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أحز أيطىو سعادة فی تيار الحذاحة الشعزية
تاریخ الوصول39/4/41 :

سیدحسیه هاشمی

*

تاریخ القثول39/5/7 :

الملخص
مع أوؽًن سعبزِ اظزَط األزة شي الىععّ السٕبسّٕ الًاظحّ ،فتحً٘ل مه الحمبسّ الفبضغّ،
يمه الىساء الرؽبثٓ الًؼىٓ العبم ،الغبمط ،إلٓ ضسبلّ أزثٕةّ متتعمةّ اةسافع عةه لعةّٕ
األمّ ،لبل أوؽًن وَطَم« :اوسطْ فٓ أزة الحبمتٕه لًاءَب (لعبٔب الىّعبل) ضيح اسةتمللٓ،
ظتّةةش لةةعتتٍ مسةةتمطِّ التُٛةةتٔ ،ىؽتةةك مةةه الحةةعة السةةًضْ المةةًمٓ ثععبمةةّ أوؽةةًن
سعبزِ»(وطم0591 ،م .)73 :يوبن أوؽًن سعبزِ مٓةه لةطي ٔسةُي فةٓ الىفةبح األزثةٓ
يالسٕم٘ب فٓ حعثٍ أْ الحعة السًضْ المًمٓ ،مؤوةسا ثةَّنا الىُعةّ ،فةٓ سةًضٔب اسةتمس٘
ضيحُب مه مًاَت األمّ .يفٓ ظعبمتٍ ،اورطؼًا وخٕطا مه الشعطاء أمخبل أزيوٕس ،ئًسة
الربل ،ذتٕل الحبيْ أْ الحساحًٕن فٓ حعثٍ ،مًالٕب لحطوّ الحعة يأَسافٍ ذبصّ فٓ مب
ٔتعتك ثبألزة .يمه َصا المىؽتك ،وعبلذ أحط أوؽًن سعبزِ فٓ ازثبء عصطٌ.
الکلمات الذليلية :أوؽًن سعبزِ ،الحساحّ ،الحعة السًضْ المًمٓ ،المختج التمًظْ.

* ؼبلت السوتًضا فٓ فطي التغّ العطثّٕ يآزاثُب ،الزبمعّ التجىبوّٕ ،ثٕطيت.

hossein-h-1359@yahoo.com
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المقذهة
مب أن الحسٔج عه أوؽًن سعبزِ مرتصط يأيز المطيض ثىل أفىةبضٌ ،وئلةبضات يعىةبئه
اسل أوخط مىُب احٕػ فئوىٓ أستعزل وفسٓ لتًصًل إلٓ أحط أوؽًن سعبزِ فٓ أزة يأزثبء
عصطٌ يامتساز َصا األحط إلٓ وةل األزة العطثةٓ ال األزة المشةطلٓ فحسةت؛ يسةًاء عتةي
األزثبء فٓ العبلي العطثٓ شله أي لي ٔعتمًا فئوُي ٔعتمًن ئسضوًن إةبضات الشةعط ،ذبصةّ
التٓ اوتشطت فٓ األزة العطثٓ مه ذلل المٕص مسضسّ سعبزِ الشعطاء(عتٓ أحمس سعٕس)
ياسمٍ الصْ اذتبض مه ذلل اَّحطٌ ثفىط سعبزِ(أزيوةٕس)ًٔ ،سة الرةبل ،ذتٕةل حةبيْ،
ًٔس أثٓ لمطا ،وصٔط العظمّ ،ومبل ذٕط ثه ياسمٍ الصْ اذتبض أٔعةب مةه ذةلل اةَّحطٌ
ثفىط سعبزِ(لسمًس) ،محمس المبغًغ ،فؤاز ستٕمبن ياسمٍ الصْ اذتبض مةه ذةلل اةَّحطٌ
ثفىط سعبزِ(امً٘ظ) ،محمس ًٔس حمًز ،يوةصله مةب سةم٘ٓ ثبلشةعطاء (التم٘ةًظٕٔه) يمةه
ٔطزفُي فٓ الىمس ذبلسِ سعٕس التٓ لسمش أَي لبعطٔه مه لعطاء لصٕسِ الىخةط ،يزافعةش
عه َصا الزىس الشعطْ ثتمسٔمُب الىمسْ لمحمس المبغًغ ،يأوسٓ الحبد.
مه المفٕس أن وتحسث فٓ ولم مرتصط يمفٕس عه صبحت العمٕسِ المًمّٕ اإلرتمبعّٕ
يمسضستٍ الفىطَّٔ ،صٌ المسضسّ الفىطّٔ ،ومب يصفُب الشُٕس المبئةس ومةبل رىةجلغ فةٓ
معطض إستزًاثٍ التبضٔرٓ لتحىًمّ التجىبوّٕ حًل إستشةُبز سةعبزٌ عةبم  0595إش لةبل
آوصان« :إن سعبزٌ ًَ ضرل عمٕسِ يمؤسس مسضسّ فىطّٔ وجطْ يثبعج وُعّ فةٓ أوحةبء
الشطق لس ٔىسض لُب مخٕل».
إَتي سعبزِ ثبألزة يالمعّٕ األزثّٕ فٓ سًضّٔ يشله ألن األزة ٔشىل إحةسْ ضوةبئع
الىُعّ المًمّٕ التٓ أضازَب لمزتمعٍ .يذلل إوشةغبلٍ فةٓ َةصا المٕةسان إظةؽط إلةٓ أن
ٔتىبيل ثبلىمس يالتحتٕل أعمبل وجبض أزثبء ظمبوٍ يلعطائٍ ،يشله لمب ضأْ فٓ أعمةبلُي مةه
امتٕس يفًظٓ يعسم إثساي يمه أزة شلٕل يعمبئس مسممّ لتىفًس الثس مه مًارُتُب مةه
مىؽتك المصتحّ العبمّ لتمزتمع ألوُب امخل عمتّٕ اإلوحؽبغ يالسفًل ياألوبوّٕ.
َصا األزة الزسٔس الصْ زعب إلٍٕ سعبزِ لىٓ ٔتحمةك الىُةًض لتشةعت وتةٍ َةً أزة
الحٕبِ الصْ اىمه فٍٕ عًامل التزسٔس ،ياىجع مىةٍ ضؤْ رسٔةسِ اسةٕط ثىةب إلةٓ احمٕةك
الحٕبِ الزمٕتّ يالسبمّٕ التٓ وؽمح إلُٕب .يثُسف إوتبد َصا األزة الزسٔس ذبؼةت سةعبزِ
رمٕع لعطاء سًضّٔ لبئل« :اعبلًا وطفع لُصٌ األمّ التٓ اترجػ فٓ الظتمةبت مشةعبال فٕةٍ
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وًض حمٕمتىب يأمل إضازاىب يصحّ حٕباىب .اعبلًا وشةٕس ألمتىةب لصةًضا مةه الحةت يالحىمةّ
يالزمبل ياألمةل ثمةًاز اةبضٔد أمتىةب السةًضّٔ يمًاَجُةب يفتسةفبت أسةبؼٕطَب ياعبلٕمُةب
المتىبيلّ لعبٔب الحٕبِ اإلوسبوّٕ الىجطْ ...اعبلًا ومٕي أزثب صحٕحب لةٍ اصةًل حمٕمٕةّ فةٓ
وفًسىب يفٓ ابضٔرىب .اعبلًا وفُي أوفسىب يابضٔرىب عتةٓ ظةًء وظطاىةب األصةتّٕ إلةٓ الحٕةبِ
يالىًن يالفه .ثُصٌ الؽطٔمّ وًرس أزثب حٕب رسٔطا ثتمسٔط العبلي يثبلرتًز».
ثىبءٖ عتٓ مب سجك ،وتحسث عه سٕطِ شاإّ ظعٕي سعبزِ ،يصًال إلٓ أحطٌ العمٕك يالربلس
فٓ أزثبء أحطٌ.
أيطىو سعادة
سيزته الذاتية
يلس أوؽًن سعبزِ(  )0519-0595فٓ ثتسِ «الشةًٔط» فةٓ رجةل لجىةبن .وةبن يالةسٌ
السوتًض ذتٕل سعبزِ يوبوش يالساٍ وبٔفّ وصٕط ذىٕصط اتمةٓ عتًمةٍ األيلةٓ فةٓ مسضسةّ
الفطٔط فٓ المةبَطِ ،يثعةس يفةبِ يالساةٍ عةبز إلةٓ الةًؼه أْ لجىةبن ،اوىةت عتةٓ زضاسةّ
التغبت(الجطاغبلّٕ ،األلمبوّٕ ،يالطيسّٕ) .ثعسَب اازُش لطاءااٍ إلةٓ الفتسةفّ يالتةَّضٔد يعتةي
االرتمبي يالسٕبسّ .ظُطت وتبثباٍ األيلٓ عىسمب وبن فٓ الخبمىّ عشطِ يوشط عسِ ممةبالت
ؼبلت فُٕب ثئوُبء االحتلل الفطوسٓ ياستملل سًضٔب.
حبيل عبم 0579م اَّلٕ حعة لتًحٕس أثىةبء الزبلٕ٘ةّ السةًضّٔ فةٓ الجطاظٔةل ثبسةي «
الشجٕجّ الفسائّٕ السًضّٔ»،لىىٍ لي ٔلق وزبحب ،ي أعبز المحبيلّ عبم( )0573فَّسس حةعة
السًضٕٔه األحطاض» الصْ اًل وشبؼٍ ثعس حلث سىًات.
فٓ امًظ0571م عبز أوؽًن سعبزِ إلٓ الًؼه مةه الجطاظٔةل يثةسأ ثئعؽةبء زضيس فةٓ
التغّ األلمبوّٕ فٓ الزبمعّ األمٕطوّٕ فٓ ثٕطيت .يلس حفتش َصٌ المحبظطات ثةًاوٕط فىةطِ
المًمٓ االرتمبعٓ .أسس فٓ اشطٔه الخبوٓ 0579م حةعة السةًضْ المةًمٓ يوةبن حعثةب
سطٔب ثسجت الظطيف الصعجّ الىبرمّ عه االوتساة الفطوسٓ.
فٓ عبم  0577أعبز أوؽًن سعبزِ إصساض مزتّ «المزتّ» فٓ ثٕةطيت لتسةبَي الىُعةّ
السًضّٔ المًمّٕ االرتمبعّٕ التٓ ؼطحتُب ،يعتٓ صةفحباُب ظُةطت فةٓ المشةطق العطثةٓ،
يأليل مطِ ،زضاسبت احتٕتّٕ لمًظًي«األمّ» .فٓ حعٔةطان عةبم 0579م ،يثعةس أن أصةجح
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اوتشبض الحعة متمًسب فٓ األياسػ الشجبثّٕ يالخمبفّٕ ،ألبم سعبزِ االرتمبي العبم األيل ضغي
سطّٔ الحعة ،يفٓ َصا االرتمبي ألمٓ ذؽبثب مىتًثب ،يوبن مه أَةي الًحةبئك الفىطٔةّ فةٓ
العمٕسِ الحعة المًمٓ ،يزلٕل عمل حطوّ الىُعّ المًمّٕ التٓ ُٔسف إلُٕب الحةعة ،لىةه
أصسضت ستؽبت االوتساة الفطوسٓ لطاضا ثسزىٍ ستّ ألُط .ذةطد مةه السةزه ،ياعتمتةش
ستؽبت االوتساة سعبزِ عسِ مطات ألن مشطيي سعبزِ أصجح ُٔةسز السٕبسةّ االسةتعمبضّٔ
الفطوسّٕ ثفصل لجىبن عه سًضٔب الىجطْ .فٓ عبم 0579م غبزض سعبزِ الًؼه احش الظطف
السٕبسّٕ٘ المبسّٕ ،ثعس رلء المًات الفطوسّٕ عبم 0591م حةبيل العةًزِ إلةٓ لجىةبن عةسِ
مطات ،فٓ الىُبّٔ يصتش ؼبئطِ سعبزِ إلٓ ثٕطيت فَّصةسض الحىًمةّ التجىبوٕةّ فةٓ أعمةبة
االستمجبل الىجٕط مصوطِ اًلٕ ثحمٍ ،يوبن فعل الحىًمّ التجىبوٕةّ مجبلةطا ،لزةَّ سةعبزِ
عتٓ إحطَب إلٓ زمشك .استمجتٍ حسىٓ الععٕي يثعس لُط ،ستّمٍ لتسةتؽبت التجىبوٕ٘ةّ يفةك
صفمّ ًٔم  3امًظ( 0595م) فحبومتٍ يأعسمتٍ فزط ًٔم  9امًظ(0595م).
آراء أيطىو سعادة
لجل أن أحسز معبلي الؽطٔك الزسٔس ،فٓ ممةبم األزة ،عىةس سةعبزِ ،ألةٕط إلةٓ يالةع
األزة ،ومب ضأْ إلٍٕ سعبزِ ،فٓ سًضٔب ،حي أوتش عه اصً٘ض سعبزِ لألزة ،ومب ٔحت أن
ٔىًن ،يفبلب لفتسفّ الحعة ،يلحطصٍ عتٓ إوشبء ضيحّٕ٘ مًح٘سِ .لي ٔىشَّ سعبزِ أي الحةعة،
إلغبء أوًاي الفهّ األزثٓ ،يلي ٔطز أن ٔصت٘ األزة فٓ لبلت ياحس لىىّةٍ عىةٓ عىبٔةّ ممٕةعِ
ثبألفىبض التٓ ٔتىبيلُب األزة ي اىًن شات صفّ أسبسّٕ٘ ،أي فتسفّٕ٘ ،عبمّ٘؛ اؤحّط فةٓ وفسةّٕ
المزتمع(سعبزِ0511 ،م .)30 :ي لمب ثسأ السعبزِ أنا «العصجّٕ األوسلسّٕ» لٕس لُب غطض
ياظح ،أي مصَت أَزثٓ ٔزمع ثٕه أفطازَب ،حبيل عجط ثحخٍ فةٓ األزة ي مُم٘تةٍ ،أن ٔجةطظ
معبلي األزة احتبد إلٍٕ سًضّٔ(المصسض وفسةٍ .)719-719 :فىبوةش ذؽًاةٍ األيلةٓ ،إشن
اعٕٕه المشىلت التٓ ٔٔعبوُٕب األزة ومب ٔتٓ:
ال ) التعمٕي يالغمًض يالتّشًٔش فٓ حمٕمّ األزة يالسٕم٘ب الشعط .فةبلتعمٕي ٔحةًل
شي معطفّ الحمٕمّ الىجطْ األسبسّٕ٘ ،ئجمٓ الفىط لتمةب يال ٔٔسةبعس العمةل الفتسةفٓ عتةٓ
االؼمئىبن(سعبزِ0599 ،م .)70-07 :لصله ارتُس سعبزِ فٓ ومةسٌ ،وةٓ ٔطسةي ؼطٔمةٍ

ياظحّ لترطيد مه َصٌ الحبلّ(المصسض وفسٍ.)73 :
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ة) االلتجبس أي االوتسبة مه اٖزاة األرىجّٕ عتٓ مب فُٕب مةه مظةبَط االوفتةبح ،ال
ٔمخِّلن وفسّٕ٘ الشةعت السةًضْ مخةل «ثىةش ٔفتةبح» لسةعٕس عمةل ي أحطَةب «التاغطٔجةٓ
الًُٕزْ»(سعبزِ ،اٖحبض الىبمتّ.)91-99 :

د) أن ٔىًن األزٔت أي الشّبعط مةطآِ الزمبعةبت ،أي مةطآِ عصةطٌ(ضز٘ عتةٓ الطّٔحةبوٓ
يحسٕه َٕىل .فمعىٓ شلهَ ،صا لَّن المعتِّي ،الفٕتسًف ،الفىّةبن ،المبئةس الةصْ ٔمةسض أن
ٔرؽػّ ابضٔرب رسٔسا ألُم٘تٍ ،ئعع لًاعس عصط رسٔس لشعجٍ.
ز) سعٓ الشعطاء إلٓ اصًٔط الحت٘ الجطثطْ الةصْ لةي ٔطي٘ظةٍ التمةس٘ن ،يلةي امًمةٍ
الخمبفّ ،يلي اطافع ثٍ الىفس ،الحت فٓ صًضِ التمجٕل ،يؼتت األرسبز لألرسبز .مةه َىةب
حًضِ سعبزِ عتٓ لصٕسِ التمتٕسّٔ يالغعل المتجصل.
ٌ) ول ازسٔس لىتٓ ،الٔحمل ازسٔسا فٓ األسبس(فُي رسٔس لتحٕبِ ٔطفةع األوفةس
إلٓ مستًْ أعتٓ) ًَ .مه لجٕل التًُ الجبؼل ،يالصات العائفّ.
ي) ول استعبوّ ثبلرطافبت أي األسبؼٕط الربلّٕ مه المغعْ الفتسفٓ.
ْ) الىّععّ الفطزّٔ٘ فٓ األزة ذؽط عتٓ الىظطِ الزسٔسِ إلٓ الحٕبِ يالىًن يالفه .فمس
عس٘ سعبزِ التفىٕط الصْ ٔزعل الشُطِ الشرصّٕ غبّٔ الفىط يالعمل فٓ الحٕبِ ،أمطا مىبفٕةب
لطيح المتاحس يلتطيحّٕ المًمّٕ٘ التٓ ثىبَب عتٓ لعًض حٓ٘ رسٔس.
َصا َٓ أَي رًاوت العع فٓ أزثىب ومب اوىش ألوؽةًن ،المٔفىِّةط المتتةعم ،يالةععٕي
الطيحٓ الصْ ضأْ الطُّيحّٕ المخبلّٕ فٓ الفتسفّ المًمّٕ٘ االرتمبعّٕ .يثىبء عتٓ شله أسمػ
سعبزِ مب ٔتعبضض مع مًلفٍ َصا ،لٕمٕي ثىبء رسٔسا ضواع أُسسٍ ،ثىلّ صطأِ ييظةًح ،عتةٓ
مفبَٕمٍ الزسٔسِ المطاجّ ثبلًُّٔ المًمّٕٔ ،مىه أزبظ َصٌ المفبَٕي ياٖضاء ثبٖآ:
أ.ظطيضِ امتلن وظطِ فتسفّٕ٘ ابضٔرّٕ٘ امىح األزة عممب الثس ٛمىٍ.
ة.ؼطٔك المًمّٕ الٔمًز إلٓ االوحلل الس٘ٔىٓ يال إلٓ مزطّز التفىٕط فٓ َصا األمط لىىّةٍ
ٔمًز حتمب إلٓ اوحلل التعص٘ت الس٘ٔىٓ يلٕبم االعتصبة المًمٓ محتاٍ.
د.أَمّٕ٘ العًزِ إلٓ أسبؼٕط سًضّٔ يفتسفباُب يحًضااُب التٓ أَظبءت العبلي.
وبن َي٘ سعبزِ  ،مه ذلل ثعج األسةبؼٕط ،ي التَّمةل فةٓ معةمًوُب ،ذتةك حبلةّ مةه
االستمطاض ثٕه السًضْ المسٔي يالسًضْ المًمٓ االرتمةبعٓ الزسٔةس .فةٓ سةٕبق متصةل،
ٔمًل مىٕ مًسٓ« :لعلا أََي مب ربء عىس سعبزِ فٓ المًظًعبت األزثّٕ مسَّلّ األسةبؼٕط
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يأنا زعًِ سعبزِ إلٓ استخمبض ذٕطات األسبؼٕطَ ،فىطا يضيحب ،وبوش عبمل مُمب فٓ ظًُض مب
ٔسم٘ٓ ثبلشعط التمًظْ .لبل سعبزِ« :أَي األسبؼٕط الًٕوبوّٕ ،يأَي لصص الًُٕز األسبسّٕ٘
مَّذًش عه أصًل سًضّٔ»(سعبزِ ،اٖحبض الىبمتّ .)11 :ي ألبض سعبزِ ،ثمصٕسِ «ؼبفًن» فٓ
سًضٔب ،لجل «إلٕبشِ» لًُمٕطيس ،يشله فٓ ضأس لةمطا(أيغبضٔش المسٔمةّ) .أم٘ةب الىمةبشد
األسؽًضّٔ التٓ اًل عتُٕب فُٓ:
.0لصّ أزيوٕسٔ :مًل سعبزِ :لُب مغعْ يعللةّ يحٕمةّ ثبلحٕةبِ .فةٓ َةصٌ األسةؽًضِ،
يغٕطَب مه أسبؼٕط ضأس لمطا ،لطة اللشلّٕ ،حمبئك ضائعّ عه عظمّ الترٕل السًضْ فٓ
الحٕبِ يلعبٔبَب.
.7ؼبفًن المصؽفٓ :لجل اإللٕبشِ أوشَّ المؤلّفًن الفٕىٕمًٕن(الىىعبوًٕن) .فةٓ أُغبضٔةش،
الملحي فٓ مغبمطات غطٔجّ لجؽل أسؽًضْ ٔسعٓ(ؼبفًن).
.7إٔلٔ :عىٓ اإللٍ ،أثًاٖلُّ الىجٕط حسا ٔٔسمٍٕ٘ مته السًم أْ «مته الس٘ىّ».
.9ثعل :الممبم األوجط ياأللس إلٔل ،الؽبمح فٓ المتىّٕ المؽتمّ.
«.9معػ» ،ي«عتٕه» ي«أوبِ»" :معػ" ًَ ضمعالؽجٕعّ المخمطِ ي "عتةٕه" ٔمتةه عتةٓ
الغٕج يالطٔح .لتل "معػ" ،عتٕه .فزفّ األضض ،يأمسش السجبي اؽًف فٓ المسن .وُعش
"عىبِ" أي"أوبِ" أذش إلٍ الغٕج الممتًل ،لمحبسجّ معػ عتٓ مب رىةش ٔةساٌ .اَّذةص أوةبِ
مىزل لتمتل معػ ،ياحطق رخخٍ ياصضْ ثمبٔبٌ فٓ الحمًل ،فٕجعج عتٕه ئعًز المؽط.
َىصا ،زعب سعبزِ إلٓ االاصةبل ثُةصٌ الىىةًظ الطيمٕةّ الخمٕىةّ ،يإنا أسةبؼٕط الرصةت
يالىًُض لغتش سةعبزِ يرمٕةع الشةعطاء الةصٔه اَّحّطيٌ(اثًفبظةل ،أوؽةًن سةعبزِ الىبلةس
ياألزٔت المُزطْ.)797 :
أحز أيطىو سعادة فی يظزة الحذاحييى(المخلج التمىسی)
أدوييس وسعادة
ٔعتطف أزيوٕس ،ثعس مطيض سجع يحلحٕه سىّ عتٓ اطوٍ الحعة السةًضْ المةًمٓ ،ثَّوةٍ
مسٔه ثشعطٌ يأزثٍ ألوؽًن سعبزِ ،لبل أزيوٕس« :إنّ مب ٔسمً٘وٍ أزة الحساحّ لٕس غطٔجةب
عه ضيح وُعتٍ ،يلًاعس الحٕبِ التٓ يظعتُب»(مزتّّ الجىبء ،العسز.)09 :917
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أَسْ عتٓ أحمس سعٕس متحمتٍ المًمّٕ «لٕتّ» سىّ (059م إلٓ ثىبت أم٘تٍ العةبملت
لمزس سًضٔب يعظمتُب ،يلي ٔىه عتُٕب لمت أزيوٕس .حي أَسْ مزمًعتٍ األذةطْ «لبلةش
األضض» سىّ 0599م إلٓ سعبزِ.
مب إن صسضت «لٕتّ» حتٓ اجبزل أزيوٕس ي أصسلبءٌ ضسبئل فٓ َصالصةسز يرةبء فةٓ
ضسبئل اعتطاف صطٔح ثفعل سعبزِ عتٓ الشعطاء ،يمًظًعباُي ،يالتغبل حٕةباُي ثبلخمبفةّ،
يالىتبثّ ،ياإلثساي .لبل أزيوٕس« :إن سعبزِ مخّل آفبلب المتىبَّٕ٘ مه السمً٘ يالعظمّ ،يعج٘ةط
عه عزعٌ عه االوؽلق مع َصٌ اٖفبق ثسين ٔس امسىٍ ثٕسٌ لٕجسأ االضامبء .أظبف أزيوٕس
أن سعبزِ ضائعّ فطٔسِ ،يظمه رسٔس ،لي ٔتفتّح رفه التَّضٔد عتٓ مخٕتٍ مه لجل .يلةطض أنا
معطفّ سعبزِ لطغ أسبسٓ لىل ذتكٍ يإثسايٍ.
إن َصاالطز٘ ،عتٓ إٔزبظٌ ،وبن ٔتمحًض حًل وظطِ سعبزِ ،يمفبَٕمةٍ ،يضيحٕةّ المعةّٕ
التٓ لغتتٍ مسْ حٕباٍ.
يلس صطّح أزيوٕس ٔحٕب َصٌ المفبَٕي ياألسس ،ئعؽٓ أمتٍ يالعبلي ،مه ظمىُب ،يَةً
متتعم ذػ سعبزِ «المعتّي الربلس» ومب سم٘بٌ .يلصله وتت أثحبحٍ يلصةبئسٌ فةٓ «الزٕةل
الزسٔس» يغٕطَب عه األسبؼٕط السًضّٔ٘ مه َصٌ المصبئس ياحسِ اُعىٓ ثبلععٕي سعبزِ احةش
عىًان متحمّ سعبزِ:
ي وةةةًضا مةةةه الحٕةةةبِ ي وةةةبضا
ٔب ظعٕمٓ ي وةلُّ حةكّ ي ذٕةط
(مزتّ الزِٕل الزسٔس ،العسز األَيٛل :متحمّ سعبزِ)
يلبل عه امً٘ظ الشُّٕس:
آمٓةةه الىةةبسٔ أن لجىةةبنَ حةةٓ

فٓ لةُٕس ،ٚعتةٓ الطِّمةبلِ ،لتٕةلٍ
(أزيوٕس0599 ،م)33-15 :

اليًابيع األسطىرية والتزاث العزبی القذين
ضأٔىب أنا سعبزِ لبء الىًُض ثبلىُّذ األسؽًضْ فٓ الشع٘ط سعٕ٘ب إلٓ إعىبء ضيحّٕ٘ األم٘ةّ،
ياالغتىبء ثُب .يَصا مب ألطّ ثٍ أزيوٕس فٓ وتبثٍ «َب أوش أُٔ٘ةب الًلةش» ،عىةسمب اىتّةي عتةٓ
االستمطاض الحٓ٘ لتطاث حعبضْ٘ سًمطْ ،ثبثتٓ ،وىعبوٓٔ ،طلٓ إلٓ ذمسّ آالف سىّ ،ئعًز
الفعل فٓ اوجعبحٍ إلٓ وتبة سعبزِ «الصطاي الفىطْ فٓ األزة السًضْ».
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فبلىِّتبد األزيوٕسٓ ،مه «لٕتّ» إلٓ «لبلش األضض» إلةٓ لصةبئس أيلةٓ ،يمةه ثعةس فةٓ
المصبئس المىخًضّٔ ،فٓ مزتّ« الشعط» ًَ وتبد المًل مه المًت الجؽًلٓ٘ الفةبزْ .يذٕةط
صًضِ وطاَب فٓ«لبلش األضض» حٕج امتعد زم سعبزِ ثسم أزيوٕس يوُةط الطّثٕةع اصةًٔطا
لتمًظ:
ياُجىةةةٓ أرٕبلُُةةةب فةةةٓ لةةةُبزِ
يوةةَّن الحٕةةبِ اُجع ةجُ فةةٓ مةةًتٚ
ٔفةةطحٔ ،أي اةةَّحط ٔٔغىّةةٓ رُةةبزٌ
أٔىمةةةةب سةةةةطتٓ وشةةةةًِ ،أي زمٗ
رٔمِّعةةش وتُُةةب ،فىبوةةش سةةعبزِ
لٕةةل وةةًنن ٔجىةةٓ فمٕةةل :ثةةلزٗ
(أزيوٕس0599 ،م)017 :
يلس استرسمش األسؽًضِ ،يمب حًلُب مه ضمًظ ،لُصٌ الغبٔبت :الجحةط ،الصةتٕت ،إثةطإَي
فٓ «الجئط المُزًضِ» ًَ العحّٕ٘ ًَ ،الععٕي الممتًل ،أي المسٕح المصتًةَ .ةصٌ المعبلةّ
الطمعّٔ َٓ األسبس ،حٕج ٔمًل الشبعط:
اُطْ مًآ َةً الشةٓء
حٕبآ لي اعةس٘ لةٕئب
(المصسض وفسٍ)19 :
ٔصطخ الشبعط يالشبعط ًَ الععٕي ،يالةععٕي َةً المسةٕح ،يالمسةٕح َةً التمةًظ« :أٔةه
غتجته ٔب مًت؟!» ئَّآ الزًاة:
أ عؽشبنن ذص ٙالص٘رطِ ياظطثُب
أ فٓ العتمٍ؟ زحطرُب عه المجط
(المصسض وفسٍ)19 :
َىصا رعل الربل ضمًظ التًضاِ ،متَّحّطا ثسعبزِ ئمتعد الحعبضْ٘ ثبلةس٘ٔىٓ ،ثبالرتمةبعٓ،
ثبالسؽًضْ ،ثبإلوسبوٓ فٓ لعطٌ ،لٕزسِّس معبوبِ الزٕل ال ٔحٕب يال ٔمًت .يفٓ سةٕبق َةصا
التًرٍ٘ ،لبل العتع الخبلج لمختج التمًظْ أْ٘ الحبيْ« :إنا األسبؼٕط المتمختّّ فةٓ التةطاث
الشعجٓ اُعج٘ط عه وفسّٕ لعجىب ياؽًضَ٘ب ذلل التَّضٔد ،أظبف أنا الطؤٔب َةٓ التةٓ اىشة
عم٘ب ٔمىه فٓ اته األسبؼٕط مه معبن إوسبوّٕ .إنا لطاءِ لعط حبيْ اُىجئ ثمةسْ اشةطّثٍ
ضيحّٕ سعبزِ ففٓ لصٕساٍ «أزيوٕس يالمسٕح» الاتٓ وتجُب عةبم 0597م ،ااّحةبز ععةًْٗ
ثبلٕىبثٕع األصتّٕ التٓ وبوش مصسض وُعّ عطٔمّ ،يمصسض أفىبض الععٕي سعبزِ:
أزيوٕسٔ ٔطامٓ فٓ التّٕل
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لٙتًْٖا غبلٍَٔ الًحشٔ الزٓمًحٓ
يالمسٕحٔ
شوجٍٔٓ أنّ الصضْ٘ الجٕعبءٓ فٓ عٕىٕ ٍٙ
ٔٓعٕب زيوُب الفىطُ الىَسٕحٔ
(الحبيْ)777:
يفٓ َصٌ الحبالت ،ال ٔم حبيْ عتٓ حسيز المعطفةّ ثةل ٔعةبوٓ مَّسةبِ وًوٕةّ َةطاي
الًحش يأزيوٕس ،يضيمب ،يالمسٕح ،يسمطاغ ي الشط.
ئمىىىب المًل إوٍّ لي ٔسجك«أن يلزش رسلّٕ٘ أزيوٕس يالمسٕح فٓ الشعط ثمخةل َةصا
العّذي يالعى يالععًّٔ٘ ،يالىّمً الساذتٓ» .ظز أنّ الحبيْ فٓ لصٕساٍ «ًٌُٔ» وفط مةه إلةٍ
الس٘مبء يمبل إلٓ إلٍ الطحمّ ،ومب ًَ الحبل عىس أزيوٕس يالربل ثىبءٖ عتةٓ اعةبلٕي الةععٕي
سعبزِ ،يأفىبضٌ ،حٕج ٔمًل:
ٔب إلٍ الرصتِٔ ،ب ثعل ٔفط٘
التطثّ العبلط
ٔب إلُب ٔىفط المجط
ٔب لمس الحصٕس
أوش ٔب امًظٔ ،ب لمس الحصٕس
وز٘ىب وذ٘ عطيق األضض
مه عمي زَبَب يزَبوب
أزفئ المًآ الحعاوٓ
(الحبيْ ،السًٔان)95-51 :
يأمب فٓ مب ٔتعتك ثبلتطاث ،فطأٔىب أنّ سعبزِ أُعزةت ثةَّثٓ العةلء يأثةٓ وةًاس يرجةطان
يغٕطَي ،يلئه لي ٔتًسع فٓ اسًٔغ إعزبثٍ ،فئوٍّ لفّش أوظبض المتصيلٕه ،فٓ مسضستٍ ،إلةٓ
أَمّٕ التغٕٕط فٓ المًل يالطؤٔب لسْ الشةعطاء مًظةًي اإلعزةبة .فةٓ َةصا الممةبم ،زعةب
أزيوٕس إلٓ ظطيضِ حمبّٔ المزس٘زٔه المجتىطٔه فٓ مزتمع اؽغةٓ عتٕةٍ وععةّ التمتٕةس
يثىبءٖ عتٓ فىطِ الععٕي ،ألبض إلٓ أثٓ وًاس الصْ ضفط أن ٔىتت ثبلؽطٔمةّ التةٓ سةجمتٍ،
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يسرط مىُب ،يضأْ فٓ امطّز َصا الشبعط عتٓ عمًز الشعط العطثٓ رةصيضا لتتمةطز الحةسٔج.
فبلتزتّٕبت األيلٓ لتحساحّ اىشّ فٓ لعط أثٓ وًاس.
َىصا ثسأ أثً العلء ثبلىسجّ إلٓ أزيوٕس عبلمب يحسٌ ،متَّحّطا ثتعةبلٕي سةعبزِ ،ال ٔتمٕ٘ةع
عم٘ه امس٘مًٌ مه الشعطا يحست ،ثل ٔتمٕ٘ع وصاله عه معبصطٍٔ حٕج ٔمًل« :وةبن ثطرةب
ٔطافع يحٕسا عبلٕ٘ب ،فٓ مفبظِ الجشط ،يفٓ الزُبت وتُّب ٔةطْ ئةتألأل»(أزيوةٕس0531 ،م:
.)19
يأم٘ب ًٔس الربل فٓ َصا السٕبق ،متَّحطا ثبلععٕي سعبزِ ،فمةبل« :شوةط أثةب وةًاس إلةٓ
ربوت لىسجٕط فٓ ولمٍ عتٓ التطاث األوسبوٓ يالحساحّ» .يأٔعب لةبل« :فةٓ الشةعط وىةش
أاعتّك ثىلّ مٓه أرس لسٍٔ وفحتٍ رسٔسِ وَّثٓ وًاس ،يرجطان ،يغٕطَمب».
يال ٔملّ حةبيْ حمبسةّ عةه ضفٕمٕةٍ الشّةبعطٔه فةٓ التغىةٓ ثةَّثٓ العةلء ،يرجةطان،
يأثٓوًاس ،فبلمعطْ أزضن أن الشبعط لس ٔةساوٓ ثحسسةٍ حةسس الىجةًِ .يلةس ؼبلمةب ضز٘ز
حبيْ عتٓ مسمعٓ حلحّ أثٕبت ألثٓ العلء وبوش وبفصِ لتفزٕط َمًمٍ:
يأعٕةةبن فةةٓ الةةسوٕب ذتٕ ةلن مًافةةةةةكُ
فةةةؤازن ذفةةةبق ي ثطلةةةه ذةةةبفك
يإم٘ةةةب رتةةةٕسٗ فةةةٓ الحٕةةةبِِ مٔىةةةبفكُ
ارٕة ةطّ فئمةةةب يحةةةسِ مخة ةلُ مٕةةةةتٍّ
فسٓعٕة ةٍٔ إشا لةةةي اةةةَّت ٙمىةةةٍ المطافة ةكُ
أضزتٓ ضفٕمةةةب وةةةٓ ٔىبلةةةه ضفمُةةةٍ
(حبيْ ،مع ذتٕل حبيْ)979:
ّ
الصىفية إلی األرض وأم الىطى
الًظزة
ثمٓ أن وتًل عتٓ األضض ،يحبل العشك لةسْ المختةج التمةًظْ عتةٓ أسةبس فىةطِ
الععٕي سعبزِ عىسَي .فىمب وظط سعبزِ إلٓ ثةلزٌ الس٘ةًضّٔ وظةطِ متص٘ةًف عبلةكٔ ،حٕةب
ثحٕباُب ئمًت ثمًاُبَ ،ىصا يرسوب لسْ المتَّحطٔه ثٍ حبلّ يؼىّٕ عج٘طت عه شااُب.
ضأْ سعبزِ أنا الىىعبوٕٕه الفٕىٕمٕٕه الصٔه وعلًا عتٓ الس٘بحل ،أمبم لجىةبن ،وةبوًا أي٘ل
لعت امشٓ عتٓ لبعسِ محجّ٘ الًؼه .يثىبء عتٓ َصٌ الطيحّٕ٘ ،امتسح سعبزِ الحىٕه إلةٓ
الًؼه يذص ٛاألضض ثفعل مستمل فٓ «وشًء األمي» مطوّةعا فةٓ أَمٕتُةب لتحٕةبِ ،يفةٓ
اَّحٕطَب الفبعل حٕج ٔمًل« :فل ثشط حٕج ال أضض ،يال رمبعةّ حٕةج الثٕئةّ ،يال اةَّضٔد
حٕج ال رمبعّ.
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إنا َصا التًّرّ رعةل التزةبضة الشةعطّٔ٘ «لتمختةج التمةًظْ» اتمحةًض حةًل األضض
ياعشك األضض ،يمب ٔطمع إلُٕب مه وتمبت الًؼه ،يالجلز ياألُمّ٘ يالتّطاة .يلةي ٔمة األمةط
لسْ الشعطاء ياألزثبء أاجبي سعبزِ ،عتٓ التمًظٕٔه يحسَي ،ثةل ألةًف الٔمىةه حصةطَي،
يرمٕعُي ٔطلصًن عتٓ إٔمبي سمفًوٕبت سعبزِ ،فٓ مزبل العىبء الةًؼىٓ يالمةًمٓ .لةبل
أزيوٕس معج٘طا عه َصا المىبخ ،فٓ لصٕساٍ «أضض ثلزْ»:
أضضٔ ثلزْ ...وىشٔ فٓ يٓعُٕب
يوىش وزًاَب يأعمبلُب
أَثسؤَُب ،أعٕسَٔب فٓ زمٓ
يفٓ فمٓ
أضض ثلزْ لصّ٘ن لي اعل
امتتٔ و  ٜالىًن أيضالُب
آفبلُُب ،افتحٔ آفبلَُب
(أزيوٕس0599 ،م)95:
حي وتت «لبلش األضض» ،يَصا السًٔان ،لٕس متحمّ سعبزِ يحسٌ ثةل متحمةّ سةعبزِ
ياألضض:
ثٓ رًي إلٓ الزمبل يمه صسضْٓ
وبن الًُْ ،يوبن الزمبلُ
أوب سً٘ٔشٔ مه عطيلٓٓ أثىبئٓ
يضثٕ٘تُي شضْٖ يرجبال
(أزيوٕس ،لبلش األضض)05-70 :
يفٓ لمحّ صًفّٕ٘ ٔتحً٘ل الشابعط وفسٍ إلٓ أضض ٔعٕط حبظطا فٓ وٕبوُب ومةب حعةطت
فٓ وٕبوٍ:
َل أٔمىَشٕ عٕىبنٕ
أوه أوشٓ األضض
فغىبئّٕ األضض مه «لٕتّ» إلٓ «لبلش األضض» إلٓ مُٕبض السمشمٓ يأغبوّٕ وتُّب متّصل
ثزصيض سعبزّٔ مع مب فٍٕ مه اذتلف:
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وتّمب افتطا فٓ فتسؽٕه لحهن
يضزٛزٓاٍ األمًادٔ فٓ أضياز
(أزيوٕس ،لصٕسِ لٕتّ)79 :
ي فٓ لصٕساٍ« المًاوت»:
أم٘تٓ َٕ٘ب ثِىب
متعتٔ الشامس لىب
وي ضٓفَغىب عٓتَمب
ي ثىٕىب أمٓمب
(المصسض وفسٍ)95 :
فتٕس مفبرَِّ أن ٔستىتذ أحسا لجبحخٕه« :أَنا فٓ «الحطّٔ٘» ،لصبئس شات اًرٍ٘ لةًمٓ،
يوفسب مستمسا مه ضيحّٕ اعبلٕي سعبزِ يالحعة».
يأم٘ب فٓ مب ٔتعتك ثبلحبيْ ،فمةبل إٔتٕةب حةبيْ« :أوّةٍ أعةبز الشّةعط إلةٓ ٔىجًعةٍ األي٘ل
ياألَذٕط ،الىفس يالحٕبِ يالًرًز ،يالمًت ،يالشعت ،يالرعت ،يإنا عطيق األضض الغبئطِ َٓ
التٓ مستمطُّ أثسا»:
لًُِ لتشّمس ،لتعٕج المعىٓ
لتجصاضِ الحِّٓ ،لتغَتاِّ فٓ لجًٍ يزنِّ
لًَُِن ذعطاءٔ اَّثٓ أنْ اجٕس

(الحبيْ ،السًٔان)59 :
يَصٌ التّزطثّ حّٕ٘ فٓ «ثعس الزتٕةس» ،حٕةج «ضعشةّ المةًت» يحٕةج عةطيق األضض
امًت ،يحٕج الغىبئّٕ الطالّٕ التٓ اُصتّٓ وٓ اىمص عطيق األضض حٕج ٔمًل:
ضٔزٛوٓ ضث٘ٓ ألٓ أضظٓ
أعس لٓ لتحٕبِ
(المصسض وفسٍ)017 :
يلم٘ب رصثتٍ الغطثّ ،يثعس أن وبن صٓطَخَ فٓ «ثعس الزتٕس»:
ٔب حىٕه األضض ال امسٔ عتٕىب
أظبف يًَ فٓ الغطثّ:
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ثٓ حىٕه لعجٕط األض ِ
ض
لتعصفًض عىس الصجح ،لتىاجع المغىِّٓ
لشجبة يصجبٔب
مه وىًظ الشامس ،مه حتذ الزجبلْ
(المصسض وفسٍ)019-017 :
يمع شله فل عللّ الععًّٔ٘ الصًٜفّٕ ثبألضض وبوش لسضا ال افتّش مىٍ فٓ ازطثّ حبيْ،
عتٓ أسبس مًل الععٕي سعبزِ ،لبل حبيْ:
أحججش،ال
مبظال حج٘ٓ يٓلًز
احسلُُب الطّؤٔب ثعٕىٓ ٛزٔذبوب
مب لُب يرًزٕ
يسًف َّٔآ ظٓمٓهن أَحتعهُ
األضضٓ يأرتً صسضَٓب
يأمسح الحسيز
(المصسض وفسٍ)015 :
مبت ي ًَٔغىّٓ األضض األُمٓ:
رًلٓ سجبٔب األضضِ
فٓ أضظٓ
يٓصًلٓ ،ياؼْحٓىٓ لعجٓ
اؼْحٓىٓ صٔتجٕٓ
له ٔىتًْ لتجٓ
لتجٓ األصي ٜاألذطسٔ األَعمٓ
(المصسض وفسٍ)117 :
يفٓ سٕبقٍ متصلٍ ،لبل ًٔس الربل:
ثلزْ ضفبت الزسيزٕ

 / 66دراسات األدب المعاصر ،السنة السادسة ،شتاء  ،3131العدد الرابع والعشرون

يحٕج ٔحلّ الزًزٕ
يثصلُ الفٙسا
وُفصِّ ٔهًٔ ٙم الًوٓ
ي وجىٕه ٙفًق السٜوٓ
مىبضٓ َٔسْ
يلٍ لصبئس فٓ حمل الًؼىّّٕ ،أثطظَبَ« ،صٌ األضض لٓ» ي«الحطٔةّ»« ،لةعبي»« ،الفزةط
الزسٔس» يغٕطَب .فىش مه ذللُب صًضِ لجىبن الخمبفٕ٘ةّ ياإلوفتةبح ،متزةَّ األحةطاض ،يفةٓ
التغىّٓ ثىعمّ الحطّٔ٘ ،مبظرب ثطيح المسٕح ،ثفىط سعبزِ:
أوب حطٌّ ٔب ضةِّ مب أوش حس
مب يرًزْ اطْ إشا وىشٓ عٕٓسا
لٕمُّ الحطِّ أن ٔٔطيضٓ أحطاضاَ
ئَّثٓ إالّ التحطُّضٓ مٓجٕسأ
يتيجةالبحج
إنا الىلم عتٓ أحط سعبزِ فٓ إبض الحساحّ الشةعطْ ٔجمةٓ زائمةب ثسأةّ .فمةه الصةعت
االوتفبء ثجعع صفحبت ألظبءِ َصا المًظًي يلتىش عةه رةصيض األعزًثةّ التةٓ صةىعُب
سعبزِ .وبن سعبزِ محؽّّ متمٕ٘عِ فٓ اَّضٔرىب ،يفٓ يرساوىب ،وبوش زعًاةٍ إلةٓ التزسٔةس،
مه ظمه الطيحّٕ المًمّٕ.
إنا حبيْ ،يأزيوٕس يالربل لس استمس٘يا رةًَط ازةبضاُي ،يؼجٕعةّ مةًالفُي ،يأومةبغ
لغتُي ،يآفبق ضؤاَي ،مه فىط سعبزِ  .فُةً حةس٘ز لُةي المًظةًعبت ،يذتةك لُةي المعزةي
التغًْ ،يمىُي الىفسٓ المتحمٓ ٛيأَيحٓ إلُٕي ثمًالة مةه التُّةطاحٕٕه الخمةبفٕٕه الغطثةٓ
يالعطثٓ .يًَ الصْ ألح عتٓ أَمّٕ الفىط يالفتسفّ فٓ الشعط محبضثب السؽحّٕ يالعمي .يَةً
الصْ وُط ،فٓ مرٕ٘لاُي ثبلمبظٓ األسؽًضْ ،متمسىب ثبلمًمّٕ .يَصا التّٕبض الةصْ اؽةً٘ض
ثسطعّ ،ظي ٛاسي سعبزِ إلٓ أسمبء المًمٕٕه :العطثّٕ٘ يالسًضّٔ.
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المصادر والمزاجع
أثٓ فبظل ،ضثٕعّ0557 .م ،أيطىو سعادة الًاقذ واألديب المهجزی ،ثٕطيت :مىتت السضاسبت العتمّٕ.
أزيوٕس0599 .م ،قصيذة قالت األرض ،زمشك :المؽجعّ الُبلمّٕ.
أزيوٕس0591.م ،قالت األرض(مع هقذهة سعید تقی الدیه) ،المؽجعّ الُبلمّٕ.
أزيوٕس0591.م ،ليلة هلحمة قىهية ،زمشك :مؽجعّ اثه ظٔسين.
أزيوٕس0531.م ،هقذهة للشعز العزتی ،ثٕطيت :زاضالعًزِ.
أوؽًن ،سعبزِ0557 .م ،الدلیل إلی العقيذة السىرية القىهية االجتماعية ،زاض الطوه لتؽجبعّ يالىشط.
حبيْ ،أتٕب0591 .م ،مع خلیل حاوي فی هسيزة حیاته وشعزه ،ثٕطيت :زاض الخمبفّ.
الحبيْ ،ذتٕل0537 .م ،الدیوان ،ثٕطيت :زاضالعًزِ.
الربظن ،يلٕي0531.م ،کتة وأدتاء ،ثٕطيت :مىشًضات المىتجّ العصطّٔ.
الربلًٔ ،س 0537 .م ،األعمال الشعزية الکاهلة ،ثٕطيت :التعبيوّٕ التجىبوّٕ لتتَّلٕ يالىشط.
ذٕطاهلل ،لًلٓ ،0559 .مذاکزات ،الزعء الخبوٓ ،المطوع العتمٓ.
سعبزِ ،أوؽًن0511 .م ،اآلثار الکاهلة(طزیق األدب) ،ثٕطيت.
لطٔح ،محمًز0559 .م ،خلیل حاوي وأوطون سعادة ،ثٕطيت.
فبوًس ،يرٍٕ0509 .م .الزمز األسطوري وحاوي ،الفىط العطثٓ المعبصط.
وطم ،غؽبس0591 .م ،مالمح األدب العزتی الحدیث ،ثٕطيت.
مًسٓ ،مىٕ 0533 .م ،قزاءة فی فکز سعادة األدبی وأحزه فی بعط حزکة الشعز المعاصز.
مًسٓ ،مىٕ 0553 .م ،هجلة البًاء«هلحق المجلة» ،العسز .99
وعبض ،وبصٕ 0539 .م ،طزیق االستقالل الفلسفی ،ثٕطيت زاض الؽتٕعّ.
ٔمًت ،إثطإَي0559 .م ،الحصاد المزّ ،مىشًضات الطوه.

