس٘قٖ فٖ ّزُ اٙحبس ،ثل ئًوب مبًرت ّرزُ الٌتبرربت
الشهضٗٔ ،تتسن ثبلوَس٘قٖ الشًبًٔ ٍالخالثٔ.
ٍتشرك الوَس٘قٖ الوَرَدٓ فٖ ّزُ اٙحبس ئلٖ السرجج٘يّ :ورب السرجت اللنفرٖ ٍالسرجت
الومٌَٕ؛ ٍأهب الوَس٘قٖ اللنف٘ٔ فْٖ استخذام التنم٘الت الوتطبثْٔ ٍالوتَاصًرٔ فرٖ الطرمش
ٍالوَس٘قٖ الومٌَٗٔ ّٖ االستجبغ الوَرَد فٖ األلنبؾ ٍالقَالت هك الومٌٖ ٍالوعوَىٍّٖ ،
التٖ تخ٘ش السبهك هي دٍاخلٍِ ،ثْزٗي السجج٘ي تتجبدس ألحبى خبصٔ فٖ رّي السبهك.
اظ٘ك ،أسهٖ للعحٖ ٍرْٖ ٍللغجبس
أسهِ٘ للزٌَى
لٌ٘بٕ هي لطت ٍهي حشٗ
لٌ٘بٕ ساٗبت ٍساحلَى
(أدًٍ٘س 1971 ،م)364:
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فقذ أدٕ التَغل فٖ الزاتٍ ،اسغشاق فِ٘ ئلٖ الحصش فٖ دائشٓ (أًب) ٍهي حنّ اثتمبد مخ٘ش هي
األدثبء لي ّزا االتزبُ النٌٖ ،ففْش االتزبُ الَاقمٖ مشدٓ فمل للٖ ّزُ الفبّشٓ حترٖ ٗقرَم
ثوطبمل الجطش.
هب استؽبلت الشٍهبًس٘ٔ فٖ رسٍٓ سقْ٘ب أى تحَل دٍى ًوَ ثزٍس االتزبُ الَاقمٍٖ ،ئى مربى
ّزا الٌوَ تذسٗز٘بٍ.الشٍهبًس٘ٔ ًنسْب مبًت تذلَ ئلٖ ئدخبل الوحسَسبت فرٖ النريٍّ ،رزُ
الوسألٔ أحّرشت للرٖ تؽرَٗش الَاقم٘رٔ فرٖ األدة اٗعرب .ئى األدة الرَاقمٖ الرزٕ ـْرش ثمرذ
الشٍهبًس٘ٔ  -ثبلٌفش ئلٖ هعبهٌِ٘ الزذٗذٓ  -لن ٗني ٗتٌبست هك القَالذٍ ،األصَل الطرنل٘ٔ
القذٗؤ للطمش ،فوبل ًحَ الطمش الحش ،أٍ الطمش الزذٗذٍٍ ،رذ فٖ ّزا الٌَق هي الطمش هزربال
هٌبسجب للوعبه٘ي الزذٗذٓ ،ألىّ الَاقم٘ٔ ثأسبسْب مبًت تشهٖ ئلٖ حلَل لومبًبٓ الجطشٍ ،ل٘س
غ٘شٍ .تجلَس التَرِ ًحَ الَاقم٘ٔ هٌز أخشٗبت القشى المطشٗي(أثَضجبة 1988 ،م)267:
ٍالٗضال ٌٗوَ ٍٗتؽَسٌٍّ ،ربك ضرمشاء أهخربل صرالح لجذالصرجَسٍ ،لجرذالَّبة الج٘ربتٖ،
ٍهحوذ الن٘تَسٍٕ ،ثذس ضربمش السر٘بةٍ ،تَف٘ر صٗربدٍ ،هحورَد دسٍٗرصٍ ،آخرشٗيٍ ،قنرَا
ثبلتضاهْن ثْزا االتزبُ النٌٍٖ ،ثبلٌفش ئلٖ األصَل ٍالمٌبصش األدث٘ٔ ٍالطمشٗٔ الْبهّٔ أهبم الفلن،
ٍالغؽشسٍٔ ،االستموبسٍ ،االستخوبس.
وتیجة البحث
استؽبق األدة المشثٖ الومبصش ثمذ الومبًبٓ النج٘شٓ أهبم النالس٘ن٘ٔ هك مل هب حذث فرٖ
هزبل الطمش الحش ٍالطمش الحذٗجٍ ،ثوؽبلمٔ ًتبربت الغشث٘٘ي ٍرْذ األدثبء ٍالٌقبد فٖ الطشق
ٍالغشةٍ ،فٖ تَالٖ االتزبّبت األدث٘ٔ هخل الشٍهبًس٘ٔ ٍالشهضٗٔ ٍالَاقم٘ٔ ٍحرذٍث التؽرَسات
الوختلنٔ فٖ ضنل الطمشٍ ،هعوًَِ ،أى تحصل للٖ مخ٘ش هي المٌبصش الونقرَدٓ فرٖ الطرمش
هخل التزشثٔ الطمشٗٔ ٍالطخص٘ٔ الوستقلٔ ٍالصَسٓ الطمشٗٔ ٍالَحذٓ الطرنل٘ٔ ٍالوَظرَل٘ٔ
ٍالوَس٘قٖ الذاخلٍ٘ٔ ،ثشإٔ الجبحج أىّ الَحذٓ المعَٗٔ أٍ االًسزبم األفقرٖ ٍالمورَدٕ فرٖ
الطمش ّٖ هي أّن الومؽ٘بت الزذٗذٓ لألدة المشثٖ الومبصش ٍالتٖ تزمرل القصر٘ذٓ رسروب
ح٘بٗ ،قَم مل لعَ هي ألعبئِ ثَـ٘نتِ الخبصٔ ٍالٗوني االستغٌبء لٌِ أثذاٍّ.رزُ الفربّشٓ
الوٌفّؤ تتوتّك ثبلوَس٘قٖ الذاخل٘ٔ ٍئٗقربق األلحربى الوشمجرٔ الْبهسرٍٔ ،أخ٘رشا ئى األدة
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المشثٖ الومبصش ثنل هب لذِٗ هي القَٓٗ ،وبسس تزشثٔ مج٘رشٍٓ ،تلرل التزشثرٔ ّرٖ التزذٗرذ
ٍالحذاحٔ ،فملٌ٘ب أى ًؽَّل لِ حتٖ ٗخجت قذستِ ٍأصبلتِ.
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