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بيئة القًاع الصىفی فی أدب يحيی حقی
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تاریخ القبول49/1/01 :

الملخص
ٔمٌه ؤن وؼد المًهق الدٔىٓ يخُاا لثىٕاّ الطيػإّ امخعماػٕاّل كننادٔه كآ الثٕ اّ
الطؼثّٕ مظُس ضدٔد العمٕص ؤحادْ الىكام ،كٍٕ دٔه خالع[يًَ الطسائغ المسعىدِ بلآ
الىػًظ الدٔىّٕ ،يالؼثادات] ،يكٍٕ مدخالت اخعماػٕاّ[اليساكات ياألسااقٕس يالؼاادات]،
يلريتان الطوٕه كٓ وكام مظُسْ ياحد مطعسى ،اسعكاػت تني الياغإّ امخعماػٕاّ
ؤن تٌعسة مظُسَا الممٕص ،يهد اتلوت تني الثٕ ّ ػنٓ تسامّٕ مصٔدُاا الددٔاد تاسا
العػًف ،يبن ًان مدسد هىاع تٕ ٓ يخداوٓ ،يَُىا وسغد حسًّ الوىاع الًخداوٓ كٓ ؤدب
ٔحٕٓ حوٓ ،م وثحث ػه خًَس الؼوٕدِ ،يبوما مظُسَا كآ الحٕااِ امخعماػٕاّ ،يغاًز
العؼثٕس امخعماػٓ ػىُا.
الكلمات الذليليةة السسد ،السيأّ ،الوػّٔ ،حٕٓ حوٓ ،األدب المػاسْ المؼاغاس ،األدب
امخعماػٓ ،الثٕ ّ ،المدعمغ.

* ؤسعاذ مساػد كٓ النـّ الؼستّٕ يآداتُا تٌنّٕ الؼنًم يالدزاسات اإلوساوّٕ تالسنٕل ،خامؼّ سنمان ته ػثدالؼصٔص.
alauddineg@yahoo.com
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المقذهة
ػاش سلٕس الوػّ الؼستّٕ ٔحٕٓ حوٓ ما تٕه ٔاًمٓ الساثت يالسااتغ ماه ٔىاأس ػاام
4350م ،ياألزتؼاء العاسغ مه دٔسمثس ػام 4339مل بوُا َىٕدِ يػطسِ ؤػًام مست تؼد ًٔم
مٕالدٌ .بن ؤغالّ األحٕاء الطؼثّٕ يحسًعُا ،تثديان ًما لً ًاوعا هد هامعا ؤساسا ػنٓ تناي
الًضائح الؤًّ تٕه الكًائق الطؼثّٕ ،يما ٔىثؼث داخنُا مه وطاـ دٔىٓ ممثال كآ تؼاؽ
الكًائق الػًكّٕ العٓ تدؤت تإخر يؾؼُا يتىعطس كٓ تني الثٕ ّ مىر الوسن الثاامه ػطاس،
لدزخّ «تحًلت مؼُا ضؼازات األحٕاء كآ مػاس ،بلآ الثٕاازم الممٕاصِ لنكاسم الػاًكّٕ
السائدِ كُٕا» ،ئٔؼد حٓ"السٕدِ شٔىة" كٓ مىكوّ هىاقس السثاع مسًصا مُما مه مساًاص
الىطاـ الدٔىٓ لدْ الطؼة المػسْ كٓ الوسن الماؾٓ»(زٔمًن4311 ،م)924 4ل كٓ يهت
ًان ًل حٓ مه ؤحٕاء الواَسِ ٌٔعسة مٕصتٍ الياغّ تاٍ ماه ذلاي الستااـ الواائ تإه
المىظمات الحسكّٕ(الكًائق) ،يالمىظمات الدٔىّٕ(الكسم الػاًكّٕ)ل ئعؿاذ ذلاي الستااـ
ؤًثس ما ٔعؿذ كٓ يهت األشمات ،تكسٔوّ كسٔدِ ،تني المٕصِ سٔمِّٕت تا"الحسًاّ الػاًكّٕ"ل
كُٓ مه ؤَ مٌىًوات الؼونّٕ امخعماػّٕ لنطؼة المػسْ ،الارْ يخاد كآ "العػاًف"
تكًٔسا سنًًٕا لنطسائغ يالوًْ السيحّٕ بلٓ ػالهات تعىاسة تىاساثا مكاسدا ماغ تماساي
النحماّ امخعماػٕاّل كالع ػاًف ا ػىاد َاامء الطاؼثٕٕه ا ٔصًآ "اإلحساا تالعسااود
امخعمااااػٓ يالمحاكظاااّ ػنااآ العوالٕاااد يالطاااسائغ الدٔىٕاااّ العااآ تاااستف الماااامه
تؼثادتٍ»(الدًَسْ4310 ،م ،)930 4يتريد ػىٍ كٓ مدعمؼٍل لٌه َرا م ٔؼىٓ ػنٓ يخاٍ
اإلقالم ؤن الدٔه تؼثٕس ػه ظسيف يهًْ اخعماػّٕ ؤي يظٕلّ لُا ،ػنآ الاسؿ ماه ًاًن
امحعٕاخات الدٔىّٕ خصءٖ ؤغٕال مه مًٌوات الطيػّٕ امخعماػّٕل بم ؤوٍ ٔداة ؤن ٔظال
الدٔه ؤغال لٌل ما ٔعلسع ػىٍ مه سنًًٕات اخعماػّٕ.
الذيى والتذيى
"الدٔه" تالٌسس ا كٓ النـّ ا ٔكنن ػنٓ الؼاادِ يالسإسِ يالحسااب ،يالوُاس يالوؿااء،
يالحٌ يالكاػّ ،يالحال يالدصاء ،يالسٕاسّ ،يالسؤْل ي"دان" 4ػػٓ يؤقاعل يذل يػاصل كُاً
مه األؾداد ،يالدمغ"ؤدٔان"ل يكٓ امغكالح"ٔكنن ػنٓ الطسع ،ئواال الادٔه َاً يؾاغ
بلُٓ ،سائن لريْ الؼوًل ا تاخعٕازَ بٔاٌ ا بلٓ الػالح كٓ الحاال ،ياللاالح كآ الماأل،
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يَرا ٔطمل الؼوائد ياألػمال ،ئكنن ػنٓ ًل منّ ؤتٓ تُا وثٓ ،ئمثل الدٔه وصػّ ككسٔاّ
ؤغٕنّ لدْ اإلوسان ،يكٓ ملًُم الثحث َُ -ىا ا م وؼىٓ تٍ وظاما ٔعؿمه ملًُماا مؼٕىاا
لإلٔمان ،ؤي ألسنًب الؼثادِ ،ؤي وظاما ٔىظس بلٍٕ تًغلٍ وسوا لنطسائغ اإللُّٕل يبوما وؼىٓ تٍ
ًًن الدٔه اوؼٌاسا سنًًٕا ٔظُس كٓ حٕااِ اللاسد يالدماػاّ الثٕ ٕاّ ،كٌٕاًن ا ػىدئار ا
«وظاما لنلٌس يالؼمل ،تطعسى كٓ اػعىاهٍ خماػّ مه الىا  ،ئؼكٓ لٌل كاسد كآ تناي
الدماػّ ،بقازا لنعًخٍ يمًؾًػا ٌٔس مه ؤخنٍ حٕاتٍ»ل ٔسمٓ "العدٔه" الرْ ًَ ذلاي
المظُس السنًًٓ كٓ حٕاِ األكساد ،الىاتح ػه تطاثغ الاىلا اإلوسااوّٕ تالادٔه ،الارْ َاً
مدمًػّ الطسائغ اإللُّٕ ،يهد يغلٍ ؤحد الثاحثٕه تإوٍ «لواء ملؼ تالعدستّ تإه اإلوساان
ياليالن يالسانًى الارْ ٔمثال اساعداتّ لارلي النوااء ،الػاادز ػاه اإلوساان(الدًَسْ،
4310م ،)930 4كٓ ًل األضٌال السنًًّٕ الممٌىّ 4ضؼائس يؤخالم ،...يػنآ ذلاي ٔمٌاه
تؼسٔق "الدٔه" تإوٍ وسن مه المؼعودات يالطؼائس العٓ تسعكٕغ تًساقعُا مدمًػاّ ماه
الىا العـنة ػنٓ المطٌالت األساسّٕ كٓ الحٕااِ الثطاسّٔ ماه خاالل سانًى ٔسامٓ
"العدٔه"ل يًَ الػًزِ المظُسّٔ لندٔهل كاألكٌاز يالمطاػس الدماػّٕ م ٔمٌه ؤن توًم لُاا
هائمّ ؤي ٔع تًاغنُا بم مه خالل حسًات ظاَسِ ٔادُٔا األكساد ،يَٓ حسًات تمثال كآ
خًَسَا تني األكٌاز يالمطاػس ،يتؼثس ػىُال يػنٓ ذلي ٔؼد "العػًف" يخُاا ماه يخاًٌ
"العدٔه" يمظُسا مه مظاَسٌ.
يبن مظُسا دٔىٕا تؼٕىٍ ا قالما ًَ هادز ػنٓ تحسٔي السنًى ا م ٔؼاد مدمًػاّ ماه
المؼعودات يالؼاداتل يلٌىٍ ٔؼد بٔماوا مـسيسا تدريزٌ كٓ الثىاء الياظ لنطيػّٕ اللسدّٔ،
يقالما ًَ واتغ مه "دٔه الدماػّ"ل كةن لٍ خريز زاسيّ كٓ الطيػّٕ امخعماػّٕ ؤٔؿا.
ٌَرا ٔمٌه ؤن وؼد المًهق الدٔىٓ يخُا لثىّٕ الطيػّٕ امخعماػّٕل «كًُٔعىا تعحدد
تما وٌس ؤولسىا مه ؤخنٍ ،يما وحه مٌسسًن مه ؤخنٍ ًَ الرْ ٔحسى سانًًىا»(كاسيم4
)411ل ذلي السنًى م ٔوعسب مه المثالّٕ بم كٓ ؤهػٓ حامتٍ امخعماػّٕل كاألكساد كآ
مثل َرٌ العدمؼات الثٕ ّٕ ،ذات الػثـّ الدٔىّٕٔ ،وعستًن تؼؿاُ ماه تؼاؽ ئداددين
مطاػسَ المطعسًّ ئثثًن كُٕا حٕاِ خدٔدِل م ٔمٌه ؤن تيعنق تني الطؼائس يالمساس
تكثٕؼعُا ػه الطؼائس الدٔىّٕ اللؼنّٕ ،ؤي َٓ ضثٍ ظىٓ ًثٕس تُاا ،يَىااى تاللؼال زاتكاّ
مظُسّٔ يثٕوّ تٕه العظاَسات الدٔىّٕ يامحعلامت امخعماػّٕ.
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يلندٔه كٓ الثٕ ّ الطؼثّٕ مظُس ضدٔد العمٕص ؤحادْ الىكام ،كٍٕ دٔه خالع[ٔعمثال
كٓ الؼثادات ،يالطسائغ المسعىدِ بلٓ الىػًظ الدٔىّٕ] ،يكٍٕ مدخالت اخعماػّٕ [تعمثال
كٓ اليساكات ياألساقٕس يالؼادات] ،يلريتان الطوٕه كآ وكاام مظُاسْ ياحاد مطاعسى،
اسعكاػت تني الياغّٕ امخعماػّٕ ؤن تٌسة مظُسَا الممٕص ،يهاد اتلوات تناي الثٕ اّ
ػنٓ تسمّٕ مصٔدُا الددٔد تاس العػًف ،يبن ًان م ٔمت لنعػًف الحوٕوٓ تػنّ ،يبوما
ًَ هىاع تٕ ٓ يخداوٓ ،كالعػًف ًَ كٓ األغل الصَد كٓ الحٕاِ يالحسظ ػنٓ الواسب ماه
المثالّٕ امخعماػّٕ تمىُح دٔىٓ.
يبوىا َُىا كٓ زغدوا لحسًّ الوىاع الًخداوٓل كٓ ؤدب ٔحٕٓ حوٓ ،م وثحث ػه خًَس
الؼوٕدِ ولسُا ،يبوما وثحث ػه مظُسَا كٓ الحٕاِ امخعماػّٕ لنثٕ ات األدتّٕ العٓ تىونُا
وػًغٍ األدتّٕ ،يغًز العؼثٕس امخعماػٓ ػىُا كٓ ؤدب ٔحٕٓ حوٓ.
الطابع الصىفی فی أدب يحيی حقی
ا
أول هفهىم التصىف
العػًف حسًّ بوساوّٕ ػمٕوّ الدريز كٓ العازٔخ اإلوساوٓ ظُست هثال اإلساالم تاصمه
تؼٕد ،يؤغنٍ ػىد اته خندين« 4الؼًٌف ػنٓ الؼثادِ يامووكااع بلآ ات تؼاالٓ ،ياإلػاساؼ
ػه شخسف الدوٕا يشٔىعُا يالصَد كٕما ٔوثال ػنٕاٍ الدمُاًز ماه لارِ يخااٌ يماال»(اتاه
خندين.)193 4
يالعػًف كٓ اإلسالم ظاَسِ اخعماػّٕ اوعطست مىر الوسوٕه األيلٕه ماه الُداسِ ،يَاً
ػنا ا ٔكنااان ػنااآ ؤَناااٍ "الػاااًكّٕ" ،ي"المعػا اًكّ" ،يَىااااى تاااإئالت ػدٔااادِ
مغكالح"العػًف" ،ؤضُسَا ؤوٍ وسثّ بلٓ "الػًف" الرْ ًان ٔنثساٍ "المعػاًكًن" ،ؤي
ًَ وسثّ بلٓ"غًكا  "Sophaيَٓ ًنمّ ًٔواوّٕ مؼىاَا "الحٌماّ" ،ؤي تىساة بلآ زخال
ٔوال لٍ "غًكّ" ًان كٓ الداَنّٕ ًَ يؤغحاتٍ ممه اووكؼًا بلٓ ات يلصمًا الٌؼثّ ،كواالًا
لمه تطثٍ تٍ يتإغحاتٍ" 4الػًكٓ"ل يهال السُٕٔسَيٓزٕدِْ« 4بوما سمًا ترلي ألوُ كآ الػاق
األيل تٕه ٔدْ ات ػص يخلل ؤي ؤن األغل كٓ العسمّٕ (غلًْ) وسثّ بلٓ (الػٔالةّ) ،يَاً
مًؾغ موعكغ مه مسدد مظنل ػنًٍٕ ،ان األيكاؼ ا ؤْ الدماػّ مه الىا ا ياألخاالـ
مه اللوساء ٔإيين بلٍٕ ،ؤي ًَ مإخًذ مه"الػلاء" ،ث ؿنة ػنٓ قائلّ مه الىا ».
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يَرا ػنٓ خالف تٕه الثاحثٕه كٓ ؤغًلُ يتسمٕعُ  ،هال الوطٕسْ« 4يم ٔطُد لُارا
امسا اضااعوام مااه خُااّ الؼستٕااّ يم هٕااا  ،يالظاااَس ؤوااٍ لوااة ،يمااه هااال اضااعواهٍ
مه"الػلاء" ،ؤي مه"الػٔلةّ" ،كثؼٕد مه خُّ الوٕا النـًْ»(ولا المػدز ،)193 4تٕىماا
ذَة اته خندين بلٓ ؤن «األظُس ؤوٍ مطعن ماه (الػاًف) ،كُا كآ الـالاة ميعػاًن
تنثسٍ ،لما ًاوًا ػنٍٕ مه مياللّ الىا كٓ لثا كاخس الثٕاب ،بلٓ لثا الػًف»(ولسٍ).
ا
ثاييا البيئة الىجذايية فی أدب يحيی حقی
مما سثن ٔعؿذ ؤن"الػًكّٕ"حسًّ ضؼثّٕ اخعماػّٕ ذات قااتغ دٔىآ تحاايل يؾاغ
غٕـّ خنوّٕ موثًلّ لنىمًذج الًاهؼٓ لنمثالّٕل حٕث بن امسعؼداد لنعػًف ٔىطإ ػادِ مه
ثًزِ تاقىّ تيامس الونًب كٕثًز غاحثُا ػنٓ المظال امخعماػٕاّ ،يم ٔواق ػىاد موايماّ
ؿٕسٌ ،تل ٔثدؤ تدُاد ولسٍ يبغالح كسادَا.
يهد اخعنلت الىظسِ بلٓ ظاَسِ العػًفل كُىاى كسٔن ٔىظس بلُٕا تًغلُا ظااَسِ واتؼاّ
مه قثٕؼّ األكؼال اإلوساوّٕ ذاتُا ،يآخسين ٔسين ؤوُا هٕمّ مىثثوّ مه الكثٕؼاّ اإلوسااوّٕ
تعإثس يتعلاػل مغ الظسيف امخعماػّٕ المحٕكّ تُا.
يكٓ حديد َرٔه العٕازٔه اسعكاػت الػًكّٕ ؤن تثنًز ملًُمُاا امخعمااػٓ اليااظل
كُٓ مدمًع َرا يذاى ،بوُا سثي مه الًاهؼّٕ امخعماػّٕ يالمثالّٕ ،يبقاز معٌامل ٔاًائ
تٕىُما ػنٓ وحً خاظ ،مًائمّ تؼٕص الًاهغ قمًحا بلٓ المثالل م مًائمّ الىد لنىادل بوُاا
مًائمّ العسهة ياوعظاز بكىاء الًاهغ كٓ المثال ؤي الًغًل بلٓ المثالٕاّ تًغالُا ياهؼا[مثال
"بسماػٕل" ،الكثٕة الؼائد مه ؤيزتا ،كٓ «هىدٔل ؤم َاضا » ،ػىادما تكناغ بلآ بغاالح
المدعمغ يتحوٕن يخًد كٌستٍ ػه المدعمغ الحؿازْ] يزتما ا مه َرا المىكنان ا ًاان
َرا الىمف مه الىماذج امخعماػّٕ م ٔسْ كٓ الصَد آلّٕ لعحوٕن قمًحٍ ،تال بن ؿماسِ
الثحث ػه المثال َٓ العٓ ؤلُعُ ػه حة السكاَاّ ،يَآ وظاسِ تطاثٍ زئٔاّ ؤكالقاًن
لنًاهغ المثالٓ كٓ ًعاتٍ «الدمًُزّٔ» ،كًُ ٔامه تاإن المدٔىاّ المثالٕاّ سعساعـىٓ ػاه
الدٕص ألن الىا ٔحًٕن حٕاِ ؤيلّٕ معوطلّ ،يله ٔلٌسيا كٓ العًسغ كٓ ؤزؾُ إلضاثاع
حاخاتُ ل كحة السكاَّ ًَ الرْ ٔينن الحسيب يالػساع الدوًْٕ(الدمًُزّٔ.)05 -02 4
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لود تإثس ٔحٕٓ حوٓ تالكاتغ الًخداوٓ كٌسا يمؼأطّ ،تإثسا ًثٕسا ،كٓ يهت مثٌاس خادا
مه حٕاتٍل بذ حمل وًاشػٍ وحً العػًف مه ػُد الكلًلّ ،ثا المساَواّ ،ثا ماه خاالل
امتػال اللٌسْ يالثواكٓ ا كٕما تؼد ا تالعػًف اإلسالمٓ ،يتياغاّ ػىاد زاتؼاّ الؼدئاّ،
يتالعػًف الُىدْ ػه قسٔن ؿاودْ ،يمه الثٕ ّ العٓ ًان ٔؼٕص كٓ ظاللُا.
كًخداوٕا ل تٌه الوسًِ َٓ المظُس الًحٕد الرْ ٔعدنآ كآ حٕاتاٍ األيلآل ٔواًل4
«يبوما ؤؾٕق بلُٕا مسحّ دٔىّٕ غمٕمّ قـت ػنٓ ػائنعىاا ماه تاإثٕس ؤتآ ،يَاً مثاال
السخل المعؼػة الرْ م ٔعساخٓ يم ًُٔن كٓ تىلٕر ؤياماس دٔىاٍ تىػاُا يحسكُاال يلؼال
سؼادتٍ كٓ الدوٕا ًاوت يهلا ػنٓ خدمّ دٔىٍ».
ؤما مظُسٔا كٌان َرا الكاتغ الدٔىٓ الرْ ٔعدنٓ كٓ ؤحًال ًثٕسِل ٔواًل حوآ« 4ؤماا
الػنًات ياأليزاد ياألذًاز الدٔىّٕ كٌاوت حادثا ؾسيزٔا ػادٔأ ،ظُس خنٕا ؤثىاء وُازوا يلٕنىا،
ًل َرا اخعمغ لٕىعح خًا دٔىٕا ؤضؼس كٍٕ تٌل ما ٔاالشم الادٔه ماه خاًف يزَاة يماه
ؤسساز يتإمالت»(اللساش الطاؿس.)91 4
لود غىغ لٍ ؤتًٌ َرا الكاتغ المظُسْ ًما ضٌنٍ تحسة الكاتغ الًخداوٓ مه هثل ،يهد
ضازًت ؤمٍ كٓ ذلي ،بذ ًاوت محثّ لنػًكّٕل يهد غحثت مسحنّ المساَواّ ػىاد ٔحٕآ
حوٓ وصػّ يخداوّٕ ضدٔدِ الػلاء توًدٌ بلٓ العكُس الًخداوٓل ٔوًل« 4لً غىغ لٓ تمثاال
لٌان ػنٓ ضٌل سُ ٔسٔد ؤن ٔىكنن وحً السماءً ،إن السيح هد ؿازت مه ٔوظّ الدساد،
ؤي خطّٕ ؤن ٔكـٓ ػنُٕا ،ككالثعىٓ تإداء خمٕغ حوًهُا كًزا ،بن ػالمُا لإا َاً األزؼ
يم المادِ ،توًاوٕىُا يؤحٌامُال تل ػال ػنًْ هد غلا مه الطاس يالواثذ يامػعاداء يساادٌ
اليٕس يالدمال يالسالم(دمؼّ كاتعسامّ.)40 4
كٓ تني المسحنّ ا المساَوّ ا تثحَّسَ ٔحٕٓ حوٓ كٓ ًعة ؤئمّ العػًف اإلسالمٓ يآثاز
الصاَدٔه كٓ الثواكعٕه الُىدّٔ يالسًٔدّٔ ؤٔؿاال ًماا ضاازى الػاًكٕٕه ؤكؼاالُ  ،كٌاان
ٔيعنق بلٓ حنوات الرًس ،ؤي ما ٔسمٍٕ المعػًكًن تا(الحؿسِ) يًان ٔعسدد ػنٓ مسددٔه
ا ؿٕس مسدد "السٕدِ شٔىة"ا توام تُما تناي األذًاازل َماا مسادد "السإدِ ولٕساّ"،
يمسدد "السٕدِ سٌٕىّ" تالواَسِ.
يهد هدم كٓ «اللساش الطاؿس» غًزِ تسدٕنّٕ ييخداوّٕ لعني الحنوات ،كماثال يغاق
حنوّ اػعاد "الطٕخ ضحاتّ" ؤن ٔؼوادَا كآ مىصلاٍ تحآ (ؤم الـاالم) لٕناّ ًال خمؼاّ،
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ئحؿسَا مسٔدين ػدٔدين ،يتمعاش ػه توّٕ الحنوات تحادتُا ياوعظامُاال يػىادما تىاعظ
حنوّ الرًس ٔعسى "الطٕخ مػكلٓ" المىطد هٕادَا لنينٕلّل كٕػلن َرا مًاشواا حسًاات
الراًسٔه ،يًَ ٔوًل تػًت ؤخص (م بلٍ بم ات)ل ي"الرًٕسِ" تُصّ مه ولسُا َصال يتؼد ؤن
ٔطؼس الطٕخ مػكلٓ المىطد ؤن خمٕغ "الرًٕسِ" هد اوعظمًا كٓ الحنوّ ،اتعدؤ كٓ بوطادٌ
تػًت َادت ُٔعص مؼُ كٓ تادِل كمىطد تني الحنوات ٔسْ ولسٍ ؤزهٓ مه توّٕ ؤػؿااء
الحنوّ ،يػىدما ٔكسم آذاوُ غًت المىطد تإخرَ وطاًِ تكـآ تاديزَا ػنآ "الطإخ
مػكلٓ" ،كعسمً ولسٍ يتٌثس َصاتٍ ،يالينٕلّ تػًتٍ األخص ٔستف خمٕغ ػىاغس الحنواّ
تستاـ ياحد (ات .ات .ات ).ئُصَ تحسًّ ياحدِ معصوّ ،يالٌل ؿازم مىُماي كآ حسًاّ
خاغّ تٍ.
يتؼد غًزِ "حنوّ الرًس" مه ػالمات ؤدب ٔحٕٓ حوٓ الثازشِ ،كود توػاَا يغلا ،مه
الداخل الًخداوٓ ،ياليازج المظُسْ ،بخمام يتلػٕال ،كٕساَا مه خاوة تؼٕاًوُ المحثاّ،
يمه خاوة آخس تؼٕىٍ الىاهدِ العٓ تعكنغ بلٓ اإلغالحل بوٍ م ٔػق الحنوّ يغق مطاازى
يحسةل تل ٔػلُا يغق مه ػأص خسدا ،يازتوٓ زيحال تساالح الاًػٓ ،ياحعمآ تادزع
الؼن ل لرلي ًاوت لـعٍ كاحػّ تحايل العلسٔن تٕه الدٔىٓ المود  ،يتٕه الثٕ ٓ المثعدع
ػنٓ ؿٕس مىكن ٔسًؽ هثًلٍ حؿازٔا ؤي دٔىٕا.
لود ضاَد ٔحٕٓ حوٓ الىمف الثٕ ٓ المدسد لنػًكّٕ ،يضُد ػنٓ يخًدَ مىر وؼًماّ
ؤظلازٌ ،ث كٓ مساَوعٍ ،حٕه ًان الطؼة المػسْ تإسسٌ تعـنـل تداخنٍ واًاشع الػاًكّٕ،
بذ َٓ مه هثٕل تثسٔس الًؾغ الماادْ المعاسدْ ؤي امسعساالم لنًؾاغ امهعػاادْ لادْ
الطؼة كٓ تني المسحنّ ،حعٓ غازت الػًكّٕ خاغّ اخعماػّٕ ٔىؿًْ تحت ظُنةعُِٓا خٔال
ؤتىاء الثٕ ات الطؼثّٕ ،كود ػاغس ٔحٕٓ حوٓ بلآ خاواة الطإً  ،األهكااب ،يمسٔادُٔ ل
يؤماًىُ ضدٔدِ اليػًغّٕ ،كٕما ًان ٔسمٓ تا"العٌأاا"ل كٌاوات لاا"المًلًٔاّ" ،تمػاس
تٌٕعان تسًٕعان هائمعان كٓ ضثاب ٔحٕٓ حوٓ 4األيلآ 4كآ حآ السإًكّٕ هثالاّ هػاس
ؤحمد قنؼت تاضا ،يًاوت َرٌ العٌّٕ مؼسيكّ لدْ السائحٕه األخاوة ،كود ًاوات ػىادَ
مه مؼال الواَسِ ،يهد دخنُا ٔحٕٓ حوٓ(حًالٓ ػاام 4390م) ،يًاان ٔثناؾ ماه الؼماس
ػطسٔه ػاما.
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الثاوّٕ 4مـازِ ػمٕوّ كٓ خثل الموك مه واحّٕ الونؼّ ٔثًْ تُاا هثاس ٔاصازَ ،اً هثاس
سٕدْ المـايزًْ ،ما اغكلت تُا هثًز الساحنٕه مه مطأخ الكسٔوّ يدزائطُا.
ث ػأص ٔحٕٓ حوٓ كٓ المسحنّ العالّٕ مه حٕاتٍ وًػا ملعًحا ماه العٌأاا ،تحًلات
كٍٕ هسّٔ ًامنّ بلٓ تٌّٕ لنمعػًكّل يسٕإتٓ بٔؿاح ذلي كٓ مًقىٍ ماه الثحاث تؼىاًان
العػًف المًسمٓ.
يًما ػاش حوٓ مساهثا لنمعػًكّ مه تؼٕد ،دخل لٕؼأطُ مه الداخل ،بتان مساهثعاٍ
لمًاخدَ  ،يمه ثَ َّ تإثسٌ الؼمٕن تمرَثُ ل بذ "الػًكّٕ" ا ًما زآَا ٔحٕٓ حوٓ ا حسًّ
تدمغ ضعات الطؼة داخل وكام يخداوٓ ٔالق تٕىُ ل ألن العػًف تحًٔال لنحسًاّ ماه
اللًؾٓ يالطعات بلٓ اموعظام يامخعماع ،مادِ يزيحال لرلي ل ٌٔه ؿسٔثا ؤن ٔوازن تإه
"الطٕخ ضؼثان" غاحة يمدزب مكأا األخسِ ا كٓ مكنغ الوسن الؼطسٔه ا يهكاة حنواّ
الرًسل كٌالَما مىظ حسًّٔ ،وًل حوٓٔ« 4رًسوٓ [الطٕخ ضاؼثان] توائاد حنواّ الارًس.
يؤسإل ولسٓ تؼد مس السىٕه الكًال ،يؤوا ؤًعة َرٌ السكًزَ 4ل السس كٓ ػمامعٍ يخثعاٍ
يهلكاوٍ؟ ؤم كٓ ػثىًوٍ؟ ؤم لؼنّ تطاتٍ الًظٕلعٕه كٓ تحًٔال حسًاّ ماه اللًؾآ بلآ
اموعظام ؟».
كنٕا سًْ العػًف مه ٔمني مثل َرا الحث الؼىٕاقً ،إواٍ لساؼّ ساًـ لنحاًا
اليما ،لعؼمل تإهػٓ قاهعُا ،يلنسيح تإن تثنؾ ًمال ٔوظعُا ،يلنؼوال تاإن ٔعحاسز ماه
سدىٍ كٓ الثدن ،يكٓ ؤحٌام الصمان يالمٌانل ٔوًل ٔحٕٓ حوٓ« 4م ٔىٌس الؼنا ؤن كٕىاا
هًْ خثازِ ميصيوّ ،يػنٓ مدْ العازٔخ اإلوساوٓ ل تحايل ٔد ا مثل العػًف ا ؤن تٌطق
ػىُا يتلٌُا مه ػوالُا»(الطازيوٓ.)499 4
يهد ًاوت ولا حوٓ تُلً سسا بلٓ شَد مثُ ؿامؽ ،مىر مسحنّ مثٌاسِ ماه غاثاٌل
َرٌ الىصػّ خؼنعٍ «ٔمعىغ ػه ؤًل النحًم ،ولًزا مه سكً حٓ ػنآ حآ مثناٍ»(دمؼاّ
كاتعسامّ ،)99 4ؿٕس ؤن حسغٍ ػنٓ تني الىصػّ الىثاتّٕ ل ٔدم بم ألهل مه سىّل تؼاد ؤن
ؤضسف ػنٓ ضثٍ ػصلّ اخعماػّٕ ساهٍ بلُٕا هػًزٌ كٓ بهىاع اٖخاسٔه ا كٌسٔاا ا تالساثة
الرْ مه ؤخنٍ ؤوق ؤًل النحًمل ٔوًل« 4يخدتىٓ ؤوصيْ كٓ دازْ ،كال ؤخد لمإًل قؼماا،
يم ؤدزْ معٓ ؤضثغ يلماذا … يتُددوٓ خكس اموؼصال ،يلٌه ًل َرٌ المعاػاة سلاساق
يمُاشل َاوت تداوة ما ؤحسست تٍ ماه كسحاّ ًثٕاسِ لػالاء الارَه الارْ قاسؤ ػنآَّ،
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يزخًت ؤن ؤمؿٓ تؼدئر غؼدا كٓ مؼازج توًدوٓ كآ الىُأاّ بلآ امقم ىاان ،ثا بلآ
السؼادِ ،ث بلٓ حالّ الًخد العٓ قالما ػطوعُا كٓ ًعة المعػًكٕه يتمىٕعُا ،كن ؤؤخار
تالمرَة الىثاتٓ كٓ ؿرائٓ بم ألوٍ تىظٕ لألًال يالطاسب ،يم ألساثاب غاحّٕ ،خدماّ
لدسدْ ،تل خدمّ لسيحٓ»(دمؼّ كاتعسامّ.)02 -01 4
لٌه الصمه ا ػنٓ يخاشتٍ ا ًان ًلٕال تٌطق ما ٔؼعًز مرَة ٔحٕٓ حوٓ الىثاتٓ ،مه
خنلل بذ ؤن مرَثٍ ًان مىوًؾا تيننٕه4
األيل 4تمدٕد األواوّٕل مغ ؤن المكنة الظاَس ًَ َدمُا.
الثاوٓ 4محايلّ اسعمداد هًتٍ مه خازج ولسٍ ػنآ الاسؿ ماه ؤن العػاًف الحوٕوآ
ػٌا ذليل ٔوًل« 4بن ًاوت لسيحٓ هدزِ ػنٓ ؤن تسهٓ المؼاازج كساعسهاَا ساًاء ًىات
وثاتٕا ،ؤي مه ؤًنّ النحًم ،ؤما بذا ل تٌه لُا َرٌ الموادزِ كُُٕاات لنمارَة الىثااتٓ ؤن
ُٔثُا بٔاَا مه ػىدٌ.
ًل ذلي تدنٓ ػنٓ وحً ياؾذ كآ ؤػمالاٍ الىثسٔاّل بذ ازتوات هدزتاٍ ػنآ تادزٔة
الحًا تلؿل ما ؤكادٌ كٓ تىٕعٍ الوػػّٕ مه "العػًف"ل يمه َىا خاء احعلالٍ تاالظالل
الًخداوّٕ يالعلاغٕل الىلسّٕ يامخعماػّٕ الدهٕوّ العٓ تعأشز كٓ خنن ػال ًَٔمىا تإن ما
وساٌ ًَ الًاهغ اسعطساكا لمكنة ؤسمٓل ًَ الًغًل بلٓ الحوٕوّ ؤي المثال.
القًاع الصىفی فی أدب يحيی حقی
بن ٔحٕٓ حوٓ ًاتاة ػمٕان العدستاّ ،ساني كآ مىُداٍ األدتآ مساني العدستاّ
يالمطاَدِ ،بلٓ خاوة الثواكّ ؤي الوساءِل كعاإثسٌ تالعػاًف هادٔ ل بذ لا ٔنعان تالعػاًف
تًغلٍ ثواكّ بم كٓ مسحنّ المساَوّ ،ث تالطسٔؼّ اإلسالمّٕ ا تؼامّ ا تًغالُا ػنماا ،أليل
مسِ كٓ مدزسّ الحوًمل تٕىما ذاب مىر وؼًمّ ؤظلازٌ كُٕا تًغلُا بقازا اخعماػٕا يتٕ ٕاال
كالعػًف مرَة ؿٕس كسدْ ،م ٔعحون بم ؾمه وكام اخعماػٓ معساتف ،لٌىٍ ٔكلاس ػنآ
ضلا وماذخٍ األدتّٕ كٓ ضٌل ؤتكال ٔسمُ تمٕس خاظ ًَ ،خالغّ كٌسّٔ(أدًٔلًخّٕ)
لمؼعودات الطؼة المػسْ ،يزئٔعٍ لػاًكٕعُ  ،كععكاًز اتداَاات ؤتكالاٍ تكاًزا مادكًػا
تةٔمان مه وًع مػسْ ؿامؽ يضلٕق ،مسعسن دئيبَ ،اً قااتغ العادٔه لادْ الطاؼة
المػسْ.
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إطار القًاع البيئی
تؼد الثٕ ّ تؼامّ ،مادِ خٕدِ لدزاسّ العكًز امخعماػٓ ،يولسإّ الطاؼة المؼثاس ػىاٍ
يػه يخداوٍ ،داخل الىػًظ األدتّٕ ،يؤثس َرا العكًز كٓ األدب ولسٍ ،يؤسانًب مؼالدعاٍ
كٓ األػمال األدتّٕ.
كننثٕ ّ ؤثس ًثٕس كٓ األكساد الارٔه ٔؼٕطاًن كآ ًىلُاال ٔسامٓ السؾاً لُارا األثاس
مؼأطّ ،تٕىما مىايؤتٍ ياليسيج ػنٍٕ ٔسمٓ اوحساكال يلٌٓ ٔحدث َرا األثس كآ الطيػإّ
متد مه العلاػل تٕه الرات اإلوساوّٕ يالظسيف امخعماػّٕ ،يلُرا ًان مه الؿسيزْ -حعٓ
ٔع العطٌٕل المثاالٓ لإلوساان -ؤن تٌاًن َىااى مكايػاّ يمسيواّ ،تناي المسيواّ كآ
الطيػّٕ اإلوساوّٕ َٓ العٓ تعٕذ لُا العإثس يالعإثٕس تحسة اإلمٌاوات المعاحّل يهد ؿؿات
اللنسلّ الودٔمّ وظسَا ػه َرٌ الؼمنّٕل بذ وظست بلٓ الكثٕؼّ اإلوساوّٕ وظسِ خامدِ ؿٕاس
معكًزِ كؼدتُا ملًُما م ٔعـٕس وعٕدّ الماثسات الثٕ ّٕ الميعنلّ ،يخااءت دػاًْ الـسائاص
كإًدت َرا الملًُم خمًدا يثثاتا تما ؤَؾْلَعٍْٔ ػنٓ الكثٕؼّ اإلوساوّٕ مه مًٌوات "ؿسٔصّٔ"
ٔعلن كُٕا خمٕغ ؤكساد الدىا الثطسْ ،يم تػٕثُا آثاز الثٕ ّ بم وادزا.
يالملًُم الحدٔث لنطيػّٕ اإلوساوّٕ ٔىظس بلُٕا ػنٓ ؤوُا قٕؼّ مسوّ ،تعطٌل تعلاػنُا
مغ الؼىاغس الثٕ ّٕ الميعنلّ ،مه خالل العإثٕس المعثادل تٕىُماال ؤي ماا ٔسامٓ تمكايػاّ
الطيػّٕ اإلوساوّٕ لنظسيف الثٕ ّٕ المحٕكّ تُا ،يهد اسعوس ملًُم المكايػّ كٓ الثحاًث
الحدٔثّ ،مه خالل الثحًث الٌثٕسِ العٓ ؤخسٔت كٓ َرا المدال ،يترلي تًٌن الطيػإّ
اإلوساوّٕ َٓ وعاج َرا العلاػل المساعمس تإه الكثٕؼاّ اإلوسااوّٕ يتإه الؼىاغاس الثٕ اّ
الميعنلّ.
ياألدٔة ا تًغلٍ ضيػّٕ اخعماػّٕ ياهؼّ تحت سانكّ مااثسات تٕ ٕاّ ا َاً بوساان
اخعماػٓ ٔؼٕص كٓ تٕ ّ ذات تؼد خمالٓ يذات غثـّ اخعماػّٕ خاغّل لٌىٍ ٔعمٕاص ػاه
ؿٕسٌ مه الثطس تدزخّ حادِ مه العًتس امولؼالٓٔ ،حٌمُا ئسٕكس ػنُٕا ذًاء حاد ٔعحًل
كٓ مًاهق امولؼال بلٓ بحسا ػمٕنل كةذا ًان األدٔة ًائىا تطسٔا ػادٔا م ٔيعناق ػاه
الثطس الؼادٕٔه كٓ الىًعل بم ؤوٍ ٔيعنق كآ الدزخاّ ،يَارا اللاسؼ ٔواًد تالعثؼٕاّ بلآ
اكعساؼ ؤوٍ ٔؼٕص كٓ تٕ ّ اخعماػّٕ مؼٕىّ ،يؤوٍ م ٔسعكٕغ ؤن ٔؼٕص يحدٌ مؼصيم ػاه
اٖخسٔه ،يؤوٍ ٔعثادل امحعٌاى تاٖخسٔه يالعؼامال مؼُا  ،يؤن َىااى تالؿاسيزِ ػالهاّ
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حعمّٕ تستكٍ يتستف ػمنٍ اللىٓ تالًاهغ الرْ ٔؼٕطٍل كالؼًامل الثواكّٕ المستثكّ تمدعمغ
األدٔة لُا ػالهّ تالمثدع ،يبذا ًان المدعمغ الؼام الرْ ٔؼٕص كٍٕ األدٔة لٍ مه العاإثٕس
ػنٍٕ ،ما ٔدؼنٍ كٓ ًثٕس مه األحٕان ؤسٕس مطٌالتٍ ،زَٕه اَعماماتٍ ،كةن الثٕ ّ الياغاّ
العٓ َٓ خصء مُ مه المدعمغ ،لُا مه العإثٕس ما ٔمٌه ؤن ًٌٔن محسًاا يمًخُاال كاال
ٔمٌه بثازِ مطٌنّ الوٕمّ الدمالّٕ لنىعاج األدتٓ ،ياإلتاداػٓ تؼاماّ ،بم ماه يخُاّ وظاس
اخعماػّٕل ألن العازٔخ امخعماػٓ يحدٌ ًَ الرْ ٔاثس تإثٕسا مثاضسا ػنٓ اإلتاداع ،ؿٕاس ؤن
األثس المُ الرْ ٔعسًٍ المدعمغ كٓ الله م تد مه ؤن ٔع ػاه قسٔان يساف اخعمااػٓ
معيػع ،يمه َىا كةن الوٕمّ الدمالّٕ م تد مه ؤن تظل تالؿسيزِ هٕمّ اخعماػّٕ.
يػنٓ السؿ مه توازب األسالٕة اللىّٕ لدْ ًعاب األدب امخعماػٓ ،بم ؤوٍ تدا ياؾحا
بٔثاز ًل مىُ لىًع خاظ مه هؿأا المدعمغ يمطٌالتٍ ،ؤلحت ػنٕاٍ ياساعحًذت ػنآ
اَعمامٍ اللىٓل كن ٔحػس ٔحٕٓ حوٓ ولسٍ كٓ ػال الكثواّ الًساكٓ ،كآ المدٔىاّل ؤي
ٔوعػس ػنٓ زئّٔ الؼال ػثس مىظًزَا الكثوٓ ،ػنٓ الؼٌاا ماه مؼظا مؼاغاسٍٔل يلٌىاٍ
حايل ؤن ٔودم بلٓ خاوة ضسائحُا المعؼددِ ،ؤتىاء الواع امخعماػٓ كآ المدٔىاّ يالوسٔاّ
ػنٓ السًاءل كحلل ػالمٍ األدتآ تالؼدٔاد ماه الىمااذج الثطاسّٔ الموُاًزِ ،يالثسٔاّ كآ
بوساوٕعُا ؤي تدستعُا ،ػنٓ السؿ مه َامطٕعُا امخعماػّٕ تػاًزِ ٔؼاد مؼُاا ػالماٍ ماه
ؤيسغ الؼًال الوػػّٕ زهؼّ ،ي لرا تؼد الثٕ ّ المػسّٔ ا مؼٕىّ مسماِ ،ؤي مًغًكّ ،ؤي ؿٕاس
ذلي ا مه ؤتسش سمات ؤدب ٔحٕٓ حوٓل كاتداٍَ بلٓ الثٕ ّ المػاسّٔ مظُاس ماه ؤيؾاذ
المظاَس العٓ تعػل تالحدث يؤسنًب ٌَٕنعٍ داخل ؤػمالٍ األدتّٕ.
يل ٌٔه حوٓ سكحٕا كٓ ذليل تل ؿاظ بلٓ ؤػمام المدعمغ لٌٕطاق ػاه األساساز
الياغّ ،ياليالػّ كٓ تًٌٔه اليػائع امخعماػّٕ لثٕ ات مػس العٓ ػأطُا كآ الػاؼٕد
ؤي الدلعا ؤي الواَسِ ا"الثٕ ّ األم" تالىسثّ لٍ ا كود زًص تػًٔسٌ لعني المؼأطات ،خـساكٕا،
حًل محًزٔه زئٕسٕهل ؤيلُما 4الوسّٔ المػسّٔل كٓ الػؼٕد تياغّل يثاوُٕما 4حٓ السإدِ
شٔىة الطؼثٓل ألوٍ ؤخنع ا ؤٔما بخالظ ا لُرٌ الثٕ اتل بذ ظل مينػا مـسما تُاا حعآ
كٓ مـعسب ػمنٍ دٔثنًماسٕا خازج مػسل كٕرًس ؤوٍ ًعة مؼظا ًعاتاتاٍ ػاه الػاؼٕد ،ؤي
الثٕ ات الطؼثّٕ األخسْ ،يًَ خازج مػس ،يهد تدا ياؾحا َرا األمس ،الرْ ؤكاد كآ الًهات
ولسٍ الٌاتةل بذ ؤتٕذ لٍ السغد المسعًػة ،مه الياازج ،كآ الًهات الارْ ٔحاعله كٕاٍ
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تعطٌٕل حٕادْ حس يدهٕن لنثىّٕ الداخنّٕ لنثٕ ّ العٓ ٔؼسؼ لُا ،دين اليؿًع لسإكسِ
امولؼال الًهعٓ ،يًَ ؤمس ػاد ػنٓ ؤدتٍ تيػٕػّ تٌاد تعالضٓ ػىد ؿٕاسٌ ماه الٌعااب ،بذ
ؤتٕذ لٍ امودماج كٓ الثٕ ّ ،ث العسامٓ ػنُٕا ،يزئٔعُا مه الياازجل كنماا ساس تسًٕثُاا
الداخنٓ يتًاقىٍ كٓ حٕادّٔ المعإمل ،ث ؤحاـ تٌٕاوُاا الٌُٕنآ ،ييخُاّ وظاس الٌٕاواات
المدايزِ لُا.
كإدب ٔحٕٓ حوٓ ؤدب اخعماػٓ ٔحايل تػًٔس هكاع مه المدعمغ المػسْ كٓ تٕ اتٍ
الميعنلّ يالمىًػّ ،داخل بقاز تازٔيٓ غسٔذ ؤي ؾامىٓ ،ؤي كآ حال ماه ذلاي اإلقااز
ؤحٕاوا  ،ئعىايل تالعحنٕل وماذج تٕ ّٕ ماه خاالل تناي الطيػإات العآ ٔوادمُاً ،ماا
ٔعىايل ا تالًغق ا ؤماًىٍ يَٕ عٍ امخعماػّٕل يًَ ؤٔؿا ٔواق ؤماام العحاًمت الحؿاازّٔ
يالمعـٕسات امخعماػّٕ ،معإمال ،زاغدال ٔعؼمن كٓ تحنٕل الثٕ ات الساًىّ لٕػالُا يغالا
زؤسٕأ ،ودم مه خاللٍ غًزِ اخعماػّٕ واغؼّ كٓ تدستّ بوساوّٕ ؤي اخعماػٕاّ ،ذات وماف
ثسْ الدملّ ياإلٔحاء ،ؤي ٔسغد حسًّ تٕ ّٕ مه خالل زغادَا زغادا ؤكوٕاا كآ تػااػدَا
الدزامٓ .كود ػاش حوٓ معىوال تٕه تٕ ات ضدٔدِ العىًع يامخعالف ،تل يالعىاهؽ ؤحٕاوال
يهد ؤكاد مه ًل تني الثٕ ات ،تًػٓ يػمن اوؼٌسا ػنٓ ما ٔودمٍ كآ ؤػمالاٍ ماه غاًز
تٕ ّٕل كالػًزِ الثٕ ّٕ العٓ ٔؼثس ػىُا ماثناّ ا تًؾاًح المؼأطاّ ا كآ ذَىاٍ ،تٌال ماا
تطعمل ػنٍٕ مه هؿأا اخعماػّٕ يتحًمت حٕاتّٕ ،يمعـٕسات حؿازّٔل كٌل ذلي ٔمصخٍ
توؿأاٌ العٓ ٔؼثس ػىُا مه يخُّ وظس ضيػّٕ ،ذات ػمن ثوااكٓ يخثاسِ بوسااوّٕ تالـاّل
كؼالح الحٕاِ كٓ المدٔىًّ ،ما ػالح الحٕاِ كٓ السٔاق ،يقاسح هؿاأا الحٕااِ كآ الثٕ اات
الطؼثّٕل ًما قسح هؿأا ؤخسْ مًاشّٔ ،اسعمدَا مه تٕ ات تسخًاشّٔ ،ؤي ؤزسعوساقّٕل يبن
ًان تىايلٍ لنمدٔىّ هد اخعنق ػه تىايلٍ لنسٔقل كلآ السٔاق وظاس وظاسات المساهاة ماه
اليازج ،مُما حايل العؼمن كٓ تٕ اتٍ يتدازتٍل تٕىما ًَ كٓ ًعاتاتٍ ػه المدٔىّ وظاس بلا
ًل قثوّ مه الكثوات ،العٓ تؼسؼ لعودٔمُا ،وظسِ ضامنّ مه الياازج ،يؤخاسْ كاحػاّ،
مه الداخل ،كُٕا كُ اليثٕس المؼأص ؤًثس مه اوكثاػات السهٕة الكازت ،كلٓ ًعاتاتٍ ػه
الػؼٕد هدم ضسٔحّ ياحدِ َٓ المدعمغ يًل ًعاتاتٍ تديز كٓ كني اسعٌمال غًزِ ذلي
المدعمغ المدَصل ؤما ًعاتاتٍ ػه المدٔىّ كود هدم مه خاللُا الكثوّ الػـٕسِ ممثنّ كٓ
الؼائنّ ؤي األسسِ ،يالكثوّ الٌثٕسِ ممثنّ كٓ تٕ ّ اخعماػّٕ ًامنّ.
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يلؼل ؤَ ما ٔنلت الىظس كٓ وعاج ٔحٕٓ حوٓ تؼاماّ ،ؤن الطاسٔحّ امخعماػٕاّ العآ
ػٔىٓ تُا ،يتًكس ػنٓ تػًٔسَا ًاوت َٓ الكثوّ الٌادحّ المكحًوّ تمساعًٔاتُا الميعنلاّ،
مه تٕه قثوات المدعمغ المػسْ ،مه خالل وماذج تٕ ّٕ مدسدِ ؤًثس مىُا تٕ ّ تؼٕىُاال
حعٓ ؤوىا ا كٓ تؼؽ الحامت ا ػنٓ السؿ مه يخًد تػاسٔذ محادد تاسا تٕ اّ مؼٕىاّل
لٌىىا وطؼس تإن تٕ ّ "ًًم الىحل" مثال ،كٓ زيأاّ "الثًساكدٓ" ،تٕ اّ مثالٕاّ ،لؼاسؼ
هسًِ الػؼٕد ،كًُ ٔسًه بلٓ تٕ اات ضاثٍ مثالٕاّ ،األماس الارْ ٔحاًل الثٕ اّ المدُسٔاّ
الػـٕسِ بلٓ تٕ ّ تمثل تمثٕال دهٕوا الثٕ ّ السئٕسّ العٓ تىكنن مىُاا ،ؤي تنعوآ تُاا كآ
خػٕػّ ذات ػمن.
يخدٔس تالرًس ؤن حوٓ تنـت دزخّ ازتثاقاٍ تالطاؼة المػاسْ ؤن حاًل الثٕ اّ بلآ
"ضؼثٕات" بما زٔق ؤي مدٔىّل يًَ ػىد تؼسؾٍ لنثٕ ّ الحؿسّٔ كآ المدٔىاّ ،واساٌ ٔيعااز
مىُا الداوة الطؼثٓ ؿالثا ،ؤي بظُاز اموعواد الالذع مه الدًاوة األخسْ يسنثٕاتُال يًَ كٓ
ذلي ٔعما مغ وظسّٔ َٕثًلت تٕه العٓ تسْ ا مه تٕه كسؾٕاتُا ا ؤن «كٓ ًل مدعمغ
ؤوًاػا مه الىا  ،يكٓ ًل وًع ؤوا معطاتًُن كٕما تٕىُ ٔ 4عةحِدين كٓ ؤحاًال مإالدَ
يوطأتُ  ،ئعلوًن كٓ مػالحُ يحاخاتُ يؤذياهُ يػاداتُ يثواكاتُ ً ،ما ٔعلوًن كٓ
تًاقىُ ل كةذا زؤْ المسء ياحدا مىُ كود زآَ خمٕؼا»(ؿىٕمٓ)012 4ليماه ؤهكااب َارا
امتداٌ كٓ كسوسا تناصاى ،ثا خاًل زيماان ،يماه تؼادَما كآ اودنعاسا ؤزوًلاد تٕىٕات،
يخالسًزثٓ.
يلؼل يزاء اخعٕاز ٔحٕٓ حوٓ لُرا العًخٍ الطؼثٓ ،ؤياإلوساوٓ ،ما ٔعمعغ تٍ مه مؼسكاّ
دهٕوّ تإحًال تني الكثوّ ،يخثستٍ الؼمٕوّ تؼاداتُا يتوالٕادَال لىطاإتٍ األيلآ كآ حآ
السٕدِ شٔىة ،ث تىونٍ مغ األسسِ كٓ ؤحٕاء ؤخسْل َٓ ضؼثّٕ ًرلي.
يهد اوعثٍ الٌعاب ياألدتاء بلٓ ؤَمّٕ يخاًد بقااز تٕ آ ياؾاذ المؼاال  ،تاديز داخال
حديدٌ ؤػمالُ الًاهؼّٕل كندإ الٌُعةاب ؤحٕاوا كٓ تؼؽ ؤػمالُ بلٓ اساعيدام هىااع سااتس
ٔعيلٓ يزاءٌَ ،ازتا مه ياهغ تٕ عٍ ،ؤي ؤن ٔسعيدم ًرلي َرا الوىاع لٕيلٓ تٕ عٍ محاايم
كسؼ ياهغ ما ،مه خازخُا ،ػنُٕا.
يهد ٔسخغ السثة األهًْ كٓ َسيب الٌعاب مه ياهغ تٕ ااتُ بلآ زؿثاعُ كآ ػادم
امغكدام تعوالٕد يػادات مدعمؼاتُ ل كلٓ مكنغ الوسن الؼطسٔهً ،اوت الؼالهاّ الؼاقلٕاّ
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تٕه السخل يالمسؤِ محسمّ كٓ مدعمؼىا المػسْ ،مادامات ؿٕاس ضاسػّٕ ،كنا ٌٔاه ؤماام
الماللٕه يسٕنّ لنعؼثٕس ػه ؤحداث مه َرا الوثٕل سًْ الندًء بلٓ تٕ ّ الوىاع.
ياألمثنااّ ػناآ َاارا الىااًع مااه األقااس الثٕ ٕااّ ًثٕااسِل لؼاال ؤضااُسَا زيأااّ «يزهااّ
اٖ »(4350م) ألمٕس الطؼساء ؤحمد ضًهٓل العٓ تػًز حٕاِ منٌاّ الؼاسب الىؿاسِ تىات
الؿٕصن العٓ تيًن ؤتاَا يهًمُا مه ؤخل حثُا لألمٕس سااتًز هائاد خىاًد اللاس ل يمىُاا
زيأّ «اللعاِ الٕاتاوّٕ»(4350م) لحسه زٔاؼ ،يًنعاَما تساوف ػنآ ياهاغ ًاتثُاا ،ماه
خالل السمص الرْ ٔسعيدم الوىاع الثٕ ٓ العإزٔيٓ كٓ األيلٓ ،يالدـساكٓ كٓ الثاوّٕ.
َرا الىًع مه األقس الثٕ ّٕ اووسؼ يحل محنٍ اإلقاز الًاهؼٓ ،الرْ َاً خاازج اإلقااز
الثٕ ٓ الموىةغ ،ؤي المدسد ا ؤُٔما ا تل ًَ يغق تٕ ٓ ياهؼٓ ،ػنٓ وحاً ماا كؼال محماًد
الثديْ ،ث ا كٓ خٕل تالٍ ا تُاء قاَس ،كٓ تؼؽ ًعاتاتُما ػه زحالتُما ،يما ػأطاٌ مه
تٕ ات.
يًان لٕحٕٓ حوٓ ديزٌ كٓ تكًٔس َرا اإلقاز ياسعيدامٍ تماا ًٔاكان ؤسانًتٍ يزئٔعاٍ
اللىّٕ ،العٓ ٔؼالح تُا ؤػمالٍل كؼمد بلٓ كٌسِ الوىاع ولسُا ،لٌىٍ تدم ماه ؤن ٔساعيدمُا
ًَ تًغلٍ ماللا ،دكغ بحدْ ضيػٕاتٍ لنوٕام تُرا الديز ،كا(مازْ) كٓ زيأعٍ «هىادٔل ؤم
َاض » ،ػىدما ؤزادت ؤن تُىَلِّسَ بسماػٕل مه الحٕااِ الدماػٕاّ يسإادِ هاًاوٕه الؼًاقاق
اإلوساوّٕ العٓ تعس تُا تٕ عٍل ل تػسح لٍ ترلي مثاضسِ ،يبوما وونت لٍ مطُدا مًاشٔا َاً
مطُد الوىاع الثٕ ٓل بذ ياشوت تال تػسٔذ تٕه الثٕ ّ الطؼثّٕ العٓ تؼعمد العًاًل بماما لُال
يتٕه المسؾٓ الؿؼلاء الرٔه ٔكٕل الدنً تداوثُ  ،ئيع تؼكلٍ مىُ  ،مه ٔنحه كٍٕ
آثاز تيسٔة الصمه لؼونٍ يؤػػاتٍل يما ؤًثسَ كٓ ؤيزتا ،يكٓ الطسم ؤٔؿا ،كنما زؤت ماازْ
حنوّ المسؾٓ يالمُصيمٕه تكثن ػنٍٕل ػنمعٍ ؤن «َامء الىا ؿسهآ ٔثحثاًن ػاه ٔاد
تمعد بلُٕ ل كةذا يخديَا ؤؿسهًَا مؼُ ل ؤما َرٌ الؼًاقق الطسهّٕ ،كُٓ مسذيلّ مٌسيَاّل
ألوُا ؿٕس ػمنّٕ يؿٕس مىعدّ ،يهًتُا كٓ الٌعمان م كٓ الثًح»(هىدٔل ام َاض .)94 -95 4
كةن يؾغ الوازت ؤي الثاحث الثٕ ّ الطسهّٕ محل الثٕ ّ الـستّٕ كٓ َرا المطُد ،لنما
ػه هسب الحديد الًاؾحّ المطٌنّ لنوىاع الثٕ ًٓ ،ما زسمُا الٌاتةل بذ اػعمد ػنٓ كىٕاّ
"العؼسٔؽ" ،العٓ توًم ػنٓ ؤسا مىُا كٌسِ الوىاع ،تًخٍ ػام.
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المتصىفىو وبيئاتهن
ؤتسش ٔحٕٓ حوٓ كٓ مؼظ ؤػمالٍ ووكّ املعواء تٕه الدٔه يالحٕااِ امخعماػٕاّل ًماا
حايل ؤن ٔاًد تسكنٍ كٓ ًعاتاتٍ ،ؤن العػاًف الحوٕوآ َاً اهعاسان محثاّ ات تالؼمال م
العًاًل يهكغ الػنّ تاإلوساوّٕل يَرٌ وظسِ واكرِ حايل مه خاللُا حوآ ؤن ًٔؾاذ ،بلا
خاوة ملًُمٍ لنػًكّٕ ،غًزِ الًؾغ امخعماػٓ المؼاغس لٍ ،يَرا األمس ًَ الارْ ٔسكؿاٍ،
كود لما اتٌام يهؼًدا ػه الدد يامخعُاد يالؼمل.
كن ٌٔه مثؼث مٕنٍ بلٓ العػًف ،مىكوٍ الىظسْ يحدٌل تل سٕسِ ؤئمعٍ ،ؤْ "اإلوسان
هثل مرَثٍ"ً ،ما ٔوًلل يًَ تديزٌ مىكن غًكٓ ،بذ ؤن الطٕخ الودئِ ،ؼدد مه األساا
السئٕسّ كٓ تىّٕ الىظام الػًكٓل لٌه حوٓ ًان كٓ ًعاتاتٍ األدتًّٕ ،ماا َاً كآ حٕاتاٍ،
ؿٕس معٌنقُٔ ،سع بلٓ المؼىٓ ،تٕىما ٔعإوٓ ،ؤي ٌٔاد ٔـؽ قسكاٍ ػاه الطاٌل ،خاغاّ بذا
ًان ؤخًفٓل كًُ ل ٔيعس هديِ ٓم ٕؼنَما ٔم ٓؼنِّماال تال اوؼكاق وحاً ومااذج اخعماػٕاّ ػادٔاّ،
تؼسًُا الحٕاِ كععؼن مىُا مثالّٕ الىمف ،تٕىما الوديِ غاحة الىمف المثالٓ الرْ ٔحاايل
كسؾٍ ػنٓ اٖخسٔه ،ل ٔؼعه تٍ ٔحٕٓ حوٓ ًثٕسا ،كٓ ؤػمالٍ.
يثمّ ساال ٔكسح ولسٍ َُىا "مه ًَ الػًكٓ ؟"ل لود قاسح حوآ سااام مُماا كآ
مؼسؼ حدٔثٍ ػه زيأّ ؤَل الٌُق لألدٔة تًكٕن الحٌٕ ل ٔوًلَ« 4ل لىصػات العػاًف
محل كٓ مػس..؟»(كدس الوػّالمػاسّٔ)491 4ل لٌاه َارا السااال ،ػنآ ؤَمٕعاٍ ،سااال
كؿًل ،م ٔىلٓ يخًد العػًف تًغالٍ ظااَسِ اخعماػٕاّ ذات خاريز ػمٕواّ كآ تاازٔخ
ييخدان الطؼة المػسْل ػنٕىا العسنٕ تُال لرلي تظل مثل َارٌ األسا نّ حاًل يخاًد
العػًف ،ؤس نّ خدلّٕ زادٌٔالّٕ .لود حدد ٔحٕٓ حوآ غاًزِ مثالٕاّ لنػاًكٓل م ٔاسْ
الػًكٕٕه بم مه خالل َرا الموٕا  ،تودز اهعساتُ مىاٍ ،ؤي اتعؼاادَ ػىاٍل كالػاًكًٕن
ػىدٌ «ًنُ ؤوا معمٕصين ػه توّٕ الينن تُصِ ػىٕلاّ تساعإثس تحٕااتُ يساؼُٕ كآ
الدوٕا ،يم ػدة ؤن يغلًا ؤحٕاوا تالمداذٔةل بوُ كٓ الوٕثازِ ؤيتاز مؿثًقّ يكواا لنسان
المًسٕوٓ ،خُادَ لٕا لثكًلّ كٓ حسب ،ؤي لمدد دوًْٕ ،تل للي ؤؿالل السم يالثاقل
ػه السيح ،لعدد حسٔعُا يَدأعُا»(دمؼّ كاتعسامّ.)415 4
بن ٔحٕٓ حوٓ ٔوٕ تػًزٌ ػنٓ كٌسِ تأشز الىماذج الثٕ ّٕ الوائ تطاٌل قثؼآ تإه
الكثوات امخعماػّٕ ،بذ "م خالظ لمػس بم ػنٓ ٔاد مدُاًد مطاعسى ٔثارل كٕاٍ ًال
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ضيع ؤهػٓ ما لدٍٔ دين الىظس بلٓ مىلؼعٍ المثاضسِ»(كدس الوػّ المػسّٔ)491 4ل كُارا
العااأشز كسؾااٍ تثااأه المسااعًٔات العًٌٔىٕااّ داخاال الثٕ ااّ الًاحاادِ ،يخنلٕعُااا الثواكٕااّ
يامهعػادّٔ ،يكٓ ؾًء َرا العىًع الثواكٓ يامهعػادْ ،يالسؿثّ الػادهّ كآ مؼالداّ ؤدياء
المدعمغ ،هس ٔحٕٓ حوٓ المعػًكّ كٓ مػس بلٓ ؤوًاع ومكّٕ ،ؤَمُا وًع تميؿت ػىاٍ
وظسِ الطؼة السكحّٕ بلٓ العػًف 4كعني الىظسِ بما ضدؼت العٌاسل ياليمًل يالُاسيب
مه المس ًلّٕل ؤي خنوت ؤواوّٕ كسدّٔ لوكغ غنعُا تمه حًلُال يكٕماا ٔنآ ػاسؼ لاثؼؽ
تني األوماـ.
أيماط صىفية
ػسؼ حوٓ لنعػًف الثٕ ٓ ،يتٕ ّ العػًف ،كٓ مًاؾغ ًثٕاسِ ماه ؤػمالاٍ ،يتمىااَح
يؤسالٕة ميعنلّل كود اتيارٌ مسخؼاا ذَىٕاا ،ياتيارٌ كآ ماسات ؤخاسْ مسخؼاا ومكٕاا
تٕثًلًخٕا.
ا
أول المزجع الذهًی
تدخل الػًكّٕ كٓ تدستّ حوٓ األدتّٕ لعحعل مٌاوّ ػمٕوّ تًغالُا زاكادا ماه زياكاد
ثواكعٍ المثٌسِل لرلي وددٌ ٔسعيدم العػًف مسخؼا ذَىٕا ،لًٌوٍ ؤحد الوٕ اللاػناّ كآ
تطٌٕنٍ الًخداوٓ يامخعماػٓ ث الثوااكٓ كٕماا تؼادل كٕساعيدمٍ دين هػاد مساثن ،بذ
دخنت آثاز تني الثٕ ّ الًخداوّٕ بلٓ كٌسٌ يثواكعٍ مىر مسحنّ العًٌٔه الًخاداوٓ ،كىداد
ػىدٌ ؤللاظا يػثازات ضائؼّ تٌثسِ كٓ ؤػمالٍ َٓ ،مه غمٕ المىُح الػًكٓ ،مثال حنواّ
ذًس ،المطأخ ،ضٕخ الكسٔوّ ،ؤئمّ المراَة ،الراًسين ،ؤخرتٍ الداللّ بلخ ،حعٓ بوٍ سامٓ
مرًساتٍ(خنُٕا ػنٓ ات)ل يًَ تالؿسيزِ تؼثٕس غاًكٓ لماا ٔحمناٍ ماه اتدااٌ ٔادػً بلآ
العًًل ػنٓ اتً ،ما وددٌ كٓ هػّ «السسٔس الىحا » ٔػق "الست ػدٔنّ" تاإن «زؤساُا
كٓ تنلت مسعمس ٔمىّ ئسسًِ ،إوُا كٓ حنوّ ذًس»(ػىعاس يخًلٕٕاتَ ،)95 4ارا الًغاق
ولسٍ ٔػق تٍ الكلل الػـٕس "سًسً" كٓ ضٓء مه امسعكساد المًؾًػٓ داخل المسخاغ
الثواكٓ لنٌاتة ،مه خالل تودٔ غًزِ غاًكّٕ معٌامنأّ ،واًل« 4يدخنات ػنآ سًساً
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حمنعٍ ؤمٍ تٕه ذزاػُٕا ،يتدمؼىا حًلٍ وؿحي كٓ يخٍُ يسًساً ًطإخ الكسٔواّ تإه
الراًسٔه ،زؤسٍ ٔعكًح ًإوما ؤخرتٍ الداللّ»(ولسٍ.)13 4
ًما ؤن "حنوّ الرًس" ولسُا تعدسد لٍ تًغلُا مؼادم مظُسٔا كٓ ؤضٕاء ًٔمّٕ ًثٕسِ،
ؤي كٓ ملسدِ مه ملسدات الثٕ ّ ،مثل "سن اليدم النًلثٓ"ل كًُ «ؤضثٍ تحنوّ ذًس تػاؼد
تُ بلٓ السماء»ل يًَ "حنوّ ذًس" مؼنوّ تٕه األزؼ يالسماء ٔػؼدٌ غاثٓ غاـٕس ٔعإ
مػلس الًخٍٔ ،مطٓ كٓ كعًزُٔ ،ص زؤسٍ ٔمىّ ئسسِ»(ولسٍ.)91 4
ا
ثاييا المزجع الًمطی(التيبىلىجی)
اسعيدم حوٓ "العػًف" كٓ تدازتٍ األدتّٕ مسخؼا ألوماـ معثأىاّ ماه الىاا ل َارا
امسعيدام ؤثسْ تدازتٍ تطٌل ممٕصل بؾاكّ بلٓ ؤوٍ حااكه ػنآ سامت العىاًع اللٌاسْ
يالىمكٓ كٓ ؤػمالًٍ ،ما هدم غًزا مىًػّ لىماذج معـأسِ مىٍ.
ُ َ ِّ
المهذب
التصىف
تحدث حوٓ ػه وًػٕه مه ؤوًاع العػًف المُرِّبل كمىٍ ما ٔىصل بلٓ تالد مؼٕىاّ كآ
حوة مًسمّٕ محددِل ًـٕث مىُمس مه الُدأّ يالسحمّل يًَ العػًف المًسمٓ ،ياٖخاس
ًَ العػًف الكازت الرْ ٔكسؤ ػنٓ تٕ ّ ما تحنًل زخل غالذ دين هػد شمىٓ.
التصىف المىسمی
ألَل الػؼٕد مًاس ٔينػًن كُٕا إلغالح ما ؤكسدتٍ هسًِ الحٕاِ تٕىُ يتإه زتُا ،
كٕدددين كُٕا ػُدَ مغ ات تالكاػّ يالػثسل تني المًاس تحف زحالُا كًم تساح ؤٔامُ
ػىدما ٔىصل تُ قًاكًن مطًُزين تالعوًْ يالػالح يالًمٔاّ تل يلُاامء سانكان ًثٕاس
ػنٓ زػأاَ  ،كما بن ٔودم الًاحد مىُ ئىصل ػىد ؤحد مسٔدٍٔ حعٓ تىونة حٕااِ الثناد
مه الىوٕؽ كسادا ،بلٓ الىوٕؽ غالحا ييزػا يتُوٓ ،يتىكنن كٓ الدً وساائ َدواّ تطال
ًل تًاػث الحود ؤي الؿـٕىّ تٕه ؤيل ي اللالحٕه ،كاال تستٌاة خسٔماّ ياحادِ ،ئػاالذ
اليػ خػمٍ ،ئسعسد السخل مكنوعٍ ئسػٓ ات كُٕا ،ئؼرز الدائه مدٔىٍ ،يالسخال كآ
خطًع ياسعؼثاز ،تٌسً يخًَُ سؼادِ ًثٕسِل تل بن تؼاؽ َاامء السخاال ٔـاالًن كآ
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محثّ الطٕخ لدزخّ تػل بلٓ حد تياقق ماء يؾاًئٍ لنطاسب مىاٍ ،يم ٔسكاغ كماٍ ػاه
السواء حعٓ ٔديز ػنٓ توّٕ الدالسٕه لنعثسىل يالىساء ؤًثس مىُ سؼادِ ألوُاه ؤغاثحه
يؤيمدَه كٓ حسش الطٕخ المىٕغ ،يما ٌٔاد ذلي الطإخ ٔؼناه ػاه ػصماٍ السحٕال حعآ
ٔحنق ػنٍٕ زخل بم ؤهام ؤسثًػا آخسل كةذا اووؿٓ ؤهس زخل آخاس ٔمٕىاا مماثناّ(خنُٕاا
ػنٓ ات 400 4ا .)400
يًان حوٓ مه تٕه المطازًٕه كٓ بػالن الُدواّ يامحعلااء تالمطاأخ الًاكادٔه ،يبن
ًان األمس ػىدٌ تطٌل خصئٓ يتدزخّ مه السراخّ ؤهل مه سراخّ اللالحإه ،ألواٍ ًاان
كٓ الواَسِ مه تٕه المعسددٔه ػنٓ "مسدد السٕدِ ولٕساّ" ،ؤي"السإدِ سإٌىّ" لٕناّ
الحؿسِل كُامء المطأخ ٔمثنًن تالىسثّ لٍ «السنكّ الوادزِ ػنٓ تحًٔل حسًّ المدعماغ
مه اللًؾٓ بلٓ اإلوعظام»(ولسٍ.)440 4
التصىف الطارئ
يَىاى العػًف الكازت الرْ ٔكسؤ ػنٓ تٕ ّ ما تحنًل زخل غاالذ دين هػاد شمىآل
َرٌ الػًزِ مه غًز العػًف ،تىًػُٕا تسمٓ "تػًف الكًاكٕه"ل كًُ تػًف ٔحمنٍ دػاِ
قًاكًنٔ ،دًتًن الثالد ئطعُسين تالػاالح يالعوآ يالًمٔاّ ت ،م حاد لسانكاوُ ػنآ
مسٔدُٔ  ،ما بن ٔحنًن كٓ مًقه مه مًاقه ػطائسَ  ،حعٓ تىونة حٕااِ تناي الؼطاائس
بلٓ حنوات ذًس مًغًلّ م تىوكغل ًما ٔحعطد ؤَل تني الثٕ اات ألداء وساي ؤي مظااَس
دٔىّٕ مؼٕىّ ،احعطادا م ًٌٔن بم كٓ مثل َرٌ المًاس ل لرلي ًاان ولاغ َاامء ػظٕماا
يتإثٕسَ كٓ مسٔدُٔ ًثٕسا.
األيماط التجزبية
لود هدم حوٓ غًزِ تسدٕنّٕ مُمّ ،ذات دملاّ ػمٕواّ ،تثساف لىاا آلٕاات العػاًف
ظاااَسا يتاقىااا ،يولساإّ األهكاااب يؤديازَ ا  ،يتالهُٕااا مااغ ؤدياز ييخااداوات مسٔاادُٔ
يتالمرتُ  ،مه خالل ػسؾٍ لثٕ ّ العػًف يالمعػًكّ.
يهد ضاع كٓ ؤدتٍ ػدد مه األوماـ العٓ تمثل مدػٕٓ الػًكّٕ كٓ الثٕ ّ الطؼثّٕ العٓ
ػأطُال ؤَمُا ثالثّ ؤوماـ زئٕسّ4
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الىمف األيل 4ومف الٌسالٓ الُازتٕه مه المسايلّٕ امخعماػّٕ ،يهد ضدؼعُ تٕ ااتُ
ػنٓ ذليل بذ تماأل الكسكانً ،ل ػنٓ تٔـٕعٍل كالؼامّ تحاخّ بلٓ يسٕف يخاداوٓ ٔطاؼسين
كٓ حؿستٍ تإوُ ػنٓ موستّ مه غلاء السيح ،سًاء ًان َرا الًسٕف ساًىا[مثل سًز موام
ؤم َاض  ،ؤي الحسٕه ،يتؼنن المُصيمٕه يالمسؾٓ توؿاثاوٍ]ل ؤم يسإكا ماه تٕىُ [مثال
ضيػّٕ الطٕخ ؤتٓ السي ]ل كإيل ي الٌسالٓ ٔددين كٓ الىصيع وحً الػًكّٕ مندإ يثٕاسا،
يضٌال اخعماػٕا موثًم ،لنوؼًد ػاه الؼمال يػاه الساؼٓ لٌساة الاسشم ،يػاه اللاػنٕاّ
امخعماػّٕ.
ؤما بتاسإَ ؤتً خنٕال كُاً الػاًزِ المثالٕاّ لاىمف تٕ آ خاسب غاىًكا ماه األدياز
امخعما ػّٕ ،بذ اػعاد ؤن ُٔاسب ماه ديز بلآ ديز ،ماغ ؤيل تاًادز لنػاساع ػنآ الحٕااِ،
يالمصاحمّ الثٕ ّٕ ،كثؼد ؤن ًان ٔثٕغ الىا ٓ حصما مه "اللدل يالدسخٕس"ٔ ،ىاادْ ػنُٕاا
تستاتّ المنًلل تينٓ ػه َرا الديز ممسؤِ لُا غًت ٔاديْ كآ المٕادان ،يَِمَّاّ م تلعاس،
تىادْ ػنٓ تدازتُا تدؤب ؿسٔةل يل ٔدد "ؤتاً خنٕال" ساًْ مُىاّ العارًٕس السيحآ،
يالعنًٔذ تؼال الـٕة ،ذلي الىمف الرْ تسم لٍ هناًب المػاسٕٔه ،يتعلاػال مؼاٍ تاًد م
ٔيالكٍ خدل ؤي مٓىْكنل كإغثذ كٓ مُىعٍ الددٔدِ «زث الثٕاب ،ممصهُاا ،حاساس الاسؤ ،
حاكٓ الودمٕهٔ ،سٕس ًالمعسوذل بوٍ الثيًز ..ػمل ًٔاكن قثؼٍ»(ام الؼًاخص.)41 4
لٌىٍ سسػان ما تسى مُىعٍ الددٔدِ ا ؤٔؿا ا لمصاح خدٔد ،يتحث ػه مُىّ ؤخاسْ،
كن ٔدد سًْ سثٕل يحٕد ٔؼنٓ مه ضإن ؤمثالٍ مه الٌسالٓ ،بواٍ "العػاًف المصػاًم"،
كحٕىما سمغ غسخّ ػالّٕ تطن المٕدان" 4حٓ ،!..هًٕم "!..داػثعٍ خًاقسٌ ؤن ٔسني ذلي
الكسٔن ،يتؼد ؤٔام تسى "بتسإَ ؤتً خنٕل" مٌاوٍ يالعلت بلٓ المسدد يًَ ٔعمع ٔ« 4ا ؤم
الؼًاخص ،!..مدد »..كُرٌ الػٕحّ َٓ آخس ما ٔسعكٕؼٍ بوسان مه ومف بتسإَ ؤتٓ خنٕالل
ذلي الىمف المسعطسْ تٕه قثوات الطؼة المػسْل ئوًل حوٓ ػه ذليً« 4ان هد مل
الحٕاِ ،يزًثٍ اإلػٕاء يالؿؼق ،يشادت سحاتات ػٕىٕاٍ ،ياوحىآ ظُاسٌ ..ياتداٍ تيكاًات
معثاهنّ بلٓ موام ؤم الؼًاخص»(ولسٍ.)415 4
يًإن العػًف ًَ الثٕ ّ المثالّٕ لرلي الىمف امخعماػٓ المعإَاة لنعىااشل ػاه ديزٌ
ػىد المصاحمَّ ،رٌ اللٌسِ زاسيّ كٓ يخدان حوٓ مىر الثدأّ ،اسعواَا مه مؼأطعٍ لُرا
الػىق الرْ اشدحمت تٍ خىثات "السٕدِ شٔىة"ل تماماً ،ما ؤن السثاثّ يالورازِ يالمظُاس
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الٌسٍٔ ًاوًا ملاتٕذ مىصلّ "الطٕخ ؤتٓ السي " تٕه تالمٕرٌ يمسٔدٍٔ ،تناي المىصلاّ العآ
سًدتٍ ػنُٕ  .كالمس ًل ػاه يخاًد َارا الاىمف ا تالدزخاّ األيلآ ا بوماا َآ الثٕ اّ
المحٕكّل ألوُا زسيت لديز تٕ ٓ مه واًع خدٔاد َاً ديز الاا"م ديز"ل كإتاحات لُاامء
اليًالق ؤن ٔحسًًا دكّ المدعمغ ،ئوًديا حسًعٍ.
الىمف الثاوٓ 4األواوًٕن المحثًن لرياتُ ل ئىؿًْ تحت َرا الىمف وًػان ماه مادػٓ
المعػًكّ.
الىمف الثالث 4العػًف الصائق تٕه دزًات الطًُِ يدزخات العسهآَ .ارا الاىمف ٔوادم
غًزِ لمدػٕٓ الػًكّٕ ،الرٔه ٔيًؾًن غساػا تٕه الىصػّ الياغّ يالىصػاّ الثٕ ٕاّل كواد
تؼاوٓ الطيػّٕ امخعماػّٕ مه يخًب اموػٕاع لىصػات الثٕ ّ العٓ ٔؼٕطًن كآ بقازَاال
لرلي ودد ؤن العػًف تدمٕغ ؤوًاػٍ ا حوٕوُا يشائلُاا ا ٔعمسًاص كآ األمااًه الطاؼثّٕ
الوائمّ حًل مسًص دٔىٓ ،مثل ؤحٕاء السٕدِ شٔىة ،يؤم الـالم ،يالحسٕه ،يالسٕدِ ولٕساّ
يؿٕسَال يػنٓ ؤَل تني الثٕ ات ؤن ٔطٌنًا ؤولسُ كٓ ظل يؾؼُ الثٕ ٓ.
يمه ؤكساد َرا الىمف مه ؤوماـ الطيػّٕ امخعماػّٕ مٓهْ سٕؼاوٓ ا حعما ا مه تًخٍ
يخداوٓ ،ؤي خنوٓ ٔعؼازؼ مغ المعاح الوٕمٓ داخل بقاز تٕ عٍ ،كٓ الًهت الرْ م ٔمناي
كٍٕ اليسيج ػه زتوعُا ،كال ٔدد ؤماماٍ بم اساعيدام ضيػإّ الوىااع امخعمااػٓ ،تناي
الطيػّٕ هد تعكًز مه ػمنّٕ "خداع مادْ" بلٓ ػمنّٕ "اولػام ولسٓ"ل تإن ٔدد ذلاي
الىمًذج الثٕ ٓ كٓ ولسٍ وصػّ وحً الطٓء يووٕؿٍ كٓ يهت ياحد ،يلٕا تموديزٌ العينآ
ػه ؤُٔما ،يًَ ما ٔسمٓ تالوىاع.
اإلطار الًمطی(التيبىلىجی)
ًَ وًع ثالث مه غًز الوىاع الػًكًٓ ،ما زسمُا حوآ كآ ؤػمالاٍ ،يتودٔماٍ لعناي
الثٕ ّ الًخداوّٕ المعـنـنّ كٓ ولسّٕ ؤَل الثٕ ات الطؼثّٕ ،يؿٕسَا كٓ مػسل كىاساٌ ٔوادم
ذلي الىًع تإسنًب اإلقاز الىمكٓ العٕثًلاًخٓ ،كُاً ٔوادم وماذخاٍ ماه دػااِ الػاًكّٕ
يتٕ اتُ  ،م ًما َ كٓ الحوٕوّ يلٌه ػنآ ساثٕل المثاال ،داخال بقااز الاىمف 4ؤكاسادا
مدًُلٕه يتٕ ّ مثُمّ إلًساب الؼمل تٔؼدا ؤػمن مه تؼدٌ بذا يهغ كٓ ؤسس تٕ اّ محاددِ
يوماذج مؼٕىّل يهد ودذ حوٓ كٓ ذلي تعسسٕخ مدمًػّ مه األكٌاز ياللنسالات الػاًكّٕ
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إلهامّ غسحٍل كٓ مثل َرٌ الىماذج ،يهػّ «ماسآِ تادين شخااج» ،ؤكػاذ تناي الىمااذج
تميصيوُا الػًكٓ ،يبن ل ٔػسح ترلي بم تؼد اووؿاء كوستٕه ماه كواسات الوػاّل كُارٌ
الوػّ تحمل قاتؼا غًكٕا زئٕسال ممٕصا لُأ ،ىكنن مه كٌسِ كنسلّٕ َٓ مه غمٕ مىُح
اللٌس اللنسلٓ الػًكٓ ،تني اللٌسِ َٓ السؿثّ كٓ تدايش الًاهغ الياازخٓ ،يزتماا محايلاّ
بلـائٍ لعإًٕد الؼال الداخنٓ لنٌاتة الرْ اسعكاع ؤن ٔىدً مه شٔق الظاَسل يًإوُا تؼكٕىا
الىوٕؽ الثىائٓ لػًزِ المحاًاِ العٓ هدمُا ؤكالقًن لنلٌاس اإلوسااوٓل يحوآ كآ ذلاي
المىُح ؤهسب ما ًٌٔن بلٓ خًَس اللٌس الػًكٓ الرْ ٔسؼٓ بلٓ بكىاء الظااَس يغاًم بلآ
الدًَسل كالمعػًكّ ٔثحثًن ػه المثال الداخنٓ ،مه خالل تسهّٕ الىلا يتُرٔثُا ،يؿالثاا
ما تع َرٌ العسهّٕ تؼًن مه الوكة الرْ ٔنصمٍ المسٔد لصيم العنمٕر ألسعاذٌ.
يؤضٕس َىا بلٓ تىّٕ الوػّ يؤسنًب ػسؾُا ،ماًدا ػنٓ ػىػس امخعٕازل كعيعااز الوػاّ
مه مادِ الًاهغ ما تودم تٍ غًزِ ػه ذلي الًاهغ ،هد ٔحٌمُا مىكن ٔيالق ؤي ٔعىاهؽ مغ
مىكن الًاهغ ،يهد تحك مىكن الصمان يالمٌان يالسثثّٕ ،يهد ًٌٔن لُا مىكان الحنا ؤي
الٌاتً ل لٌىُا تظل تصػ ؤوُا غًزِ ما لنحٕاِ.
يتيجة البحث
لود ػاش ٔحٕٓ حوٓ تدستّ ًثٕسِ مغ السهٕةل كإتًاٌ كٓ الثٕت ،ث ًًَّن كٓ المدزساّ
مغ شمالئٍ مدمًػّ اسمُا «األخالم اللاؾنّ» مُمعُا مساهثّ سنًى شمالئُا يتػاسكاتُ
الينوّٕل كعني العدستّ ًاوت تالىسثّ لٍ ،الكسٔن الممُد ليصاوّ الىلا(الثاقه).
كالسهٕة كٓ «مسآِ تدين شخاج» لٕا مًؾًػا خازخٕا ،تل ًَ خصء ماه ؤخاصاء الارات
ولسُال بذ ٔالحوٍ تدؤب ياسعمسازّٔ مىر يػٓل يزتما ًان ذلي السهٕة ًَ الًػٓ ولسٍ ،ؤما
اليصاوّ ،كُٓ الاليػٓ ؤي الالضؼًز الميعصن كٓ الثااقه العآ ٔداة ؤن تؿا مدُاًم بذا
اوٌطق غاز مؼنًما كاوعلٓ ديز اليصاواّ ،ياوعٌُات خػًغإعٍل يم ٔمٌاه اوعُااى تناي
اليػًغّٕ بم بذا ؤمٌه تحًل اٖخس بلٓ األوااَ ،ىاا سٕىٌطاق غاىديم األساساز الراتٕاّ،
كٕىثت ضؼًز مإسايْ تاوعُاى ذلي الياظ.
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