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الملخص
ؤسْوت روبئ الذَٗاى فٖ حشکٔ التزذٗذ التٖ غوشت اٛدة الًشثيٖ فيٖ ثذاٗئ القيشى
الًطشٗي ٍٗجذٍ هي الٌهش فٖ قػبئذ کخ٘شٓ ثإى ضًش روبئ الذَٗاى حبٍل ؤى ٗقذم ؤفکبسا
رذٗذٓ ٍثذؤت الشغجٔ فٖ الخشٍد يلٖ التقبل٘ذ اٛدث٘ٔ القذٗؤ ٍاٛيشاف الطًشٗٔ السيبئذٓ،
بالّ ؤًْب لن تکي ثً٘ذٓ يي ؤرَاء الطًش القذٗن ثًذا کج٘شا .الخػبئع الفٌ٘ٔ للطًش يٌيذّن
تهْش فٖ روًْن ث٘ي الخقبفت٘ي الًشث٘ٔ ٍاًٝزل٘ضٗٔ ٍيٌذ روبئ الذَٗاى ًيشٕ بتخيبرّن
الطًش تًج٘شا يي الٌفس اًٝسبً٘ٔ ٍهب ٗتػل ثْب هي التيإهتت الفکشٗئ ٍالٌهيشات؛ ٍفيٖ
رلک ٗطجَْى کخ٘شا هي الطًشاء الشٍهبًس٘٘ي دخلت الزوبئ فيٖ تًشٗي ؤغيَل الطيًش
ٍهکًَبتِ الشئ٘س٘ٔ الًبقفٔ ٍالخ٘يبل ٍالفکيشٓ ًٍيشٕ ؤٗؿيب الػيَسٓ الوَسي٘ق٘ٔ ٍالَحيذٓ
الًؿَٗٔ ٍکبًَا ٗط٘شٍى دائوب بلٖ تضاٍد ّزُ الًٌبغش ٍثزبًجِ اّتوَا ثبلوؿيوَى فتٌيبٍلَا
اٝحتفبل ثبلوًٌٖ ٍيذم اٝحتفبل ثبلػ٘بغٔ .بى هٌبّزْن فٖ الذساسٔ اٛدث٘ئ تبثًئ هيي
ؤسسْن الٌقذٗٔ ٍتقَم يلٖ ًهشٗٔ اٛدة يٌذّنٍٗ .زذس ؤى ًتيزکش ٌّيب ثيإى سغين ّيزُ
الوهبّش الوطتشکٔ ًشٕ ؤى الذساسٔ ٍالٌهشٗٔ اٛدث٘ٔ يٌذ الًقبد ٍالوبصًٖ تختل اختتفيب
ٍاؾحب يي الٌهشٗٔ اٛدث٘ٔ يٌذ يجذالشحوي ضکشٕ.
الکلمات الذلیلیة :روبئ الذَٗاى ،الطًش ،الٌهشٗٔ ،القػ٘ذٓ ،التزذٗذ.

* يؿَ ّ٘ئٔ التذسٗس ثزبهًٔ الخَاسصهٖ ،قْشاى ،اٗشاى(ؤستبر هطبسک).
** قبلجٔ الذکتَسا ثزبهًٔ فشدٍسٖ هطْذ ،هطْذ ،اٗشاى.
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المقذهة
هي ّٖ روبئ الذَٗاى؟ ٍهبرا کبًت ؤّذافْب؟ ٍهبرا قشحت هي اٙساء ٍالٌهيشات ٍهيبرا
فًلت؟ هي الػًت ؤى ًح٘ف ثبلطًش الًشثيٖ الحيذٗج ٍالخكيف الذساسي٘ٔ الوًتويذٓ فيٖ
هذسسٔ الذَٗاى ،بال برا کبًت هقبلٔ ؾخؤ ،هالفٔ هي ؤريضاء ييذٓ ٍهيي رْئ ؤخيشٕ ؤى
هًهن الذساسبت التٖ تًشؾت ٛيؿبء روبئ الذَٗاى اًػشفت يي الجحج فٖ بًتبرْن بلٖ
الجحج فٖ ح٘بتْن ٍؤحذاث يػشّنٍ ،هحبٍلٔ تقَٗن دٍسّن ٍضخػ٘تْن ؤکخش هي الجحيج
فٖ بًتبرْن ٍهي هٌبقطٔ آساءّن هٌبقطٔ يلو٘ٔ ربدٓ تْذف بلٖ ث٘بى هب لْن ٍهب يلْ٘ن.
ٍقذ اقتؿٖ الوٌْذ الًلوٖ ٍالتبسٗخٖ فٖ الجحج ثزًل القسن اٍٛل يي الح٘بٓ اٛدث٘ئ
ٍالٌقذٗٔ يلٖ روبئ الذَٗاى حتٖ ٗتج٘ي ٍؾى ؤيؿبء روبئ الذَٗاى فٖ التبسٗخ الفکيشٕ
تجٌ٘ب ٗتؿح هٌِ ؤّن ٍؤثشص هًبلن التفک٘ش الزذٗذٓ التٖ ؤتت ثْب فٖ الطًش.
فجذؤت ثبلتوْ٘ذ الزٕ ًٗشؼ لوَقى الطًش الحذٗج هي هس٘شٓ الطًش الًشثيٖ الوًبغيش
يجش التإسٗخ ،نٌبً ؤى ّزُ اٝؾبءٓ الثذ هٌْب ل٘جػش الكشٗي اليزٕ ٗسيلکٍِ ،الوسيبس اليزٕ
ٌْٗزِ .ؤّن اٛحذاث الکجشٕ التٖ ؤحشت فٖ ح٘بٓ الوػشٗ٘ي الٌفسي٘ٔ ٍالًقل٘ئ ٍسيبّوت
فٖ تطک٘ل الطخػ٘ٔ الوػشٍٗٔ ،يولت يلٖ خل الق٘ن اٛدث٘ئ فيٖ ّيزُ الفتيشٓ ثػيَسٓ
هزولٔ ّٖ الحولٔ الفشًسٍ٘ٔ ،الٌْؿٔ الخقبف٘ٔ ٍالًوشاً٘ٔ فٖ يػش هحويذيلٖ ٍاسيوبي٘ل
حن فتشٓ اٝحتتل ٍقذ کبى الْذف هي رکش ّزُ اٛحذاث َّ ث٘بى ؤحشّب فيٖ الًقل٘ئ ٍفيٖ
الٌفس٘ٔ الوػشٗٔ ٍؤحشّب فٖ خل الق٘ن اٛدث٘ٔ ٍاحذاث الزذٗذ هي الهَاّش فٖ الطًش.
ٗتحذث فْ٘ب يي ح٘بٓ الزوبئ الذَٗاى هي ح٘ج الٌطإٓ ٍيتقٔ ؤفشادّب ثًؿْن ثيجًؽ
ٍالخػَهٔ التٖ ٍقًت ث٘ي الوبصًٖ ٍضکشٕ ٍهَقي الًقيبد هٌْيب ،لتج٘ي٘ي الًَاهيل التيٖ
سبّوت فٖ تکٌَْٗب الفکشٕ ٍالتٖ تتکَى هي حػ٘لٔ نشٍف ح٘بتْن الخبغئٍ ،الوَاّيت
ٍالقذسات التٖ ٗوتبص ثْب کل فشد هي ؤفشاد الزوبئ ٍتحذٗذ الفتشٓ التيٖ اسيترشقْب ٍريَد
الزوبئ حن تحذٗذ الشائذ لْب .حن القسن الخبلج ٗطتول يلٖ هَؾَي٘ي؛ اٍٛل هفَْم الطًش
يٌذّن ٍالخبًٖ ؤغَل الطًش فٖ تػَسّن.
ّزا الجبة ًٗكٖ غَسٓ ٍاؾحٔ يي تػَس ؤيؿبء روبيئ اليذَٗاى للطيًش فتحيذث ييي
هفَْم الطًش ٍؤّذافِ ،کوب ٗتحذث يي تػَسّن للًبقفٍٔ ،الخ٘بل ٍاللرٔ ٍالَحذٓ الًؿيَٗٔ
فٖ القػ٘ذٓ ٍالػَسٓ الوَس٘ق٘ٔ للطًش.
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ٍفٖ کل ّزا ٗحبٍل ؤى ٗحذد ؤٍرِ التطيبثِ ٍاٝخيتتف ثي٘ي ؤيؿيبء الزوبيئ ٍؤّين
الوقبٗ٘س التٖ استٌتزَّب هٌِ حن ؤغذاء ّزا التػَس ٍّزُ الوقبٗ٘س فٖ بًتبرْن.
حن ٗخػع قسوب لذساسٔ «الزذٗذ فٖ ضًشّن»ٗ .حبٍل ؤى َٗؾح ؤّن الوٌيبّذ التيٖ
اتجًَّب فٖ دساستْن اٛدث٘ٔ ،هى ث٘بى هذٕ تكج٘قْن لٌهشٗتْن اٛدثٍ٘ٔ ،ؤّن هيب ؤتيٖ ثيِ
کل هٌْن هي رذٗذ فٖ ّزا الو٘ذاى ثبٝؾبفٔ بلٖ ؤّو٘تِ فٖ ّزا الوزبل.
ٍکبى هي ؤّن الوػبدس التٖ ايتوذًب يلْ٘ب فٖ بخشاد ّزا الجحج بًتبد ّياالء اٛيؿيبء
ٍهب ًطش يٌْن هي دساسبت کخ٘شٓ فٖ الکتت ٍالوزتت اٛدث٘ٔ ،ثبٝؾبفٔ بلٖ الکتيت التيٖ
تٌبٍلت بًتبد الشٍهبًت٘ک٘٘ي ٍهب کتت فٖ الٌقذ الحذٗج ؤٗؿب ٍثخبغٔ سسبلٔ «التزذٗذ فيٖ
الطًش ٍالٌقذ يٌذ روبئ الذَٗاى» لسًبد هحوذ رًفش ٍقذ ؤحجت ّزُ الوشاريى فيٖ ًْبٗئ
الجحج.
أحش الحیاة األدبیة والًقذیة علی جماعة الذیىاو
ؤسْوت روبئ الذَٗاى فٖ حشکٔ التزذٗذ التٖ غوشت اٛدة الًشثٖ فٖ ثذاٗئ القيشى
الًطشٗيٍ ،ل٘س هًٌٖ التزذٗذ ٌّب ؤًْب ؤتت ثطٖء رذٗذ ال غلٔ ثبلقذٗن کوب رکش الوبصًٖ
ؤًِ ال ٗفبرإ الٌبس ثبلزذٗذ الزٕ ال قجل لْنٍ .ؤيؿبء روبئ الذَٗاى فيٖ رليک ٗطيجَْى
کخ٘شاً هي الطًشاء الشٍهبًس٘٘ي هي ؤهخبل کيَلشدد ٍٍسدسيَسث ٍضي٘لٖ .فيٖ الَاقيى کيبى
للوزاّت اٛدث٘ٔ اٛسٍث٘ٔ التٖ غضت سٗبحْب الَقي الًشثٖ هٌز ًْبٗٔ القيشى التبسيى يطيش،
تإح٘ش ضذٗذ فٖ ضًشاء ّزا الز٘ل ،ؤٍال ٌٗ ًِٛسيزن هيى قجً٘يتْن التَاقئ لکيل رذٗيذ،
ٌٍٗسزن هى ًفَسْن اٙس٘ٔ التٖ اکتَت ثٌبس الَاقى الس٘بسٖ ٍاٝرتوبيٖ ٍالفکيشٕ ٍلقيذ
تْ٘إ لْاالء اى الوزّت الشٍهبًت٘کٖ ثبلزات  َّ -الوزّت الزٕ ٗسًٖ بلٖ ّيذم القيذٗن-
َّ الزٕ ٗحق هب ٗذيَى بلِ٘ هي ؤدة بثتذايٖٗ ،خبغوَى ثِ اٛدة اٝتجيبيٍٖ .قيش فيٖ
ؤرّبًْن ؤى ّزا الوزّت ربء تًج٘شا يي الوفبّ٘ن الوًبغشٓ للكجقبت الوتكلًٔ بلٖ الح٘يبٓ
الزذٗذٓ ٍّٖ الكجقٔ الَسكٖ التٖ غبسٍا ًٗجشٍى يي هؿبهٌْ٘ب فيٖ ضيًشّن(الحويذاًٖ،
ٍ .)124 :1987هًشٍف ؤى ّزا الوزّت َّ ،ؤدة فشدٕ ًٌٖٗ ثوطبيش اًٝسبى ًٌٍٖٗ ،بلٖ
تحق٘ الوجبدت التٖ تسوَ ثِ بلٖ الحشٗٔ ٍالسًبدٍٓٗ ،سًٖ فيٖ تًج٘يشُ بليٖ الجًيذ ييي
يٌبغش الضخشفٔ ٍالػًٌٍٔ .قذ ؤهًٌت الشٍهبًت٘ک٘ٔ فٖ الخ٘بلًٍ ،طذت الجسبقٔ فٖ التًج٘ش،
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ٍسلکت قشٗي الفكيشٓ ٍالكجيى الػيبدًٍ ،،يبدت ثبسيت٘حبء اٛدٗيت لوطيبيشُ ٍيَاقفيِ
ٍؤحبس٘سيييٍِ ،اثتًيييذت ييييي التکلييي ٍ ،تزٌجيييت التطيييجْ٘بت الوتَاسحييئ ييييي
القذٗن(الحوذاًٖ.)124: 1987،
ٍالطييًشاء الوًبغييشٍى ؤکخييش بستجبقييب ثتييشاحْن هييي غ٘ييشّن  -خبغيئ التييشاث الًشثييٖ
ٍاٝستهٖ -ح٘ج بًْن تفْوَُ ٍؤحسَُ تفْوب ٍبحسبسب لن ٗتح لطيًشاء ؤٕ يػيش هؿيٖ،
ٍک٘ ؤًْن ح٘ي استلْوَُ کبًَا فٖ الَقت ًفسِ ٗجيشصٍى هيب ٌٗكيَٕ يل٘يِ هيي هؿيٖ،
ٍک٘ ؤًْن استلْوَُ کبًَا فٖ الَقت راتيِ لين ٗتقَقًيَا داخيل اٝقل٘و٘ئ الؿي٘قٔ التيٖ
تفقذّن ٍرَدّن الحٖ فٖ نل اًٝسبً٘ٔٗ ،جػشٍى ثًي٘ي ٍاحيذٓ سکٌيب ٍاحيذا فيٖ غشفئ
التبسٗخٍٗ ،روؿَى اٛخشٕ يي اٛسکبى الجبق٘ٔ ،فْٖ ؤٍال رائقٔ ثك٘ئٔ فٖ الوتحقئ ،تياحش
الخجبت ٍاٝستقشاس ؤکخش ٍّٖ ،حبً٘ب رائقٔ تيذٗي ثيبلَالء لخقبفئ تيزٍ ،هٌْيب ؤهيب لين ٗکيي
اٝح٘بئَ٘ى فٖ اٛدة الًشثٖ الحذٗج هزيشد تقل٘يذٗ٘ي للٌويبرد التشاح٘ئ(اليَسقٖ:2010،
ٍ .)14لکٌْن ٗزّجَى بلٖ اًٝسبً٘ٔ ؤٌٗوب ٍرذت ال ٌٗرلقَى يلٖ قًيبم ٍاحيذ ٍضيْ٘تْن
تتسى لکل ق٘جبت التشاثٍ .فٖ نل ّيزا اليَيٖ ثكجً٘ئ الًتقئ ثيبلتشاث ؤغيجح الطيبيش
الوًبغش ؤهبم تشاث بًسبًٖ ّبئل ال ٗحبکِ٘ ؤٍ ٗقلذٍُ ،ال ٗوطٖ ثوَاصاتيِ ؤٍ خلفيٍِ ،لکيي
ؤغجح يلِ٘ ؤى ٗاسس هًبدلٔ رذٗذٓ(ّتل .)62 :2010،فطًشاء الذَٗاى قذ سلکَا قشٗقيب
رذٗذا فٖ الٌقذ ٍبى ّبصلت الٌبقذ اًٝکل٘ضٕ کبى هْن فِ٘ ٍبًْن لن ٗکًَيَا فيٖ هيٌْزْن
الٌقذٕ هقلذٗي ٍبًوب کبًَا هْتذٗي هتإحشٗي ًْٛن نلَا هخلػ٘ي ٛدة ؤهتْن ًٍقذُ ٍّيَ
هب ٗاکذ اغبلتْن فٖ الٌقذ.
أهن األحذاث الکبشی
سَاء ؤسرى الواسخَى الٌْؿٔ الحذٗخٔ فٖ هػش بليٖ يْيذ هحويذيلٖ ؤٍ بليٖ الحولئ
الفشًس٘ٔ يلٖ هػش ٍضبم ؤٍ بلْ٘وب هًب ،بال ؤًِ ال ٗوکي بًکيبس اٙحيبس الًه٘وئ ٍالتحيَالت
الکجشٕ التٖ غبحجت تلک الفتشٓ هيي ثذاٗئ القيشى التبسيى يطيش الوي٘تدٕ حتيٖ اٙى.
فتضک ؤى اّتوبم هحوذيلٖ ثوػش ٍرًلْب هشکضا بضًبي٘ب حؿبسٗب قذ فک اٝستجيبـ ثي٘ي
هػش ٍث٘ي هشکضٗٔ اٙستبًٔ ،فزًلْب هطًت حؿبسٗب .کزلک بًطبء الوذاسس الکج٘ش فٖ هػش
قذ ؤًًص الح٘بٓ الفکشٗٔ ٍالخقبف٘ٔ .کوب ؤسسل هحوذيلٖ الجًخبت بليٖ اسٍثيب ل٘كلًيَا يليٖ
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آفب ،الحؿبسٓ اٛسٍث٘ٔ ٍلٌْ٘لَا هي هٌبّل الًلن الحذٗج فيٖ ضيتٖ فشٍييٍِ .هيي ههيبّش
الحؿبسٓ ؤٗؿب اٝسسبل٘بت اٛرٌج٘ٔ ٍالجًخبت التجط٘شٗٔ فيٖ ًقيل ؤهْيبت الکتيت اٛسٍث٘ئ
ٍتشروتْب ٍالوسبّؤ فٖ بحشاء الحشکٔ الفکشٗٔ ٍاٛدثٍ٘ٔ .بًطبء الزبهًبت خبغٔ فيٖ هػيش
ٍّکزا نَْس الوكبثى ٍبًطبء الوکتجبت الًبهٔ ٍّکزا تطک٘ل الزوبييبت اٛدث٘ئ ٍالوزيبهى
اللرَٗٔ ٍنَْس اٝرائ الوسوَئ ٍالوشئ٘ٔ التٖ قشثت ث٘ي اٛقكبس الًشث٘ٔ ٍٍقيذت اٍٛاغيش
فٖ ه٘بدٗي اٛدة ٍالفي ٍال ٗوکي بغفبل دٍس الوستطشق٘ي(خَسضب.)56-58: 1381،
فْٖ هي ًبح٘ٔ دفًت هًهن الوػشٗ٘ي بليٖ دييَات اٝغيت الس٘بسيٖ ٍاٝرتويبيٖ
ٍاٝقتػبدٕ التٖ اًتطشت فٖ ّزُ الفتشٓ تلک الذيَات التٖ کبًيت تتوخيل فيٖ التوسيک
ثبلتًبل٘ن الذٌٍٗ٘ٔ ،الق٘ن اٛختق٘ٔ ٍالحفبل يلٖ التشاث الًشثٖ اٝستهٍٖ ،التٖ نْش ؤحشّب
فٖ تَرِ٘ الق٘ن اٛدث٘ٔ ٍالٌقذٗٔ فٖ ّيزُ الفتيشٍّٓ .يٖ هيي ًبح٘ئ حبً٘ئ دفًيت ثًيؽ
الوػشٗ٘ي ٍالسَسٗ٘ي بلٖ تقل٘ذ الح٘بٓ الرشث٘ئ ٍاٛخيز ثق٘وتْيب فيٖ الح٘يبٓ اٝرتوبي٘ئ
ٍالخقبف٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ فکخشت التشرؤ ٍالٌقل فٖ کل ههبّش الح٘يبٓ ٍالتفک٘يشٍ ،کيبى هيي
ًت٘زٔ کل رلک ؤى نْشت ثَادس التزذٗذ فٖ الطًش ٍالٌقذ فٖ ّزُ الفتشٓ.
ٍهب آلت بلِ٘ الح٘بٓ اٝرتوبي٘ٔ هي بختتـ ث٘ي ؤيشا ،هتجبٌٍٗٔ ،ؤرٌبس هختلفًٔ ،طيإ
هضاد ضًشٕ هربٗش لوب کبى ٍثيذؤت الشغجئ فيٖ الخيشٍد يليٖ التقبل٘يذ اٛدث٘ئ القذٗوئ
ٍاٛيشاف الطًشٗٔ السبئذٓ تسبٍس ؤخ٘لٔ الطًشاء ٍتو ٜيقَلْن ٍؤحتهْن ،فيبختشيَا ليزلک
ؤغشاؾب رذٗذٓ ،بال ؤًْب لن تکي ثً٘ذٓ يي ؤرَاء الطًش القذٗن ثًذا کج٘شا.
حیاة جماعة الذیىاو
بىّ هي ؤّن ٍارجبتٌب ًٍحي ًتًشؼ لذساسٔ روبئ الذَٗاى ،ؤى ًلن ثح٘بٓ تلک الزوبئ
ٍالحولٔ الًٌ٘فٔ التٖ ضٌْب الوبصًٖ ٍث٘بى الشائذ فْ٘ب.
هذسسٔ الذَٗاى هي الوذاسس الطًشٗٔ الزذٗذٓ ٍتضيويت حشکئ التزذٗيذ فيٖ الطيًش
ٍؤلحت فٖ الذيَٓ بلِ٘ .تًذدت اٛسوبء التٖ ؤقلقت يلٖ اٝتزبُ اٛدثٖ الزٕ التن ثِ کيل
هي يجبس هحوَد الًقبدٍ ،يجذالشحوي ضکشٍٕ ،اثشاّ٘ن يجذالقبدس الويبصًٖ ،فتيبسٓ سيوٖ
ثبسن «الحشکٔ التزذٗذٗٔ» ؤٍ «حشکئ تزذٗيذ اٛدة» ؤٍ «هذسسئ التزذٗيذ» فيٖ اٛدة
الًشثٖ ،ؤٍ «الذيَٓ التزذٗذٗٔ» .کل رلک فٖ هقبثيل حشکئ الجًيج اٛدثيٖ التيٖ تَالّيب
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الجبسٍدٕ حن ضَقٖ ٍحبفم ٍغ٘شّويب هيي ثًيذُ(حويَدٍٓ )89 :1928،تيبسٓ سيوٖ ثبسين
«هذسسٔ الذَٗاى» ؤٍ «ديَٓ روبئ الذَٗاى»(هٌذٍس ،ال تبٍ )145 :تسيوٖ هذسسئ ضيًشاء
الذَٗاى ًسجٔ بلٖ ّزا الکتبة الٌقذٕ الوطَْس ،الزٕ ؤلفِ بحٌبى هي ّزُ الوذسسئٍّ ،ويب
الًقبد ٍالوبصًٖ ٍؤغذساُ فٖ رضؤٗي ٍثسكب فِ٘ ديَتْوب الزذٗذٓ ًٍقذا فِ٘ حبفهب ٍضيَق٘ب
ٍالوٌفلَقٖ ،کوب ًقذا صه٘لْوب الخبلج ٍَّ يجذالشحوي ضکشٍٕ ،قيذ ؤحيذث ّيزا الکتيبة
الػر٘ش ؾزٔ کج٘شٓ فٖ الزَ اٛدثٖ فٖ هػش ٍالًيبلن الًشثيٍٖ ،کيبى ليِ تيإح٘شُ ،ؤيتهْيب
الختحٔ ضکشٕ ،الوبصًٖ ٍالًقبد قبهَا ثذٍس کج٘ش فٖ خذهٔ ّزُ الٌْؿٔ الطًشٗٔ ٍفيٖ ًطيش
حشکٔ التزذٗذ فٖ الطًش الًشثٖ الحذٗج ٍؤى يجذالشحوي ضکشٕ ًٗذ سائذ ّيزُ الوذسسئ
اٍٛلٍ ،بهبهْب الزٕ بقتذت ثِ(خفبرٖ.)6 :1992،
فٖ ثذاٗتْب تؿن الطبيش الٌبقذ يجذالشحوي ضکشٕ بلٖ ربًت الوبصًٖ ٍالًقبدٍ ،لکٌِ هيب
لجج ؤى ؤًفػل يٌْوب ٍاًتْذ سج٘ت آخش فٖ الٌقذ اٛدثٍٖ ،کَى لِ فکشا هسيتقت هتو٘يضا.
ٍثق٘ت روبئ الذَٗاى تطکل هًٌكفب ّبهّب فٖ اٛدة الًشثٖ تًتوذُ فٖ هٌْزْيب الٌقيذٕ
يلييٖ هييب ٗکتجييِ الًقييبد ٍالوييبصًٖ هييي آساء ًقذٗيئ ٍهييب ٗجذيييِ اٝحٌييبى هييي ضييًش
ًٍخش(خَسضبٍّ )116 :1381،االء الختحٔ حقبفتْن بًزل٘ضٗٔ ٍٍرْتْن َّ اٛدة اًٝزل٘ضٕ.
هفهىم الشعش عًذهن
لقذ رّجت ؤهن اٛسؼ هٌز القذٗن هزاّت ضتٖ فٖ تًشف الطيًش ٍتًشٗفيِ حسيت هيب
تإتٖ لْب هٌٍِّ ،زا ثذْٖٗ(الًشٗؽ .)21 :2002،فبلطًش ؤٗؿب ٗختلي ثي٘ي اٛهينٍّ .يَ ال
ٗختل هي ؤهٔ بلٖ ؤهٔ فحست ثل ٍٗختل کزلک ث٘ي الًػَس ،بى الطًش ال ٗختلي هيي
يػش بلٖ يػش فحست ثل ٍٗختل ؤٗؿب فٖ الًػش الَاحذ ،رشاء التفبييل الوسيتوش اليزٕ
تشؾخ لِ هتولولٔ ؤهٔ ؤثبى ت٘قهْيب ثي٘ي هبؾيْ٘ب الريبثش ؤهيس ٍحبؾيشّب السيبفش ال٘يَم.
ٍهحبٍلتْب الٌَْؼ للحب ،ثبلقبفلٔ ث٘ي ضوبتٔ الًذٍ ٍبسبءٓ الػذٗ ٍالقبفلٔ ثيبٛهن هزيذٓ
فٖ الس٘ش تکبد يي ؤيٌْ٘ب تر٘ت(الوشرى ًفسِ .)27-26 :فٖ الَاقى ًشٕ يٌيذ الًيشة هيي
القذم الػَسٓ اٛدث٘ٔ ؤغذ ،تًج٘ش يوب ٗزيَل فيٖ اليٌفس هيي خيَاقش ٍؤحبسي٘س ٍؤد،
ٍس٘لٔ تٌقل هب فْ٘ب بلٖ الر٘ش ثإهبًٔ ٍقَٓ ٍؤرَد هَغل بلٖ اٙخيشٗي فيٖ سيشئ ٍبٗزيبص
ٍٍفشٍٓ .الػَسٓ ؤرول ٍؤًؿش قشٗقٔ فٖ ضذ الًقيل بلْ٘يب ٍسثيف اٝحسيبس ثْيبٍ ،تزيبٍة
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الوطبيش لْبٍ ،بح٘بء الًبقفٔ ٍسحش الٌفسٍٗ ،احش اٛدٗت ٍالطبيش الجبسي٘ي الػيَسٓ اٛدث٘ئ
ّٛذاف کخ٘شٓ(غجحٍ .)23 :1976،يٌذ روبئ الذَٗاى ًشٕ بتخيبرّن الطيًش تًج٘يشا ييي
الٌفس اًٝسبً٘ٔ ٍهب ٗتػل ثْب هي التإهتت الفکشٗئ ٍالٌهيشات .فْيٖ تًيذ الطيًش ًروئ
هَس٘ق٘ٔ ٗطجْْب ثبلحٌ٘ي الزٕ ٗشاف غَت الٌبٕ ؤٍ هب ٗطجًِْ ٍَّ ،تبد کل ؤهيش ًحيس
ثِ ًٍطًش بصاءُ ثٌَو هي الًَاق الح٘بت٘ٔ الذفبقٔ التٖ تًيذ فشغئ للطيبيش ًٗجيش يٌْيب ؤٍ
ٗرتشف هٌْب هب ٗػَس بحسبسبتِ ٍساءُ .لزا فَْ ٗشکض تشک٘ضا ضذٗذا يلٖ ّيزا الوفْيَم ٍّيَ
ؤى ضًش تذف تلقبئٖ للًَاق ًٗ .تقذ الًقبد ؤى الطًش ال ٗفٌيٖ بال برا فٌ٘يت ثَايخيِ ٍهيب
ثَايخِ بال هحبسي الكجً٘ٔ ٍهخبٍفْب ٍخَالذ الٌفس ٍؤهبًْ٘يب ،فيةرا حکوٌيب ثةًقؿيبء ّيزُ
الجَايج فقذ حکوٌب ثةًقؿبء اًٝسبى حن ٗقَل ثًذ کتم کخ٘ش :اًٝسيبى ضيبيش فيٖ هجبٌٗيِ
ٍسٍؾِ ٍلجبسِ ٍهكبٗبُ ،فلن ٗکَى ضبيشا فٖ الکتم الوَصٍى فبلطيًش ّيَ التًج٘يش الزو٘يل
يي الطًَس الػبد(،الًقبد.)6 :1982 ،
فلْزا ٗکَى للطًش لذٕ روبئ الذَٗاى فْن خبظٍ ،تػَس هً٘ي ،برا ًٗجش ييي اليٌفس
ال ثوًٌبّب اًٝسبًٖ الًبم هب تؿكشة ثِ هي خ٘ش ٍضش ٍؤلن ٍلزٍٓ .هيي رْئ حبً٘ئٗ ،کيَى
الطًش تًج٘شا يي الكجً٘ٔ ٍحقبئقْب ٍؤسشاسّب الوجخَحٔ فْ٘ب ،فل٘س الطًشاء سٗح٘بت ٍقٌ٘ئ
ٍال قَه٘ٔ فقف ٍال َّ تسز٘ل الحَادث اٛهٔ ٍهب ٗزشٕ فْ٘ب يلٖ ؤسقبم السٌ٘يٍ ،بًوب ّيَ
قجل کل ضٖء تػَٗش الًَاق اًٝسبً٘ٔ تضدحن ثْب الٌفس الطبيش ٍتٌذفى يلٖ لسبًِ لحٌيب
خبلذاٗ ،ػَس غلتِ ثبلًبم ٍالکَى(الحوذاًٍٖٗ .)129: 1987،زذس ؤى ٗط٘ش ثإى لين ٗحيبٍل
ؤحذ هي ؤيؿبء روبئ الذَٗاى ؤى ٗحػش الطًش فٖ تًشٗ هحذٍد ٍبًوب تًذدت ؤحبدٗخْن
يٌٍِ ،فٖ کل حذٗج کبًَا ٗتٌبٍلَى ربًجب هي رَاًجِ الکخ٘شٓ ٍالوتًذدٓ ٍرلک بٗوبًب هٌْن
ثًذم بهکبً٘ٔ التًشٗ الوحذٍد.
أصىل الشعش فی تصىسهن
الًول اٛدثٖ ک٘بى هتکبهل الزَاًت ال ٗوکي فػل يٌبغشّب ثًؿْب يي ثًؽ ٍالطيکل
ٍالوؿوَى فٖ الًول اٛدثٖ هتذاختى تذاخت تبهّب ثح٘ج ٗػًت الفػل ثٌْ٘وب ؤٍ الحذٗج
يي ؤحذّوب ثوًضل يي اٙخش .ؤهب سَ٘غي ثًيؽ الو٘يضات التيٖ ًشاّيب للطيکل الزذٗيذ
ًٍتحذث يي تلک الًٌبغش ٍالوقَهبت الوَرَدٓ فيٖ الطيًش يٌيذ روبيئ اليذَٗاى ٍاحيذا
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ٍاحذا يلٖ ؤى ًتزکش دائوبً ؤى هب ًتحذث يٌِ ٗتػل دائويب ثوقَهيبت ؤخيشٕ هيي الًويل
اٛدثٖ ٍٗتفبيل هًْب هاحشا فْ٘ب ٍهتإحشا ثْب.
تحذث ؤيؿبء روبئ الذَٗاى ييي ؤغيَل الطيًش ٍهکًَبتيِ الشئ٘سي٘ٔ ؤحبدٗيج کخ٘يشٓ
هتفشقٔ ٍکبًَا ٗتحذحَى يي کل يٌػش هي يٌبغش الطًش هٌفػت يي اٙخشٍ ،لکيٌْن کيبًَا
ٗط٘شٍى دائوبً بلٖ تضاٍد ّزُ الًٌبغش ٍبختتقْب ثح٘ج برا ؾيً ؤحيذّب ؤحيش رليک فيٖ
روبلِ ٍقَتٍِّ .زُ الًٌبغش الختحٔ الًَاق ٍالخ٘بل ٍالزٍٍ ،فٖ رلک ٗقيَل يجيذالشحوي
ضکشٕ« :فبلطًش َّ کلوبت الًَاق ٍالخ٘بل ٍالزٍ ،السل٘ن فإغَلِ حتحٔ هتضاٍرئ فويي
کبى ؾئ٘ل الخ٘بل ،ؤتٖ ضًشُ ؾئ٘ل الطإىٍ ،هي کبى ؾً٘ الًَاق  ،ؤتٖ ضًشُ ه٘تيب ال
ح٘بٓ لِ ،فةى ح٘بٓ الطًش فٖ اٝثبًٔ يي حشکبت تلک الًَاق ٍ ،قَتِ هستخشرٔ هي قَتْب
ٍرتلِ هي رتلْبٍ ،هي کبى سقن الزٍ ،،ؤتٖ ضًشُ کبلزٌ٘ي ًبقع الخلقٔ ،غ٘ش ؤى ثًؽ
الٌبس ٗحست ؤى ستهٔ الزٍ ،فٖ سغ الکلوبت کإًوب الطيًش يٌيذُ رلجئ ٍقًقًئ ثيت
قبئل هًٌٖ .ؤٍ کإًوب َّ قٌ٘ي الزثبةٍ .ال ٗکيَى الطيًش سيبئشا بال برا کيبى يٌيذ الطيبيش
هقذسٓ يلٖ التإل٘ ث٘ي اللفم ٍالوًٌٖ»(ضکشٕ.)288 :1960 ،
ؤدخل الوبصًٖ فٖ تًشٗ الطًش الًبقفٔ ٍالخ٘بل ٍاتزِ الًقبد بلٖ ضيًش الفکيشٓ ٍدافيى
يٌِ فٖ دَٗاًِ «ثًذ اٛيبغ٘ش» ٍحيبئ رات ق٘وئ کج٘يشٓ فيٖ التيبسٗخ الفکيشٕ ٍالطيًشٕ
الوًبغش.
ًشٕ الخػيبئع الفٌ٘ئ للطيًش يٌيذّن تهْيش فيٖ روًْين ثي٘ي الخقيبفت٘ي الًشث٘ئ
ٍاًٝزل٘ضٍٗٔ ،تكلًْن بلٖ آفب ،رذٗذٓ ٍتوخيل الوخيل الًل٘يب التيٖ تزيبٍص ٍاقيى يػيشّن
ٍاتخبرّن الطًش تًج٘شا يي الٌفس اًٝسبً٘ٔ ٍهب ٗتػل ثْيب هيي تيإهتت فکشٗئ ًٍهيشات
فلسفٍ٘ٔ .القػ٘ذٓ الطًشٗٔ لذْٗن هخل کبئي حٖ ٍال تتٌبفش اٛرضاء فْ٘ب ثل تزتوى تحيت
يٌَاى ٗؿوْب فٖ ٍحذٓ يؿَٗٔ ٍقر٘بى الًقل يلٖ الًبقفٔ ٍسي٘كشٓ الفکيش يليٖ الطيًَس
ٍالتًو فٖ الکَى ٍؤسشاس الَرَد ٍالػذ ،فٖ التًج٘ش ٍالجًذ ييي الوجبلريبت ٍّين تٌيبٍلَا
الَحذٓ الًؿَٗٔ فٖ القػ٘ذٓ(خَسضبً ،فسِ.)117 :
ٍال سٗت ؤى لکل هػكلح هي ّزُ الوػكلحبت الوزکَسٓ ٍغ٘شّيب دالالت هًٌ٘ئ ،فيٖ
ح٘ي قذ ٗتذاخل ثًؿْب ؤح٘بًب ٍٗتطبثک ثًؿْب اٙخش ؤح٘بًب ؤخشٕ هوب ٗتشتت يلِ٘ ضيٖء
هي الروَؼ ٍاٝؾكشاة فٖ تحذٗذ الذالالت الوًٌَٗٔ الذق٘قٔ لکل هػكلح يلٖ حذٓ.
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العاطفة عًذ جماعة الذیىاو
رّت ؤيؿبء روبئ الذَٗاى بلٖ ؤى الًَاق يٌػش هيي ؤّين الًٌبغيش الزَّشٗئ فيٖ
اٛدة ،فْٖ التٖ توٌحِ الخلَد لػلتْب ثبلٌفس اًٝسبً٘ٔ الجبق٘ٔ ثقيبء اًٝسيبى يليٖ نْيش
اٛسؼ ،فٌهشٗبت الًلن ل٘ست خبلذًْٓٛ ،ب تتًل ثبلًقلٍ ،الًقل هتكَس هتقذمٍ ،الٌهشٗبت
الًلو٘ٔ القذٗؤ قذ تر٘شتٍ ،لکي الطًش القذٗن هبصال ٌٗطذ بلٖ الَ٘م ًٍكشة هٌِ ٝتػيبلِ
ثتلک الًَاق التٖ ال تتجذل ؤسسْب فٖ الٌفس اًٝسبً٘ٔ.
هخت ٗاکذ الٌبقذ الشٍهبًسٖ َّساس بلٖ ّزُ الحق٘قٔ فقبل« :ل٘س ثکبف فٖ الطيًش ؤى
تکَى قػبئذُ رو٘لٔ ،ثيل ٌٗجريٖ ؤى ٗکيَى لْيب سيحش ،فتزتيزة ضيًَس السيبهى ؤٌٗويب
ضبءت»(َّساس.)116 :1970،
فبلًبقفٔ هَرَدٓ فٖ کل الطًش قذٗوِ ٍحذٗخٍِ ،ل٘ست ثبثب هستحذحب هي ؤثَاة الطًش
کوب ني ثًؽ الٌبسٍ .ثْزا قبل الًقبد ٍالوبصًٖ ؤٗؿب فزّت الويبصًٖ بليٖ ؤى الطيًش فيٖ
حق٘قتِ لرٔ الًَاق ال الًقلٍ ،لکٌِ ال ٗسترٌٖ ييي الًقيل ف٘ويب ٗخيذم ّيزُ الًَاقي
ٍل٘س َّ ثطًش هب لن ًٗجش يي يبقفٔ(الوبصًٖ.)20 :1915،
ٗقَل الوبصًٖ« :ال ضک فٖ ؤى الًبقفٔ فٖ الطًش ّٖ اٛغيل فيٖ ّذفيِ ،الوحسيٌبت
التٖ ٗخلػْب يلِ٘ قبئلٍَُ ،رلک  ًِٛلوب کبى الطبيش ال ٗسَ ،لک الطيٖء هيي ؤريل ؤًيِ
حق٘قٔ ٍحست ،ثل کوب تشاُ ٍتحسِ سٍحِ فقذ غبس ال ثذ لِ هي لرٔ حبسٓ هستًبسٓ ٗتشرن
ثْب يٌٍِ ،قذ ٗستًول ّزُ الوحسٌبت قبئفٔ هي الٌهبه٘ي الوقليذٗي ٍلکٌيک تشاّيب فيٖ
کتهْن ًبفشٓ هشصٍلٔ حق٘لٔ .هي ؤرل ؤًْب هحسٌبت ؤتٖ ثْب غبحجْب ل٘شقْيب ال ًْٛيب يبلقئ
ثبلًبقفٔ ٍبًوب ًشاّن ٗستکخشٍى هي الجذٗى ٍاٝستًبسات ٍالوزيبصات فيٖ کتهْين ل٘خفيٖ
ٍه٘ؿْب قذم الوًبًٖ ٍقجحْب ،ؤهب الطبيش الوكجَو الزٕ ٗاحش خ٘بلِ فٖ بحسبسِ ٍبحسبسيِ
فٖ خ٘بلِ فل٘ست ثِ حبرٔ بلٖ الکذ ٍالتًول ٍبًوب ٗزٖء رلک يفَا يليٖ غ٘يش رْيذ فيت
تکبد تحس ؤى ٌّبک ض٘ئب هي الجذٗى(الوبصًٖ،الوشرى ًفسِ.)22:
فبلًبقفٔ ؾشٍسٗٔ فٖ الطًش ًْٛب سجت القَٓ ٍالحَ٘ٗٔ فِ٘ ،ؤغيل الخ٘يبل ٍالوحسيٌبت
الكجًٍ٘٘ٔ .تکط لٌب ّزُ القَٓ يي راتْب فٖ خل التَاصى ؤٍ فيٖ التَف٘ي ثي٘ي الػيفبت
الوتطبثِ ؤٍ الوتًبسؾٔ ،فْٖ التٖ تَف ث٘ي التطبثِ ٍالوختل  ،ث٘ي الوزيشد ٍالوحسيَس
ث٘ي الفکشٓ ٍالػَسٓ ،ث٘ي الفشدٕ ٍالًبم ٍّٖ ،التٖ تزوى ث٘ي اٝحسيبس ثبلزيذٓ ٍالشئٗئ
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الوجبضشٓ ٍالوَؾَيبت القذٗؤ الوإلَفٔ ،ث٘ي حبلٔ غ٘شيبدٗٔ هي اًٝفًبل ٍدسرٔ يبل٘ٔ هيي
الٌهبم ،ث٘ي الحکن الوت٘قم ؤثذا ٍؾجف الٌفس الوتَاغل ٍالحوبس الجبلغ ٍاًٝفًبل الًو٘
ٍثٌ٘وب ّٖ توضد ث٘ي الكجًٖ٘ ثبلوػٌَو ٍتٌرن ثٌْ٘وب فةًْب ال تضال تخؿى الفي للكجً٘ئ
ٍاٛسلَة الوَؾَوٍ ،بيزبثٌب ثبلطبيش لتًبقفٌب هى الطًش راتِ.
ؤّن يبقفٔ يٌذ روبئ الذَٗاى يبقفٔ الحت ،فْٖ ؤيل الًَاق ثبلٌفس ٍهٌْب تٌطيإ
يَاق کخ٘شٓ هخل الجرؽ ؤٍ الَد ؤٍ الشربء ؤٍ ال٘إس ٍهي ؤرل رلک رًلَا للريضل هٌضلئ
کج٘شٓ فٖ الطًش هي ح٘ج َّ روبو الًَاق ٍالوًجش يٌْيب روً٘يب .بى اليزٕ ٗفْين هيي
ؤحبدٗخْن يي يول٘ٔ اٝثذاو الطًشٕ ؤى الطيبيش ال ٗتحيذث حيذٗخب هجبضيشا ييي يَاقفيِ
الخبغٍٔ ،بًوب ٗخؿى ّزُ الًَاق للتفک٘ش ٍالتإهل ...الخٍ .الطًش يٌذّن تًج٘ش هجبضش ييي
الًَاق برا غذس يي يبقفٔ قَٗٔ کبى قَٗب ٍبرا لن ٗػذس يي يبقفٔ غبدقٔ کبى ؾً٘فب ؤٍ
کبرثب ؤٍ هتکلفب ؤٍ هػٌَيب...الخ ّزُ اٛسوبء .التکل فٖ هستْل ّزا القشى ٍغيفِ الًقيبد:
«ٍسحٌب آداة اٛهٔ الًشث٘ٔ يلٖ ح٘ي قذ خبست يضائوْبٍ ،هبست ديبئوْبٍ ،اسيتحبل ضيًشّب
بلٖ کتم هي فَقِ کتم ٍهي تحتِ کيتمٍ ...ؤهيب الطيًش فکيبى ال ٗقػيذ ثيِ غ٘يش اليَصى،
ٍاٝستکخبس هي هحسٌبت الػًٌٔ فو ٍُٜثبلتَسٗٔ ٍالزٌبس»(الًقبدًٍ .)151: 1928،ؿي٘
لقذ ٍغلت دساسبت اٛدة فٖ القشٍى الَسكٖ بلٖ روَد ٍيٌبٗٔ ثبلطيکلٍ ،بسيترشا ،فيٖ
التقس٘وبت ٍالتفشًٗبت هوب قتل سٍ الزوبل اٛدثيٖ ٍؤغيجح الٌبضيئَى ال ٗتيزٍقَى هيي
سٍائح اٙحبس اٛدث٘ٔ بال هًشفٔ برشاء اٝستًبسٓ ؤٍ تقشٗش الکٌبٗٔ ؤٍ تو٘٘ض ّزُ الٌبح٘ٔ ؤٍ تلک
هي الوحسيٌبت الجذًٗ٘ئ(خلي اهلل .)124 :1947 ،کويب ؤى الًبقفئ فيٖ الطيًش ٗسيبٗش
دساسبتْن لٚداة الرشث٘ٔ ؤٗؿب ٍثخبؾٔ الوزّت الشٍهبًت٘کٖ الزٕ ًبدٕ ثإى ٗکيَى الطيًش
تًج٘شا يي الَرذاىٍ .قذ کبى فْن الطکشٕ للًبقفٔ فٖ الطيًش يليٖ ؤًْيب يبقفئ خ٘بل٘ئ
ٗخلقْب الطبيش ثٌفسِ ختل دساسيتِ الَاسئً للًَاقي ٍؤحَالْيبٍٗ ،فؿيل ؤيويبل رٌّيِ
ٍرکبئِ ٍخ٘بلِ الخبظ فْ٘ب ًٗذ هي اللفتبت الجبسئ التٖ ٗزت ؤى ًسذ.
الخیال عًذ جماعة الذیىاو
برا رّجٌب ًجحج يي فْن روبئ الذَٗاى للخ٘بل ًزذ ؤًْن ٌٗهشٍى بلِ٘ يلٖ ؤًِ ٍس٘لٔ
هي ٍسبئل التًج٘شٍ ،ؤًِ ل٘س غبٗٔ فيٖ راتيِ ،کويب ؤًْين ٗفْوًَيِ يليٖ ؤًيِ الجًيذ ييي
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الوجبلربت ٍاٛکبرٗيت ٍهْبروئ اٝتزيبُ الحسيٖ فيٖ الَغي ٍتحيشٕ الػيحٔ ٍالػيذ،
الطًَسٕ قذس اٝهکبىٍّ ،زا ٗتوطٖ هى هفَْم الطًش يٌذّن الزٕ ٗيٌع يليٖ ؤى الطيًش
تًج٘ش يي الَرذاى ّذفِ بنْبس الحق٘قٔ ٍبحبسٓ الطًَس ٍبحذاث الوتًئ ،يليٖ اليشغن هويب
ثٌْ٘ن هي ختف فٖ تفس٘ش رلک.
هخت ٗط٘ش الوبصًٖ بلٖ ؤى کلؤ الخ٘بل قذ سبء بستًوبلْب حتٖ ؤغجح ثَدُ لَ اسيتكبو
ؤى ًٗتبؼ يي کلؤ الخ٘بل لفهب آخش لن ٗخشرِ سيَاء اٝسيتًوبل ييي هًٌيبُ(الويبصًٖ،
.)231-226 :1969
ل٘س الخ٘بل يٌيذّن هقػيَسا يليٖ التطيجِ٘ فةًيِ ٗطيول سٍ القػي٘ذٓ ٍهَؾيَيْب
ٍخَاقشّب ٍقذ تکَى القػ٘ذٓ هٜى ثبلتطجْ٘بت ٍّٖ ثبلشغن هيي رليک تيذل يليٖ ؾيألٔ
خ٘بل الطبيشٍ .قذ تکَى خبل٘ٔ هي التطجْ٘بت ٍّٖ تذل يلٖ يهن خ٘بليِ ٍالخ٘يبل يٌيذ
الًقبد ٍضکشٕ ٌٗقسن بلٖ قسو٘ي خ٘بل فبسذ ٍَّ هب ؤقلقب يلِ٘ «التَّن» ٍخ٘بل غح٘ح
ٍَّ هب ؤقلقب يلِ٘ «التخ٘ل»ٍ .التخ٘ل يٌذّوب َّ ؤى ٗهْيش الطيبيش الػيتت التيٖ ثي٘ي
اٛض٘بء ٍالحقبئ ٍٗطتشـ فٖ ّزا الٌَو ؤى ًٗجش يي ح ٍ .التَّن ّيَ ؤى ٗتيَّن الطيبيش
ث٘ي ض٘ئ٘ي غلٔ ل٘س لْب ٍرَد ٍّزا الٌَو ٗرشٕ ثيِ الطيًشاء الؿيًبفٍ ،لين ٗسيلن هٌيِ
الطًشاء الکجبس(ضکشٍٕ 365 :1987 ،الًقبد ،التب.)202:
بى الخ٘بل يٌذ الوبصًٖ ٗزت ؤى ٗكبث الحق٘قٔ هْوب حل ٍاستفى ٛى اًٝسيبى ييبرض
يييي ؤى ٗتخ٘ييل هييب ليين ٗييش ٍليين ًٗييشف ٍٗاکييذ الوييبصًٖ ؤّو٘يئ الػييلٔ ثيي٘ي الخ٘ييبل
ٍالحق٘قٔ(الوبصًٍٖ )231-226 :1915،الخ٘بل يٌذ الًقبد ؤٗؿب ٗزيت ؤى ٗكيبث الحق٘قئ
ٍٗقَلٍ« :فْن اًٝسبى ٍهکبًِ فٖ ّزا الکَى کوب َّ بًسبى فٖ حق٘قتِ ال ٗتػيَسُ اليزٗي
ٗستْذٍى ثبلًقل ٍحذُ غ٘ش هًتوذٗي يلٖ الخ٘بل ٍالطًَس»(الًقبد.)223 :1950 ،
ؤى الخ٘بل الطًشٕ لذٕ الًقبد َّ القَٓ الح٘ٔ التٖ تتٌبٍل الحقبئ لتجًخْب هيي رذٗيذ
هى يذم اغفبل يول الًقل فٖ يول٘ٔ التخ٘ل ٗ ًِٛشفؽ ؤى ٌٗبقؽ الخ٘بل الطًشٕ الًقل
ٍالػَاة .فبلتخ٘ل يٌيذ يجيذالشحوي ضيکشٕ ّيَ ؤى ٗهْيش الطيبيش الػيلٔ ثي٘ي اٛضي٘بء
ٍالحقبئ دٍى ؤى ٗتزبٍص قجً٘ٔ الطٖء ؤٍ هب ٗطجٍِ .التَّن ّين ؤى ٗتيَّن الطيبيش غيلٔ
ث٘ي الط٘ئ٘ي ل٘س لْب ٍرَدٍّ .زا الٌَو الخبًٖ ٗرشٕ ثِ الطًشاء الػيربس ٍلين ٗسيلن هٌيِ
ثًؽ الکجبسً .حي ًًتقذ ؤى تفشٗي ضيکشٕ ثي٘ي الخ٘يبل ٍاليَّن لين ٗکيي يليٖ الٌحيَ
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التئ (خل٘لٍ .)143-144 :2010 ،الخ٘يبل يٌيذ يجيذالشحوي ضيکشٕ ٗزيت ؤى ٗكيبث
الحق٘قٔ توبهب کوب رکش الوبصًٖ ٍالًقبد ٍؤرل التخ٘ل يٌذُ َّ الوْبسٓ فيٖ تخ٘يل الحبلئ
ٍٍغفْب ثذقٔ  ًِٛکبى ٌٗهش بلٖ اللرٔ الطًشٗٔ يلٖ ؤًْب لرٔ بخجبسٗٔ ٍل٘ست لرٔ تخ٘٘ل٘ئ
کوب ٗزت ؤى ٌٗهش بلْ٘ب .فبلخ٘بل يٌذُ تفس٘ش للحق٘قٔ ٍث٘يبى لْيب ،دٍى ؤى ٗرفيل يويل
الًقل.
ٍقذ کبى هي ًتبئذ فْوْن للخ٘بل ؤى قبلَا ثؿً حم اٛدة الًشثٖ هٌيِ ًٛيِ ًٗتويذ
کخ٘شا يلٖ الوجبلرٔ بلٖ ربًت الػَس الحس٘ٔ ؤٍ ثًجبسٓ ؤخشٕ ًٗتوذ يلٖ التَّن ؤکخش هيي
ايتوبدُ يلٖ التخ٘ل ثبلوًٌٖ الوفَْم يٌذّن.
لقذ اتؿحت الوَ٘ل الشٍهبًت٘ک٘ٔ فٖ فْن الخ٘بل يٌذ ؤيؿبء روبيئ اليذَٗاى بتؿيبحب
کج٘شا .فبلخ٘بل يٌذّن کوب َّ يٌذ کجبس الشٍهبًت٘ک٘٘ي اٍٛائل هلکئ ؤٍ هَّجئ ؤٍ قيَٓ ؤٍ
ًطبـ ٗق ثبلطبيش يلٖ الوبم الجبقي ؤٍ الحقبئ الکل٘ٔ القبئؤ فٖ الوبٍساء ،ؤٍ َّ الَسي٘لٔ
التٖ ٗکط ثْب الطبيش يي الٌهيبم الًليَٕ للهيَاّش ٍاٛضي٘بء .لقيذ اّيتن الشٍهيبًت٘کَ٘ى
ثبلخ٘بلٍ ،ؤکذٍا ؤّو٘تِ فٖ الطًشٍ ،لن ٗإت اّتوبهْن ثبلخ٘بل فزإٓ ٍبًوب هْذ لْن الكشٗ
هي ربء قجلْنٍ ،حٌ٘وب ًػل بلٖ الٌقبد الشٍهبًت٘ک٘٘ي ًزذّن ال ًٗتجيشٍى الخ٘يبل هزيشد
هلکٔ هي الوستحسي استرتلْب فٖ الطًش ٍبًوب ّن ٌٗهشٍى بلْ٘ب کَس٘لٔ بٗزبث٘ٔ للَغَل
بلٖ الحقبئ  ،ؤٕ ؤًْن ؤحلَّب هحل الًقل الزٕ کبى الٌقبد الکتسي٘کَ٘ى ٗحتکٌيَى بل٘يِ،
ًٍٗتجشًٍِ ؤّن هلکٔ لذٕ اًٝسبى.
کزلک تإحش ؤيؿبء روبئ الذَٗاى تإحشا کج٘شا ثکَلشدد فٖ ًهشٗتِ يي هبّ٘تيِ الخ٘يبل
ٍالَّنٗ ،هْش رلک يٌذهب ًقبسى هب قبل ثِ ؤيؿبء روبئ الذَٗاى ٍهب رّيت بل٘يِ کيَلشدد
فٖ هزبل تقس٘وْن للخ٘بل ٍتفشٗقْن ثٌِ٘ ٍث٘ي الَّن .لقذ تيإحش ؤيؿيبء روبيئ اليذَٗاى
ثٌهشٗٔ کَلشدد فٖ الخ٘بل ٍهب تشتت يلْ٘ب ثٌتبئذ تإح٘شا يو٘قب فٖ ؤقيَالْن التيٖ سددٍّيب
ثطإى الخ٘بل ٍؤقسبهِّ .زا يلٖ الشغن هوب ثٌْ٘ن هي فشٍ ،فشدٗٔ فٖ هيذٕ ّيزا التيإح٘ش.
ٍهي الوستحسي ؤى ٗط٘ش ٌّب ؤى کَلشدد کبى ٗحبسة السي٘کَلَر٘ب ٍالفلسيفٔ اٙل٘ئ ؤٕ
الوزّت التشاثكٖ اٙلٖ کبى غشؾِ ؤى ٗج٘ي ؤًِ فٖ ؾَئِ ال ٗوکي تفسي٘ش يول٘ئ الخلي
الحق٘قٖ التٖ ًزذّب فٖ الفيٍ .کزلک حبسة ؤيؿبء روبئ الذَٗاى ّزا الوزّت التشاثكٖ
اٙلٖ ؤٗؿب.
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ؤًْن فْوَا الخ٘بل ٍالػَس الجتغ٘ٔ يلٖ ؤًْب غيَس حق٘ق٘ئ تحتويل الػيذٍ ،الکيزة
تادٕ بلٖ هًٌٖ هتف يلِ٘ هي قجلٍ ،ضشحَا الطًش يلٖ ؤًِ ًَو هي اٛخجيبس ييي اضي٘بء
فٖ خبسرِ .يي ؤغشاؼ ؤساد الطبيش ؤى َٗؾحْب ؤٍ حقبئ ؤساد ؤى ٗزًلَّب ،ؤٍ غيفبت ؤساد
ؤى ٗجشصّب بلٖ غ٘ش رلک کوب فًل القذهبء توبهب يٌذهب تًشؾَا لٌقذ الطًشٍ .قيذ کيبى هيي
ًت٘زٔ فْوْن للخ٘بل ٍالػَس الجتغ٘ٔ يلٖ ّزا الٌحَ ؤى ًًتَا الطًش الًشثٖ ثؿً الخ٘بل
الحتَائِ يلٖ الوجبلربت ٍالػَس الحس٘ٔ.
کوب ؤى ّزا الزٕ ٗسوٖ ؾًفب خ٘بل٘ب يٌذ ؤيؿبء روبئ الذَٗاى ًٗجش فٖ حق٘قٔ اٛهيش
يوب فٖ اٝغكت اٛسٍثٖ ثةسن الوَ٘ل الشٍهبًت٘ک٘ٔ ٍّيزُ الو٘يَل ضيذٗذٓ الَؾيَ فيٖ
کلوبتْنٍ .ختغٔ القَل فٖ ّزا الوَؾَو َّ ؤى ؤيؿبء روبئ الذَٗاى لين ٗسيتكًَ٘ا ؤى
ٗذسکَا ؤّو٘ٔ الخ٘بل ٍحق٘قتِ فٖ الطًش کوب ٗزت ؤى تذسک حقب.
اللغة عًذ جماعة الذیىاو
تٌبقؽ قذس اللرٔ يٌذّن :اللرٔ هي قذٗن الضهبى تطکل يٌػشا هي يٌبغش الطًش الوْؤ
يلٖ الطبيش ؤى ٗسلک فْ٘ب هسلکب خبغب ل٘ستك٘ى ؤى ٗادٕ فْ٘ب الوًبًٖ ثكشٗقٔ تختلي
يٌْب ف٘وب يذا الطًش هي فٌَى القَل ٍهًٌٖ ّزا ؤًِ کبى يلِ٘ ؤى ٗختبس ف٘تحشٕ الزو٘يل
الوٌبست ٍا ً٘ٛالحسي ٍلن ٗسلن هيي ّيزا اٝخت٘يبس ٍّيزا التيإً کخ٘يش هيي الطيًشاء
اٛقذه٘يٗ ،قَل الوبصًٖ فٖ رلک« :بى الز٘ذ فٖ لرئ ر٘يذ فيٖ سيَاّبٍ ،اٛدة ضيٖء ال
ٗختع ثلرٔ ٍال صهبى ٍال هکبى ٛى هشدُ بلٖ ؤغَل الح٘بٓ الًبهٔ ال بلٖ الهَاّش ٍاٛحيَال
الخبغٔ الًبسؾٔ»(الوبصًٖ.)3 :1981،
بى الطبيش قذ اختبس هَقفب ضًشٗب هي الکلوبت ٍَّ ،ؤى ٗتًبهل هًْب يلٖ ؤًْب ؤض٘بء ،بى
الوشء الًبدٕ ح٘ي ٗتکلن ٗؿى ًفسِ ٍساء الکلوبت قشٗجب هي الوَؾيَو لکيي الطيبيش ٗؿيى
ًفسِ ؤهبم الکلوبت التٖ تًذ ثبلٌسجٔ للوشء الًبدٕ هشٍؾٍٔ ،ثبلٌسجٔ للطبيش فٖ حبلٔ ثشٗئ
بًْب ثبلٌسجٔ للوشء الًبدٕ يشف ٍؤدٍات ٗستخذهْب حن ٗلقْ٘بٍ ،لکٌْب ثبلٌسجٔ للطبيش ؤض٘بء
قجً٘٘ٔ ،تٌوَ ًوَا قجً٘٘ب يلٖ اٛسؼ کبلحطبئص ٍاٛضزبس .فکل ضٖء تًبٍسُ الٌبس هيي
ؤض٘بء ّزُ الذً٘ب ،فَْ بًوب ًٗكْ٘ن هبدتِ فٖ ّ٘ئتِ الػبهتٔ ،حتٖ برا اًتْيٖ بليٖ الطيبيش
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ؤيكبُ ّزُ الوبدٓ فٖ غَستْب الوتکلؤ فإثبًت يي ًفسْب فيٖ ضيًشُ الزو٘يل ،ثخػيبئع
ٍدقبئ لن ٗکي ٗشاّب الٌبس کإًْب ل٘ست فْ٘ب.
الىحذة العضىیة للقصیذة
هي ؤّن القؿبٗب التٖ ؤحبسّب روبئ الذَٗاى فٖ ًقذّن قؿ٘ٔ الَحذٓ الًؿَٗٔ فقذ ًيبدٍا
ثَحذٓ الجٌبء فٖ القػ٘ذٓ ،بر ٌٗجرٖ ؤى ٌٗهش بلْ٘ب هي ح٘ج ّٖ ضٖء فيشد کبهيل ال هيي
ح٘ج ّٖ ؤث٘بت هستقلٔ ٍرلک ٛى ق٘ؤ الج٘ت تإتٖ هي کًَِ يَؾب فٖ رسين القػي٘ذٓ
الکلٍٖ .قذ حيشظ يجيذالشحوي ضيکشٕ يليٖ ؤى تکيَى قػي٘ذتِ ثٌ٘ئ ح٘ئ هتوبسيکٔ
ٍٗکتست الج٘ت روبلِ ٍضبيشٗٔ هي ٍؾًِ فٖ ثٌيبء القػي٘ذٓ ٍرسيوْب الکليٖ ،حتيٖ برا
اقتكًٌبُ ثذؤ هطَّب هجتَسا.
ٍکزلک کبى الوبصًٖ ٗحشظ يلٖ الػَس حشغب کج٘شا فٖ ضًشُ ًٍخشُ ٍؤهب الًقيبد فکيبى
ؤحشظ هي صه٘لِ فٖ هَقفِ هي الَحذٓ الًؿٍَٗٔ .قذ فػيل فْ٘يب القيَل تفػي٘ت ال ٗيذو
هزبال للتقػ٘ش يلٖ اٝقتٍ .،الَحذٓ الًؿَٗٔ يٌذُ تتوخل فٖ ؤى تکيَى القػي٘ذٓ يويت
فٌ٘ب ٗکول فْ٘ب تػَٗش خبقش ؤٍ خَاقش هتزبًسٔ فْٖ کبلزسن الحٖ ٗقَم کل قسن هٌْيب
هقبم رْبص هي ؤرْضتٍِٗ .شٕ الًقبد ؤى القػ٘ذٓ حٌ٘وب تفقذ ّزُ الَحذٓ تکيَى ؤلفبنيب ال
تٌكَٕ يلٖ خبقش هكشدا ٍضًَس کبهل ثبلح٘بٍٓ .تػجح هزوَيب هجذدا هي ؤث٘بت هتفشقٔ ال
تال ثٌْ٘ب ٍحذٓ غ٘ش الَصى ٍالقبفٍ٘ٔٗ .شٕ ؤى السيجت فيٖ بًًيذام الَحيذٓ الًؿيَٗٔ ّيَ
التفکک ٛى القػ٘ذٓ ٌٗجرٖ ؤى تکَى يوت فٌ٘ب تبهب ٗکول فْ٘ب تػيَٗش خيبقش ؤٍ خيَاقش
هتزبًسٔٗ ،شثكْب خ٘ف ًفسٖ ٗادٕ بلٖ تسبٍ ،الفکش ٍالطًَس فٖ القػي٘ذٓ ،فتتقيذم فيٖ
بتسب ،تبم ًحَ الربٗٔ هٌْبٍ .ؤغلت الهي ؤى الًقبد قذ ؤفبد فٖ ًهشٗتِ بلٖ الَحذٓ الًؿيَٗٔ
هي الٌقبد الشٍهبًت٘ک٘٘ي ٍيلٖ الخػَظ ّبصلت ٍکَلشدد(الحوذاًٖ.)141 :1987،
الصىسة المىسیقیة للشعش
ٍتًتجش الػَسٓ الوَس٘ق٘ٔ هي ؤّن رَاًت التزشثئ الطيًشٗٔ ٝستجبقْيب بستجبقيب ؤٍحي
ثبًٝفًبل الطًشٕ ،فْٖ هي حن اٝقبس اًٝفًبلٖ للرٔ الطًشٗٔ .القػذ هي الػَسٓ الوَس٘ق٘ٔ
فٖ الطًش ،الجٌبء الوَس٘قٖ کتکَٗي هيي اٗٝقبييبت الوًتويذٓ يليٖ الٌرويبت ٍاًٝسيزبم
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ٍالتٌبنش التٖ تتزبٍة هى الٌفَس هتلق٘ٔ ٍهٌتزٔ ٍرليک هيي خيتل يٌػيشٕ التشک٘يت
ٍالتکشاس(الَسقٖ ،الوشرى ًفسِ .)159 :هَس٘قٖ اٍٛصاى الطًشٗٔ رات الق٘ؤ الوشکجٍّٖٔ ،
هَس٘قٖ تطک٘ل٘ٔ هزشدٓ تًتوذ يلٖ التٌبس الػَتٖ للکلوبت ثكشٗقٔ .فووب ال ضک ف٘يِ
ؤى للَصى سغن ضکل٘تِ الخبسر٘ٔ ق٘ؤ بًفًبل٘ٔ ّبهٔ تتًل ثتحزٗش الحيَاس هيي الٌبح٘ئ
الفسَ٘لَر٘ٔ ،کوب ؤًِ ٗشتجف ثبٛحبس٘س الفكشٗٔ لذٕ اًٝسبى ٍهب ٗتػل ثْب هيي تفشٗيى
ثَ٘لَرٖ هوب ٗزًل هي الطًش التًَٗؽ الؿشٍسٕ.
ٍؤهب القَالت التٖ تسجک لػَغِ فزذٗذٓ ٍال کل الزذٓ .فقذ استإٕ ؤى اللرٔ الًشث٘ٔ قيذ
استٌفذت فٖ ّزا القَل الوکشس الوًبد رْذ بهکبً٘بتْب فيٖ القَاليت الوكشٍقئ .فلين تجي
قبف٘ٔ قػذٍا استًوبلْب لن ٗجلْب الطًشاء ًهوب ٍبستًوبال فٖ الوًٌٖ ًفسِ ؤکخيش هيي ؤلي
سٌٔ ٍال ٍصى لن ًٗبسؼ فِ٘ هي سجقْن الزٕ سجقِ ؤل هشٍٓ .کبى ثًؿيْن ثٌزيَٓ يويي
ّزا الو٘ذاى فکبى غًجب يلْ٘ن فيٖ حيذٍد ّيزُ القَاليت ؤى ًٗجيشٍا ييي رٍات ؤًفسيْن
ثبلحشٗٔ الر٘ج٘ٔ التصهٍٔ .ؤى ٗتحبضَا يقبث٘لْب بال ثتؿح٘ٔ فٌ٘ٔ کج٘شٓ ٍسثوب فبت ّياالء ؤى
ّزُ الػًَثٔ ال ٗطکَّب غ٘ش الوقلذٗي فٖ کل صهبى .ؤهب الوجيذيَى ف٘طيقَى لْين قشٗقيب
ثوٌبکجْن القَٗٔ فٖ الضحبم يلٖ ّذٕ ثػ٘شتْن الٌ٘شٓ .حن ؤًْن کبًَا ًٗوليَى ثيإى الطيًش
الًشثٖ يبش قػ٘ش اًٛفبس ال ٗقَٕ يلٖ الوتحن الطًشٗٔ ٍکيبى الوسياٍل يٌيذّن ّيٖ
القبف٘ٔ(الًشٗؽ ،الوشرى ًفسِ.)61:
فقذ ؤغجح الَصى ٍالقبف٘ٔ هي ؤّن خػبئع الفيي الطيًشٕ يٌيذ الًقيبدٍ ،ؾيشٍسٓ هيي
ؾشٍساتِ يتٍٓ کًَِ سئٗئ ٍرذاً٘ئ للکيَى ؤٍ الح٘يبٓ ،ؤٍ تًج٘يشا ييي دخبئيل اليٌفس ؤٍ
الَرذاى.
دساسة آساء جماعة الذیىاو فی األدب
تقذهت القػ٘ذٓ الًشث٘ٔ تخَؼ هربهشات رشٗئٔ ٍرذٗيذٍٓ ،تًيذدت الَريَُ هيب ثي٘ي
سٍهبًس٘ٔ ٍٍاقً٘ٔ ٍتقل٘ذٗئ ٍفلسيف٘ٔ ٍرَدٗئ ٍيجخ٘ئٍ .تًيذدت ٍريَُ غي٘بغٔ اليٌع
الطًشٕ .بى ّزا ًٗکس ثت ضک خػبئع ٍسوبتب حقبف٘ٔ تتسن ثْب الزائقٔ الطًشٗٔ ٍالفٌ٘ئ
ؤٗؿب .بًْن اختبسٍا لذساستْن اٛدث٘ٔ الطًشاء الزٗي تٌكج يلْ٘ن فلسفتْن اٛدث٘ئ الًبهئ
الوتوخلٔ فٖ ًهشٗٔ اٛدة يٌيذّن فتيشاّن ٗختيبسٍى هيي ثي٘ي الطيًشاء الًيشة القيذهبء
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اثيسٍهٖ ٍالوتٌجٖ ٍؤثبلًتء الوًشٕ ٍؤثبًااس الحسي ثي ّيبًٖ ٍکلْين ضيًشاء رٍٍ بغيبلٔ
فشدٗٔ ٍل٘سَا هي الخبسق٘ي فٖ يوَد الطًش الًشثٖ ٍقَالجيِ التقل٘ذٗئ .بى هٌيبّزْن فيٖ
الذساسٔ اٛدث٘ٔ تبثًٔ هي ؤسسْن الٌقذٗٔ ٍتقيَم يليٖ ًهشٗئ اٛدة يٌيذّن ،کويب ؤًْين
استفبدٍا فْ٘ب هي رو٘ى ؤًَاو الوًشفٔ ٍثخبغٔ يلن الٌفسٍ ،الوٌبّذ الًلو٘ٔ الحذٗخٔ.
سغن ّزُ الوهبّش الوطتشکٔ ًشٕ ؤى الذساسئ اٛدث٘ئ يٌيذ الًقيبد ٍالويبصًٖ تختلي
اختتفب ٍاؾحب يي الذساسٔ اٛدث٘ٔ يٌذ يجذالشحوي ضکشٕ.
أوال :الذساسة األدبیة عًذ العقاد والماصيی
 اإلّتوام بالشخصییةٗ :وکي ؤى ٗقيبل ؤى هيٌْذ الًقيبد ٍالويبصًٖ فيٖ دساسيتْوباٛدث٘ٔ هٌْذ سٍهبًت٘کٖ ٗتٌبٍل ؤدة اٛدٗت ثةيتجبسُ تًج٘شا هجبضشا يي اليٌفس ٍّيَ هيي
ًبح٘ٔ ؤخشٕ هٌْذ ثَ٘غشافٖ ٗتٌبٍل ضًش الطبيش يلٖ ؤًِ غَسٓ ٛحيذاث ح٘بتيِ ٍاًًکبسيب
لس٘شتِ الزاتٍ٘ٔ .هي ٌّب کبى اّتوبهْوب الطذٗذ ثبلشثف ث٘ي اٛدة ٍاٛدٗت.
 اإلّتوام بذساسة البیئیة ٍالعصز ٍالجٌس :لن ٗقتػش اّتوبم الًقبد ٍالوبصًٖ يليٖالجحج يي ضخػ٘ٔ اٛدٗت ٍبًوب اّتوب ؤٗؿب ثذساسئ الًػيش ٍالج٘ئئ ٍالزيٌسٍ ،الػيفبت
الزٌس٘ٔ لٜدٗت.
 تفسیز تعض الظَاّز الفًییة فی أدب األدتاء أٍ شعز الشعزاء تاإلعتواد علییًظزیات علن الٌفس
 تأثز الواسًی ٍالعقاد تأدتاء الغزب فی التشجمة أٍ الٌقذ الوعتوذ علی السییزةأٍ الوٌْج التاریخی :برا ًهشًب بلٖ التشارن اٛدث٘ٔ التٖ قبم ثْب الًقبد ٍالوبصًٖ ًزيذ ؤًْيب
ال تس٘ش يلٖ قشٗقٔ الس٘ش الًشث٘ٔ ٍبًوب ّيٖ تسيتوذ ٍرَدّيب هيي التيشارن فيٖ اللريبت
الرشثٍ٘ٔ ،بى استفبدت ؤٗؿب هي قشٗقٔ الس٘ش الًشثٍ٘ٔ .رلک ٛسيجبة هيي ؤّوْيب اٝقيتو
يلٖ اٛدة الرشثٖ ٍاٝيزبة ثِ ،ه٘ل الًقبد ٍالوبصًٖ بلٖ التيشارن ثحکين الج٘ئئ ٍالفكيشٓ
اًٝسبً٘ٔ ٍايتقبدّب ثإى لْزا الوزّت رزٍسا فٖ اٛدة الًشثٖ.
حايیا :الذساسة األدبیة عًذ عبذالشحمى شکشی
هي ؤّن هو٘ضاتْب ؤًْب دساسٔ هَؾَي٘ٔ رلک ؤًِ کبى ؤقشة بلٖ ٍرْئ الٌهيش الحذٗخئ
ح٘ي رّت بلٖ ؤى الطًش تًج٘شا يي الحقبئ ٍالًَاق الکًَ٘ٔ الًبهٔ ح٘ج ٗحَل الطيبيش
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يَاقفِ الخبغٔ ٍآالهِ الزات٘ٔ بلٖ ضٖء کًَٖ يبمٍ .يلٖ رلک فبلطًش يٌذُ قذ ٗتػل ٍقذ
ال ٗتػل ثح٘بٓ غبحجِ ٍلکٌِ ال ًٗجش يٌْب ثإٗٔ حبل هي اٛحَال ٍال ضإى لتًج٘شُ يٌْيب ؤٍ
يذهِ ثزَدٓ الطًش ؤٍ روبلِ .فَْ ال ٗلزإ بلٖ دساسٔ ضخػ٘ٔ اٛدٗيت ؤٍ ح٘بتيِ ٍال ْٗيتن
ثذساسٔ الًػش ٍالج٘ئٔ ٍالزٌس کوب فًل الًقبد ٍالوبصًٍٖ .بًوب ْٗتن کل اّٝتويبم ثذساسئ
بًتبد اٛدٗت الزٕ ٗذسسِ ٍَّ فٖ دساستِ الوَؾَي٘ٔ ٗلزإ بلٖ يذٓ ؤض٘بء هٌْب هب ٗلٖ:
 المقاسيةْٗ :تن ضکشٕ ثبلوقبسًٔ ث٘ي ؤدة اٛدٗت ٍث٘ي هب ٗطيجِْ فيٖ ؤدة اٛدثيبءالسبثق٘ي ٍالوًبغشٗي لِ.
 اإلستفادة هي ًظزیات علن الٌفسً :وَرد يي التفبٍت فٖ التفبس٘ش ثٌْ٘وب :هيختًالوبصًٖ کبى ٗشٕ الوتٌجٖ ضخػب قوَحب فٖ ح٘بتيِ ،هًتيذا ثٌفسيِ هًتيضا ثْيبٍ .ثبلتيبلٖ
فطًشُ تًج٘ش يي ّزُ الح٘بٓ الكوَحٔ ٍالطخػ٘ٔ القَٗٔ ،قيذ اکتسيت القيَٓ هٌْويب ،ؤهيب
ضکشٕ ف٘شٕ فٖ الطًش الوتٌجٖ سٍحب خبغٔ تف٘ؽ يلِ٘ سَاء فيٖ رليک ضيًشُ الوتػيل
ثأهبلِ ٍضًشُ غ٘ش الوتػل ثأهبلِّ ،زُ الشٍ الخبغٔ الوًتذٓ ثٌفسْب الوًتضٓ ثَرَدّب ّيٖ
التٖ حججت ّزا الطًش بلٖ ًفَس قشائِ ٍسبهًِ٘.
 اإلعتزاف تتأثیز البیئة ٍرفض القَل تتأثیز الىساحةالجذیذ فی شعشهن(رکش يمىرج)
ثذساسٔ هب کتجِ کل هي ّاالء اٛدثبء ٗوکٌٌب ؤى ًق يلٖ فْوْن لحق٘قٔ الطيًشّ ،يزا
الفْن الزٕ ؤسادٍا ؤى ٌٗطشٍُ ث٘ي اٛداءٍٗ ،فشؾَُ يلٖ الطًش ٍالطًشاء ٍٗػححَا ثِ ؤٍؾبو
اٛدة الًشثٖ فٖ يْذّن.
ؤّن الوَؾَيبت التٖ ًستك٘ى ؤى ًزذ لْن فْ٘ب ؤلَاًب هي التو٘٘ض:
هختً ٍغ الكجً٘ٔ ٍههبّشّب :فقذ ٗجذٍ روبل الكجً٘ٔ فٖ ضًش الطبيش ،ؤرول هوب َّ
يلِ٘ فٖ الَاقى الحٖ الولوَس ٍسثوب ٗشرى ّزا بلٖ ؤى الطبيش الػبد ،ال ٗق فٖ تػَٗشُ
للكجً٘ٔ يٌذ ههبّشّب الخبسرٍ٘ٔ ،لکٌِ ٗتًذٕ رلک بلٖ ؤسيشاسّب الذفٌ٘ئٍ .لْيزا توتيبص
قشٗحٔ الطبيش ،ثقذستْب يلٖ خل اٛلَاى الٌفس٘ٔ ،التٖ تػيجغ کيل ضيٖء ٍتلًَيِ ٝنْيبس
حقبئقِ ٍدقبئقِ ،حتٖ ٗزشٕ هزشاُ فٖ الٌفسٍٗ ،زَص هزبصُ فْ٘ب.
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فبلًقبد ٗػ تر٘ش ؤٍرِ الح٘بٓ ٍهب فْ٘ب هي تَدٗى للح٘بٓ يٌذ قذٍم الطتبء فٖ قػ٘ذتِ
«قذٍم الطتبء»:
ٍٗشريي فييٖ الزييَ ًييَس القوييش
تسيي٘ش الکَاکييت سيي٘ش الحييزس
تقلييت فييٖ اٛسؼ کبلوحتؿييش
ٍلليييشٍؼ صّيييش ثيييِ قيييبئح
س ّ٘ييب فقييذحبى ٍقييت السيييفش
ًٍييبدٕ الوٌييبدٕ ٗشکييت الك٘ييَ
ٍّييييزا ٗػيييي٘ح ٍلوييييب ٗكييييش
فْييييزا ٗحييييَم يلييييٖ ٍکييييشُ
کيييإى اٛغييي٘ل يل٘يييِ اًتطيييش
اال هيييب لْيييزا الؿيييحٖ کبسيييفب
تًيييذ کويييَد خؿييين صخيييش
ٍهيييب للشٗيييب ثيييإيلٖ الطيييزش
(الًقبد)108 :1967،
اّتن الًقبد فٖ ّزُ القػ٘ذٓ ثفکشٓ التر٘ش ٍالتحَل الزٕ ٗحذحيِ اليضهي فيٖ اًٝسيبى
ٍسبئش ههبّش الح٘بٓ فإثشص لٌب ثًؽ غَس ّزا التر٘ش الزٕ ٗحذث فٖ فػل الطتبء سَاء فيٖ
الکَاکت ؤٍ ًَس القوش ؤٍ الطوس ٍالٌْش ٍالشٍؼ ٍالكَ٘س ٍالؿحٍٖ ،الشٗب ٍالٌبس .فٖ ّزُ
القػ٘ذٓ تهْش قشٗقٔ الًقبد الخبغٔ فٖ الٌهن ؤٍ کخ٘ش هي السيوبت الوو٘يضٓ ليِ کطيبيش،
هخل بيتوبدُ يلٖ الوقبثلٔ ٍالوقبسًٔ کوب قبثل ٍقبسى ثي٘ي الشث٘يى ٍالطيتبء ٍثي٘ي الطيجبة
ٍالط٘خَخٍٔ ،هخل غلجٔ التػَٗش الًقلٖ الوٌهن يلِ٘ ح٘ج ثذؤ فٖ ٍغ ههبّش التر٘ش فٖ
السوبء فتٌبٍل الکَاکت حن القوش حن الطوس حين ًيضل بليٖ اليشٍؼ فتحيذث ييي الضّيَس
ٍالكَ٘س ٍاٛسؼٍ ،الؿحٖ ٍالشٗب ٍ .سثوب کبى الزذٗذ فيٖ ّيزا اليذَٗاى ّيَ ّيزُ الٌروئ
الحضٌٗٔ الوتَرًٔ التٖ سي٘كشت يليٖ هًهين القػيبئذ الَرذاً٘ئ ف٘يِ ٍالتيٖ اختلكيت
ثتقشٗشٗٔ رًلت هطبيش الطبيش تختفٖ فٖ الربلت ٍساء حکوئ الحکي٘ن ٍيهوتيٍِ .تحيذحَا
يي يتقٔ الزوبل ثبٛختٍ ،سؤٍا ؤى الطبيش غ٘يش هكبليت ثشغيذ اٛخيتًْٛ ،ين ايتويذٍا
الػذ ،ايتوبدا ضذٗذاٍ .تفْن هي ّزا ؤى الزوبل يٌذّن ؤسبسٔ الػذ.،
يتیجة البحج
الهبّشٓ التفتٔ فٖ حشکٔ الطًش الًشثٖ الحيذٗجّ ،يٖ تًيذد التزيبسة حيَل التكيَٗش
ٍالتزذٗذ ٍتًذد ٍرَُ القػ٘ذٓ الًشث٘ٔ الحذٗخٔ ٍتزبٍس ّزُ الَريَُ هًيب .ثيذؤت القػي٘ذٓ
الًشث٘ٔ الحذٗخٔ ثبلتإسرح ث٘ي الجٌ٘ٔ التقل٘ذٗٔ ٍثي٘ي التزذٗيذ فيٖ ؤقشّيب الجٌبئ٘ئ ٍفيٖ
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هفَْم الطًش ٍيتقتِ ثبلق٘ؤ ٍکتّوب سبسا رٌجب بلٖ رٌت .قيذ ال تکيَى ّيزُ اٝؾيوبهٔ
کبف٘ٔ ٝيكبء غَسٓ کبهلٔ لوختل رَاًت الطبيشٗٔ ٍالٌهشٗٔ الطًشٗٔ يٌذ روبئ اليذَٗاى
ٍلکٌْب ستقذم رولٔ هي الوتهح التٖ تَؾح ؤثشص الخػبئع.
بى بًتبد ؤيؿبء روبئ الذَٗاى هي الطًش کخ٘ش ٍغضٗش ٍيلٖ قذس غضاستِ ٍکخشتِ ؤح٘يشت
حَل تزذٗذّن فٖ الطًش ،القَل ثزذٓ الوَؾَيبتٍ .لن ٗکي تزذٗذّن هَرْب ؤغيت بليٖ
هَؾَيبت الطًش التقل٘ذٗٔ رلک ؤى الوَؾَيبت يٌذّن تتسى ثبتسبو الح٘بٓ ٍؤًْن ؤؾيبفَا
بلٖ الوَؾَيبت التقل٘ذٗٔ الوًَْدٓ الکخ٘ش هي السوبت ٍالو٘ضات الزذٗذٓ .ليزلک ٗوکٌٌيب
القَل ثإى الطًش يٌذ ؤيؿبء روبئ الذَٗاى َّ الكجً٘ٔ ٍالحت.
فبلطًش ال تٌحػش هضٗتِ فٖ الفکبّٔ الًبرلٔ ٍالتًج٘ش ييي الخيَاقشٍ ،ال فيٖ التْيزٗت
اٛختٍ ،تلك٘ اٝحسبسبتٍ ،لکٌِ ًٗ٘ي اٛهٔ ؤٗؿب فٖ ح٘بتْيب الوبدٗئ ٍالس٘بسي٘ٔ ٍبى
لن تشد فِ٘ کلؤ يي اٝقتػبد ٍاٝرتوبو .فةًوب ّيَ کبًيت هَؾيَيبتِ ٍؤثَاثيِ ههْيش هيي
ههبّش الطًَس الٌفسبًٍٖ .لي تزّت حشکٔ فٖ الٌفس ثر٘ش ؤحش نبّش فٖ الًيبلن الخيبسرٖ
کوب ٗزّت الًقبد بلٖ ؤى الطًش ٗؿبي الح٘بٓ ٍَٗسى رَاًت الٌفسٗ ًِٛ ،زًيل السيبئ
هي الًوش سبيبت.
بى الطًش فٖ ًهش ؤيؿبء روبئ الذَٗاى غبٗٔ فٖ راتيِ ٍٗسيوَ يليٖ الربٗيبت الٌفً٘ئ
ٍالًول٘يئ الوجبضييشٓ لييزلک ًييشاّن ال ٗق٘ييذٍى الطييبيش ثوَؾييَيبت هحييذدٍٓ ،يٌييذّن ؤى
الوَؾَو الطًشٕ ٗکوي ٍساء بحسبسٌب ثِ ،بى بحسبسٌب ثبلطٖء َّ الزٕ ٗخل ف٘يِ الليزٓ
ٍٗجج الشٍ ،کل ضٖء فِ٘ ضًش برا کبًت فٌ٘ب هحجبٓ ؤٍ کبى فٌ٘ب ًحَُ ضًَس.
ٍيلٖ سؤٕ ضکشٕ بى الح٘بٓ فٖ ًهشٓ الطبيش قػ٘ذٓ سائًئ تختلي ؤًربهْيب ثيةختتف
حبالتْب ،ففْ٘ب ًرؤ الجاس ٍالطقبء ٍفْ٘ب ًرؤ الًٌ٘ن ٍالززل ٍفْ٘يب ؤًريبم الحقيذ ٍالليام
ٍالطًبس الکج٘ش َّ الزٕ ٗتًشف ک٘ ٗػَغْب ضًشا ٍَّ الزٕ يَاقفِ هخل يَاق الَريَد
هخل اٛهَاد ؤٍ الشٗب (ضکشٕ.)209 :1960،
کبى الطًش في الًشث٘ٔ اٍٛل ٍاٍٛحذٍ ،الزٕ ٗوتذ فٖ الَرذاى الًشثٖ لويب ٗقيشة هيي
ؤلفٖ سٌٔ فَْ اًٛست لْزا الخكبة الزٕ ٗاکذ خػَغ٘ٔ التفشد ٍاٝستقتل٘ٔ فٖ هَارْئ
اٙخشٍ .فٖ فْوْن الًو٘ لًتقٔ الطبيش ثبلوذٌٗٔ ثَغفْب هقَهب رَّشٗب فبيت ٍحشک٘ب هيي
هقَهبت تطکل الطخػ٘ٔ الطًشٗٔ ًٗکس سئٗٔ فلسف٘ٔ تًٌکس روبل٘ب يلٖ اٛداء الطًشٕ
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ثوًٌٖ ؤًْن يجش تزشثٔ يٌبء ٍغشثٔ ٍتوخل ٍکط ٍتكلى هب اکتفَا ثَغيفْب ؤٍ سحبئْيب ،ثيل
ربٍصٍا رلک بلٖ التَغل فٖ يػجْب الذاخلٖ ٍهحبٍستْب ٍهسبءلتْب.
ٍهي السْل ؤى ًشٕ ثذاٗٔ خكبة الَْٗٔ فٖ حشظ الطبيش يلٖ تإک٘ذ رات٘تيِ الطيًشٗٔ
هي ختل اّٝتوبم ثبلَقَف ؤهبم الَقي الػير٘ش ،هذٌٗتيِ التيٖ ضيْذت الوَاليذ ٍالٌطيإٓ
ٍالػجبٍ ،ؤسؼ اٛرذاد ٍاٙثبء ،فإفشد لْب سٍاٗٔ هي سٍاٗبت الًطش.
فبيتوذ ثٌبء القػ٘ذٓ يٌذّن ؤح٘بًب يلٖ هب استفبدٍُ هي قشائ الفي القػػيٖ الرشثيٖ
هتإحشٗي ثخقبفتْن الَاسًٔ التٖ تفتح لْب ؤربدتْن للرٔ اًٝزل٘ضٗٔ ؤٍسى اٛثَاة.
ٍالحق٘قٔ ؤى ؤيؿبء روبيئ اليذَٗاى ؤدسکيَا قػيَس الًيشٍؼ الًشثيٖ ييي ؤداء اًٛيَاو
الزذٗذٓ التٖ قوحَا بلٖ بستحذاحْب فٖ الطًش الًشثٖ فٖ ثيبدت ح٘يبتْن اٛدث٘ئٍ .لکٌٌيب
ٍرذًبّن فٖ الَقت ًفسِ هي ًبح٘ٔ التكج٘ الًولٖ ٗقفَى يٌذ تٌَٗى القيَافٖ ؤٍ التحيشس
هٌْب ًْبئ٘ب کوب فٖ الطًش الوشسلٍٗ .حبٍلَى الٌهن يلٖ ثًؽ اٍٛصاى الطبرٓ ٍال ٗتزبٍصٍى
رلک بلٖ بثتکبس ؤٍصاى رذٗذٓ ؤٍ التخلع هي القَايذ التٖ التضهْب الطًش الًشثٖ فٖ تبسٗخِ
الكَٗلٍ .هى ّزاٍ ،هى ؤى السبحٔ الطًشٗٔ سيوحت ثبلحؿيَس لکيل ّيزُ اٛضيکبل ،فيةى
الوتحم ؤٗؿب ؤى قػ٘ذٓ اًٝطبد ٍالتٖ تًتويذ ؤسبسيب يليٖ خػيبئع هَسي٘قٖ اٗٝقيبو،
الوكشد ٍاٛداء التزَٗذٕ ،ال تضال تحهٖ ثقجيَل هلحيَل هيي الزائقئ الطيًشٗٔ للوتلقيٖ
الًشثٖ.
ٗزوى الٌقبد ٍالذاسسَى يليٖ ؤى ؤيؿيبء روبيئ اليذَٗاى ٗتَرْيَى بليٖ الوًٌيٖ ٍال
ٗکتشحَى ثبللفم فٖ ضًشّنٍ ،ؤًْن قل اّتوبهْن ثبللرٔ ،فكلجَا فْ٘ب بلٖ السَْلٔ ٍالجسبقٔ
ٍسثوب رٌحت ّزُ السَْلٔ بلٖ الوستَٕ الزٕ ال ٗجًذّب يي حذٗج الٌبس فٖ تخيبقجْن
ٍارتوبيْن ٍّٖ ،سَْلٔ هخلٍٔ ،ؤًْن فٖ رلک ٗطجَْى الكيبثى الًيبم للشٍهبًت٘ک٘ئ التيٖ
تْتن ثبلحذث الٌفس الذاخلٖ يٌذ الطبيش هى تقَٗن رذٗذ للکلؤ ٍالج٘ت الوَسي٘قٖ فيٖ
القػ٘ذٓ ،فبلطبيش ٗتزٌت بلٖ حذ هيب الكيَل فْ٘يبًٛ ،يِ ٗتزٌيت التکلي ٍالجحيج ييي
الوشادفبتٍٗ ،تزٌت الرشٗت هي اٛلفبلٛ ،ى الکلؤ الجس٘كٔ فٖ تشک٘جْبٍ ،الوتذاٍلٔ ثي٘ي
الٌبس تْ٘إ لقبست بٗحبء ؤکخش ٗقشْٗب هي ح٘بتِ الَ٘ه٘ٔ.
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