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الملخص
الٌْذ التنٌَٖٗ ٍالٌقس التنٌَٖٗ ٍالٌهطٗٔ الثٌائ٘ٔ للَس٘اى غَلسهاى(8641-8689م) ّٖ
ٍاحسٓ هي الثحَث اإلًساً٘ٔ للٌقس األزتٖ الوًاغط ٍالتيٖ ححياٍا النطيف ييي القيَاً٘ي
الرف٘ٔ التٖ ححنن مافٔ الًالقات اإلًساً٘ٔٗ .توخل الْسف الطئ٘سٖ لغَليسهاى فيٖ الٌقيس
ف ٖ ححق٘ق ًهطٓ يالو٘ٔ للًويل ٍيالقتيِ تف ئ ارتواي٘ئ هًٌ٘ئ .فيٖ ضٍاٗئ «يٌاق٘يس
الغؿة»ٌٗ ،تقس الناحة األهطٗنٖ رَى ستاٗثٌ٘ل(8691م) الهلين فيٖ هزتويى الًويل
ٍاألظهٔ االقتػازٗٔ األهطٗنٍ٘ٔ ،لْصُ الطٍاٗئ النخ٘يط هيي القَاسين الوطيتطمٔ هيى ضٍاٗئ
السٌَات الغائؤ لسضٍٗط٘اى(8668م)ٍ ،التٖ حقسم أٗؿاً ًهطٓ فاحػٔ يلٖ الكثقات السً٘ا
هي الوزتوى فٖ يْس ضؾاذاى ،تااليتواز يلٖ أزب الًواا ٍاألؾطاض االرتواي٘ٔ إلغيال
شٍٕ السذل الوٌرفؽ .السثة الطئ٘سٖ للتواٗع ت٘ي «السٌَات الغائؤ» هي ٍرْٔ الٌهيط
االرتواي٘ٔ هقاضًٔ تطٍاٗٔ «يٌاق٘س الغؿة» َّ التوخ٘ل الناهل لح٘آ الطرػ٘ات الزسل٘ٔ
التٖ لن ٗتن التًث٘ط يٌْا تطنل ماهل فٖ «يٌاق٘يس الغؿية» ،ح٘يج حين حقيسٗن غيَضٓ
ٍاؾحٔ يي ح٘آ األفطاز الزسل٘٘يٍ .تالتالٖ فاى السٌَات الغائؤ حنطف ح٘آ الثطٍل٘تاضٗيا
فٖ الفتطٓ الحاسؤ لػطاو ها قثل الخَضٓ اإلساله٘ٔ .حًثط «السٌَات الغائؤ» يي الوسي٘طٓ
الكَٗلٔ الوحفَفٔ تالوراقط ألضراظ فقطاء ٍم٘ف٘ٔ الَغَا ئلٖ الَيٖ الكثقيٖ ،تٌ٘ويا ال
ٗعاا أتكاا «يٌاق٘س الغؿة» فٖ تساٗٔ ٍيْ٘ن الكثقٖ.
الكلوات الذليلية 7السٌَات الغائؤ ،يٌاق٘س الغؿة ،الٌقس التنٌَٖٗ ،يلن ارتواو اٙزاب.

* قالثٔ السمتَضاُ فٖ فطو اللغٔ الفاضس٘ٔ ٍآزاتْا تزاهًٔ آظاز اإلساله٘ٔ ،فطو ضٍزّي.
** يؿَ ّ٘ ٔ التسضٗس توًْس تحَث الًلَم اإلًساً٘ٔ.
*** يؿَ الْ٘ ٔ التسضٗس تزاهًٔ ت٘ام ًَض زهاًٍس.
الناحثٔ الوسإٍلٔ 7ل٘ال سلكاًٖ
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المقذهة
ًٗتثط الٌقس التنٌَٖٗ هي الوَؾَيات الزسٗسٓ فٖ الٌقس األزتٖ الوًاغيطٍّ ،يَ ًهطٗئ
ًطأت فٖ ًقس لَس٘اى غَليسهاى(8641- 8689م) .فيٖ ححل٘يل الٌقيس التنيٌَٖٗٗ ،سيًٖ
غَلسهاى ئلٖ ضتف الْ٘نل الساذلٖ للًويل تالثٌياء الفنيطٕ ،إٔ الٌهيطٓ الًالو٘ئ للكثقئ
االرتواي٘ٔ للوإليف .فيٖ ضأٗيِ ،حتكياتق السي٘اقات الس٘اسي٘ٔ ٍاالقتػيازٗٔ ٍاالرتواي٘ئ
ٍاألزتٍ٘ٔ ،ملوا ماًت الًالقٔ أقَٕ ماًت الوػساق٘ٔ الفٌ٘ئ أمخيط فًال٘ئ« .الًويل األزتيٖ
ل٘س فٖ الوقام األٍا هي غٌى يقل الوإلف ،تل َّ هي غٌى يقل ارتويايٖ ضياهل ف٘يِ
ق٘ن ٍحكلًات .فٖ قطٗقٔ اًتقازُٗ ،طٕ أًِ هي الووني أى ٌٗتوٖ هإلفياى هرتلفياى ئليٖ
ف ٔ قثق٘ٔ ٍاحسٓ هي ح٘ج الْ٘نل الصٌّٖ .الْسف الطئ٘سٖ هي الٌقس تطأٗيِ ّيَ ححق٘يق
ضؤٗٔ يالو٘ٔ شات غلٔ تف ٔ ارتواي٘ٔ هًٌ٘ٔ»(ضو٘سا ،الٌقس األزتٖ.)262 7
السؤ الوو٘عٓ لٌقس غَلسهاى التنٌَٖٗ ّيٖ ٍرْئ ًهيطُ التاضٗر٘ئ لوسياض الت٘ياضات
االرتواي٘ٔ ،فَْ ٗطٕ أى هػ٘ط اإلًسياى هسيتح٘ل زٍى الوزوَيئ االرتواي٘ئ ٍالث٘ ئ
األسطٗٔ ٍالفؿاء الفنطٕ ٍالخقافٖ الصٕ ٗتن حطت٘تِ فِ٘ .فٖ الٌقس التنٌَٖٗ ٗرؿى اإلًسياى
للتحل٘ل منل« .ححاٍا الفلسفٔ التاضٗر٘ٔ الواضمس٘ٔ امتطاف القَاً٘ي الرف٘ٔ التٖ ححنين
رو٘ى الًالقات اإلًساًٍ٘ٔ ،هي حن فاى هَؾَو اإلًساً٘ٔ الثطٍل٘تاضٗٔ َّ ئيازٓ ئيوياض ميل
ضرػ٘ٔ ئًساً٘ٔ ٍححطٗطّا هي التغ٘٘ط ٍالتفتت الصٕ حًطؾت لِ فيٖ الوزتويى الكثقيٖ»
(لَماحص ،تحج فٖ الَاقً٘ٔ األٍضٍت٘ٔ .)3 7تالٌسثٔ لغَلسهاىٌٗ ،تويٖ الوإليف ئليٖ قثقئ
ارتواي٘ٔ ًٍٗنس الطؤٗٔ الًالو٘ٔ للف ٔ ًفسيْا التيٖ ٌٗتويٖ ئلْ٘يا فْيَ ال ْٗيتن مخ٘يطاً
تالوحتَٕ ٍلنٌِ ًٗتوس يلٖ غٌى ّصا الوحتَٕ .الغطؼ هي الثٌائ٘ٔ التنٌَٗ٘ٔ َّ التًث٘يط
يي الَحسٓ ت٘ي الػَضٓ ٍالوحتَٕٗ .قوى غَلسهاى يلٖ حس سَاء يلن االرتواو االضتطامٖ
ٍالطنل٘ات الثٌَ٘ٗٔ ألى الوحتَٕ َّ األهط الَح٘س الوْن فٖ يلن االرتواو الطًثٖ ٍلي٘س
الوسائل الفٌ٘ٔ ،أها فٖ الطنل٘ٔ فال ٗنَى الْ٘نل الساللٖ َّ الوْن تل الػَضٓ .ئًِ ٗسيًٖ
ئلٖ امتطاف الًالقٔ ت٘ي الْ٘نل الساذلٖ للًول ٍالثٌاء الفنطٕ للكثقٔ االرتواي٘ٔ للوإلف
تطؤٗٔ يالو٘ٔ ٍلغٔ تس٘كٔ .يالقٔ الًول تٌهطٓ الوإلف االرتواي٘ٔ ئلٖ الًيالن ّيٖ أسيا
أسلَتٌِّ .اك حَافق ت٘ي الًول األزتٖ ٍالَؾى الس٘اسٖ ٍاالقتػيازٕ ٍاالرتويايٖ .ملويا
ماًت الًالقٔ أقَٕ ،ظازت هػساق٘ٔ الًول .الًول الفٌٖ ل٘س هي ئًطاء يقل الوإليف فيٖ
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األسا  ،تل َّ هي غٌى يقل ارتوايٖ ،إٔ الق٘ن ٍاٙهاا الوَرَزٓ فٖ الوزتويىْٗ .يتن
غَلسهاى فٖ الوطحلٔ األٍلٖ تثٌاء هقَالت الوحتَٕ للٌهطٓ الًالوٍ٘ٔ ،فٖ الوطحلئ الخاً٘ئ
تن٘ف٘ٔ ئًطاء ّصُ الْ٘امل ٍالثٌٖ الًقل٘ٔ حاضٗر٘اً .فٖ أسلَتِ الٌقسٕ ،قس ٗنيَى لنياحث٘ي
هرتلف٘ي ناّطٗاً ًفس االًتواء لكثقٔ ارتواي٘ٔ هًٌ٘ٔ .حتَافق أفناضُ الطئ٘س٘ٔ هيى هي٘الز
ٍح٘آ أزب الًوااٍ ،قس حسفقت أفناضُ ٍاظزّطت فٖ الوإسسٔ الفنطٗٔ للثطٍل٘تاضٗا .تالٌسثٔ
ئلِ٘ ،فاى الثطٍل٘تاضٗا حزوى تالغ ٗسضك تًوق "حط٘إ"ُ الفطٗس ٍٗقَم الوزتويى الطأسيوالٖ
تقوى احتزاد الثطٍل٘تاضٗا .ليصلل حيٌْؽ الثطٍل٘تاضٗيا تكيطم هرتلفئ ٍحسيًٖ لحقَقْيا
الكثق٘ٔ .الطٍاٗتاى اللتاى ًٌاقطْوا حوخالى ح٘آ الًواا الصٗي ٗوخليَى تالٌسيثٔ لغَليسهاى
شضاياً هحطمٔ ال ٗوني للكثقات الوقاتلٔ الثقياء زٍى ٍرَزّيا .هيي ًاح٘ئ أذيطٕ ،حػيث
الثطٍل٘تاضٗا فٖ شضٍٓ ٍيْ٘ا الكثقٖ فطزاً ئضنال٘اً ٗوني ضؤٗٔ هخالِ فٖ الطٍاٗت٘ي .هي السْل
حكث٘ق الٌقس التنٌَٖٗ يلٖ ضٍاٗتٖ السٌَات الغائؤ ٍيٌاق٘س الغؿية ،ح٘يج يثَّريط ماحثياى
هًطٍفاى تَؾَ يي ًقكٔ غًثٔ ٍحساسٔ فٖ التاضٗد االرتوايٖ ٍالس٘اسٖ للثلسٗي تلغئ
الكثقات السً٘ا .فٖ ّصُ السضاسٔٗ ،تن ححسٕ الث٘ ئ االرتواي٘ئ ٍاالقتػيازٗٔ لليطٍاٗت٘ي،
ٍألى الطٍاٗت٘ي حوخالى ٍغف ًا لح٘آ الًوياا ،فاًٌيا سيٌتكطم ٌّيا لسضاسئ أٍريِ التطياتِ
ٍاالذتالف التٖ أحسحتْا الٌهطٓ الًالو٘ٔ للوإلف٘ي هى ًهطٗٔ غَلسهاى للٌقس التنٌَٖٗ.
ئشكالية البحث
ئى الوَؾَو الوطتطك الصٕ ٗػَض الفقط ٍالوحاٍالت ال٘ائسٔ هي قثل قثقٔ الثطٍل٘تاضٗا
لنسة لقؤ الً٘ص ٍحغ٘٘ط نطٍفْا الوحفَفٔ تالوراقطٗ ،زًل هي الووني هقاضًٔ ضٍاٗتيٖ
«السٌَات الغائؤ» ٍ«يٌاق٘س الغؿة» .الوسضسٔ األزت٘ٔ للًولي٘ي األزت٘ي٘ي ّيٖ الَاقً٘ئ
الٌقسٗٔ القطٗثٔ هي الكثً٘٘ٔ ٍّٖ ،حث٘ي الفقط ٍاالًسزام االرتوايٖ للثطٍل٘تاضٗا هى حَقيى
ؾ ٘ل هي ضأًِ أى ٗإزٕ ئلٖ حوطز ٍاحتزاد ال هفط هٌِ ح٘ج ٗحويل االحتزياد اليصٕ
ٗزًل الوزتوى ٍاي٘اً للًسالٔ ٌٍٗتْٖ أح٘اًاً ترساضٓ ٍهيَت الثكيل ،ق٘وئ لح٘يآ مطٗوئ
حتكلى ئلٖ هستقثل للز٘ل القازم .حتوتى الغالث٘ٔ الًهوٖ هي الطرػي٘ات فيٖ النتيات٘ي
تْصُ السٌٗاه٘ن٘ٔ الطرػيٍ٘ٔ ،ال سي٘وا فيٖ هزياا ئزضاك االسيتثساز ٍاالسيتًواض ٍالقيَٓ
الوصّلٔ للٌْؿٔ الخَضٗٔ للتحَا ٍتٌاء الصات ٍاألهل فٖ غس أفؿل.
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خلفية البحث
ًططت هقاالت ضاهلٔ يي ضٍاٗٔ السٌَات الغائؤ حتٖ اٙى ،لني ّصا الًول لين ٗنٌتقيس
فٖ ؾَء الٌهطٗٔ الٌقسٗٔ التنٌَٗ٘ئ لغَليسهاى ٍالتيٖ مياى لْيا حيأح٘ط مث٘يط يليٖ الثٌ٘ئ
االرتواي٘ٔ ٍالثٌائ٘ٔ للطٍاٍٗٔ .لني ف٘وا ٗلٖ تًؽ األيواا شات الػيلٔ 7فيٖ ييام 2182م،
ًطط ذل٘لٖ رْاى ح٘غ ٍيخواًٖ هقاالً تًٌَاى «ًقس ارتوايٖ للسٌَات الغائؤ لًلٖ أضيطف
زضٍٗط٘اى» فٖ هزلٔ األزب القػػٖ الفػل٘ٔ .موا ٗتؿ هي يٌَاى الوقياا أييالُ ،فاًيِ
ٗتٌاٍا القؿاٗا االرتواي٘ئ الثياضظٓ ٍهطيامل هزتويى ضؾياذاى .فيٖ ييام 2181مً ،طيط
مَرن٘اى ٍقطتاًٖ هقاالً تًٌَاى «اًًنيا الوزتويى ٍالَاقً٘ئ االضيتطام٘ٔ فيٖ السيٌَات
الغائؤ لًلٖ أضطف زضٍٗط٘اى» فٖ هزلئ الثحيَث الفلسيفٍ٘ٔ ،حكطقيا ف٘يِ ئليٖ األفنياض
الطئ٘س٘ٔ للطرػ٘ات الوٌاؾلٔ فٖ الطٍاٍٗٔ .حًتثط ضٍاٗئ «يٌاق٘يس الغؿية» أتيطظ ضٍاٗيات
الًواا فٖ القطى التاسى يطط فٖ أهطٗناٍ ،حطرى ضيْطحْا ئليٖ السضاسيات الَاقً٘ئ لح٘يآ
الفقطاءٍ ،لني لن حٌطط سَٕ هقاالت قل٘لٔ يي ّصا الوَؾَو االرتوايٖ التًل٘وٖ .فٖ ييام
2112مً ،ططت ًزوئ قياتلٖ هقياالً تًٌيَاى «الطرػي٘ات الوتويطزٓ فيٖ أيوياا ريَى
ستاٗثٌ٘ل» فٖ هزلئ ملسيتاًِ ،ح٘يج قاهيت تتق٘ي٘ن ّزيطٓ الفقيطاء ٍأًطيكٔ الًوياا
الوحتز٘ي ؾس األظهٔ االقتػازٗٔ ٍحًال٘وْن .يلٖ الطغن هيي أى ّيصٗي الًولي٘ي هخياالى
هتقاضتاى فٖ هزاا أزب الًواا ٍالتطت٘ٔ فٖ القطى الًططٗي ،ئال أًِ لن ٗتن ئًزياظ إٔ ًقيس
هقاضى حَلْوا حتٖ الَ٘مٍٗ ،وني للوطء ئرطاء زضاسٔ هقاضًئ لوَؾيَيات اليطٍاٗت٘ي هيى
أفناض غَلسهاى الثٌائ٘ٔ التٖ حٌهط ئلى ح٘آ الكثقٔ السً٘ا هي الوزتوى ٍالٌوَ الفنيطٕ لْيا
هًتوسٓ يلٖ مسة التًال٘ن .األزب الوقاضى هف٘س للغاٗٔ يلٖ الساحت٘ي الَقٌ٘ٔ ٍالًالو٘ئ
ٍالتًطف ئلٖ األزب األرٌثٖ ٍهقاضًتِ تاألزب الَقٌٖ فٖ الساحٔ الًالو٘ٔٗ ،يإزٕ لتقل٘يل
االًح٘اظ غ٘ط الوثطض للغٔ الَقٌ٘ٔ ٍآزاتْا.
ضرورة البحث وأهميته
لألزب الوقاضى هنأً حاضٗر٘ٔ ٍحقل٘سٗٔ يوطّا هائتيا ييام ئليٖ راًية التياضٗد األزتيٖ
ٍالٌقس األزتٍٖ ،هسٕ أًطكتِ الوقاضًٔ َّ حق٘٘ن لطسالتِٗ .وني أى ٗسايس ّصا األزب فيٖ
فْن ٍحسٓ أزب األهن الورتلفٍٔ ،س٘نَى ّصا أمثط ئسْام فيٖ األزب الًيالوٍّٖ ،يصا ّيَ
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التحؿ٘ط إلًساً٘ٔ رسٗسٓ(سارسٕٗ .)36 72115 ،حتَٕ األزب الوقاضى مًلن حسٗج يليٖ
هسضست٘ي ضئ٘س٘ت٘ي ّوا الفطًس٘ٔ ٍاألهطٗن٘ٔ .حًويل زضاسيات الوسضسئ الفطًسي٘ٔ يليٖ
هحَض الًالقات الٌػ٘ٔ ٍحسض األيواا التٖ لْا يالقات حاضٗر٘ٔ هثاضيطٓ أٍ غ٘يط هثاضيطٓ،
ٍلني فٖ الوسضسٔ األهطٗن٘ٔ ،حزطٕ زضاسٔ هًهين الوَؾيَيات ٍاألسيال٘ة(ًاهَض هكليق،
2181م .)26 7الٌقس الوقاضى َّ اسيتزاتٔ اإلًسياى الوًاغيط للترػيع الطيسٗس للوًطفئ
اإلًساًٍ٘ٔ ،هخل ّصا الٌقس ٗفل ض٘فطات رعء هي أٍرِ التطياتِ الفٌيٖ ٍالوَؾيَيٖ تي٘ي
أيواا هرتلف األهن .األزب الوقاضى فٖ ئٗطاى يلن حسٗج ٍهف٘س للًلواء إللقاء ًهطٓ أيوق
يلٖ أيواا ئٗطاى ٍالًالن الوتو٘عٓ ،ال س٘وا ٍأى القل٘ل هي األتحاث قس أريطٕ حتيٖ اٙى
تطأى ّصا الوَؾَوٍ ،قس حاٍلت الوإلفئ االيتوياز يليٖ الٌقيس الوقياضى األهطٗنيٖ اليصٕ
ٗسض هؿوَى الًول ٍهسضستِ ،لتحاٍا ئرطاء زضاسٔ هقاضًٔ للًول٘ي ٍرسط التَاغل فيٖ
ّصا الوزاا َّ حفن٘ط غَلسهاى فٖ ححل٘ل هػ٘ط الوزتوًات الثططٗٔ تالؿيطض االرتويايٖ
ٍالٌقس التنٌَٖٗ.
البحث والذراسة
الرؤية العالمية للىسياو غىلذهاو فی الًقذ التكىيًی
تالٌسثٔ لغَلسهاى ،فاى الثٌائ٘ٔ التنٌَٗ٘ٔ فيٖ سي٘ام الوزتويى حًٌيٖ حلقيٖ الهيَاّط
االرتواي٘ٔ فٖ حاضٗرْاٍ ،الوًطفٔ الولوَسٔ تالهَاّط اإلًساً٘ٔ هونٌٔ فقف فٖ س٘ام يلين
االرتواو التاضٗرٖٗ .طٕ غَلسهاى أًِ ٓل٘ست ٌّاك ناّطٓ هيي الهيَاّط الثطيطٗٔ ،سيَاء
االقتػازٗٔ أٍ االرتواي٘ٔ أٍ الس٘اس٘ٔ أٍ الخقاف٘ئ ٍهيا ئليٖ شليل ،غ٘يط قاتلئ للتطيطٗ ،
تاستخٌاء يول٘ٔ التحَا التاضٗر٘ٔ الَاسًٔ التٖ ال حقتػط يلٖ الواؾٖ ٍالحاؾيط تيل حتزيِ
ئلٖ الوستقثل»(غَلسهاى ،الوزتوى ،الخقافئ ،األزبٍ )18 7حتوخيل هْوئ يلين االرتوياو
التنٌَٖٗ فٖ التطم٘ع يلٖ يالن الًول ٍل٘س هحتيَاُ الريامٍ ،تالتيالٖ ملويا مياى الًويل
األزتٖ أمخط احساقاً ٍاًسزاهاً ٍهقتطًاً تاألسلَب السق٘ق للف ٔ االرتواي٘ٔ الوتو٘يعٓ ٍالٌهيطٓ
الًالو٘ٔ الراغٔ التٖ حطنل ّ٘نل الًول ،ملوا ٍغلٌا ئلٖ الَاقى االرتوايٖ للًول تطنل
أمخط حًث٘طاً« .ئى االيتطاؾات يلٖ ححل٘ل الثٌائ٘ٔ التنٌَٗ٘ٔ لألزب حط٘ط ئلٖ أًْا ال حيسهذ
الوفاّ٘ن الفلسف٘ٔ فٖ األزب ٍال حْتن مفاٗٔ تزسن الًول ،ألى الثٌائ٘ٔ التنٌَٗ٘ئ حفػيل
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تطنل حاسن الزعء التر٘لٖ يي الزعء اإلزضامٍٖ ،ال حْيتن تالقػئ ،إٔ الوحتيَٕ الريام،
ٍلني تْ٘نل يالن الًول»(غَلسهاى ،الٌقس التنٌٍَٖٗ .)62 7فقاً لٌهطٗٔ غَلسهاى ٍاّتواهيِ
الراظ تالٌقس ،فاى الٌهطٓ الًالو٘ٔ ٍّ٘نل الًالن الغاهؽ للًول ٗرؿيى للتحل٘يل حسية
الثٌائ٘ٔ الواضمس٘ٔ .الٌقس الواضمسٖ َّ أحس أًَاو الٌقس االرتوايٖ الصٕ ٗسض األزب فٖ
س٘اقِ التاضٗرٖٗ .تأحط ّصا الٌقس لأليواا األزت٘ٔ تالثٌ٘ٔ التحت٘ٔ االرتواي٘ٔ ٍاالقتػيازٗٔ،
ًٍٗنس مل يول نطٍف الكثقات االرتواي٘ٔ ٍالرالفات ،لصلل ٗتً٘ي يلٖ الٌاقس ححسٗيس
الس٘اقات التٖ ٗتأحط فْ٘ا الًول(مَرن٘اى ،اًًنيا الوزتويى ٍالَاقً٘ئ االضيتطام٘ٔ فيٖ
السٌَات الغائؤ .)43 7فٖ الوسضسئ الواضمسي٘ٔٗ ،نيَى ليألزب زٍض ارتويايٖ ٍس٘اسيٖ.
ًٗتقس الواضمسَ٘ى أًِ ال ٗوني زضاسٔ األفطاز تً٘ساً يي الوزتوى ألى لسْٗن ضؤٗٔ يالو٘ئ
هًٌ٘ٔ فٖ الوزتوىٌٗ .كثق الٌقس التنٌَٖٗ للثٌائ٘ٔ الواضمس٘ٔ يلٖ الوويط الٌهيطٕ األٍا،
إٔ الٌهطٓ الًالو٘ٔ الكثق٘ٔ .الٌقس التنٌَٖٗ ل٘س هٌفػالً يي الثٌائ٘ئ الواضمسي٘ٔ ٗطيط
غَلسهاى الٌقس التنٌَٖٗ تالفنط الواضمسٖ.
تشابه أفكار هاركس وغىلذهاو فی الًقذ االجتماعی
ٗطٕ الوفنط النث٘يط مياضا هياضمس(8559 -8585م) أى يالقيات الٌهيام الطأسيوالٖ
ٍاالرتوايٖ ت٘ي الثطط حتطنل هي ذالا الًالقات ت٘ي األض٘اءٍ ،لنيي تسيثة االسيتغالا
الصٕ ٗحسثٍ ،الصٕ ٗزًل هي الؿطٍضٕ حنَٗي ضثنٔ يالقات سلى ماهلٔ حطنل الوزتوى
الطأسوالٖ ،فاى الًاهل َّ هحَض الوزتوى« 7حقى قثقئ الًوياا فيٖ هناًئ ٗونٌْيا هيي
ذاللْا أى حطٕ الوزتوى الطأسوالٖ منل ٍححقق الَيٖ الكثقٖ فيٖ الَقيت ًفسيِ اليصٕ
َٗرس فِ٘ التط٘إ»(لَماحص ،التاضٗد ٍالَيٖ الكثقٖ .)984 7ئى ٍييٖ الًاهيل شاحيِ هثٌيٖ
يلٖ الونأً الوَؾَي٘ٔ للثطٍل٘تاضٗا فٖ هزتوى الطأسوال٘ٔ .ئًْا الًول٘ٔ التٖ ٗتًيطف هيي
ذاللْا الًواا يلٖ ٍؾًْن الحق٘قٖ فٖ الوزتوى ٍّٖ أسا الًول٘ٔ الصٌّ٘ئ ٍالفنطٗئ.
فٖ ّصا الووطٗ ،تَافق ًقس غَلسهاى حواهاً هى آضاء هاضمس ،ألى هاضمس٘ٔ غَليسهاى حًتثيط
ؾطٍضٓ حتزاٍظ األزب ٍالفلسفٔ ،فَْ هخل هاضمس س٘اسيٍٖ ،أسيا حفن٘يطُ ٗتوخيل فيٖ
ؾطٍضٓ حغ٘٘ط الًالن .ماى غَلسهاى هخقفاً ضازٗنال٘اً ايتثط قثً٘ٔ الًقيل حَضٗئ ،مويا ماًيت
الس٘كطٓ يلٖ الًواا تالٌسثٔ لِ ّٖ األزآ الَايسٓ للتغ٘٘ط الزصضٕ.
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كيفية ظهىر أدب العمال
أزب الًول َّ ًَو هي األزب الصٕ نْط ٍاظزّط فٖ الًيالن هٌيص القيطى التاسيى يطيط.
«مل حطمٔ حرلق أزتْا الراظ ،حثطظ الكثقٔ الًاهلٔ ئلٖ راًة الٌهام الطأسوالٍٖ ،غطايات
الًواا ٍاّتواهاحْن حرلق األزب الًويالٖ»(سيلكاًٖ ،أزب الًويل .)12 7ال ٗقتػيط األزب
الًوالٖ يلٖ الًواا تل ٗطول األضراظ شٍٕ السذل الوٌرفؽ ٍاأله٘٘ي ٍالوططزٗي .فٖ
ئٗطاى ٍقثل الٌْؿٔ السستَضٗٔ ،ماى لسٌٗا أٗؿاً ضًط يويالٖ لطيًطاء هخيل فطذيٖ ٗيعزٕ.
ضْست السٌَات األذ٘طٓ هي الحنن القاراضٕ حطن٘ل الكثقٔ الًاهلئ فيٖ ئٗيطاىٍ ،تيسأت
حطمٔ الكثقٔ الًاهلٔ الٌاض ٔ فٖ ئٗطاى هٌص يام 8618م فػايساً ،ح٘ج حوت الوطاضمٔ فٖ
الخَضٓ السستَضٗٔ هى الكثقات األذطٕ حن رطٕ حطن٘ل ًقاتات الًواا ٍفٖ الٌْاٗٔ حطن٘ل
حعب هستقل .ذالا يْس ضؾاضاٍُ ،تسثة حقَٗٔ الًالقات الطأسوالً٘ٔ ،وت الكثقٔ الًاهلٔ
الػٌاي٘ٔ ٍاحسن أزب الًواا تٌَي٘ٔ أفؿل ،فقس غَض غازم ّساٗت فٖ قػٔ «غساً» ٍتعضك
يلَٕ فٖ قػٔ «الرائي» ٍتِ آشٗي فيٖ قػئ «تٌيت الطي٘ئ» ح٘يآ الًوياا ٍغيطاياحْن.
«يٌسها ٗتحسث أحس النتاب يي حاضٗد الًواا ٍهطاملْن ٍفقيطّن ٍم٘يف ٗيتن اسيتغالا
الًواا ًٍؿالْن الططيٖ هخل اإلؾطاتات ٍالوهاّطات ،فاًِ ٗيسذل فيٖ ّيصا الٌيَو األزتيٖ
الوسوٖ أزب الًواا»(اًهط 7س٘سٕ ،زضاسٔ لألزب الًوالٖ فٖ الفتطٓ السستَضٗٔ فٖ الٌهن
ٍالٌخط .)24 7يٌسها ًًتثط الًواا قثقٔ ارتواي٘ٔ ححياضب الوزتويى الطأسيوالٖ ٍّيٖ فيٖ
قلً٘ٔ ّصا النفا  ،فاى الوطامل االرتواي٘ٔ فٖ ّصا القطى حتوخيل فيٖ 7الثكالئ ٍالفسياز
ٍالتؿرن ٍالتلَث الث٘ ٖ ٍالحطٍب السٌٗ٘ٔ ٍالًطق٘ٔ ٍاإلحٌ٘ٔ النثيطٕ ٍالتيسذل اإلهثطٗيالٖ
فٖ ح٘آ الفقطاء التٖ ّٖ يالو٘ٔ ٍال حقتػط يلٖ الكثقئ الًاهلئٍ ،سيَف ًزيس أى ًؿياا
الًواا َّ غطاو ئًساًٖ لزو٘ى ضًَب األضؼ.
البروليتاريا هأسىرة بالتشيإ
«الثطٍل٘تاضٗييا( )Proletoriusهطييتقٔ هييي  Prolesتوًٌيٖ االتييي .فييٖ ضٍهييا القسٗويئ،
حؿوٌت النلؤ أضراغاً ال ٗستكًَ٘ى زفيى الؿيطائة فقياهَا تتَن٘يف أقفيالْن لرسهئ
الحنَهٔ .الثطٍل٘تاضٗا ّٖ الكثقٔ التٖ ال حولل إٔ ٍسائل ئًتاد ٍحً٘ص هي ت٘ى هزَْزّيا
الًؿلٖ أٍ الفنطٕ»(آضَضٕ ،الوَسَئ الس٘اس٘ٔ .)51 7يٌيسها ٗػيل الًوياا ئليٖ اليَيٖ
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الًوالٖ هي ذالا يول٘ٔ يقل٘ٔ ٍفنطٗٔ ٍٗتػَضٍى التؿاز الكثقٖ زاذل الوزتويىٗ ،يإزٕ
شلل لتحَا ٍيْ٘نٍ ،تالتالٖ سَف حٌْاض الْ٘امل شات التط٘إ الطأسوالٖ.
التط٘إ(« )Verding lich hung bewussteseincsشٍ زٍض حاسن لالقتػياز منيل فيٖ
السلَك االرتوايٖ»(غَلسهاى8664 ،مٍٗ )11 7إزٕ التطي٘إ ئليٖ حيَضٓ الثطٍل٘تاضٗيا .فيٖ
ٍرَز الثطٍل٘تاضٗا ،حػل القَٕ الًاهلٔ ئلٖ الَيٖ ٍحخَض ؾيس التطي٘إ الطأسيوالٖ .ليصا فياى
الًاهل يثاضٓ يي سلًٔ حتنَى هي مائٌات تططٗٔ هتوطزٓ ٗحتويل أى حنيَى ؾيس الٌهيام
االقتػازٕ ٍاالرتوايٖ الصٕ ٗسًٖ ئلٖ اذتعالْا ئلٖ أض٘اء غ٘ط ح٘ٔ .ال حولل الثطٍل٘تاضٗا
الخطٍٓ الالظهٔ الستغاللْا ٍال الونأً االرتواي٘ٔ للسفاو يٌْا .ئى الثطٍل٘تاضٗا ،تحنن ٍؾيًْا
االرتوايٖ فٖ الوزتوى الطأسوالٖ التقل٘سٕ ّٖ ،الكثقٔ الَح٘يسٓ التيٖ حونرٌْيا حالتْيا
الطوَل٘ٔ هي الح٘آ هي ضفؽ هَؾَو التثً٘ٔ .ئى ضٍاٗتيٖ «السيٌَات الغائوئ» ٍ«يٌاق٘يس
الغؿة» حوخالى قػٔ الح٘آ الوتقلثٔ للثطٍل٘تاضٗا ،أسيطحاى ٍاسيًتاى حوتيساى ئليٖ أضتًئ
أر٘ااٍ ،حطوالى الكثقٔ الًاهلٔ تأمولْاٍ ،حتًاضؼ هى حط٘إّا.
الىظائف االجتماعية للبروليتاريا والتشيإ فی «السًىات الغائمة»
هَؾَو القػٔ ًقسٕ ًٍؿالًٍٖ ،هطٓ زضٍٗط٘اى فٖ النتاب ّٖ ًهطٓ ارتواي٘ٔ س٘اس٘ٔ
هستَحآ هي الزَ االستثسازٕ ألضتًٌ٘٘ات ٍذوسٌ٘٘ات ئٗطاىٗ .تحسث الطإٍ يي الحيطب
الًالو٘ٔ الخاً٘ٔ ٍاحتالا مطهاًطاُ هي قثل الحلفاءٍ ،اًقيالب أغسيكس 8629مٍ ،أًطيكٔ
األحعاب الس٘اسيٍ٘ٔ ،اًتفاؾئ َٗل٘يٍَ ،أذ٘يط ًا الخيَضٓ اإلسياله٘ٔ .ضيطٗف ّيَ ضإٍ ضٍاٗئ
«السٌَات الغائؤ» .الفقط الصٕ ٗلقٖ تهاللِ يلٖ ح٘يآ هيي حَليٍِ ،أفنياض الرياا سيل٘ن
الًاهل الصٕ ٌٗتوٖ لحعب حَزٍُ ،قطاءٓ أًَاو النتة ٍالػحف حزًل هٌِ هٌاؾالً حَضٗاً فيٖ
قلً٘ٔ حعب حيَزُ « .قالية حيعب حيَزُ تخيَضٓ ٍقٌ٘ئ ؾيس أغيحاب اإلقكياو إلموياا
اإلغالحات التٖ تسأت تالخَضٓ السستَضٗٔ .ايتقس الحعب أى الػطاو االرتوايٖ الطئ٘سٖ فيٖ
ئٗطاى ماى ت٘ي الطًة الوؿكْس ٍالحنام القوً٘٘يٍ ،ل٘س ت٘ي الكثقات الَسكٖ ٍاليسً٘ا»
(ئتطاّ٘و٘اى ،ئٗطاى ت٘ي حَضح٘ي .)848 7ئى حوطز سل٘ن ٍضطٗف ٍهٌاؾل٘ي آذطٗي احتزياد
ألرل اإلقاحٔ تحنَهٔ الحنام القوً٘٘ي الصٗي ٗطيثَْى زٍزٓ الًليق التيٖ حويتع زهياء
الٌا ٍحسوي َٗهاً تًس َٗمٍ .الس ضطٗف َّ ياهل شٍ زذل هٌرفؽ ٍأهٖ ٍذاؾى ٍتسثة
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مًَِ سلًٔ يسٗؤ الق٘ؤ فاًِ ٗإهي لقؤ الً٘ص تالزْس ٍالتًية .حوياض ٍاليسٓ ضيطٗف
الر٘اقٔ ٍتالناز حقسض يلٖ زفى حنال٘ف حًل٘ن أٍالزّا يلٖ أهيل أال ٗػيثحَا فقيطاء هخلْيا.
ٌٗؿن الراا سل٘ن ئلٖ ًؿاا الوزوَئ ؾس ظيواء الثطرَاظٗٔ ،لنٌِ ٗػاب تاإلحثياـ تًيس
اًقالب أغسكس ٍئسقاـ هػسم ٍّعٗؤ حعب حَزُ .قطز هيي الًويل تسيثة الفًال٘يات
الس٘اس٘ٔ لنٌِ ياز ئلٖ الًول تأرط أزًٖ زٍى إٔ هعاٗا حتًلق ترثطٓ الًويل .ئًيِ هحنيَم
هٌص الكفَلٔ تالًول الطام ٍاًرفاؼ السذل ٍالتط٘إ .يلٖ اليطغن هيي أى هإسسيٖ حيعب
حَزُ ماًَا هاضمس٘٘ي ،ئال أًْن لن ٗكلقيَا يليٖ أًفسيْن ضيَ٘ي٘٘يٍ ،مياى أحيس أسيثاب
حصضّن َّ أى الطًة ماى لسِٗ ًهطٓ هًازٗٔ لالضتطام٘ٔ ٍالطَ٘ي٘ٔ ٍاالححاز السَف٘تٖ.
ٗسٍض هَؾَو القػٔ ،تاإلؾافٔ ئلٖ الس٘ام الس٘اسٖ ،حَا الفقط ٍيَاقثٍِ ،التيٖ حطيول
الوطؼ ٍالويَت ٍالٌعاييات الًائل٘ئ ٍيويل األقفياا(ذل٘لٖ رْياى ح٘يغ ٍيخوياًًٖ ،قيس
ارتوايٖ للسٌَات الغائؤ تقلين يلٖ أضطف زضٍٗط٘اى .)886 7يائلٔ ضطٗف ّٖ هخاا يلٖ
الثطٍل٘تاضٗا التٖ حفْن الهطٍف االسيتًواضٗٔ السياتقٔ للخيَضٓ ٍحسيًٖ للًويل هيى أحيعاب
الوًاضؾٔ هخل حعب حَزُ ٍحطمٔ الحطٗٔ لنسط ضَمٔ الوستًوط يليٖ أهيل اليترلع هيي
الفقط ٍالحػَا يلٖ حقَم الًوياا الفقيطاءٗ« .ونيي للوزتويى أى ٗسيتف٘س هيي الحطٗئ
ٍالسٗوقطاق٘ٔ هي ذالا ٍرَز حقَا ًاؾزٔ ٍماهلٍٔ ،ماى الطاحل هػسم ٗطٗس أى ححقيق
السٗوقطاق٘ٔ ًوَاً حقاف٘اً .هي الوإمس أى الوزتوى الصٕ ماى فٖ قثؿئ الوسيتًوطٗي هٌيص
قطٍى لي ٗتن ححطٗطُ هٌِ تسَْلٍٔ ،سي٘هل فيٖ حالئ هيي الفَؾيٖ»(مياظضًٍٖ ،أيوياا
زضٍٗط٘اى فٖ تَحقٔ الٌقس.)854 7
الىظائف االجتماعية للبروليتاريا والتشيإ فی «عًاقيذ الغضب»
حسٍض أحساث القػٔ حَا حالٔ يائلٔ فق٘طٓ هي أٍمالَّها ّارطت ئلٖ مال٘فَضً٘ا ذيالا
األظهٔ االقتػازٗٔ األهطٗن٘ٔ فيٖ الخالحٌ٘يات هيي القيطى الًطيطٗيٍ ،قيس اقتيثس الزاًية
األسكَضٕ للقػٔ ٍهلحؤ الًوياا الوْيارطٗي هيي التيَضآ ٍالثحيج األتيسٕ ييي األضؼ
الوَيَزٓ(حطاف٘ل ،حاضٗد األزب الًالوٖ .)688 7يائلٔ رَز التٖ قسهْا لٌا الناحة فٖ ضٍاٗتِ
ّٖ هخل آالف األسط األهطٗن٘ٔ الوًسهٔ زفًتْا الهطٍف االقتػازٗٔ الػيًثٔ ،التيٖ حتًيسٕ
حسٍز الفقط لتػل تالوَاقٌ٘ي ئلٖ حس الوَت رَياً أٍ رفافاً ،ئلٖ حطك ٍقٌْا ٍيولْا فيٖ
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القكي تأٍمالَّها تًس أى أغاتْا الزسب ٍالزفاف ذالا فتطٓ قػًٔ الغثاض ٍالسفط غطتاً ئليٖ
مال٘فَضً٘ا سً٘اً ٍضاء ح٘آ أمخط أهاًاً تً٘ساً يي الفقط .قثل السفط حقَم األسطٓ تتول٘ ذٌعٗط
معٍازٓ للكطٗق ،ح٘ج ٗطهع الرٌعٗط ئلٖ هػ٘ط الثطط الصٗي حن سيحقْن ٍحيسه٘طّن ححيت
الحنن االستًواضٕ زٍى أى ٗنَى لسْٗن الحق فٖ االحتزاد .تًس الَغيَا ئليٖ ٍرْتْيا،
حً٘ص يائلٔ رَز فٖ هًسنط الًول ًٍٗولَى فيٖ الحقيَا للحػيَا يليٖ الحيس األزًيٖ
لألرَضٍٗ ،ستغلْن أغحاب الًول ٍاإلقكايَ٘ىٗ .توطز حَم(االتي األمثط للًائلٔ) ٌٍٗؿن ئلٖ
الوحتز٘ي« 7ئى هفَْم التوطز فٖ الًالن الحسٗج ال ًٌٖٗ األًاً٘ٔ ،تل ٗنوي فٖ االستزاتٔ
الوتوطزٓ للحة لإلًساً٘ٔ .لصلل ،تاإلؾافٔ ئلٖ التويطز يليٖ القيَٓ الوتيسَّضٓ للوزتويى
الحسٗج ،فاًِ ٗسيَ ئلٖ الًسالٔ فٖ الوزتوى اإلًساًٖ ٍضفاّ٘ٔ الثطط»(قياتلٖ ،الطرػي٘ات
الوتوطزٓ فٖ أيواا رَى ستاٌٗث٘ل .)28 7حسضك يائلٔ رَز حط٘إّا هحاٍلٔ حغ٘٘ط ح٘احْا.
الثطٍل٘تاضٗا ّٖ تكل الوطنلٔ ح٘ج أزضمت ّيسف التثً٘ئ ٍّيٖ فيٖ قلً٘ئ الخيَضٓ .ئشا
قسوٌا ضٍاٗات القطى الًططٗي التٖ حًاًٖ فٖ حس شاحْا هي النخ٘ط هي التٌاقؿات التاضٗر٘ٔ
ٍاالرتواي٘ٔ ٍحَارِ النخ٘ط هي النَاضث اإلًساً٘ٔ ٍاألذالق٘ٔ ئلٖ أقسام فسَف ٗنَى لسٌٗا7
الز٘ل األٍا 7هاضس٘ل تطٍست .الز٘ل الخاًٖ 7ألثط ماهَ ٍالز٘ل الخالج 7غطاّام غطٗي .حػٌف
«يٌاق٘س الغؿة» فٖ الف ٔ الخاً٘ٔ« 7ر٘ل ذطد هي ضهاز األهل ٗسيًٖ لتحسي٘ي الهيطٍف
اإلًساً٘ٔ ٍٗالحم فٖ أيوالِ األهل ٍاإلٗوياى الزسٗيس تالح٘يآ توًٌاّيا الريالع ٍالثيسائٖ
الغائة فٖ متاتات الوإلف٘ي الساتق٘ي»(الوطرى ًفسِ.)22 7
الىظائف االجتماعية للروايتيى فی هجال التشيإ
حًتثط ٍالسٓ ضطٗف أى هػ٘طّا فٖ الح٘آ فقيط هكليق ٍزٗنتاحَضٗئ ٍاسيتثساز ٍحطي٘إ
أتسٕ ،تٌ٘وا ماًت ٍالسٓ حَم حولل األضؼ ٍالًول هٌص الثساٍٗٔ ،لين ٗنيي لًائلتْيا سيَٕ
القل٘ل هي الطًَض تالولن٘ٔ ٍاالظزّاض .حًاًٖ يائلٔ رَز هي التط٘إ تقسض ها حًاًٖ هٌِ يائلٔ
ضطٗف ٍَّ ل٘س هَضٍحاًٍ ،آهاا يائلٔ رَز فٖ نطٍف أفؿيل ّيَ أهيل أمثيط« .قاليت األم7
ٗزة أى ًثصا رَْزًاً .حي ًثقٖ يلٖ ق٘س الح٘آ تٌ٘وا حوَت سثًٔ أر٘اا هيٌْنً .حيي
ذالسٍى ٍال ٗونٌْن حسه٘طًاً .حي الطًة ٍالطًة حٖ زائواً»(ستاٌٗث٘ل ،يٌاق٘س الغؿية
ٗ .)1652ثسأ االذتالف فٖ الطؤٗٔ الًالو٘ٔ ت٘ي حَم ٍضطٗف هٌص الكفَلٔ .ياش ضطٗف ت٘ي
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الفقطاء -لني حَم ماى فٖ ضذاء ًسثٍٖ ،حًطرؼ يائلتِ للتطي٘إ مياى سيطًٗاً ٍئزضامْين ليِ
تكٖء« .الواضمس٘ٔ ل٘ست هزطز ٍغف للًالن ،ئًْا الوًطفئ الصاح٘ئ للوزتويى اليصٕ هيي
ذاللِ س٘ػث الًالن حَضٗاً ٍهَؾَو ّصُ الوًطفٔ تالٌفس(الثطٍلتاضٗيا) ٗفْين الَاقيى تٌ٘ويا
ٗرؿييى للتغ٘ييط ٍٗػييث التيياضٗد ٍاي٘يياً تٌفسييِ هييي ذييالا الٌطيياـ الخييَضٕ لْييصُ
الكثقٔ»(غَلسهاى2182 ،م.)23 7
الىعی الممكى
ٗتطرن الَيٖ الووني ئلٖ الَيٖ الوحسَبًٗ .تقس هاضمس أًٌا ال ًحتاد ئلٖ هًطفٔ هيا
حفنط فِ٘ الكثقٔ النازحٔ ،لنٌٌا ًْسف ئلٖ فْن الَيٖ الكثقٖ للنازح٘ي ٍالتو٘٘ع الطئ٘سٖ
للَيٖ الحق٘قٖ ٍٗنوي الَيٖ الووني فٖ ّصُ الوطحلٔ« .ل٘س الْسف هي الَيٖ الوونيي
َّ فْن الفنط الزوايٖ ،تل فْن هفتا فْن التغ٘٘ط ٗونيي أى ٗحيسث شليل فيٖ اليَيٖ
الزوايٖ زٍى حغ٘٘ط الكثً٘ٔ األساس٘ٔ لتلل الوزوَئ»(غَلسهاى ،لَماحص ٍّ٘سرط.)33 7
الىعی الممكى فی «السًىات الغائمة»
يائلٔ ضطٗف ّن يوااٗ .ػف الراا سل٘ن م٘ف أًِ يٌيسها مياى قفيالً مياى شا رسين
ًح٘ف ًٍح٘ل ٍماى ٗتن ئضسالِ زاذل األًات٘ة النث٘طٓ فيٖ الوػيٌى لتٌه٘فْيا« .الوزياا
الطئ٘سٖ للَيٖ الووني َّ استنطاف ٍيٖ هزوَئ هًٌ٘ئ حنياف تيسٍى حغ٘٘يط ّ٘نليٖ
ٍححَا ارتوايٖ يو٘ق فٖ الساتق ال ٗونٌْا الرطٍد يٌِ .ححق٘قياً لْيصُ الغاٗئٗ ،طضيسًا
هفْييَم ٍيٌ٘ييا الوونييي لفْيين الح٘ييآ االرتواي٘يئ»(اًهييط 7الوػييسض ًفسييِ .)51 7التيياضٗد
ٍالوزتوى ٍالس٘اسٔ فٖ ّصُ الطٍاٗٔ ّٖ حالحٔ أرعاء ال حتزعأ ٍحرلق ًس٘زاً هتنياهالً فيٖ
الطٍاٗٔ .تالٌسثٔ لغَلسهاىٗ ،تن حًطٗف مل قثقٔ ارتواي٘ٔ تخالحٔ يَاهيل هْوئ.8« .اليسٍض
فٖ اإلًتاد.2 ،الًالقات ت٘ي الكثقات األذطٕ.9 ،الٌهطٓ الًالو٘ٔ الراغئ .الٌهيطٓ الًالو٘ئ
حاتًٔ لسٍض اإلًتاد الفطزٕ فٖ الوزتوى»(غَلسهاى ،هقسهٔ فٖ يلن االرتوياو األزب.)38 7
ٗتوخل الَيٖ الووني لْصُ الكثقٔ فٖ الرَف هي الزَو ٍالفقط تطنل أمثيطٍ ،فيٖ الَقيت
ًفسِ ٗخَض ّصا الؿغف الساذلٖ تسثة الٌهام االستثسازٍٍٕ ،فقاً لغَلسهاىٗ ،وٌحْن ضؤٗئ
ذاغٔ للًالنٗ .قَا سل٘ن ئًِ ٌٗتوٖ لحعب حَزُ ألًِ ًٗتقس أى غطاو الزواييات الًوال٘ئ
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ٗلًة زٍضاً هْواً فٖ ّعٗؤ اإلهثطٗال٘ٔٗ ،قَا« 7هًسنط اللػَظ فٖ ئٗطاى ٍاحسٍ ،األقًٌئ
هرتلفيئ .قثؿيئ الًاهييل ّييٖ ٍحييسّا القييازضٓ يليٖ التسييثة تييالقلق ٍاالؾييكطاب لْيين»
(زضٍٗط٘اى ،السٌَات الغائؤٗ .)323 7قؿٖ ضطٗف ضيثاتِ فيٖ سيزي السيافاكٗ ،تًيطؼ
للتًصٗة ،لنٌِ ال ٗترلٖ يي ئٗواًِ ألى ٍيِ٘ الكثقٖ الووني ًٗعظ الٌؿاا ؾس االسيتثساز
ٍٗقَٕ ق٘ؤ الًسالّٔ .صا َّ الَيٖ الوونيي للكثقئ الثطٍل٘تاضٗئ التيٖ أغيثحت حيسضك
حط٘إّا ٍححاٍا حسه٘طُ .رو٘ى الًائالت حتياتى قؿي٘ٔ الس٘اسئ ٍالٌهيام االرتويايٖ غ٘يط
هٌاسةٍ ،حتَم ئلٖ اإلقاحٔ تالٌهام ٍحٌتهط هٌقصاً يه٘واً.
الىعي الممكى فی «عًاقيذ الغضب»
ّارطت يائلٔ رَز يلٖ أهل الًخَض يلٖ أضؼ رسٗيسٓ ٍيويل .مال٘فَضً٘يا ّيٖ سيطاب
للفقطاء ل٘س ئالٍٗ ،ستغلْن هالك األضاؾٖ .لقس نل حيَم فيٖ السيزي ليثًؽ الَقيت ٍال
ٗتحول الهلن فٌ٘ؿن ئليٖ غيفَف الوٌاؾيل٘يٗ« .زية يليٖ الثطٍل٘تاضٗيا أٍالً أى حيسضك
ٍؾًْا التاضٗرٖ حتٖ حػل ئلٖ هَقًْا الطئ٘سٖ(سً٘س ،يالن اليٌع ٍالٌقيس .)925 7الثقياء
يلٖ ق٘س الح٘آ َّ قؤ الَيٖ الووني لْصُ الكثقٔ النازحٔ« .مل ها ًفًلِ َّ فيٖ ضأٗيٖ
ل٘س سَٕ الح٘آ .أضٕ مل ضٖء هخل ّصا ،حتٖ الزَوٍ ،حتٖ الثيإ ٗ .ويَت النخ٘يطٍى
ٍلني آذطٗي ٗػثحَى أمخط هقاٍهٍٔٗ ،زة الًول للثقاء يلٖ ق٘س الح٘آ حتٖ الغس فقيف،
للثقاء يلٖ ق٘س الح٘آ الَ٘م»(ستاٌٗث٘ل ،يٌاق٘س الغؿة .)425 7ال حف٘يس الْزيطٓ األسيطٓ،
حواهاً موا لن ححول ّزطٓ يائلٔ ضطٗف ئلٖ قْطاى سَٕ الفقط ٍالثإ لْياٍ .فقياً لٌهطٗئ
غَلسهاى ،حسضك الًائلتاى نطٍفْوا االرتواي٘ٔ التاضٗر٘ٔ ،لني هًهن أفطازّا غ٘ط قيازضٗي
يلٖ هَارْٔ الهلن ٍاالحتزاد يلِ٘ .الطٍاٗٔ الَاقً٘ٔ ّٖ حًث٘يط ييي هزتويى هتغ٘يط ٍليي
ٗوؿٖ ٍقت قَٗل حتٖ حػث حًث٘طاً يي هزتوى ٗسضك التغ٘٘ط ٍيائلئ ريَز حويط تْيصُ
الوأسآ فٖ مل هطحلٔ ح٘ج ٗنتول ئزضامْا مل َٗم لهطٍفْا الحطرٔ.
الشخصية اإلشكالية
الطرػ٘ٔ اإلضنال٘ٔ هتصهطٓ ٍفؿَل٘ٔ ،ال حَافق يلٖ الهطٍف االسيتًواضٗٔ االسيتثسازٗٔ
للحنَهٍٔ ،حسًٖ ئلٖ الحػَا يلٖ ًوَشد ٍفطغٔ ٍقائس ٍح٘اض لتزياٍظ الً٘يَب ٍالوطيامل
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االرتواي٘ٔ ٍالس٘اس٘ٔ .الطٍاٗئ ّيٖ اًًنيا للَاقيى قثيل أى حنيَى هيي ًسيذ الر٘ياا،
ٍرَّطّا األساسٖ ٗنوي فٖ التًث٘ط يي الًالقٔ ت٘ي الَاقً٘ٔ ٍالطإٍى التحل٘ل٘ٔ .الطٍاٗيات
التٖ أغثحت ئتسايات حقاف٘ٔ هْ٘ؤٌ ّٖ ضٍاٗيات حيترف الػيالح٘ٔ السيكح٘ٔ لًالقيات
ئًساً٘ٔ هحسزٍٓ ،حزس ًوَشراً ارتواي٘اً ٗطول يالواً هي الق٘نٍ ،حنَى موطرى لوغياهطات
الثكل ٍذثطاحِ فٖ األيواا األذطٕٗ « .يتن الثحيج ييي القي٘ن الحق٘ق٘ئ التيٖ ال ٗونيي
ححق٘قْا فٖ الَاقى الراضرٖ زاذل يالن اإلًساىٍ ،لنٌْا ل٘ست فٖ هأهي هي األؾطاض التيٖ
حإحط يلٖ الْ٘نل االرتوايٖ للوزتوى تطنل يام .لصلل ،فاى أٍل ل الصٗي ٗثحخيَى ييي
الق٘ن الحق٘ق٘ٔ ٗوخلَى ضرػ٘ٔ ئضنال٘ٔ ألًْن ال ٗستكًَ٘ى الْيطٍب هيي اٙحياض الؿياضٓ
للق٘ؤ الوتساٍلٔ يلٌاً للتط٘إ»(غَليسهاى ،الوزتويى ،الخقافئ ٍاألزب .)823 7فيٖ هزتويى
فطزٕ ٗأسطُ التط٘إ ،حٌكثق الطرػ٘ٔ اإلضنال٘ٔ يليٖ ضرػي٘ٔ تكيل الطٍاٗئ فيٖ ييالن
الزوال٘ٔ.
دراسة الشخصيات اإلشكالية فی الروايتيى :شريف وتىم
اظزّط ٍيٖ ضطٗف الووني هي ذالا الً٘ص تالقطب هي الًن سل٘ن ٍالًن حاهس ٍرًلِ
ضرػ٘ٔ زٌٗاه٘ن٘ٔ .يٌسها ًٗاضؼ الوًلن الس٘اسات االسيتثسازٗٔ ٍٗطيزى الكيالب يليٖ
هحاضتٔ الهلنٗ ،يصّة ئليٖ الزاهًئٍٗ ،ػيث ًاضيك ًا س٘اسي٘اًٍٗ ،سيزي ًٍٗيصرب تسيثة
هًتقساحٍِٗ ،سًٖ لتحق٘ق حقَم قثقتِ .إٔ أًِ ضرع ئضنالٖ ٍمثكل ئضينالٖ ٗيسضك
التٌاقؿات الوَرَزٓ تٌِ٘ ٍت٘ي الوزتوى ،لصلل فَْ زائواً ٌٗتقس ًٍٗاضؼ ًٍٗيطرؼ ح٘احيِ
للركط فٖ سث٘ل ّصُ الوًاضؾٌٔٗ .زصب ضطٗف فٖ الثساٗٔ ئلٖ حعب حَزُ تسيثة يقائيس
الراا سل٘ن ٍهطحؿٖ .تًس االًقالب ًٍفٖ هػسم ٍظيعيئ أضمياى حعتيِّ ،نعهيت الحطمئ
الوٌاّؿٔ لإلهثطٗال٘ٔ ٍهٌهوات الوًاضؾٍٔ ،حن حأس٘س زٍلٔ فاض٘ٔ ٍلن حًيس ٌّياك غيلٔ
ت٘ي الوخقف٘ي الخَضٗ٘ي ٍالزواّ٘ط .فيٖ ذؿين ّيصُ األحيساث التيٖ حغتياا السٗوقطاق٘ئ
ٍحقوًْا ٍحًكل ئًطاء الوٌهوات الًوال٘ٔٗ ،يسذل ضيطٗف الزاهًئ ٍٗقثيل يليٖ الٌؿياا
الوسل هى هزوَئ هي األغسقاء لنسط هَرٔ االستثساز ٍئذطاد الثطٍل٘تاضٗيا هيي الخقافئ
القوً٘ٔ .ماًت ضسالٔ الفسائ٘٘ي الطئ٘س٘ٔ ّٖ حطب الًػاتات« .تًس الْعائن الوتتال٘ٔ لحعب
حَزُ ،حققت اًتػاضات ماستطٍ ٍالخقٔ الزسٗسٓ التٖ أًطأّا هقاحلَ أهطٗنيا الالحٌ٘٘ئ حيأح٘طاً
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حَ٘ٗاً يلٖ الوخقف٘ي اإلٗطاً٘٘ي الطثاب»(أتطاّاه٘اى ،ئٗطاى تي٘ي حيَضح٘يٗ .)155 7نتسية
حَم الرثطٓ قَاا الطٍاٗٔ ٍٗػث هتوطزاًٍ .تْصا الوًٌٖ ،فاى التوطز َّ االتتًاز ييي الًيالن
الطأسوالٖ الصٕ حتفَم فِ٘ حقَم الولن٘ٔ يلٖ حقَم اإلًساى ٍٗتن حزاّل أتسف قيَاً٘ي
الح٘آ .فٖ نل الطأسوال٘ٔ ،هي الوٌكقٖ أًِ فٖ الَقت الصٕ حْسض فِ٘ أمَام الفامْٔ ،فياى
األقفاا ٗتؿَضٍى رَياً لتثقٖ أسًاض الفامْٔ حاتتٔ ٍالوعاضييَى شٍٍ الرثيطٓ غ٘يط قيازضٗي
يلٖ الًول فٖ أضؼ ذػثٔ(قاتلٖ ،الطرػ٘ات الوتوطزٓ فٖ أيواا رَى ستاٌٗث٘ل.)22 7
حَم ضرػ٘ٔ ئضنالٍ٘ٔ ،يلٖ الطغن هي هطٍضُ تالقػئ ،لنٌيِ ال ٗسيتك٘ى حيل ًعاييِ هيى
الوزتوى الفاسس ٍالوستًوطٍ ،أهلِ فٖ الًخَض يلٖ الرالظ ٗزًل هٌِ ضرػ٘ٔ زٌٗاه٘ن٘ٔ
ٍحثسٍ ضزٍز أفًالِ فٖ الزعء األذ٘ط هي النتاب حثسٍ هخل حطب الًػاتات التيٖ ٗقيَم تْيا
ضطٗف .ئًِ ٌٗاؾل ئلٖ راًة ضفاقٍِٗ ،حتطف الٌؿاا ٍالوًاضؾٔ ؾس أغحاب األضاؾيٍٖ ،ال
ٗراف الوَتٍ ،أهلِ َّ ححطٗط الثطٍل٘تاضٗا« .ؾحل حَم ؾحنٔ هلإّا األلن ٍقاا 7موا ايتاز
ر٘سٖ أى ٗقَا ،ال حَرس ضٍ هٌفػلٔ ،تل ٗحتَٕ مل ئًساى يلٖ ريعء هيي اليطٍ  .أًيا
أزضك غطاخ األضراظ الصٗي ٗتألوَى هي الزَو .أًا ذائف يلٖ األقفاا الصٗي ًٗاًَى هي
الزَو ٍال َٗرس ضٖء ٗأملًَِ»(ستاٌٗث٘ل ،يٌاق٘س الغؿية .)428 7ضيطٗف ٍحيَم مالّويا
أتكاا ضٍاٗٔ ٍضرػ٘تاى ئضنال٘تاىٍ ،غؿثْوا هي أظهٔ الهطٍف االرتواي٘ٔ ٗغيصْٗا ٍلنيي
الًٌف الصٕ فٖ حَم ل٘س فٖ ضطٗفٗ .إهي ضطٗف الوتًلن تالٌؿاا الخقافٍٖ ،فيٖ هنتثتيِ
ٗسًٖ لعٗازٓ ٍيٖ تالطثاب تالوزتوى ،ف٘قسم ضٍاٗات هخل «سٍَضَى» .حَم غاؾية أمخيط
هي مًَِ س٘اس٘اًٍ ،حػَضُ للقؿاٗا حػيَض سيكحٍٖ ،لين ٗيسذل السيزي تسيثة أًطيكتِ
الس٘اس٘ٔ هخل ضطٗف ح٘ج رًلِ السزي ضرػاً يٌ٘فاًًٗ .تثيط السيزي تالٌسيثٔ لطيطٗف
ت٘ ٔ للتًوق فٖ التفن٘ط ٍالتًصٗة ٗزًلِ أمخط ضسَذاً .ئى قطٗق حَم تػيفتِ هتويطزاً فيٖ
ًْاٗٔ الطٍاٗٔ قطٗق هتًطد هلتٍَ ٍغل ئلِ٘ ضطٗف هٌص سٌَات هى الَيٖ الخَضٕ الصٕ لسِٗ.
قسيس باسن جين كيسی
َّ ضف٘ق سفط لًائلٔ رَز ٗنقتل يلٖ ٗس حولٔ الًػٖ أهام أي٘ي حَمٗ .ؿطب حَم ٍاحساً
هٌْن ٍْٗطب .فٖ ًْاٗٔ الوكاف ٗتن قتل الطرػ٘ٔ اإلضنال٘ٔ تسثة الوًتقسات .فٖ فتيطٓ
الفطاضٗ ،تصمط حَم ملوات م٘سٖ الحن٘ؤ يي الًسالئ ٍالتػيَف« 7فيٖ ييسٓ أهيامي هيي
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الطٍاٗٔٗ ،ط٘ط م٘سٖ ئلٖ أى الح٘آ الثططٗٔ ذلف القي٘ن االرتواي٘ئ ٍاألذالق٘ئ ،هقسسئ
ٍالوحتطهٍٔ ،ئى ها ًٗطقل الح٘آ تالوًٌٖ الًام للنلوئ ،هو٘يت ٍقيصض ٍذياقس ٍٗسيتحق
الٌؿاا ؾسُ»(قاتلٖ ،ضرػ٘ات الوتوطزٓ فٖ أيواا رَى سيتاٌٗث٘لٗ .)22 7توتيى ري٘ن
م٘سٖ تتأح٘ط يو٘ق يلٖ حَم ٍقس لًة زٍضاً هْواً فٖ الَيٖ الس٘اسٖ لِ ٍزذل ئليٖ ح٘يآ
حَم ذالا نطٍف التوطز يلٖ االستثساز الل٘ثطالٖ .الوطينلٔ حنويي فيٖ أى ّيصا التسياضو
لألحساث ٗزًل حق٘٘ن ضؤٗٔ حَم أظهئ هؿيايفٍٔ .تسيثة ّيصا ،فياى ري٘ن م٘سيٖ ٍضغين
ححطٗؿِ لتَم ،لني ال ٗونٌِ حَرِ٘ ؾو٘ط حَم ٍفنطُ القائن يلٖ الًسالٔ مويا فًيل سيل٘ن
ٍهطحؿٖ اللصاى ماًا هًولٖ ضطٗف هٌص الكفَلٔ ٍغطسا فِ٘ الفنط الخَضٕ ٍاليَيٖ الكثقيٖ.
ٍهي رْٔ أذطٕ فقس حَم هًلوِ فٖ الكفَلٔ هثنطاً.
العن سلين والسيذ هرتضی
ٌٗتو٘اى ئلٖ حعب حَزُ لنٌْوا حائْياىٍ ،حقيَم الثطٍل٘تاضٗيا الؿيائًٔ ّيٖ ضياغلْوا
الطئ٘سّٖ .سفْوا َّ أى ٗنًَا هًاضؾ٘ي س٘اسي٘اً للٌهيام ٍال ٗحياٍالى فيطؼ ميل أفنياض
الحعب .يٌسها هات ستال٘ي(8622-8629م)ٗ ،ق٘ن الطفام اٙذطٍى اليصٗي ٗيطٍى سيتال٘ي
معي٘ن مث٘ط لثطٍل٘تاضٗا الًالن هطاسن غوت ،لنٌْوا ٗغازضاى الزوى احتزاراًٗ .تلقٖ سل٘ن
رو٘ى األٍاهط هي حعتِ ًٍٗاضؼ هػسم ألًِ ًٗتثطُ يو٘الً أهطٗن٘اً ،تسالً هي شليل َٗافيق
يلٖ الطَ٘ي٘ٔ ٍالحطمٔ الًوال٘ٔ السَف٘ت٘ٔ .حن ًطط تًؽ أفناضُ هي ذالا الحيعبٍ ،مياى
أّن ًزا لتَزُ َّ حٌه٘ن الًواا ،ئال أى هًهين هًتقساحيِ ماًيت هفطٍؾئ يل٘يِ ح٘يج
رًلت هٌِ ضرػ٘ٔ هًاضؾٔ ٍئضنال٘ٔ.
«ًهطت ت٘ثٖ هثاضطٓ ئلٖ الراا سل٘نّ 7ل أًت هي حعب حَزُ؟ ٗقَا الريااًً 7ين ٗيا
أهٖ ،ئى حعب حَزُ َّ حعب الكثقئ الًاهلئ اإلٗطاً٘ئ» (زضٍٗطي٘اى ،السيٌَات الغائوئ7
 .)251الس٘س هطحؿٖ َّ الطرػ٘ٔ األمخط ئحاضٓ للقػٔ تًس ضطٗفٍ ،تًس يسٓ سٌَات قؿاّا
فٖ سزَى السافاك ٗتن ئيساهِ هيى أتٌائيِ الوٌاؾيل٘ي الس٘اسي٘٘ي الوٌاّؿي٘ي للٌهيام.
«الكطٗقٔ الػح٘حٔ لَغف ضرػ٘ٔ الطٍاٗٔ ّٖ أٍالً أى حػث هإّلئ ارتواي٘ياً ٍحاً٘ياً أى
حػث ؾح٘ٔ للوزتوى .إٔ أى الثكل غالثاً ها ٗخثت توَحِ أى هزتوى الطط ال ٗيعاا تً٘يساً
مخ٘طاً يي الر٘ط»(ظضافا ،يلن ارتواو األزب القػػٖ.)84 7
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ئًِ يؿَ فٖ حطمٔ الوقاٍهٔ الَقٌ٘ٔ ٍّٖ ،حطمٔ ّيسفْا اليسفاو ييي هناسية حيأه٘ن
غٌائ الٌفف ؾس الحنَهات االستًواضٗٔ .زافًت ّصُ الحطمئ ييي اليسمتَض هػيسم تًيس
االًقالب ٍاحتزت يلٖ ًفٌِ٘ٗ« .هط الرياا حاهيس ئليٖ السيواءٗ ،تحيطك ال٘يَم هٌاؾيلَ
مطهاًطاُ ئلٖ قْطاى لسين هػسم ،لصلل سأشّة هًْين»(زضٍٗطي٘اى ،السيٌَات الغائوئ7
 .)331ضرػ٘ٔ الراا حاهس ئضنال٘ٔ ٍأفناضُ ٍقٌ٘ئ هقاضًئ تأفنياض الرياا سيل٘نّ« 7يصا
االححاز السَف٘تٖ ،السٍلٔ الًوال٘ٔ ،لواشا ال ٗطيتطٕ اليٌفف هٌيا لوسيايسٓ ّيصُ الحنَهئ
الَقٌ٘ٔ؟ سل٘ن 7حأمس أًِ ئشا اضيتطٕ السيَف٘٘ت اليٌفف هٌيا ،فياى هػيسم مياى سيٌ٘فق
الًائسات يلٖ ضطاء اإلهسازات هي الَالٗات الوتحسٓ .حاهيسّ 7يل ّيصا ّيَ الزيَاب اليصٕ
ٍؾًَُ يلٖ لساًل؟ ّل ستنَى الؿطتٔ أسَأ؟»(الوطرى ًفسِ« .)363 7اذتلف قازٓ حيَزُ
حَا ها ئشا ماى ٌٗثغٖ السفاو يي هػسم أم الًٗ .تقس األيؿاء شٍٍ الرثطٓ أى حعب حيَزُ
ٗزة أى ٗسايس الزثْٔ الَقٌ٘ٔ ألًْا حوخل الثطرَاظٗٔ الَقٌ٘ٔ فٖ الحطب ؾس اإلهثطٗال٘ئ
الثطٗكاً٘ٔ ٍحسًٖ راّسٓ هي أرل الخيَضٓ السٗوقطاق٘ئ الَقٌ٘ئ ٍٗونيي للحيعب حًث ئ
الخييَضٓ السٗوقطاق٘يئ الَقٌ٘يئ هييي ذييالا الوكاليية ٍالوهيياّطات ٍغ٘طّييا هييي األيويياا
الزواّ٘طٗٔ»(أتطاّاه٘اى ،ئٗطاى ت٘ي الخَضح٘ي.)261 7
هي الَاؾ أى مل حعب ماى هْتواً تتَح٘س أفناضٍُ ،تاستخٌاء مثاض القيازٓ الس٘اسي٘٘ي
الصٗي ماًَا هي الوخقف٘ي ٍالوَنف٘ي الحنَه٘٘ي ،لن ٗني للًواا ٍاأليؿاء الثً٘يسٗي ييي
الساحٔ الس٘اس٘ٔ فْن ٍاؾي لهيطٍف األظهئ ٍمياًَا ٗترثكيَى حيائْ٘ي هتويطزٗي تي٘ي
األحعاب تٌَآ التفن٘ط الٌقسٕ ٍالوٌاّؽ للحنَهٔ غ٘ط هتػَضٗي يسٍاً أٍ يقثًٔ فٖ النخ٘يط
هي الطإٍى ٍماًت هخلْن الطئ٘س٘ٔ حقَم يلى اإلقاحٔ تالفقط ٍاالستثساز .فٖ  86أغسكس،
حسث رساا لفهٖ ت٘ي الطق٘ق٘ي« 7قام ظاّسٕ تاالًقالب فسثة لٌا الثإ روً٘اً .حاهيس7
ٗنفٖ أى حعب حَزُ قس ظضو الًقثاتٗ .وس سل٘ن غَضٓ هػسم تقكًٔ قواش هثللئ 7ألى
هػسم ماى ٗرتثس ححت الثكاً٘ٔ ٍلن ٗرطد .فٖ هٌتػف الل٘ل ًسايس الًن حاهس ٍسيل٘ن
يلٖ ئذطاد غحفْوا ٍمتثْوا ٍحسه٘طّا»(زضٍٗط٘اى ،السٌَات الغائؤ .)492 7فيٖ الٌْاٗئ
ٌٗؿن الطق٘قاى ئلٖ الٌؿاا ؾس حقلثات ها تًس االًقالب .لن حٌفى ٍحسٓ هزوَيتٖ الحطمٔ
الَقٌ٘ٔ ٍالحطمٔ الزواّ٘طٗٔ ألى ّصٗي الحعت٘ي ل٘س لْوا قائس قَٕ ٍلين حتكيَض هطيايط
حَضٓ الطًة .ل٘س لططٗف فْن غح٘ لألفناض الحعت٘ٔ الورتلفٔ ٍَّ فٖ ح٘طٓ هيي أهيطُ.
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«ال أزضٕ لواشا ٗقَا الراا سل٘ن ،الصٕ يول فٖ ضطمٔ هٌص الكفَلئ ٍميس مخ٘يطاًّ ،يصا
لوػسم؟ لواشا ئشى ٗحة النخ٘ط هي الٌا هػسم ٍّن ًٗولَى تزس ٍميس هخيل اذيالا
حاهييس ٍالسيي٘س ٍهطحؿ يٖ؟ أًييا ال أيييطف هيياشا أفًييل .ضرًييٖ ،هٌاغييط لوػييسم ٍحييعب
حَزُ»(الوطرى ًفسِ.)329 7
الىاقعية الًقذية فی شرح حياة البروليتاريا
حيين اقتييطا هػييكل الَاقً٘يئ الٌقسٗيئ( )Realisme critiqueللوييطٓ األٍليٖ تَاسييكٔ
تاضغَ٘ضك لَماحص( )8648-8552الٌاقس الوًطٍف فاححاً الوزاا تطنل أٍسيى هيي األزب.
«هفَْم الَاقً٘ٔ الٌقسٗٔ ال ٌٗفػل يي ٍرْٔ ًهط لَمياحص .فيٖ ّيصُ الوطحلئٗ ،تزياٍظ
أتكاا الطٍاٗٔ ت٘ تْن ٍٗسًَى راّسٗي للحػَا يلٖ ٍؾى ارتوايٖ رسٗس .إٔ أى ّيإالء
األتكاا ٗنافحَى ؾس الَؾى الطاّي ٍٗحاٍلَى حغ٘٘طُ»(س٘س حسيٌٖ٘ ،الويساض األزت٘ئ7
 .)91أتكاا هخل حَم ٍر٘ن م٘سٖ ٍسل٘ن ٍهطحؿٍٖ ،فقاً لٌهطٗٔ لَماحص فٖ يالن الَاقً٘ٔ
الٌقسٗٔٗ ،تقسهَى يلٖ ظهٌْن هحاٍل٘ي ئحساث التغ٘٘ط فٖ الٌهام االرتويايٖ الوؿيكطب.
«حقسم الَاقً٘ٔ الًه٘ؤ تالٌهط ئلٖ حَق٘تْا ٍضرػ٘احْا الفٌ٘ئ حيالً هرتلفياً لنيل قؿي٘ٔ
أساسٍ٘ٔ ،لني ٌّاك ٍحسٓ هطتطمٔ فٖ مل ّيصُ القؿياٗاٍّ ،يصا ليِ حيأح٘ط يو٘يق يليٖ
القؿاٗا الًه٘ؤ ٍالًالو٘ٔ فٖ شلل الَقتٍٗ ،ػيف الػيًَتٔ التيٖ ال ليثس فْ٘يا للزيَّط
الحق٘قٖ للَاقً٘ٔ»(لَماحص ،تحج فٖ الَاقً٘ٔ األٍضٍت٘ٔ.)83 7
حطحثف ضٍاٗاحٌا هي ح٘ج الوسضسٔ األزت٘ٔ توزاا الَاقً٘ٔ الٌقسٗٔ ٍحوخل ًَياً هي القيَٓ
السافًٔ االرتواي٘ٔ التٖ حً٘س تٌاء غَضٓ ضاهلٔ للوزتوى ،ال س٘وا رَاًية األحيساث التيٖ
ٗفؿل الوزتوى ئتقائْا هرف٘ٔ .حتوخل الوْؤ الطئ٘س٘ٔ للَاقً٘ٔ الٌقسٗٔ فيٖ ٍغيف ح٘يآ
الكثقٔ النازحٔ فٖ الوزتوىٍ ،حَرس الًسٗس هي األهخلٔ يلٖ شلل فٖ أزب ئٗيطاى ٍالًيالن
ؾوي ئقاض أزب الًواا« 7رطهٌ٘اا»(ئه٘يل ظٍال)« -األم»(هنسي٘ن غيَضمٖ)« -الثإسياء»
(حطاضلع زٗنٌع) .حػَض هَاؾ٘ى الَاقً٘ٔ الٌقسٗٔ الطرػ٘ات التيٖ حتزياٍظ الٌهيام الفطييٖ
االرتوايٖ الحالٖ ٍالق٘ن الٌاحزٔ يٌِ .حاٍا زضٍٗطي٘اى ٍسيتاٌٗث٘ل حػيَٗط فتيطٓ ح٘يآ
حاضٗر٘ٔ ٍزٌٗاه٘ن٘ٔ للًواا فٖ س٘ام هزتوى غ٘ط قاتل للتَف٘ق ٍهَقًْن فٖ ّصا الكطٗيق
الوحفَف تالوراقط ٍأرَاء الَاقً٘ٔ الٌقسّٗٔ .صُ الَاقً٘ٔ التيٖ حريسم هًاًيآ الثطٍل٘تاضٗيا
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تحطٗٔ فٖ س٘ام الَاقى االرتوايٖ ،حسوٖ الَاقً٘ٔ الَاي٘ئ« 7هيا أسيوِ٘ الَاقً٘ئ الَاي٘ئ
ل٘س هزطز ضز فًل يلٖ الَاقً٘ٔ الساتقٔ التٖ ٍؾًت فٖ االيتثاض يثَزٗٔ الًالن الويازٕ».
الَاقً٘ٔ الَاي٘ٔ ال حٌنط الًالن ئال ئشا اؾكطت لصلل يٌيسها ٗحي٘ي الَقيت لتحق٘يق شليل
(غطاًت ،الَاقً٘ٔ.)49 7
الطبيعية( )Naturalismeشبه المظلمة لحياة العمال
يٌسها حتزاٍظ الَاقً٘ٔ هزاا الَاقى ئلٖ االحتزاد يلٖ نطٍف الوزتوى ٍميس الكثقئ
الوحطٍهٔ ٍالفق٘طٓ فٖ فؿاء قثًٖ٘ ،فاًْا حػف ح٘آ تطٍل٘تاضٗٔ غ٘ط هٌهوئ ،هويا ٗيإزٕ
ئلٖ ٍالزٓ األزب الًوالٖٗ .زطٕ ئتساو األزب الًويالٖ تطينل أساسيٖ تالكطٗقئ الَاقً٘ئ،
ٍلني ٗوني أٗؿاً متاتٔ األزب الًوالٖ تكطٗقٔ قثً٘٘ٔ« .ماًت الكثً٘ٔ األهطٗن٘ٔ استزاتٔ
هثاضطٓ للقؿاٗا االرتواي٘ٔ ٍالَقٌ٘ٔ .غالثاً ها حنَى الػيطايات التيٖ حيسٍض ضحاّيا تأٗيسٕ
الطأسيوال٘٘ي هَؾييَو األيويياا األزت٘يئ الكثً٘٘يئ»(فَضسييت8663 ،م .)12 7حُهْييط ضٍاٗيئ
«يٌاق٘س الغؿة» م٘ف أى الططمات القَٗٔ أظاحت الططمات الػغ٘طٓ ٍالفالح٘ي الٌياظح٘ي.
حؿن ّصُ الوزوَئ هإلف٘ي هخل حَ٘زٍض ّ٘طهاى زضٗيعض(ٍ )8548-8612سيت٘في ميطٗي
( )8548-8611هي الَالٗات الوتحسٍّٓ .نصا ٗتأحط الوصّة الكثًٖ٘ األهطٗنيٖ تالًَاهيل
الوحل٘ٔ أمخط هي االستغاللٖ تٌ٘وا ٗنَى الوصّة الكثًٖ٘ اإلٗطاًيٖ اليصٕ ًٗتثيط غيازم
رَتل( )8262-8944هي ضٍازًُ ،اتًاً يي االسيتًواض ًٍفيَش األراًية ٍالؿيًف اليساذلٖ
للحنَهٔ ،هًثطاً يي الثإ ٍالتطاؤم ٍالفقط ٍالفساز االرتوايٖ الصٕ حًس الكثقات الفق٘يطٓ
فٖ الوزتوى هي الؿحاٗا الطئ٘س٘٘ي لِ.
«هي ذالا اقتػاضّا يلٖ ئيازٓ ئًتاد الَاقى ،حطهت الكثً٘٘ٔ األزب هيي القيسضٓ يليٖ
حقسٗن غَضٓ ح٘ٔ ٍزٌٗاه٘ن٘ٔ للقَٕ السافًٔ األساس٘ٔ للتاضٗد»(لَماحص ،الطٍاٗٔ التاضٗر٘ٔ7
 .)983ئى ها ٗقسهِ زضٍٗط٘اى ٍستاٌٗث٘ل ل٘س هزطز قػٍٔ ،لني فٖ ؾَء ًقس غَليسهاى
الصٕ ًٗتقس تأًِ ٗزة يلٖ الوطء أى ٗفْين األزب هيى التياضٗد ،فْيَ احتزياد ؾيس قيازٓ
السلكٔ ٍالكثقٔ الثطرَاظٗٔ فٖ الس٘ام التاضٗرٖ ٍالصٗي ٗهلويَى الًوياا ٍٗيسفًَى لْين
أرَضاً ترسٔ ٍٗثًَ٘ى تأحواى تاّؿٔ ٍال ٗسًَى لًول تٌراء لتَف٘ط ضفاّ٘ٔ الًواا ٍسينٌْن
ٍغحتْن.
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يتيجة البحث
«السٌَات الغائؤ» ٍ«يٌاق٘س الغؿة» يوالى ٍاقً٘اى فٖ سي٘ام األزب الًويالٖ .مويا
حقسم شمطُٗ ،زة أى ٗنطف الًول الَاقًٖ يي هفاّ٘ن التٌاقؿات الورتث ئ فيٖ الٌهيام
االرتوايٖ .حؿن الطٍاٗتاى اًًناسات غح٘حٔ ٍماهلٔ ٍحَ٘ٗٔ ٍزٌٗاه٘ن٘ٔ لثٌ٘ٔ ارتواي٘ئ
هتواسنٔ ٍقس متثْا متاب ٗوخلَى الكثقٔ الًاهلئٗ .تواضيٖ ّيصا الوفْيَم هيى الٌهطٗئ
الثٌائ٘ٔ للَس٘اى غَلسهاى الصٕ ٗزازا فٖ ًقسُ الواضمسيٖ قيائالً 7أى األفيطاز ّين يَاهيل
لوَاقف فٖ الٌهام االرتوايٍٖ ،ل٘سَا يثاضٓ يي يَاهل حيطٓ .ليصلل فياى يلين االرتوياو
الثٌائٖ ال ًٗتثط الًول األزتٖ اًًناساً للَيٖ الزوايٖ ٍال ٗسض الًالقٔ ت٘ي االحٌ٘ي يليٖ
هستَٕ الوحتَٕ ًٗس مال النتات٘ي حويطٓ لح٘يآ الثطٍل٘تاضٗيا الطياقٔ ٍالوتقلثئٍ ،الفيطم
الطئ٘سٖ تٌْ٘وا َّ أًِ فٖ السٌَات الغائؤ ،استوط رعء مث٘ط هي الٌؿاا ٍقؿيٖ األتكياا
سٌَات يسٗسٓ فٖ الوًاضؾٔ ٍاالحتزاد ؾس الوستًوطٗي ،هسضم٘ي لَيْ٘ن الكثقيٖ .لنيي
فٖ «يٌاق٘س الغؿة» أغثحت قثقٔ الثطٍل٘تاضٗا فٖ تساٗٔ ٍيْ٘ا الكثقٖ هسضمئ حيسضٗز٘اً
لتط٘إّا الصٕ ال هفط هٌِ ٍّٖ فٖ قلً٘ٔ هًاضؾٔ الٌهام االرتوايٖ االسيتغاللٖ الحيالٖ.
لقس ماى غطاو الثطٍل٘تاضٗا هى الطأسوال٘ٔ فٖ السٌَات الغائؤ أمخط ًزاحاًًٍْ ،اٗئ النتياب
حوخل اًتػاض الخَضٓ ٍئقالم سطا السزٌاء الس٘اس٘٘ي .لني ًْاٗٔ متاب «يٌاق٘يس غؿية»
حوخل تساٗٔ الهطٍف الحطرٔ تالٌسثٔ للًواا الصٗي ال هلزيأ لْين فيٖ هَسين الثيطز ٍّين
قلقَى يلٖ أسطّن هي هَرٔ الرَف ٍالزَو ٍالثكالٔٗ .طط غَلسهاى ححل٘ل الًول األزتٖ
فٖ هطحلت٘يٗ.8 7زة فْن الًول فٖ ّ٘نلِ ٍّصا ها ٗسوٖ توطحلٔ الفْنٗ.2 .زية ئزضاد
ّصا الْ٘نل فٖ الثٌ٘ٔ االرتواي٘ٔ ٍاالقتػازٗٔ ٍّصا ها ٗسوٖ توطحلٔ الطيط ٍ .فقياً ليطإٔ
غَلسهاى ،فاى الطٍاٗت٘ي قاتلتاى للٌقس الوقاضى األهطٗنٖ هي ح٘يج يول٘ئ الفْين ٍيول٘ئ
التفس٘ط ٍالطط  ،يلٖ الطغن هي االذتالفات العهٌ٘ٔ ٍالوناً٘ٔ تٌْ٘وا .حين حػيو٘ن ّ٘نيل
مل هي الطٍاٗت٘ي فٖ الس٘اق٘ي االرتوايٖ ٍاالقتػيازٕ للكثقئ الؿيً٘فٔ ٍالًاهلئ ٍٗيتن
ئزضامْوا يلٖ حس سَاءٍ ،هي ذالا ٍؾى أتكاا الطٍاٗٔ فٖ ئقاض هإضطات حفن٘ط غَليسهاى
هخل الَيٖ الكثقٖ ٍالتط٘إ ٍالطرػ٘ٔ اإلضنال٘ٔ ،فسَف ًستٌتذ ٍرَز الًسٗس هيي أٍريِ
التقاضب ٍالتطاتِ تٌْ٘واٌّ .اك الًسٗس هي األتكاا فٖ الطٍاٗت٘ي .ئى هسًٖ ملتا الطٍاٗت٘ي
َّ ئنْاض حٌاقؿات الوزتوى الكثقٖ ٍٍييٖ الثطٍل٘تاضٗيا ًٍؿيالْاٍ ،ئى هيا ٗيسفى األتكياا
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للٌؿاا َّ أسطّن فٖ سزي التط٘إٍ ،يلٖ الطغن هي أًْن روً٘ياً ًٗياًَى هيي االضحثياك
الس٘اسٖ لًسم ٍرَز ق٘ازٓ هتواسنٔٗ ،ػثحَى َٗهاً تًس َٗم أمخط حػيو٘واً ٍضسيَذاً فيٖ
الػطاو .ال ٗزس سل٘ن حالً الضحثامِ ًٍٗطؼ يي حيعب حيَزٍُٗ ،سيًٖ فيٖ هسي٘طٓ الفنيط
السٌٖٗ ئلٖ حالٔ هي السالم ٍالسنٌ٘ٔ الطٍح٘ئ .حيَم ٍح٘يس زٍى حيةٗ ،نيطُ االسيتثساز
ٍالقسٍَٓٗ ،سًٖ لتحق٘ق الًسالٍٔ ،هَت غسٗقِ لِ حأح٘ط يو٘ق يلٍِ٘ ،غؿثِ أحٌياء ّطٍتيِ
ٗسفى حَم ئلٖ الوناضفٔ .ئى زٍض ر٘ن م٘سٖ فٖ ح٘آ حَم ،هخل زٍض هطحؿٖ ٍسيل٘ن فيٖ
ضرػ٘ٔ ضطٗف ،زٌٗاه٘نٖ ٍتٌاء ٍٗحتصٕ تِ .ضطٗف يلٖ ينس حَم ،ياضق ،لني الوًطمٔ
ّٖ أّن ححس لٍِّ ،صُ الوْؤ الرك٘طٓ حثقِ٘ لسٌَات تً٘ساً يي ظٍرتِ ٍيائلتيِ .تالٌسيثٔ
لِ ،فاى التًل٘ن َّ الحة ٍاألهل فيٖ حطت٘ئ ر٘يل ٍا ٍو ٗزية أى ٗنسيط الكغ٘ياى تصمائيِ
ٍيلوٍِٗ ،ثصا ضطٗف قػاضٕ رْسُ لتًل٘ن قالتِ ،األهط اليصٕ ال ًٗزية ضؤسياء السيلكٔ
ألًْن ْٗسفَى تطنل ضئ٘سٖ إلتقاء الٌا فيٖ حالئ هيي الزْيل ٍاأله٘ئ للحفيال يليٖ
السلكٔ.
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المصادر والمراجع
أتطاّاه٘اىٗ ،طٍاًس2115 .م ،إیراى تيي ثَرتيي ،حطرؤ مانن ف٘طٍظهٌس ،حسيي ضيوس آٍضٕ ،هحسيي
هسٗطضاًِ رٖ ،ـ  ،82قْطاى 7هطمع.
آضَضٕ ،زاضَٗش2115 .م ،المىسىعة السياسية ،ـ  ،83قْطاى 7هطٍاضٗس.
حطاف٘ل ،تامٌط2188 .م ،تاریخ األدب العالوي ،حطرؤ يطتًليٖ ضؾياٖٗ د ،2ـ  ،1قْيطاى 7هكثَييات
فطظاى.
زضٍٗط٘اى ،يلٖ أضطف2111 .م ،السٌَات الغائمة ،د  ،2 ٍ 8ـ  ،2قْطاى 7رطوِ.
ظضافا ،ه٘ط٘ل8664 .م ،علن اجتواع األدب الرٍائيً ،سطٗي تطٌٍٖٗ ،قْطاى 7سري.
سارسٕ ،قْويَضث2115 .م ،هي األدب الوقارى إلى الٌقدذ األدتدي هجمىعةة هقداتت  ،قْيطاى7
أه٘طمث٘ط.
ستاٗثٌ٘ل ،رَى2189 .م ،عٌاقيذ الغضة ،حطرؤ ضياّطخ هسينَب ٍيثيس اليطح٘ن أحويسٕ ،ـ ،85
قْطاى 7أه٘طمث٘ط.
سً٘س ،ئزٍاضز8665 .م ،عالن الٌص ٍالوٌتقذ ،حطرؤ أمثط أفسطٕ ،قْطاى 7حَ .
سلكاًٖ ،فطاهطظ2115 .م ،األدب العوالي في إیراى في القرى الوعاصر ،قْطاى 7أمٌَى.
س٘س حسٌٖ٘ ،ضؾا2182 .م ،الوذارس األدبية ،د  ،8ـ  ،84قْطاىً 7ناُ.
ضو٘سا ،س٘طٍ 2113 .م ،الٌقذ األدتي ،قْطاى 7ه٘تطا.
يسنطٕ حسٌنلَ ،يسنط2182 .م ،علن اجتواع الرواية الفارسية ،قْطاىً 7ناُ.
غطاًت ،زٗو٘اى8663 .م ،الىاقعية ،حطرؤ حسي أفطاض ،قْطاى 7هطمع.
غَلسهي ،لَس٘ي ٍ حَ٘زٍض آزًٍَض ٍآذطٍى8664 .م ،الوجتوع ،الثقافة ،األدب ،هرتاضات ٍحطرؤ هحوس
رًفط تٌَٗسُ ،قْطاى 7رطوِ.
غَلسهي ،لَس٘ي ٍلَماحص ،غَ٘ضك ٍتياذت٘ي ٍّ٘غيل2189 .م ،ئطاللةة علدى علدن اجتوداع األدب،
هرتاضات ٍحطرؤ هحوس رًفط تٌَٗسُ ،ـ  ،9قْطاىً 7قص رْاى.
غَلسهي ،لَس٘ي8661 .م ،الٌقذ التكَیٌي ،قْطاى 7تعضموْط.
غَلسهي ،لَس٘ي2182 .م ،لَكاتش ٍهيذغر ،حطرؤ هحوس ظاضو ،قْطاى 7حنوت.
فَضست ،ل٘ل٘اى2183 .م ،الطبيعية ،حطرؤ حسي أفطاض ،ـ  ،1قْطاى 7هطمع.
ماظضًٍٖ ،رًفط8665 .م ،أعوال درٍیشياى في بىتقة الٌقذ ،قْطاىً 7سإ فطٌّل.
لَماحص ،غَ٘ضك8661 .م ،تحث في الىاقعية األوروبية ،حطرؤ أمثط أفسطٕ ،قْطاى 7زاض الٌطط الًلو٘ٔ
الخقاف٘ٔ.
لَماحص ،غَ٘ضك8665 .م ،التاریخ ٍالَعي الطثقي ،حطرؤ هحوس رًفط تٌَٗسُ ،قْطاىً 7سل قلن.
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لَماحص ،غَ٘ضك2114 .م ،الرواية التاريخية ،حطرؤ ضاتَض تْ٘اى ،قْطاى 7اذتطاى.
ًاهَض هكلق ،تْوي ٍ مٌنطاًٖ ،هٌ٘زِ2181 .م ،العلَم المقارية هجمىعة هقاتت  ،قْطاى 7سري.
ًسا ،قِ2115 .م ،األدب الوقارى ،حطرؤ ّازٕ ًهطٕ هٌهن ،ـ  ،2قْطاى.ًٖ 7

المقاالت والرسائل
ذل٘لٖ رْاى ح٘غ ،هطٗن ٍيخواًٖ ،هنِ٘2182 .م« ،الٌقذ اتجتواعي لروايةة السٌَات الغائمةة لعلدي
أشرف درٍیشياى» ،هزلٔ األزب الطٍائٖ ،د  ،8الًسز  ،8غع .892 -889
س٘سًٕ ،سا2181 .م« ،دراسة األدب العوالي في العهذ الذستَري في هجال الشعر ٍالٌثر» ،األستاش
الوططف 7ئحساى ضف٘قٖ ،ضسالٔ هارست٘ط ،راهًٔ آظاز اإلساله٘ٔ ،قسن آستاضا.
قاتلًٖ ،زويِ2112 .م« ،الشخصيات الوتوردة في أعوال جَى ستایٌثك» ،هزليِ ملسيتاًِ ،د ،31
غع .21 -21
مَرن٘اى ،قاّطُ ٍقطتاًٖ ،ذاٍض2181 .م« ،تجسذ الوجتوع والىاقعية في السدٌَات الغائمةة لعلدي
أشرف درٍیشياى» ،هزلٔ الثحَث الفلسف٘ٔ لنل٘ٔ اٙزاب ٍالًلَم اإلًسياً٘ٔ فيٖ راهًئ حثطٗيع ،الًيسز
 ،221غع .813 -52
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