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الملخص
وخٓش من الىُتّبة والطعشاء المعبغشْن لذ تكشلىا بلّ ظبٌشَ الذْستىثٓب ،ؤو مب نعجرش نهٍرب
ثبلمذْهُ الفبسذَ؛ ـّ ضعشٌم وؤدثٍم ورله مرن الر ت تسر ٓف الؿرىء ن رّ مابٌشٌرب
السٓئُ مخل الجكبلُ والفمش المُرذلع والرشمربو والررشوة وؤحشٌرب المرضسِ والسر جّ ن رّ
الهبس؛ لتإنٓت ومربسثُ الس كبت والرىىمبت الفبسذَ التّ ال تعمل ثرك غربل الطرعىة
وال ٍْمٍم مستمجل األرٓبت من ؤمشٌم ٌزا .ؤحمذ الىائ ّ ثمرب ؤنّرً الكٓرت متفرىیي ـرّ
العػش المعبغش ولُمِّتَ ثعَمٓذ المَهجش الرُسٓهّ والمىتَجُ الطٓعٓیُ المتهمِّ ُ ،ـّ مزبت الطعش
واألدة ؤْؿبً ُْطبس بلًٓ ثبلجَهبو .لذ بنتهّ ثبلمزتم اإلس مّ نبمرُ والمزتمر العشالرّ
البغیُ ،نهبَُْ المػ والمشضذ الزِ ْػشِّح وْطٓش وْرفّض ثطعشي والكبثبتً الهبـزَ والهبلذَ
بلّ بغ ح ول ٌزي الاىاٌش التّ تهجعج مرن المذْهرُ الفبسرذَ ،ؤو تسرتجذت المذْهرُ
الفبؾ ُ بلّ نىسٍب .ـّ ٌزي الذساسُ ن رّ مرهٍذ الىغرفّ -التر ٓ رّ ،نرذسس ماربٌش
الذْستىثٓب ـّ لػٓذتً «ثؽذاد» ،ومب ؤضبس بلٍٓب ـّ ضعشي وـّ نٍبُْ المكبؾ نزوش ؤٌم مب
وغ هب بلًٓ من الهتبئذ.
الکلمات الذلیلیة :الذْستىثٓب ،الىائ ّ ،الطعش ،المزتم  ،الفىؾّ.

* ؤستبر مطبسن ثزبمعُ قٍشاو.
** مشض ل ذوتىساي ثزبمعُ قٍشاو.
*** مبرستٓش من ربمعُ ثٓبم نىس ضىش.
الىبتت المساوت :سٓذْىسؿ نزبت نژاد
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المقذمة
األدة الذْستىثٌّ ،ى ؤدة ْتى م نن المزتمعبت الفبسرذَ والمشنجرُ والترّ ال ُْشؼَرت
العٓص ـٍٓب من وخشَ مخبوـٍب وَضَنِّ الفعتَن ـٍٓب .ـمذ ؤغج ٌزا األدة تُهطَذ ـٓرً األضرعبس
ثؽَُٓ إلغ ح المزتم  ،ـبألدثبء والطعشاء من ال ت التشوٓض ـّ آحبسٌم األدثُٓ ن ّ نهبغرش
الذْستىثٓب ،لذ تىَ ّمىا نن الىال المشْرش والمرالم ـرّ ن لرُ اإلنسربو والمذْهرُ الفبسرذَ
والمؽجیبت الهبتزُ نن ول مب تَسهًّ الس كبت الكبؼُٓ ومرب ْعرمی ؤٌرل المذْهرُ سر جٓب مرن
نتبئزٍب ،ثرٓج ؤغجرت المذْهُ الفبؾ ُ ؤو مب نعجش نهٍب ثبلٓىتىثٓب ،ؤمل المهطرىد والؿربئ
لذِ ول من ؤـشاد المزتم الذْستىثّ .ولذ غشّح المشآو الىرشْم ثرإوّ المُ رىن والسر كُ
الفبسذَ تذمِّش وتستجذت ول من المذْهُ والج د ثمب ـٍٓب من الخٓشات والمرسعهبت ،ن ّ مب
تطبء من ؤمشٌب ثِطىل ؼٓش ُْرمذ ،دوو العهبُْ ثإٌ ٍب ومستمج ٍب ،حٓج ْمىت:
وكَ إََِ ا ََََ لُوكا َق ِريو ًّ ََ َِْ ُووَاا َعللُوكا ََ َِّو ََ ََ ِالِأَوا ََ َِلوَّ ًّ َ َِو َ ل ِ َ ِ
وكن﴾
﴿ َقا َل ِت إ ِ َّن ِال ُمل ُ َ
َّ
ع َُن َلل ُ َ
َ
َ َ َ َ ََ
(نمل)34 /

ـٍزي نبدَ الكؽبت ور وصتٍم ـّ ول ث ذ ْهضلىا ن ّ حىمً؛ ؤو ْزع ىا ؤنضَّ ؤٌ ً ؤرلُّ
وْستجذلىا المذو الفبؾ ُ بلّ مذو ـبسذَ .ـّ ٌزي الذساسرُ نتكرشق بلرّ ت ره الماربٌش
والم م التّ تت مّت ثبلذْستىثٓب ،ن ّ المهٍذ الىغفّ -التر ٓ ّ ـّ ضعش الىائ ّ؛ الطربنش
الزِ وتت الطعش لتَهىْش ؤـىبس المس مٓن والما ىمٓن ،البغُ ضرعجً العشالرّ .حٓرج رربء
ثذْىانً وخٓشٌ من األضعبس التّ ترىّ لهب نرن األدة الذْسرتىثّ وماربٌشي .األضرعبس الترّ
حبوت ـًٓ الىائ ّ بغ ح المزتم اإلس مّ .وثمب ؤوّ الطربنش ؤُسؼعرم ن رّ التجعٓرذ ثسرجت
مهبثشي المٓمّاُ وؤضعبسي المرفّضَ والذانَُٓ بلّ اإلغ ح ـّ ضتّ المربـل األدثُٓ والع مٓیرُ
والهذوات .ثَمٓت مربظشاتً الفشْذَ من نىنٍب حتّ ثعذ وـبترً بلرّ ْىمهرب ٌرزا تُجَرج ،،نجرش
المهىات ـّ وخٓش من الذوت اإلس مٓیُ.
وؤسئ َُ الجرج ٌّ:
 وٓؿ البقت الطبنش المعهٓٓن ثإمش الس كُ تزبي الطعت؟ مب ٌّ ؤٌم مابٌش الذْستىثٓب المىرىدَ ـّ نػش الطبنش التّ وربو ْعربنّ مهٍرب ٌرىوالطعت العشالّ؟
وٌذؾ الجرج ٌى دساسُ ؤثٓبت الطبنش ؤحمذ الىائ ّ التّ لٍب غ ُ ثربألدة الذْسرتىثّ،
حٓج ربءت مىنَُِّٓ ومهىَِّ ل طعت ،سٓیمب الطعت العشالّ.
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خلفیة البحث
ممیب ال ضه ـًٓ ثإو ول من الطعشاء واألدثبء وول من لً ْرذ ـرّ بنتربد أحربس األدثٓرُ
واألـ م والػىس ومب ضبثٍٍب وضبوَ ٍب ،لم ْتخكّّ ولن ْهسّ الى م واإلضبسَ ـرّ ؤحرشي ،نرن
الىال المشْش الزِ ْعٓطً مٍمب وبو وْىىو .ـفّ مزربت الذْسرتىثٓب ،ؤُالشِررت وخٓرش مرن
األـ م السٓهمبئُٓ والمُسَ س ت ل تعجٓش نن وال المذو المرضسِ والمشْرش ،وورزله الر م
الىتّبة والشوائٓیٓن والطعشاء ؤمبقت ال خبمَ ـّ ٌزا المضمبس ،ثتمذْم آحبسٍ ال تعرذ وال ترػرّ،
لتهجًٓ وتىنُٓ الطعت ثمب ٌم ـًٓ وَْعمیٍم س جٓبً .من ال ت ناشتهب نجش المىالر المعتجرشَ
ل جرىث الع مٓیُ المهطىسَ مخل مىل  ،www.magiran.comومىل "ن رم نرت" لرم نَمرش
ن ّ مخل ٌزا الجرج الزِ ٌى ثٓن ؤْذْهب ،بالّ ثرىث لذ ؤضبست ن رّ مػرك الذْسرتىثٓب
ـّ آحبس ؤالشِ وٌّ« :الذْستىثٓب(المذْهُ الفبسذَ) ـّ الشواُْ العشثُٓ المعبغشَ :لرشاءَ ـرّ
سواُْ «ؤوسوْل ـّ الؿبحُٓ الزهىثُٓ» لفىصِ رثٓبو .،مز ُ بؾبءات نمذُْ ،لألستبرَ ـبقمُ
ثشرىبنّ .وؤْؿبً «الذْستىثٓب ـّ الشواُْ العشثُٓ المعبغشَ؛ لشاءَ ـّ سواْرُ ْىتىثٓرب ألحمرذ
البلذ تىـٓك» ،لألستبر ٌىمن نبظمٓبو ،التّ نُطشت ـّ الماتمش الذولّ الخبمن ل ؽُ العشثٓرُ
سهُ  .2019ـ م نشِ ثرخب لذ تكشق لذساسُ ٌزي الابٌشَ ـّ ضعش الىائ ّ .من رٍُ ؤالشِ
مػك الذْستىثٓب ،مػك حرذْج ولرً ن لرُ وقٓرذَ ثرٓربَ الطرعت الٓىمٓیرُ واألدة
الذْستىثّ ومشآَ ْعىس ت ه الرٓبَ والمسبئل التّ تعبنّ مهٍب الرج د ،مرن ٌرزا المهارش
تعذ ٌزي الذساسُ من الذساسربت الرذْخرُ ولٍرب قربث برتمربنّ وبغر حّ وتتمٓیرض مرن
الذساسبت األالشِ التّ لم تتكشق لمخل ٌزا المػك وثمب ـًٓ من العهبغرش األدثٓرُ الترّ
تُسَمیّ األدة الذْستىثّ.
التعشیف بالذیستوبیا
«األدة الذْستىثّ ؤو ؤدة المذْهُ الفبسذَ ؤو ؤدة الىال المشْشٌ ،رى مزتمر الٓربلّ
مخٓؿ ؤو ؼٓش مشؼىة ـًٓ ،تسىدي الفىؾّ ،ومن ؤثشص م مرً الخشاة والمتل والمم والفمش
والمشؼ .وٌى ْإتّ ـّ ممبثل ؤدة الٓىتىثٓب( )Utopiaؤِ ؤدة المذْهُ الفبؾ ُ؛ والٓىتىثٓرب
ثمعهّ المىبو الفبؾل الزِ ْهطذ ـٓرً السرعبدَ لسُرىّبنً .تتهرىا نهبغرش الذْسرتىثٓب ـرّ
المؿبْب السٓبسُٓ واإلرتمبنُٓ واإللتػبدُْ وحتّ الجٓئُٓ ،ومب ؤنٍب تمذم غىسَ ما مُ نرن
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المزتم الزِ ْفمذ ـًٓ الفشد حشّْتً وؤمهً وـشدانٓیتًَ وحتّ مطبنشي»(ثشرىربنّ2018 ،م:
 .)6وؤْؿبً «الذْستىثٓب تعهّ المىبو الخجٓج الطشْش الزِ امتأل ـسبداً ووأثُ ،المذْهُ الترّ
ْؿشثٍب الفمش والمرف والا رم والؿر م وورل آـربت الرذٌش واإلنٍٓربس اإلرتمربنّ والممر
السٓبسّ»(« .)www.arageek.comم نطىة الرشثٓن العبلمٓتٓن األولّ والخبنُٓ ،وظٍىس
وثبء األنف ىنضا ،وحذوث الىسبد العآم ،ونطىة الرشة الىىسُْ ،والرشة ـّ ـٓتهبم ،وؼٓشٌب
من ؤحذاث المشو العطشْن؛ ؤغجرت الذْستىثٓب ٌّ الطرىل الؽبلرت مرن األدة الٓىترىثّ.
وم ؤو و مُ "دْستىثٓب" استُخذمت ؤوت مشَ ـّ مهػؿ المشو الخبمن نطش ،واسرتخذمٍب
الفٓ سىؾ اإلنز ٓضِ رىو ستٓىاست مٓل ،ـّ الكبة ؤمبم الجشلمبو ـّ نربم 1868م ،لرم
َْطعرر ِ الطررىل األدثررّ واسررتخذام الى مررُ لىغررفً حتررّ ولررت الحررك ـررّ المررشو
العطشْن»(سبسرهت2016 ،م32 :و .)33وثمب ؤوَّ األدة الذْستٓىثّ «ؤدة لذْم بلرّ حرذ
مب ـّ الؽشة ،بالّ ؤنًّ ُْعتجش حذْخبً ـّ العبلم العشثّ الزِ ضربٌذ سربثمب ؤنىانرب ؤالرشِ مرن
األدة "الفبنتبصِ" وبألدة العزبئجّ»(ثشرىبنّ2018 ،م .)2 :ـىل مب روشنبيٌ ،رى تعربسْؿ
لمػك الذْستىثٓب من المػبدس التّ روشنبي ،تع ىٌب .بمیب ثبلهسجَُ بلّ ضرعش الرىائ ّ ٌهربن
م م وخٓشَ تُ َىیح وتُػشّح بلّ ٌزي الابٌشَ ،نرن ـّ ٌزي الذساسُ لذ سوَّضنب ن ّ لػرٓذتً
المعهىنُ ثر«ثؽرذاد»  ،ودسسرهب األثٓربت الترّ لرذ ؤضربس ثٍرب الطربنش الشاحرل ،بلرّ ماربٌش
الذْستىثُٓ المإسبوُْ ،بر ٌّ:
.1الفقش والحشمان
ثؽذاد رَؿی الشثٓ الك ك واحرتشلب
ول االؿ ت العػىس الخؿش حرىیلً
ونبدت الطمس نمٓبً والػجبح ثٍب
الشوؼ مب ـرًٓ ال نزم وال ضرزش

وغىیح الشّوؼ ال صٌشاً وال نجررم ًب
ْجسبً ٌزررٓشٌ لئٓم الٍررت االـمب
البةٍ ولم السهب ال ْرجٍش الرذلب
والرؽرٓرج اال رؿ ال ق ً وال ودلبً
(الىائ ّ2007،م)178:
ْطٓش الطبنش ـّ ٌزي األثٓبت مخبقجبً مذْهُ ثؽذاد ،بلّ الفمش والرشمربو الهربتزٓن مرن
السٓبسبت الس جُٓ ،التّ ؤثذلت الٓشات الج د التّ وإنٍّب سثٓ الك رك والضاٌرّ ،بلرّ الفمرش
المذل الزِ ْطجً الزفبؾ والتػریش والهجبتربت المُتٍَطِّرمُ والمتعرَكِّمرُ ـٓرً؛ ورإوّ رلره
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الشثٓ (الخٓش) لم ُْؽهّ ثبألمس ـّ ت ه المذْهُ والعشاق نبمُْ .ضْذ الطبنش ـّ وغؿ راله
الفمش؛ حٓج ؤغجرت الطمس مُجخعسَُ من نكبءع نىسٌب ،مىرذیسَ وما مرُ ال تزرىد ثسرهبئٍب
ولمعٍب ن ّ ٌزي األسؼ ،ومب وبتؿ الفمش والرشمبو ،ضعربح السمبء من نخشِ ٌكىت ؤمكبسٌرب
ن ّ األسؼ والشْبؼ لىّ تستهزذٌُب من الٓجس والتػرریش والتػىیح(استػر ة) .ـجمرب ؤوّ
المكش والشثٓ ْشمض بلّ الخٓش والشصق؛ الٓجس والزفبؾ وضعربح السرمبء مرن مكشٌرب ؤْؿربً
ْشمض بلّ الفمش والرشمبو .ـبلطبنش ْ م ثٍزي األثٓبت بلّ تعتٓم وبنسذاد ول مػبدس الخٓرش
لإلستعذساس مهٍب ل ج د وترسٓن حبت ضعجٍب وظشوـٍب المعٓطُّ .لٍزا ؤغجرت المذْهُ البلُٓ
من الخٓشات وؤدیت ثزاله الّ الفمش والرشمبو.
وترىیتَ األلك الخؿٓل ْجبثبً
وتكبمهت لمم وونَّ ضىاٌمبً
(الىائ ّ2007،م)348 :
ْىاغل الىائ ّ وغؿ ٌزا الماٍرش الذْسرتٓجىثّ المرالم ،حٓرج تَتشارر وتَرهرفّ ـٓرً
المذْهُ والج د بلّ الىساء متمٍمشََ دوو التشلّ ،وبو وبنرت صآٌرُ ومتهبمٓرُ مخرل الممرم
الطبٌمُ والهبقرُ ل سربة من لجل نٍذٌب ٌزا ،ولىن أو مب ٌّ بالّ وبلػررشاء الزرشداء،
تَعىِ وتَزسِ ثٍب الشْبح المُشمع َُ.
وـّ وسف ؤدثّ وـىشِ سـٓ المستىِ من الج د العشثٓرُ ،ـرّ مراتمش األدثربء العرشة
الخبمس نبم ْ ،1965ىشس الطبنش ت ه المابٌش ،مخبقجبً "ثؽذاد" ثمػٓذَ ؤالشِ:
غرىس ن ّ قشـّ نمرٓؽٍ تُزررررمَ
ثؽرذاد ْىمرره ال ْضات وَإمرسرً
ْركؽررّ الطّمب ـمُررشـًّ ومُؿررررَّٓ
ْكؽّ الهعٓم ثزبنررت وثزبنرتٍ
و(ـّ) الىىخ دَم ـّ المربرش ْ زَاُ
ـّ المػش ؤؼهُٓ ن ّ ضَفَُِ الٍىِ
وثزررهت صقّ ؤثررررررّ نىاسٍ غُشَّاُ
ومن الكّىِ رهت الجرٓبدس غُشَّا
(الىائ ّ)178 :2007،
ْىشس الطبنش ـّ لػٓذتً ٌزي ،ت ه الربلُ المإسبوُْ التّ مبصالت ثِى تب ؤرهرتٍٓب؛ الفمش
والرشمبو ،معطعطَُ ن ّ ؤوتبؾ ثؽذاد والعشاق .ولم تجشح ؤو تفبسغ ٌزي األسؼ .وبرا ٌهبن
وخشَ الهعٓم ْكؽّ ،لىّ ُْمَتِّ وُْ زِّر الم ٓ ٓن؛ ـبلىخٓش من الطعت مرشومٓن مهً وَمُفمَّشْن
من رله .ؤِ وإوّ ٌزا الهعٓم لذ ؤضذَخ ـشق الرج د بلرّ ضركشْن ؼٓرش متسربوْٓن وؼٓرش
متزبنسٓن ،حٓج لعسم من ٌزا الطعت َْتَ ٍیّ ث ٍى وؼهبء ـّ المػىس المزَ َّ َُ ثِجَهبءٌرب دوو
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بنتهبء ثمعسم آالش ْضاولىو العٓطُ ثبئسٓن ـّ ثٓىت وؤورىاخ مرَمَّرشَ ثرذمىا مٍشالرُ ن رّ
الذودٌم ولزّانُ لمربرشٌم من ؤلم الفمش والرشمبو.
ووزاله ؤلم الكجمُ الىبدحُ المتػَرشّنُ رىنر ًب حرىت ثٓربدس مضاسنٍرب الترّ ال بٌتمربم
لتسىْمٍب وثٓعٍب ـّ األسىاق من لعجل المعهٓٓن ونذم اإلوخشات ثٍب ،وٌزا مب ْؿبنؿ الفمرش
والرشمبو ن ّ نبتك الطعت ،ولسم ؤالش من وخشَ التهعم وبـشاقٍم ـّ الٍى متػشّنٓن ـرّ
سٍشاتٍم وؤمسٓبتٍم ،وٌزا من ؤثشص مابٌش التجعٓؽ وبالت ؾ معٓطرُ الطرعت ؤْؿربً ـرّ
المذو والج د.
.2الحشوب والقتل والذماس
ظبٌشَ الرشة ثإضىبلٍب المتعذِّدَ تُعذ من ؤسىؤ وؤضرإم ماربٌش الذْسرتىثٓب ـرّ المرذو
والج ذاو المتىؼّ َُ ـٍٓب حٓج تَتى لذ مهٍب ضَرتّّ المطربول ثإؾرعبـٍب وٌرزي مرب حرزّس مهٍرب
الطعشاء ـّ مىالفٍم الطعشُْ ن ّ مَمَش العػىس ،حٓج نشِ مخ ً الطبنش الزبٌ ّ صٌٓرش ثرن
س مّ ـّ مع متً الطٍٓشَْ ،عجیش نن حمٓمتٍب المالمُ والمطربول والطرشوس الترّ تهتزٍرب،
وبستجمبء ؤحشٌب بلّ ؤمذ ثعٓذ؛
ومب ٌى نهٍب ثبلرذْج المُشَرَّمِ
ومب الرشةُ اإلّ مب ن متم ورُلتم
وَإحمَش نبدٍ حُمَّ تُشؾعر ـَتَفكعمِ
ـَتهتعذ لىُم ؼع رمبوَ ؤضإمَ وُ ٍّم
(الطهمٓكّ ،ال تب74 :و)75
الىائ ّ ؤْؿبً ثذوسي لذ ؤضبس ثطعشي مهىٌِّبً ومزَوِّشاً ثٍزي الشصْئُ الكبحهَُ ل رج د المبغرمُ
ل اٍش ثٍزي األثٓبت وؼٓشٌب ـّ دْىانً:
تشوت ضىامخ مب ثهٓتع الَشاثب
ثؽرذاد! واحترشثرت ن رٓه نىاصت
نضـبً ووبو الرربوم المررػیبثب
لذ وهتع ـٍٓب الطِّ ى ْهضؾ ثبلذِّمب
ـإتَترهع تمأل ثبلشئوس سحبثبً
وبنررت سحبثرره ثبلشْبؼ م ٓئُ
دوس العرر ىم وضبدت اإلسٌبثب
ـبستٍذـت ـٓه الفهىو وٌذَّمت
لرم تررهمِ بال لبترر ً نررٍیبثب
تَتشٌ تَخررىِّؼُ ثبلرذیمب وس رررك
(الىائ ّ2007،م)347 :
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ْهطذ الىائ ّ مخبقجب ثؽذاد ،ثإوّ دواٌّ الرشوة والتذمٓش لذ تسبثمت ثإْرذٍْب السرفّبوُ
والمتعكّطُ لع ذَم واألسؼ ،ثهىاْب وؤنزاس سٓبسٓیُ مخت فرُ لطَرنّ الررشوة ن رّ ؤسؼ ٌرزي
الج د .ؤِ وإوّ ٌزي المذْهُ ؤغرجرت وربلؽشؼ تسرتٍذـٍب وتَستَفشِسرٍب الررشوة الهبصـرُ
لذمٍب ونفس الربوم الابلم وبلزضّاس المبسّْ ،أصسٌب ثسٓبسبتً .حٓج مُ ئت سربحبت الرج د
ثذت صٌىس الخٓش والهمى وثشانم التكىس؛ سئوس الطعت المرتذ ن ّ حمً والمُذاـ نن نفسً
ـّ ٌزي الرشوة التّ ال تىتفّ ثبلمتل وسفه الذمبء ـمف ثل تَسرك وتكرن ول مب ضُِّٓذ
ن ّ ْذ ماسسّ الرؿبسات الىجبس من لجل واألثهُٓ التّ تشوتٍب العػرىس المبؾرُٓ الضآٌرُ
ثمفبالشٌب لٍزي الج د .وممیب ْاسَؿ ن ًٓ،وإو لىم تتش وؼٓشٌم من المتىحطرٓن ،لرذ نضلرىا
ثٍزي األسؼ مشَّ ؤالشِ وؤالزوا ثبلهٍت والمتل دوو بثبء وسدا من ؤِ الزٍبت المعهٓیُ ثٍزي
الج د.
.3الحیاة الجىسیة واللزات
التبسْخ ْطٍذ ثإوّ وخٓش من الرىّبم ال ٍْمیٍم من الس كُ والرىىمُ اإلّ الرٓبَ الزهسرُٓ
والم زّات التّ ْػجرىو وْمسىو ثٍب ٌم وحبـتٍَمٌ ،رزا األمرش الرزِ ْرإحش ن رّ الطرعت
وْادِ من ثعذ راله بلّ بنٍٓبس ؤال لّ ل مزتمعبت والمذو ،الىائ ّ ْخبقت ثؽذاد حرىت
ٌزي المؿُٓ الماسفُ ثٍزي األثٓبت:
معهبنع ربسَُْ تخرشِ ثرً الطجمب
لىنّ ضشٌّمُ من ربء ْهطذ ـّ
تعكّ الشوادؾ واألنىبو مشتفمب
ال ْجتؽّ مههع بالّ حزش نبٌشَ
سىانع نجذاً مٍٓهبً ْرسن الم مب
حرتّ برا مب استىت مهً ؼشائضي
وْرمذوو برا ٌزا الٍرىِ انتطمب
ْإثىو ؤو ْترسیّ المبء ؼٓشٌم
(الىائ ّ2007م)349 :
ْػؿ الطبنش ٌزي الابٌشَ ،ثةستجذات المذْهُ والرج د ن رّ ْرذ السر كبت بلرّ ربسْرُ
نبٌشَ ـبسذَ ْستمتعىو وْستشضفىو ثٍب ول لزاتٍم الزهسٓیُ وؼٓشٌب ،ثرٓج تػرج ٌرزي
المذْهُ والج د ،سبحُ لتفشْػ واستزبثُ م زاتٍم وال ْإثىو التزربوص وانتٍربن العػرم ومرب
حشمً اهلل ـّ وتبثً .وبرا ْشتىو من ؼشائرضٌم؛ ال ْتهػیر ىو مرن المذْهرُ بال ؤو ْزع ىنٍرب
مرمّشَ و ـمٓشَ من ول ضّء ،ومب ؤوّ ٌاالء الرىبم والس كبت ْإثىو ؤو ْتَزویق ؼٓشٌم من

/01دراسات األدب املعاصر ،السنة الثالثة عشرة ،ربیع  ،0011العدد التاسع واألربعون

الٓشات الج د ونعٓمٍب وحتّ من حمىلٍم اإلرتمبنُٓ .وـع ٍم السّیء ثبلج دع ٌرزاْ ،سرتمش
بلّ ؤو تَخ ّ ؤْذِ الج د من ول الخمشات والجشوبت ـرّ قشْرك اسرتزبثُ لرزات الرىربم
وٌىِ ؤنفسٍم.
.4المعاواة الیومیة ُ
للسکان
الخبئفىو ثً األقٍبس من دنس
وتسرتعٓذ ممبْٓرس اغبلرتٍب
وْرػذ الرمل ـ ح اراة ثرً
وْعشؾ المذـ الشضبش مىلعً
ْب سةی نكؿ ؤو تعرىد ؾىاثف

وأمهررىو ثً مرن البو ؤو مشلب
ـ ْررعربدت ؼررشّْذ ثمرن نٍمب
نابمً وسرمبي الىررذح والعررشلب
من الععذا ال ثػذس الهبس لى سضعمب
مسرخبً وْهم ررت الهّعررٓم نزاثبً!
(الىائ ّ2007،م)350 :
من الاىاٌش الذْستىثُٓ األالشِ التّ ْعبنّ مهٍب الطعت العشالّ ٌّ ،المعبنربَ الٓىمٓیرُ
التّ مبصالت ربحُٓ ن ّ الج د ،ثرٓج ول من ٌى غبل ونمرّ مرن الرذنسْ ،ػرج البئفرب
ومربـاب ن ّ نفسً من الرىىمُ الطَُٓ ؤو ُْسزَن ؤو ْؽتبلىنً ،ألو ؤـىبسي ونىاْبي لم تمرت
ثػ ُ بلّ نىاْب وؤـىبس الرىبم ومن ساـمٍم ن ّ ؤمشٌم .والمكمئهّىو ـرّ الرج د ٌرم ؤٌرل
المىش والهفبق والخٓبنُ والعُم ء وؤْؿبً لت ُ األثشْبء من الطعت ،ـىرل ٌرزي األمرىس ومخ ٍرب
التّ تعشلل الرٓبَ الٓىمُٓ مخل الؿىاثف وسَن المىانٓن الترّ تجرذیت الرهععَم نعؽمَرُ ل طرعت
ونذم تخػٓع اإلمىبنٓبت والمٓضانٓیُ المهبسجُ ل ٓذ العبم ُ ول ف حٓن الزْن مػذس سلٍرم
الرمىت والمضاسا ،ـىل ٌزي معبنبَ مالمُ ؤالشِ التّ ؤضبس ن ٍٓب الطبنش.
.5عذم مشاعات القواویه
ثؽررذاد سبسرره حىبم وؼبضررُٓ
ْب من ؤداس ضاوو الهبس ـّ ضكف
وال ْالّرررً حرررىم ـبرش نرررجج
والٓىم نبدت ٌمىم الهبس ْرىمٍب

من سؿَّ ـّ حىمً مهٍم و من سممب
مررن المررمبْٓس ال نذال وال الرر مب
ْررذاي ثبلطعت حتررّ ثبلذِّمب ؼررشلب
مب ؼٓررَّش الطىل واألٌررذاؾ والكشلب
(الىائ ّ2007 ،م)344:
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نذم مشانبت المىانٓن ،من الاىاٌش التّ تزعل المذو والج د ـرّ حبلرُ مرن الٍَمزٓیرُ
والػشانبت الذامٓیُ ثٓن الطعت ثرٓج ول من ْشْذ ثشؤًْ ْك رت حمرً مرن مىاقهرً ثرإِ
ضىل دوو اإلنتهبء ثبلمبنىو ومب ْتشتّت من نىالت ن ًٓ .وول من األلىْبء ْسرتعجذوو ورل
من الؿُعفبء والزْن ال حٓ َُ لٍم وال مهبظ من ثشاحن الكؽربت ،ـبلطربنش ْطرٓش بلرّ ٌرزي
الابٌشَ ثإو ثؽذاد لذ سبستٍب حىّبم و قؽبَ مستجذْن ـّ ؤمشٌم وحىمٍم الزبئش حٓرج ال
ْعشـىو من العذت وممٓبسً بال مب ترت ؤنفسٍم .ـىٓؿ ْستكٓ الطعت ؤو ْعٓص مكمَئهَّبً
ـّ مذْهُ ،لذ سبدٌب وسبسٍب حُىّبم مشلىا نن قشْك الرك والعذت والػرىاة ،وؼٓیرشوا ورل
المهبٌذ الػرٓرُ والممجىلُ نهذ الهبس ثةسم المبنىو.
.6وعشات الطائفیة والعصبیة
العػجُٓ والهعشات الكبئفٓیُ ،من مابٌش المذو الذْستٓىثُٓ ؤْؿبً التّ تَرذ وتعشلل نمرى
الج د ،وتعشن الطعت ثعؿٍم ثجعؽ ألسجبة ثسٓكُ ثرٓج تَستَفرعل ٌزي الاربٌشَ وتَعرم
الج د و ً وحتّ تتذسید ٌزي المؿٓیُ بلّ الرىىمُ ،حٓج الرربوم والسر كُ مرن قبئفَرُ ؤو
حضة مب تإالز ثإصمَُّ األمىس ثرزاـٓشٌب وال تتشن المزبت لألالرشْن ـرّ المطربسوُ ثربلرىم
ومهبغت الج د ،بالّ ؤو ْىىو متعػِّجبً ؤو ْمٓل بلٍٓم ،الىائ ّ ثمب ؤنً لذ سؤِ ٌرزي الاربٌشَ
الهىشاء لذ سبدت ـّ الج د ،ؤضبس ن ٍٓب ثإثٓبتً التبلُٓ:
وُْؿربم ران ألنًَ ال ْرشوَ
وُْػبو ران ألنًّ من معطش
سرعٓیُ سرعرت ثهب ؤحرمبثب
نفن بلّ نػجٓیُ و نرػبثُ
(الىائ ّ2007،م)347 :
نبضت تمزیذ نٍذٌب الخ ّثب
وثشثعهب أو مهرٍب نررػجُ
(الىائ ّ2007،م)348 :
من الػبت العػجٓیُ والهعشات الكبئفٓیُ ومب ؤضبس ن ٍٓب الطبنش ـّ ٌرزي األثٓربت ،تجشْرش
وترشْش رمبنُ من الطعت وبو وبنىا مزنجٓن ومخكإْن ،ألنٍم ْشتجكىو نىنرب مرب ثبلعػرجُ
والكبئفُ التّ تسىد ثبلرىم .وؼٓشٌم من الطعت ٌم المرزنجٓن والمهؿرىْٓن تررت قرىق
الا م والتعسیؿ ،ألنٍم ال ْس ِّمىو ثإنفسٍم وال ْخؿعىو لرىم الكؽبت ـّ الرج د .وؤْؿربً
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المعبنبَ األالشِ التّ انركّت ثبلطعت وؤستشرعتً بلّ المشوو الزبٌ ٓیُ؛ ٌّ تفربالش ثعرؽ
الهبس ثأثبئٍم ونٍذ لجبئ ٍم المهػشم ،حسجبً ونسجبً.
ووزاله ـّ رضء من دْىانً ْطٓش ـّ لػٓذَ بلّ نٍذ نجذ الس م نربسؾ حٓرج تمٓیرض
نٍذي ثبلهعشات الزبٌ ٓیُ والكبئفٓیُ ؤْؿبً:
(مرمذ) واساٌب التّشاةَ تىسینىا
ـٓب ثبنخرٍٓب نعشَ ربٌر ٓیُ
نابم ولىن رٓفَُ وٌّ ؤثط
نزّستُىم لى ؤوّ مب تهجطىنً
الَفّّ لم هب نبثج سرىؾ ْم
ولى ؤوّ مب تجؽىنً من وسائٍب
الخذیاا ُْؽكّّ سؤسرً حمَّ ْك َ
ولىهًّ الىشسّ مٍمب ثشّنتُمُ
(الىائ ّ2007 ،م)15 :
ْهَذِّد الطبنش ثعٍذ حىم الربوم آنزان حٓج تمخَّل ثبلهعشات الكبئفٓیُ ،لربئ ً ثرإو صمرن
الكبئفٓیُ والزبٌ ٓیُ لذ مؿّ حٓهمب ربء الشسىت األوشم مرمذ(ظ) ولذ قَمَشٌَب ـرّ حمجرُ
من التبسْخ .وال دانّ وال رذوِ بلّ رله العٍذ الجبلّ ؤو تستزذیونً وتجرخرىو نهرً مرن
رذْذ ،ثل سىِ الفعتَن و الٍمزٓیُ ونرذم سؾربُْ الطرعت لرم ْز رت لىرم ضرٓئ َب تمتربصوو
وتَتَجبٌىو وتتفبالشوو ثً ووُل ـع ىم ٌزا ْىىو العذانب لىرم ـرّ حىمىرم وسرىؾ ْهم رت
ن ٓىم وثبالً ونىبالً ،ال لعجَل لىم ن ًٓ من وبـُ الطعت.
متسَهِّهُن ٌزا ورا متَطَّٓ ُ
ومطت تػهِّفُهب ْذ مسمىمَُ
(الىائ ّ2007 ،م)333 :
ثبسم العرشوثَُ والعشوثُ ؤسـَ
ورجرُشت مفبسلرُ ْمرخّل دوسٌُب
من مخ ٍب ـىساء راله بغج
ـتجَّٓهّ ٌزِ المٍبصت واحزسِ
(الىائ ّ2007 ،م)178 :
ْىاغل الطبنش وغؿ ٌزي الابٌشَ من المذو الذْسرتىثُٓ ،ثرإوّ ٌهربن ؤْربدِ وؤـىربس
مفشّلُ ومهبـمُ تذالل ثٓن الطعت واألمیُ الىاحذَ وتزع ٍب متطتِّتَُ حست مب تشْذي نىاْربٌم
وؼبْبتٍم السٓبسٓیُ الفبسذَ ومن مخل ٌرزي األـىربس ترضْرت الطرعت العشالرّ بلرّ السرهُّ
والطٓعَُ وَْطهّىو ثٓن ؤٌ ٍٓمب الػشانبت والهعرشات الكبئفٓیرُ ولرذ نسرىا ثرإو اهلل سرجربنً
وت كَ ُم ِود َِيو َم ُم ِد ََ ََ ِم َم ِم ُ
وتعبلّ ،لذ رعل واستؿّ اإلس م دْهبً لىرل المسر مٓن ﴿ ِال َي ِوكََ ََ ِِ َمل ِ ُ
وت
ََّلَ ِي ُم ِد ن ِ ِل َمتِي ََ َر ِض ُ
يت كَ ُم ُد ِال ِإ ِس َلاََ َِيمّوا﴾(المبئذَ .)3/ـٓهىیي وْرزّس الطبنش مرن ٌرزي الكبئفٓیرُ

مالمح "الدیستوبیا" فی شعر أمحد الوائلی ،قصیدة "بغداد" منو َذجا01/

وصسا الرمذ والهفبق ـّ ل ىة المس مٓن ،وْاوّذ ثإو ال ؿ وىالٓس ٌزي الفىشَ ؤْبدِ تشْذ
ؤو تتشن ثَػمبتٍب الخجٓخُ ن ّ ؤسؼ العشاق الهمٓیُ والمس مُ.
وتیجة البحث
حست مب تىغی هب بلًٓ من دساسُ ٌزي األثٓبت من دْىاو ؤحمذ الىائ ّ وـمبً ن ّ م مر
المذْهُ الذْستٓىثُٓ وٌّ الفمش والرشمبو ،المتل والرشوة ،المعبنبَ الٓىمٓیُ ل سُىّبو ،الرٓبَ
الزهسٓیُ واضجبا ال زّات ،تَجٓین لهب ؤو العشاق لذ حىمتً وسبستً حىّبم لم تٍمیٍرم مػربل
الطعت واألرٓبت من ثعذٌم ،وول ؼبْبتٍم ونىاْبٌم ٌّ بضرجبا رات ؤنفسرٍم ومرن ْمرت
لٍم ثػ ُ من األحضاة واأللشثبء ،وال ْهىوو بلّ اغ ح الج ذ وبسرتجذات مذنرً بلرّ المُرذو
الفبؾ ُ؛ ثرٓج ؤدِ نم ٍم ٌزا بلّ تخ ؿ الج د ومعبنبَ الطعت وصسا الفتن وبحبسَ الهعشات
الكبئفٓیُ .والفمش والرشمبو من الٓشات ٌزي الج د التّ ٌّ حك ول من الطعت ؤو ْإالزوو
حمىلٍم مهٍب متسبوْٓن م أالشْن .ومب ؤو الطبنش لذ ؤضربس ن رّ الىالر المشْرش الرزِ
ْعٓطً الطعت والمعبنبَ الٓىمٓیُ التّ تَعمی الج د ومذو العرشاق ،مرن الهٍرت والمترل ونرذم
تخػٓع المٓضانٓیبت ونذم بتبحُ الفرشظ الع مٓیرُ وتعٓرٓن الطرجبة وؤْؿربً نرذم تشؼٓرت
وبصدٌبس الع م ثٓن الك جُ وؤٌل الع م ،حٓج ْرػ ىو ثذت األوسعمُ ،الشغبظ ـّ غذوسٌم.
ـبلىائ ّ ثذوسي وخكٓت وضبنش ثبسا ـّ ثٓبنً وؤدائً واستهبداتً الع مُٓ والمشآنُٓ والطرعشُْ
وضخػٓیتً الجبسصَ والمشمىلُ ـّ الج ذاو اإلس مٓیُ والبغرُ ـرّ العرشاق ،لرذ نجیرُ الطرعت
العشالّ المس م والج ذاو اإلس مٓیُ ؤْؿبً ثت ه الاىاٌش الذْستٓىثُٓ المضسُْ والمالمُ الترّ
تهطإ وتهمى ن ّ ْذ الرىبم والكؽبَ وتستؽ ظ رزوسٌب ن ّ ممش الضمن بلّ ؤو تمػم ظٍرش
الطعت ،وتعشلل حٓبتٍم ومعٓطتٍم الٓىمٓیُ .ووـمبً لمب ربء ـّ ضعشي ْشْرذ ـرت الكرشق ؤو
بغ حً ل ىغىت بلّ نُمجّ تُرمذ وترسٓن حٓبَ المزتم اإلس مّ والعشاق البغیُ.
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The effects of dystopia in the poetry of Ahmad al-Waeli, a case study of the
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Abstract
Many contemporary writers and poets have investigated the
phenomenon of dystopia or the opposite of the utopia; the corrupt city,
in their works, and blamed the oppressive governments and rulers,
with their poetry and works, who do nothing for the sake of people
and their future but their own interests and supporters, and informed
their own people and audiences for the evil effects and stimulated
them for their removal and correction. Unemployment, poverty and
deprivation of natural and legal blessings, destructive wars and their
bad effects, lust and the luxurious life of rulers and leaders of power
are its most prominent features. Ahmad al-Waeli warned Iraqi people
in a poem titled "Baghdad" and his other poems, against the existence
of the corrupt city and criticized the rulers and governments with his
poem. In this article, we examine the characteristics of this anti-utopia
in the poet's poem "Baghdad" using a descriptive and analytical
method, and at the end, we refer to the results of this study.
Keywords: dystopia, al-Waeli, poetry, society, chaos.
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جلًٌَای دیستًپیا در شعر اسمد الًائلی ،ومًوٍ مًردی قصیدٌ «بغداد»
*

علیرضا محمدرضایی
سیدیًسف وجات وژاد
مصطفی چىاوی

چکیذه
ثسٓبسِ اص نىْسهذگبو و ضبنشاو معبغش ،دس آحبس الىد ثً پذْذي دْستىپٓب ْب ٌمبو متؿبد
مذْهً ـبؾ ً ،ضٍش ـبسذ ،پشداالتً و ثب ضعش و آحبس الىد دولتٌب و حىمشانربو سرتمرش سا
وً ثً رض مهبـ الىد و قشـذاسانطربو ،ثرً الربقش مرشدم و آْهرذي آوٌرب وربسِ اص پرٓص
نمّثشنذ ،مىسد نىىٌص و سشصنص لشاس دادي ،و مشدم و مخبقجبو الىد سا ثً پٓذاْص آحربس
ضىم آو آگبي سبالتً و ثش سـ و اغ ح آوٌب ترشْه وشديانذ .پذْذياِ وً ثٓىبسِ ،ـمرش
و نذاسِ و مرشومٓت اص نعمتٌبِ قجٓعّ و حمىلّ ،رهگٌبِ البنمبوسىص و احشات ثرذ
آوٌررب ،ضررٍىتسانررّ و صنررذگّ نررٓص و نررىشگىنررً حبومرربو و سررشدمذاساو لررذست اص
ضبالعتشْن وْژگٌّبِ آو مّثبضذ .احمذ الىائ ّ دس لػٓذياِ ثب نهىاو «ثؽرذاد» و دس
دْرش لػبْذ الىد ،مشدم وطىس نشاق سا اص ورىد و پٓذاْص آحبس ضٍش ـبسذ ثش حزس داضرتً
و حبومبو و دولتٌب سا ثب ضعش الىد مىسد نىىٌص و انتمبد لشاس دادي است .دس اْرن ممبلرً
ثب استفبدي اص سوش تىغٓفّ -تر ٓ ّ ثً ثشسسرّ ضبالػرًٌربِ اْرن ؾرذ آسمبنطرٍش دس
لػٓذي «ثؽذاد» اْن ضبنش مّپشداصْم و دس پبْبو ثً نتبْذ اْن ثشسسّ اضبسي مّنمبْٓم.
کلیدياژگان :دْستىپٓب ،الىائ ّ ،ضعش ،ربمعً ،آضىة.
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