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املكدمة
إٕٸ اؿذٜث عٔ أدب اـٝاٍ ايعًُي ٞيف ٖيزا ايهايابٜ ٫ ،ظيع ٢إ تظييٌٝ
َا ٜظُ ٢بايظبل يف تٓا ٍٚاملٛكٛعات اؿٜٛٝي ،١ايييت طامليا ػاًٖيٗا ايٓٸكيذ ا٭دبيٞ
ايييزٜ ٟشؿييذ َٓييار ٞتدييٛس اٯداب ،إييِ ٜظييع ٢إ تكٗ ٛيياَٚ ،يئ إ يِٸ ٚكييعٗا يف
املهإ اي٥٬ل ،بكيذس َيا ٜٴعٓي ٢باظيً ٝايلي ٤ٛعًيْ ٢اياب أدبيٜ ٞؼيوٌ ايٝي ّٛرٝيضا
ٚاطييعا يف اؿٝييا ٠اي ٸكافٝييٚ ١ا٭دبٝيي ،١نُييا أْٸ ي٘ ٜظييارإش باٖاُيياّ ػييشنات إْايياب
ا٭ف ّ٬يف ايعامل نافٚ ،١قذ ٜكاٍ :إٕٸ أدب اـٝاٍ ايعًُْ ٞؼر يف ب٦ٝيات ؿيٓاع١ٝ
َعكذٚ ،٠أقبًت عً ٘ٝػعٛب ع ٬نعبٗا يف ايعًِ ٚاي كاف ،١إ ٫إٔٸ ٖزا ايهَ ّ٬يا
ٖ ٛإ ٫رسٜع ١ٱقـاٖ ٤زا ايليشب َئ ا٭دب عئ فيا٫ت ايٓٸكيذ ا٭دبي ،ٞنُيا إٔٸ
ٖٓايو رسا٥ع أخش ٣تعاٚسٖا ْكاد ا٭دب ايعشب ٞاؿذٜث تاـٌ بافاكياس أدب اـٝياٍ
ايعًُ ٞإ ايٓٛار ٞايفٓ ١ٝاييت ٜاحً ٢بٗيا ا٭دب اياكًٝيذَٚ ،ٟئ ٖيز ٙاؾٗي ١أسدْيا
اخابيياس ؿيي٬بٖ ١ييز ٙايزسٜعيي ،١فييبرا بٗييا أٖٚييَ ٢يئ بٝييت ايعٓهبييٛت ،إر بييشصت يٓييا
تكٓٝييات طييشدٚٚ ١ٜطييا ٌ٥فٓٝييَ ١يئ خيي ٍ٬دساطييات تدبٝكٝيي ١أ شٜييت َععُٗييا عًيي٢
أعُييياٍ دا طايييين عُيييشإ ٚقُيييذ ايعؼيييشٚ ٟأبيييذ خاييييذ تٛفٝيييل ،بٛؿيييفِٗ َييئ
املخاـني يف نااب ١قـيف اـٝياٍ ايعًُي ،ٞتلياسر ايشٚاٜيات اياكًٝذٜي ١يف ا٭دب
ايعشبيي ٞامل عاؿييش ٫ٚ ،طييُٝا َيئ ٗييي ١ايظييشد ٚايبٓييا ٤ايشٚا٥ييٚ ٞايًوييٚ ١اياخٝٝيييٌ،
ٜٚلييٝأ أدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞيزاتيي٘ َضاٜييا أخييش ٣نُليياٖا ٠ايٓٸعشٜييات ايعًُٝيي،١
ٚايش ٣٩ا٫طاباق ١ٝيف تفظري ايعٛاٖش ٚكاطبي ١ايٓاػي ١٦بًوي ١عًُٝي ١ت٪طيع ييذِٜٗ
َباد ٨ايافهري ايعًُٞا
تٓبع أُٖ ١ٝأدب اـٝاٍ ايعًُ َٔ ٞن ْ٘ٛخياطن ايٓاػٚ ،١٦خياطين هٗيٛس
املاعًُني ٚامل كفني عاَٚ ،١املاع ١اييت ٜٓد ٟٛعًٗٝا يٝظيت فُٝيا ٜظيشد ٙفحظين بيٌ
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يف أطًٛب ايظيشد ايكــي ٞاملعاُيذ عًيَ ٢ش عٝيات عًُٝي ١دقٝكي١؛ ٭ْٸي٘ ٜظيع ٢إ
ترطٝع إكاف ١عًُ ١ٝيذ ٣ايكياسٖٚ ،٨يز ٙعَ٬ي ١فاسقي ١ييزيو ا٭دبٖٚ ،يَ ٞئ إي ٸِ
عَ٬ييَ ١يئ عَ٬ييات اياٸدييٛس ا٭دبيي ٞيف ايعـييش اؿييذٜث ،إر أساد ٖييزا ايلييشب َيئ
ا٭دب املؼاسن ١يف إْااب ا٭فهاسٚ ،يٝع رييو فحظين بيٌ  ٚيذ ني ري َئ أدبيا٤
اـٝاٍ ايعًُ ٞأْفظِٗ يف طبام َع ايٓعشٜات ايعًُ َٔ َِٗٓٚ ،١ٝؽد ٢بعض تًو
ايٓعشٜيياتٖٚ ،ييزا نًيي٘ َٝييذإ سريين أؿييبب ٜؼييوً٘ ناٸيياب أدب اـٝيياٍ ايعًُييٞ
اي ،ّٛٝبٛؿفِٗ َٔ املاخــني يف كشٚب ايعًِ ٚيف ايٛقيت ْفظي٘ اطياٛيت عًيِٗٝ
ايشغب ١يف َضاٚي ١ايهااب ١ايكــٚ ١ٝايشٚا١ٝ٥ا
ٚيعًيي٘ َيئ املٗييِ إٔ ْؼييري إ إٔٸ أدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞمل ٜـييذس عيئ ايٓعشٜييات
ايعًُ ١ٝفحظن ،بٌ َاب َٔ َعني ا٭طدٛس ،٠ػرْ٘ يف رييو ػيرٕ اٯداب ايشفٝعي،١
فهُييا أ ٸٕ ا٭طييدٛس ٠اطيياحايت َيياد ٠٭غًيين ا٭عُيياٍ ا٭دبٝيي ١اـايييذ ،٠نييزيو
اطيييآذ ناٸي ياب اـٝييياٍ ايعًُييي ٞإيٗٝيييا٫ٚ ،طي يٝٸُا يف نَٗ٬يييِ عًييي ٢املظييياز٥بني
َٚـاؿ ٞايذَاٚ ٤غري ريوا
أسدْيييا يف ٖيييزا ايبحيييث ا٫راهييياّ إ دساطييي ١ايٓـيييٛق ايٓ شٜيييٚ ١ايؼيييعش١ٜ
قاٚيني َا أَهٔ ايٛقٛف عً ٢مساتٗا ايفٓ ،١ٝبوٚ ١ٝكعٗا يف املهإ اي٥٬ل َئ
رشنييي ١اياديييٛس ا٭دبييي ٞيف ٖيييزا ايعـيييشٚ ،اؿيييل إٔٸ ا٭دب ايعًُييي ٞتبيييٛأ َهاْييي١
َشَٛق ١يف اي كاف ١املعاؿش ،٠إر أخز طشٜك٘ إ  ٚذإ ايٓاغ بدشٜل مت  ٌٝأغًين
منار ٘ بدشٜل ايظُٓٝا ٖٞٚ ،بذٚسٖا طاعذت عًي ٢اْاؼياس٫ٚ ،ٙطيٝٸُا يف أٚطياط
ايٓاػيييٚ ١٦ايٝيييافعني اييييز ٚ ٜٔيييذٚا فٝييي٘ ٚطييي ١ًٝٱػيييبار ُْٗٗيييِ إ ايعًيييِ ٚاملعشفييي١
ٚاياؼٜٛل ٚاٱإاس٠ا
ٚيٝع ريو فحظن بٌ إٕ بعيض اػاٖيات أدب اـٝياٍ ايعًُي ،ٞقيذ أإيشت يف
ايشٚا ١ٜاياكًٝذ ،١ٜإر رذت َٔ اياٗ ٛات ا ٫اُاع ١ٝايٛاقعٝي ١يف اٯداب اؿذ ٜي،١
مبييا فٗٝييا ايشٚاٜيي ١ايعشبٝيي ١املعاؿييش ٚ ،٠رْييت بعٗييٛس كييشب سٚا٥يي ٞذٜييذ ٜظييُ٢
بايذٜظيياٛبٝا اؿذ ٜييَٚ ،١عٓاٖييا أدب ايٛاقييع ايظييٛدا ٟٚأ ٚأدب املذٜٓيي ١ايفاطييذ،٠
ٚايز ٟاف َععِ َهْٛات٘ ايفٓٚ ١ٝاملٛكٛع َٔ ١ٝأدب اـٝاٍ ايظٝاط ٞا
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ترتًأ املبارث اييت اْد ٣ٛعًٗٝا ٖزا ايهااب َٔ رٝث املٛكٛر َٚئ رٝيث
املعاؾ ١ايٓٸكذ ،١ٜغري إٔٸ َا عٴشض َٔ ػٛاٖذ سٚا ٫ ١ٝ٥توين ايكاس ٨عئ ايعٳيٛٵدٹ إ
قشا ٠٤أعُاٍ ايشٚا ٞ٥طايين عُيشإ ٚقُيذ ايعؼيشٚ ٟأبيذ خاييذ تٛفٝيل ٚغريٖيِ
َٔ أع ّ٬ا٭دب ايعًُ ٞايعشب ٞاملعاؿش ،فُٔ أٖيذاف ٖيزا ايهاياب رفيض ايكياس٨
عً ٢قشا ٠٤تًو ا٭عُاٍ ملا فٗٝا َٔ فا٥ذَٚ ٠اعٚ ١إإاس ٠ا
ٚأَييا ا٭رادٜييث اييييت تًفعييت با٭طييدٛس ٠فًييٗا نُييا أطييًفت رلييٛس ٚاطييع يف
فيياٍ ا٭دب ايعًُيي ،ٞريييو ٭ٕٸ ا٭طييدٛس ٠يف ا٭طيياغ ْيياتأ عكًيي ،ٞقبييٌ إٔ ٜكدييع
ايعكٌ ايبؼشَ ٟظافات ػاطع ١يف ايايشٜين ايعًُي ،ٞإْٸٗيا تعيبري عئ طفٛيي ١ايعكيٌ
اٱْظاْ ،ٞبٝذ إٔٸ ايعكٌ اؿذٜث مل ٜٴًلِ نٌٸ َا ليِ عئ اييافهري ا٭طيدٛس ٟيف
صٚاٜا ايٓظٝإ ،بيٌ أقبيٌ عًٝي٘ نُئ ٜكبيٌ عًيَ ٢هْٛيات  ٚيٛدٚ ٙأطيع إكافاي٘،
فٓؼيير َييا ٜؼييب٘ اٱرٝييا ٤يًفهييش ا٭طييدٛس ٟيف ايعـييٛس اؿذ ٜييٚ ،١ريييو ملكييذس٠
ا٭طدٛس ٠عً ٢اٱهلاّ َٔ ،أ ٌ ريو تظابكت اٯداب اؿذٚ ١ ٜايعً ّٛاؿذ ١ ٜعًي٢
اطاًٗاّ ايفهش ا٭طدٛسٚ ،ٟيٝع ريو فحظن بٌ إٕٸ ناٸاب أدب اـٝياٍ ايعًُيٞ
 ٚييذٚا يف ا٭طييدٛسٚ ٠طيي ١ًٝيعبييٛس ايييضَٔٚ ،ايعييٛد إ عٗييٛد طييحٝك ١يف ايكييذّ أٚ
ايكفض يف املظاكبٌ ايبعٝذَ ،ئ أ يٌ رييو بيشص اٖ٫اُياّ يف ٖيزا ايهاياب باؾاْين
ا٭طييدٛس ،ٟإر املٛ ٝيٝ ٛييا اؿذ ٜيي ١أؿييبحت ايٝيي ّٛييض٤ا َيئ ا٭دب املعاؿييش َٚيئ
ايعًِ املعاؿشا
كِ ايهااب َٛكٛعات َآٛع ١تدشقت إيٗٝيا ايشٚاٜي ١ايعشبٝي ١املعاؿيش ،٠يف
َكذَاٗا ايكلاٜا ْفظٗا اييت عاؾاٗا ايشٚا ١ٜايعامل ١ٝؼت َا ٜعيشف بيردب اـٝياٍ
ايعًُ ٞايكا ِ٥عً ٢ايابـش باؿكا٥ل ايعًُ َٔٚ ،١ٝإيِ اناؼياف عيٛامل ذٜيذ ٠مل
ٜهاؼفٗا ايعًِ بعذ ،قاٚي ١إجيياد رًي ٍٛملؼيه٬ت َعشفٝيٚ ١بٝ٦ٝيٚ ١ا اُاعٝي،١
نُييا اطيياٗذفت َٛكييٛعات تٓييذسب ؼييت َظييُ ٢اـٝيياٍ ايعًُيي ٞايظٝاطييَٚ ،ٞييا
ٜٴعشف بردب "ايٛٝتٛبٝا" ْٚكٝل٘ "ايذٜظاٛبٝا"ٚ ،غيري رييو َئ املٛكيٛعات اؾذٜيذ٠
اييييت َ ًييت يف ركٝكيي ١ا٭َييش َٛكييٛعات َظيياحذإ ١ديييت بؼييَ ٤ٞيئ ايٛكييٛع عًيي٢
اْاُا ٤ايشٚا ١ٜايعشب ١ٝاؿذ ١ ٜإ عـشٖا اؿايٞا
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الفصل األول:
حي بن يكظان والسيادة يف األدب العلني عند العسب
ٜ- 1آاٖ ٍٚزا ايفـٌ احملا٫ٚت ا٭ ٚاييت سَت إ عكيذ ايـيً ١بيني ا٭دب
ايعشبي ٞايكيذٚ ِٜايفهيش ايفًظيف ،ٞأ ٟبيني ايعًيِ ٚا٭دب عًي ٢ايٓحي ٛاييز ٟبيشص يف
ايشطا ٌ٥ايفًظف ١ٝعٓذ نٌ َٔ ابئ طيٓٝا ٚابئ طفٝيٌ ،إر أَهئ ايكي : ٍٛإٕ تًيو
احملا٫ٚت هٔ إٔ تعذ اي ّٛٝأطاطيا مليا ْظيُ ٘ٝبيا٭دب ايعًُيٚ ،ٞناْيت اٯداب
ا٭ٚسب ١ٝقذ أَعٓت يف ٖزا اؾاْن َٓيز ْؼيٗ٥ٛاٚ ،عًٝي٘ مل خييٌٴ ا٭دب ايعشبيَ ٞئ
ايٓعش ايعًُٚ ٞايفًظف ٞايز َٔ ٟػرْ٘ إٔ ٜظِٗ بـٛس ٠رٜٛٝي ١يف تًيو ا٫ػاٖيات
اييت اماصت إيٗٝيا اٯداب اؿذ ٜيٖٚ ،١ي ٞمتلي ٞيف َليُاس اي كافي ١اؿايٝي ١ايييت
تشٜذ إٔ تبياس ٟايعًي ّٛاملخاًفيٚ ،١ييٝع رييو فحظين بيٌ تشٜيذ َلياٖا ٠تًيو ايعًيّٛ
يا٪د ٟدٚسا ممٝضا يف سفذ اؿلاس ٠اٱْظاْ ،١ٝقذ ٜ ٫كٌ يف أُٖٝا٘ عٔ دٚس ايعًِا
 - 2ػييار َـييدًب اـٝيياٍ ايعًُيي )science ficion( ٞيًذ٫ييي ١عًييْ ٢ييٛر أدبييٞ
َدٝاٴيي٘ٴ اـٝيياٍ ايعًُيي ٞايييزٜ ٟعاُييذ فٝيي٘ أؿييحاب٘ عًيي ٢املٓيييض ايعًُيي ٞايٓعييشٟ
ٚاياهٓٛيييي ،ٞ ٛقييياٚيني اطاؼيييشاف املظييياكبٌ أ ٚايش يييٛر إ املاكييي ٞايظيييحٝل
بـٛس ٠تعً ٛركا٥ل املٓدل َٚعدٝات ايٛاقع ،بو َ١ٝاناؼاف ركا٥ل ناْت ايٛط١ًٝ
إيٗٝا تهٓٛيَ ١ٝ ٛظاكبًٜ ١ٝعاُذ فٗٝا عً ٢ايًٝيضس ٚاؿاطيٛب ٚاْ٫اكياٍ يف اييضَٔ
ٚغريٖاا
أَٸا أرذاث ريو ا٭دب فاظام َئ خي ٍ٬إطياس صَهياْ ٞكاًيأ عُيا ػيشٟ
فٝيي٘ ا٭رييذاث ايكــييي ١ٝايعادٜيي ،١نييرٕٵ ػيييش ٟيف املظيياكبٌ ايبعٝييذ أ ٚاملاكيييٞ
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ايوابشٚ ،خياًل ػخـٝاتٺ خٝاي ٫ ١ٝأؿيٌ هليا ،تبيذ ٚعًي٦ٖٝ ٢ي ١كًٛقيات َؼي١ٖٛ
َٚظٛخ غشٜب َٔ ١ايفلا ٤اـياس  ٞأ ٚسٚبٛتيات بؼيشٚ ،١ٜتؼياٌُ عًيَٛ ٢كيٛعات
تاـييٌ بييٓعِ ا اُاعٝييٚ ١طٝاطييٚ ١ٝعًُٝييٚ ،١تـييٛس ايكييذسات اـاسقيي ١يًؼخـييٝات
اييت َٔ ػرْٗا ايظٝدش ٠ايهً ١ٝعً ٢ايعكٌ َٔٚ ،إِٸ ايٛ ٛد يف أَهَٓ ١اعذد ٠يف
ٚقت ٚارذ ناياخاطش ٚغريٙا
ٜٚش يييع بعيييض ايذاسطي يني يييزٚس ا٭دب ايعًُييي ٞإ املٛ ٝيٝ ٛيييا ايكذ ييي ،١إر
ظٗشت بٛادس رييو ا٭دب يف ْاياب املفهيش ايظيٛس ٟايكيذ ِٜيٛقٝيإ ايظُٝظياط ٞيف
ايكييشٕ اي يياْ ٞيًُيي٬ٝد ،نُييا ظٗييشت يف ايعٗييٛد اٱطيي ١َٝ٬املاييرخش ٠يف رهاٜييات
أيأ يٚ ١ًٝي ١ًٝايعشبٚ ،١ٝرهاٜات اـٝضسإ ايفًٛنًٛس ١ٜايٝاباْ )1(١ٝا
- 3أَٸا يف ايوشب فٝٴزنش إٔٸ رها( ١ٜغٛيٝفش) يًهاتن اٱلًٝيضْٛ ٟاإيإ
طيييٜٛفت ايييييت ْؼيييشت عييياّ َ ،ّ 1726ييئ أٚا٥يييٌ ا٭عُييياٍ ا٭دبٝييي ١يف بييياب اـٝييياٍ
ايعًُ ،ٞإِ ظٗشت بعذ ريو قـَٝ( ١هشَٝ ٚياغ) يفٛياري عاّ  ّ1752ا
ٚيف ايكشٕ ايااطع عؼش ظٗشت أعُاٍ َاس ٟػ ًٞٝنكـي( ١فشاْهؼياا،)ٜٔ
ٚأعُاٍ إدغاس  ٕ٫ب ٛا نُا ظٗشت سٚاٖ ١ٜشبشت ًٜٚض( ي ١ايضَٔ) عاّ  ّ1895ا
أَٸ يا يف ايكييشٕ ايعؼييش ٜٔفعٗييشت سٚاٜييات ن ي ريَُٗ ٠ييَٗٓ ١ييا سٚاٜيي( ١غشٜيين يف
أسض غشٜب )١يشٚبشت ًٖٓٝني عاّ ٚ ،ّ1961سٚا( ١ٜنٛنن ايكشد )٠يبٝري بي ٍٛعياّ
ٚ ،ّ1963سٚاٜييَٛ( ١عييذ َييع ساَييا) ٯسإييش نيي٬سى عيياّ ٚ ،ّ1973ييي٘ أٜلييا (ْييٛافري
اؾٓ )١اييت ْؼشت عياّ ٚ ،ّ1979سٚاٜي( ١إ٬إٝي ١ايُٓيٌ) يرْياسد فريبيري عياّ ّ1991
ٚغريٖا()2ا
- 4أَٸ يا اـٝيياٍ ايعًُيي ٞيف ا٭دب ايعشبيي ٞايكييذ ِٜفٝييزنش ايبييار  ٕٛأْٸ ي٘ مل
ٜهيئ َعشٚفييا با٫طييِ املاييذا ٍٚرييذ ٜا ،بٝييذ إٔٸ ٖٓايييو ظييٛاٖش تاـييٌ بيي٘ اتـييا٫
ٚإٝكييا ،إر هيئ ع يذٸ قـيي ( ١ريي ٞبيئ ٜكعييإ) ٫بيئ طييٓٝا ٚابيئ طفٝييٌ ٚرهاٜيي١
(ايوشب ١ايوشٜب )١يًظٗشٚسد( ٚ ٟايشطياي ١ايهاًَٝي٫ )١بئ ايٓفيٝع َئ أٖيِ ايُٓيارب
اؿهاٝ٥ي ١املشتبديي ١باـٝيياٍ ايعًُي ،ٞريييو ٭ٕٸ تًييو اؿهاٜيات " ؼييَ ٟٛكَٛييات
اـٝيياٍ ايعًُيي ٞبـييٛسٚ ٠اكييحٚ ،١تاحييذث عيئ عًُٝيي ١اياهيي ٜٔٛاٱْظيياْٚ ٞاـًييل
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ٚاملييي٪إشات ايدبٝعٝيييٚ ،١تشطيييِ ػيييهٚ ٬اكيييحا ؿٝييياْ ٠ؼيييرت َييئ دَ ٕٚييي٪إشات
بؼش)3("١ٜا
ٚيف ايييضَٔ اؿييذٜث عييشف ا٭دب ايعشبيي ٞاـٝيياٍ ايعًُيي ٞيف طيياٝٓٝات ايكييشٕ
ايعؼش ٜٔبدشٜل سٚا( ١ٜايعٓهبٛت) ملـدف ٢قُٛدٚ ،سٚاٜي( ١قياٖش اييضَٔ) يٓٗياد
ايؼشٜأ (ٚ ،ايعابش ٕٚخًأ ايؼُع) (ٚخًأ را ض ايضَٔ) يداين عُشإ()4ا
اْد ٣ٛايرتاث ايعشب ٞعً ٢أسبع سطا ٌ٥فًظف ١ٝأيفت يف أصََٓ ١اعاقب َٔ ١يذٕ
أسبع ١ف٬طفٚ ،١كعت أطاطا عُٝكيا مليا هئ تظيُٝا٘ بيايافهري ا٭دبي ٞايكياِ٥
عًيي ٢اـٝيياٍ ايعًُييٚ ،ٞقييذ بييذأ ايؼيي ٝايييشٝ٥ع ابيئ طييٓٝا( ت  ) ٙ428يف ايكييشٕ
اـيياَع اهليييشٖ ٟييزا ايلييشب َيئ اياييريٝأ ا٭دبيي ٞيف سطييايا٘ املظييُا( ٠ريي ٞبيئ
ٜكعييإ) ،إر أقاَٗييا عًيي ٢فهييش ٠فًظييف ١ٝفحٛاٖييا :إٔٸ اٱْظييإ يف ايعييامل اؿظييٞ
َهبييٌ عا ييات  ٫تٓاٗيي ،ٞفييبرا َييا اْفًييت َيئ تًييو اؿا ييات مسييت سٚريي٘ ٚعًييت
ياظاؼيشف ايعيامل ايعًي ٟٛفادًيع عًي ٢اؿكيا٥ل ايهًٝٸيٚ ،١بيزيو ٚكيع أؿيي ٍٛأٚٸٍ
قـيي ١سَضٜيي ١يف ا٭دب ايعشبييٜٚ ،ٞييزنش ٜٛطييأ صٜييذإ أ ٸٕ أؿييٖ ٍٛييز ٙايفهييش٠
 ٚذت يذَ ٣فهش ٟاٱطهٓذس ١ٜأ ٟعٓيذ أؿيحاب ا٭ف٬طْٝٛي ١اؿذ ٜيٚ ،١عًي٢
سأطِٗ أفًٛطني املـش ،ٟإِ تشدد ؿذ ٣اؿها ١ٜعٓذ ابٔ طٓٝا ()5ا
 - 5أيييأ ابيئ طييٓٝا ٖييز ٙاؿهاٜيي ١يف أإٓييا ٤طيييٓ٘ٚ ،سَييض َيئ خ٬هلييا إ
اٱْظإ ٚع٬قا٘ بايهٚ ٕٛبايذٚ ،ٜٔفح ٣ٛرها ١ٜر ٞبٔ ٜكعإ نُا أيفٗا ابٔ
طٓٝا إٔ طا٥ف َٔ ١ايش اٍ خش ٛا يف ْضٖ ١فربـشٚا ػيٝخا ًي ٬ٝطاعٓيا يف ايظئ
ٚعً ٘ٝطُٝا ٤ايبٗاٚ ٤ايشػياق ،١نيإ ٜيذع ٢ري ٞبئ ٜكعيإٖٚ ،ي ٛعٓيذ ابئ طيٓٝا
سَ ٷض يًعكيٌ ٚاؿهُي ١أَ ٚيا ٜٴعيشف ييذ ٣ايف٬طيف ١بايعكيٌ ايفعياٍ ،يف ريني سَيضت
اؾُاع ١إ ايعامل اؿظٚ ٞايوشا٥ض ٚايؼٗٛات ،فهإ دٜيذٕٴ رييو ايؼي ٝاؾًٝيٌ
ٖذاٜيييٖ ١ييي ٤٫٪ايش ييياٍ إ اؿكيييا٥ل ٚا٫ستكيييا ٤بٗيييِ إ املعييياسف ٚايفليييا ،ٌ٥أَيييا
اؿهاٜيي ١عٓييذ ابيئ طفٝييٌ فكييذ اْدييٛت عًيي ٢ايهيي ري َيئ ا٭طيياطري ٚاملليياَني
ايفًظفَ ،١ٝـٛسا فٗٝا س  ٬مسا ٙر ٞبٔ ٜكعإ ،نإ قذ ٚيذ ٫ٚد ٠طبٝعَ ١ٝئ
اَييشأ ٠ناْييت ػييكٝك ١٭رييذ ًَييٛى اهلٓييذَٚ ،يئ أب امسيي٘ ٜكعييإ ،نييإ قييذ تييضٚب
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أخييت ًَٝهيي٘ طييشاٚ ،ملييا ٚكييعت طفيي ٬أخفايي٘ خٛفييا َيئ غليين أخٗٝييا املًييو،
فاطاٛدعا٘ يف ؿٓذٚم خؼيب إِ أيكا٘ يف اي ،ِٝفاياكدا٘ ظب ١ٝناْت عً ٢طارٌ
ايبحش يف ضٜشٜ ٠كاٍ هلا (ايٛام ٚام) ،فارالٓا٘ ٚأسكعا٘ ٚبا٘ يف نٓٵظٹٗا ،مليا
نر َ ٸش بظبع َشارٌ  :ا٭ ٚسكياع٘ َئ ايعبٝيٚ ،١اي اْٝيَ ١يٛت ايعبٝيَٚ ١ئ إيِ
تؼيشهٗا َيئ قبيٌ ريي ٞبئ ٜكعييإ ملعشفي ١طييبن َٛتٗيآٖٚ ،ييا بيذأت تافاييل َعاسفيي٘
اؿظٚ ،١ٝاي اي  ١اناؼاف٘ ايٓاسٚ ،ايشابعَ ١عشفا٘ خٛاق املٛاد يف ايعامل احمليٝ
ب٘ٚ ،اـاَظ ١اناؼاف٘ ايفلاٚ ،٤ايظادطَ ١عشفا٘ ا٫طآاابٚ ،ايظيابعَ ١عشفاي٘
برٕٸ ايظعاد ٠تاحكل يف د  ١َٛاملؼاٖذ ٠مل ٛذ ايٛ ٛد()6ا
َٚيئ ايٛاكييب إٔٸ ابيئ طفٝييٌ ا٭ْذيظيي ٞبيثٸ يف اؿهاٜيي ١ملييا اْاٗييت إيٝيي٘ ساٙ٤
ايفًظف٫ٚ ،١ٝطُٝا عذّ اياعياسض بيني ايعكيٌ ٚايؼيشٜع ،١أ ٚبيني ايفًظيفٚ ١اييذ،ٜٔ
ٚسَضت ايكـ ١عٓذ ٙإ ايعكٌ اٱْظاْ ٞايزٜ ٟظاؼشف فام ايعيامل ايعًي ٟٛيٝدًيع
عً ٢ركيا٥ل ايهيٚ ٕٛاي ٛيٛد بايارَيٌَ ،ؼيريا يف رييو إ أُٖٝي ١ايايشبي ١ايزاتٝي١
ٚا٫عاُاد عً ٢ايعكٌ يف َعشف ١اـايل ٚبًٛغ املعاسف عاَي ،١إر نيإ مبكيذٚس ريٞ
بٔ ٜكعإ ا٫تـاٍ بايعكٌ ايفعاٍٚ ،اٖ٫اذا ٤إ فهش ٠اـايل ،بعذ َعشفا٘ عًّٛ
ايدبٝع ١نافَٚ ،١ع ريو ارااب إ َعشف ١ايًو ١اييت مل ٜذسنٗا بٓفظ٘ٚ ،مل ٜبًغ
َعشفاٗا إ ٫بدشٜل ػخف َاـٛف تظُ ٘ٝاؿهاٜي ( ١طياٍ) ،إر ناْيت املكيادٜش
قذ قادت٘ إ اؾضٜش ٠اييت فٗٝا ري ٞبئ ٜكعيإ ،فهاْيت تًيو أَ ٍٚعشفي ١تآياٖ٢
إ ابٔ ٜكعإ بٛ ٛد ايبؼش فعًُ٘ ايًوٚ ١رذإي٘ عئ طبيا٥ع ايبؼيش َٚيا ٜؼيٛبٗا َئ
طُع ٚخٛفٚ ،قذ تعين ( طاٍ) نٝأ اٖاذ ٣ر ٞبئ ٜكعيإ إ َعشفي ١از عيض
 ٌ ٚبعكً٘ٚ ،ايدشٜيأ أ ٸٕ ( طياٍ) ٜظيٗن يف ػيشع ا٭خي٬م ٚايعكا٥يذ عٓيذ ايبؼيش،
فٝييزنش أْٗييِ مل ًٜاضَييٛا بٗييا ييي ٫ٛإٔٸ از تعييا قييذ ٚعييذِٖ باؾٓييٚ ١رييزسِٖ َيئ
اؾحييي ،ِٝفٝحفيييض ابييئ ٜكعيييإ بٗيييزا ايهييي ّ٬عًييي ٢قييياٚس ٠ايبؼيييش يف ايعكا٥يييذ
ٚايفًظيفات ٚاملعياسف اييييت اٖايذ ٣إيٗٝييا بزاتي٘ ،إيِ لييٝإ يف سرًاُٗيا إ عييامل
ايبؼييش ،بٝييذ إٔٸ ريي ٞبيئ ٜكعييإ طييشعإ َييا خيفييل يف إقٓييار ايٓيياغ ظييٖٛش ايييذٜٔ
ٚخ٬ؿ ١ا٭خ٬مٜٚ ،ؼعش أْٸ٘ عا  ١إ َعيضات ٱقٓاعِٖٗٚ ،زا َيا  ٫طاقي ١يي٘
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ب٘ ،إر ً ٫يو طي ٣ٛعكًي٘ ،فكفيٌ سا عيا َيع ؿيذٜك٘ املاـيٛف إ اؾضٜيش ٠ايييت
خشب َٓٗا را ٢اْكلت رٝاتُٗا فٗٝاٚ ،املِٗ يف قـي ١ابئ طفٝيٌ اؾاْين اـٝيايٞ
ايز ٟاْب ل َٔ تظا٫٩ت٘ ايعيا٥ب ١ٝاييت أإاسٖا يف بيذ ٤قـيا٘ٚ ،قٛسٖيا ا٭طاطيٞ
َؼهً ١املعشفٚ ١ا٫ستكا ٤بايزات إ عامل امل ٌ ٚفيل تـيٛس عبكيش ٟػًي ٢يف سٜ٩ي١
اطيياباقٚ ١ٝإػييشاق ١ٝعيئ أؿيي ٍٛاملعشفيي ١تكييذَت هٝييع ايعًيي ّٛاملاذاٚيي ١يف عـييش،ٙ
ٚناْت رها ١ٜر ٞبٔ ٜكعإ قذ استبدت بابٔ طفَ ٌٝع أْٸ٘ أخزٖا َٔ ابٔ طيٓٝا
نُا تكذَت اٱػاس َٔ ،٠أ ٌ ريو ناْت َٛكع ترإش ٚاطع َٔ يذٕ أدبا ٤ايوشب
َٚفهشٜيي٘ َيئ أَ يياٍ يي ٕٛيييٛى ٚ ،ييإ يياى سٚطييٚ ،ٛداْٝٝييٌ دٜفيي ٛايييز ٜٔبٓييٛا
ػخـٝات عً ٢ػانً ١ر ٞبٔ ٜكعإ نؼخـَ ١ٝاٚنًٚ ٞطشصإ ا
- 7إِ ا ٤ػٗاب ايذ ٜٔايظيٗشٚسد ،ٟاييز ٟاػياٗش بايؼي ٝاملكايٚ ،ٍٛنيإ
ٚيذ يف طٗشٚسد غشب ٞإٜيشإٚ ،اطًيع عًي ٢ناين ايفكي٘ ٚايفًظيفٚ ،١أقياّ يف رًين
ٚبوييذادٚ ،قاييٌ يف عٗييذ ؿيي٬ع ايييذ ٜٔا٭ٜييٛب ،ٞبعييذ إٔ سٴَيي ٞبايضْذقيي ١طييٓ،ٙ586 ١
يٝآا ٍٚايكـ ١بعيذ إٔ أ يش ٣عًٗٝيا ني ريا َئ اياحيٜٛشٚ ،ايظيٗشٚسدَ ٟئ أعيّ٬
اياـييٛف يف صَاْييَ٘ٚ ،يئ فكٗييا ٤عـييشٚ ٙايف٬طييف ١املؼييٗٛسٚ ،ٜٔييي٘ َيييزٖن يف
ايفًظف ١اْد ٣ٛعً ٘ٝنااب٘ ايز ٟمسا( ٙرهُ ١اٱػشام)ٚ ،أَا سطايا٘ املظُا ٠بيي
(ايوشب ١ايوشٜب )١فُظياٛراَ ٠ئ قـي ١ري ٞبئ ٜكعيإ ايييت خي ابئ طيٓٝا أؿيٛهلا
ٚفـًٗا ابٔ طف ٌٝا٭ْذيظٚ ،ٞايشطياي ١طبعيت يف رٜيٌ ناابي٘ (رهُي ١اٱػيشام)
ت َيع أخي ٞعاؿيِ َئ دٜياس َيا
باحكٝل ٖٓش ٟنٛسٜإٚ ،قذ ا ٤فٗٝا  ":ملا طيافش ٴ
ٚسا ٤ايٓٗش إ ب٬د املوشب يٓـٝذ طا٥ف َٔ ١طٛٝس طارٌ ايًيي ١اـليشا ،٤فٛقعٓيا
ظٛا أْٸٓا قيذَٓا عًيِٗٝ
بوا ١يف "ايكش ١ٜايعامل أًٖٗا" أعين َذ ١ٜٓايكريٚإ ،فًُا أر ٸ
فيرٚ ،٠مٔ أ٫ٚد ايؼ ٝاملؼٗٛس باهلاد ٟبٔ اـري ايُٝاْ ،ٞأراطٛا بٓا ،فرخزْٚا
َكٝييذ ٜٔبظ٬طييٌ ٚأغييَ ٍ٬يئ رذٜييذٚ ،ربظييْٛا يف قعييش ب٦ييش ْٗ ٫اٜيي ١يظييُهٗا،
ٚنيإ فييٛم ايب٦ييش املعدًيي ١ايييت عُييشت علييٛسْا قـييش َؼيٝٸذ ٚعًٝيي٘ أبييشاب عييذ،٠
فكٝييٌ يٓييا  ٫ :ٴٓيياع عًييٝهِ إٕٸ ؿٳيعٹذق ايكـييشَ ،ايييشد ٜٔإٕٵ أَظييٝاِ ،أَٸييا عٓييذ
ايـبب ف ٬بذٻ َٔ اهل ٟٛيف غٝاب ١اؾنٸا
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ٚنإ يف قعش ايب٦ش ظًُات بعليٗا فيٛم بعيض ،إرا أخش ٓيا أٜيذٜٓا ْ ٫هياد
ْشاٖييا ،إ ٫أْٸييا يف ْٚيي ١املظيياْ ٤شتكيي ٞايكـييش َؼييشفني عًيي ٢ايفليياْ ،٤يياظشَ ٜٔيئ
نٛٸ ،٠فشمبا ٜرتٓٝا باَات َئ ااا ايي ُٔٝكيرات عياٍ اؿُيٚ ،٢أرٝاْيا ٜضٚسْيا
بشٚم اْ ١ٝتَٛض َٔ اؾاْن ا٭ ٔ ايؼشقٚ ،ٞؽرْا بدٛاسم لذ ٜٚضٜذْا سٜاع
ا٭ساى  ٚذا عً ٚ ٢ذ ،فٓاحٓٔ ْٚؼاام إ ايٛطٔا
فبٓٝا مٔ يف ايـعٛد ي ٬ٝااا إرٵ سأٜٓا اهلذٖذ دخٌ َٔ ايهيٛٸَ ٠ظيًُا يف يًٝي١
قُشاٚ ،٤يف َٓكاس ٙسقع ١ؿذست " َٔ ػاط ٧ايٛاد ٟا٭ ٔ َٔ ايبكع ١املباسنَٔ ١
ايؼيييشٚ ،"٠قيياٍ يٓييا :إْٸيي ٞأردييت ب ٛيي٘ خ٬ؿييهُا ٦ ٚاهُييا " َيئ طييبر بٓبيير
ٜكني" ٖٛٚ ،را َؼشٚع يف سقع ١أبٝهُاا
فًُا قشأْا ايشقعي ١فيبرا فٗٝيا أْٸي٘ َئ اهلياد ٟأبٝهُيا ٚأْٸي٘ بظيِ از اييشبٔ
ايييشر ِٝػييٛقٓانِ فًييِ تؼييااقٛاٚ ،دعْٛييانِ فًييِ تشؼًييٛاٚ ،أػييشْا يهييِ فًييِ
تفُٗٛاٚ ،أػاس يف ايشقع ١إيٞٻ برْٸو ٜا ف ٕ٬إٕٵ أسدت إٔ تاخًف َٔ أخٝو ف ٬تٓٝيا
يف عضّ ايظفشٚ ،اعاـُا عبًٓاٖٛ ٖٛٚ ،ش ايفًو ايكذط ٞاملظاٛي ٞعًْٛ ٢ارٞ
ايهظييٛف ،فييبرا أتٝييت ٚاد ٟايُٓييٌ فيياْفض رًٜييو ٚقييٌ :اؿُييذ ز ايييز ٟأرٝيياْٞ
بعييذَا أَيياتين " ٚإيٝيي٘ ايٓؼييٛس "ٚ ،أٖٵًٹيوأ أًٖيوَ ٚاقاييٌ اَشأتييو " ،إْٸٗييا ناْييت َيئ
ايويييابشٚ "ٜٔاَيييض رٝيييث تيييَ٪ش " إٕ دابيييش ٖيييَ ٤٫٪كديييٛر َـيييبحني " ٚاسنييين يف
ايظفٚ ١ٓٝقٌ" بظِ از فشاٖا َٚشطاٖا"ا
ٚػشع يف ايشقعَ ١يا ٖي ٛنيا ٔ٥يف ايدشٜيل ،فاكيذّ اهلذٖيذ ٚطياست ايؼيُع
فٛم سٚ٩طٓا ،إرٵ ٚؿًٓا إ طشف ايعٌ فشنبٓا ايظف ٖٞٚ ١ٓٝػيش ٟبٓيا " يف َيٛب
ناؾباٍ"ٚ ،مٔ ْش ّٚايـعٛد عً ٢بٌ طٛس طٓٝا ٤راْ ٢ضٚس ؿَٛع ١أبٓٝاا
ٚريياٍ بييٝين ٚبييني ٚيييذ " ٟاملييٛب فهييإ َيئ املوييشقني "ٚ ،عشف يت إٔٸ قيي" َٞٛ
َٛعذِٖ ايـيبب أييٝع ايـيبب بكشٜين "ٚ ،عًُيت إٔٸ " ايكشٜي ١ايييت ناْيت تعُيٌ
اـبا٥ث" جيعٌ" عايٗٝا طافًٗا" ٚ ،دش" عًٗٝا رياس َٔ ٠طيَٓ ٌٝلٛد"ا
فًُا ٚؿًٓا إ َٛكع تا٬طِ ف ٘ٝا٭َٛابٚ ،تاذرشب املٝا ٙأخزت ظ٦ش ٟاييت
أسكييعاين ٚأيكٝاٗييا يف ايييٚ ،ِٝنٓييا ْظييري يف اسٜيي " ١رات أيييٛاع ٚدطييش" ،فخشقٓييا
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ايظف ١ٓٝخٝفًَ ١و ٚساْ٤ا " ٜرخز نٌٸ طف ١ٓٝغـبا"ٚ ،ايفًو املؼح ٕٛقذ َيشٸ بٓيا
عً ٢ضٜشٜ ٠ر ٛب َٚر ٛب إ اؾاْن ا٭ٜظش َٔ اؾٛدٚ ،ٟنإ َعَ ٞئ اؾئٸ
َٔ ٜعٌُ بني ٜذٚ ،ٟيف رهُ ٞعني ايكدش فكًت يًئ اْفخٛا ف ٘ٝرا ٢ؿاس َ ٌ
ايٓيياس ،فيعً يت طييذا راٸيي ٢اْفـييًت عييِٓٗ ٚؼكييل " ٚعييذ سبيي ٞركييا "ٚ ،سأٜييت يف
ايدشٜييل هييا ِ عيياد ٚفييٛد ٚطفييت يف تًييو ايييذٜاس " ٖٚيي ٞخاٜٚيي ١عًيي ٢عشٚػييٗا "،
ٚأخزت اي كًني َع ا٭ف٬ى ٚ ،عًاٗا َع اؾٔٸ يف قاسٚس ٠ؿٓعاٗا َظياذٜشٚ ٠عًٗٝيا
خدٛط نرْٸٗيا دٚا٥يش ،فكدعيت ا٭ْٗياس َئ نبيذ ايظيُا ،٤فًُيا اْكديع امليا ٤عئ
ايشٸر ٢اْٗذّ ايبٓا ٤فاخًف اهلٛا ٤إ اهلٛاٚ ،٤أيكٝت فًو ا٭في٬ى عًي ٢ايظيُٛات
راٸيي ٢طحيئ ايؼييُع ٚايكُييش ٚايهٛانيين ،فاخًـييت َيئ أسبعيي ١عؼييش تابٛتييا،
ٚعؼش ٠قبٛس عٓٗا ٜٓبعث ظٌ از ،راٜ ٢كبلين إ ايكذغ " قبلا ٜظريا"ٚ ،بعذ
إٔ عييٌ " ايؼييُع عًٝيي٘ ديييٚ ،" ٬ٝيكٝييت طييب ٌٝاز ففدٓييت " إٔٸ ٖييزا ؿييشاطٞ
َظاكُٝا "ٚ ،أخيت ٚأًٖ ٞقذ أخزتٗا " غاػ َٔ ١ٝعزاب از" بٝاتا ،فبات يف قدع
َٔ ايًَ ٌٝعًُاٚ ،بٗا رٴُٸٚ ٢نابٛغ ٜادشم إ ؿشر ػذٜذٚ ،سأٜت طيشا ا فٝي٘
دٴٖٔ ٜٓبيع َٓ٘ ْٛس ٜٓاؼش يف أقداس ايبٝتٜٚ ،ؼاعٌ َؼهاتٗا ٜٚؼيعٌ طيهاْٗا
َٔ إػشام ْٛس ايؼُع عً ،ِٗٝفيعًت ايظيشاب يف فيِ تيٓني طيانٔ يف بيشب د٫ٚب
ؼاييي٘ عيييش ايكًيييضّٚ ،فٛقييي٘ نٛانييين َيييا عيييشف َدييياسع أػيييعاٗا إ ٫باسٗ٥يييا "
ٚايشاطخ ٕٛيف ايعًِ "ا
ٚسأٜييت ا٭طييذ ٚاي ييٛس قييذ غابيياٚ ،ايكييٛغ ٚايظييشطإ قييذ طٜٛييا يف طيي ٞتييذٚاس
ا٭ف٬ىٚ ،بك ٞاملٝضإ َظاٜٛا إرا طًع ايٓيِ ايُٝاَْ ٞئ ٚسا ٤لي ّٛسقٝكيَ ١اريكي١
مما ْظيا٘ عٓانن صٚاٜا ايعامل ايعٓـش ٟيف عامل ايهٚ ٕٛايفظادٚ ،نإ َعٓا
غِٓ فرتنٓاٖيا يف ايـيحشا ،٤فرًٖهٗيا ايضييضاٍ ٚٚقعيت فٗٝيا ْياس ؿياعك ،١فًُيا
اْكدعييت املظييافٚ ١اْكييشض ايدشٜييل " ٚفيياس ايآييٛس" َيئ ايؼييهٌ املخييشٚط ،فشأٜييت
ا٭ يييشاّ ايعًٜٛييي ١اتـيييًت بٗييياٚ ،مسعيييت ْوُاتٗيييا ٚدطيييااْاتٗاٚ ،تعًُيييت إْؼيييادٖا
ٚأؿيٛاتٗا تكيشر مسعي ٞنرْٸٗيا ؿيٛت طًظيً ،١ػي ٸش عًي ٢ؿيخش ٠ؿيُا ،٤فاهياد
تٓكدع أٚتاسٚ ٟتٓفـٌ َفاؿً َٔ ٞيزَ ٠ا أْاٍٜ ٫ٚ ،ضاٍ ا٭َش ٜاهشس عًيٞٸ راٸي٢
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اْكؼع ايوُاّ ٚؽشقت املؼٚ ،١ُٝخش ت َٔ املوياسٚ ٠ايهٗيٛف راٸي ٢تكليٝٸت َئ
اؿييييشات َاٗ ٛيييا إ عيييني اؿٝيييا ،٠فشأٜيييت ايـيييخش ٠ايععُٝييي ١عًييي ٢قُييي ١بيييٌ
نيايدٛد ايععيي ،ِٝفظيريت عيئ اؿٝاييإ اعاُعي ١يف عييني اؿٝيا ٠املآعُيي ١املاًييزر٠
بعٌٸ ايؼاٖل ايعع : ِٝإٕٸ ٖزا ايدٛد َا َٖٚ ،ٛيا ٖيز ٙايـيخش ٠ايععُٝي ١خت فاؽيز
ٚارييذ َيئ اؿٝاييإ "طييب ً٘ٝيف ايبحييش طييشبا" ،فكيياٍ :ريييو َييا نٓييت تبوييٖٚ ،ٞييزا
اؾبٌ ٖ ٛطيٛس طيٓٝاٚ ،٤ايـيخش ٠ؿيَٛع ١أبٝيو ،فكًيت َيا ٖيز ٙاؿٝايإ خت فكياٍ:
أػباٖو ،أْاِ بٓ ٛأب ٚارذٚ ،قع هلِ ػبٚ ٘ٝاقعاو فِٗ أخٛتوا
فًُييا مسعييت ٚرككييت عيياْكاِٗ ففشرييت بٗييِ ٚفشرييٛا بيي ،ٞٳٚؿٳ يعٹذتٴ اؾبييٌ
ٚسأٜت أباْا ػٝخا نبريا تهياد تٓؼيلٸ ايظيُٛات ٚا٭سض َئ ػًيْ ٞيٛس ،ٙفبكٝيت
باٖاييا َيياحرياَٚ ،ؼييٝت إيٝيي٘ فظييًِ عًيي ٞفظيييذت ييي٘ٚ ،نييذت أمنحييل يف ْييٛسٙ
ايظيياطع ،فبهٝييت صَاْيياٚ ،ػييهٛت عٓييذَ ٙيئ رييبع قييريٚإ ،فكيياٍ يييْ : ٞعُٸييا
ؽًـت إ ٫أْٸيو  ٫بٴي ٻذ سا يع إ اؿيبع ايوشبيٚ ،ٞإ ٸٕ ايكٝيذ بعيذَا خًعاي٘ متاَيا،
فًُٸيا مسعييت نَ٬يي٘ طيياس عكًيٚ ،ٞترٖٚييت ؿيياسخا ؿييشاخ املؼييشف عًيي ٢اهليي٬ى،
ٚتلشعت إي ٘ٝفكاٍ :أَٸا ايعٳٛٵدٴ فلشٚس ٟاٯٕٚ ،يهٓين أبؼشى بؼ٦ٝني  :أريذُٖا
أْٸيو إرا س عيت إ اؿيبع هٓيو اعي ٤ٞإيٓٝياٚ ،ايـيعٛد إ ٓآيا ٖٓٝيا َايي٢
ػيي٦تٚ ،اي يياْ ٞأْٸييو تيياخًف يف ا٭خييري إ ٓابٓييا تاسنييا ايييب٬د ايوشٜبيي ١برطييشٖا
َدًكاا
ففشرت مبا قاٍ ،إِ قاٍ ي : ٞاعًِٵ إٔٸ ٖزا اؾبٌ طٛس طٓٝاٚ ٤فٛم ٖزا بيٌ
طٛس طٓٝني َظهٔ ٚايذ ٚ ٟذىَٚ ،ا أْا باٱكاف ١إي ٘ٝإً َ ٫و باٱكاف ١إيي،ٞ
ٚيٓا أ ذاد خش ٕٚراٸٜٓ ٢اٗ ٞايٓظن إ املًو ايز ٖٛ ٟاؾذ ا٭ععِ اييز ٫ ٟيذ
ييي٘  ٫ٚأبٚ ،نًٓييا عبٝييذ ،ٙب ي٘ ْظالييَٓٚ ٤ٞيي٘ ْكاييبعٚ ،ييي٘ ايبٗييا ٤ا٭ععييِٚ ،ييي٘
اؾ ٍ٬ا٭سفع ٚايٓيٛس ا٭قٗيشٖٚ ،ي ٛفيٛم ايفيٛم ْٚيٛس ايٓيٛس ٚفيٛم ايٓيٛس أصٚ ٫أبيذا،
 ٖٛٚاملايً ٞيهٌٸ ػ "ٚ ٤ٞنٌٸ ػٖ ٤ٞايو إ"٘ٗ ٚ ٫ا
فرْا يف ٖز ٙايكـ ١إرٵ توٝٸش اؿاٍ عًٞٸ ٚطكدت َٔ اهلٛا ٤يف اهلا ١ٜٚبيني قيّٛ
يٝظييٛا مبييٓ َ٪ني قبٛطييا يف دٜيياس املوييشبٚ ،بكييَ ٞعييَ ٞيئ ايًييزَ ٠ييا  ٫أطٝييل إٔ
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أػشر٘ ،فاْاحبت ٚاباًٗت ٚؼظيشت عًي ٢املفاسقيٚ ،١ناْيت تًيو ايشاري ١أرَ٬يا
صا ١ً٥عً ٢طشع١ا
لاْييا از َيئ أطييش ايدبٝعييٚ ١قٝييذ اهلٝييٚ ، ٛقيٌٵ اؿُييذ ز طييريٜهِ ٜاتيي٘
فاعشفْٗٛاَٚ " ،ا سبو بوافٌ عُا تعًُٚ" " ٕٛقٌ اؿُذ ز بٌ أن شِٖ ٜ ٫عًُ"ٕٛ
ٚايـ ٠٬عًْ ٢ب ٚ ٘ٝي٘ أهعني"ا
إٳُٸ ١ؿً ١قاس ٠بني سطاي ١ايظٗشٚسدٚ ٟقـ ١ر ٞبٔ ٜكعيإ تاُ يٌ باياـيٛسات
ايفًظف ١ٝيف َظري ١رذٚث ايعامل َٚـادس املعشفيٚ ١خًيٛد اييٓفع ٚايٓبيٚ ٠ٛايظيعاد٠
ٚايًز ،٠يزا فٗ ٞاَاذاد يًش ٣٩ا٫طاؼشاق ١ٝاييت بذأٖا ابٔ طٓٝا ٚأمتٗيا ابئ طفٝيٌ
يف إطيياس ْعشٜيي ١ايفييٝض اييييت تهًييِ عًٗٝييا ف٬طييف ١اٱطيي٫ٚ ّ٬طييُٝا ايفيياساب،ٞ
ٚتلٝأ سطاي ١ايظٗشٚس ٟإ ا٭فهاس ايظابك ١يف ٖزا املٛكٛر ػًٝيات ايعكيٌ يف
َباد٥يي٘ ا٭ٚيٝييٚ ،١قليي ١ٝاْب ييام املعشفييَ ١يئ ا٭سٚاع ايـيياف ،١ٝأ ٟاملعشفيي ١ايـييٛف١ٝ
يً ٛييٛد املاعييايٚ ،ٞقييذ متخييض عيئ ريييو تظييا٫٩ت َُٗيي ١ؽيياً فٗٝييا سٚراْٝيي١
اياـٛف بايافهري ايفًظف ٖٞٚ ،ٞقاٚي ١يًاٛفٝل بني املعشفي ١ايعكًٝيٚ ١ايهؼيأ
ايـٛيف ايكا ِ٥عً ٢اؿيذغ ٚاييزٚم ٫ ،بيٌ إْٸٗيا" مت ٝيٌ فيين قــي ٞيفًظيفا٘ يف
ا٭ْيييٛاس ٚتؼعؼيييعٗا ٖٚبٛطٗيييا ٚؿيييعٛدٖا ٚخًيييٛق اييييٓفع َييئ عيييامل ايوٛاطيييل
ٚا٭ ظاد"()7
ٚأَا اتـاهلا بايظشد ايعًُ ٞفكذ َ٫ع ايظٗشٚسد ٟهً َٔ ١ايكلياٜا تيذخٌ
فُٝا ْظُ ٘ٝاي ّٛٝبا٭دب ايعًُ ٚ ٞهٔ تفـ ٌٝريو ٚفل اٯت:ٞ
ايًوييي ١ايظيييشد ١ٜاملديييشص ٠باقاباطيييات قش ْٝييي ١أطيييُٗت يف إنظييياب ايٓظيييٝأ
ايكــ ٞسٚعٚ ١بٗا ٤عًٗا تافٛم عً ٢طا٥ش ايُٓارب اؿها ١ٝ٥املعشٚفٜ ‘ ١لياف
إ رييو تٛػيٝب اؿهاٜي ١بييايشَٛص ايييت تؼيأ عئ بشاعيي ١املٓؼي ،٤٢مميا أنظيين
املييا اؿهييا ٞ٥عُكييا فهشٜييا ،بييٌ بذقييَ ١آاٖٝيي ١تييرَ٬ت املٓؼييٚ ٧أفهيياسٙ
ايفًظف ١ٝايعُٝك١ا
 ؼً يتٵ رهاٜيي ١ايظييٗشٚسد ٟبا٭دبٝيي ١اييييت عًييت اي يٓٸف يف ؿييُ ِٝا٭دبايشفٝييع ايييزٜ ٟؼييحٔ ا يكيياس ٨بداقييات ؽًٝٝييَ ١ذٖؼييٚ ،١ريييو َيئ خييٍ٬
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ايشؿييأ ايًويي ٟٛامليياني ٚاْ٫ظييياّ بييني ايًويي ١ايظييشدٚ ١ٜايذ٫يييٚ ،١بشاعيي١
اياـٜٛشٚ ،اياه ٝأ اٱهاٚ ٞ٥اٱدٖاؾا

 فٸ ١اْن اتـٌ بؼعش ١ٜايٓ ش ٖٓا بًوا٘ اؿها َٔ ١ٜخ ٍ٬طشد تـٜٛشٟقٌ ْعري ٙيف ايٓاا ات ايٓ ش ١ٜاملعشٚف١ا
-

-

-

يف اؿها ١ٜطاقيات خٝايٝي ١عًُٝي ١مت ًيت بهي ّ٬امل٪ييأ عًي ٢اـيٛاسم
ٚاْ٫اكيياٍ يف ايييضَٔ ٚا٫طاؼييشاف ٚايافظييري املظييآذ إ ركييا٥ل عكًٝيي١
فًظف١ٝا
تفٛم ٖز ٙاؿهاٜي ١طيا٥ش اؿهاٜيات ا٭دبٝي ١املظيآذ ٠إ اؿكيا٥ل يف
طييشدٖا ٚيف سَضٜاٗييا َٚلييُْٗٛا َييع إٔٸ فهشتٗييا َظيياكاَ ٠يئ رهاٜييات
طابك ،٘ٝإ ٫أْٸٗا ػهًت اْضٜارا ٚاطعا عُا طبكٗا هٔ ؼذٜذ ٙبايٓٗأ
ايـٛيف يف بًٛغ املعشفٚ ١يف سػاق ١اياعبري يف ٕ ٚارذا
اَااصت اؿها ١ٜباوًٝن اؾاْن ايعًُ ٞاياحًٚ ًٞٝاـٝاٍ املاٛإنا
قشٕ امل٪يأ املعشف ١ايذ ١ٜٝٓبايفًظف ،١ٝإِ ؿاغ يًاعبري عٔ ريو يوي ١أدبٝي١
َؼشق ١بـٛس ٠عض َا ٜلاٖٗٝا يف داب ايعشب ١ٝناف١ا

 - 8رزا ابئ ايٓفيٝع عي ٤٬اييذ ٜٔبئ أبي ٞاؿيضّ ايكشػي ٞاؿهي ِٝاملؼيٗٛس
املٛيٛد بذَؼيل طيٖٓ607 ١ييي ٚاملايٛف ٢طيٖٓ687 ١ييي بايكياٖش ،٠ريز ٚابئ طيٓٝا ٚابئ
طف ،ٌٝفريأ سطاي ١مساٖا (ايشطاي ١ايهاًَٝي )١يف طيري ٠ايشطي ٍٛؿيً ٢از عًٝي٘
ٚطيييًِ ،عًييي ٢ميييَ ٛييا ؿيييٓع٘ طيييابك ٙٛيف سطييياي( ١رييي ٞبييئ ٜكعيييإ)َ ،ليييفٝا إ
اؿها ١ٜسٚرا د ١ٜٝٓخايـ ١ا
نييإ ابيئ ايٓفييٝع نييبري ا٭طبييا ٤يف َـييش ،إر اناؼييأ ايييذٚس ٠ايذَٜٛيي١
ايـوشٚ ،٣ي٘ نان يف ايدن ٚايفًظفٚ ١ايفكي٘ ٚاؿيذٜث ٚايًويٚ ،١عيشف بٛسعي٘،
فك ٌٝإْٸ٘ َشض َشكا ػذٜذا فٛؿأ ي٘ ايكًٝيٌ َئ اـُيش فيربٚ ،٢قياٍ ٫ ":أيكي٢
از تعا ٚيف باطين ػ َٔ ٤ٞاـُش"()8ا
ْظأ ابٔ ايٓفٝع سطايا٘ (ايهاًَ )١ٝبـٛس ٠خٝاي ١ٝعً ٢يظيإ ػيخف مسياٙ
فاكٌ بٔ ْاطل ،فيعً٘ سا ١ٜٚ٭رذاإٗا ،يٝظياعشض رٝيا ٠س يٌ امسي٘ ناَيٌ َٓيز
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٫ٚدت٘ راٸ ٢اناُاٍ س ٛيا٘ٚ ،قظُت ايشطاي ١إ أسبع ١أقظياّ  :ا٭ ٍٚتديشم فٝي٘
امل٪يييأ إ تهيي ٜٔٛايش ييٌ املظييُ ٢بهاَييٌٚ ،طييشم تعشفيي٘ ايعًييِ ٚايعكٝييذٚ ،٠يف
ايكظِ اي اْ ٞتعشض إ اٖاذا ٤ناٌَ إ ايظري ٠ايٓبٚ ،١ٜٛا٭خري ؼذث ف ٘ٝعئ
ا٭رذاث اييت تعشفٗا ناٌَ بعذ ٚفا ٠ايشط ٍٛؿً ٢از عًٚ ٘ٝطًِ ا
ايشطييايَ ١ييع إييشاَ ٤لييُْٗٛا إ ٫أْٸٗييا مل تييضد عيئ اإٓيياني ٚطييبعني ؿييفح)9( ١ا
را ٍٚابئ ايٓفيٝع إٔ ٜٓحي ٛفٗٝيا ميٛا كاًفيا عئ ابئ طفٝيٌ خاؿي ،١إر سأ ٣ابئ
طف ٌٝأْ٘ مبكذٚس املش ٤اٖ٫اذا ٤ا َعشف ١از عيض  ٚيٌ بعكًي٘ٚ ،رييو بيايآض ٙعئ
ا٭عييشاض ٚاْ٫فيي٬ت َيئ سبكيي ١ايعييامل اؿظيي ،ٞيف رييني أ ٸٕ ابيئ ايٓفييٝع سأ ٣أ ٸٕ
َعشفيي ١از تعييا تعكيين اٱ ييإ ب ٛييٛدٚ ،ٙغاٜيي ١املعشفيي ١ايعكًٝيي ١تًييو إْٸُييا تع يشٸف
ؿفات اـايل ٚنُاي٘ ،يزا مل ٜظيادع بديٌ قـيا٘ ناَيٌ إٔ ٜٗايذ ٟبٓفظي٘ إ
أػهاٍ عباد ٠اـايل َع اٖاذا ٘٥إ َعشفا٘ ،هلزا تـيشف يف ايكـي ١يٝظيٛم إ
اؾضٜش ٠اييت ْؼر فٗٝا ناٌَ ٚرٝذا طف ١ٓٝفٗٝا خًل ن ري َئ ايايياس ،أخش يٙٛ
َٔ عضيا٘ ٚتٛرؼ٘ ٚأخزٚا بٝذ ٙيٝاعشف اؿٝا ٠املذْ ١ٝاييت تبذأ باعًِ ايًوَٚ ١عشف١
اي يٓٸعِ ا ٫اُاعٝيي ١املخاًفييٖٓٚ ،١ييا ًٜاكيي ٞابيئ ايٓفييٝع بييابٔ طييٓٝا ٚابيئ طفٝييٌ يف
كشٚس ٠تعً ِٝايٓاغ أؿ ٍٛاملعاسفٚ ،اط٬عِٗ عً ٢اؿكا٥ل ،بٝيذ إٔٸ ابئ ايٓفيٝع
ٜٴش ع ريو إ ا٭ْبٝا ٤ايز ٜٔاٚ٩ا َااابعني ،فهإ نٌٸ ْيب َارخش قيذ صاد عًي٢
َاكذَ٘ َعاسف ذٜذ ٠راٸ ٢اطاٛف ٢ا٭ْبٝا ٤عً ّٛايؼشر نافيَٚ ،١يع رييو اراياب
ايٓاغ إ تعشف خـا٥ف اـايل ا٭ ٌ ،يٝظٌٗ عً ِٗٝقبَ ٍٛا ا ٤ب٘ ا٭ْبٝا ٤ا
َٔ أ ٌ ريو اْدًل ابئ ايٓفيٝع يف سطيايا٘ إ تعًٝيٌ أريذاث ايظيري ٠ايٓبٜٛي١
تعًيي ٬ٝعكًٝييا عًيي ٢أطيياغ ايعًييِ ايؼييشعٚ ٞركا٥كيي٘ ،فارَييٌ أرييذاث ايظييري ٠تييرَ٬
عكًٝا ٜ ٫اٝظش عً ٢ايٓاغ إدساى غاٜاتٗا ،أٚ ٚع ٞأطبابٗا ،إر نإ ٜع ٞبرٕٸ عذّ
إدساى تًييو ايواٜيياتٜ ٫ ،عييين أْٸٗييا غييري َ ٛييٛد ،٠هلييزا قييذّ سطييايا٘ ٖييز ٙياعًٝييٌ
ا٭ريييذاث اي ااسخيٝييي ١تعًيييَٓ ٬ٝدكٝيييا َاُاطيييها َعاُيييذا عًييي ٢ا٭طيييًٛب ايظيييشدٟ
اؿهييا ٞ٥ايييزٜ ٟفييشم سطييايا٘ عيئ ايشطييا ٌ٥ايظييابكٚ ،١يف ايٛقييت ْفظيي٘ اعاُييذ
اعاُيياداَ نًٝيا عًيي ٢ايييافهري ايعكًيي ٞايكييا ِ٥عًيي ٢ػييشع اؿكييا٥ل ٚاياُيياغ تفظييري
عًُ ٞهلا ا
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ٖ- 9ييز ٙايشطييا ٌ٥ا٭سبييع َييع  ٚييٛد اخييا٬ف فُٝييا بٗٓٝيياٚ ،قييذ لييِ ريييو
ا٫خا٬ف عٔ تبآَ ٜٔاٖأ ايافهري عٓذ أؿحابٗا ،تشطِ أطاطيا قــيٝا ٜعاُيذ
عًيي ٢ركييا٥ل ايعًييِٚ ،يف ايٛقييت ْفظيي٘ تظييٗن يف اـٝيياٍ املشتهييض أطاطييا عًيي٢
ايافهري ٚاملعشف ،١فُٔ ٖٓا ؿٛست تًو اؿهاٜات اْبيا َئ َعياسف أؿيحابٗا،
نرٕ ته ٕٛسطاي ١ابٔ طٓٝا َٓٛط ١بايافهري ايعكًٚ ،ٞنإ ابٔ طفٝيٌ قيذ تبعي٘
يف ريو َٔ أ ٌ ريو مل ٜٴيٵشِ توٝريا عً ٢عٓٛإ ايكـ ،١يف ريني تـيشف نيٌٸ َئ
ايظييٗشٚسدٚ ٟابيئ ايٓفييٝع ،يآهؼييأ خٝييٛط ايييٓٗأ ايـييٛيف عٓييذ ايظييٗشٚسدٟ
ٚايييٓٗأ ايييذٜين عٓييذ ابيئ ايٓفييٝعٚ ،أَييا أبييشص َييا يف ٖييز ٙايشطييا ٌ٥نُييا أس ٣فٗييٛ
اؾاْن املٓيٛط باملاخٝي ٌ ايظيشد ٟامليشتب عكيا٥ل ايعًيِ ٚتـيٛسات ايفًظيف ،١مميا
٪ٜنييذ  ٚييٛد بييزٚس يييٮدب ايعًُيي ٞعٓييذ ايعييشب ْٛاتيي٘ ٖييز ٙايشطييا ٌ٥ا٭سبييع اييييت
تٓاٚيٓاٖا يف ٖزا ايفـٌا
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إحاالت مسجعية:

 - 1يًاٛطع ٜٓعش قاطِ ،قُٛد (اـٝياٍ ايعًُي ٞأدب ايكيشٕ ايعؼيش )ٜٔاهل٦ٝي١
املـييش ١ٜايعاَيي ١يًهايياب ايكيياٖشٚ ،ّ1993 ٠ايؼيياسٜٛ، ْٞٚطييأ (اـٝيياٍ
ايعًُ ٞيف ا٭دب املعاؿش) اهل ١٦ٝاملـش ١ٜايعاَ ١يًهااب ّ2002ا
- 2
 - 3عُيييشإ ،طايييين ( يف ايعًيييِ ٚاـٝييياٍ ايعًُيييْ )ٞؼيييش ٚصاس ٠اي كافييي ١دَؼيييل
 ّ1985ق77:ا
www.wikiwand . com

 - 4املش ع ْفظ٘ا

 - 5صٜييذإٜٛ ،طييأ ( ايٓـييٛق ا٭سبعييَٚ ١بييذعٖٛا) داس ايؼييشٚم ايكيياٖش ٠بيي٬
تاس ٜق43:
 - 6ابٔ طٓٝا ٚابٔ طفٚ ٌٝايظٗشٚسد ( ٟر ٞبٔ ٜكعإ) ؼكٝل أبذ أَيني ط
داس املذ ّ2005 ٣ا
 - 7قًعيي ١يي( ٞايظييٗشٚسد٪َ ٟطييع اؿهُيي ١اٱػييشاق )١ٝط اهل٦ٝيي ١ايظييٛس١ٜ
ايعاَ ١يًهااب ق85:ا
 - 8ابٔ فلٌ ايعُشَ ( ٟظايو ا٭بـاس يف ممايو ا٭َـاس) 27/5ا

 - 9ابيئ ايٓفييٝع ( ايشطيياي ١ايهاًَٝيي )١ؼكٝييل عبييذ املييٓعِ عُييش ْؼييش فُييع
ايبحٛث اٱط ١َٝ٬با٭صٖش ايكاٖش ّ1985 ٠ق86 :ا
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الفصل الجاني:
أدبية النّص العلني
1ا َا ػوٌ ْكاد ا٭دب يف ايضٸَٔ اؿذٜث ،إمنا ٖ ٛايبحث عٔ عَ٬يات فاسقي١
أ ٚمسييات ممٝييض ٠يًخدابييات ا٭دبٝييَ ،١يئ أ ييٌ ريييو تعًييل ني ري َييِٓٗ مبييا ييا ٤بيي٘
انبظيي ٕٛرييني تهًييِ عًييْ ٢عشٜٸيي ١اياٛاؿييٌ٫ٚ ،طييُٝا يف تشنٝييض ٙعًييَ ٢ظيياس
ايشطاي ١يف اـداب ا٭دب ،ٞرني صعِ إٔٸ رشناٗا يف ا٭عُياٍ ا٭دبٝيَ ١ظياذٜش،٠
يف رييني ناْييت رشنيي ١ايشطيياي ١يف اـدابييات ايعادٜييَ ١ظيياك ،)1( ١ُٝمبعٓيي ٢إٔٸ
ايباث َٔ خ ٍ٬ا٭قٛاٍ ايًوٜ ١ٜٛٴشطٹٌٴ يًُظاكبٌ سطاٌ٥ٳ تٓد ٟٛعًَ ٢كاؿذ ،ٙفيبرا
ناْت تًو اـداباتٴ أدب ١ٝنإ َظاس ايشطياي ١فٝي٘ دا٥شٜيا ،أ ٟتٴبيث ايشطياي ١يف
اـديياب َاٗ ٛيي ١إ َٴاً يلو َيئ د ٕٚإٔ ٜظيياحٛر عًيي ٢فحيي ٣ٛاـديياب ايييزٖ ٟييٛ
املعٓ ،٢يزا تشتذ ايشطاي ١إ راتٗا ٚتٓد ٟٛعًٖٛ ٢شٖا املاُ ٌ بياملعٓ ،٢رييو ٭ٕٸ
اـديياب ا٭دبييٜ ٫ ٞعديي ٞيًكيياسَ ٨عٓييا ،ٙبييٌ ٜييٓهُؽ ٜٚاه يٛٸس عًيي ٢راتيي٘ ٳٚفأ يلٳ
طبكييات ،مت ٸييٌ ن يٌٸ طبكيي ١اْبييا َيئ املعٓيي ،٢ايييز ٟاؿييدًب عًيي ٢تظ يُٝا٘ "سٕ٫ٚ
باست " بايذ٫يٖٚ ،١ز ٙاـاؿي ١يف ا٭دب عَ٬ي ١تفشقي ٴ٘ عئ طيا٥ش ا٭قيٛاٍ ايًوٜٛي،١
ٚعً ٘ٝتبذ ٚايٛظٝف ١اياٛاؿً ١ٝيً وي ١رات أٖيذاف َاعيذدَٚ ،٠يا ٝيض تًيو ا٭ٖيذاف
ايشطاي ١راتٗا ،إر َٔ ػيرْٗا إبيشاص ايٛظٝفي ١ا٭دبٝي ١أ ٚايؼٸيعش ١ٜيف ا٭دب ،يف ريني
تاحًٌ اـدابات ايعًُٚ ١ٝاملٛكٛع َٔ ١ٝتًو ايظيُ ،١في ٚ ٬يٛدٳ ملكاؿيذ َاعيذد،٠
٫قاـاسٖا عًٚ ٢ظٝف ١أداٝ٥يَ ١ئ ػيرْٗا ْكيٌ املعٓي ٢أ ٚاملكـيذ اييز ٟإ ٵٕ اطياحٛرٙ
املاًكيي ٞاْاٗييت ع٬قايي٘ بييايك ٍٛايًوييٚ ،ٟٛعًٝيي٘ أكييحت ايظييُ ١ا٭دبٝيي ١عظيين ٖييزا
ايفِٗ َٖ ٞا جيعٌ َٔ ايه ّ٬امل٪د ٣أدبيا ،بويض ايٓٸعيش عئ اــيا٥ف ايٓٛعٝي١
يزيو ايه ،ّ٬راٸ ٢يهرٕٸ تًو اــا٥ف تيرت ٞيف ايذس ي ١اي اْٝي ١بعيذ ا٭دبٝي،١
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َٚيئ امل٬رييغ إٔٸ ن ي ريا َيئ ايذاسطييني خًدييٛا بييني ايظييُ ١ا٭دبٝييٚ ،١اــييا٥ف
ا٭دبٝيي ١ايعاَيي ،١رييني عُييذٚا إ ػييَ ٤ٞيئ ايايير ،ٍٚفعييذٚا اـٝيياٍ ٚايعاطفييَ ١يئ
َشتهضات ا٭دبٝيٖٚ ،١يزا َيا مل تٓدي ِ ٛعًٝي٘ ايٓعشٜي ١ايًوٜٛي ١اؿذ ٜي ١ايييت أَعٓيت
ايٓعش يف ايًوَٚ ١ا تٓد ٟٛعًَ َٔ ٘ٝكاؿذ ٚغاٜات ()2ا
ٖزَ ٙؼيهً ١خديريٜٛ ،٠ا ٗٗيا ايٓكيذ ا٭دبي ٞاملعاؿيش يف َٛكيٛر اياـيٓٝأ
ا٭دبٜ ،ٞعيض َٔ خ٬ي٘ متٝٝض َا ٖ ٛأدب ٞمما ٖي ٛغيري أدبيٚ ،ٞأظئ ظٓيا قٜٛيا إٔٸ
نشاتؼٛفظيه ٞقييذ أريعٻ بٗييز ٙاملؼيهً ١فحييا ٍٚإصاري ١اؿييذٚد بيني اؾوشافٝيي١
ٚا٭دب فظُ٪َ ٢يف٘ " ا٭دب اؾويشايف" ٚ ،نيإ سٚري ٞاـاييذ ٟأٜليا قيذ خديا
خديي ٠ٛػييذٜذ ٠ايٛكييٛع يف ٖييزا ا٫ػييا ٙيف نايياب مسييا " ٙعًييِ ا٭دب عٓييذ ايعييشب
ٚاٱفشْأ ٚفهاٛس ٖٛغي ،"ٛفٗيز ٙقيا٫ٚت َُٗي ١يذا أسادت تًُيع ا٭دبٝي ١بعٝيذا
عيئ اـييٛاق ايٓٛعٝيي ١يييٮدب ،فًييِ ٜهيئ يف ٖٚييِ نشاتؼٛفظييه ٫ٚ ٞيف ٖٚييِ
اـايذ ٟإٔٸ أدب ١ٝا٭دب َٓٛط ١باـٝاٍ أ ٚايعاطف ،١بٌ  ٚذا ف ١ؿيً ١بيني ا٭دبٝي١
ٚايعًيييِٚ ،إ ٫مليييارا قيييشٕ نشاتؼٛفظيييه ٞبيييني اؾوشافٝيييٚ ١ا٭دبٚ ،مليييارا استييياد
اـايذ ٬َٗٓ ٟمل ٜظيبك٘ إي ٝي٘ أريذ ريني تهًيِ عًي ٢عًيِ ا٭دبٚ ،صَئ اـاييذٟ
يييٝع ببعٝييذ عيئ صَآْيياٚ ،يهٓيي٘ فُٝييا أتيي ِٖٛنييإ َيئ ايظييباقني إ سبي ا٭دب
بايعًِٖٓٚ ،ا هٔ إٔ ْيذ٬َ ٕٚرعيَُٗ ١ي ١فحٛاٖيا :أ ٸٕ فيَ ١فَٗٛيا ٜفـيٌ بيني
ايعًييِ ٚا٭دبٖٚ ،ييَ ٛفٗيي ّٛاي كافيي ،١فباي كافييٜ ١كييرتب ايعًييِ َيئ ا٭دبٚ ،باي كاف ي١
هٔ إيويا ٤اؿيذٚد بُٗٓٝياٚ ،ايٛاقيع أ ٸٕ رٝاتٓيا املعاؿيش ٠أصاريت اؿيذٚد هٝعيا
بييني ايعًييِ ٚطييا٥ش ا٭ْؼييد ١ا ٫اُاعٝييٚ ،١بكيي ٞفشٜييل َيئ ايٓكيياد هيياسب طييٛارني
اهلٛا ،٤قافعا عً ٢خـا٥ف ْٛع ١ٝيٰداب تٓر ٣بٗا عٔ ايعًِٚ ،ايظ٪اٍ احمليري :
إرا ناْييت طبٝعيي ١اٯداب تٓييايف ايعًييِ إ ٖييز ٙايذس يي ١فُييا اؿا يي ١إ ا٭دب يف
رٝا ٫ ٠ترتى يوري ايعًِ ٖاَؼا ٜزنش خت
2ا با٭َع ايكشٜن نإ قذ تٖٛأ ايه ّ٬عً ٢اؿذاإٚ ،١ق ٌٝفٗٝا َيا قٝيٌ،
َٚييع ريييو اخافييت ركٝكييٚ ١سا ٤ريييو نًييٖ٘ٚ ،يي ٞأ ٸٕ اٯداب اييييت اْاٗيييت طييبٌ
اؿذاإ ١مل تٴشد أن ش َٔ اٱطٗاّ يف ايٓياتأ املعيشيف ٚايعًُي ٞيف اؿٝيا ٠املعاؿيش،٠
ٚي ٫ٛريو اهلذف ملا طياس سنين داب ايؼيعٛب يف َؼياسم ا٭سض َٚواسبٗيا ؿيٛب
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اؿذاإييَٚ ،١ييا َيئ أرييذ جيٗييٌ إٔٸ اؿذاإيي ١يف ا٭ؿييٌ إليياص عًُيي ٞتهٓٛييي،ٞ ٛ
مت ًييت يف صَآْييا يف إييٛس ٠ا٫تـييا٫تٚ ،ؿيياس ايعـييش اؿيياي ٞعـييش املعًَٛاتٝيي،١
ٚناْت عـٛسٷ طابكُٖٓٝ ١ت فٗٝا ايفًظف ١عً ٢ايعً ّٛفك : ٌٝايفًظيف ١أّ ايعًي،ّٛ
ٚايٝييٜ ّٛكيياٍ ايفٝضٜييا ٤أّ ايعًييٚ ،ّٛبكيي ٞعًيي ٢ا٭دب إٔ هييذد َظيياسٖ ،ٙييٌ بٛطييع٘
املؼاسن ١يف ريو ايٓٛر َٔ ا٭َ ١َٛاييت َٔ ػرْٗا إٔ تلع٘ يف َٛنين ايعًيِ ،أّ
ٜبك ٢إ ا٭بذ يف َذاسب ايدفٛي ١خت
هًيي ٛيه ي ري َيئ ايٓكيياد أ ٫تاييياٚص اٯداب رييذٚد طفٛياٗيياٜٚ ،ع يضټ عًيي ِٗٝإٔ
ٜباعذ ا٭دب عٔ ايفدشٚ ،١ٜقيذ ا أإيريت ريَ ٍٛيزٖن أبي ٞمتياّ َعياسى أدبٝي٫ ،١
ٜضاٍ ؿذاٖا ٜرتدد يف رٝاتٓا اؿاكش ،٠إر ْ ٫ضاٍ ْظُع نَ٬ا ٜيذٚس عًي ٢أيظيٓ١
َعاؿش ٠ر ٍٛقبيَ ٍٛيزٖن أبي ٞمتياّ أ ٚسفلي٘ ،فايشافليَ ٕٛزٖبي٘ ٜضعُي ٕٛأْٸي٘
غشغ يف طشٜل ايؼعش ايعشب ٞبزٚس ايـٓع ١ايعكًٝيٚ ،١يف ُٖٗٚيِ إٔٸ رييو أٚقعي٘ يف
خدر اياكذٜش ؛ ٭ٕٸ ا٭دب ْااب ايوشٜض ٚ ٠ايفدشٚ ،٠رني طيً أبي ٛمتياّ سٜياع ايعكيٌ
يااوًوٌ يف ػعش ٙأت ٢بايباطٌٚ ،قذ قاهلا ابٔ ا٭عشاب ٞؿشار" : ١إرا نإ َا قايي٘
أب ٛمتاّ ػعشا فهّ٬ٴ ايعشب باطٌٷ"()3ا
ط ٤٫٪ٖ ٣ٛايٓكاد نَ٬ا ني ريا يف تيشاث ايعيشبٜ ،ؼيع أُٖٝي ١ري ٍٛع٬قي١
ايفيئ ٚايؼييعش بييايعًِ ،ر ٸايي ٢يهيير ٸٕ قٛييي ١عُييش بيئ اـديياب سكيي ٞاز عٓيي٘ ،مل
تَ٬ع أمسار ن ري َِٓٗ  ":ايؼِّعشٴ عًِٴ قّٛو مل ٜهٔ يذ ِٜٗعًِٷ أؿب َٓ٘ " ( ،)4
 ٫ٚأدس ٟنٝأ غفٌ ايكا ًٕٛ٥عٔ ٖيز ٙاملظيريٚ ،١نٝيأ طيذٚا أبيٛاب ايعًيِ ب ٛي٘
ايفٔ ٚب ٘ ٛاي كاف ١خت عً ٢نٌ راٍ ٖ ٞطري ٠قه ١َٛباْ٫هُاؾ أ ٚاْ٫فاياع،
فحييني ناْييت اي كافيي ١ايعشبٝييَٓ ١اييي ١اتـييًت برطييباب ايعًييِٚ ،قييذ قيياٍ عُييش بيئ
اـديياب سكيي ٞاز عٓيي٘ َييا قاييي٘ يف بييذ ٤دٚييي ١اٱطييٚ ،ّ٬ناْييت ٚقا٦ييز تاُظييو
برٖييذاب ايادييٛس فًٗييزا مل تٓهييش ٚطيي ١ًٝتكييشب اي كافييَ ١يئ ايعًييِٖٚ ،ييزا دٜييذٕ
اعاُعييات ايٓاٖليي ١اييييت تظيياوٌ ايعًييِ يبًييٛغ َشاَٗٝيياٚ ،رييني تٴعًييِ اؿٝييا ٠عًيي٢
فاُع َا ها ٍٚطذ إويشات هئ إٔ ٜاخًًيٗا ايعًيِ فيٝوري أطيٛاسا َظيٗا ايبٹًي،٢
ٚاطاٛطٔ فٗٝا اياخًيأَٚ ،اي  ٢عٴيضٍ ا٭دب عئ ايعًيِ اْوًكيت ْٛافيز اٱبيذارٚ ،يٓيا
27

فُٝيا بًوايي٘ اٯداب ايوشبٝيي ١أَيياس ٠دايي ١عًيي ٢اياييفخ ٞبييني اي كافيٚ ١ايعًييَِ ،ييع أْٓييا ٫
ْضاٍ ْاعًٌ بايك : ٍٛإٕٸ أٚسبا رني ناْت تعٝؽ يف قيشَ ٕٚعًُي ،١نيإ ايعيشب يف
أإٓييا ٤ريييو يف قُيي ١ايادييٛس ٚيف طييٓاّ ايعًييِ ،يهيئ أٚسبييا أْٗييت تٗٗٝييا يف عـييش
ايٓٗل ،١أ ٟيف عـش طٝاد ٠ايعًِ ٫ ،بٌ ٖٓايو أن يش َئ ٖيزاٖٚ ،ي ٛإٔ ايٓٗلي١
ا٭ٚسب ١ٝقذ بذأت باحذٜث اي كافٚ ١باحذٜث ايفهش ايفين ،أمل ٜكذّ ي ٕٛٝباتٝظاا
أيرتيي( ٞت َ )ّ 1472فَٗٛييا عًُٝييا يًفيئ ؿيياس بعذ٥ييز أطاطييا يًذساطييات ايعًُٝيي١
اؿذ ،١ ٜأمل ٜكٌ إٕ ايشٜاكٝات ٖ ٞا٭طاغ املؼرتى بني ايفٔ ٚايعًِ ،أمل تهئ
ْعش ١ٜاملٓعٛس يف ايفٓٚ ٕٛايٓعشٜي ١ايٓظيبَ ١ٝئ ْاياب ايشٜاكيٝني ايييت اعاُيذ عًٗٝيا
ايفٓاْ ٕٛيف ْاا اتِٗ ( )5خت
3ا أسَ ٣يئ ايلييشٚس ٟايهيي ّ٬عًيي ٢طييري ٠ايادييٛس يف فٓيي ٕٛايوييشب اؿذ ٜيي،١
ٚعٓييذ سٚاد عـييش ايٓٗليي ١خاؿيي ،١٭طييرت ع طييري ٠يْٛٝيياسد ٚدافٓؼيي ٞايييز ٟنييإ
َٗٓذطييا ٜـييُِ ا٭دٚات اؿشبٝيي ،١إييِ ؿيياس ماتييا َٚـييٛساٚ ،قييذ سأ ٣يف َٖٛبيي١
ايفٓإ َعاد ٫يعبكش ١ٜايؼاعشٚ ،نإ اياـٜٛش عٓذ ٙػعشا ؿاَاا ٚايؼعش تـٜٛشا
ْاطكا ،إِ سأ ٣إٔ ايشطِ َع ايفًظفٜ ١عاجل نٌ أػهاٍ ايٛاقيعٚ ،إٔ ايفياسم بيني
ايفيئ ٚايعًييِٖ ،يي ٛإٔ ايفيئ ٜـييٛس ايعييامل املش٥يي ٞايعيياٖشٚ ،ايعًييِ ٜاييياٚص ؿييفات
ايؼهٌ يٝـٌ إ اؾٖٛش ،إرٕ نٝأ ٜكأ ايفٔ ٚا٭دب عًي ٢مي ٛخياق عٓيذْا
عٓذ رذٚد ايعيٛاٖشٖٚ ،يٌ ني ّ٬دافٓؼيٜ ٞفلي ٞإ إٔ ايفياسم بيني ايفئ ٚايعًيِ
ٜكدع ايـً ١بُٗٓٝا خت ٚاؾٛاب بايٓف ٞراُا ،٭ٕ ايفٔ تيضٚد بيايٓعش ايعًُي ٞٱدساى
ايٛاقع٫ٚ ،طُٝا يف َٛكٛر تـٜٛش املهإٚ ،ملا أساد فٓاْ ٛعـش ايٓٗلي ١ا٭ٚسبٝي١
تـيييٜٛش املهيييإ ؿيييٛس ٙٚبؼيييهٌ افرتاكييي ،ٞ٭ْٓيييا عًُٝيييا ْيييش ٣املهيييإ بـيييٛس٠
طييانٓ ،١أٜ ٟبييذ ٚيٓييا قييذٚداٖٚ ،ييزا َييا ٜؼيي ٙٛركٝكاييَ٘ ،يئ أ ييٌ ريييو اعاُييذ
ايفٓإ عً ٢ايايشٜذ فكذّ ايفٔ ؿٛسا يًُهإ قا ١ُ٥عًَ ٢بذأ املٓعيٛس ايشٜاكي،ٞ
ايزٜ ٟفرتض تظا ٟٚدس ي ١ايٛكيٛع ٚاتظيام ا٭ يضا ٤يف ا٭ػيهاٍ ٚٚ ،يٛد ْكدي١
ت٬ؾ َؼرتن ١بني اـدٛط املاٛاصٚ ،١ٜايٛرذات املاياْظ ١يكٝاغ ا٭بعادٖٚ ،زا
َا مسا ٙأيبريت ٞبايكدار املظاعشض يف اهلشّ ايبـش)6( ٟا
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ؼشس ايفٔ ا٭ٚسبَٓ ٞز عـش ايٓٗليَ ١ئ ايشَضٜي ١املٝاافٝضٜكٝي َ ١بايا ايـيً١
بٓٝيي٘ ٚبييني املعشفيي ١ايعًُٝييَٚ ،١يئ ٖٓييا اْب كييت ايٛاقعٝيي ١اييييت تٴعٓيي ٢باـييٜٛش ايٛاقييع
بذق َٔ ،١د ٕٚاٱَعإ يف ْظ َٛكٛعات٘ بـٛس ٠يٚ ،١ٝقذ فِٗ َٔ ْضعَ ١دابكي١
ايفٔ يًٛاقع عذّ اخرتام َبذأ ايـيذم ايفيين اييزٜ ٟعيين تـيٜٛش ا٭ػيٝا ٤يف ريذٚد
اؿكا٥ل اييت تٓد ٟٛعًٗٝا ،أعين َدابك ١ايُٓارب ايٛاقعٝيٖٚ ،١يَ ٞظيري ٫ ١ؼيٛب
إ تفـ ٌٝن ري ،ريو ٭ٕٸ ا٭عُاٍ ايفٓ ١ٝتابٛأ َهاْٗا يف ايٛاقيع ريني تيٓيب يف
ََ٬ظ ١منٛرب ر ٞي٘ ٛ ٚد ٚاقع ،ٞبٝذ إٔ ريو ايُٓيٛرب ٜٓاكيٌ إ اٯداب بدشٜيل
احملاناٚ ،٠عًْ ٘ٝع ٞأْٓا يف ا٭دب ْاعاٌَ َيع ػخـيٝات َئ ٚسم ،هليا ْعيا٥ش يف
عاملٓا ايٛاقعٚ ،ٞهلزا ناْت ايشٚا ١ٜيف ايعـش اؿيذٜث  ٫ؼيان ٞؿيٛس ا٭ػيٝا٤
ايٛاقع ١ٝبكيذس قاناتٗيا منيارب َ ٛيٛد ٠بايفعيٌ يف ٚاقيع اؿٝياٚ ،٠بٗيزا املعٓي٫ ٢
ٜهييشس ايفيئ ايُٓييٛرب ايييٛاقع ،ٞبييٌ ٜكًييذ ٙبـييٛس ٠ممهٓ يٚ ،١عًٝيي٘ بييذت ايٛاقعٝيي١
ايفٓ ١ٝيف ا٭دب  ٫تشْ ّٚظ ؿيٛس تيرتدد يف اؿٝيا ،٠مبكيذاس إعياد ٠تؼيهٚ ٌٝاقيع
َظآذ إ خرَٚ ٠عشف ١تادابل َيع َٓييضات ايعًيِ املعاؿيش ٫ ،بيٌ ؼٛييت اٯداب
ا٭ٚسبٝيي ١إ فيياٍ ػييشٜيب ٜعٝييذ ؿييٝاغ ١املعيياسف برطييًٛب أدبييٜ ،ٞاظييِ باؿشٜيي١
ٚاياًكاٜٚ ،١ٝ٥ظاٗذف يف ايٛقت ْفظ٘ ايبحث ايذا ِ٥عٔ منٛرب أَ ٌ ٜليٝأ َعٓي٢
ذٜييذا يًحٝييا ،٠يًٝاكييَ ٞييع غاٜييات ايعًيي ّٛيف اناؼيياف َييا ٜيياُِ طييعاد ٠اٱْظييإ
باحـ ٌٝاملعشف ١ا
ٖٓايييو يعبييٜٓ ١يضٖييا ايفيئ ،تٓب ييل َيئ خيي ٍ٬قاٚيايي٘ إعيياد ٠تشتٝيين ايعييامل
ٚتؼه ً٘ٝعً ٢مٜ ٛبعث عً ٢تدٛسٚ ،ٙقيذ فظيش ػيًًش اٱبيذار عًي ٢أطياغ ْضعي١
ايًعيين ،ريييو ٭ٕ اٱبييذار َييا ٖيي ٛإ ٫اياٛرٝييذ بييني املآاقلييات يف نييٌ َٓظيييِ أٚ
إكفا ٤ي َٔ ٕٛايٛرذ ٠عً ٢ا٭ ضا ،٤إر ايًعن ق ٠ٛتشنٝن ٚتريٝأ ٚخًيلٚ ،نيزا
ايفيئ املبييذر ٜ ٫ظييع ٢إ أن ييش َيئ ريييو (ٜ ،)7ليياف إ ريييو إٔ ٖٓايييو عيياَ٬
َؼرتنا بني ايفٔ ٚايًعن ٜاُ ٌ بايشٜ٩ا ٚايكذس ٠عًي ٢اياؼيهَٚ ،ٌٝئ ٖٓيا اراياب
ايفٓإ إ َعاسف عًُ ،١ٝتظعف٘ عً ٢تًُيع فياٍ ٚاقعي ٞيًشٜ٩يا ايييت تعيذ يٖٛش
ا٭عُاٍ ا٭دبٖٓٚ ،١ٝا ْظيازنش املعيش ٟايؼياعش ا٭عُي ٢اييز ٟتيشى يٓيا ميٛا َئ
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إ٬إني قـٝذٚ ٠ؿأ فٗٝا ايذسٚر ،أؿكت بذٜٛاْ٘ املظُ" ٢طيك ايضْيذ"ٚ ،نيإ
َيئ دٚاعييْ ٞعُ ي٘ ٖييز ٙايكـييا٥ذ اطاؼييعاس ٙغدييش دٳاٖ يِو ٜاٗييذد ايٓيياغ يف ايكييشٕ
اـاَع اهليشَٚ ٟا تٚ ،ٙ٬نإ ايٛاقع ايظٝاطْ ٞزاى ٜاظِ عياٍ نَُٴئٳ فٗٝيا
ايـيييشار بيييني ايعيييشب ٚاييييش ،ّٚفيييررع ايٓييياغ بؼيييَ ٤ٞييئ ايظيييهٚ ١ٓٝا٫طييياكشاس
ٚايذع ،١فٓضعٛا إ ايافيش ٜبظي٬رِٗ ٫ٚ ،طيُٝا اييذسٚر ،فياْر ٣املعيش ٟهيزس
ايٓاغ َٔ شا ٤ؽً ِٗٝعٔ دسٚعِٗ يف ػعش ن ري طٴُٞٻ باييذسعٝات ،بٝيذ إٔ تًيو
ايـٝحات مل تًل راْا ؿاغٚ ،١ٝبعذ َٛت املعش ٟبٓحْ ٛـأ قشٕ ،بيذأت غيضٚات
ايفشل ١عً ٢ايؼشم ،فٗٴشر ايٓاغ إ َظاٛدعاتِٗ فًِ جيذٚا َٔ ايظ٬ع َا ٜيذسأ
عييِٓٗ غٛا٥ييٌ ايوييضاٖٚ ،٠ييز ٙناْييت خ٬ؿ ي ١سٜ٩ييا ػيي ٝاملعييشٚ ،٠ايٓعييش إ ٖييزٙ
املظييريَ ١يئ ٗيي ١ؿييذقٗا ٚؼككٗييا يف ايٛاقييع ٜؼيي ٞبلييشب َيئ اياحًٝييٌ ايعكًييٞ
املظآذ إ إكافي ١عًُٝي ١تظاؼيعش اـديش قبيٌ ٚقٛعيٖ٘ٚ ،ي ٞيف خيش ا٭َيش إكافي١
أتاراٗا املعشف ١ي٘ قبٌ نٌٸ ػ٤ٞا
ٚإرا ناْت اٯداب عاَ ١متااص بزاتَ ١ٝفشط ،١فبٕ ؼ٫ٛت َُٗ ١طشأت عًي٢
ايفٓ ٕٛاؿذ ١ ٜيف ٖزا اعاٍ ،بذت بٛكٛع يف قا٫ٚت دا٥ب ١٭ْظيَٓٛ ١كيٛعات
ايدبٝعٚ ،١هلزا عي ٻذ ٖيٛبض اٱرظياغ َـيذسا يًُعشفي ،١يف ريني سأ ٣ي ٕٛييٛى إٔ
طبٝعيي ١املعشفيي ١ػشٜبٝيي ٫ٚ ،١طييب ٌٝيًٛؿيي ٍٛإ املعشفيي ١إ ٫بدييشم ايايشٜيينٚ ،قييذ
هع أدَْٛذ بٛسن٘ بني ٖاتني املظرياني رني عذٸ اؿع ٚايايشبيَ ١عيا ٜؼيرتنإ
يف ؼـ ٌٝاملعشف ،١فزنش إٔ هٝع املؼاعش تٓؼر َٔ خ ٍ٬ايايشبيٚ ،١إٔ هٝيع
أعلييا ٤اؿييع رات بٓٝييٚ ١ارييذ ٠عٓييذ بييين ايبؼييشٚ ،إٕ ناْييت ٖٓايييو فييٛاسم فٗييٞ
فٛاسم نُٚ ١ٝيٝظت نٝفٚ ،١ٝعً ٘ٝبذت ي٘ ايدبٝعي ١ايبؼيش ١ٜقهَٛي ١بٓيضعاني
اإٓاني  :ايٓضع ١ايفشدٚ ،١ٜايٓضع ١ا ٫اُاع)8( ١ٝا
ْكٌ دٜذس ٚايع٬ق ١بني ايفٔ ٚايعًِ َٔ رٝض املؼيابٗ ١إ فياٍ املُاإًي ،١ريني
ع يذٸ اؾُيياٍ يف ايف ئٸ ٜعييذٍ اؿكٝكيي ١يف ايفًظييف ،١ريييو ٭ٕٸ اؿكٝكييَ ١ييا ٖيي ٞإ٫
َدابك ١بني ايافهري اٱْظاْٚ ٞايدبٝعٚ ،١نزا اؾُاٍ َا ٖ ٛإَ ٫دابكي ١يـيٛس٠
ا٭ػٝا ٤راتٗا مماض  ١باـٝاٍٚ ،سنض غٛت٘ عً ٢املدابك ١بني ركٝك ١ايفٔٸ ٚركٝك١
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ايٛاقييع ايدبٝعييٚ ٞا ٫اُيياعٗ َٛ ،ٞييا بييزيو اْاكييادات ٫رعيي ١يًشَٚاْظييٝني ايييزٜٔ
ؽًٛا عٔ ايـذمٚ ،أفشطٛا يف اياعبري عٔ ايزات بعٝذا عٔ ايعكٌ ٚاملعشف١ا
ن إٔٸ ا٭دب ايعشب ٞاؿذٜث سأ ٣كيايا٘ يف اييٓٗأ ايشَٚاْظي ٞاملفعيِ
ي ٺ
 َٔٚعٳ ٳ
ايزاتٚ ، ١ٝناْيت ا٫ػاٖيات ايٛاقعٝي ١فٝي٘ كي ١ًٝ٦إرا َيا قٛسْيت با٫ػاٖيات ايييت
َايت نٌ امل ٌٝإ ايفشدٚ ،١ٜقذ ظٔٸ ن ري َٔ ايٓٸكاد إٔٸ ريو ايٓٗأ ٜاظل ٚطبٝع١
داب ايعييشب اييييت اْب كييت َيئ قييشاس ٠اي ٛييذإٚ ،ظًييت أطييري ٠ايييزات طييٛاٍ قييشٕٚ
َلتٖٚ ،يزا ٖٚيِ  ٫جييذ سؿيٝذا نافٝيا َئ اؿكٝكي ،١رييو ٭ ٸٕ ايؼيعش ايعشبيٞ
عً ٢غاٜيَ ١ئ ايآيٛر ٚا٫خيا٬فٚ ،ؿيحٝب إٔ اي ٛيذإ قيذ رٖين ببياب ٚاطيع َئ
أػييعاس ايعييشب ،إ ٫إٔٸ ٖٓايييو اػاٖييات َٛكييٛعٚ ١ٝؿييٌ بعلييٗا إ اـييٛض يف
غُيياس قليياٜا ايفًظييفٚ ١ايعًييِٚ ،قييذ رييذإٓا ايايياس ٜا٭دبيي ٞعيئ ٗييٛد أبييْ ٞييٛاغ
ايؼييياعش ايعباطييي ٞاملؼيييٗٛس اييييز ٟتديييشم يف ػيييعش ٙإ ْعشٜيييات عًُٝيييٚ ١فًظيييف١ٝ
نييايهُٚ ٕٛاؾييض ٤ايييزٜ ٫ ٟايييضأٚ ،غييري ريييو َيئ املظييا ٌ٥اييييت تهًييِ عًٗٝييا
أؿحاب ايهٚ ّ٬املٓاطك ١يف تًو ا٭عـش ا
إرٕ ٖٓايو ؿً ١قاسٸ ٠بني ايؼٸعش ايعشبٚ ٞايعًيِ ،تاليب ٚتوُيض عظين رياٍ
ايادييٛس اييييت بًوٗييا اعاُييع ايعشبييٚ ،ٞيف عـييشْا اؿيياي ،ٞتًييب اؿا يي ١إ تًييو
اي كاف ١ايعًُ ١ٝاييت ْاهًِ عًٗٝاٚ ،يٝع يذٜٓا غا ١ٜط ٣ٛدريض اييشأ ٟاييزٜ ٟكيش
ببعذ ا٭دب عٔ ايعًِ ا
4ا نٝييأ هيئ ترطييٝع إكافيي ١عًُٝيي ١هيئ إٔ تبعييث يف ا٭دب اؿييذٜث
دَا ٤ذٜيذٚ ،٠نٝيأ هئ ؿيٗش ايزاتٝي ١املفشطي ١يف ا٭دب مبٛكيٛع ١ٝاملعشفي١
ايعًُٝيييَٚ ،١يييا ايٛطييي ١ًٝايييييت هييئ إٔ ػعيييٌ َييئ ا٭دب ايٝيييَٓ ّٛاُٝيييا إ صَييئ
املعًَٛات١ٝخت
ٖٓاييييو اػاٖيييات َاعيييذد ٠يف ا٭دب ايعشبييي ٞاؿيييذٜث ،أبشصٖيييا ايشَٚاْظييي١ٝ
ٚايٛاقع ،١ٝإر  ٚيذت ايٛاقعٝي ١خاؿي ١فيا ٫يًؼيٛٝر يف كي ٤ٛاملؼيه٬ت ايـيعب١
اييييت تعيياَْٗٓ ٞييا اعاُعييات ايعشبٝيي ،١فعًييت أؿييٛات يف عييامل ايشٚاٜيي ١ايعشبٝييَ ١يئ
أُٖٗا ؿٛت لٝن قفٛظ ٚايدٝن ؿيا ٚعبيذ ايظي ّ٬ايعيًٝيٚ ٞعبيذ اييشبٔ
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َٓٝييييأ ٚغريٖييييِ نييي ريٚ ،باملكابييييٌ امظييييشت ا٫ػاٖييييات ايشَضٜييييٚ ١ايايشٜذٜيييي١
ٚايااسخيٝيي ١أَيياّ ُٖٓٝيي ١ايشَٚاْظييٚ ١ٝايٛاقعٝييٚ ،١قييذ رفييٌ املؼييٗذ ايشٚا٥يي ٞايٝييّٛ
ببطييٗاَات ذٜييذَٗٓ ٠ييا اػييا ٙهيئ تظييُٝا٘ با٫ػييا ٙاياعييبري ٟايييز ٟعيئ يف
تـٜٛش هايٝات اؾظذ ٚايًوٚ ١اٱرظاغٚ ،يعٌ أرَ ّ٬ظاوامن َٔ ٞأبشص مم ًٞ
ٖيييزا ا٫ػيييا ،ٙإيييِ مليييع أخيييريا اػييياٜ ٙيييرص هايٝيييات ا٭َهٓييي٫ٚ ١طيييُٝا املهيييإ
ايـييحشاٚ ،ٟٚقييذ تٓيياَ ٢ريييو َييع ػييٛٝر ْايياب ا٭دٜيين ايًييٝيب املٖٛييٛب إبييشاِٖٝ
ايه ٚ ،ْٞٛهٔ تـٓٝأ أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞايزْٗ ٟض عًيٜ ٢يذ ْٗياد ايؼيشٜأ
ٚطاييين عُييشإ ٚغريُٖييا كيئُ ا٫ػاٖييات ايشٚاٝ٥يي ١ايـيياعذ ٠يف املؼييٗذ ايشٚا٥ييٞ
ايعشب ٞاملعاؿشا
5يييي يييٝع ا٭دب ايعًُييٚ ٞرييذَ ٙييا خييشب عيئ دا٥ييش ٠اياـييٓٝأ ايٓكييذ ٟايعشبييٞ
املعاؿش ،بٌ ٖٓايو ْؼاطات أدب ١ٝن ري ٠بكٝيت بعٝيذ ٠عئ اٖ٫اُياّ ايٓكيذَٗٓ ٟيا
ا٭دب ايشقُ ٞايزٜ ٟؼوٌ َظارات ٚاطع ١ذا يف ايؼابه ١اٱيهرتْٝٚي ،١إر َئ
املعشٚف إٔٸ املُاسط ١ا٭دب ١ٝايٝي ّٛتاخيز ػيهًني َئ ايهاابي : ١ايهاابي ١ايشقُٝي١
عًيييي ٢ؿييييفحات ايؼييييابهٜٓ ،١يضٖييييا نايييياب افرتاكيييي ٕٛٝاًهييييَٗ ٕٛيييياسات
إيهرتَٚ ،١ْٝٚعاسف َعًَٛات ١ٝعـشٚ ،١ٜايهااب ١اياكًٝذ ١ٜعً ٢ايٛسمٜ ،ك ّٛبٗيا
ناٸاب تكًٝذَ ٕٜٛضٚد ٕٚغرات َٗٚاسات تشانُٚ ،١ٝايٛاقيع إٔٸ ايهاابي ١ا٭دبٝي١
ايشقُ ١ٝأ ٚا٫فرتاك ١ٝتشٜذ اْ٫ضٜاع عئ طيٓٔ ايهاابي ١اياكًٝذٜي ،١ييزا نيإ ٫بيذ
َٔ تعشٜأ ايهااب ١ا٫فرتاكي ١ٝيًخًيٛق إ ؼذٜيذ إػيهاي ١ٝايٓاقيذ ا٫فرتاكيٞ
أ ٚايافاعً ٞأ ٚايشقُ ٞا
لُت ايهااب ١ا٫فرتاك ١ٝعٔ راٍ اياهٓٛيٝ ٛا املعاؿش ،٠ييزا فٗيٚ ٞيٝيذ٠
إٛس ٠ا٫تـا٫ت اؿذٚ ١ ٜيف َكذَاٗا ايؼابه ،١إر مل تعذ ٖٓايو را  ١ايٝي ّٛإ
َاابعييَ ١ظيياسات ايهاابيي ١اياكًٝذٜيي ١اييييت ٜٓيضٖييا ناٸيياب قرتفيي ٕٛعًيي ٢ايييٛسم،
فايهااب ا٫فرتاكٜٗ ٫ ٕٛٝاُ ٕٛبظٝام ا٭دب اياكًٝذ ٫ٚ ٟطُٝا َئ ٗي ١أدٚاتي٘
ٚعٓاؿش ٙامل عشٚف ،١إر إٕ تعاًَِٗ َيع ايؼيابه ١أؿيبب َٛؿي ٫ٛباٯيٝي ١أن يش َئ
اتـيياي٘ بعٓاؿييش ايفيئٚ ،إرا ناْييت اٯداب اياكًٝذٜيي ١تعاُييذ اعاُييادا نييبريا عًيي٢
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ايكذس ٠اياعبريٚ ١ٜاياـٜٛش ١ٜيًهاتن ،فيبٕ ايهاابي ١ا٫فرتاكي ١ٝيف غٓي ٢عئ تًيو
ايكذس ،٠٭ٕ اياعبري ٚاياـٜٛش اتـ ٬بايٛط ١ًٝاياهٓٛي َٔ ،١ٝ ٛأ ٌ ريو تكذَت
تكٓ ١ٝايـٛس ٠اٱيهرت ١ْٝٚنيٌٸ ٚطيا ٌ٥اياعيبري يف ايهاابي ١ا٫فرتاكيٚ ،١ٝؿيحٝب
إٔ ايهاابيي ١ايفعًٝيي ١أ ٚاياكًٝذٜيي ١تاٛطييٌ بايـييٛس ايًوٜٛيي ١يبًييٛغ َكاؿييذٖا ،إ ٫إٔ
ايهاابيي ١ا٫فرتاكيي ١ٝسنييضت عًيي ٢إبييشاص ايـييٛس ايفٛتٛغشافٝييٚ ١اٱٜكاعييات ايًْٝٛيي١
ٚأػهاٍ اـدٛط ٚاٱخشابٚ ،مل تعذ ٖٓاييو ؿيٛس ٠أدبٝي ١يف ا٭دب ايشقُي ،ٞبيٌ
ٖٓايو ؿٛس ٠إيهرتٖٓٚ ،١ْٝٚايو أيٛإ ٚأػهآٍٖ َٔٚ ،ا تٓب يل قُٝي ١مل تهئ
َٛ ٛد ٠يف ايهااب ١اياكًٝذ ١ٜتعشف ب كافي ١ايـيٛسَ ٠ئ ٗي ١بشٚصٖيا أ ٚخفاٗ٥يا أٚ
تيييٛصر أيٛاْٗيييا ٚمتييياصب خدٛطٗييياٜ ،لييياف إيٗٝيييا ايـيييٛس املاحشنييي"ٚ ١ايفٝيييذ" ٜٛ
ٚا٭ؿيييٛات ٚغريٖييياٚ ،ايٛاقيييع إٔ تًيييو ايظيييُ ١مل ؽًيييل يف ا٭دب ايشقُييي ٞخًكيييا
َفا ٦ييا ،بييٌ بؼييش ا٭دب اياكًٝييذ ٟبٗيياٚ ،ريييو بعٓاٜيي ١ايٓكيياد بايٓـييٛق املٛاصٜيي ١أٚ
ًَحكات ايٓـٛق اياكًٝذ ١ٜناـدٛط ايدباعٝيٚ ١ايعٓٛاْياتٚ ،طيا٥ش ا٭ػيهاٍ
بذ٤ا بو٬ف ايعٌُ ا٭دبٚ ٞاْاٗا ٤باٛصٜع ا٭طدش ٚعَ٬ات ايرتق ِٝعً ٢ايٛسما
يكذ تٛافش يًهاتين ا٫فرتاكي ٞاْ٫في٬ت َئ عُيٌ ايشقٝين َٚئ طيًد٦ٖٝ ١ي١
اياحشٜييش املعشٚفيي ١يف ايييذٚسٜات ٚاعيي٬ت ٚايهايينٜٚ ،هفٝيي٘ إٔ ًييو راطييٛبا
َٚظار ١عً ٢ايؼابه ١را ٢خيشب َا ٜؼا َٔ ٤ايٓـٛقٚ ،يٝع رييو فحظين بيٌ
ببَهاْييي٘ اياٛاؿيييٌ َيييع َٜ٬يييني ايكيييشاٚ ،٤قييياٚستِٗ َييئ خييي ٍ٬اياعًٝكيييات عًييي٢
ْـٛؿ٘ ٖٛٚ ،يف نٌ ريو يٝع بـارن طًد ١عً ٢ايكاسٚ ،٨إمنا ٜهاظن يْٛا
َيئ ا٫رييرتاّ ٚاياكييذٜش َيئ قبييٌ ػييشا٥ب غييري قييذٚدَ ٠يئ ايكييشا ٤يهْٛيي٘ ٜآيياٍٚ
َٛكٛعا ٜكع كُٔ اٖاُاّ ٖ ٤٫٪ايكشاٚ ،٤يف ٖزا املعٓ ٫ ٢ت ٛيذ ُٖٓٝي ١يًهاتين
ا٫فرتاك ،ٞ٭ٕ َا ٜكذَ٘ َٔ ْـٛق ٖ ٞيف ٚاقع ا٭َش  ٫مت ٌ يًكشا ٤أن يش َئ
قلاٜا افرتاك ١ٝيًحٛاس هٔ إٔ ػزب فشٜكا َِٓٗٚ ،تيذفع خيش ٜٔإ ايٓفيٛس،
ٖٚز ٙاملظري ١تٓٗض فاسقا بني ايهاتن ايٛسقٚ ٞايهاتن ا٫فرتاك ،ٞإر ايهاتين
ايٛسق ٞؿارن ٖ ١ُٓٝعً ٢ايٛسم ٜٓيض ْـ٘ عً ٢اي ٛي٘ اييزٜ ٟشٜيذ ،ٙإيِ ٜيذفع بي٘
إ ايٓؼييش يٝيييذ ايكيياسْ ٨فظيي٘ أَيياّ ْييف ناَييٌ ق إليياص ٙبـييٛس ٠فشدٜييٖٚ ،١ييزا
ايٓف ي٘ َظاس َٛكٛع ٫ ٞهٔ إٔ ٜاخد ٢املٗاُني ٖٛٚا ٠ا٭دب َٔٚ ،إِ تعيٌ
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ٖز ٙايٓـٛق َوًك ٫ ١هٔ إٔ تٓفاب عً ٢قشاٗ٥ا إ َٔ ٫خ ٍ٬ايار ،ٌٜٚيف رني
تاظِ ايهااب ١ا٫فرتاك ١ٝباْ٫فااع ايٛاطع عً ٢ايكيشاٚ ،٤ببَهيإ أ ٟقياس ٨راي٢
ي ٛمل ٜهٔ  ًِٜبؼ َٔ ٤ٞاي كاف ١ا٭دبٝي ١تيذ٬َ ٜٔٚرعاتي٘ ٚتعًٝكاتي٘ فيٛساٖٚ ،يزٙ
اياعًٝكات قيذ تاحي ٍٛإ ريٛاس بيني ايهاتين ا٫فرتاكيٚ ٞايكياسٖٚ ،٨يزا ايٓؼياط
ايافيياعً ٞامل ي ري هيئ تظييُٝا٘ بايٓكييذ ايشقُيي ٞأ ٚا٫فرتاكيي ،ٞايييزٜٓ ٟيييض راملييا
ٜدًع ايكياس ٨عًي ٢اييٓف املشقي ٕٛعًي ٢ؿيفحات ايؼيابه ٫ٚ ،١تعئ إٔ َ يٌ ٖيزا
ايٓكييذ عفييٚ ٟٛبعٝييذ عيئ فييا٫ت ايٓكييذ ا٭دبيي ،ٞ٭ٕ أؿييحاب تًييو اياعًٝكييات ٫
اًه ٕٛإكافْ ١كذ ١ٜمتهِٓٗ َئ إلياص تعًٝكياتِٗ مبظيا ٣ٛايٓـيٛق اياكًٝذٜي١
اييييت ٜٓيضٖييا ْكيياد قرتفيي ،ٕٛيٝظييت ٖييزَ ٙضٜيي ١ايٓكييذ ايشقُييٚ ،ٞيهيئ َضٜايي٘ يف
ن ْ٘ٛتفاعًٝا قادسا عً ٢اؿدٝاد ػشا٥ب كاًف َٔ ١ايكشاٚ ،٤نيٌ ػيشه ١ترخيز
َٔ ايٓف عظين فُٗٗيا َٛٝٚهليا ٚإكافاٗيا ٚاٖاُاَٗيا ،يٝي٪د ٟا٭دب ايشقُي ٞ٭ٍٚ
َيييشٚ ٠ظيييا٥أ  ٫تٓحـيييشَٚ ،ييئ إيييِ ٜعٝيييذ تهييي ٜٔٛهٗيييٛسَ ٙييئ ذٜيييذ نظيييا٥ش
ايٓؼاطات ا ٫اُاع ١ٝاملعاؿش٠ا
رني ْاهًِ عً ٢إكاف ١ايٓكذ ايشقُْ ٞاهًِ عً ٢اي كاف ١املعاؿش ٠اييت بيذت
تاوري َٔ د ٕٚإٔ ْؼعش بٗا َٔٚ ،قاٍ إٕ َٔ ٜهان تعًٝكات عًيَ ٢يا ٖيَ ٛهايٛب
عً ٢ؿفحات ايؼابه ١اٌٖ ب كاف ١ايعـش خت
ًْحييغ ؿييعٛد َـييدًحات ذٜييذ ٠يف فيياٍ ايٓكييذ ايشقُيي ٞايٝييَٚ ،ّٛيئ فيي١
ٖٓايو ػُعات هل ٤٫٪ايهاياب يف ايويشب ،نُـيدًب ايهاتين ايشقُيٚ ٞايٓاقيذ
ايشقُٖٚ ،ٞي ٛخييف هاعيَ ١ئ ايهاياب ايفشْظيٝني ٚا٭طيبإ اييزٜ ٫ ٜٔضاٚييٕٛ
ايهاابيي ١خيياسب إطيياس اؿاطييٛب ٚايؼييابهٚ ،١يييذٖ ٣يي ٤٫٪ػُييع يف َٛقييع e-
 critures.orgنُييا إٔ يًهايياب ايييشقُٝني أ ٚاٱيهرتْٚييٝني ايعييشب ػُعييا ٜظييُ٢
بهااب "ا٭ْرتْت" ا
بييذأ ا٭دب ايشقُيي ٞعًيي ٢مييَ ٛييا ٜييزنش املٗاُيي ٕٛبشٚاٜيي " ١ايعٗييري "٠ملٝاؼييٌ
ٜٛع طٓ ،ّ1986 ١إِ تذفكت بعذٖا ايٓـٛق ا٭دبٝي ١ايافاعًٝي ١نايياسب بيٛبٞ
سابٝذ ايٓ شٚ ،١ٜػاسب سٚبريت ناْذٍ ايؼعش١ٜا
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ٚيف ا٭دب ايعشبيي ٞنايين قُييذ طييٓا ً ١إيي٬ث سٚاٜييات تفاعًٝيي ١أ ٚسقُٝيي: ١
ظ ٍ٬ايٛارذٚ ،ػاتٚ ،ؿكٝع ،إِ بشصت َ٪يفيات افرتاكي ١ٝأ ٚسقُٝيْ ١كذٜي ١عًي٢
سأطٗا نااب" ايٓؼش اٱيهرتٚ ْٞٚاٱبذار ايشقُ "ٞيًشٚا ٞ٥ايظٝذ لِ ،عٔ ٖ٦ٝي١
قـيٛس اي كافيي ١مبـيش ،قييا ٫ٚترطيٝع ؿيي ٣ٛيًٓكيذ ايافيياعً ٞاؾذٜيذ ،نُييا إٔ
ٖٓايييو إطييٗاَات َُٗيي ١دْٗٚييا ْكيياد افرتاك يَ ٕٛٝيئ ػييرْٗا ؼذٜييذ مسييات ا٭دب
ايافيياعًَٗٓ ٞييا َييا ْؼييش ٙقُييذ َعاـييِ عيئ ايبحييث يف اياعايكييات املُهٓيي ١بييني
املهْٛييات املخاًفيي ١يًييٓف ايشقُيي ٞيهييٜ ٫ ٞاحيي ٍٛإ تكٓٝييات ؽًييَ ٛيئ ايكييِٝ
املعشفٝييٚ ١اؾُايٝييٚ ١ايؼييعش ،١ٜنُييا دعييا طييعٝذ ٜكدييني إ تؼييهٚ ٌٝعيي ٞيوييٟٛ
ٚب٬غ ٞبايٓف ٚايٓكذ ٚطا٥ش ايعً ّٛاييت تظِٗ يف تؼه ٌٝاييٓف ايافياعًَٚ ،ٞئ
ٖٓييا تهًييِ ٖيي ٤٫٪ايٓكيياد عًيي ٢إَهاْٝيي ١قييشا ٠٤ايٓـييٛق ا٭دبٝيي ١اياكًٝذٜيي ١قييشا٠٤
إيهرتْٝٚييي ،١طامليييا إٔ َععُٗيييا اطييياحاٍ ؿيييفحات إيهرتْٝٚييي ١عًييي ٢ايؼيييابه،١
َظافٝذ َٔ ٠ايٛطا ٥اياكٓ ١ٝاؿذ ١ ٜيااح ٍٛإ أ ٓياغ أدبٝي ١ذٜيذٚ ،٠ؿيحٝب
أْ٘ مل ٪ٜيأ عً ٢ػانً ١ا٭دب ايشقُ ٞاؾذٜذ ،إ ٫أْ٘ ق ١ُٝهٔ إكافاٗا إ
ا٭دب ا٫فرتاكيي ،ٞعًيي ٢اعابيياس ٙخاكييعا يًٛطييا ٥اياهٓٛيٝ ٛييَٚ ،١يئ إييِ فٗييٛ
ٜفرتض ٚعٝا ذٜذا بدشٜل اياًك ٞاؾذٜذ ايز ٟخيلع يًُعشف ١املعًَٛات ١ٝا
6ا اًو ايٓف يف أدب اـٝياٍ ايعًُي ٞتكٓٝيات خاؿي ١بيَ٘ ،يع أْي٘ ٜكاطيِ فئ
ايشٚا ١ٜعاَ ٌ ١عٓاؿشٖا ٫ٚطُٝا بٓا ٤ا٭رذاث ٚايؼخـيٝات ٚاؿيٛاس ٚايظيشد،
ٚيهٓ٘ َٔ ٗ ١ايضَإ ٜظيٌ يٓفظ٘ ع ١َ٬فاسق ١عٔ ايشٚا ١ٜاياكًٝذٜي ،١رييو ٭ٕ
ايشٚاٜات اياكًٝذ ١ٜتـٛس ايضَيإ يف رٝيض ٚاقعي ٞأْ ٚفظيٚ ،ٞأرٝاْيا تظيا ُش أصَٓي١
ايًوييييٚ ١اـديييياب ،يف نؼييييأ َ٬بظييييات املؼييييه٬ت ا ٫اُاعٝييييٚ ١ايظٝاطيييي١ٝ
ٚايٛ ٛد ،١ٜيف رني تعضف سٚاٜات اـٝاٍ ايعًُ ٞعٔ ايضَٔ اييٛاقع ٞياكفيض قفيضات
َاكذَيي ١يف ايييضَٔ اٯتيي ،ٞيف قاٚييي ١ٱليياص ٜظييبل ايعًييَِ ،ييع أْٗييا تعاُييذ عًيي٢
َٓيضات٘ٚ ،تٓدًل أطاطا َٔ ْعشٜاتٖ٘ٓ َٔٚ ،ا تبذ ٚتًو ايشٚاٜات عً ٢متياغ َيع
ايعًِٚ ،اؾذٜذ فٗٝا تكذ ِٜتفظري عًُ ٞيًُؼه٬ت ا ٫اُاعٝيٚ ١اٱْظياَْ ،١ٝئ
أ ٌ ريو َ ًيت إكيافَ ١عشفٝي ١يًكياس ٨إكياف ١مليا تهظيب٘ يي٘ َئ إَايار ٜبعيث يف
ْفظ٘ ايذٖؼ ١اييت تلع٘ عً ٢أعااب ايضَٔ اٯتٞا
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تاُ يييٌ اياكٓٝييي ١اـاؿييي ١بشٚاٜيييات اـٝييياٍ بيييا٭ ٗض ٠اٱيهرتْٝٚيييٖٓٚ ١ذطييي١
اؿٛاطٝن ٚاٯ٫ت ايذقٝك ١اييت أؿبحت اي ّٛٝض٤ا َٔ رٝاتٓا ايعًُْ ،١ٝظياعًُٗا
يف نييٌ ٕ د ٕٚإٔ ْييافِٗ َٓدكٗيياٜٚ ،شٜييذ أدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞإٔ ٜظييعفٓا عًيي٢
تعشف َٓدل اياهٓٛيٝ ٛا ،إِ ٜشٜذ تكذ ِٜتفظري يًايذاخٌ بيني اؿٝيا ٠ا ٫اُاعٝي١
ٚاؾاْن ايعًُ ٞاملذٖؽ ،بـٛس ٠ؿادَ ١أرٝاْا َبٓٝا َذ ٣توًوٌ اياهٓٛيٝ ٛيا يف
اؿٝييا ،٠فٝكفييض َيئ خيي ٍ٬ريييو املٓيييض اؿليياس ٟإ َظيياكبٌ ٜٛػييو إٔ ٜاحكييل،
نُا إٔ ريو ا٭دب جيش ٟتعذ٬ٜت ٖٛش ١ٜعً ٢املٛكٛر ا ٫اُاع ٞأ ٚايظٝاطٞ
اييييزٜ ٟعاؾييي٘ ،فًٝظيييت ٖٓاييييو أريييذاث ػيييش ٟبـيييٛس عفٜٛييي ١اْظيييٝاب ١ٝؼيييذدٖا
فشٜييات ايايياس ٜأَٓ ٚعَٛيي ١اؿٝييا ٠ا ٫اُاع ٝي ١أ ٚرايي ٢ا٭خيي٬م ٚاياييرَ٬ت ،بييٌ
ٖٓايييو َٛكييٛعات ذٜييذ ٠بييذت تدفيي ٛعًيي ٢ايظييدب لُييت يف ا٭ؿييٌ عيئ اؿيياٍ
اياهٓٛي ١ٝ ٛاؿذ ٜيَٚ ،١ئ ٖٓيا ليذ َ يٌ ٖيز ٙاملٛكيٛعات تًكي ٞبهاَيٌ إكًيٗا
عًيٖ ٢يزا ايًيَ ٕٛئ ا٭دب ،فبآيا ْكيشأ َٛكيٛعات ني ري ٠ري ٍٛأ ٗيض ٠ايآـيت،
ٚكًٛقات غري بؼشْٚ ،١ٜظخا َعذييَ ١ئ اؾٓٝيات فُٝيا ٜاـيٌ باهلٓذطي ١ايٛساإٝي١
ٚؿٓاع ١كًٛقات َافٛق ١أَ ٚؼَٛٚ ،١ٖٛكيٛعات أخيشَ ٣يرخٛرَ ٠ئ ايادبٝكيات
اؿاطٛبٖٚ ،١ٝز ٙاملٛكٛعات هٝعا ؽاطن ايعكٌ برطًٛب عًَُ ٞذعِ بٓعشٜات
َعشفٝيي ٫ ١يياس ٟاملييش ٤يف ؿييحاٗاَٚ ،يئ إييِ فييبٕ ؿييٓاع ١اـٝيياٍ يف ْـييٛق أدب
اـٝاٍ ايعًُ ٫ ٞتٓاقض املٓديلٚ ،إٕ ناْيت يف ْٗاٜي ١ا٭َيش تشَي ٞإ كيشب َئ
ا٫طابـاس ٚايآب ٪مبا طٝحذث يف قابٌ ا٭ٜاّ ا
ٚيعييٌ أٖييِ تدييٛس هيئ َ٬رعايي٘ يف ْـييٛق أدب اـٝيياٍ ايعًُييٜ ٞرتنييض
ر ٍٛايًو ١ايشٚا ،١ٝ٥إر ؽًـت َٔ هٝع أيٛإ اٱْؼيا ،٤نُيا اْفًايت َئ طيد٠ٛ
املٓؼ ٧ايبٝاْٖٚ ،١ٝييشت ا٭طيايٝن املٛاسبي ٚ ،١اْبيت اياعيبري املُٓيل ،يياخًف هليا
يوَ ١باػش ٠ؽاطن ايعكٌ باؿيٚ ١ايرٖإ ٚا٭طًٛب ايعًُي ٞاييزٜٓ ٟكيٌ اؿكيا٥ل
َٔ د ٕٚصٜغٜٚ ،ـأ ٚقا٥ع ٜ ٫ظاٚسٖا ػو ،يزا ناْت ايًو ١ايظيشد ٚ ١ٜاؿٛاسٜي١
يف ايييٓف ايعًُيي ٞممٗييٛس ٠ببليياصات ايعًييِٖٚ ،ييَ ٞيئ إييِ  ٫تييرتى يف ْفييع املاًكييٞ
خٝييا٫ت ت ييش ٟإرظاطيي٘ ظُايٝييات ا٭طييًٛبَ ،يئ رٝييث ايكييذس ٠عًيي ٢اياعييبري عيئ
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ا٭رذاث بـٛس فٓ ١ٝأ ٚعباسات ػعش ،١ٜأ ٚتعُل ٚع ٘ٝمبؼه٬ت ا اُاعٜ ١ٝعاْٞ
َٓٗا يف ٚاقع أَش ٫ٚ ،ٙتبحش َع٘ يف ؼً ٌٝاملؼاعش ٚايعٛاطأ اٱْظاْ ،١ٝبيٌ تيشّٚ
ترطٝع إ كاف ١عًُ ١ٝيذ ٣ايكاسٚ ٨تظعف٘ عًي ٢فٗيِ َيا ٜيذٚس يف عامليٜ٘ٛٚ ،كيب يي٘
توًوييٌ اياهٓٛيٝ ٛيي ١يف رٝاتيي٘ٚ ،يييٝع ريييو فحظيين بييٌ ؼكٓيي٘ مبعيياسف دقٝكيي١
ٜظادٝع َٔ خ٬هلا فٗيِ َٓديل ايعًيِ اؿيذٜثَٚ ،يا هئ إٔ ٜدٛيي٘ َئ أخدياس
إصا ٤اؿاٍ ايعًُٝي ١اؾذٜيذ ٠ايييت ؼُيٌ يف طٝاتٗيا ني ريا َئ ا٭خدياس ،ناًيٛث
ايب٦ٝييٚ ١ػيياس ٠ا٭علييا ٤ايبؼييشٚ ١ٜتييشٜٚأ بعييض ايعكيياقري ايدبٝيي ١اييييت ػييشب عًيي٢
ايبؼش ٚغريٖاا
إٕ أدب اـٝييياٍ ايعًُيييٜ ٞظيييع ٢إ ؽًيييٝف اٱْظيييإ َييئ ايٓايييا٥أ ايظيييًب١ٝ
يًاهٓٛيٝ ٛيي ،١بدشٜييل ترطييٝع إكافيي ١عًُٝيي ٫ ،١تباويي ٞإٔ ٜاخييز اٱْظييإ َٛقفييا
َلادا يًعًيِ نُيا ؿيٓع ايش َٚاْظي ،ٕٛٝريني دعيٛا إ اياحًيٌ َئ طيًد ١ايعكيٌ،
ٚاهليشٚب إ ايدبٝعيي ،١٭ٕ ايظييعاد ٫ ٠تاحكييل إ ٫بييايعٛد  ٠إ ايفدييش ،٠بييٌ أساد إٔ
ن تاحكييل عًيي٢
ٜبـييش اٱْظييإ بظييًبٝات ايعًييِ ٚإجيابٝاتيي٘ ،ريييو ٭ٕ يًعًييِ ٛاْ ي ٳ
رظاب طعاد ٠اٱْظإ ا
َٚع ٖز ٙا٫خا٬فات اييت هٔ إٔ تٓٗض فاسقا ٖٛشٜا بني اييٓف يف أدب
اـٝيياٍ ايعًُييْٚ ،ٞـييٛق ا٭دب اياكًٝييذ ،ٟإ ٫إٔ ٖٓايييو أدبٝيي ١تاحكييل يف ايييٓف
ايعًُ ١ٗ َٔ ٞاٱدٖاؾ َٔٚ ،إِ تٛطٝع فام اياخ ٌٝٝعٓيذ املاًكيٚ ،ٞمبعٓي ٢خيش
ٖٓايو َاعٚ ١فا٥ذ ٠يف ايٓٸف ايعًُ ،ٞيٝـاغ َٔ خ٬ي٘ َفٗ ّٛيًيُاٍ ا٭دب ٞايزٟ
ٜٛافييل إ رييذ نييبري تييرَ٬ت ايفًظييف ١املعاؿييش ٠اييييت رـييشت َفٗيي ّٛاؾُٝييٌ
باملفٝييذ ،أ ٚعظيين َييا رٖيين إيٝيي٘ ا٭مليياْٖ ٞييشدس ايييز ٟخييايأ نيياْ يف غاٝ٥يي١
اؾُاٍ ،فٓكض قٛي٘ برٕ اؾُاٍ َٓض ٙعٔ ا٭ٖذاف ٚايواٜات ،فكاٍ  ":أْ٘  ٫ػ٤ٞ
هئ إٔ ْعيين بي٘ د ٕٚغييشضٚ ،اٱْظيإ ٜٗياِ باؾُيياٍ ٭ْي٘ ػيهٌ يًحكٝكيي،١
ٚػييهٌ يًحٝيياٚ ،٠إٔ اٱرظيياغ بييايفشع عٓييذ تييزٚم اؾُيياٍ أ ٚايوييِ عٓييذ َؼيياٖذ٠
ايكبب َشتب يف اؿايني باؿفاظ عً ٢اؿٝاٚ ،)9(" ٠أن ش َٔ رييو غيذا اؾُٝيٌ
يف أدب اـٝاٍ ايعًَُ ٞاـ ٬باؾاْن املعشيفٚ ،غيين عئ ايكي : ٍٛإٕ اؾُياٍ ٖيٛ
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غاَ ١ٜا تشَ ٞإيٝي٘ ا٭عُياٍ ايفٓٝيٚ ١ا٭دبٝي ،١فعًٝي٘ تاُ يٌ ا٭دبٝي ١يف اييٓف ايعًُيٞ
باعبري ٙعٔ هاٍ َكرتٕ مبعشفٖٚ ،١زا ي َٔ ٕٛاياخ ٌٝٝاملفٝيذ املُايع اييزٜ ٟفليٞ
إ كشب َٔ اياعًِ ٖٞٚ ،ايٛظٝف ١ا٭طاط ١ٝاملٓٛط ١باياخٝٝيٌ أؿيٖٓٚ ،٬يا ًُْيب
فاسقيييا بيييني اياخٝٝيييٌ يف ْـيييٛق ا٭دب اياكًٝيييذٚ ،ٟاياخٝٝيييٌ يف ْـيييٛق ا٭دب
ايعًُٜٚ ،ٞرتنض ريو يف ٚظٝف ١اياخ ٌٝٝاياعً ،١ُٝإر ا٭دب اياكًٝذ ٘ ٜٛ ٟطيًٛى
املاًك ٞإ ايفلٜٓٚ ،١ًٝر ٣ب٘ عٔ ايشر ،١ًٜيف رني  ٘ ٜٛاياخ ٌٝٝايكاس ٨يف ا٭دب
ايعًُ ٞإ املعشف ١اييت ؼـٓ٘ َٔ ايٛقٛر يف َؼه٬ت خدري ٠ا
ٜا ٛيي٘ اـديياب يف ْـييٛق ا٭دب ايعًُيي ٞإ ايؼييشا٥ب ايفاٝيي ١امل كفيي ١إكافيي١
عًَُ ١ٝعاؿش ٖٛٚ ،٠خداب هان ٞأمنياط اييافهري ايعًُي ٞاييز ٟتٓدي ٟٛعًٝي٘
اياخــات ايعًُ ١ٝاملخاًف ١يف املعاٖذ ٚاؾاَعاتٚ ،قذ غفًيت ا٭عُياٍ ايذساَٝي١
ايعشب ١ٝػرْٗا ػرٕ ايٓكذ ا٭دب ٞعٔ تكذ ِٜا٭دب ايعًُي ٞإ اؾُٗيٛس ،مميا ٜؼيري
إ اْافييا ٤دٚسٖييا يف ت كٝييأ املاًكيي ٞإكافيي ١عًُٝييٜٚ ،١بعييذٖا يف ايٛقييت ْفظيي٘ عيئ
املؼييياسن ١ايفعًٝييي ١يف اياعيييبري عييئ اياحييي٫ٛت اياهٓٛي ٛبييي ١املعاؿيييش ،٠فوٝييياب
اٱرظيياغ بكُٝيي ١ا٭دب ايعًُيي ٞهشَٗييا َيئ اـييٛض يف غُيياس َٛكييٛعات ذٜييذ٠
متهٔ ؿًاٗا باؿٝياَٚ ،٠ئ إيِ ٜليعأ اْاُاٗ٥يا إ عـيشٖا ،يياُعٔ يف تهيشاس
امللاَني ا ٫اُاعٚ ١ٝاي ٛذاْ ١ٝاييت غيذت ايٝي ّٛفيا ٫ي٬طياخفاف ٚايآيذس َئ
قبيٌ اؾُٗيٛس امل كييأ إكافي ١عًُٝيٚ ،١يييٝع رييو فحظين بييٌ بيات اؾُٗيٛس ايعييادٟ
املاييابع ياًييو ا٭عُيياٍ ايذساَٝييٜ ١اٛقييع ْٗاٜييات ن ي ري َيئ اياُ ًٝٝييات اييييت تهييشس
َٛكيييٛعات ا اُاعٝييي ١أ ٚعاطفٝييي ١بعٗٓٝيييا ،يٝرتنيييض يييٌ اٖ٫اُييياّ عًييي٬َ ٢بيييع
املُ ٬ت ٚا٭إاث ٚاملٓاظش ٚغري ريو َٔ ا٭ػٝا ٤اؾاْب١ٝا
إرٕ هٔ ا٫عاُاد عً ٢ا٭دب ايعًُ ٞيف توٝري ايٛاقيع اي كيايف ٚا ٫اُياع،ٞ
يًخيي٬ق َيئ ايكٛاييين اياكًٝذٜيي ١اييييت تكييذّ فٗٝييا اي كافييْ ١فظييٗاٚ ،تٓاٗ ي ٞسرًيي١
اْ٫هُيييياؾ اييييييت ٚجل فٗٝييييا ايعكييييٌ ا ٫اُيييياع ٞيف قاٚييييي ١يارطييييٝع فاُييييع
املعًَٛيياتٚ ،عًٝيي٘ هيئ إٔ تيياوري تبعييا يً كافيي ١ايعًُٝيي ١أٚكييار اعاُييع ايعشبيي،ٞ
٫ٚط يٝٸ ُا يف ْعشتيي٘ إ ايعُييٌ ٚاملعشفييٚ ١ايظٝاطييٚ ١ايعًييِٚ ،غييين عيئ ايكيي ٍٛبييرٕ
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اييياوريات اييييت هيئ إٔ تدييشأ عًيي ٢اعاُعييات  ٫هيئ إٔ تيياِ إَ ٫يئ خييٍ٬
تدييٜٛش إكافيي ١اعاُييعٚ ،ايفيئ أطاطييا ٖيي ٛيظييإ اي كافيي ١ايييز ٟهيئ إٔ هييذث
توٝريات ٖٛش ١ٜيف بٓ ١ٝاعاُعات َٔٚ ،خ ٍ٬ترٌَ َيا طيشأ عًي ٢أريٛاٍ اعاُيع
ايعشب ٞخ ٍ٬ايكشٕ ايعؼشٜ ٫ ٜٔذٍ عً ٢أْ٘ اص َشرًيَ ١اكذَي ١يف املعاؿيش ،٠أٟ
يف اْ٫اُيييا ٤إ قلييياٜا ايعـيييشَ ٫ ،ييئ رٝيييث ايييياُهٔ ا٫قاـييياد ٟأ ٚاٱلييياص
ايظٝاط َٔ ٫ٚ ٞرٝيث اياكيذّ ايعًُيٚ ،ٞؿيحٝب أْي٘ ػيٗذ طفيشَ ٠ئ رٝيث تضاٜيذ
أعييذاد امليياعًُني ،إ ٫إٔ اؿيياٍ اياعًُٝٝيي ١تًييو مل تفييض إ إليياصات تهٓٛيٝ ٛيي١
تزنش ،فبكٝت اعاُعات ايعشبٝي ١اطياٗ٬نٚ ،١ٝييٝع رييو فحظين بيٌ إٕ ْظيب١
اطيييياٗ٬ى َييييٛاد ايايُٝييييٌ صاد أكييييعافا َليييياعف ١عيييئ اطييييارياد ا٭دٚات ايدبٝيييي١
ٚاياهٓٛيٚ ١ٝ ٛاٯ٫ت ايـٓاعٚ ،١ٝمما صاد ايدني بً ١إٔ اصدٜياد عيذد املياعًُني مل
ٜظِٗ يف رٌ املؼيه٬ت ا ٫اُاعٝيٚ ،١سمبيا ناْيت تًيو ايضٜياد ٠طيببا يف ن يش٠
أعيذاد ايعيياطًني عئ ايعُييٌَ ٚ ،ئ إييِ فاحييت أبيٛاب اهليييش ٠عًيَ ٢ـييشاعٗٝا أَيياّ
ايعٓاؿش ايؼابٖٚ ،١ز َٔ ٙأخدش املؼيه٬ت ايييت ْٛا ٗٗيا ايٝيٖٓٚ ،ّٛيا ٫بيذ َئ
إٔ ت ٛييذ طٝاطييات فعايٝيي ١ياوييٝري ايبٓٝيي ١ا ٫اُاع ٝيٚ ١ريييو برتطييَ ٝبييذأ ايعًييِ ٫
اياعًِ فحظنٚ ،ايفاسم بُٗٓٝا إٔ اياعًِ ُ ٜ ٫ش َا مل ٜهٔ ٖٓاييو اطيا ُاس يًعًيِ
عًي ٢ػييهٌ تهٓٛيٝ ٛياٚ ،إَ ٫ييا ْفييع صٜياد ٠عييذد امليياعًُني َئ د ٕٚإجييياد فييشق
عٌُ تآاطن َع َا هًُ٘ املاعًِ َٔ أفهاس هٔ تدبٝكٗا يف ايٛاقع خت
َٓ ٫يياق إرٕ َيئ فاُييع ايعًييِ َٚيئ إكافيي ١ايعًييِ يًٓٗييٛض بٛاقييع اعاُعييات
ايعشب ١ٝإ َـاف اعاُعات ايعًُ ١ٝأ ٚاملعًَٛات ١ٝيف ايذ ٍٚاملادٛس٠ا
إٕ إكافيي ١ايعًييِ ػايياع عاملٓييا ػييٓ٦ا أّ أبٓٝييا ،فاؿاطييٛب ٚايؼييابهٚ ١اؾييٛاٍ
نًٗا ظٛاٖش تهٓٛيَ ١ٝ ٛعاؿشٚ ،٠بك ٞعًٓٝا إٔ مٛٸٍ رٝاتٓا مبيا ٜٛافيل املٓييض
ايعًُ ٞاؾذٜذٚ ،إٔ ْظع ٢إ توٝري أٚكار اي كاف ،١أ ٚعًي ٢ا٭قيٌ إكيافَ ١يا ٖيٛ
ذٜذ ٚطاس ٨ياٛطٝع فاقٗاٚ ،ػذٜذ فا٫ت اي كاف ١املعاؿش ٠ا
 7ا ملارا ايرتنٝض عًي ٢أدب اـٝياٍ ايعًُيٖٚ ،ٞيٌ ركيا بٛطيع٘ ػذٜيذ اي كافي١
اؿايٚ ١ٝإنظابٗا َضٜذا َٔ اؿ١ٜٛٝخت
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قيذ ٜ ٫هيي ٕٛأدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞأن ييش َيئ ظيياٖش ٠ؼيأٸ عٝاتٓيياٚ ،قييذ ٫
ته ٕٛتًو ايعاٖش ٠مبكذاس ا٭ٌَ ايزْ ٟعكيذ ٙعًٗٝيا يف ػذٜيذ اي كافيٚ ،١يهٓٗيا
ْؼيياط َ ٛييٛدٚ ،سمبييا مل جيييض طييٛس ٙايايييشٜيب بعييذَٚ ،ييع ريييو تؼييخف هلييزٙ
ايعاٖش ٠مسات باسص ٠أظٗشٖا تكذ ِٜإكاف ١ايعًِ املعاؿيش يًكياسٖٚ ،٨يزا عيذ راتي٘
إطٗاّ َِٗ ٚإٕ مل ٜهٔ نافٝا يًٓٗٛض ب كاف ١ا اُاعٝي ١ذٜيذٚ ،٠عًٝي٘ هئ
إٔ تهٖ ٕٛز ٙايعاٖش ٠يف َٛكيع اٖاُياّ ايٓكياد ٚاملفهيشٚ ٜٔاملي كفني عاَيَٚ ١ئ
إِ تـٓٝفٗا كُٔ ا٭ْظام اي كاف ١ٝاملعاؿش٠ا
َٔ ٖٓا نإ ٫بذ َٔ ايادشم إ طري ٠طاين عُشإ اييز ٟاخياف بايايريٝأ
يف فيياٍ ا٭دب ايعًُييٚ ،ٞبييايٓعش إ ْاا يي٘ يف ٖييزا ايبيياب تؼييخف ركٝكييَُٗ ١يي١
فحٛاٖييا أْيي٘ َيئ أٖييِ دعييا ٠اي كافيي ١ايعًُٝيي ١اييييت ظييذٖا يف طًظييًَ ١يئ ايشٚاٜييات
ٚايكـف ،را ٢أَهٔ سطِ َظاس تدٛس ٟيايشبا٘ يف ٖزا ايبابٚ ،نٓيت قيشأت
ي٘ عذدا َٔ ايشٚاٜات ٚايكـفٚ ،أعاكذ أْ٘ يف قــ٘ اي ٬ث اييت ْؼشٖا أخيريا
بعٓٛإ " بذ ٤ايظٓٛات ايعياف " ( ،) 10قيذ قديع ػيٛطا ٚاطيعا باػيا ٙأدبٝي ١اييٓف
ايعًُ ،ٞنُا طٓش ٣فُٝا طٝرتٞا
طاييين عُيييشإ أطيياار ييياَع ٞكيياف يف اهلٓذطييي ١ايافاكييً ،١ٝرييياص دس ييي١
ايذناٛسا َٔ ٙاَع ١عًٝهش ٠يف اهلٓذٜٚ ،عٌُ أطاارا يف نً ١ٝاهلٓذطي ١ظاَعي١
دَؼل ،ي٘ َٔ امل٪يفات ايعًُ : ١ٝايعًِ َٔ رٛيٓيا ٚ /صاس ٠اي كافي ١ايظيٛس،ّ1976 ١ٜ
ْٚافييز ٠عًيي ٢نٛنيين اؿٝيياٚ/ ٠صاس ٠اي كافيي ١ايظييٛس ،ّ1980١ٜيف ايعًييِ ٚاـٝيياٍ
ايعًُيييٚ /ٞصاس ٠اي كافييي ١ايظيييٛسٚ ،ّ1989 ١ٜايهيييٜ ٕٛهؼيييأ أطيييشاس / ٙداس َعيييذ
دَؼل ٚ ،ّ1993ايكذسات اـاسق / ١داس اؿٝا ٠ايكاٖشّ2014 ٠ا
ٚأَيييا يف فييياٍ اٱبيييذار ايكــييي ٞفكيييذ ْؼيييش أسبيييع فُٛعيييات يٮطفييياٍ :
نٛنن ا٭رٚ ،1978 / ّ٬ؿٛت َئ ايكيار ٚ ،1979 /قدي ١ايفليا،1987/ ٤
 ٘ ٚٚايكُش 1991/ا ٚي٘ فإو ٚعؼش ٕٚفُٛع ١قــ ١ٝقـري : ٠ك ٤ٛيف ايذا٥ش٠
املعاُيي ٚ 1980 /١أطييشاس َيئ َذٜٓيي ١اؿهُييٚ 1988 /١تًييو ايًًٝيي ١امليياطش1991 /٠
َٚظارات ايعًُٚ 1992 /١ايظبات اؾًٝذٚ 1992 /ٟإكن يف ذاس اييضَٔ1992 /
ٚخفاٜيا ايييٓفع ايبؼيشٚ 1994 /١ٜاـييشٚب َيئ اؾحيٚ 1995 /ِٝب٦ييش ايعاُيي1996 /١
40

ٚايييز ٟأسعيين ايكشٜيي ١اٯَٓييٚ 1996 /١ػييحٓ ١ايييذَاغٚ /1997 /ايٓفييلٚ 2000 /ابيئ
ايوابٚ 2000/ ١بٛاب ١خإ اـًٚ 2000 /ًٞٝصَٔ ايكبعات املٓافخيٚ 2000 /١ػيفاف١ٝ
أػييييب٘ بايـييييذٚ 2000 /٣اياحيييي ٍٛايهييييبري ٚ 2000/ا٭ؿييييابع ايظيييييش2002 /١ٜ
ٚايعيي ٍ٬ا٭خييشٚ 2002 /٣اَييشأَ ٠يئ عييامل كاًييأٚ 2002 /طٝييٛس ٚطي ايييٓريإ/
ٚ 2002ايبحييث عيئ عييٛامل أخييشٚ 2002 /٣أََٛيي ٫ ١تعييشف ايٝييرغٚ 2004 /طٝييٛس
ايًٝيييٌَ٬َٚ 2004 /يييب ايفٛكييي ٢ايكادَييي ٚ 2005 /١ضٜيييش ٠امليييٛتٚ 2007 /أطيييشاس
ايهآ٥ييات املليي ٚ 2009 /١٦ٝبٝييٛض ا٭فيياع2011 /ٞا ٚيف فيياٍ ايشٚاٜييٚ ١ايكـيي١
يعُييشإ اإٓاييإ ٚعؼييش ٕٚقـييٚ ١سٚاٜييَ ١دبٛعيي : ١ايعييابش ٕٚخًييأ ايؼييُع1979 /
ٚيٝع يًكُش فكشاٚ 1983 /٤خًأ را ض ايضََٔٚ 1985 /ذ ١ٜٓخاسب اييضَٔ1996 /
ٚعيييٛامل َييئ ا٭َظييياخ ٚ 1997 /س يييٌ َييئ ايكييياس ٠املفكيييٛدٚ 1977/ ٠فلييياٚ ٤اطيييع
ناؿًِ ٚ 1997/ايبعذ اـاَعٚ 1988 /ايضَٔ ايـعنٚ 1999 /سٚاد ايهٛنن
ا٭بييش ٚ 1999/أرييضإ ايظييٓذبادٚ 2002 /ا٭صَييإ املعًُييٚ 2003 /١يف نٛنيين
ػييب ٘ٝبييا٭سضً َٚ 2004 /ييث ا٭طييشاسٚ 2004 /ايبييذا ٌ٥املزًٖييٚ 2004/ ١ايفاٝيي١
ا٭غييشاس َٚ 2005/ييضٚ 2005 /ٕٚدٚاَييات اـييٛفٚ 2009 /أٖييٌ ايهٗييأ2009 /
ٚطري ٠ايضَٔ ايكادّْٚ 2015 /ذا٤ات ا٭سض اؿضٚ ،2015 /١ٜٓأخريا بذ ٤ايظيٓٛات
ايعياف 2015/ا
ٚأَييا يف املظييشع فًيي٘ َظييشرٝاإ  :ا٭قٓعيي ١اؿُييشا / ٤ايكيياٖشَ ٚ 2014 ٠ذٜٓيي١
اـ٬ق /دَؼل 2014ا
ٚاملٗيييِ إٔ ٖيييزا ايٓاييياب ايليييخِ ٜٓيييذسب كييئُ طيييٝام أدب اـٝييياٍ ايعًُيييٞ
ايكــٚ ،ٞقذ اص ريو ايٓااب َٔ خ ٍ٬ايايشب ١ايد ١ًٜٛايييت قلياٖا امل٪ييأ يف
أتييٖ ٕٛييز ٙاملٛكييٛعات اييييت تظيياًضّ َعشفيي ١ؽــييٖٚ ،١ٝييزا َييا تييٛافش يًُ٪يييأ
املخاف بررذ فشٚر اهلٓذطيَ ،١شاريٌ ػشٜبٝي ١عيذ ٠تٓيٛر َئ خ٬هليا ْاا ي٘ تٓٛعيا
مشٌ كشٚب ايهااب ١ايكــ ١ٝناف ،١فٛجل يف عامل املظشع ظشرٝاني اإٓياني
ْؼييشُٖا يف دَؼييل ٚايكيياٖش ٠طييٓٚ ،2014 ١نييإ طاييين عُييشإ يف أإٓييا ٤عًُيي٘
ايدٜٛيٌ يف َعييرتى ايكـيي ١قييذ ْؼيش عييذدا َيئ ايهايين ايعًُٝي ١نُييا أػييشْا ْفييا،
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فاهاًَت يذ ٜ٘ايايشب ١ظٓارٗٝا ا٭دبٚ ٞايعًُٖٚ ،ٞيزا يعُيش ٟنيإ ايظيبن يف
غييضاس ٠إْاا يي٘ ٖييزا َيئ ٗييَٚ ،١يئ ٗيي ١أخييش ٣أنظييب٘ ايكييذس ٠عًيي ٢املٛاظبيي١
ٚا٫طيياُشاس يف ارييرتاف فيئ أدب اـٝيياٍٚ ،ايييز ٟإبايي٘ يف ٖييزا اعيياٍ نُييا أس٣
أَشإ  :املعشف ١ايعًُ ١ٝاياخــٚ ،١ٝاملٖٛب ١اييت َاحت َٔ َعني َعاسف َآٛع١ا
6ا متٝضت قـف عُشإ املظُا ٠ببذ ٤ايظٓٛات ايعياف بظشد قــ ٞمماع،
رييو ٭ْي٘ عيشض أريذاإٗا عشكييا طًظيا َئ د ٕٚاٱغيشام يف ايافـي٬ٝت اؾاْبٝيي١
اييت هٔ إٔ تفات تًو ا٭رذاث فاؼيشد تشنٝيض ايكياس ،٨فُئ خي ٍ٬ايبظياط١
املآاٖ ١ٝعشض يف قـا٘ ا٭ ٚممشات ايشعن رها ١ٜػخٛق كياقت بٗيِ أسض
ب٬دِٖ ،فعضَٛا عً ٢اهليش ٠إ ب٬د أخشَ ،٣ئ د ٕٚإٔ تيزنش ايكـي ١ا٭طيباب
ايذاعٝيي ١إ ريييو ،بٝييذ أْٗييا تؼييري بعييذ ريييو إٔ ايؼخـييٝات ايشٝ٥ظيي ١نٗاػييِ
ٚط٬ف ايًز ٜٔعاػا ػاسب ا اُاع ١ٝقاط ١ٝيف بًذُٖا ففإشا ايفشاس َع َئ إيشٚا
اهلشب َٔ بًذاِْٗ ا ٚيف أإٓاٚ ٤قٛفِٗ عً ٢اؿٛا ض تٓؼر ع٬قي ١غشٜبي ١بيني ايؼياب
ٚايفاا ٠اييت راٚيت ايذخ ٍٛإ ايبًذ اؾذٜيذ يهئ طًبٗيا ٛبي٘ بيايشفضٚ ،ريني
تشا عييت اطيياٛقفٗا ٖاػييِ ٚطييرهلا عيئ ايظييبن ،إييِ اقييرتع إٔ تعٝييذ ايهييش ٠يعًييٗا
تاُهٔ َٔ ايذخٚ ،ٍٛقذ عشض عًٗٝا إٔ تذخٌ َع٘ بـفاٗا ص ٚي ١يي٘ٚ ،قيذ متيِ
ٖاػِ بظشع ١إ شا٤ات ايذخ ٍٛؼت ٖزا املظُ ٢فٓيحا يف ا اٝياص اؿيا ض ا٭ٍٚ
بعذ إ شا ٤فحٛؿات دقٝك ١بدشٜل أ ٗضَ ٠عكذ ،٠تهؼأ غٛاَض َا خبير ٙنيٌ
ٚارييذ َُٓٗييا يف رانشتيي٘ خيي ٍ٬رٝاتيي٘ املاكييٖٓٚ ،١ٝييا ٜدًييع ٖاػييِ بٛاطييدٗ ١يياص
ايهؼييأ عًيي ٢تفـيي٬ٝت رٝييا ٠طيي٬ف ،نُييا تدًييع ٖيي ٞبييذٚسٖا عًيي ٢تفـيي٬ٝت
رٝات٘ٚ ،تهاؼأ ط٬ف نُا ٜهاؼأ ٖاػِ إٔ رٝاتُٗا املاكيَ ١ٝاؼيابَٗ ١ئ
ٗييَ ١ييا ناْييا ٜعاْٝاْيي٘ َيئ ظًييِ ا اُيياع ٞفـييًت ايكـيي ١فٝيي٘ٚ ،بعييذ إٔ ػيياٚصا
اؿٛا ض را ضا بعذ خشٚ ،يف نٌ ريا ض خيليعإ يًفحيف اييذقٝلٜ ،اُهٓيإ
أخيريا َئ دخي ٍٛايبًيذ اؾذٜيذٜٚ ،عًيِ ٖاػيِ باملـيادف ١أُْٗيا مل ٜيذخ ٬إ تًييو
ايييب٬د د ٕٚإٔ ٜييذفعا فٓييا باٖعييا ،إر صسعييت يف أرؼييا ٘٥خٜ٬ييا تآيياَ ٢يف نبييذٙ
متٗٝذا ٫طا٦ـاي٘ ٚصسع٘ يف ظذ أريذ اؿاخاَياتٚ ،أَيا طي٬ف فكيذ صسعيٛا يف
سبٗيا بٝلييًَ ١كحييَ ١ئ غييٛس٬ٜا ٚيف ْٗاٜيي ١ايكـيٜ ١فًييت بديي ٬ايكـيَ ١يئ قبليي١
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ا٭ ٗييض ٠اٱيهرتْٝٚييٚ ١املخاييرات ايعًُٝيي ١ايذقٝكييًٜٚ ١ييٛرإ إ بيي٬د أخييش ٣بعييذ إٔ
تيياخًف طيي٬ف َيئ بًييٗا بعييذ عًُٝيي ١جيشٜٗييا هلييا أرييذ ا٭طبيياٚ ،٤تظيياُش عيًيي١
اؿٝا ٠يف طٛس َٔ إر ٜٓاٗي ٞبُٗيا املدياف إ بٝيت سٜفي ٞؼيأ بي٘ اـليش ٠بعٝيذا
عٔ كارات اهلٓذط ١ايٛساإٚ ١ٝؿٓاع ١املخًٛقات املؼ١ٖٛا
ٖز ٙايكـ ١تًخف َرطا ٠اٱْظإ يف ايبًذإ املاخًف ،١ايز ٟمل جيذ يف بًيذٙ
رٝا ٠نش ٚ ،١قذ راست بي٘ ايظيبٌ ياًكي ٞبي٘ عًي ٢أعاياب اييذ ٍٚاملاكذَي ١ايييت ٫
ْعييشف عيئ ركٝكاٗييا طيي ٣ٛػييعاسات بشاقيي ١تشٗ ٚييا ٚطييا ٌ٥اٱعييٖٚ ّ٬يي ٞتاوٓيي٢
باؿشٜات ٚايذ كشاطٚ ١ٝركٛم اٱْظإٚ ،ايكـ ١ؼا ٍٚنؼأ ٖزا ايضٜأ ٚتًو
اـذٜع ،١فايعامل املاكذّ عً ٢رذٸ تعبري ايكـي ٫ ١هاياب َئ عاملٓيا املاخًيأ طي٣ٛ
عٓٝات  ٜبت َئ خ٬هليا لياع ػاسبي٘ ايعًُٝي ،١إْي٘ عا ي ١إ كًٛقيات كارٜي١
جيييشب َيئ خ٬هلييا َبار يي٘ يف اهلٓذطيي ١ايٛساإٝييٚ ١ا٫طآظيياخ ٚايا٬عيين يف ا٭ ٓيي١
ٚػشٜن ايعكاقري ٚغريٖا ا
إٕ يف ايكـيي ١ؿييٝو ١ؼزٜشٜييَُٗ ١يي ،١فحٛاٖييا إٔ ريياَ ٫يئ اياييٛرؽ جيايياع
ايعامل املاحلش ،٭ْٸ ٘ مل ٜعيذ ٜكي ِٝيٲْظياْٚ ١ٝصْيا ،أ ٚأْي٘ كيح ٢بهيٌ ايكي ِٝيف
طب ٌٝاياهٓٛيٝ ٛآٖٚ ،ايو أْاغ ن ش جيًٖٗ ٕٛز ٙاؿكٝك َٔ ١أ ٌ ريو نإ
أدب اـٝاٍ ايعًُٜ ٞؼحٔ ٚع ٞايكياس ٨بًيَ ٕٛئ املعشفي ١ايعـيش ١ٜرايٜ ٫ ٢هيٕٛ
َظاو ٬يف عامل ٜ ٫عشف عٔ ركٝكا٘ ط ٣ٛػعاسات بشاق١ا
ٖييز ٙايكـيي ١يٝظييت قفييض ٠يف اـٝيياٍ ٭ٕ هلييا ْعييا٥ش يف ايٛاقييعٚ ،قييذ مسعٓييا
رهاٜات ن ري ٠عٔ ٖزا املٛكٛر٫ٚ ،طُٝا َا اتـيٌ بايياس ٠ا٭علياٚ ٤ايا٬عين
باؾٓٝييات ايبؼييشٚ ١ٜغريٖيياٚ ،قييذ ٚقييع أػييخاق ن ييش كييحٖ ١ٝييزا ايلييشب َيئ
اياييٛرؽ٫ٚ ،طييُٝا ايؼييباب ايييزٜ ٜٔظييافش ٕٚإ ايييب٬د ايوشبٝيي ١بوييشض ايعُييٌ أٚ
ايذساط ١ا
تٓبع أُٖٖ ١ٝزا ايً َٔ ٕٛا٭دب بكذست٘ اٱقٓاع ،١ٝفٗ ٫ ٛخياطين ايكياس ٨إ٫
َيئ خييَ ٍ٬عشفيي ١ؽــيي ١ٝدقٝكييَ ١دًعيي ١عًييَٓ ٢يييضات تهٓٛيٝ ٛييَٚ ،١يئ ٖٓييا
هئ إٔ تٓاكيٌ ٖيز ٙاملعياسف إ ايكياس ٨ياخًييل يذٜي٘ إكافي ١عًُٝيٖٓٚ ،١يا هكييل
اياخٝٝييٌ أقـيي ٢غاٜاتيي٘ ايٓفعٝيي ،١أمل ٜييذر ابيئ سػييذ َٓييز أصَٓيي ١بعٝييذ ٠إ اـٝيياٍ
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املكٝذ باملعكٚ ،ٍٛنزا ايفاساب ٞايز ٟدعا إ خٝاٍ ٜٓ ٫اقض اؿكا٥لخت
تعاُذ ايكـ ١عً ٢تكٓ ١ٝطشد ١ٜتاُ ٌ باعشٜض ايؼخـيٝات ايفاعًي ١يٮ ٗيض٠
ايزن ،١ٝايييت تهؼيأ خفاٜاٖيا ٚتٓيبؽ تاسخيٗيا املخبي ٤ٛيف قيشاس ٠اييزانش ،٠إر
ا٭ ٗييض ٠تفحييف اٱْظييإ ،ياحيي ٍٛغٛاَلي٘ إ ؿييفحات َكييش ٠٤ٚبٛكييٛعٖٚ ،ييزٙ
ا٭ ٗض ٠يٝظت َظاخذَ ١هلز ٙايوا ١ٜيف رذٚد َا ْعشفي٘ ايٝيٚ ،ّٛيهٓٓيا يف ايٛقيت
ْفظ٘ ْ ٫ؼو يف ٛ ٚد ٖز ٙاياكٓٝي ١يف رٝاتٓيا اؿايٝي ١أ ٚاملظياكبً ،١ٝطامليا مسعٓيا
إٔ ٖٓايو أ ٗض ٠متٝض بـُات أعيني املظيافش ٜٔيف املدياسات ،فٗيز ٙتكٓٝيَ ١ااري،١
ٖٚييز ٙاملظييريَ ١ييا جيعييٌ َيئ اـٝيياٍ ايعًُييٚ ٞاقعييا ،إر ٖٓايييو َييا هيئ تظييُٝا٘
باملُاسط ١ايعًُ ١ٝاييت تكابٌ يف اٯداب اياكًٝذ ١ٜاملُاسط ١اؾُايٚ ،١ٝايفاسم بُٗٓٝا
إٔ املُاسط ١ايعًُ ١ٝيف أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞتٓدي ٟٛعًي ٢عٓـيش إدٖياؾ ٜفلي ٞإ
يَ َٔ ٕٛعشف ١ممهٓ ١ايٛقٛر ،يف ك ٤ٛاؿاي ١اياكٓ ١ٝاملزًٖ ١اييت ؼأ عٝاتٓيا،
ٚأَا املُاسط ١اؾُاي ١ٝفآد ٟٛعً ٢عٓـش إعيابٜٓ ،ب ل َٔ خ ٍ٬تٛطيٝع خٝياٍ
املاًك ٞيري ٣ا٭ػٝا ٤ايعاد ١ٜاييت ٜشاٖا يف رٝات٘ ايٛاقعٚ ١ٝقيذ يبظيت إٛبيا هي،٬ٝ
نإ قذ خًع٘ ايفٔ عًٓٝا ،يزيو ق ٌٝإٕ ايفئ خيًيل اؾُياٍ امل ٛيٛدٚ ،هليزا مئ
عا  ١دا ١ُ٥إ فٓإ ٜبـشْا مبٛاكع اؾُياٍ فُٝيا رٛيٓياٚ ،أس ٣أْٓيا عا ي ١إ
اؾُاٍ ٚاملعشف ،١أمل ٜكٌ ايف٬طيف ١إٕ اؾُياٍ يف ايفئ ٜعيذٍ اؿكٝكي ١يف ايعًيِ،
ٚايظ٪اٍ املِٗ ٌٖ ٖٓايو رذٚد بني ايفٔ ٚايعًِ ٫ٚطُٝا ايفًظف ١خت
ٚكع ْكاد ن ش رذٚدا بني ايفٔ ٚايفًظف ٖٞٚ ،١رذٚد مل تهئ فُٝيا أس،٣
تٓٗض فاسقا ٖٛشٜا بُٗٓٝيا ،٭ٕ ايفئ يف ركٝكاي٘ ٜؼيٌُ ايفًظيفٚ ،١عًيِ اؾُياٍ
ػاٖذ عً ٢ريو ٭ْ٘ ٜذخٌ يف فًظيف ١ايفئٚ ،أَياس ٠أخيش ٣تؼيخف يف ٖيزا ايبياب
تكًف ايفٛاسم بيني ايفئ ٚايفًظيف ١تاُ يٌ بهاياب فئ ايؼيعش ٭سطيد ٛاييزٚ ٟكيع
ف ٘ٝأطع ايفٔ اٱْظياْٚ ،ٞإ ٜي ّٛايٓياغ ٖيزا مل ٜظيادع ايعكيٌ ايبؼيش ٟؽديٞ
سا ٤أسطد ٛيف ايفٔ  َٔ ٖٛٚسٚ٩غ ايفًظف ١اٱْظاْ١ٝا
يكيييذ ٚكيييع أسطيييد ٛريييذا بيييني ا٭دب ٚاياييياس ، ٜفيييزنش إٔ ا٭دب ممهييئ
اؿذٚثٚ ،ايااس ٜرادث بايفعٌٚ ،يف ٖزا اعياٍ لي ٞا٭دب ايعًُي ،ٞإْي٘ أدب
ممهيئ اؿييذٚثَ ،يئ أ ييٌ ريييو عييٌ يٓفظيي٘ تكٓٝيي ١تفشقيي٘ عيئ تكٓٝييات ا٭دب
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اياكًٝذ٫ٚ ٟطُٝا يف َظري ١ايكف ،را ٢بآا ْكشأ ايؼخـٝات َٔ خي ٍ٬ا٭ ٗيض٠
ٚاملخارات ايعًُْ ٫ٚ ،١ٝكشٖ٩ا َٔ خَ ٍ٬ا ٜكٛي٘ ايظياسدٚ ،قيذ اعاُيذت قـيف
طاين عُشإ عاَي ١عًي ٢تًيو اياكٓٝي ،١إر ًٜحيغ ايكياس ٨إٔ خي ٝايظيشد ٜبيذأ َئ
رييذث عيياد ،ٟنُييا ٖيي ٛايؼييرٕ يف قـييا٘ " ممييشات ايشعيين" إر تـييٛس هاعييَ ١يئ
ايٓياغ املٗيا شٜ ٜٔـيدف ٕٛأَياّ ريا ض يًافايٝؽٜٚ ،اديٛس ٖيزا املؼيٗذ َئ خيٍ٬
يكاٖ ٤اػِ بظ٬ف ،إِ لِ عٔ ريو ايًكا ٤صٚاب ؿٛس ٟفشكيا٘ ايعيشٚف يٝهيٕٛ
ٚط ١ًٝياظٗ ٌٝدخ ٍٛط٬ف إ ايب٬د اؾذٜذٚ ،٠املفاسق ١إٔ طي٬ف تظيرٍ ٖاػيِ
عيئ تفـيي٬ٝت رٝاتييَ٘ " :ييا قـيياو ٜييا ٖاػييِ ٚملييارا تٗييا ش خت ااا فٝكيي ٍٛهلييا  :نُييا
تٗا ش ٜٔااا رذإٝين عٔ ْفظو ااا قـيت طًٜٛيٜ ١يا ٖاػيِ ( ،)11إيِ ٜيزنش ٖاػيِ
ػييزسات َيئ رهاٜايي٘ ايبا٥ظييٚ ١قبييٌ إٔ ٜاُٗيياٜ ،بًوييإ اؿييا ض ٚفٝيي٘ ريياسغ قييابع
خًييأ ٗيياص اؿاطييٛبٚ ،راملييا دفييع ٖاػييِ ييٛاص طييفش ٙإيٝيي٘ قيياٍ ييي٘ :أْييت ٖاػييِ
ايٓاؿش ااا  33عاَا ااا صَش ٠ايذّ  + aااا سَض اؿُض ايٓ r b 2\3 ٟٚٛااا()12ا
ٚعٓذَا بًوا اؿا ض ايااي " ٞدخٌ ٖاػِ إ ايبٛابي ١اٱيهرتْٝٚي ،١فياب ايبياب
ٚطاست ب٘ أسكٝاٗا ،را ٢تٛقفيت أَياّ ٗياص ،فيشأ ٣عذطيات ؼي ٝبي٘ َئ نيٌ
اْن ٚٚ ،يذ ؿيٛسَٛ ٙصعي ١عًي ٢أ ٗيض ٠تًفضْٜٝٛي ١عذٜيذ ،٠سأٖٝ ٣هًي٘ ايععُيٞ
ٚأرؼاٚ ٙ٤سأ ٣عٚ ٘ٝٓٝأرْٚ ٘ٝدَاغ٘ ااا()13ا
ٖٚهييزا تٓاكييٌ ايؼخـييٝاإ ايشٝ٥ظييٝإ يف ايكـييَ ١يئ رييا ض إ رييا ض،
ٜٚاياٚصإ ا٫خاباس بعذ ا٫خابياسٜٚ ،عشكيإ عًي ٢أ ٗيض ٠دقٝكي ١رنٝي ،١تهؼيأ
أدم َيييا ٜليييُشإ َييئ َؼييياعش ٜٚيييذخشإ يف رانشتُٗيييا َييئ ػييياسب ٚ ،يييٰٕ
ا٫طاُاسات ٚجيٝبإ عٔ ا٭ط ١ً٦إ إٔ ٜذخ ٬اخابياسات اييذَاغ َئ خي ٍ٬أ ٗيض٠
تكييشأ ا٭فهيياس فٝدًييع نييٌ ٚارييذ َُٓٗييا عًيي ٢رٝييا ٠اٯخييش َيئ خيي ٍ٬ا٭ ٗييض٠
ايزنٝيي " ،١ناْييت طيي٬ف تشاقيين َييا جيييش ٟيف ا٭ ٗييض ٠اييييت تكييشأ دَيياغ ٖاػييِ،
ٜٚبذ ٚإٔ ٖاػِ عاْ ٢يف رٝات٘ ،نرْين أساٜ ٖٛٚ ٙعاْٞااا"()14ا ٖٓٚيا تاخًيٌ قـي١
ٖاػييِ ايٓظييٝأ ايظيييشد ٟايعيياد ،ٟيٝعٗيييش طييشد تكيييين بدييشم اؾٗييياص ايييزٜ ٟكيييشأ
ا٭فهاس املخاضْ ١يف دَاغ٘ ،أ ٟايظيشد بدشٜيل اؿاطينٚ ،ايؼخـي ١ٝايكــي١ٝ
ط٬ف تاابع تفـ٬ٝت ايظشد ٚتافاعٌ َعٗا داخٌ ايٓظٝأ ايظشد ٟايعياّ ،إيِ ٜيرتٞ
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دٚس ط٬ف ياعشض عً ٢اؾٗاص فاعٗش تفـ٬ٝت رٝاتٗا ايظيابكٖٚ ،١اػيِ ٜشاقين
ريوٜٓٚ ،اٖٗ ٞزا املؼٗذ با بٝت راٍ َؼرتن ١بني ايؼخـٝاني ،تهيٚ ٕٛػيٝي١
َٔ ٚػا٥أ ايٛرذ ٠بُٗٓٝاٚ ،رذ ٠املرطا ٠أعين ،ريو ٭ُْٗا تعشكا يعًِ ا اُياعٞ
نإ طببا يف اغرتابُٗا عٔ ٚطُٓٗا ،بٝذ إٔ ٚرذْٛ َٔ ٠ر خيش تاحكيل َئ خيٍ٬
خٛض ػشب ١ايوشب ١اييت تعُل إرظاطُٗا مبرطا ٫ ٠ؽـُٗا ٚرذُٖا فحظن بٌ
تؼٌُ َـا٥ش املورتبني ايز ٟخيلع٫ ٕٛباضاص اعاُعات اياهٓٛي ١ٝ ٛعاَ١ا
ٖٓٚيا تاٛقييأ ايكـيي ١عٓيذ ايظييعاد ٠ايضا٥فيي ١اييييت تايًي ٢بـييٛس ْٝيي ١يًُورتبييني
"قشست دٚيآا ايععُ ٢إٔ تفاب يهُا رساعٗٝاٚ ،تكذّ يهُيا َٓيض ٫أْٝكيا بهاَيٌ
أإاإي٘  ٚعُي ٬يهيٌ َٓهُيا يف َشنيض ايبحيٛثٚ ،يف َذٜٓيٖ ١اد٥ي ١هًٝي ١ااا()15ا
غري إٔ تًو ايظعادَٓ ٠كٛؿ ١٭ْٗا باٖع ١ايي ُٔ ،فظيشعإ َيا أخيزت تعٗيش ْايا٥أ
اياياسب ايعًُ ١ٝاييت أ شٜت عًٖ ٢اػِ " اْعش ٜا دناٛس  ٕٛاـً ١ٝاملضسٚعي ١يف
نبييذ ٙبييذأت تاهيياإشااا ()16ا ٚأَييا ص ٚايي٘ طيي٬ف فكييذ صسعييت يف سبٗييا" بٝليي١
ًَكحْ ٖٞ ١ااب اطآظاخ بٜٛل ١غٛسَ ٬ٜيع رٛٝاْيات َٜٓٛي ١بؼيش١ٜااا ايويٛس ٬ٜسَيض
يًك ٠ٛاؾظذٚ ١ٜايبؼش ٟاملافٛم ايز ٟأخزْا َٓ٘ ايٓداف ،من ٛأنر عًُيا ٤ايفًيو
عٓذْا ،مٔ ْشٜذ ٖيٓٝا قٜٛا خاسم ايزنا ٤ااا()17ا
َٔ ػيرٕ ٖيز ٙاياكٓٝي ١ايظيشد ١ٜدفيع املاًكي ٞإ أتي ٕٛػشبي ١ؽًٝٝٝيَ ١ئ ْيٛر
ذٜييذ ،إر مل ٜهيئ اـٝيياٍ ايعًُيي ٞيف ٖييزا ايييٓف َٓكدعييا عيئ ايٛاقييع ايعًُييٞ
املعاؿشَٚ ،ع ريو ف ٬اًيو قيشا ٤ا٭دب أفيل اْاعياس ٜديابل خٝيا٫ت اييٓف ،٭ٕ
ايكاس َٔ ٨خ ٍ٬عًُ ١ٝاياٛاؿٌ ا٭دبٜ ٞاٛقع فشٜات أريذاث متلي ٞبي٘ عياد ٠يف
طٝام ايٛاقع ا ٫اُاع ٞيف رذٚد ع٬قات َعٗٛدٚ ،٠أقـَ ٢يا هئ إٔ ٜذٖؼي٘
يف ٖزا ايظيٝام ؼًيٌ تًيو ايع٬قيات بدشٜيل ايعبيث فُٝيا ٖي ٛساطي َٓٗيا ٚاـيشٚب
عُا َٖ ٛريٛف ،أَا اياخٖٓ ٌٝٝا فٜٗ ٛكٛد املاًك ٞإ ٚاقع عًُ ٞكايرٚ ،ٟييٝع
يذ ٣ايكاس ٨سؿيٝذ عًُيٜٛ ٞا ي٘ بي٘ ٖيزا اييٓفَ ،ئ أ يٌ رييو هيذث َيا ٜظيُ٘ٝ
أؿحاب ْعش ١ٜاياًك ٞباخا٬ف أفل اْ٫اعاسٖٓٚ ،ا هٔ تذ٬َ ٜٔٚرع،١َُٗ ١
تاـييٌ برٚكييار اياًكيي ٞ٭دب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞعاَيي ،١فًًكييشا ٤عظيين َظيياٜٛاتِٗ
أٚكيار يًاًكيي ،ٞفايكيياس ٨ايٓاقيذ ٜاًكيي ٢أدب اـٝيياٍ ايعًُي ٞيف ني ري َيئ ا٭رٝييإ
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َاُظها مبعاسف٘ إصا ٤املكشْٚ ،٤ٚادسا َا ٜليع قٓاعاتي٘ إصا ٤اييٓف املكيشَٛ ٤ٚكيع
توٝري ،يزا قش ٨ريو ا٭دب َئ قبيٌ ْكياد ن يش قيشاَ ٠٤اـيًب ١ريافعٛا فٗٝيا عًي٢
أفل اْاعاس كايأ متاّ املخايف ١ملا تكٛي٘ ْـيٛق ا٭دب ايعًُيٖٚ ،ٞيزا ٖي ٛطيبن
سفلييِٗ ٖييزا ايلييشب َيئ ا٭دبا ٚنييإ َيئ املفييرتض إٔ ٜلييع ايٓاقييذ يف ريياٍ
اخا٬ف أفل اْ٫اعاس قٓاعات٘ َٛكع توٝري ،٭ٕ أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞخياطن ايكشا٤
عً ٢اخا٬ف َظاٜٛاتِٗ بـٛس قذ ؽايأ تٛقعياتِٗٚ ،هليزا جيين أٜ ٫ليع ايكياس٨
اػرتاطات إ شا ١ٝ٥عً ٢املكش ٤ٚطامليا إٔ اخيا٬ف ا٭فيل ٜفلي ٞإ ػيَ ٤ٞئ عيذّ
ا٫عرتاف بٛ ٛد ايٓفٚ ،ا٭ؿٌ إٔ ايٓف طامليا أْي٘ ظٗيش فٗي َٛ ٛيٛد بايليشٚس،٠
يزا نإ ٫بذ َٔ إتار ١اعاٍ يي٘ يٝرخيز رعي٘ َئ اؿٝياٚ ،٠دأب املاًكي ٞيف ٖيزٙ
اؿيياٍ إٔ ٜييافِٗ َييا ٜعٗييش ٙايييٓف َيئ أفييل اْاعيياس ذٜييذ ،يٝحكييل فعييٌ اياخٝٝييٌ
غاٜات٘ا
ايييٓف ايعًُييٜ ٞلييع ايكيياس ٨أَيياّ خٝيياسات ؿييعب ،١٭ْيي٘ ٜظيياًضّ أفييل اْاعيياس
خيياق قييا ِ٥عًييَ ٢عشفيي ١عًُٝيي ١ركٝكٝييَٚ ،١يئ إييِ هيئ ايكيي :ٍٛإٕ اٱػييهاي١ٝ
ايٓاه ١عٔ تًكي ٞأدب اـٝياٍ ايعًُي ٞتاُ يٌ مبكيذس ٠املاًكي ٞعًي ٢قبي ٍٛايآٜٛعيات
ايظييشدٚ ١ٜايافـيي٬ٝت ايعًُٝيي ١كيئُ إطيياس َفٗيي ّٛايظييشد ايكــيي ٞايعيياّ ،ايييزٟ
ػهٌ أٚكياعا تكًٝذٜي ١يًاًكيَ ٞئ خي ٍ٬تياس ٜايظيشد ْفظي٘ ،فيٓحٔ عًُٝيا ْاياب
تاس ٜط َٔ ٌٜٛاياًك ٞايظشد ٟايز ٫ ٟخيشب عٔ رٝض َٓدل اياكًٝذٚ ،هليزا نيإ
عً ٢ايٓف ايعًُ ٞإٔ ٜذافع عٔ ٛ ٚد ٙيف كَ ٤ٛا ٜٛا ٗ٘ َئ ؼيذٜاتٚ ،أظئ إٔ
املظارات اييت ػوًٗا إ اٯٕ يف أرٖإ ايؼباب َ٪ػش إجيابٜ ٞذٍ عً ٢إٔ فايي٘
طٝاظع َظاكب ،٬٭ْ٘ أدب َظاكبً ٞباَاٝاصا
 8ا يف ايكـيي ١اي اْٝييَ ١يئ فُٛعيي ١عُييشإ املظييُا ٠ببييذ ٤ايظييٓٛات ايعيييياف
ٜاحذث ايهاتن عٔ سرً ١أدٜن امس٘ أطعذ يف رافًَ ١ع هيع َئ ايٓياغ ،يٝكيذّ
قاكش ٠يف بًذ فاٚسٚ ،يف ايدشٜل ٜٗا ِ اؿافً ١قدار ايدشٜيل ٜٚكاادْٗٚيا مبئ
فٗٝييا إ َهييإ فٗيي ،ٍٛبييذا هلييِ بعييذ ريييو َشنييض أعيياث كييخُاٜ ،يياِ فٝيي٘
اطا٦ـاٍ أعلا ٤املخادفني ٚبٝعٗاٚ ،إ شا ٤ا٫خاباسات ايعًُٝيٚ ١ايذٚاٝ٥ي ١عًي،ِٗٝ
ٚبايفعيٌ تظارؿييٌ نًٝي ١ايبدييٌ أطيعذ ٜٚكادييع قظيِ َيئ نبيذٚ ،ٙيف ْٗاٜيي ١ا٭َييش
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ٜاُهٔ َٔ اياي ٍٛيف املشنض مبشافك ١املُشك ١دٜٓا اييت تؼشف عًًٜٚ ،٘ٝاك ٞيف
أإٓا ٤رييو بعيذد َئ ايؼخـيٝات نؼخـي ١ٝايعيامل املخياف ببحيٛث اـًٝيٚ ١قيذ
رذإ٘ عٔ عًُ٘ يف املخار قا ": ٬٥ها ٟٛاملهإ عً ٢فاٖش إيهرتْٝٚيَ ١اديٛس٠
تهبريٖا ٜـٌ إ املًٝيْٛني ،عٝيث هئ َاابعي ١أػيشط ١ايـيبوٝات ٚاؾٓٝيات
املخاًف ١ااا( ،)18إِ ٜدًع عً ٢أعلا ٤بؼشَ ١ٜـيٓٛع ١يف كايرات ايرٚفٛطيٛس ":
سأ ٣أعلا ٤بؼشَٛ ١ٜكٛع ١يف أٚإ ص ا  ١ٝتظبب يف طٛا ٌ٥ػفاف ١ااا إْٗا أعلا٤
بؼش ١ٜجيش ٟاطآظاخٗا ياـبب أعلا ٤بذ ١ًٜفُٝا بعذ ااا ()19ا
تايً ٢يف ٖز ٙايكـ ١ايش ١ٜ٩ا٫طاباق ،١ٝإر ػيش ٟأريذاإٗا يف اييضَٔ ايكيادّ
أ ٟيف طٓٚ ،2022 ١قذ تٓبيرت ايكـي ١بيرٕ ٖٓاييو إَهاْٝي ١ٱجيياد ْٗاٜي ١يٲػياس
با٭علا ٤ايبؼش ،١ٜبدشٜل تـٓٝع أعلا ٤بذ ١ًٜيٮعليا ٤اياايفي ١أ ٚاملؼيٚ ،١ٖٛيف
صَٔ ايكـيٜ ١احيذث ايهاتين عئ رادإي ١ييضسر دَياغ دَي ٞيهئ تًيو ايايشبي ١مل
تٓيب ،٭ٕٸ ايعًُا ٤مل ٜاحهُٛا يف من ٛايذَاغ ايز ٟصسر يدفيٌ ألباي٘ اييذناٛس٠
عاٜذ ٖٞٚ ،٠أطاار ٠اَع ١ٝؼُيٌ دنايٛسا ٙيف عًيِ اـًٝيٚ ،١قيذ طيشدت قـياٗا
يًبدييييٌ أطييييعذٚ ،رنييييشت ييييي٘ نٝييييأ ق اخاديييياف صٗ ٚييييا املٗٓييييذغ يف فيييياٍ
ا٫تـييا٫تٚ ،بعييذ ريييو اطيياذس ت يًعُييٌ يف ٖييزا املشنييض املؼييب ٙٛايييز ٟتييذٜشٙ
عـيياب ١إسٖابٝيي ١ؽادييأ ايٓيياغ ٚتظارؿييٌ أعلييا ،ِٖ٤نُييا ؽادييأ ايعًُييا٤
ٚأؿييحاب اياخــييات ايعًُٝيي ١ايٓييادس ٠يًعُييٌ يييذٜٗا ،تكيي ٍٛايييذناٛس ٠عاٜييذ ٠يف
ٚؿأ راٍ ابٓٗاٚ ":يذت طف ٬غشٜبا ،أػب٘ بش ٌ ْاكيأ ،ييٝع يي٘ َعٗيش طفيٛيٞ
ٚبعييذ إ٬إيي ١أػييٗش بييذأ بييايه ،ّ٬إييِ ايهاابيي ،١إييِ فظييش ايعذٜييذ َيئ بشفٝييات
ا٫تـا٫ت ٚأخز ٜاكذّ بايظٔ بظيشع ١راي ٢ؿيحٛت َٜٛيا ٭ يذ ٙإ ياْيب طفي٬
َظٓا قـيري ايكاَي ١نيبري اييشأغ ،قياٍ يي : ٞمليارا  ٫تعديٝين َكٜٛيات راي ٢أقياّٚ
املٛت يف داخً ٞخت
ٖٓييا تهُيئ َؼييهً ١ايعًييِ إر ٜ ٫ييضاٍ ايعًُييا ٤يف رييري ٠إصاَٛ ٤ا ٗيي ١املييٛت،
ٚؿحٝب إٔ ايعًِ  ٚيذ رًي ٫ٛيٮعليا ٤ايبؼيش ١ٜاياايفيٚ ١املؼي ،١ٖٛإ ٫أْي٘ ٜ ٫يضاٍ
عا ضا عٔ إجياد رٌ ملؼهً ١املٛتٚ ،امل ري إٔ أدب اـٝاٍ ايعًُٜ ٞشٜيذ إٔ ٜاكيذّ
ايعًِ يف ٖزا اعاٍ ،فري ٟٚيٓا أْي٘ دخيٌ يف كياض ايايشبي ١يف ٖيزا اعياٍ ،أَيا
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ايٓاييا٥أ نُييا تكيي ٍٛقـيي ١عُييشإ ٖٓييا فًٝظييت قظيي ١َٛبعييذٚ ،رايي ٢ايييضَٔ اٯتييٞ
ايكشٜن طٝبك ٢يف إطاس ايايشٜنَ ،ئ أ يٌ رييو مل توًيل ايكـيٖ ١يز ٙايكلي ١ٝبيٌ
عًاٗا َفاٛر ،١يٝبك ٢ايـشار قاُ٥يا بيني ٖيزا ا٭دب ٚقاسبي ١ايفظياد ٚاملفظيذٜٔ
يف ا٭سض نٗ ٤٫٪ايزٜ ٜٔاا ش ٕٚيف ا٭علا ٤ايبؼشٚ ،١ٜبٓٝي٘ ٚبيني اييضَٔ ايكيادّ
بو ١ٝإجياد رً ٍٛعًُٝي ١ملؼيه٬ت اٱْظيإ عاَيٚ ١عًي ٢سأطيٗا ا٫طياو ٍ٬بزسٜعي١
ايبحث ايعًُٞا
9يي ايكـ ١ا٭خري ٠يف ٖز ٙاعُٛعٚ ١مست برمساى ايبحري ٠ايظٛدا ،٤تاحيذث
عٔ َؼهً ١اياًٛث ايٓاه ١عئ املخًفيات ايـيٓاع ،١ٝإر تـيٛس رياٍ قشٜي ١ؿيوري٠
توف ٛعً ٢ػ عري ٠نبريٚ ،٠طشعإ َا ٜهاؼأ ايدبٝن سابب ٚصَ ً٘ٝطعذ إاس
اياًيييٛث َييئ خييي ٍ٬ؼًٝيييٌ دّ املشكييي ٢اييييز ٜٔأنًيييٛا َييئ أمسييياى تًيييو اييييبحري،٠
فاناؼفا إٔ َـذس اياًٛث ْاتأ عٔ كًفات َـٓع يش ٌ َآفيز يف ايكشٜيٚ ،١قيذ
را ٫ٚيف ايبذ ٤ؼزٜش ايـٝاد َٔ ٜٔبٝع ايظُو املًٛث ايز ٟتوريت ؿفات٘ ايٛساإٝي١
يٓٝكيٌ ايظييُ ّٛإ ايٓيياغٚ ،قييذ أطييِٗ رييو يف تعيياظِ ريُيي٘ ،رايي ٢ؿيياس بعلييٗا
عيِ تٓنيٚ ،يف كٖ ٤ٛزا اـدش ايز ٟدِٖ ايكش ١ٜمل ٜهأ ؿارن املـيٓع عئ
إيكييا ٤ايظييُ ّٛيف ايييبحريٚ ،٠أن ييش َيئ ريييو فكييذ ادعيي ٢عًيي ٢ايدبٝييبني فرٚدعييا
ايظييئ ،غييري إٔ ركٝكيي ١اياًييٛث طييشعإ َييا اْهؼييفت يًيُٝييع بعييذ إٔ تعاظُييت
أعذاد املـابني ا
اي٬فت يًٓعش يف ٖز ٙايكـ ١ؼذٜذ صَٔ ايكـ ١بعاّ  ،2020يف رني إٔ صَٔ
ايظشد ٖ ٛصَٓٓا ايزْ ٟعٝؽ ف ،٘ٝأ ٟإٕ ايظياسد ٜظيشد يٓيا أريذاإا ٚاقعي ١يف اييضَٔ
ايكييادّٚ ،أظيئ إٔ دفييع ايكـيي ١إ ايييضَٔ ايكييادّ فييشد إػيياس ٠إ اطيياُشاسٖ ١ٜييزٙ
املؼهً ،١ريو ٭ْٗا ضٚ َٔ ٤اقعٓيا اؿياي ،ٞفُئ ٖيز ٙاؾٗي ١تاحي ٍٛايكـي ١إ
ؿٝو َٔ ١ؿٝغ اياحزٜشَ ،ئ خي ٍ٬تعُٝيل اييٛع ٞظيٖٛش َؼيهً ١اياًيٛث ،فيبرا
اطاُشت فًظٛف ؼذث ايهٛاسثٚ ،ايآني ايز ٟظٗش يف ايبحري ٠بٛؿيف٘ كًٛقيا
َظآظخا َٚؼٖٛا ملخًٛقات َفٝذ ٠نا٭مساى َيا ٖي ٛإ ٫ػيبب اياًيٛث ايـيٓاعٞ
اؿاي ٞايز ٟطٝه ٕٛطببا يف تؼ ٜ٘ٛاؿٝا ٠عاَ ١يف املظاكبٌ ايكشٜنا
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ايهيي ّ٬عًيي ٢اياًييٛث يف ٖييز ٙايكـيي ١نيي ّ٬عًُييٚ ،ٞاـديياب َ ٛيي٘ إ
املاًكيي ،ٞيٓٝكييٌ إيٝيي٘ املعشفيي ١ايهافٝيي ١عيئ َظييببات ريييو اـدييش ْٚاا٥ييي٘ بـييٛس٠
ؼاهِ إ ايبحث ايعًُ ،ٞفامل٪يأ ٜ ٫هافي ٞبٛؿيأ املؼيهً ،١بيٌ ٜٓكًيٗا إ
املخار ٜٚدًع ايكاس ٨عًْ ٢اا٥أ ؼً ٌٝايعٓٝيات ،فاييش ٣ايايياسب عًي ٢املـيابني،
ٜٚهاؼأ املشض " ٜا إهل ٞتبذ ٚاـًٚ ١ٝنرْٗا تٓبض بايل ٤ٛااا ذاسٖا مسٝوااا
ٚاملٛاد ايظاع ١ر ٍٛايٓٛا ٠تعٗش ٚؽافٞااا()20ا
ٚفحيي ٣ٛايكييٖٓ ٍٛايييو َعشفيي ١كارٜييٜ ١كييذَٗا امل٪يييأ يف قــيي٘ يييًٝأ يف
ايٛاقعٝي ١ايعًُٝي، ١اييييت هئ إٔ تلياف إ اياـييٓٝأ ايٓكيذ ،ٟبٛؿيفٗا عَ٬يي١
ممٝييض ٠٭دب أَظيي ٢هاييٌ رٝييضا ٚاطييعا َيئ اٖ٫اُيياّٖٚ ،ييَ ٞظييري ٫ ١تدييشع أدب
اـٝاٍ ايعًُ ٞبعٝذا عٔ فا٫ت ا٭دب َٔ ،أ ٌ ريو أَهئ إٔ هيٛص كيشبا َئ
ا٭دب١ٝ

50

إحاالت مسجعية :

 - 1فلٌ ،ؿ٬ع (ايٓكذ ا٭دب )ٞط 1اؼاد ايهااب ايعشب  2007ق48:ا
 - 2املش ع ايظابل ق54:
- 3ابٔ ط ّ٬اؾُح( ٞطبكات فح ٍٛايؼعشا )٤تب قُذ ػيانش ط داس املعياسف
مبـش ق34:ا
- 4املـذس ايظابلا
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الفصل الجالح :
شعس اخليال العلني
قصيدة "الهويهب" لنيهوالي جالشنوف منوذجاً
 َٔ- 1املعشٚف إٔٻ أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞقذ استب با٭ػهاٍ ايكــي٫ٚ ،١ٝ
طييُٝا ايشٚاٜيي ،١فُيئ ٖييز ٙاؾٗيي ١اتـييًت ْؼييرت٘ بايهاتيين ايفشْظيي " ٞيي ٍٛفييريٕ"
ايزْ ٟؼش أٚٸٍ قـ ١يف أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞطٓ ّ1863 ١بعٓٛإ ( مخظي ١أطيابٝع يف
َٓديياد ) ،إ يِٸ أي يأ قـيي ١أخييش ٣بعٓييٛإ ( سرًيي ١إ ييٛف ا٭سض )ْ ،ؼييشٖا عيياّ
ٚ ،ّ1864بعييذ ريييو تٛايييت ايٓاا ييات ايكــيي ١ٝيف ٖييزا ايبيياب ،فٓؼييش ايرٜديياْٞ
"ًٜٚييض" سٚاٜايي٘ ( ييي ١ايييضَٔ ) عيياّ ٚ ،ّ1895غييري ٙن ي ري راٸ ي ٢أَظيي ٢أدب اـٝيياٍ
ايعًُٜٛ ٞاص ٟيف صمخ٘ يف ايب٬د املاكذَ ١خاؿَ ،١ا متخض عٓ٘ ايٓااب ايكــيٞ
اياكًٝييييذ ٟعاَييييٚ ، ١ناْييييت تًييييو ايٓاا ييييات َيييياد ٠يًظييييُٓٝا ٚا٭عُيييياٍ ايذساَٝيييي١
املخاًف)1(١ا
 - 2أَٸا ػعش اـٝاٍ ايعًُ ٞفٓادسٷ ،إر قاّ دا أبيذ ػيفٝل اـدٝين ا٭طياار
يف قظِ ايًُّ و ١اٱلًٝضٜي ١يف اَعي ١ا٭صٖيش برتهي ١قـيٝذ ٠يف اـٝياٍ ايعًُي ٞعئ
ايًُّو ١اٱلًٝض ١ٜيًؼاعش ايشٚطيْٝ ٞهي٬ ٟ٫ٛصنيٛف ( ،)ّ1979- 1919اييزٟ
بييذأ بٓؼييش أػييعاس ٙبييذ٤ا بعيياّ ٚ ،ّ1940ييي٘ فيياَٝع ػييعش ١ٜعييذَٗٓ ٠ييا َٛ( :طييهٛ
املذ ١ٜٓا٭ّ) (ٚا٭ٜذ ٟاـفٚ ،)١ٝقذ تٴشهت ي٘ قـٝذ ٠يف اـٝاٍ ايعًُ ٞعٓٛاْٗا :
( ايهٜٛهن) ٜك ٍٛفٗٝا (:)1
نإ ٖٓايوَ نٛن ٷ
ن
يف طايأٹ ايعـشِ ٚا٭ٚإ،
ظشٜأٷ ،يدٝأٷٚ ،هٌٝٷ
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نإٳ يزيوَ ايهٛن ٹ
ن
ن
ٹَ ٌ َٴععِِ ايهَٛانٹ ٹ
قُشٷ هبټ٘ٴ ايٓٸاغٴ ٖٴٓاى
ٚناْٛا هبٸٕٛٳ س َ١ٜ٩ا٭َٛاب
اييت أكا٤ٳٖا ْٛسٴ ايكُش
 ٖٞٚتاٗاد ٣ي ١ًٝؿٝأ
ن
ٜٚكعٴ ايـبٚ ١ٝايفاٝاتٴ يف اؿ ِّ
يف ك٤ٛٹ ايكُش ايزٜٓ ٟاُٞ
إ عاملِ ٹقـفِ اـٝاٍ
ٚنإٳ ايهٛننٴ ٚايكُشٴ
عًٖ ٢زا املٓٛاٍ
ٜعٝؼإ يف تٛافلو ععِٝ
إ إٔٵ فهش ايبؼشٴ يف اطاوٍ٬
ايداق١ٹ ايشخٝـ١ٹ يًكُش
فـاعٳ ػاعشٷ باطاٝا٤
إٕٻ ايوبا٤ٳ باٖغ اي ُٔ
فكذ ٜاحدِٴ ايهٛنن
ٜٚـريٴ تٴشابا
يف مخظني أيأ طٓ١
ْب٤ٛت٘ عذٸٖٚا خدر
ٚكار ؿٛتٴ٘ ٚط َ ْٴ ٳباعو ٜكٍٛٴ:
إٕٻ اـُظني أيأ طٓ ١تًو
طٛف تذّٚٴ ط٬ٜٛ
إْٸٓا ْاـشٸفٴ عًَ ٢ا ٜٴشاّ
ْٚـبب أقٜٛا٤ٳ
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إْٸٓا عا ١ٺ إ ايداق١ٹ اٯٕ
ٚيهٔ اـُظني أيأ طَٓ ١شٸتٵ بظشع١
َ ٌ طٝاسات ايظبام
ٚايؼشټ ايٓا ِٴ عٔ اـري ايًحعٞ
أرعٻ ب٘ اؾٓعٴ ايبؼشٟټ نًُّ٘
ٚؼكل ؼزٜشٳ ايؼٸاعش
ٚتظاقدت ػعاٜا ايكُش
عً ٢ا٭سض ٚأت ٢املٛتٴ طشٜعا يهًُٗٝا
ٚمل ٜابلٳ ػ٤ٞٷ بعذٳ اْ٫فياسِ ايهَٛٵْٞ
ٚيهٔٻ ايهٜٛهنٳ ٜؼلټ طشٜكَ٘ ٖٴٓاى
َ ً٘ َ ٌ أ ٟقُش خشا
َيئ املعًيي ّٛإٔٸ يًؼٸييعش طبٝعيي ١خاؿيي ،١نُييا هييذدٖا ايٓٸكييذ املعاؿييش ٚايييزٚم
املعاؿش ،تاُ ٌ باحه ِٝاٱرظاغ ايشٖٝأ ٚايؼعٛس ايعُٝيل يف نؼيأ غيٛاَض
اؿكييا٥ل ايٓفظيي ١ٝعًيي ٚ ٢يي٘ خيياقَٚ ،يئ ٖٓييا اناظيين ؿييف ١ايزاتٝيي ،١بٝييذ أْٸٗييا
يٝظت راتَ ١ٝفشط ،١بٌ ٖ ٞرات ١ٝتٓحٌټ فٗٝيا عٛاطيأ اؾُاعيٚ ١تايًي ٢فٗٝيا سٜ٩ي١
ا اُاعٖٓ َٔٚ ،١ٝا ْ ٫ٴكأبٹٌ عً ٢ػاسب ايؼيعشا ٤بٛؿيفٗا أؿيٛاتا فشدٜي ٫ ١ؽيفټ
إ ٫أؿييحابٗاٚ ،إْٸُييا ْٴكبييٌ عًٗٝييا باعاباسٖييا أراطييٝع َٚؼيياعش أطييُٗت يف تكييذِٜ
َعشف ١تلاف إ ػاسبٓاٚ ،مٔ داُ٥ا عا ي ١إ ػياعش ٜعُيل إرظاطيٓا بعاملٓيا،
طٛا ٤أنإ ريو ايعامل داخًٝا أّ خاس ٝا َٔ ،أ ٌ ريو ٖٓايو ػَ ٤ٞؼيرتى بيني
َييا ٜكٛييي٘ ايؼيياعش ٚبييني َييا ْؼييعش بييٜ٘ ،ليياف إ ريييو فييبٕٸ ٚطييا ٌ٥ايؼٸييعش عاَيي،١
تظِٗ يف سفذ املؼاعش باٱها ،٤فاٱٜكار ايؼعش ٟايٝي ّٛعٓـيش إهياٚ ،ٞ٥ايـيٛس٠
ايؼٸعش ١ٜعٓـش إهاٚ ٞ٥نيزا ايًوي ١ايؼٸيعش ١ٜتٓدي ٟٛعًي ٢إهيا٤ات  ٫رـيش هليا،
ٚايؼٸعش عاَ ١جين إٔ ٜاٛػب بايـذم ايفيينٖٚ ،يزا ايـيذم ٜ ٫عيين بايليشٚس ٠إٔ
ٜعٝؽ ايؼاعش َا ٜـف٘ ،بٌ ٜاحكل ايـذم فٝي٘ بياملعٓ ٢ايفيين ،أ ٟمت ٝيٌ ايايشبي١
ايؼعش ١ٜنُا ي ٛأْٸٗا رذإت بايفعيٌٚ ،رييو بدشٜيل احملانياٚ ،٠أَيا ػيعش اـٝياٍ
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ايعًُ ٞفٝاٛطع يف ايه ّ٬عً ٢ػاسب٘ ايفٓٚ ،١ٝؼش ٜ٘ايـذم ايٓا ِ عٔ اعاُادٙ
عًيي ٢املكييذَات ايعًُٝييٚ ،١يهٓٸيي٘ ٜاياٚصٖييا مبييا ٜٓديي ٟٛعًٝيي٘ َيئ س ،٣٩فٗييٚ ٛإٕ
اْدًييل َيئ بعييض ايٓعشٜييات ايعًُٝيي ١إ ٫أْٸيي٘ ٜظييبل ايعًييَِ ،عاُييذا يف ريييو عًيي٢
اـٝآٍٖٚ ،ا ليذ ٬صنيٛف يف قـيٝذت٘ اٯْفيٜٓ ١دًيل َئ ني ٕٛػيعش ٟقياِ٥
عً ٢إصار ١ايفياسم بيني ايؼيعشٚ ١ٜايٓ شٜي ،١فٝبيذأ ايكـيٝذ ٠بايظيشد ( نيإ ٖٓاييو
نٛنن) ،إِ ٜاياٚص ؼذٜذ ايضَإ ايز ٟشت ف ٘ٝا٭ريذاث ،يهٓٓيا ْؼيعش أْٸي٘
صَييئ قيييذ ِٜفحظييين ( يف طيييايأ ايعـيييش ٚا٭ٚإ)ٚ ،إُٖييياٍ ؼذٜيييذ ايضَيييإ ٖٓيييا
َكـٛد ،٭ْٸ٘ صَئ افرتاكي ٞنُيا إٔ اؿيذث ْفظي٘ َاخٝيٌٜٚ ،اخًيٌ ايظيشد ٖٓيا
عباسات ػعش ٌ َ ١ٜقٛي٘:
قُش هب٘ ايٓاغ ٖٓاى
ٚناْٛا هب ٕٛس ١ٜ٩ا٭َٛاب
اييت أكاٖ٤ا ْٛس ايكُش
 ٖٞٚتاٗاد ٣ي ١ًٝؿٝأ
ٜٚكع ايـبٚ ١ٝايفاٝات يف اؿن
يف ك ٤ٛايكُش ايزٜٓ ٟاُٞ
إِ ٜاحذث عٔ تٓاغِ ايهٚ ٕٛاْظياَ٘ قا:٬٥
ٚنإ ايهٛنن ٚايكُش
عًٖ ٢زا املٓٛاٍ
ٜعٝؼإ يف تٛافل ععِٝ
ٚبعذ ريو ٜظشد يٓا اؿها ١ٜبكٛي٘:
إ إٔ فهش ايبؼش يف اطاوٍ٬
ايداق ١ايشخٝـ ١يًكُش
بٝذ إٔٸ ايؼياعش ٜٓحياص إ اؾُياٍٜٚ ،يذع ٛإ اطياُشاس اؿٝيا ٠ايدبٝعٝيَ ١ئ
د ٕٚإٔ متظٗا ٜذ اٱْظإ :
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فـاع ػاعش باطاٝا٤
إٕ ايوبا ٤باٖغ اي ُٔ
فكذ ٜاحدِ ايهٛنن
ٜٚـري تشابا
إِ هزس ايٓاغ َٔ طَ ٤ٛا تظٛٸٍ هلِ أْفظِٗ َٔ اطاو ٍ٬طاق ١ايهَٚ ،ٕٛا
هٔ إٔ ًٜحل َٔ شا ٤ريو باؿٝاَ ٠ئ دَياسٚٚ ،طي ١ًٝايؼياعش ٖٓيا سٜ٩ي ١تٓب يل
َٔ ركٝك  ١عًُ ،١ٝيهٓٸٗا تشَ ٞإ اطيابام ايعًيِ ،فُي٪د ٣سٜ٩ي ١ايؼياعش ٖٓيا ٖيٞ
اْ٫اكاٍ يف ايضَإ ،مبذ ٠بًوت مخظني أيأ طٓ: ١
فـاع ػاعش باطاٝا٤
إٕ ايوبا ٤باٖغ اي ُٔ
فكذ ٜاحدِ ايهٛنن
ٜٚـري تشابا
يف مخظني أيأ طٓ١
بٝذ إٔٸ ْب٤ٛت٘ مل تًلٳ راْا ؿاغ ،١ٝ٭ْٸٗا كشب َٔ اياخ: ٌٝ
ْب٤ٛت٘ عذٖٚا خدر
ٚكار ؿٛت٘ ٚط ْباع ٜك:ٍٛ
إٕ اـُظني أيأ طٓ ١تًو
طٛف تذ ّٚط٬ٜٛ
إْٓا ْاـشف عًَ ٢ا ٜشاّ
ْٚـبب أقٜٛا٤
إْٓا عا  ١إ ايداق ١اٯٕ
إ ٫إٔٸ ايؼاعش يف ك ٤ٛاعاُاد ٙعً ٢فهيش٠ٹ إَهاْٝي١ٹ امٓيا ٤اييضَٜٔ ،يش ٣إٔٸ
ايضَٔ ٜٓكل ٞبظشع ١يااحكل سٜ٩ا٘ فاحذث ايهاسإ: ١
ٚيهٔ اـُظني أيأ طَٓ ١شت بظشع١
َ ٌ طٝاسات ايظبام
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ٚايؼش ايٓا ِ عٔ اـري ايًحعٞ
أرع ب٘ اؾٓع ايبؼش ٟنً٘
ٚؼكل ؼزٜش ايؼاعش
ٚتظاقدت ػعاٜا ايكُش
عً ٢ا٭سض ٚأت ٢املٛت طشٜعا يهًُٗٝا
ٚمل ٜابل ػ ٤ٞبعذ اْ٫فياس ايهْٞٛ
ٚيهٔ ايهٜٛهن ٜؼل طشٜك٘ ٖٓاى
َ ً٘ َ ٌ أ ٟقُش خشا
 َٔ- 3ايٛاكب إٔ ٖز ٙايكـٝذ ٠ؼا ٍٚا٫تهيا ٤عًيَٓ ٢ييضات أدب اـٝياٍ
ايعًُي ،ٞفُٝيا ٜاـيٌ مبظيري ١ا٫طابـياس ٚاياٛقيعَٚ ،ئ إيِ ا٫تهيا ٤عًي ٢تكٓٝاتي٘
ايظشد ،١ٜفايٓف ٜؼشى ايعٓاؿيش ايظيشد ١ٜبيا٭دٚات ايؼيعش ١ٜناٱهيا ،٤بٝيذ إٔٸ
أبشص َا ٝض ٖز ٙايكـٝذ ٖٛ ٠ايظفش عر ايضَيإ ،إر ٜظيافش بٓيا ايؼياعش مخظيني
أيأ طٓ ،١رني فهش ايٓياغ باطياو ٍ٬ايداقيَ ١ئ ايكُيش ،غيري إٔ ايؼياعش هيزس
َيئ ٖييزا ايـييٓٝع ،٭ٕٸ ايكُييش طييٛف ٜاحيي ٍٛإ تييشاب ،بٝييذ إٔ ايٓيياغ مل ٜـييذقٛا
ْب٤ٛت٘ اييت ؼككت بعذ إٔ َلت مخظ ٕٛأيأ طٓ ١ا
إٕٸ ايظييفش يف ايضَييإ هيئ مت ًٝيي٘ عشنيي ١اٱْظييإ بييني ْكيياط كاًفيي ١يف
ايٛقت املٓاطن بدشٜك ١متاإٌ ايآكٌ بيني ْكياط كاًفي ١يف ايفلياٖٚ ،٤يزا إ اٯٕ
غري ممهٔ تهٓٛيٝ ٛا ،٭ْٸ٘ ٜٴحٛب إ ي ١صَٓ ،١ٝعظن اياـيٛس ايفٝضٜيا ،ٞ٥أٚ
َا ٜعشف ظظش أْاؼاا ٜٔسٚص ،ٜٔنُا ؼذث ايفٝضٜا ٕٛٝ٥عٔ ايظيفش يف املظياكبٌ
بدشٜيل متييذد ايييضَٔ عظيين ايٓعشٜيي ١ايٓظيب ،١ٝإر ناْييت قييذ أ شٜييت تًييو اياكٓٝيي١
بدشٜل سٚاد ايفلا ٤ملذ ٠خاطفي ١تعيادٍ أ يضا ٤قًًٝيَ ١ئ اي اْٝيٚ ،١رظيابٗا ٜياِ َئ
خ ٍ٬طاع ١تكابٌ ايظاع ١املٛ ٛد ٠عً ٢طدب ا٭سض ،ؿظياب متيذد اييضَٔ يعيذ٠
طييٓٛات يف املظيياكبٌٚ ،ريييو باؽييار ٛييي ١رٖابييا ٚإٜابييا ؼييذث خ٬هلييا اؿشنيي١
بظييشع ١متاإييٌ طييشع ١ايليي ،٤ٛغييري إٔ ٖييز ٙاملعًَٛييات افرتاكييٚ ١ٝيٝظييت َاييٛافش٠
عًُٝا َٔ ايٓار ١ٝاياهٓٛي ١ٝ ٛنُا أػشت()2ا
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- 4ايظفش يف ايضَإ َاحكل يف أدب اـٝاٍ ايعًُ ،ٞإر ؼيذإت عٓي٘ سٚاٜيات
ن ري ٠بذ٤ا بعياّ  ّ 1895أ ٟيف سٚاٜيٖ ١شبيشت يٛسب ٚييض ( يي ١اييضَٔ) ،إر أطظيت
ٖز ٙايشٚا ١ٜيف املخ ١ًٝاٱْظياْ ١ٝفهيش ٠ايظيفش يف ايضَيإَٚ ،ئ ايدشٜيأ أ ٸٕ ٖيزٙ
ايفهش ٠قذ ساٚدت أرٖإ ايعًُيا ٤يف ايعـيش اؿيذٜث اييز ٜٔتهًُيٛا عًي ٢امٓيا٤
ايييضَٔ ،هلييزا ؼييذث ايفٝضٜييا ٕٛٝ٥عيئ منييٛرب سٜاكييٜ ٞٴعٗييش إٔٸ ايظييفش يف ايضَييإ
ممهٔ ْعشٜاَ ،عاُذ ٜٔعً ٢ايٓعشٜي ١ايٓظيب ١ٝ٭ْؼياا ،ٜٔبٛؿيفٗا ْكدي ١اْدي٬م
ٯي ١افرتاك ١ٝمسٝت بييي ( تياسدٜع )ٖٚ ،يزا إ اٯٕ فيشد رًيِ افرتاكي ٞرًيِ بي٘
أْاغ قبٌ أْؼاا ،ٜٔإ ٫أْٸ٘ ارااب إ قذسات خاسق ١مل ؼككٗا ط ٣ٛأف ّ٬اـٝياٍ
ايعًُ ،ٞبٝذ إٔٸ بعض ايفٝضٜاٝ٥ني قذ أػاسٚا إ أْٸ٘ ريإ ايٛقيت ٱجيياد يي ١اييضَٔ
يف ايٛاقع ػب ١ٗٝباٯي ١اييت ؼذث عٓٗيا ٚييض يف قـيا٘ " يي ١اييضَٔ" ،فيزنش عيامل
ايفٝضٜا ٤يف اَع ١نٛيَٛبٝا "بٔ تٝبٝت"  :إٔٸ ايظيفش عير اييضَٔ ممهئ سٜاكيٝا،
ٚنزا ايعامل " دٜفٝذ تظاْغ" ا٭طاار يف اَعَ ١ريْ٫ذ ؼيذث عئ رييوٖٓٚ ،اييو
قـ ١قـري ٠نابٗا إدٚاسد بٝأ َٝاؼٌ بعٓٛإ ( ايظاع ١ايييت رٖبيت إ اـًيأ )،
ؼذث فٗٝا عئ طياع ١تظيُب ي ٬إي ١س ياٍ بايظيفش إ اييٛسا ٤يف ايٛقيت املٓاطين،
ٖٚاتإ ايكـاإ تظآذإ إ أطاغ عًُ ٞهٔ تًُظ٘ يف َبارث ايفٝضٜياٝ٥ني،
ٖٓٚايييو أدبييا ٤تهًُييٛا عًيي ٢ايظييفش يف ايييضَٔ َعاُييذ ٜٔعًيي ٢اـٝيياٍ َ ييٌ قـيي١
(تشْ ١ُٝعٝذ امل٬ٝد) ياؼاسيض دٜهٓضا
- 5تٓاٚيييت ا٭طيياطري َظييري ١اْ٫اكيياٍ يف ايضَييإ أٜليياٚ ،يع يٌٸ أٚٸٍ قـييٝذ٠
تعشكت هلزا اؾاْن املًحُ ١اهلٓذ ١ٜاملظُا ( ٠املٗابٗاساتيا ) ،ايييت تعيٛد يف بيذاٜاٗا
إ ايكشٕ اـاَع قبٌ امل٬ٝد ،إِ اؽزت ػهًٗا اؿاي ٞيف عاّ  ،ّ400أ ٟإْٸٗيا
نابت يف أصََٓ ١ااابع ١تٓٛف عٔ تظعُا ١٥طٓٚ ،١ق :ٌٝنابٗا َ ١٦ػاعش ٚؿاغٗا
أيييأ َٓؼييذٖٚ ،يي ٞأطيي ٍٛقـييٝذ ٠نابييت يف ايايياس ٜايبؼييش ،ٟإر تفييٛم اٱيٝييار٠
ٚا٭ٚدٜظييي ١فاُعييياني طيييبع َيييشات ،إر بًيييغ عيييذد أبٝاتٗيييا  74أييييأ بٝيييتٚ ،تعيييين
املٗ ابٗاساتا املًو ايععٚ ،ِٝفٗٝيا ؿيشار داّ عًي ٢ايعيشؾ بيني أبٓيا ٤ايعَُٛيٚ ،١فٗٝيا
ايه ري َٔ اؿهاٜات ٚايكـف ٚا٭رذاثَٗٓ ،يا تًيو ايييت ؼهي ٞقـي ١املًيو
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ساٜفاتا نانٛدَا ايزٜ ٟظافش إ ايظُا ٤تًب ١ٝيذع ٠ٛبشاُٖا ٜٚؼعش بايذٖؼ ١إٔ
ايٓاغ قذ تكذَت بِٗ ايظٔ رني عٛدت٘ إ ا٭سض( )3ا
ٚغين عٔ ايك ٍٛإٔ َا ا ٤ب٘ ايكش ٕ ايهش ِٜيف طٛس ٠ايهٗأ ٜعذ َئ أٖيِ
اؾٛاْيين اٱعياصٜيي ١املاـييً ١مبفٗيي ّٛاْ٫اكيياٍ يف ايضَييإ ،نُييا إٔ سرًيي ١اٱطييشا٤
ٚاملعشاب ؿٛس ٠أخش َٔ ٣ؿٛس اْ٫اكاٍ يف ايضَإ ا
ٚ- 6خ٬ؿ ١ايك : ٍٛتهاد ته ٕٛقـٝذ ٠ايهٜٛهن ؾ٬صنٛف منٛر ا
يؼييعش اـٝيياٍ ايعًُيي ،ٞايييز ٟأساد إٔ ٜظييري مبييٛاصا ٠قـييف اـٝيياٍ ايعًُيي ٞاييييت
قدعت أػٛاطا طًٜٛيَٚ ،١يشت مبشاريٌ كاًفيٚ ،١ايٛاقيع إٔ ايٓاا يات ايؼيعش ١ٜيف
اـٝيياٍ ايعًُيي ٫ ٞتليياَٖ ٞييا ٚؿييًت إيٝيي٘ ايشٚاٜييات يف ٖييزا ايبييابَ ٫ ،يئ رٝييث
ايهييِ َ ٫ٚيئ رٝييث ايٓييٛرَٚ ،ييع ريييو  ٚييذ ػييعش اـٝيياٍ ايعًُيي ٞيٓفظيي٘ طييٝاقات
أدب ١ٝطابكٜ ١شتذ إيٗٝا ناملًحُ ١اهلٓذ ١ٜاملٗابٗاساتا اييت أػشْا إيٗٝا ،بٝذ أْٸ٘ َٝيض
ْفظيي٘ عيئ تًييو اٯإيياس باعاُيياد ٙعًيي ٢أفهيياس عًُٝيي ١اْب كييت عيئ َبارييث عًُييا٤
ايفٝضٜييا ،٤ناْ٫اكيياٍ يف ايضَييإٖٚ ،يي ٞايفهييش ٠اييييت بٓيي٬ ٢صنييٛف قـييٝذت٘
عً ٢أطاطٗاا
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إحاالت مسجعية:

- 1
 - 2ايكـٝذ ٠تشه ١دا أبذ ػفٝل اـدٝن ا٭طياار يف قظيِ ايًوي ١اٱلًٝضٜي١
يف اَع ١ا٭صٖشا
www.ida2at.com

 - 3ايٓظييبٚ ١ٝايظييفش عيير ايضَييإَ ،كاييي ١إيهرتْٝٚيي ١يعيياطأ قشَيياَ ٟٚييرخٛر٠
عٔ:
Special Relativity Lecture Notes

 - 4املٗابٗاساتييا ًَحُيي ١اهلٓييذ ايهيير ٣تشهيي ١عبييذ اٱييي٘ امليي٬ع داس ٚسد يًٓؼييش
دَؼل  ّ2002ق233:
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الفصل السابع:
السومانسية يف أدب اخليال العلني
زواية "سيدة الكصس" لطالب عنسان منوذجاً
 َٔ- 1املعشٚف إٔ أدب ايشعن ايز ٟػوٌ َظارات ٚاطع ١يف اٯداب ايعاملٝي١
اؿذ ،١ ٜق تعٓٝٝي٘ يف ايعيامل اـٝياي ٞا٭دبي ٞبٛؿيف٘ كيشبا َئ ايشَٚاْظي ١ٝايييت
تعبٸييش عيئ أرييذاث ٚػخـييٝات فييٛم ايٛاقييع ناملخًٛقييات اـاسقييٚ ١عييٛامل ايظييحش
ٚايشعن ٚاملظاز٥بني َٚـاؿ ٞايذَاٚ ،٤قذ ٜه ٕٛايظيبن ٚسا ٤ػيٛٝع٘ ٚاْاؼياسٙ
اؿذاإ ١ايعًُ ١ٝاييت اْب كيت عئ اي يٛس ٠ايـيٓاع ١ٝيف ايويشب ،إر نيإ َئ ػيرْٗا
تفًييٝف َظييارات ا٭يفييٚ ١صٜيياد ٠ايهفبييٚ ١اـييٛف يف ظييٌ ايا ٛيي٘ امليياد ٟيًحليياس٠
اؿذ ،١ ٜيف رني اطارإشت ا٫ػاٖات ايٛاقع ١ٝا ٫اُاع ١ٝباٖاُاّ ايشٚا ١ٜايعشبٝي١
َٓييز ظٗييٛس سٚاٜيي ١صٜٓيين هلٝهييٌ يف َـييشٚ ،يف كيي ٤ٛايادييٛس ايفييين ٚاملٛكييٛعٞ
يًشٚا ١ٜايعشب ٚ ١ٝذت َاظعا يًخٛض يف َٛكٛعات ذٜذ ٠تفرتكٗا اؿاٍ اياكٓ١ٝ
اييييت مشًييت بعييض ٛاْيين اؿٝييا ٠ايعشبٝييٚ ١عًيي ٢سأطييٗا َييا اتـييٌ بايفٓااصٜييا ٚأدب
ايشعن ،عً ٢ا٭قٌ يف قاناَ ٠يا ليِ عئ تًيو اؿياٍ يف  ٚيذإ ايعيشب ٚإٕ مل
ٜهٔ يذ ِٜٗاٱطٗاّ ايهايف يف تًو اؿياٍ ،إ ٫إٔ ْايا٥أ اؿذاإي ١ايعًُٝي ١توًوًيت
يف  ٚذاِْٗ بـٛس ٠أ ٚبرخش ٣ا
- 2يف طٝام أدب ايشعن تٓا ٍٚدا عُشإ يف سٚاٜا٘ " طٝذ ٠ايكـش" (ٖٛٚ ،)1
َٛكٛر ْادسا َا تعشٸض إي ٘ٝن ٸااب ايشٚا ١ٜايعشب ١ٝاملعاؿش ٖٛٚ ،٠اؾاْن اـاق
باؿ ينٸ اـٝيياي ،ٞأَ ٚييا ٜٴعييشف بشَٚاْظيي ١ٝاـٝيياٍ ايعًُيي ،ٞأ ٚقـييف َـاؿييٞ
ايذٸَا ،٤إر تذٚس أرذاث تًو ايشٚا ١ٜر ٍٛتـٜٛش رها ١ٜخٝاي ١ٝبني طاين اَعٞ
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ٚاَشأ ٠إش ١ٜتٴًكي ٞعًٝي٘ ػيبانٗا فٗٝي ِٝبٗيا ربٸيا ،إيِٻ ٜويذٚ ٚاريذا َئ كيحاٜاٖا،
بٛؿفٗا َٔ َـاؿ ٞايذَا ٤ايبؼيشٚ ،١ٜتاُٝيض ايشٚاٜي ١بداقي ١ؽًٝٝي ١فا٥كيٚ ١قيذس٠
ترإري ١ٜبايو ،١نُا تاُٝض ببرهاّ ايبٓاَٚ ٤ش ١ْٚايًويٚ ١اْظيٝاب ايظيشد ٚاياظًظيٌ
املٓدكيي ٞيًييضَٔ ٚيٮرييذاثَ ،ييع إخفيياَ ٤اعُييذ يافـيي٬ٝت ا٭َهٓيي ،١إَ ٫يئ ٗيي١
ايفلا ٤ايعاّ ايزٜ ٟيذيٓا عًي ٢إٔٸ ا٭ريذاث تيذٚس يف قـيش فخيِ يف طيشف املذٜٓي،١
ٚف ٘ٝاَشأ ٠ػاب ١أسًَ ١إش ،١ٜتازسر بايفاقي ١فاعيشض بٓيا٤ٶ ؿيوريا َ٬ؿيكا يكـيشٖا
يٲجياس ،فٝكـذٖا ػابإ اَعٝيإ ٜٚكدٓيإ فٝي٘ ،فٝكيع أريذُٖا ٚامسي٘ عُياد،
 ٖٛٚطاين يف نً ١ٝايدن يف ربٗا عًٓاٚ ،اٯخش ٚامس٘ عادٍ  ٖٛٚطاين يف نً١ٝ
اهلٓذط ١تشبد٘ فٗٝا ع٬ق ١طشٜٸ ،١نإ َٔ ْاٝياٗا ٖ٬ن٘ يف خش ايكـ١ا
إرٕ َٛكٛر َـاؿ ٞايذَاْ ٤ادسٷ يف ا٭دب ايعشب ٞاؿذٜثٚ ،ناْت ٖٓايو
قاٚي ١طابك ١يشٚا ١ٜدا عُشإ " طٝذ ٠ايكـش"ٖٚ ،ي ٞطًظيًَ " ١يا ٚسا ٤ايدبٝعي– ١
أطدٛسَ ٠ـاق ايذَا – ٤اؾض ٤ا٭ " ٍٚيًذناٛس أبذ خايذ تٛفٝل ايـادس ٠عئ
امل٪طظ ١ايعشب ١ٝاؿذ ١ ٜيف ايكاٖش ٠عاّ َ ٖٛٚ ،ّ1993ئ املاخــيني يف ناابي١
سٚاٜييات ايشعيين ٚايفٓااصٜييا ٚاـٝيياٍ ايعًُييٚ ٞايذٜظيياٛبٝاٖٚ ،يي ٛطبٝيين َيئ َٛايٝييذ
َذ ١ٜٓطٓدا ؽشب يف نً ١ٝايدين عياّ ٚ ،ّ1985رياص ػيٗاد ٠اييذناٛسا ٙيف طين
املٓيياطل اؿيياس ٠عيياّ ٚ ،ّ1997ييي٘ طًظييًَ ١يئ ايشٚاٜييات تٓييٛف عًييَ ٢يي٦يت سٚاٜيي،١
ٚتش ِ عذدا َٔ ايشٚاٜات ايعاملٝي ،١فُئ ط٬طيً٘ ايشٚاٝ٥ي ١إكياف ١يظًظيًَ ١يا ٚسا٤
ايدبٝعيي ١طًظييً " ١فٓااصٜييا" ايـييادس ٠عيياّ ٚ ّ1995طًظييً" ١طييافاس "ٟايـييادس ٠عيياّ
ٚ ،ّ1996تعذٸ طًظًَ " ١يا ٚسا ٤ايدبٝعي "١أٚٸٍ سٚاٜي ١عئ َـاؿي ٞاييذَا ٤يف ا٭دب
ايعشب ٞاؿذٜثٚ ،تذٚس أرذاث ايشٚا ١ٜيف عاّ  ّ1959يف َي٪متش ٭َيشاض اييذّ يف
بشٜداْٝيياٚ ،يف طييٝام أرييذاث امليي٪متش ٜييذع ٢بدييٌ ايكـييٖٚ ١يي ٛايييذناٛس سفعييت
إمساع ٌٝايدبٝن املخاف برَشاض ايذّ ،يضٜاسَٓ ٠ضٍ صَ ً٘ٝايرٜداْ ٞدا سٜاؼياسد
يف ايشٜأ اٱلًٝض ،ٟفٝدًع عًي ٢ظيشف فٝي٘ َعًَٛيات عئ ايهْٛيت "دساني،"٫ٛ
تؼري إ أْٸ٘ ٜعٛد إ اؿٝيا ٠نيٌ َ٦ي ١طيٖٓٓٚ ،١اييو َئ ٜعيضّ عًي ٢قاًي٘ يف رياٍ
ظٗٛس ،ٙإِ تاٛا ا٭رذاث ايوشٜب ١ايييت متي ٙٛعًي ٢ايكياس ٨ركٝكي ١عيٛد ٠دساني٫ٛ
إ اؿٝاٜ ،٠كٚ ٍٛاؿفا بدٌ سٚاٜا٘  ":نإ دناٛس سفعت إمساع ٌٝبًغ اـاَظي١
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ٚاي ٬إني َٔ عُشٜ ٫ ،ٙعشف ػي٦ٝا عئ عيامل َيا ٚسا ٤ايدبٝعيٚ ،١نيإ ٜي َٔ٪بير ٸٕ
ايعًِ قذ عشف نٌٸ ػٚ ،٤ٞاناؼأ أْٸ٘ نإ طار ا بايدبعٚ ،نيإ رٖابي٘ إ
ٖزا امل٪متش عٔ أَشاض ايذّ قذ أإاس يذ ٜ٘أط ١ً٦ن ري ٠مل جييذ هليا إ ابي ١عًُٝي،١
ٚن ٸٌ َا نإ ٜعشفي٘ أْٸي٘ يئ ٜؼياسى يف َي٪متش خيش ٭َيشاض اييذّٚ ،يهٓٸي٘ ظي ٸٌ
ٜٓاعيييش اْاكييياّ ايهْٛيييت " دسانييي ،"٫ٛإ ٫أْٸييي٘ مل هيييذث ػييي ٤ٞيف رٝاتييي٘ طييي٣ٛ
اْ٫ا عاسٚ ،بعيذ طيٓاني َئ رليٛس ٙاملي٪متش قابيٌ ػيٝداْا َئ ْيٛر خيش يف َهيإ
خش أْظا ٙهٝع َا َش َع٘ َٔ قبٌ"()2ا
- 3عٴشف َظُٸَ ٢ـاؿ ٞايذٸَا ٤يذَ ٣ععِ ايؼعٛب ايكذ ٫ٚ ،١طيُٝا يف
رلاس ٠ب٬د ايشافذٚ ٜٔاؿلاستني ايْٛٝاْٚ ١ٝايشَٚاْٚ ،١ٝنإ ريو املظُٜ ٢ٴدًل
عًيي ٢كًٛقييات غشٜبيي ١مت يفٸ دَييا ٤ايبؼييشٚ ،عًيي ٢نآ٥ييات أطييدٛسٚ ١ٜػييٝاطني،
فهإ ريو َاد ٠يكـيف َـاؿي ٞاييذٸَا ٤يف ا٭دبٚ ،رٴنيش إٔٸ أقيذّ رهاٜيات
َـاؿ ٞايذَا ٤قذ ظٗشت يف ٓٛب ػشم أٚسبا يف ايكشٕ اي أَ عؼش ،إر ٚؿفت
تًو اؿهاٜات َـاؿ ٞايذَا ٤برْٸِٗ أػباع رٝيَ ١ظيه ١ْٛبيرسٚاع ػيشٜش ٠تٴًحيل
ا٭ر  ٣بايٓييياغَٚ ،ييئ اؿهاٜيييات َيييا ظٸيييذ َـاؿييي ٞايي يذٸَا ٤برػيييخاق َييياتٛا
اْاحاسا ،أ ٚبرسٚاع أؿحاب ايؼعبزٚ ٠ايظحش ايزَ ٜٔاتٛا إِٸ عادٚا إ اؿٝا ٠إاْ١ٝ
ٱٜزا ٤ايٓياغٚ ،تًيو ا٭سٚاع عظين تًيو اؿهاٜيات  ٫متيٛت ،أ ٚأْٸٗيا عيادت إ
اؿٝييا ٠بعييذ َٛتٗييياٚ ،تٓاكييٌ سٚع َـييياق ايييذٸَا ٤إ أػيييخاق طبٝعييٝني بدشٜيييل
ايعضٚ ،قذ اطيافحٌ ا٫عاكياد غديش ٖي ٤٫٪يف ايكيشٕ اي يأَ عؼيش يف أٚسبيا مميا
دعا طا٥ف َٔ ١س اٍ ايذ ٜٔإ اتبار ن ري َئ ايظيبٌ ٱخيشاب ا٭سٚاع ايؼيشٜشَ ٠ئ
أ ظاد ا٭ػخاق ايز ٜٔتعشكٛا ٭رَ ٣ـاؿي ٞاييذٸَاٚ ،٤فٸيَ ١عيإ َؼيرتن ١يف
أطاطري َـاؿ ٞايذَا ٤يذ ٣ايؼعٛب ايكذ  ،١أبشصٖا د٫ي ١ايذٸَا ٤اييت تشَيض إ
ايشٚع اؾاقٚ ،١إ ق ٠ٛاؿٝاٚ ٠تٛإبٗا ا
ٜ - 4ٴييزنش أ ٸٕ اؿليياس ٠ايفاسطيي ١ٝقييذ ناْييت طييباق ١إ َعشفيي ١أطيياطري
َـاؿ ٞايذَا ٤اييزٜ ٜٔيرنً ٕٛؿي ّٛايبؼيش ٜٚاويز ٕٚبيذَا ،ِٗ٥إر  ٚيذت بعيض
ايشطييٚ ّٛا٭ػييهاٍ ٚايـييٛس ايذاييي ١عًيي ٢ريييوٚ ،يف اؿليياس ٠ايفشعْٝٛيي ١عييشف
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َظُ " ٢طخُت" ( ٖٛٚ )3إي٘ َٔ هل ١ايفشاعٜٓ ،١ظاذٍ ب٘ عًَ ٢ـاؿ ٞاييذَا،٤
ٚيف اؿليياس ٠ايبابًٝيي ١عشفييت أْ يي ٢ايؼييٝدإ " يًٝٝييث" اييييت تاوييز ٣بييذَا ٤ايبؼييش،
ٚا٫طِ ْفظ٘ َعشٚف يف ايًو ١ايعر ،١ٜيًذ٫ي ١عً ٢أْ  ٢ايؼيٝدإ أ ٚايظيع ٠٬ايييت
تاوز ٣بذَا ٤ا٭طفاٍ ايشكعٚ ،ا٫طِ رات٘ َعشٚف يف اؿلاس ٠ايظيَٛش ،١ٜيهئٸ
" يًٝٝث" ايظَٛش ١ٜرٛس ١ٜه ٖٞٚ ١ًٝعاقش ،تبحث عٔ ربٝن هلا إرا َيا  ٚذتي٘ ٫
تذع٘ ٜشرٌ أبذا ٖٞٚ ،داُ٥ا تدياسد ا٭َٗيات يٲٜكيار برطفياهلٔٚ ،قيذ ظٗيش اطيِ "
يًٝٝث" يف سٴقِ طَٛش ٟمبذ" ١ٜٓأٚسنٝعٛد" ٜعٛد إ  2000عياّ قبيٌ املي٬ٝدٚ ،قٝيٌ
إٕٸ إييي٘ ايظييُا ٤أَييش ببْبييات ػيييش ٠ايـفـيياف عًيي ٢كييفاف ْٗييش د ًيي ١يف َذٜٓيي١
أٚسىٚ ،رييني ْباييت ٚاطييادايت اؽييز اياييٓني بٝاييا يف أؿييًٗاٚ ،اؽييز طييا٥ش كٝييأ
عؼييا يف فشٚعٗيياٚ ،يف ييزر ػيييش ٠ايـفـيياف عًييت " يًٝٝييث" املييشأ ٠ايؼييٝداْ١
َظييهٓا هليياٚ ،عٓييذَا مسييع ًييياَؽ بٗييز ٙايؼيييش ٠طيياسر إ قاييٌ اياييٓني ٚقًييع
ايؼييييش ،٠ففيييشت " يًٝٝيييث" إ اييييراسٟا أَيييا يف اؿلييياس ٠ايعشبٝييي ١فٗٓييياى ايويييٍٛ
ٚايظيييعَ ٠٬ييئ املخًٛقيييات ا٭طيييدٛس ١ٜايييييت تلييياٖ ٞؿيييٛس َـاؿييي ٞاييييذَا ٤يف
اؿليياسات ا٭خييشٚ ،٣اْدييٛت رهاٜييات "أيييأ يًٝييٚ ١يًٝيي)4("١عًيي ٢رنييش بعييض
َـاؿ ٞايذَا ٤نحها ١ٜا٭َري َع َـاؿ ١ايذَاْ " ٤ذ ،"١ًٜايييت تضٗ ٚيا أريذ
ا٭َشاٚ ،٤مليا اناؼيأ ركٝكاٗيا ٖي ٸِ بكاًيٗاٚ ،يف اؿلياستني ايْٛٝاْٝيٚ ١ايشَٚاْٝي١
َظُٝات ػا ٢ملـاؿ ٞاييذَا ٤أَ ياٍ "إَبٛٝطيا" َٝ٫"ٚيا"ٚ ،ا٭ ٚأْ ي ٢ايؼيٝدإ
 ٖٞٚابٓ ١اٱهلٖٝ " ١هات ،"ٞناْت متاسغ ايظحش ٚايؼعبزٚ ،٠تًك ٞايًعٓات عً٢
ايٓاغٚٚ ،ؿفت " إَبٛٝطا " برْٸٗا طع ٠٬أس ًٗا َٔ َعذٕ ايرْٚيض ،تاويز ٣باييذّ،
 ٖٞٚه ١ًٝتو ٟٛايش اٍ إِ تظاذس ِٗ ياُاف دَِٗ ،أَا اي اْ ١ٝأَٝ٫ " ٟيا" فٗيٞ
ابٓييًَ ١ييو َـييش "بًٝييٛغ"ٚ ،عؼييٝك ١اٱييي٘ "صٜييٛغ" ،ايييز ٟنييإ ٜكييَ ِٝعٗييا ع٬قيي١
طشٚ ،١ٜق ٌٝإٕ " ٖريا" ص ٚا٘ قذ نؼفت تًو ايع٬ق ،١فاْاكُت
ٚ - 5يف ًَحُييٖ ١ييَٛريٚغ " ا٭ٚدٜظيي )5("١عييشض ؿهاٜييَ ١يئ رهاٜييات
َـاؿي ٞايييذَا ٤ييا ٤فٗٝييا  :إٔ مسييار أؿييٛات ا٭سٚاع اييييت  ٫متييٛت ٜ ٫احكييل إ٫
بعذ إٔ تؼشب ايذَاٚ ،٤إٔ " أٚيٝع" قبٌ إٔ ٜبذأ سرًا٘ يف ظذ " ٖيادٜع" كيح٢
بهبؽ ن ٞتؼشب ا٭سٚاع ايؼشٜش َٔ ٠دَ٘ٚ ،يٝاُهٔ ٖ َٔ ٛاياٛاؿٌ َعٗاا
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أرييذإت أطيياطري َـاؿيي ٞايييذَا َٛ ٤ييات َيئ اـييٛف ٚايييزعش يف أٚسبييا يف
ايعـٛس ايٛطد ٢دعت نٌٸ َٔ " ٚايرت َاب " ٚ " ٚي ِٝبياسفٛغ" إ اٱقيشاس ب ٛيٛد
نآ٥ييات  ٫متييٛت ٖٚيي ٞأػييباع ٭سٚاع ػييشٜش ،٠فييذعا ريييو إ ْييبؽ بعييض ايكبييٛس
يًكلا ٤عً ٢تًو ا٭سٚاعٚ ،يف عاّ ْ ّ1746ؼش ايكع ايفشْظ " ٞأٚغظاني" طًظيً١
َكا٫ت ٜٓف ٞفٗٝا ٛ ٚد َـاؿي ٞاييذٸَاٚ ،٤نيإ ا٭دٜين ايفشْظي " ٞفيٛياري " قيذ
قشأ َا ناب٘ ايكع يف ٖز ٙاملظيري ١فكياٍَ :يا ْؼيش ٙايشاٖين قيذ أنيذ  ٚيٛد تًيو
املخًٛقات ا٭طدٛس١ٜا
أسطًت ا٭َراطٛسَ "٠اسٜا تريٜضا" طبٝبٗا اـاق ٚامس٘ " رياسد فإ طياٝفٔ
" يًاحكل َٔ ٛ ٚد َـاؿي ٞاييذٸَا ،٤إ املٓياطل ايييت صعيِ طيهاْٗا ب ٛيٛدِٖ،
فًِ ٜكيأ فٗٝيا عًيَ ٢يا ٜيذٍ عًي ٢ركٝكياِٗٚ ،أ ٸٕ املظيري ٫ ١تعيذ ٚنْٗٛيا أطياطري
ٚأخًٝيي ٫ٚ ١أطيياغ هلييا َيئ ايـييحٚ ،١عًٝيي٘ ؽًييف ايعكييٌ ايبؼييشَ ٟيئ  ٚييٛد ػييبب
َـاؿ ٞايذَا ٤يف ايٛاقعٚ ،بكٝت ؿٛستِٗ يف إطاس ا٭طيدٛس ٠ايييت تٓدي ٟٛعًٗٝيا
بعض ا٭عُاٍ ا٭دب ١ٝا
قذ ته ٕٛايهاتب ١ا٭َشٜه" ١ٝطاٝفاَْ ٞاٜش" املٛيٛد ٠عاّ  َٔ ،ّ1973أبشص
ايز ٜٔنابٛا يف ٖزا ايلشب َٔ ايكف يف اؿكب ١املعاؿش ،٠إر ْؼشت طًظًَ ١ئ
قـييف اؿيين اييييت تٓييذسب ؼييت َظييُ ٢سَٚاْظيي ١ٝاـٝيياٍ ايعًُيي ٞأبداهلييا َيئ
َـاؿ ٞايذَا ٤ايبؼش ،١ٜفكذَت بزيو حمليب قـف ايشعن طًظً ١أعُاٍ َُٗي١
َٓٗا سٚا " ١ٜايؼفل" اييت ْؼشتٗا عاّ ٚ ٚ ،ّ2005قذ راصت مب ٛبٗا ػٗشٚ ٠اطع،١
فرتهت ايشٚا ١ٜإ أن ش َئ عؼيش ٜٔيويٚ ،١تيزنش ايهاتبي ١إٔٸ فهيش ٠ايشٚاٜي١
ا٤تٗا يف اؿًِ ،تذٚس ر ٍٛفاا ٠تكع يف رن ػاب َٔ َـاؿي ٞاييذَا ،٤إيِ تكيّٛ
بهااباٗا يف إ٬إ ١أػٗشٚ ،مل تهٔ يف باد ٨أَشٖيا تٓيْ ٟٛؼيشٖا ،٭ْٸٗيا ناباٗيا
ياظاُاع بٗا ٚرذٖا ،إ ٫إٔٸ أخاٖا أقٓعٗا بدباعاٗا ،فدبعت َٓٗيا ْ 75000ظيخ،١
ٚبعيييذ رييييو ْؼيييشت سٚاٜاٗيييا " ايكُيييش اؾذٜيييذ" عييياّ  "ٚ ّ2006ايهظيييٛف" ّ2007
"ٚاْٝٗ٫اس" عياّ ٚ ّ 2008غريٖياٚ ،بعيذ ٖيز ٙايظًظي ١رـيًت "َياٜش" عًي ٢عيذد َئ
اؾٛا٥ض ا٭دب ١ٝنيا٥ض ٠ايهااب ايرٜداْ ٞعاّ ّ2008ا
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 َٔ- 6املعشٚف إٔٸ سَٚاْظ ١ٝاـٝاٍ ايعًُ ٞهلا طيٝاقٗا ايفيين ٚاياياسخي ٞيف
داب ايوييشب ،إر تع يذټ سٚاٜيي" ١دسانيي "٫ٛيًهاتيين اٱٜشيٓييذ" ٟبييشاّ طيياٛنش"َ ،يئ
ا٭عُاٍ املاكذَٚ ،١سمبا ايشا٥ذ ٠يف ٖزا ايباب ،إر أيفت عاّ  ،ّ 1897بٝذ أْٗيا مل
تٴعشف إ ٫يف ٚقت َارخشٚ ،قذ ؿٛٸس "طاٛنش" ػخـٝات ركٝكٝي ١يف سٚاٜاي٘ َٓٗيا
ايهْٛت "ف٬د ي٫ٛػ ٖٞٚ ،"ٞػخـَ ١ٝعشٚف ١بكظٛتٗا ٚعٓفٛاْٗا ،إِ قاّ بشطيِ
ػخـ" ١ٝف٬د" بـٛس ٠خفاؾ ،يٝخًل ػخـ ١ٝسٚا ١ٝ٥مساٖا "دسان "٫ٛاييت تعيذٸ
َيئ أٖيِٸ ن٬طييٝهٝات ا٭دب املشعيينٚ ،بييشصت يف ٖييزا اؾاْيين َيئ أدب ايشعيين
ٚقـييف َـاؿيي ٞايييذَا ٤ايهاتبيي ١ا٭َشٜهٝيي ٕ " ١ساٜييع" املٛيييٛد ٠عيياّ ،ّ1941
ٚناْت أيفت نااباعٔ َـاؿ ٞايذَا ،٤مسا٘ "َكابًَ ١ع َـاؿ ٞاييذَا "٤عياّ
 ،ّ 1976إييِ ْؼييشت بعييض ايشٚاٜييات عيئ َـاؿيي ٞايييذٸَاَٗٓ ٤ييا سٚاٜاٗييا "ًَهيي١
املًعْٛني"عيييياّ َٚ ،ّ 1988يييئ ناٸيييياب ٖييييزا ا٭دب ايهاتبيييي ١ايشَٚاْٝيييي " ١ػيييياسيني
ٖاسٜع"َٚ ،ئ أػيٗش أعُ اهليا سٚاٜيَٝ " ١اي ١إ ا٭بيذ" ،إر تعي ٸذ ٖيز ٙايشٚاٜي ١عَ٬ي١
فاسقيي ١يف سَٚاْظييٝات اـٝيياٍ ايعًُييٚ ٞأدب ايشعيين عاَييْٚ ،١ؼييشت أعُييا ٫عيئ
ػخـييٝات أطييدٛسٚ ،١ٜعيئ املظيياز٥بني إكيياف ١٭عُاهلييا عيئ َـاؿيي ٞايييذَا،٤
ناييت ْؼيشتٗا عئ اييشٝ٥ع ا٭َشٜهي " ٞأبشاٖياّ يٓهيٛئ" اييز ٟرهيِ َيا بيني
عاَٚ ،ّ1865 – 1861 : ٞنإ قذ خاض رشٚبا ياحشٜش ايعبٝذٚ ،تـٛس ايشٚا" ١ٜ
يٓهٛئ " ٜ ٖٛٚظحل َـاؿ ٞايذَا ،٤اْاكاَا يٛايذت٘ ،نُا هيشس ايهي ري َئ
ايعبٝييذ ايييز ٜٔنيياْٛا يف قبليياِٗ ،يهٓييي٘ يف ايٓٗاٜييٜ ١ٴكاييٌ بٝييذ أرييذ َـاؿيييٞ
اييذٸَاَٚ ،٤يئ أعيي ّ٬أدب ايشعيين أٜلييا ايهاتيين ا٭َشٜهيي " ٞسٜاؼيياسد َاإٝظيي"ٕٛ
ايزٚ ٟيذ عاّ ٚ ّ1926تٛيف عاّ ٚ ،ّ2013قذ تشى أعُيا ٫سٚاٝ٥يَ ١آٛعيَٗٓ ١يا َيا
ٜٓذسب ؼت باب ايفٓااصٜا ٚقـيف ايشعين َٚـاؿي ٞاييذَاٚ ،٤قيذ ؼٛييت َععيِ
ْاا ات٘ ايشٚا ١ٝ٥إ أف ّ٬طُٓٝا١ٝ٥ا
- 7سٚا " ١ٜطٝذ ٠ايكـش" يداين عُشإ غٓ ١ٝببها٤اتٗا ٌ َ ،إٔ تذعْٛا إ
اطييرت ار قـيي ١ايظييع " ٠٬يًٝٝييث" اييييت ظٗييشت يف اؿليياس ٠ايظييَٛشٖٚ ،١ٜيي ٛبعييذ
إهاٜ ٞ٥ـٌ راكش ايفئ ايشٚا٥ي ٞبامل ٛيٝ ٛيا ايكذ ي ١عًي ٢مي ٛػيذٜذ ايٛكيٛع،
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مما  ٜري يف ايٓٗا ١ٜكشبا َٔ اياٛاؿٌ ا٭دب ٞبني إكاف ١ايهاتن ٚإكاف ١ايكاس ،٨إر
ػاُع اي كافاإ عً ٢صاد أطدٛسٜ ٟعُل ايٛع ٜٚ ٞيش ٟايعكيٌ ٜٚيرتى ييٮدب فيا٫
ؽًٝٝٝا اع ٜٚفٝذ يف ٕ ٚارذا
تبذأ سٚا ١ٜدا عُيشإ بعيشض ؿيٛس ٠ػيابني ٜفاؼيإ عئ ػيكٖ ١اد٥ي ١يف َذٜٓي١
ؿاخب ،١إر ُٖا طايبإ يف اؾاَع : ١عُاد طاين يف نً ١ٝايدن ٚعادٍ يف نًٝي١
اهلٓذطٜ ،١كٛدُٖا رعُٗا ايعاإش إ يكيا ٤مسظياس يف طيشف املذٜٓيٜ ١شػيذُٖا إ
ػك ١ؿيوري ٠ظيٛاس قـيش َٓٝيأ ؿياربا٘ اَيشأ ٠ػياب ١تفيٝض هياٚ ٫ػيباباٚ ،قيذ
تعيٸن ايؼابإ يف ايبذ ٤نٝيأ ؼاياب ٖيز ٙامليشأ ٠اي شٜي ١إ ػيكَ ١اٛاكيع ١يآافيع
ببجياسٖا ٖٞٚ ،رات َاٍ ٚهاٍ ْٚفٛرٚ ،يذٜٗا قـش ػاَ ٚخذّ ا
ػيييش ٟا٭ريييذاث ببقاَييي ١ايؼيييابني يف تًيييو ايؼيييكٚ ،١تبيييذأ َعٗيييا اياظيييا٫٩ت
ايعيٝب ،١فُٔ ايكـش ٜٓبعيث ؿيٛت أْيني يف ايًٝيٌٜٚ ،ـيذس َٓي٘ ؿيخنٚ ،أرٝاْيا
ؽشغ ف ٘ٝا٭يظٜٓٚ ١ا٬ػ ٢ا٫كدشاب ،إِ ًٜ ٫بت إٔ ٜعٛد إ َا نإ عًَٔ ٘ٝ
ؿييخن ٚاكييدشاب ،ن يٌٸ ريييو اطييارإش باٖاُيياّ عُيياد ،ايييزٜ ٟرخييز ٙاؿًييِ إ
اٱَعإ يف ظذ أَري ٠ؿارب ١ايكـش ايؼابًٜٚ ،١ب عً ٘ٝريو راٸ ٢خياًل ا٭طباب
ٜٓٚاٗييض ايفييشق ملكابًاٗيياٚ ،هييذث ريييو ؼييت ٴييٓب ايًٝييٌَٚ ،يئ يكييا ٤يًٝييَٚ ٞاعيي١
خاطفٜ ١كآـٗا عُياد َئ أَيري ٠إ يكيا ٤خيش ٜابياد ٕ٫فٝي٘ لي ٣ٛايويشاّ َٚعاْيا٠
اؿن ،فٝعرتف هلا عبٸ٘ٚ ،جيذ يذٜٗا ايؼعٛس رات٘ٚ ،مل ضِ ايًكيا ٤ا٭خيري راٸي٢
ٜعشض عًٗٝا َٛكٛر ايضٚاب َع َعشفا٘ أْٸٗيا أسًَيٚ ١هليا أ٫ٚد ،يهئ رييو ٝٓ ٜ ٫ي٘
عٔ عضَ٘ يف ايعفش بٗا ،فاكبيٌ ٖٚيَ ٞظيشٚس ،٠إيِ خيير عُياد ؿيذٜك٘ عيادٍ مبيا
عضّ عً ،٘ٝفً ٬و عادٍ إ ٫ايذعا ٤يشفٝك٘ باُاّ ايظعاد ،٠إِ ٜهؼأ عئ ْٝاي٘
مبوادس ٠ايؼك ١ايـوري ٠يٝاُهٔ ؿارب٘ َٔ َكابً ١أَري ٠ؿارب ١ايكـش عش ١ٜا
متليي ٞا٭رييذاث ٜٚـييبب عُيياد ص ٚييا ٭َييري ،٠يهٓيي٘ ٜؼييعش برتا ييع ؿييحا٘
ٚاعا ٍ٬ظذَٜٛ ٙا بعذ ٜي ،ّٛإيِ ٜدًيع عًي ٢ركٝكاٗيا ػي٦ٝا فؼي٦ٝا فيبرا بٗيا أفعي٢
ًَظييا ،٤أ ٚطييع ٠٬يف يبييٛغ أدَيي ،ٞأ ٚأْٸٗييا َـاؿيي ١دَييا ،٤تشَيي ٞػييبانٗا عًيي٢
كييحاٜاٖا َيئ ايؼييباب إييِ متييف دَيياٚ ،ِٖ٤بعييذ ريييو تيياخًف َييِٓٗٚ ،هلييا طبٝيين
ٜعؼكٗا ٜٚعاؾٗا برد ١ٜٚهلٸشٖا ياحافغ بؼبابٗا ايذاٜ ،ِ٥شنبٗيا َئ َظيارٝل
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إِ خيًدٗا بذّ بؼشٚ ،ٟتٓاٗ ٞايشٚا ١ٜرني ٜدًع عُاد عً ٢طًظً َٔ ١أطيشاس ٖيزٙ
املشأٜٚ ،٠ـذّ بـذٜك٘ عادٍ ايز ٟاخافَ ٢ذ ٠أْٸ٘ عًل بؼباى أَريٚ ،٠ناْيت يي٘
َعٗا ع٬قٓ ١ظ ١ٝطش ،١ٜإِ ٜش ٣بع ٘ٓٝنٝأ قاٌ عادٍ ْفظ٘ أَاَٗيا يٝحيَ ٍٛئ
د ٕٚإدساى بوٝاٗا َٜٓ٘ٚ ،اُهٔ عُاد َٔ اهلشب ،فُٝهث َذ ٠يف بٝت ؿذٜل ي٘
راٸٜ ٢ظرتد عافٝا٘ٚ ،أخريا ٜش ع يْ٬اكاّ َٔ أَيري ٠فٝياُهٔ َئ قاًيٗا ،يااحيٍٛ
بعذ َكاًٗا إ عيٛص مشدا ٤قبٝحْ ١آ ،١فاك ّٛخادَاٗا ببكيشاّ ايٓياس يف ايكـيش
مبٔ ف٘ٝا
سطِ ايظاسد ػخـ ١ٝعُاد بديٌ ايشٚاٜي ١عًي٦ٖٝ ٢ي ١ايؼخـيٝات ايشَٚاْظي١ٝ
عاَيٚ " ١ني ريا َيا نيإ عُياد َٓيز ْؼيرت٘ ٜؼيشد يف اؿكيٚ ٍٛامليضاسر ٖٚيٜ ٛارَيٌ
ايدبٝعييَ ١يئ رٛييي٘ٚ ،قييذ أعدايي٘ ػاسبيي٘ َييع ايدبٝعييٚ ١ا٭سض ٚقشا٤اتيي٘ ايوضٜييش٠
يًهان ،سٖاف ١يف اؿع ٚأطًٛبا ػاعشٜا ٜهان ب٘ قــا ٚخٛاطش غًبت عًٗٝا
ايشَٚاْظ(" ١ٝق َٔ ٖٞٚ ،) 8إي ٸِ ػخـي ١ٝػيفاف ،١تظاؼيشف اؿكيا٥ل َئ خيٍ٬
أرَٗ٬ا ٌ َ ،إٔ ٜرتا ٣٤ي٘ يف اؿًِ ركٝك ١أَري ٠اييت تبذ ٚؿٛستٗا هًٝي ١تفيٝض
ػابا ٚر ،١ٜٛٝيهٓٗا خدشت ي٘ يف اؿًِ عيٛصا مشدا " ٤س ٖا يف ناَيٌ أْاقاٗيا
َكٝذ ٠داخٌ اؿفشٚ ،٠فيرْٗ ٠لت َٔ َهاْٗا  ٖٞٚتلحو ،خًـت ْفظٗا َٔ
اؿبيياٍ ٚاػٗييت ميي ،ٙٛبييذت عيييٛصا طاعٓيي ١يف ايظيئ" (قٚ ،)14يهيئ اؿيين
ريبيي٘ عيئ ركٝكاٗييا "َييع اقييرتاب اَ٫احييإ ػييعش عُيياد برْٸيي٘ َكـييش يف دساطييا٘،
ٚرا ٍٚإٔ ٜظاعٝذ ض٤ا مما فات٘ٚ ،يهٔ طٝأ أَيري ٠نيإ ٜؼيذٸ ٙإيٝي٘ فٝويشم يف
اؿًيِ ٜاخًٝيٗا بيني رساعٝيي٘ ٜابياد ٕ٫اؿين" (ق َٚ ،)25ييع اناُياٍ اييذ ٌ٥٫اييييت
تٗٝرت ي٘ عً ٢أ ٸٕ أَريٖ ٠ز ٙاَشأ ٠يٝظيت عادٜي ،١إ ٫أْٸي٘ متظٸيو بٗياٜٚ ،كيشس أخيريا
ايضٚاب َٓٗا  ":طايع٘  ٘ ٚؿيب ؿوري :
 أْت ا٭طاار عُادخت ْعِ َارا تشٜذخت تفلٌ ٖز ٙسطاي ١طًن َين تظيًُٗٝا ييوااا فكيشأ ايعبياس ٠اياايٝي ٫ :١تويشىاملعاٖش ،فب ٸٕ يٮفعيًَُ ٢ظيا ْاعُيا ،خيز ريزسى ٚاْابي٘ يٓفظيوااا (قَٚ ،)26يع
رييو ٜـيُِ عًيي ٢تٛإٝيل ع٬قاي٘ بٗيياٜٚ ،رتٝي٘ اؿًييِ بعيذ اؿًيِ يٝدًييع عًي ٢ركٝكيي١
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أَري ،٠يهٓ٘ َظًٛب اٱساد ،٠راٸ ٢يهرٕٸ ايكذس دفع٘ إيٗٝيا دفعيا" ٚقبيٌ إٔ تٓاٗيٞ
إ اصت٘ بٚ ّٛٝارذ سأ ٣رًُا َشعبا ناْت بدًا٘ طٝذ ٠ايكـش أَري ،٠نإ ؼٞ
يف طشٜل ٚعش ،رني اعرتكت أَري ٠طشٜك٘ :
 ملارا تٗشب َين خت راْت طاعاو ٜا عُادا -أ ١ٜطاعٜ ١ا أَري٠خت

 طاعَٛ ١تو ااا (ق)43ٚبايفعٌ ٜاضٚب عُاد َٔ أَريٚ " ٠ط دٖؼ ١عيادٍ ٚاطياوشاب٘ أعًئ عُياد عئ
قشاس ٙيف ايضٚاب َٔ أَري٠ااا(قٚ ،)43بعذ صٚا ٘ بذت عَ٬ات املشض تعٗش عً" ٘ٝ
ٚيهٔ َعاٖش اٱعٝا ٤بذت عً ٘ٝبعذ َذ ٠سغِ عٓا ١ٜطٝذ ٠ايكـش ،فهإ ٜرنٌ
ٝيييذا  ٚييي شع ٝيييذا ٜٚاعييياط ٢اؿييين بًيييز ٠فا٥كيييٚ ١يهٓٸييي٘ ٜٓييياّ أرٝاْيييا يٛقيييت
طٜٛييٌااا(قٚ ،)45طييبن ايييٚ ٖٔٛايهظييٌ إْٸُييا ٖيي ٛييشع ؿييوري يف عٓكيي٘ " ػييعش
عه ١ػذٜذ ٠يف سقبا٘ٚ ،قيذ نيإ شريا ؿيوريا تٝيبع فٛقي٘ اييذّ ااا (ق،)49
يهٓ٘ طشعإ َا ٜهاؼأ طبن اؾشع ،إر ناْيت ص ٚاي٘ أَيري ٠تليع يي٘ املخيذس
يف ايؼشاب إِ متف دَ٘  " :ػعش بٗا متيف شري٘ بكيٚ ٠ٛػيوأ ااا(قٖٚ ،)57يزا
ا٭َش عً٘ عًٜ ٢كني برْٸ٘ تضٚب اَشأَ َٔ ٠ـاؿ ٞايذَا ٤ايبؼشٚ ،١ٜقذ دعا ٙريو
ملعشفي ١ركٝكيي ١أَشٖييا فاظيًٌ إ قبيي ٛايكـييش يييري ٣نٝيأ تًاكيي ٞبايدبٝيين ايعيييٛص
إبشاٖ ِٝايزَ ٟا فاي ٧هليش هليا ا٭دٜٚيٚ ١املظيارٝل ياحيافغ عًي ٢ػيبابٗا بـيٛس٠
داٚ ،١ُ٥قذ مسا٘ أَيري ٠إنظيري اؿٝياٖٚ ،٠يَ ٛشنين َئ َكٜٛيات كًٛطي ١بيذّ
بؼش ،ٟفبرا بٗا تاوز ٣بذّ ايبؼش ٚؼافغ عً ٢ػبابٗا َٓ٘ يف ايٛقت ْفظ٘ " ،إْي٘
ع٬ب أْ ٟٛتدبٝك٘ عًٝو َٔ أ ٌ ػباب داِ٥ااا (ق) 68ا
ٚبؼرٕ ؿذٜك٘ عادٍ اييز ٟاخافي ٢فييرٜ ،٠يشا ٙيف ايكبي ٛبعيذ إٔ أَيشت أَيري٠
س اهلا ببرلياسَ ٙكٝيذا " اْيافض عيادٍ ٚقيذ فهيت قٝيٛدٚ ٙطيحن َؼيشطا نيإ
عً ٢املٓلذٚ ٠طعٔ ْفظ٘ يف ايـذسااا(ق)73ا
ٚيف ايٓٗاٜ ١ٜاُهٔ عُاد َٔ اهلشب ،إيِ ٜعيٛد إاْٝي ١إ قـيش أَيري ٠يْ٬اكياّ
َٓٗا " اػ٘ عُاد ؿٛب ايكـش يف ايدشف اٯخش َٔ املذٜٓي١اااٚيف ايظياع ١ايعاػيش٠
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ي ٬ٝاقرتبت طٝاس ٠فاسٖيَ ١ئ ايكـيشٚ ،تٛقفيت أَياّ بياب ايظيٛس اـياس ٚ ،ٞسأ٣
أَييري ٠ؽييشب َيئ ايبيياب بهاَييٌ أْاقاٗييا رٝييث خييشب س ييٌ مسييني َيئ خًييأ َكييٛد
ايظييٝاسٜ ٠ظيياكبًٗا عييشاسٖٚ ٠ييٜ ٛييٓحين َكييبٜ ٬ييذٖا ااا ٚقبييٌ إٔ توًييل ايبيياب اْكييض
عًٗٝا عُاد ٜؼذ عٌ خٓاقٗا ااا طكدت أَريَ ١ ٠افظخٚ ١قذ ػاخ بيذْٗا بظيشع١
ااا(ق)98ا
ػخـيي ١ٝأَييري ٠يف سٚاٜيي ١دا عُييشإ تظيياذع ٞا٭طييدٛس ٠ايظييَٛش ،١ٜاملاُ ًيي١
بؼخـ " ١ٝيًٝٝث" نُا أػشْا طابكا ،فرَري ٠يف سٚا ١ٜداعُشإ اَشأ ٠ػاب ١باسعي١
اؾُيياٍ يف َٓاـييأ ايعكييذ اي ايييث َيئ عُشٖيياٚ ،نييزا ناْييت "يًٝٝييث" نُييا
تـييٛسٖا ا٭طييدٛس ٠ايظييَٛش َ ١ٜييا ٫يًيُيياٍ ٚاٱغييشاٚ ٤اؾُييٛعٚ ،اياُييشد ٚايوٛاٜيي١
ٚايؼييٗ ٚ ،٠ٛقييذ ظٗييشت ػخـييٝاٗا يف ًَحُييً ١ييياَؽ ،إييِ تًكفاٗييا اؿليياسات
ا٭خييش ،٣فكٝييٌ إْٗييا طييع ٠٬تضٗ ٚييا دّ يف اؾٓييٚ ،١أَييري ٠يف قـيي ١عُييشإ طييٝذ٠
ايكـش هأ بٗا اـذّ ا
"يًٝٝث" َشتبد َٔ ١رٝث تظُٝاٗا بايعًَُ ٖٞٚ ،١ظري ١سَض ،١ٜفف ٞايعّ٬
ت اس ايؼٗٛاتٚ ،نيزيو أَيري ٫ ٠ؽيشب إ ٫يف ايعًُي ١يًكيا ٤عؼياقٗا ٚاٱٜكيار بٗيِ
ٚاَاـاق دَاِٗ٥ا
تشَض "يًٝٝث" إ ايؼٗ ٠ٛيذ ٣ا٭ْ  ،٢نُا تشَض إ ايؼش ملًٗٝا ايٛاكيب إ
اَاـياق دَيا ٤ا٭طفياٍٚ ،يف قـيي ١داعُيشإ تيشتب أَييري ٠با٭طفياٍ ٚتيذع ٞأْٸٗييا
أَِٗٚ ،يهٔ  ٫أرذ سأ ٤٫٪ٖ ٣يف ايكـش راٸ ٢صٗ ٚا عُاد مل ٜؼيعش ب ٛيٛدِٖ،
مما ٜؼري إ ع٬ق ١غاَل ١بني أَريٚ ٠ا٭طفاٍ ا
تظُٸ" ٢يًٝٝث" ػٝداْ ١ايً ٌٝعظن ا٭طاطري ،أسطًاٗا اٯهل ١ٱغشا ٤ايش ياٍ
ٚإغييٛاٖٚ ،ِٗ٥يي ٛا٭َييش ْفظيي٘ ايييز ٟناْييت تكيي ّٛبيي٘ أَييري ٠يف قـيي ١دا عُييشإ إر
ناْت تو ٟٛايش اٍ ٚتوش ِٜٗظُاهلا َٚاهلا إِ متاف دَِٗ ،فٖٗ َٔ ٞيز ٙاؾٗي١
سَض تاُاٖ ٢ف ٘ٝايوٛاٚ ١ٜايًزَ ٠ع ايؼش ٚاملٛتا
ٚ- 8يف اـايياّ متاييذ سٚاٜيي" ١طييٝذ ٠ايكـييش" بررسعٗييا إ ا٭طييدٛس ٠ايعاملٝيي١
املاُ ً ١مبـاؿ ٞايذَاٚ ٤خاؿ ١رها ١ٜايهْٛت "دسان ،"٫ٛنُا متذ ٜيذا إ
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املٛ ٝيٝ ٛا ايكذ ٫ٚ ،١طُٝا أطدٛس " ٠يًٝٝث" ايظَٛشٖٚ ،١ٜي ٛاْين ٜؼيذٖا إ
ييٖٛش ا٭دب ا٭ؿيي ٌٝايييز ٟيياب َييٛادَ ٙيئ َـييادس ػيياَٚ ،٢عًيي ّٛإٔٸ ا٭طييدٛس٠
ناْيييت َييياد ٠٭عُييياٍ أدبٝييي ١خاييييذ ٠نُيييا ٖييي ٛايؼيييرٕ يف ًَحُييييت "اٱيٝيييار" ٚ "٠
ٚا٭ٚدٜظ "١يًؼاعش ايْٛٝاَْٖٛ ٞريٚغ ،غري إٔ اياُ ٌ ا٭طيدٛس ٟيف ا٭دب قذ ي٘
ٚرذٜ ٫ ٘ ٜعين إرٝا ٤ا٭طدٛس َٔ ٠رٝث ٖ ٞأطدٛسٚ ،٠إمنا ٜعين مت ًٗٝا بـيٛس٠
سَضٜيي ١تييٛاص ٟايٛاقييع ،فُيئ ٖٓييا نييإ يييٮدب ايعُٝييل ٚطييا٫ ٌ٥طيياو ٍ٬اؾاْيين
ا٭طييدٛس ٟيف َعاؾيي ١ايكليياٜا املعاؿييش ،٠يييزا تايظييذ أطييدٛسَ ٠ـاؿيي ٞايييذَا٤
بـٛس ػا ،٢راي ٢أٚػيو ْفيش َئ ايبيار ني إٔ ٜكيش ب ٛيٛد ٖي ٤٫٪يف رٝاتٓيا ،مميا
ٜذٍ عً ٢إٔ ايشَٛص ا٭طدٛس ١ٜؼأ عٝاتٓا ،٭ْٗا يف خش ا٭َش َعٓيٜ ٢يرتا ٣٤يٓيا
بني اؿني ٚاٯخشْ ،كش ٙ٩يف ا٭دب إِ ًْحع٘ يف اؿٝا ،٠يابك ٢ا٭ُٖ ١ٝيف ػظٝذ
ريو املعٓ ٢أدبٝا ،ريو ٭ٕ يف ا٭دب طي ٬يٲْظإ ٚيظيريت٘ يف اؿٝياَ ،٠ئ أ يٌ
ريييو ْكبييٌ عًيي ٢اٯداب ٭ ٸٕ فٗٝييا َٝٚلييا َيئ طييري ٠اٱْظييإ يف أرٛاييي٘ ايظييعٝذ٠
ٚايؼييكٚ ١ٝيف اْاـيياسات٘ ٚاْهظيياسات٘ ،إر ا٭دب ٜيي٪سخ رٝييا ٠اٱْظييإ يف ؿييعٛدٖا
ٖٚبٛطٗا ،إْٸ٘ فٔٸ اٱَاار ٚايفا٥ذ٠ا
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إحاالت مسجعية :

 - 1عُشإ ،طاين (طٝذ ٠ايكـش) داس عكٌ يًٓؼش ّ2017
 - 2تٛفٝل ،أبذ خايذ ( َا ٚسا ٤ايدبٝع )١ق43/1 :
 - 3طخُت َٔ هل ١ايفشاعٓ ١تاُ ٌ بظٝذ ٠هلا سأغ يب ٠ٛايظ ١عً ٢ايعشؾ ٖٞٚ
ٚارذ َٔ ٠إايٛث َٓأ (بااع – طيخُت ْ-كيشق) ٚتًكين بايظيٝذ ٠ايععُٝي،١
ٜٚعين امسٗا ايظٝذ ٠ايكٚ ١ٜٛتلع يف ٜذٖا َفااع اؿٝا٠ا
ًَ - 4حًُ ١ياَؽ أطدٛس ٠ػعش ٖٞٚ ١ٜأقيذّ ْيف أدبيٚ ٞؿيٌ إيٓٝيا ،نابيت
باـ املظيُاسٚ ٟتاحيذث عئ املًيو ايظيَٛشً ٟيياَؽ ًَيو َذٜٓي ١أٚسى
ٚنابت املًحُ ١عًي ٢اإيين عؼيش يٛريا طٝٓٝيا قبيٌ  4000طيٓ ١ماّٚ ،ناْيت
أرذث طبعاتٗا قذ ظٗشت يف َـش إؿذاس املشنض ايك َٞٛيًرتهَٓ ،١كٛيي١
عٔ ايًو ١ا٭ملاْ ١ٝبدشٜل دا عبذ ايوفاس َها ٟٚعاّ ّ1991ا
أَا ايو ٍٛعٓذ ايعيشب فٗي ٛػيٝدإ صعُيٛا أْي٘ ٜعٗيش يف اييراسٚ ٟا٭َيانٔ
املكفييش ٠بـييٛس ػييا ،٢فالييٌ امليياسٚ ٠تًٗهٗييِٚ ،ايظييعٖ ٠٬يي ٞأْ يي ٢ايؼييٝدإا ٚيف
ا٭دب ايعشبي ٞؿييٛس ني ري عيئ ايوييٚ ٕ٬ٝايظيعا أػييٗشٖا رهاٜيي ١ايؼيياعش تييرب
ػشا َع ايو ،ٍٛنااب أيأ يٚ ١ًٝيًٝيٜ ١ؼياٌُ عًي ٢عيذد َئ اؿهاٜيات َهاٛبي١
بايًو ١ايعشب ٖٞٚ ١ٝفٗٛي ١امل٪يأٚ ،اؿها ١ٜايشٝ٥ظ ١تـٛس ًَها امس٘ ػٗشٜاس
ٜكاييٌ ص ٚايي٘ بعييذ اناؼيياف خٝاْاٗييا ،فٝاخييز يٓفظيي٘ ص ٚيي ١يف نييٌ يًٝيي ١إييِ ٜكييّٛ
بكاًٗا يف ايـباع إ إٔ ٜايضٚب ابٓيٚ ١صٜيشٚ ٙامسٗيا ػيٗشصاد ايييت تظياَش ٙأييأ يًٝي١
ٚيًٝييٚ ١ريييو عهاٜيي ١تشٜٚيي٘ ييي٘ يف نييٌ يًٝييٚ ١يف ايٓٗاٜييٜ ١عييذٍ عيئ عادتيي٘ يف قاييٌ
ص ٚاتي٘ ،تييش ِ ايهاياب إ أغًيين ايًوييات ٚتيرإش فٝيي٘ نبياس ايهايياب ٚا٭دبييا ٤يف
ايعامل ٚرع ٞبؼٗشٚ ٠اطع ١يف ا٭ٚطاط ا٭دب١ٝا
 - 5ا٭ٚدٜظي يَ ١ييئ تيييريٝأ ايؼييياعش ايْٛٝييياْٖ ٞيييَٛريٚغ ٖٚييي ٞإريييذًَ ٣حُييييت
َٖٛريٚغٚ ،تؼهٌ َيع اٱيٝيار ٠أٖيِ ًَحُيات ايؼيعٛب ايكذ ي ١ايؼيعش،١ٜ
ٜعاكذ أْٗيا نابيت يف ايكيشٕ اي يأَ ماّ سؿيذ فٗٝيا ٖيَٛريغ سري٬ت املًيو
أٚدٜظٛٝغ بعذ رشب طشٚادٚ ،٠متاذ أرذاإٗا عؼش طيٓٛات نيإ املًيو قيذ
كار يف ايبحش ٚتٓاٗ ٞباطاعادت٘ ًَه٘ا
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الفصل اخلامس:
املسترئبون يف زوايات اخليال العلني
زواية " السجل الرئب " للدنتوز أمحد خالد توفيل منوذجاً
- 1قـف املظاز٥بني َٚـاؿ ٞايذَا ٤نُيا ػًيت يف أعُياٍ أبيذ خاييذ
تٛفٝل ؿٛس َٔ ٠ؿٛس ايارإش ا٭دبٚ ٞاياٛاؿٌ اي كيايف بيني اٯداب ا٭ٚسٚبٝيٚ ١ا٭دب
ايعشبيي ٞاؿييذٜث ،إر بييذت ٖييز ٙاملٛكييٛعات تؼييوٌ َظييارات قييذٚد ٠يف ايشٚاٜيي١
ايعشب ،١ٝياظِٗ يف خش ا٭َش يف إإشا ٤تًو املٛكٛعات املاـً ١اتـياٚ ٫إٝكيا عياٍ
اؿذاإ ١ايعًُ ١ٝا
ٜ- 2ع يذٸ دا أبييذ خايييذ تٛفٝييل َيئ أبييشص َيئ نايين عيئ َٛكييٛعات ايشعيين
َٚـاؿييي ٞاييييذَاٚ ٤املظييياز٥بني يف ا٭دب ايعشبييي ٞاؿيييذٜث ،كييئُ طًظيييًَ ١ييئ
ايشٚاٜات مساٖا" َا ٚسا ٤ايدبٝعٚ ،2 " ١قذ تهبٸذ عٓا٤ٶ يف ْؼش ٖز ٙايظًظً ١إر مل
تٌٓ قب ٫ٛيف ايبذ ٤عٓيذ َظيٚ٪ي ٞامل٪طظي ١ايعشبٝي ١اؿذ ٜي ١يًٓؼيش يف ايكياٖش ،٠إ٫
أْٸ٘ مل ٜظاظًِ يزيو فدًن عشض ْاا ٘ عً ٢ؾٓ َٔ ١ايٓكاد ،فًيِ ًهيٛا طي٣ٛ
اٱعياب بعًُ٘ ،فٓٴؼشت أعُاي٘ يف امل٪طظْ ١فظٗا عاّ ّ1993ا
اعاُذ دا تٛفٝل يف سٚاٜا٘ " ايش يٌ اييز٥ن" عًي ٢املخيض ٕٚا٭طيدٛس ٟايعيامل،ٞ
إر تظآذ ا٭طدٛس ٠إ فهش ٠ؼٛٸٍ ايش ٌ إ ر٥ن عٓذ اناُياٍ ايكُيش يف نيٌٸ
ػييٗش ،فُٝليي ٞاملظيياز٥ن طييادسا ييي ٬ٝيف ايوابييات ٚايييراس ٟع ييا عيئ كييحاٜا،ٙ
ٚعٓذَا تؼشم مشع ايٓٸٗاس ٜعٛد إ طبٝعا٘ ايبؼش١ٜا
ٜٚ- 3ييزنش إٔٸٖٓايييو إيي٬ث أطيياطري يف ايييرتاث اٱْظيياْ ٞتآييا ٍٚرهاٜيي١
املظاز٥بني  :أ ٚهلا ؿذست عئ ايْٛٝياْٝني ايكيذَاٚ ،٤تيش ٟٚاؿهاٜي ١أ ٸٕ هليَ ١يشت
بكـش املًو "٫نيا ،"ٕٚفًيِ خيديش ببايي٘ أ ٸٕ َئ َي ٸش بكـيش ٙهلي ،١فٛكيع أَياَِٗ
ؿَٛييا بؼييش ١ٜيف أطبييام ،بٗييذف إطعيياَِٗ ٚا٫رافييا ٤بٗييِ ،فولييبٛا َٓيي٘ غلييبا
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ػييذٜذا ،إيي ٸِ َظييخ ٙٛر٥بييا ،بعييذ إٔ عًُييٛا برْٸيي٘ ٜاوييز ٣بًحيي ّٛايبؼييش ٚدَييا ِٗ٥ا
ٚإاُْٗٝيييا سَٚاْٝييي ١تكييي : ٍٛإٕٸ " نٛسْفًٝٝيييٛغ" نيييإ س يييْ ٬بييي ٬ٝعييياؾ يف قشٜييي١
أؿابٗا ب ٤٬فُات أًٖٗا هٝعا َيا عيذا ايش يٌ ايٓبٝيٌ ،إي ٸِ يا ٤بعيذ ٙإ٬إي ١أ٫ٚد :
ا٭ ٍٚعل٘ خفاؾ فـاس َـاؿا يًذَاٚ ،٤اي ياْْٗ ٞؼي٘ ر٥ين فرَظيَ ٢ظياز٥با،
ٚاي ايث رٴهِ عً ٘ٝإٔ ل ٞيف طشٜل ايفٓا ٤نظيا٥ش ايبؼيشا ٚا٭طيدٛس ٠اي اي ي١
ا٤ت َئ "تشاْظيًفاْٝا" ٖٚيَٓ ٞدكي ١بشَٚاْٝي ،١إر ناْيت ٖٓاييو أطيش ٠رهُيت
ايٓاغ رهُا ا٥شا ،فرؿاب ْظًٗا يعٓ ١املظاز٥بنيا
ٚرٴنيييش إٔٸ ايدبٝييين ايْٛٝييياَْ " ٞاسطيييًٛٝٝغ ايظييياٜذ "ٟؼييذٸث عييئ اياـٸيييٛس
ايز٥يب ،ملا ٫رغ إٔٸ بعض َش كاٜ ٙٴكبًي ٕٛعًي ٢أنيٌ ايًحي ّٛايٓ٦ٝيٜٚ ١عي ٕٚٛنُيا
تع ٟٛايز٥اب يف ايًٝاي ٞاييت ٜوذ ٚفٗٝا ايكُش بذسا ()1ا
ٚ- 4يف اي كاف ١ايعشب ١ٝؼذٸث ابٔ طٓٝا عٔ املظاز٥بني اييزْ ٜٔبيت هليِ ػيعش
ن ٝأ ٚععُت باِٖٗ ٚناْٛا ٜاٛاس ٕٚعٔ ايليٚ ٤ٛايؼيُع ًٜٚيٛر ٕٚبايعًُي،١
ٚقييذ أطًييل عًييٖ ٢ييزا اي يذا ٤اطييِ " ايكدييشب"ٚ ،س ٣ٚابيئ فليي ٕ٬أْٸيي٘ سأ ٣يف أإٓييا٤
سرًا٘ إ ايؼُاٍ بعض املظاز٥بني()2ا
ٜاحييذث ا٭طبييا ٤ايٝيي ّٛعيئ َييشض "ايش ييٌ ايييز٥ن" ٚييي٘ اطييِ عًُييٜ ٞعييشف
بي" بٛسفريٜا" ٜٓيِ عٔ اخيا ٍ٬عٓـيش اؿذٜيذ يف اؾظيَِٚ ،ئ إيِ ؼيذث أعيشاض
َشكيي ١ٝيًُـيياب نيياملوف ٚتًيي ٕٛايبيي ٍٛبايظييٛادٚ ،قييذ تظيياد ٌٝأظييافش املييشٜض
ٚترص أْٝاب٘ ٜٚـياب ًيذ ٙباياياعٝيذ ٚتـيبب اؿٛا ين ن ٝفيٚ ١ايؼيفاَ ٙؼيكٛق١
ٚؼُش ايعٓٝإ ٜٚايٓن املشٜض ايل٤ٛا
ٜٚكيياٍ إٕ ايش ييٌ املظيياز٥ن ٜعييٛد إ ؿييفا٘ ايبؼييش ١ٜرييني ٜٴكاييٌ ،بظييهني
َـييٓٛعَ ١يئ َعييذٕ ايفلييٚ ،١تهيي ٕٛايظييهني قييذ غشطييت يف قًبيي٘ٚ ،يكـييف
ايش ٌ ايز٥ن سَض٫ ١ٜستباطٗيا باناُياٍ ايكُيشٖٚ ،يٜ ٛعبٸيش عٓيذ ايؼيعٛب ايكذ ي١
عٔ ايكٚ ٠ٛاؾٓٚ ٕٛاياٛرؽ ٚايظحش ٚاخرتام ايدبٝعٚ ،١إرا نإ َـاؿ ٛايذَا٤
استبدييٛا بايدبكييات ايشاقٝيي ١يف اعاُعييات ايبؼييش ،١ٜفييبٕٸ املظيياز٥بني نيياْٛا َيئ
ايف٦ات ايؼعب ١ٝايفكري٠ا
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- 5تبيييذأ سٚاٜييي" ١ايش يييٌ اييييز٥ن" بٓكيييٌ ايكييياس ٨إ َيييا مسيييا ٙامل٪ييييأ ببًيييذ
ا٭طياطريٜ ،كـييذ سَٚاْٝيي ١بًييذ ايـييكٝع ٚايييرد ،فًٝييٛر بواباتٗييا يٝيير ٟٚإ أنييٛاخ
اؿديييابنيٚ ،يف ايًٝييياي ٞاملكُيييشٜ ٠يييذع ٛايكييياس ٨إ ا٫طييياُار إ عيييٛا ٤اييييز٥اب،
ْٚفا  ٧برٕ ٖٓايو ؿيٛتا ٚاكيحا ييز٥ن ٜديشم ايظيُع ،إْٸي٘ ر٥ين بؼيش ،ٟأ ٚس يٌ
َظيياز٥ن ٜظيياعذ ملٗاهيي ١ايٓيياغٚ ،مل ٜييٓع امل٪يييأ يف تكييذٚ ِٜطيي ١ًٝمليئ تعييشض
ملٗاهيي ١ايش ييٌ املظيياز٥نٚ ،ريييو مبحاٚيييْ ١ييضر كايبيي٘ ،أْ ٚييضر كًيين ٚارييذ َيئ
كايب٘ عً ٢ا٭قٌ ،إر ٜاح ٍٛريو املخًن َع ػشٚم ايؼيُع إ إؿيبع دَي ،ٞإيِ
تًا ِ٦أرذاث ايشٚا ١ٜيف نٛخ يف إرذ ٣غابات سَٚاْٝيا ،إر ٜاحًيل اؿدياب ٕٛريٍٛ
َا٥ييذتِٗ ،فٝحييذم بدييٌ ايكـيي " ١أطييابإ" تيياس ٠يف ايؼييُعٚ ،١تيياس ٠أخييش ٣يف  ٚييٙٛ
ًظا ٘٥إيِ ٜكي ٍٛهليِ  :إٕ أريذ اؾايظيني َعٓيا عًي ٢ايداٚييَ ١ظياز٥ن ،إيِ ٜظيشد
بعلا َٔ طريت٘ يٝك :ٍٛنٓت يف ايظابعٚ ١اي ٬إني َٔ عُشٚ ،ٟقيذ َلي ٢عاَيإ
عًييَ ٢ويياَشت ٞايشٖٝبييَ ١ييع ايهْٛييت " دسانييٚ ،"٫ٛقييذ نٓييت أعاكييذ ٚاُٖييا إٔٸ
َااعيب قذ اْاٗت يٮبذٚ ،إٔ ايٛقت قذ رإ ٭تضٚبٚ ،أنيٛٸٕ أطيش ٠ؿيوريٚ ٠أفياب
عٝادْ ٠عٝف ١مبييشد عيٛدتَ ٞئ ٖيز ٙاملُٗي ١ايعًُٝيٚ ،١يف إريذ ٣اؾاَعيات قابًيت
ايـحف ٞايشَٚاْٛ " ٞطااف فٝهٛيظه ٖٛٚ ،"ٛػاب ػيذٜذ اييزناٜٚ ،٤اُايع
بشٚع دعابٚ ١جيٝذ اٱلًٝض ١ٜنرًٖٗاَٚ ،ابحش يف اٯداب ٚايعًٚ ،ّٛنٓت أعارٙ
َشػذ ٟيف نٌ خدٛات ،ٞفعًُيين ايهي ري عئ سَٚاْٝياٚ ،مليا طيريا٘ َ :يا ايذٜاْي١
ٖٓا خت قاٍ :إٕ غايب ١ٝايظهإ ِٖ س ّٚأسإٛدنع ا إِ قًت ٚ :ايؼٛٝع ١ٝخت فاباظيِ
يف ؼفغ إِ قاٍ  :إٕٸ ايؼٛٝع ١ٝئ توري سَٚاْٝا ،فْٗ ٞظٝأ ٚرذٖا يف أٚسباٚ ،يئ
تابذٍ أبذا ا
سَٚاْٝا نُا قياٍ يي ٞنًُي ١تعيين أسض سَٚيا ،٭ ٸٕ ايكا٥يذ ايشَٚياْ ٞايععيِٝ
"تشاٜاْ "ٛقذ فاحٗاٚ ،طشد َٓٗا ايربيش يف َٛقعي" ١داتؼيٝا" عياّ َٓٚ ،ّ 106يز رييو
اؿني أؿبحت  ١ٜ٫ٚسَٚاْ ،١ٝإيِٸ غضاٖيا ايكيٛط َٚئ بعيذِٖ ايظي٬فٚ ،ايظي٬ف
قذ تشنٛا أإشِٖ فٗٝا رني قظُٖٛا إ َٓدكاني ":تشاْظيًفاْٝا" ٚ "ٚا٫ػيٝا"ٚ ،يف
" تشاْظييًفاْٝا"  ٜٛييذ قـييش ايهْٛييت " دسانيي "٫ٛااا إْٗييا بًييذ خايييذ با٭طيياطري ااا
ٚأٖييِ َعامليي٘ قـييش ايهْٛييت ،جييين إٔ ْييضٚسَ ٙعييا فٗييَ ٛهييإ َ ي ري يًخٝيياٍ إ
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أقـ ٢رذ " ،إِ ٜظٗن يف عشض تاس ٜسَٚاْٝا را ٢قٝياّ اؿيشب ايعاملٝي ١اي اْٝي،١
يٓٝاكٌ بعذٖا إ ٚؿأ سَٚاْٝا اؿايٚ ١ٝأخريا ٜضٚسإ قـش ايهْٛيتٚ " ،يف تًيو
ايً ١ًٝصسْا قـش ايهْٛت "دسان "٫ٛايعاٝيل املاٗيذّٚ ،نٓيت أرنيش تفاؿيَ ً٘ٝئ
ايـٛس ايفٛتٛغشافٚ ،١ٝمل أمتايو إٔ أسػأٚ ،أْا أؽ ٌٝدا سٜاؼاسد ٚيٛفاسطهٞ
ٜاظيييً ٕ٬يييي ٬ٝإ ٖيييزا ايكـيييش املاٗيييذّ نيييٜ ٞبح يييا عييئ ََٝٛيييا" ٤دسانييي،"٫ٛ
ٚتزنشت سعن أٌٖ ايكش َٔ ١ٜيشا ٤امليشٚس ظيٛاس ،ٙإٕ ٖيزا املهيإ ٜٓيبض بيشٚع
َا ٫ ،هٔ ٚؿفٗا ا قاٍ غٛطااف  :إٕ ايرتاث ايشَٚياًَْ ٞي ٤ٞبكـيٛس ايشعين،
ٚا٭َٗات ٖٓا خيفٔ أطفاهلٔ عهاٜات َـاؿ ٞايذَاٚ ٤املظاز٥بني "()3ا
مت ٌ قـ ١ايش ٌ ايز٥ن اؾض ٤اي اْ َٔ ٞطًظًَ " ١ا ٚسا ٤ايدبٝع ،" ١طبكاٗا
قـيييَ ١ـاؿييي ٞاييييذَا ٤ايييييت ظٗيييشت يف اؾيييض ٤ا٭َ ٍٚييئ ٖيييز ٙايظًظيييً ،١ييييزا
فايكـاإ َاذاخًاإ يف أرذاإُٗا ،نُيا إٔ ايهاتين ٜظياذع ٞداُ٥يا ػخـيٝات
قـييا٘ يف اؾييض ٤ا٭ ٍٚايييز ٟع يشض فٝيي٘ رهاٜيي ١دا سفعييت إمساعٝييٌ ايييز ٟرٖيين
ؿلٛس َ٪متش طيب يف يٓذٕ ،إِ ٜذع ٙٛؿذٜك٘ دا سٜاؼاسد يضٜاس ٠بٝا٘ ايشٜف ،ٞإِ
ٜكابٌ ص ٚا٘ "ناتشٚ ،"ٜٔيف أإٓا ٤اؾًظ ١خير ٙدا سٜاؼاسد برْٸي٘ قياّ بايبحيث عئ
"دسان ،"٫ٛإِ ٜٓاٚي٘ ظشفا ف ٘ٝؿٛس ٚخيشاٚ ٥أٚسام َهايٛب فٗٝيا إٔ ايهْٛيت
طٝعٛد إ اؿٝا ٠نٌٸ َ ١٦طٓٚ ،١أْٸ٘ طٝحا ٍٚقاً٘ يريٜب ايٓاغ َٓي٘ٚ ،بعيذ اْاٗيا٤
امليي٪متش ٜييضٚس دا سفعييت َٓييضٍ ؿييذٜك٘ سٜاؼيياسد َييش ٠إاْٝيي ،١يٝكابييٌ يٛفاسطييهٞ
ايٛٗٝد ،ٟإِ ٜعشض دا سٜاؼاسد عً ٢دا سفعت إٔ ٜؼاسنُٗا يف ايبحث عٔ ََٝٛا٤
"دسانيي ،"٫ٛيٝهييٖٓ ٕٛايييو إ٬إيي ١منييارب َيئ أدٜييإ إ٬إيي ١تؼييٗذ عييٛد ٠ايهْٛييت،
ٜٛٚافييل دا سفعييت يٝكٓعُٗييا برْٸُٗييا كد٦ييإ ،إييِ خييير ٙدا سٜاؼيياسد بييرٕ ََٝٛييا٤
ايهْٛييت طيياه ٕٛيف ايدييابل ايظييفًَ ٞيئ َٓضييي٘ بعييذ عؼييش دقييا٥لٚ ،يف ايٓٗاٜيي١
ٜهاؼأ دا سفعت إٔ تًو ًٖٛطات يٝع أن شٖٓٚ ،يا تعٗيش يي٘ " نياإش "ٜٔص ٚي١
دا سٜاؼاسد عٌ َٖ ١٦ٝـاؿ ١دَاٜ ٫ ٖٛٚ ،٤عًيِ َيا إرا نيإ " دساني "٫ٛقيذ عياد
إ اؿٝا ٠بـٛس " ٠ناتش ،"ٜٔأّ إٔ ا٭َش ٜ ٫عذ ٚن ْ٘ٛتٗ ٛات يف اـٝاٍا
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ٖ- 6زا ايلشب َٔ ايكف ٜعر عٔ سغب ١ق ١ٜٛعٓذ دا خايذ تٛفٝل إ ايعيٛد٠
إ ا٭طدٛس ٠يف َٗذٖا ،فٓكً٘ أريذاث قـيا٘" ايش يٌ اييز٥ن" إ سَٚاْٝيا ػظيذ
اٱػاس ٠املش عٝي ١ايييت ؼيذث عٓٗيا َ٪سخي ٛا٭طياطري ،فبريذَ ٣ـيادس ا٭طيدٛس٠
املاـيييً ١باملظييياز٥بني تش يييع إ َٓدكييي ١تشاْظيييًفاْٝا" يف سَٚاْٝييياٚ ،فٗٝيييا قـيييش
ايهْٛت "دسان "٫ٛايز ٟدفع بدٌ قـا٘ يضٜاست٘ بايفعٌ ،إِ ؽٝيٌ إٔ دا سٜاؼياسد
 ٚيٛفاسطه ٞايٛٗٝد ٟناْا ٜبح إ عٔ ََٝٛا ٤ايهْٛت ٖٛٚ ،أَش ٜياُِ َيا عيذٸٙ
ًٖٛطيييَ ١ييئ قبيييٌ دا سٜاؼييياسد مليييا دعيييا ٙإ املؼييياسن ١يف ايبحيييث عييئ ََٝٛيييا٤
"دسان ،"٫ٛإر إْٸ٘ مل ٜٛكب يف اؾض ٤ا٭ َٔ ٍٚسٚاٜا٘ عٔ َـاؿ ٞاييذَاَ ٤يا إرا
نإ " دسان "٫ٛقذ عاد إ اؿٝا ٠بـٛس " ٠ناتش "ٜٔأّ  ،٫فيي "نياتش "ٜٔنُيا
ظٗشت ي٘ َـاؿ ١دَاٚ ،٤يهٔ ٌٖ ٖي ٞخذٜعي ١اـٝياٍ اييز ٟأؿيت عًي ٢امل٪ييأ
ملاابع ١أػباع " دسان "٫ٛيف طًظًاني َٔ أعُاي٘ ايكــ ١ٝاييت نيإ فٗٝيا سا٥يذا
يف ٖزا ايٓٛر َٔ ايهااب ١ايشٚا١ٝ٥خت
 ٫ػييو إٔ طًظييً ١دا أبييذ خايييذ تٛفٝييل " َييا ٚسا ٤ايدبٝعيي "١قاٚييي َ ١ي ري،٠
يْ٬اكيياٍ بييايفٔ ايشٚا٥يي ٞايعشبيي ٞاؿييذٜث إ فييام ذٜييذٚ ،٠بوييض ايٓعييش عُييا إر
ناْت تًو ايظًظً ١قذ رككت لارا فٓٝا عًيَ ٢ظيا ٣ٛاياكٓٝياتٚ ،عًيَ ٢ظيا٣ٛ
ٚطييا ٌ٥ايآيي ا ٍٚأّ  ،٫إ ٫أْٸٗييا َيئ د ٕٚػييو قييذ ٚكييعت بـييُات ناتبٗييا عًيي٢
َٛكٛر ذٜذ ،ؼكل ي٘ َٔ خ٬ي٘ ايظبل ٚايشٜاد٠ا
ٚأَٸا بؼرٕ ايك ١ُٝايفٓ ١ٝيشٚاٜا٘ "ايش ٌ ايز٥ن " ،فبٕٸ اؿافض إيٗٝا فُٝا ٜبذٚ
ْضعا٘ إ أدب ايشعن فحظن ،٭ْٗا تهاد تهيَٓ ٕٛباي ١ايـيً ١بيايٛاقع اييشأٖ،
فظعٚ ٘ٝسا ٤أطدٛس ٠ايش ٌ املظاز٥ن مل تهئ َئ بياب اياُ ٝيٌ ايشَيض ٟعًي ٢أٜي١
ريياٍ ،بييذي ٌٝقاناتيي٘ فلييا ٤ا٭طييدٛس ٠املفييرتض أ ٟيف غابييات سَٚاْٝييا ،ممييا
ٜٛكب أْٸ٘ َؼوٛف باابع ظ٬هلا بـٛس ٠سَٚاْظ ١ٝرامل ١يٝع أن يشٜٚ ،عليذ رييو
ا٭طًٛب ا٭دب ٞايز ٟؼًت ب٘ ايشٚا ،١ٜإر ٖ ٛأطًٛب طيشد ٟريامل ٚفٝي٘ تيذاعٝات
َٓبع  َٔ ١خياطش ٜفيٝض ػياعشٖٚ ،١ٜيزا نًي٘ ٜٓير ٣بايشٚاٜي ١عئ ايآيا ٍٚايشَيضٟ
اييييت َٝييضت ن ي ريا َيئ ايشٚاٜييات ايعاملٝيي ١اييييت تٓاٚيييت ٖييزا املٛكييٛر ،نشٚاٜيي" ١
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املظاز٥ن" يًهاتن اٱطيباْٛ ٞيٝيَ٫ ٛياصاسص ايييت ْؼيشت عياّ  ،ّ1985ايييت سَيض
فٗٝييا إ اؿييشب ا٭ًٖٝيي ١اٱطييباْ ١ٝيف عٗييذ اؾٓييشاٍ فشاْهييْٚ ،ٛييزنش يف ٖييزا
ايظٝام سٚا" ١ٜدٚس ٠املظاز٥ن" يظاٝفٔ نٓٝأ اييت تعذٸ َٔ أسفع ايُٓيارب ايكــي١ٝ
اييت ؼذإت عٔ اياح ٍٛايز٥يب يف ي ١ًٝاناُياٍ ايكُيش ،إيِ َٗاهاي٘ ايبؼيش طًٝي١
ي ١ًٝناًَي ١إ اْكليا ٤ايًٝيٌ ،يٝعيٛد بعيذ رييو نظيا٥ش ايبؼيش َيع طًيٛر ايٓٗياس،
ٚايشٚا ١ٜػذٜذ ٠اياُ  ٌٝيٮؿ ٍٛا٭طدٛس ١ٜيًُظاز٥بنيٚ ،فٗٝا َٔ َعاٖش ايشعن
َا جيعًٗا تافٛم عً ٢ايه ري َٔ سٚاٜات ايشعن ،نُا إٔ هلا أطيًٛبا ٜٓدي ٟٛعًي٢
اٱإاسٚ ٠املاع١ا
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إحاالت مسجعية:
wiki < ar .m.wikipedia.org- 1
2

قاّ ابٔ فل ٕ٬بشرً ١إ ب٬د ايـيكايبٚ ١اييشٚغ ٚايبًوياس بيرَش َئ اـًٝفي١ايعباط ٞاملكاذس باز يف عاّ ٖ 309يشٚ ،ٟناْت سرً ١ػاق ١اطًع فٗٝيا ابئ
فل ٕ٬عً ٢اؿٝا ٠املعًُي ١ايييت نيإ ٜعٝؼيٗا ايويشب يف ايعـيٛس ايٛطيد،٢
ْؼش ايهااب بذاس ايظٜٛذ ٟيي أب ٛظيب عاّّ2003ا

 - 3دا تٛفٝل أبذ خايذ ( َاٚسا ٤ايدبٝع )١ق 54/2 :
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الفصل السادس:
فسانهصتاين
بني الفن الكوطي واألدب العلني
ٜ - 1ٴعٳذټ ا٭دب ايشٚا ٞ٥ايعًُٚ ٞاريذا َئ أبيشص ا٭ْظيام اي كافٝي ١املعاؿيش،٠
يـًا٘ باؿاٍ ايعًُٝي ١املُٝيض ٠هليزا اييضَٔٚ ،قيذ تفايل ٖيزا ايليشب َئ ا٭دب َئ
تًو اؿاٍ ،أعين أْٸ٘ طعٞٷ هان ٞايعًِ يف نؼٛفات٘ ٚاخرتاعات٘ ٫ ،بٌ أساد إٔ
ٜظييبل ايعًييِ َيئ ٗيي ١ايشٜ٩ييا ٚايابـييش ٚا٫ناؼييافَ ،عاُييذا عًييَ ٢عيياسف عًُٝيي١
ؽــييٚ ،١ٝيف ايٛقييت ْفظي٘ اعاُييذ عًيي ٢اـٝيياٍ يف خًييل عييٛامل مل ٜاظ ئٳ يًعًييِ
ايٛيٛب فٗٝا بعذٚ ،مل ٜهٔ أدب اـٝاٍ ايعًَُ ٞكاـشا عًَ ٢لاٖا ٠ايعًي ّٛعًي٢
أٜٸ ١راٍٚ ،إْٸ ُا ٚجل يف َٛكيٛعات ني ري ،٠فيبرا ناْيت سٚاٜي " ١يي ١اييضَٔ" ييًٜٛض
بذا َ١ٜؼذ َٔ يذٕ نااب اـٝياٍ ايعًُي ٞيْ٬اكياٍ عير اييضَٔ باػاٖٝي٘ املاكيٟٛ
ٚاملظيياكبً ،ٞفييبٕ ٖٓايييو اػاٖييات أخييش ٣إباييت ْفظييٗا يف ريييو ايظييٝام َٓٗييا أدب
اـٝاٍ ايظٝاطٚ ٞايفٓااصٜا ٚأدب ايشعن املاُ ٌ بايشَٚاْظي ١ٝايظيٛداٚ ٤غيري رييو،
ٚيٝع َٔ ايعيٝن يف ك ٤ٛتًو ايظٝاقات اييت شٚ ٣فكٗيا أدب اـٝياٍ ايعًُي ٞإٔ
ترص َعامل اي كاف ١ايكٛط ١ٝبني أطٛا ٤ا٭دب ايشٚا ٞ٥ايعًُي ٞيٝظيذ را ي ١ايهاٸياب
يف ايعـش اؿذٜث إ إإشاَ ٤لاَني ريو ا٭دب ،بدشٜل اياعبري عئ بي٪غ ايعيامل
املعاؿش ايز ٟاطارإش ب٘ ايشعن يري ٣نُٔ ٜش ٣يف َش  ٠نٝأ مت ًت ي٘ ٖٛا ظ٘
ياُٮ نٝاْ٘ خٛفا ،إٔ اطاحاٍ عاملي٘ فًي ٬مبؼياعش طيٛداٚ ١ٜٚأفهياس ت بيت يف
ْفظ٘ اـٛف َٔ َـري ٙاعَٗٚ ،ٍٛعً ّٛإٔ ٖزا ايًيٜ ٕٛؼيوٌ رٝيضا َئ اييافهري
ايشَٓٚظ ٞايظٛدا ٟٚايزٜ ٫ ٟبعيذ ني ريا عئ ايواٜيات ايادٗريٜي ١ايييت أػياس إيٗٝيا
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أسطد ٛيف َعشض ن َ٘٬عًي ٢املؼياٖذ ايرتا ٝذٜي ١يف ا٭دب املظيشر ٞايْٛٝياْ،ٞ
تًييو اييييت ت ي ري َؼيياعش خييٛفٹ املؼيياٖذٹ ٚػييفكا٘ٚ ،نييزا أَعيئ ا٭دب ايكييٛط ٞيف
تـٜٛش َؼاٖذ ايشعن بو ١ٝاْاضاعٗيا َئ دٚاخيٌ اٱْظيإ املعاؿيش ،ٱريذاث ػي٤ٞ
َٔ اياٛاصٕ ،ريو ٭ٕٸ ايشعن ايز ٟاْد ٣ٛعً ٘ٝا٭دب ايكٛط ٞمل ٜهٔ ػ٦ٝا خاسب
ايعكٌ ايبؼش ٟعً ٢أ ١ٜراٍ ،فٗزا ا٭دب َٚا ٜٓد ٟٛعًَ َٔ ٘ٝؼاٖذ سعين ٚبي٪غ
 ٕٛٓ ٚنإ أػب٘ بشد ٠فعٌ َلاد ٠يً ٛس ٠ايـٓاعَٚ ١ٝلاد ٠يٮْعُي ١ا ٫اُاعٝي١
ا٫سطاكشاطٚ ١ٝعـش ايآٜٛش ٚايا ٘ ٛايعًُ ٞٱخلار ايدبٝعَ ٖٛٚ ،١ا ٜؼهٌ يف
فًُ٘ املذخٌ ايعًُ ٞيًحذاإ ١املعاؿش)1(٠ا

 - 2ايفٔ ايكٛط ٞكشب َٔ كشٚب ا٭دب ايؼا٥ل اييز ٟأخيز جييزب ايكيشا٤
َٓز ظٗيٛس ٙيف إْهًيرتا َيع َدًيع ايكيشٕ ايااطيع عؼيش املي٬ٝدٚ ،ٟقيذ ؿٴيٓأ ٖيزا
ا٭دب ؼيييت بييياب أدب ايشعييين أ ٚا٭دب ايوييياَض ،ييييزا عٴييذٸ منٛر يييا َييئ ايشٚاٜييي١
ايشَٓٚظ ١ٝايظٛدا ٤اؿذٚ ،١ ٜتبذ ٚؿيًٖ ١يزا ايٓيٛر َئ ا٭دب با٫ػيا ٙايشَٓٚظيٞ
اعاُاد ٙعً ٢ايزات ١ٝاملفشطٚ ١تـٜٛش ٖٛا ع اي ٛذإ ،بٝذ أْي٘ ٜ ٫هافي ٞبيزيو
ٚإمنا ٜلِ يف أطٛا ٘٥نٌٸ َا َٖ ٛعًيِ َٚيذَش ٚقياغ ٚقيب  ،فياستب َئ ٖيزٙ
اؾٗيْ ١ؼيي ٤ٛايفيئ ايكيٛط ٞبايهاتيين اٱلًٝييضٖ " ٟيٛساغ ٚيبيي " ٍٛايييز ٟأيييأ أٚٸٍ
سٚا ١ٜيف ٖزا ايباب بعٓٛإ " قـش أٚتشاْٝي "ٛايييت ْٴؼيشت يف بشٜداْٝيا عياّ ،ّ1764
فعٴشف بعيذ رييو َيا طٴي ٸُ ٞبيا٭دب ايكيٛطٖٚ ،ٞي ٛأدب ٜاخيز َئ ا٭دٜيشٚ ٠ايكـيٛس
اـشبٚ ١ا٭قب ١ٝاملٗيٛسٚ ٠ا٭َهٓ ١املعًُ ١اييت بٓٝت يف ايعـٛس ايٛطدَ ٢ظيشرا
يٮرذاثٚ ،تذٚس أرذاث سٚاٖٛ" ١ٜساغ " ر ٍٛػخـ ١ٝس يٌ نٝ٦ين ٜكيع يف رين
اَييشأ ٠ػيياب ١هًٝييٚ ،١يهيئ ايش ييٌ ٜهاؼييأ إٔ املييشأ ٠ناْييت تظييع ٢إ ايييضٚاب
بٛيذ ،ٙمما ٜذع ٙٛيكاً٘ فٝظك عً ٘ٝخٛر ٠مت اٍ ٭َيري طيابل يف قًعي" ١أٚتشاْاي،"ٛ
إِ تاح ٍٛايكًعي ١إ َهيإ عييا٥يب تٓظيحل فٝي٘ ايؼيشٚس نافيٚ ،١تاظيِ ايشٚاٜي١
برْٗا َ ًت طيٛسا ترطٝظيٝا َُٗيا اْب كيت َٓي٘ ايعٓاؿيش ايفٓٝي ١ايييت اعاُيذت عًٗٝيا
ا٭عُيياٍ ا٭دبٝيي ١ايكٛطٝيي ١بعذ٥ييز نا٭َييانٔ ايظييش ١ٜايواَلييٚ ١ا٭يويياص احملييري٠
ٚيعٓات ا٭سٚاع ٚػشٚس ا٭ػباع ٚغريٖاا
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إييِ ظٗييشت أعُيياٍ سٚاٝ٥يي ١نيي ري ٠بعييذ سٚاٜييٚ" ١يبييَٗٓ "ٍٛييا ٚسٚاٜيي " ١أطييشاس
أٚدٚيف "ٛيًهاتب ٕ " ١ساد نًٝأ" ايييت ْٴؼيشت عياّ ٚ ،ّ1794قيذ ؼيذإت ايشٚاٜي١
عٔ ػخـ ١ٝػشٜش ٠تداسد فاا ٠عزسا ٤رات قذسات فا٥كَٛ ،١كحَ ١ئ خيٖ ٍ٬يزا
ايعُيييٌ َفٗييي ّٛايٓظييي ١ٜٛايكٛطٝييي ،١إيييِ ظٗيييشت سٚاٜييي" ١فييياسغ بييي ٬سأغ" يًهاتييين
ا٭َشٜه " ٞإسفٓٝغ" ايييت ْؼيشت عياّ ٚ ،ّ1820سٚاٜي" ١فاإٝيو" " يًٜٝٛياّ بٝهفيشد"
ٚسٚا" ١ٜفشْؼهاا "ٜٔييي "َاس ٟػٚ "ًٞٝسٚا" ١ٜدسان "٫ٛيًهاتين اٱٜشيٓيذ " ٟبيشاّ
طاٛنش" َٔٚ ،ناٸاب ٖزا ا٭دب " إدغاس ئ بٚ "ٛغري ٙممٔ إش ا٭طًٛب ايكٛطٞ
تعبريا عٔ سفض ايعك ١ْٝ٬املعاؿشٚ ٠ايعٛد إ سَٓٚظ ١ٝايكش ٕٚايٛطدٚ ،٢تكـيٝا
ؿكا٥ل ايوٛاَض ٚاعاٖ ٌٝاييت َٔ ػرْٗا إإاس ٠املخٚ ١ًٝايارإري فٗٝا()2ا

 - 3هـيييش ايبيييار  ٕٛاييييضَٔ ايكيييٛط ٞيًفٓييي ٕٛبيييني ايكيييشْني اي ييياْ ٞعؼيييش
ٚاـاَع عؼش امل٬ٝدٜنيٜٓٚ ،ظن َٔ رٝث اياظيُ ١ٝإ قبا٥يٌ ايكيٛط اؾشَاْٝي١
اهلُي ١ٝاييت ا اارت إٜدايٝا يف ريو ايضَٔ ،بٝذ إٔ اياظُ ١ٝترخيز َعٓي ٢خيش يف
غشب أٚسبا إر تظاعٌُ نًُ ١قٛط ٞيًذ٫يي ١عًي ٢اياُيشد عًي ٢ني ٸٌ َيا ٖي ٛطيا٥ذ،
ٖٚزا ٖ ٛاملعٓ ٢اييز ٟطيع ٢ا٭دبياٚ ٤ايفٓياْ ٕٛإ اياعيبري عٓي٘ يف دابٗيِ ٚفٓي،ِْٗٛ
ٚنإ فٔٸ ايعُاس ٠ايظابل إ اياُ ٝيٌ ايكيٛطْ ٞاٝيي ١اطيايابا٘ ملدايين ايكيذٜع "
بشْييياسد" ،اييييز ٟدعيييا فٓييياْ ٞايعُييياس ٠إ اٖ٫اُييياّ باملٛكيييٛعات ايذٜٝٓيييٚ ١مت ٝيييٌ
اْ٫فعا٫ت ٚايعٛاطأٚ ،طيشعإ َيا اطياياب ايفٓياْ ٕٛييزيو فوًبيت عًي ٢أعُياهلِ
اياُاإٝيييٌ ايؼخـيييٚ ١ٝايضخييياسفٚ ،قيييذ طييياد رييييو ايفيئٸ يف ايهٓيييا٥ع ٚايكـيييٛس
ٚايظيياراتٚ ،مل ٜكاـييش ا٭إييش ايكييٛط ٞعًيي ٢ايعُيياسٚ ٠ايٓحييت ٚاياـييٜٛش بييٌ مشييٌ
املٛطٝكا فعٗشت "ايبٛيٝف "١ْٝٛاييت ػظذ ايكي ٣ٛايشٚرٝي ١يف ايفئ املٛطيٝك،)3( ٞ
ٚقذ اَاذت املشرًي ١ايكٛطٝي ١إ املٛطيٝكا إ ايعـيش اؿيذٜث فعيشف يف بشٜداْٝيا
يف فآْٝييات ايكييشٕ ايعؼييش ٜٔفيئ ايييشٚى ايكييٛط ،ٞإييِ اْاؼييش ٖييزا ايف ئٸ يف أمييا٤
كاًف َٔ ١أٚسبياٚ ،نيإ َٛطيٝك ٛٝاييشٚى قيذ اطياًُٗٛا أؿياِْٗ َئ َٛكيٛعات
أدب ايشعن ٚقـف َـاؿ ٞايذَاٚ ٤أف ّ٬اـٝاٍ ايعًُٞا
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 - 4فشاْهؼااٜ ٜٔعين إي٘ ايٓاس اؾذٜيذ َٛكيٛر سٚاٜي ١ايهاتبي ١ايرٜداْٝي١
"َاسٚ ٟيظآهشافت ػ ،"ًٞٝاييت ٚيذت يف يٓذٕ عاّ ٚ ،ّ1797ناْيت َئ أطيش٠
َ كفيي ١إكافيي ١سفٝعيي ،١فٛايييذٖا ايهاتيين ًٜٝٚيياّ ٚٚايييذتٗا ناتبييٚ ١صٗ ٚييا ايؼيياعش
بريط ٞػ ًٞٝاييت تض ٚا٘ عاّ ٚ ّ1818ألبت َٓ٘ أسبع ١أطفياٍ مل ٜبيل َيِٓٗ عًي٢
قٝذ اؿٝا ٠طٚ ٣ٛيذ ٚارذ " ٖٛٚبريط ٞفًٛسْع"ٚ ،قذ بذأت ػ ًٞٝرٝاتٗيا ا٭دبٝي١
بشٚاٜيي " ١فشاْهؼيياا "ٜٔأ " ٚبشٝ َٚييٛغ اؿييذٜث" اييييت ْؼييشتٗا يف بشٜداْٝييا عيياّ
 ،ّ1818فعاؾييت فٗٝييا َٛكييٛعا عيا٥بٝييا سؿييذت َيئ خ٬ييي٘ أفهيياسا تاـييٌ مبييا
ٚسا ٤ايدبٝعٚ ١عامل ا٭ػباع ،نُا اتـٌ عًُٗا باؿشن ١ايشَٓٚظي ،١ٝإر راٚييت
ؽًٝف اطِ فشاْهؼاا ٜٔمما عًل ب٘ َٔ خشافات ٚأطاطري ناُ ًي٘ ييذ ٣ايعاَي١
باملظ ٚاياٛرؽ ٚا٭ػباع ٚغريٖيا ،فٓكًيت ٖيز ٙايؼخـي ١ٝإ رٝيض عًُي ٞييرتٟٚ
يًكيياس ٨رهاٜيي ١ايعييامل ا٭مليياْ ٞفشاْهؼييااٖٚ ٜٔييٜ ٛشنيين أػيي ٤٬بؼييش ١ٜيٝـييٓع
َٓٗا كًٛقا بكذسات خاسق ١تفٛم َكذسات ايبؼش ،يهٔ ريو املخًٛم اييز ٟؿيٓع٘
ايعامل نإ يف ْٗا ١ٜايكببٚ ،مل تاٛخٳ َٔ تًو ايشٚا ١ٜإإاس ٠ايشعن يف ْفع ايكياس٨
مبكذاس طعٗٝا إ اياعبري عٔ ؿٛس ٠سَض ١ٜػظذ َٔ خ٬هليا ايؼيٝدإ ْفظي٘ ،٭ٕ
املخًٛم ايز ٟؼذإت عٓ٘ يف سٚاٜاٗا ٜ ٫ذاْ ٘ٝػ ٤ٞيف ايكبب عً ٢اٱط٬م ،إكاف١
ياُييشد ٙعًيي ٢ؿيياْع٘ٚ ،املفاسقيي ١إٔ ايهاتبيي ١أسادت إجييياد ػخـيي ١ٝفٓٝييَٓ ١اقليي١
متاَا يؼخـ" ١ٝبٝيُاي "ٕٛٝؾٛسب بشْاسد ػ ٛاييت تٛكب تعًل ايفٓإ با٭إش ايفيين
ايييز ٟخيًكيي٘ ،فييبرا نييإ بشْيياسد ػيي ٛقييذ ٖيياّ عؼييكا بـييٓٝع٘ ايفييين َ ييٌ إٔ ٜبييذر
ػخـ ١ٝإِ ٜكذطٗا ،فب ٸٕ ػ ًٞٝأسادت خًل ػخـ ١ٝسٚا ١ٝ٥تضدسٜٗا فرخش اٗيا يف
ْٗا ١ٜايكبب ٚايؼٓاع ١ا
فٸ ي ١ؿييً ١قٜٛيي ١بييني سٚاٜيي" ١فشاْهؼييااٚ "ٜٔا٭دب ايعًُيي ٞبٛؿييفٗا تاحييذث
بـٛس ٠عًُ ١ٝعٔ اـًل ٚتويٝري اــيا٥ف ايبٛٝيٝ ٛي ١يًهيا ٔ٥اؿي ،ٞأ ٚعظين
تعييبري ايشٚاٜيي ١اناؼيياف ط يشٸ اؿٝييا ٠أَ ٚييا ٜعييشف ببنظييري اؿٝييا ،٠عًيي ٢إٔٸ ٖييزٙ
ايشٚاٜييي ١يٝظيييت ايٛرٝيييذ ٠ايييييت أْاياٗيييا ػييي ،ًٞٝبيييٌ هليييا أعُييياٍ سٚاٝ٥يييَ ١اعيييذد٠
َ ٌ"َواَشات ناطرت ٚػي ٛأَيري يٛنيا" ايييت ْؼيشت عياّ ٚ ،ّ1823سٚاٜي" ١ايش يٌ
ا٭خري" املٓؼٛس ٠عاّ ٚ ّ1826غريٖاا
86

 - 5بدٌ ايشٚا ٖٛ ١ٜفٝهاٛس فشاْهؼاا ٜٔطً ٌٝعا ١ً٥إشٚ ،١ٜنإ ٜيذسغ
يف اَع ١سنٓٝظبٛسى ا٭ملاْ َٔٚ ،١ٝفشط رنا٥ي٘ ظئ إٔ بٛطيع٘ بعيث اييشٚع يف
املاد ،٠فخ ٌٝإي ٘ٝإٔ ببَهاْ٘ اناؼاف إنظري اؿٝا ٠اييزٜ ٟبكٝي٘ ٖيٚ ٛؿيذٜك٘
ٖٓشٚ ٟؿذٜكا ٘ٝإيٝضبٝث ٛ ٚطيت خايذ ٜٔكًذ ٜٔيف ٖز ٙاؿٝيا ٠إ ا٭بيذَ ،ئ
أ ٌ ريو أساد إٔ خيًل نآ٥ا عً ١٦ٖٝ ٢ايها ٔ٥ايبؼيشَ ٟكاَٚيا ايفٓيا ،٤فياعاضٍ
ايٓاغ ٚأقاّ َذ ٠ط ١ًٜٛيف كار ٖٛٚ ،ٙدا ِ٥ايبحث يًٛؿ ٍٛإ غاٜايٖ٘ٚ ،يزا َيا
أقًييل ٚايييذ ٙعًٝيي٘ فرسطييٌ ييي٘ ؿييذٜك٘ ٖٓييش ٟيٝبحييث عٓيي٘ٚ ،مليا اياكييآٖ ٙييش ٚ ٟييذٙ
عانفا عً ٢ؿٓاع ١كًٛق٘ ايعيٝن ،فررن إٔ ٜظاعذٚ ،ٙملا فشغيا َئ تؼيهٌٝ
ؿٛس ٠املخًٛم أسادا بثٸ اؿٝا ٠ف ٘ٝبدشٜل ؿعك٘ بايهٗشبا ،٤يهُٓٗيا عييضا عئ
ريو فاظًٌ ايٝرغ إيُٗٝا فكشسا اياٛقأ عٔ إلاص َا ناْا ٜدُحإ إي َٔٚ ،٘ٝإيِٸ
ايعٛد ٠إ ب٬دُٖياٚ ،بُٓٝيا ُٖيا جيًظيإ ٚهياْ ٕ٫ٚظيٝإ َيا عضَيا عًٝي٘ ،فيير٠
دُٖٗا ريو املخًٛم ايز ٟؿٓعاٚ ٙيهٓ٘ بذا هلُا بؼعا َٓفشا نشٜٗياٚ ،عٓيذَا س ٙ
فٝهاٛس امشرص فرَش ٙباْ٫ـشاف ،فاْدًل املخًٛم ايهش ٜ٘إ ايواب ١يٝيذ أطيش٠
ػُع ايفانٗ٪َ ١يف َٔ ١أب ٚأّ ٚابٔ ٚابٓ ١فيعيٌ ٜظياعذِٖ يف عًُيِٗ ،فيرعدٙٛ
نٛخييا ظييٛاس نييٛخِٗ يٝكيي ِٝفٝيي٘ ،غييري إٔ املخًييٛم ايوشٜيين ايبؼييع مل تظيياكِ ييي٘
اؿٝاٚ ٠رٝذا يف نٛخ٘ فكشس ايبحث عٔ ص ١ ٚياؼاسن٘ رٝات٘ٚ ،قيذ  ٚيذ رييو
ممهٓا إرا اطيادار إقٓيار ايفايا ٠ايييت ػياٚس ٙبيزيو ،بٝيذ إٔ ايفايا ٠سفليت طًبي٘
بؼذٚ ،٠يٝع ريو فحظن بٌ امشرصت َئ َٓعيش ٙاملشعين ،مميا دفعي٘ يكايٌ أفيشاد
ا٭طش ٠هٝعا إِ عضّ عً ٢تابع فٝهاٛس ٚؿذٜك٘ ٖٓش ٟيكاًُٗا أٜلا ،إيِ متليٞ
ا٭رذاث يآكٌ امل٪يف ١ايكاس ٨إ املهإ ايز ٟطاعذّ يف ٛطاني ربٝب ١فٝهاٛس
ٖٚيٜ ٛظييع ٢اٖييذا ٱْكارٖيا ٚيهٓيي٘ خيفييل يف ريييو ،فٝعٗيش ييي٘ املخًييٛم ايهشٜيي٘
ايز ٟؿٓع٘ ٜ ٖٛٚدايب٘ برٕ خيًل ي٘ صٜ ١ ٚرْع إيٗٝا فٛافل فٝهايٛس عًي ٢رييو،
ٚيف ٖزا ايٛقت أؿٝبت أّ فٝهاٛس مبشض أطًُٗا يًُٓٚ ،١ٝناْيت قبيٌ إٔ متيٛت
قذ طًبت َٔ ابٓٗا ايضٚاب َٔ إيضابٝثٚ ،بعذ صٚا ٘ َٓٗا عياد إ عضياي٘ ٚقيذ عيضّ
عً ٢خًل ص ١ ٚيًُظ  ،فرخز ٜباػش عًُ٘ ٚاملخًيٛم املظي ٜشاقبي٘ بذقيَ ١آاٖٝي،١
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غري إٔ فٝهاٛس عذٍ عٔ عضَ٘ فير ٠رني ٚعي ٢أْي٘ بـيٓٝع٘ ٖيزا طيٝضٜذ كًٛقيا
ممظٛخا يف ٖزا ايعياملٚ ،ييٝع رييو فحظين بيٌ طيااهاإش املظيٛخ فاٗيذد ايعيامل
فييريكَ ٢ييا ؿييٓع٘ يف ايٓٗييش ،فًُييا عًييِ املخًييٛم ايهشٜيي٘ مبييا فعًيي٘ فٝهاييٛس ٖييا ِ
ص ٚا٘ إيٝضابٝث غري إٔٸ فٝهاٛس ٚؿذٜك٘ ٖٓيش ٟاطياداعا ؽًٝـيٗا َئ قبليا٘،
ٚيهيئ املخًييٛم املظ ي مته ئ َيئ اهلييشب ،فؼييشر فشاْهؼيياا ٜٔيف ايبحييث عٓيي٘
يًاخًف َٓ٘ إ إٔ ٜبًغ ايكدين ايؼيُاي ٞفًٝكي ٢هاعيَ ١ئ املظاهؼيفني ٖٓياى
فييٝكفٸ عًيي ِٗٝقـيي ١املخًييٛم املظي  ،إييِ ييٛت بعييذ ٚقييت قـييري ،فٝعٗييش املخًييٛم
ايهش ٜ٘فير ٠يريَٛ ٣ت ؿاْع٘ ،إِٸ ٜكشس إْٗا ٤رٝات٘ فٝٴًكي ٞبٓفظي٘ يف ايٓٸياسٚ ،يف
ريييو إػيياس ٠إ إٔ إنظييري اؿٝييا ٠ايييز ٟأسادت ايشٚاٜيي ١اناؼيياف٘ ظييٌٸ غاَلييا
ٚبعٝذا عٔ َآا ٍٚايعًِ ٚا٭دب عً ٢رذٸ طٛا٤ا
٫ - 6بٴي ٸذ َئ اٱػيياس ٠إ إٔٸ ػخـي" ١ٝفشاْهؼياا "ٜٔقييذ أغيشت ا٭دبييا ٤يف
قاناتٗيييا فكيييذ ظٗيييشت سٚاٜيييات ني ي ري ٠متييياب َييئ َعٗٓٝييياٚ ،يف ا٭دب ايعشبيييٞ
اؿذٜث ظٗشت سٚاٜات تاُ ًيٗا َٓٗيا سٚاٜي " ١فشاْهؼياا ٜٔيف بويذاد"( )4يًهاتين
ايعشاق ٞأبذ ايظعذا ٟٚايز ٟعٌ بدٌ قـا٘ ٖاد ٟايعااى اييز ٟنيإ ٜكي ِٝيف
ر َٔ ٞأرٝا ٤بوذاد ٜٓح ٛمي ٛفشاْهؼياا ٜٔفٝـيٓع كًٛقيا َئ ا٭ػي ٤٬ا٭دَٝي١
رني دفع ب٘ إ َهإ رذإت ف ٘ٝاْفياسات ٖا ١ً٥يف بعض أرٝا ٤بويذاد ،فااُيضم
عً ٢أإشٖا أ ظاد ايٓاغ ا٭بشٜا ،٤فٝك ّٛايبديٌ ظُيع بعيض ا٭ػي ٤٬إيِ ٜشنبٗيا
يف ظذ تٴبثټ ايشٚع ف ٘ٝفيرٚ ،٠يهٓ٘  ٫جيذ ي٘ امسا ٥٫كيا ٭ْي٘ فُٛعي ١أػي٤٬
يف ظييذ ٚارييذ ،فٝرتنيي٘ بيي ٬اطييِٚ ،يهٓيي٘ ٜعشفيي٘ بكٛييي٘ " ايؼظييُ٘"َٚ ،عٓيياٙ
عظن احمله ١ٝايعشاق ١ٝايؼخف اييزٜ ٫ ٟٴعيشف يي٘ اطيِٚ ،بعيذ رييو ٜكيٖ ّٛيزا
املخًٛم مب٬رك ١اييز ٜٔتٛسطيٛا باْفيياسات بويذاد ٚايييت ساع كيحٝاٗا ايهي ري َئ
ا٭بشٜا ٤يٓٝاكِ َِٓٗٚ ،تؼشر ايظًدات ا٭َٓ ١ٝبايبحث عٔ ريو ايؼخف ايوياَض
٫عاكاي٘ ،يهٓٗا تذسى أْٸٗا تداسد خ ٝدخإ ،بٝيذ إٔٸ أريذ ايـيحفٝني ٜياُهٔ
َئ إ يشاَ ٤كابًييَ ١يع ريييو املخًيٛم ،يرتطيِ ايشٚاٜيي ١يف ايٓٗاٜي ١ؿييٛس ٠با٥ظي ١ملذٜٓيي١
تشصع ؼت ٚطر ٠اـٛف َٔ اعٍٗٛا
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ٚ - 7مل ٜكأ ا٭َش عٓذ ا٭دبا ٤ايز ٜٔمت ًٛا سٚا " ١ٜفشاْهؼاا "ٜٔبيٌ اْاكيٌ
رييييو إ ايظيييُٓٝا ايعاملٝييي ،١فعٗيييش أ ٍٚفًيييِ َيييرخٛر َييئ سٚاٜييي ١ػييي ًٞٝبعٓيييٛإ "
فشاْهؼاا " ٜٔعاّ  ّ 1910يف أَشٜها ٖٛٚ ،فًيِ ؿياَت يًُخيشب طيريٍ داٚيي،ٞ
إييِ ظٗييشت طًظييًَ ١يئ ا٭فيي ّ٬ايظييُٓٝاَٗٓ ١ٝ٥ييا "ابيئ فشاْهؼيياا "ٜٔعيياّ ،ّ1939
ٚفًِ " ػيبب فشاْهؼياا " ٜٔعياّ ٚ ّ1942فًيِ " فشاْهؼياا ٜٔايـيوري" عياّ 1974
ّ ٚ ،خش ٖز ٙايظًظً ١ايظُٓٝا ١ٝ٥فًِ "أْيا فشاْهؼياا "ٜٔيف أطيرتايٝا عياّ ّ2014
يًُخشب اطاٛٝسات بٝيت ،أَا يف ايظُٓٝا املـش ١ٜفعٗيش فًيِ بعٓيٛإ " ريشاّ عًٝيو"
يف َـش عاّ  ّ1954بدٛي ١إمساعٜ ٌٝاطني ٜاُ يٌ ػخـي ١ٝفشاْهؼياا ٜٔبـيٛس٠
نَٝٛذ١ٜا
 - 8مل تهٔ فهش ٠خًل املظ ٚيٝذ ٠اـٝاٍ ا٭دبٚ ،ٞمل تهئ ػي ًٞٝقيذ
اباذعت ٖز ٙايفهش ،٠٭ٕ تًو ايفهش ٠قذ ساٚدت أرٖإ ايعًُا َٔ ٤قبٌ إٔ تٓؼش
ػ ًٞٝسٚاٜاٗا عاّ  ،ّ1818إر ش ٣اؿذٜث عٔ قاٚي ١ايعيامل اٱٜديايٛٝ ٞفياْٞ
أيذٜين عاّ  ّ1803عٔ إ شا ٤ػاسب ركٝك ١ٝعً ١ ٢أرذ ايظييٓا ٤امسي٘ " يٛسب
فٛسطرت" ياحشٜو أطشاف٘ بدشٜل ايـعل بايهٗشباَ ٤ظيافٝذا َئ ػياسب ايعيامل "
يٛجي ٞغايفاْ "ٞايز ٟأ ش ٣طًظً َٔ ١اياياسب عً ٢ايلفادر ياحشٜيو أطشافٗيا،
فاٛؿٌ إ إٔٸ يف أطشاف ايلفادر ق ٠ٛخف ١ٝفدش ١ٜمساٖا بايهٗشبا ٤اؿٛٝاْ،١ٝ
ٚقييذ أطًييل عًييْ ٢عشٜايي٘ تًييو اطييِ ايٓعشٜيي " ١اؾايفاْٝييٚ "١تعييين اْهُيياؾ علييًٞ
قفيض يًعليي٬ت بٛطياط ١اياٝيياس ايهٗشبيياٖٚ ،ٞ٥يَ ٛييا أهلييِ ػي ًٞٝفهييش ٠سٚاٜاٗييا
"فشاْهؼااٚ ،"ٜٔبعذ ْؼشٖا ايشٚا ١ٜبكً ٌٝؼذإت ايـحأ ايرٜداْ ١ٝعٔ ػاسب
ايعامل ا٭طهآًذ" ٟأْذس ٚأٚس "ٟعًَ" ١ ٢ياإ ٛٝنًٝذٜظيذ "ٌٜاييز ٟق إعذاَي٘
ٱعادت٘ إ اؿٝا ٠بدشٜل ايـعل ايهٗشبا ،)5( ٞ٥بٝذ إٔ ٖيز ٙايايياسب مل تـيٌ
إ املييذ ٣ايييزٚ ٟؿييًت إيٝيي٘ َيياس ٟػيي ًٞٝيف سٚاٜاٗييا اييييت َهٓييت بدًييٗا َيئ بييث
اؿٝا ٠يف نا ٘ٓ٥ايكبٝبا
 - 9مل تظ يِِٸ َيياس ٟػيي ًٞٝاملخًييٛم ايبؼييع ايييز ٟداست أرييذاث سٚاٜاٗييا امسييا
قييذدا فاظييُ ٘ٝتيياس ٠باملظ ي ٚتيياس ٠أخييش ٣بييايٛرؽ َٚييش ٠إاي يي ١بايعفشٜييت ،ر ٸا ي٢
يهرْٸ ٗييا أسادت إٔ تٓاييضر َٓيي٘ دٚس بدٛييي ١قـيياٗا ،يايعييٌ َيئ ايؼيياب ايييزن" ٞ
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فٝهاٛس فشاْهؼاا "ٜٔبد ٬ركٝكٝيا يف ايكـيٚ ،١صٜياد ٠عًي ٢رييو ؿيٛست٘ ؿيٛس٠
بؼعٜٓ ١فش ْٖ ٛفظ٘ َٔ ؿٛست٘ رني ٜشاٖيا يف امليش  ،٠مبعٓي ٢أْٸٗيا خًكيت ػخـي١ٝ
خدييشَ ٠اُييشد ٠إييِ نشٖاٗييا نرػييذ َييا ٜهيي ٕٛعًٝيي٘ ايهييشَ ،ٙيئ ٖٓييا ٫رييغ
ايبار  ٕٛأْٗا ؿيٓعت عُي ٬فٓٝيا َليادا يعُيٌ بشْياسد ػي ٛيف َظيشرٝا٘ املعشٚفي" ١
بٝيُاي "ٕٛٝاييت تاحذث عٔ رنٸ ايفٓإ يـٓٝع٘ ايفين ،أَيا ػي ًٞٝفكيذ ؿيٓعت يف
سٚاٜاٗا دَ ١ٝإيِ فشغيت فٗٝيا نيٌ أراطٝظيٗا بايٓكُي ١عًٗٝياٚ ،هليزا َ٪ػيش ْفظيٞ
َٗييِ فحييٛا ٙإٔ ٖييز ٙايؼخـيي ١ٝيٝظييت إَ ٫عييادَٛ ٫كييٛعٝا هلييا ،فحٝييا ٠ػيي ًٞٝمل
تهيئ مبٓيير ٣عيئ تًييو ا٭راط يٝع ،إر ناْييت َٓبييٛر ٠ا اُاعٝيياٚ ،فكييريَ ٠عذَيي١
٫ٚطُٝا بعذ ٚفا ٠صٗ ٚا ،نزيو ناْت قدُْ ١فظٝا إصا ٤طيًد ١امليٛت إر َيات
َععِ أ٫ٚدٖاٚ ،مل ٜبل هلا يف اؿٝيا ٠طيٚ ٣ٛييذ ٚاريذ قليت بكٝي ١رٝاتٗيا عٓيذ،ٙ
 َٔٚظٛاٖش تًيو اؿٝيا ٠ايٓفظي ١ٝاملعكيذ ٠ملياس ٟػي ًٞٝأْٗيا أْهيشت َيا أفادتي٘ َئ
َبارث ايعًُاٚ ٤ػياسبِٗ إصا ٤إعياد ٠اؿٝيا ٠إ بعيض أ يضا ٤اؾ يث ،فضعُيت أ ٸٕ
فهش ٠سٚاٜاٗا قذ ا٤تٗا يف اؿًِ عٓيذَا ناْيت بشفكي ١صٗ ٚيا يف صٜياس ٠ايؼياعش"
بيياٜش "ٕٚيف طٜٛظ يشا ،بٝييذ إٔٸ يكـيي " ١فشاْهؼيياا "ٜٔييزٚسا ركٝكٝيي ١فٗييزا ا٫طييِ
ْفظ٘ خيف عا ١ً٥عشٜك ١ناْت تعٝؽ يف أملاْٝياٚ ،متاًيو قًعي ١بامسٗيا بيايكشب َئ
َذ" ١ٜٓداسَؼاات"ٜٚ ،عاكذ إٔ ػ ًٞٝتعشفٗا ،نُا أْٸٗا مسعت عئ ػياسب " ٖٜٛيإ
نييْٛشاد دٜبٝييٌ" ايييزٚ ٟيييذ يف قًعيي" ١فشاْهؼيياا "ٜٔعيياّ ٚ ،ّ1673دسغ يف َكابييٌ
رٝات٘ عًيِ ايٖ٬يٛت ٚايفًظيفٚ ١ايهُٝٝياٚ ،٤قيذ نيإ ٜٓؼيش ايهي ري َئ ا٭عياث
ٜٚهايين عًٝيي٘ امسييي٘ " نييْٛشد د ٟفشاْهؼييااٖٚ ،"ٜٔيييزا ايش ييٌ نييإ َٗٚٛطيييا
بايهُٝٝييا ،٤فعيئ إٔ بٛطييع٘ ايٛؿيي ٍٛإ اناؼيياف إنظييري اؿٝييا ٠بدشٜييل عًييِ
ايهُٝٝاٚ ،٤بايفعٌ قاّ برتنٝين خًيَ ٝئ بكاٜيا أػيَ ٤٬ليٝفا إيٗٝيا بعيض امليٛاد
هٔ إٔ ٜد ٌٝرٝا ٠ايها ٔ٥ايبؼشٟا
ايهُٝٝاٚ ،١ٝ٥يف ظٓ٘ إٔ ريو اـًٝ
ٚأَا ؼشٜو ا٭ ظياّ بدشٜيل ايهٗشبياٚ ،٤إعياد ٠اؿٝيا ٠إ ا٭ ظياد املٝاي،١
فٗزا نُا ٜزنش أريذ ايبيار ني َئ أٖٚياّ ايعًُيا ٤إر ايهٗشبيا ٤يف ا٭صَٓي ١ايييت
أ شٜت فٗٝا تًو اياياسب مل تهٔ را ٢عٓذ َٖ ٤٫٪عشٚف ١يف ايـٛس ٠اييت تٛكب
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قذسات ٗا ٚخـا٥ـٗا اؿٜٛٝي ،١فؼيابت َعياسفِٗ إصا ٤تًيو ايداقي ١بعيض اـشافيات
فعٓٛا أْٗا قادس ٠عً ٢إعاد ٠اؿٝا ٠إ ايهآ٥ات بعذ َٛتٗا()6ا
ٖٓ- 10ايييو ؿييً ١بييني أدب ايشعيين ٚا٫ػييا ٙايشَٚاْظيي ٞيف ا٭دب مت ًييت يف
ساٜٚيي" ١فشاْهؼيياا ،"ٜٔبلييِ املؼيياعش ايعذٚاْٝيي ١إ عٛاطييأ اؿيين ،فايهييأ٥
املُظٛخ ايز ٟػهً٘ " فٝهاٛس فشاْهؼاا َٔ "ٜٔا٭ػ ٤٬اٯدَ ١ٝي٘ َ ٌٝعاطفٞ
م ٛا٭ْ  َٔ ،٢أ ٌ ريو طًن َٔ ؿاْع٘ إٔ ٜـٓع ي٘ اَشأٚ ،٠نزيو ايٓيضٚر إ
اؿًِ إر صعُت ػ ًٞٝأْٗا اٖاذت إ فهش ٠سٚاٜاٗا بدشٜل ا٭ر ،ّ٬ففاحت بابيا
يف ٖييزا ايلييشب ايشٚا٥ييٚ ٞجل فٝيي٘ غييري ٚارييذ َيئ نايياب أدب ايشعيينَ ،يئ أَ يياٍ
ايهاتبيي ١ا٭َشٜهٝيي" ١طيياٝفاَْ ٞيياٜش" املٛيييٛد ٠عيياّ ٖٚ ،ّ1973ييَ ٞيئ أبييشص ايييزٜٔ
نابييٛا يف ٖييزا ايلييشب َيئ ايكييف يف اؿكبيي ١املعاؿييش ،٠إر ْؼييشت طًظييًَ ١يئ
قـييف اؿيين اييييت تٓييذسب ؼييت َظييُ ٢سَٚاْظيي ١ٝاـٝيياٍ ايعًُيي ،ٞأبداهلييا َيئ
َـاؿ ٞايذَا ٤ايبؼش ،١ٜفكذَت بزيو حمليب قـف ايشعن طًظً ١أعُاٍ َُٗي١
َٓٗييا سٚاٜيي " ١ايؼييفل" ،اييييت ْؼييشتٗا عيياّ ٚ ٚ ،ّ2005قييذ ريياصت مب ٛبٗييا ػييٗش٠
ٚاطع ،١فرتهت ايشٚا ١ٜإ أن ش َٔ عؼش ٜٔيو)7(١ا
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إحاالت مسجعية:

ٖ - 1ؼييييياَّ ،٤٫ ،كايييييي ١ايهرتْٝٚييييي ،١بعٓيييييٛإ :ايشٚاٜييييي ١ايكٛطٝييييي " ١تييييياسٜ
ايٓؼش(ّ2018 ْٜٛٝٛ28بار َ ٕٛـش)ٕٜٛا

 - 2عبذ ايشر ،ِٝقُذ (ايفئ ايكيٛطَ ٞئ اياُيشد إ عيٛامل ايشعين) ؿيحٝف١
ايكذغ ايعشب14 ٞإبشّ2018 ٌٜا
 - 3بٗٓظ، ٞعفٝأ (تاس ٜايفٔ ٚايعُاس )٠داس ايؼشٚم دَؼل  ّ2004ق56:ا

 - 4ايظيييعذ ،ٟأبيييذ "فشاْهؼييياا ٜٔيف بويييذاد" َٓؼيييٛسات داس اؾُيييٌ بيييريٚت
ّ2013ا
َ - 5كاي ١إيهرت ١ْٝٚبعٓٛإ ػاسب عًُٚ ١ٝسا٬َٝ ٤د أػٗش املظيٛخَٓ ،ؼيٛس ٠يف
(  )sputik Newsتاس ٜايٓؼش ّ2018/12/19ا
 - 6ايعدييياس ،إٜييياد " فشاْهؼييياا ٜٔايكـييي ١اؿكٝكٝيييَ "١كايييي ١ايهرتْٝٚييي ١تييياسٜ
ايٓؼش2018/11/17ا
- 7

Wiki<ar.m.wikipedia.org
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الفصل السابع:
األسطوزة والتفهري العلني
 - 1ؼييذث املٗاُيي ٕٛباملٛ ٝيٝ ٛييا عيئ ؿييعٛب ١رـييش ا٭طييدٛس ٠يف تعشٜييأ
يآٛر َـادسٖا ٚاخا٬ف َؼاسبٗا ٚتبا ٜٔأطباب ْؼٗ٥ٛاٚ ،اؿيل إٔ ا٭طيدٛس ٠يف
ايفهش اٱْظاْ ٫ ٞتكاـش عًَ ٢ظا ٌ٥ا٫عاكاد املٓٛط ١بايدكٛغ اييت لُت عئ
اٱْظييإ يف أ ٍٚعٗييذ ٙبييايافهري ٚايارَييٌٚ ،يعييٌ َييانع ًَييش قييل رييني سبيي
ا٭طييدٛس ٠يف أْٛاعٗييا املخاًفييَٓ ١ييز ا٭صٍ مبؼييهً ١اياعييبري ،أ ٚأْٗييا نُييا قيياٍ ":
َشض َٔ أَشاض ايًوٚ ،)1( "١املكـٛد باملشض ايزٜ ٟـٝن ايًو ٖٛ ١خً ٛايهّ٬
َٔ ا٭فهاس اعشد ،٠فاظاحٚ ٌٝط ١ًٝيًاعبري عٔ اؿا ات املاد ١ٜييٝع غيريَ ،ئ
أ ٌ ريو نإ خً ٛايًو َٔ ١ايفهش يف َشرًَ ١اكذَيَ ١ئ اؿٝيا ٠ايبؼيش ١ٜأطيِٗ
يف ظٗييٛس ا٭طييدٛس ،٠هلييزا عييذٖا ٖشبييشت طبٓظييش إدسانييا خاط٦ييا ،ريييو ٭ْٸٗييا مل
تٓيِ عٔ فِٗ دقٝل يًعٛاٖش اييت ناْت ؼأټ باٱْظإ ايكذَٚ ،ِٜع ْؼ ٤ٛايٛعٞ
تفشعت ا٭طاطري بافشر اؿا ات اييت دعت إيٗٝاَٚ ،ئ ٖٓيا َٝيض ايبيار  ٕٛأْٛاعيا
ػييياَ ٢ييئ ا٭طييياطريٚ ،رييييو اياُٝٝيييض  ٫خيليييع يف ركٝكييي ١ا٭َيييش إ ايرتتٝييين أٚ
اياضأَ ،فُٔ غري املااع ايك ٍٛبرٕٸ ا٭طاطري ايدكٛط ١ٝتكذَت طيا٥ش ا٭طياطري يف
ايٛ ٛد ،بٌ ٖٓايو اعاكاد برٕ كشٚب ا٭طاطري قيذ  ٚيذت بظيبن اؿا ي ١إيٗٝيا،
َٚييا َيئ ػييو أْٸٗييا ظٗييشت يف َشرًيي ١تفيياب ايييٛع ٞايبؼييش ،ٟيييزا عٴيذٸت َشرًييَ ١يئ
َشارييٌ ايييافهري ايبييذا ٞ٥ايييز ٟمل ٜٴيياب ييي٘ َيئ ايٛطييا ٌ٥املعشفٝييَ ١ييا ٜظييعف٘ عًيي٢
تفظيييري ايعيييامل عًييي ٢ميييٜٛ ٛافيييل َٓديييل ايعًيييَِ ،ييئ أ يييٌ رييييو نيييإ اييييافهري
ا٭طدٛس ٟطابكا يًُشرًي ١ايعًُٝي ١ايييت ٚؾيت فٗٝيا املعشفي ١اٱْظياْٚ ،١ٝمميا ٜيذٍ
عً ٢ريو إٔٸ ايفًظف  ١ايْٛٝاْٝي ١يف أبيإ ْؼيٗ٥ٛا مل تفيرتر ٚطيآَ ٌ٥اقلي ١يًيافهري
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ا٭طدٛس ٫ٚ ،ٟطُٝا يف عًِ ا٭خ٬م نُا بذا ا٭َيش عٓيذ أف٬طي ٕٛاييز ٟتهًيِ
عً ٢عاملني َاكيابًني  :عيامل املعكي٫ٛت ٚعيامل احملظٛطيات ،ففي ٞعيامل املعكي٫ٛت
 ٚذت ايفليا ٌ٥ايعًٝيا ٚاؿكيا٥ل ايهًٝي ،١يف ريني  ٚيذت ؿي ٛٷس يًفلياٚ ٌ٥ؿيٛس
اؿكا٥ل يف عامل احملظٛطات ،إِٻ تهًِ عًٚ ٢طًٝاني اإٓاني يبًٛغ عيامل ايفلياٌ٥
ٚاؿكييا٥لُٖٚ ،ييا املعشفيي ١ايشٜاكييٚ ١ٝاؿيينٚ ،عًٝيي٘ متييت ييي٘ ؿييٛس ٠بٓييا ٤ايعييامل يف
طبكيياني اإٓييانيٖٚ ،ييزا اياـييٛس بييات ايٝيي ّٛأػييب٘ برطييدٛس ٠سَضٜيي ١تؼييري إ تكابييٌ
ايفهش امل ايَ ٞع املاد ٠ا
 - 2فٻ ١فشم بني ايافهري ا٭طدٛسٚ ٟاـشافي ،١رييو ٭ٕٸ دٚافيع ا٭طيدٛس٠
يف ا٭طيياغ َعشفٝيي ،١بٝييذ إٔٸ تًييو ايييذٚافع مل تبًييغ غاٜاتٗييا ٫فاكاسٖييا إ ايٛطيياٌ٥
ايعًُٝي ،١يف ريني أ ٸٕ اـشافي ١تٓياقض ايعًييِ يف َٓدًكاتي٘ ٚغاٜاتي٘ ،٭ْٸٗيا  ٫تاييٛخ٢
تفظيري ايعيٛاٖش مبكيذاس تٛخٗٝييا ػظيٝذ اييَ ،ِٖٛئ أ ييٌ رييو ناْيت ا٭طييدٛس٠
َآاغَُ ١ع ايعكٌٚ ،اـشافَ ١لياد ٠يي٘ ،هليزا تبيٛأت ا٭طياطري َهاْي ١سفٝعي ١يف
داب ا٭َِ ،نايفٔ املظشرٚ ٞاملًحُ ٞعٓذ ايْٛٝيإ ،نُيا اطياحايت ؿيٛسٷ َٓٗيا
سَييٛصا َٚـييدًحاتٺ يف بعييض ايعًيي ّٛاؿذ ٜيي ١ناياحًٝييٌ ايٓفظيي ،ٞيف رييني ْييرت
اـشافيي ١بعٝييذا ع ئ ايييذخ ٍٛيف تيياس ٜاٯداب نُييا اْـييشفت عٓٗييا ايعًيي ،ّٛ٭ْٸٗييا
نُا أػري  ٫تٓذفع باػا ٙايافهري ايزَ ٟئ ػيرْ٘ إٔ ًٜيِٗ ا٭دبياٚ ٤ايعًُيا ٤عًي٢
رذ طٛا ٤ا٭فهاس اـ٬ق١ا
 - 3تٓاصعييت ا٭طييدٛس ٠يف ايفهييش املٛ ٝييي ٞ ٛاؿييذٜث ْعشٜييات عييذَٗٓ ٠ييا
ايٓعشٜيي ١ايدكٛطيي ١ٝاييييت لُييت يف ا٭ؿييٌ عيئ ع٬قيي ١اٱْظييإ يف أقييذّ عٗييٛدٙ
بعييٛاٖش ايدبٝعيي ،١مبعٓيي ٢خييش عبٸييشت ا٭طييدٛس ٠يف كيي ٤ٛريييو ايفٗييِ عيئ ؼ يٛٸٍ
ا٭فهاس َٔ املعٓ ٢إ ي َٔ ٕٛايايظٝذ ٚفل ايعٓاؿش ا٭طاط ١ٝاييت ٜاهَٗٓ ٕٛا
ايعامل ناملاٚ ٤اهلٛاٚ ٤ايٓاس ٚايرتاب ،فٓيُيت فهيش ٠اياكيذٜع عئ تًيو ايعٓاؿيش
ٚيه ئٵ ٴظٸييذت بـييٛس اٯهليي ،١إييِ أكييٝفت إيٗٝييا سَييٛص أخييش ٣ػظييذ كييشٚبا َيئ
املعيياْ ٞناؾُيياٍ ٚاؿيين ٚغريُٖييا ا يف رييني مييت ا٭طييدٛس ٠يف كيي ٤ٛايٓٸعشٜيي١
اعاصٜي ١إ كيشٚب ايكيف ،فا٭طييدٛس ٠قـي ١ػظٸيذ رهاٜيي ١ريذإت أ ٚأْٸٗيا قييذ
ؼذث ٖٞٚ ،يف ا٭ؿٌ بٓا ٤خٝايٜ ٞك ّٛعً ٢رذث ٚػخـ ١ٝتفٛم به ري قذسات
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ايبؼش ،ؿا  ١اـٝاٍ إ مت  ٌٝايك ٠ٛاٱْظاْ ١ٝبـٛس ٠تافٛم عًي ٢ايدبٝعي ،١هليزا
اراًييت ػخـيي ١ٝايبدييٌ يف ا٭طيياطري َهاْييَ ١شَٛقيي ١٭ْٸٗييا يف َٛقييع ٚط ي بييني
اٱْظإ ٚاٯهل َٔ ،١أ ٌ ريو ؼذإت ا٭طاطري ايْٛٝاْ ١ٝعٔ هلي ١نبياس نضٜيٛغ
 ٚهل ١ؿواس نرٝ َٚيٛغٚ ،قيذ ػًيت تًيو ا٭طيدٛس ٠يف ْاا يات أطيخًٛٝغ عًي٢
م ٛخاق  ٫ٚطُٝا فُٝا بكَ َٔ ٞظشرٝات٘ ايرتا ٝذ ١ٜنُظشرٝا٘ " بشٝ َٚيٛغ
َـفذا" ،فرٛٝ َٚغ يف ٖز ٙاملظشرْ ١ٝـيري يٲْظيإ ،فحيني أساد صٜيٛغ نيبري
اٯهل ١عٓذ ايْٛٝإ إٔ  ٜٞٗٓاؿٝا ٠ايبؼيشٚ ١ٜرييو عيين عٓـيش ايٓياس عئ ايٓياغ،
بادس بشٛٝ َٚغ إ طشق ١ايٓاس اييت خبرٖا صٜٛغ يف بٌ ا٭ٚملن إِٸ ٖٚبٗا يًٓاغ،
ٚمل ٜهاأ بزيو بٌ عًِ اٱْظإ ايفٓٚ ٕٛايعًٚ ،ّٛرني اناؼأ صٜٛغ رييو أَيش
إٔ ٜؼذ إ ؿخش ٠يف باٍ ايكٛقاص ،إِ عٌ طا٥ش ايشخ ٜرنيٌ َئ ظيذ ،ٙراٸي٢
إرا َييا ت٬ػيي ٢أعٝييذ إ اؿٝيياَ ٠يئ ذٜييذ يٝايييذد عزابيي٘ ،يهٓيي٘ ٜـييُذ إ إٔ
تٓؼل ا٭سض ف ٟٛٗٝيف باطٓٗا ( ؿا ق)65:ا
أَا ايٓعش ١ٜايااسخي ١ٝفرت ٣إٔٸ ا٭طدٛس ٠ركٝكٚ ١قعيت يف صَئ َياٚ ،يهٓٗيا
تعشكت إ اياضٜذ ٚايالخَٚ ،ِٝا تبذ ٚعً َٔ ٘ٝغشا٥ب ١ٝإْٸُا ٖ ٞفشد إكافات
ؿكت بٗا يف أصََٓ ١ارخش ٠يعٗٛسٖاَٚ ،ئ رييو أطيدٛس ٠فاٚطيت قبيٌ إٔ ٜآاٚهليا
ٖٜٛإ غٛتي٘ فكٝيٌ :إٕٸ فاٚطيت س يٌ عياؾ يف أملاْٝياٚ ،نيإ قيذ ٚييذ عياّ ّ1480
ٚتٛيف عاّ  ،ّ1540فٛسث عٔ عاً٥ا٘ َا ٫ن رياٚ ،تعًِ ايظحش ٚايفًظفٚ ١ايدين،
ٚقذ أكار َاي٘ يف خش رٝات٘ بايًيٗٚ ،ٛقيذ يكيَ ٞـيشع٘ عًيٜ ٢يذ خادَي٘ٚ ،نيإ
أَ ٍٚيئ تٓيياٖ ٍٚييز ٙايؼخـييٖ ١ٝيي ٛايؼيياعش ايرٜديياْ ٞنشٜظيياٛفش َيياسي ٛفهايين
َظشر ١ٝبعٓٛإ َرطا ٠ايذناٛس فاٚطت ،إِ ا ٤غٛت٘ يٝيعٌ َٔ ٖيز ٙايؼخـي١ٝ
أطدٛس ٠ؿشف رٝات٘ نًٗا يف ايهااب ١عٓٗياٚ ،قٝيٌ إْٸي٘ اطياوشم يف تريٝفٗيا ميٛ
طاني عاَاٚ ،قذ بذأٖا عٛاس بني اـايل ٚايؼيٝدإ ،إر ٜكي ٍٛايؼيٝدإ ـايكي٘ :
إٕٸ بيين ايبؼييش غيياسق ٕٛيف امليفإِ َٚاحًًيي ٕٛيف املفاطييذ ٚاملٛبكيات ،فٝيٝبيي٘ اـييايل
بر ٸٕ َا ٜاحذث عٓ٘ قذ ٜؼٌُ خًكيا ني ريا َيا عيذا اييذناٛس فاٚطيت ،إر ٖيَ ٛئ
ايعباد ايـياؿني اييز ٜٔمل جييذ ايؼيش طشٜكيا إ ْفٛطيِٗ ،فٝدًين ايؼيٝدإ َئ
خايك٘ فشؿ ١ٱغٛا ٤فاٚطت فٝررٕ ي٘ ا
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عيياؾ فاٚطييت دٖييشا َيئ صَاْيي٘ ٖٚييَ ٛابحييش يف ايعًييٜ ٫ ،ّٛـييشف٘ عيئ ريييو
ػٚ ،٤ٞيهٓٸ٘ يف أخشٜات رٝات٘ طرّ املذا ١َٚعً ٢ايعًِ ٚايفك٘ ٚايعباد٫ٚ ،٠طيُٝا
أْٸ٘ مل ًٜ٘ٴ ٚمل ٜفظل يف رٝات٘ نًٗا َٔ ،أ يٌ رييو غيذا نٝ٦بيا فحيا ٍٚايياخًف
َيئ رٝاتيي٘ اْاحيياسا بدشٜييل اراظييا ٤ايظٸييِ ،بٝييذ إٔٸ ايؼييٝدإ أدسنيي٘ قبييٌ إٔ ٜٗٓييٞ
رٝات٘ٚ ،يف ْفظ٘ نش ٙػذٜذ يفاٚطت اياك ٞاملظاك ،ِٝإر ايؼٝدإ َعذْ٘ ْياس،ٟ
ٚقذ أساد ايظٝدش ٠عًَ ٢عذٕ ايبؼش ايرتاب ٞا
عًييِ ايؼييٝدإ إٔٸ فاٚطييت ٜييش ٣إٔ خًييٛد املييشٜ ٤هُيئ يف اياخًيي ٞعيئ َبيياٖأ
ايييذْٝا ٚاياييضٚد بيياـري ٚاياكييٚ ،٢ملييا اياكييا ٙأساد إٔ ٜييض ٜٔييي٘ ر ينٸ ايؼييٗٛات ٚايوييٞ
ٚايلييٚ ،ٍ٬نييإ ريييو يف ْٗاٜيي ١رٝييا ٠فاٚطييت ،فٝكيي ّٛايؼييٝدإ باكييذ ِٜعييشض
طشٜأ ي٘ ٜاُ ٌ ببعادت٘ إ َشرً ١ايؼباب يٓٝعِ بايًز ٠فٛٝافل عً ٢ريو ٚهيشسإ
عكذا يف ريو ٜبٝع مب ٛب٘ ْفظ٘ يًؼٝدإ يكا ٤إعادت٘ إ َشرً ١ايؼباب يٝعن َٔ
َباٖأ ايذْٝا ٜٚكرتف اٯإاّ  ٚعٔ يف املفاطذ ا
ٚتٓدًل املظشر ١ٝيف أرذاإٗا يري ٣فاٚطت ْفظ٘ قذ ٚقع يف غشاّ فايا ٠امسٗيا
َاسغشٜت ٖٞٚ ،فاا ٠ؿوريَ ٠ظيه ،١ٓٝفٝظياعذ ٙايؼيٝدإ يف ايٛؿي ٍٛإ قًبٗيا
ٱغٛاٗ٥ا بعذ إٔ بذت عًٗٝا ظٛاٖش ايعفٚ ١اياكٚ ٢ايضٖذٜٚ ،دًين ايؼيٝدإ فشؿي١
يزيو  ٫تاياٚص أطبٛعنيٚ ،بعذ ريو هلش ؿٓذٚقا ممً٤ٛا باعٖٛشت إِ ٜعدٝي٘
يفاٚطت ايزٜ ٟاُهٔ مبظاعذ ٠ايؼٝدإ َٔ اييذخ ٍٛإ بٝيت َاسغشٜيت َٚئ إيِ
ٜلييع ايـييٓذٚم ؼييت ٚطييادتٗا ٖٚييْ ٞاُ٥ييَ ١يئ د ٕٚإٔ تؼييعشٚ ،ملييا اطيياٝكعت َيئ
َْٗٛا  ٚذت ايـٓذٚم فرخرت أَٗا ،فكايت هلاٖ :زا ايـٓذٚم يٝع َٔ ركٓا يزا
طرطييًُ٘ يًهييأٖٚ ،بايفعييٌ ٜرخييز ايهييأٖ ايـييٓذٚم إييِ ٜؼييهش ايظييٝذ ٠عًيي٢
أَاْاٗا ،غري إٔٸ ايؼٝدإ ًٜ ٫بث إٔ هلش يفاٚطت ؿٓذٚقا خش ٜٚيرَش ٙبٛكيع٘
ؼت ٚطاد ٠ايـبَ ١ٝش ٠إاْٚ ،١ٝرني تظاٝكغ ػيذ ؿيٓذٚقا خيش يهٓٸٗيا يف ٖيزٙ
املش ٠ؽف ٞأَش ٙعٔ ٚايذتٗا ،فاخر استٗا ب٘ ايييت تٓـيحٗا با٫رافياظ بيٖ٘ٓٚ ،يا
ٜيٓيب ايؼييٝدإ يف إغييٛاَ ٤اسغشٜيت اييييت تـييبب طييٛر أَيش ٙفٝحييذد َٛعييذا يًكاٗ٥ييا
بفاٚطت يف بٝت استٗا َشتاٚ ،بعذ ريو ٜؼعٌ ايؼٝدإ ْاس اؿن يف قًن ايـيب١ٝ
فااعًل بفاٚطتٚ ،يهٓٗا ؽؼ ٢إٔ تادًيع أَٗيا عًيٖ ٢يز ٙايع٬قي ١فٝكي ّٛفاٚطيت
باحلري ػشاب ٜدًن َٓٗا إٔ تظك ٞأَٗا َٓ٘ فاُٛتٚ ،بٗزا أؿيبب فاٚطيت قيات٬
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ٚأؿبحت َشغشٜت يف قبلا٘  ٖٛٚبذٚس ٙيف قبلي ١ايؼيٝدإٜٚ ،ظياُش فاٚطيت يف
استهاب املفإِ فٝكاٌ أخا َشغشٜت ،غري إٔٸ ع٬قاٗا بفاٚطت تظياُش فظيشعإ َيا
ٜشاٚدٖا عًْ ٢فظٗا ،فاحٌُ َٓ٘ بـيٛس ٠غيري ػيشع ،١ٝإيِ تليع طفي ٫ ٬تظيادٝع
إظٗاس ٙيًٓاغ فرتَ ٘ٝيف َظآكع يًٝك ٢راف٘ٚ ،بزيو أطُٗت يف قاٌ أَٗيا ٚأخٗٝيا
ٚابٓٗيياٚ ،يف ايٓٗاٜيي ٫ ١متًييو إ ٫إٔ تظييًِ ْفظييٗا يًكلييا ٤ياظيياكش يف ايظييئ أَييذا
ط ،٬ٜٛفٝاظًٌ فاٚطت إ طيٓٗا ٱقٓاعٗا باهلشب يهٓٗيا تيشفض اهليشٚب َعي٘،
َ٪إش ٠ايبكا ٤يف ايظئ ( فاٚطت تش :بذ) ٟٚا
 - 4ا٭طدٛس ٠صاد رلياس ٟتكامساي٘ ايؼيعٛب ايكذ ي ١عاَي ،١إ ٫إٔ ايعيشب
يف ياًٖٝاِٗ مل تٴيش ٳ ٚعيِٓٗ أطياطري ني ري ٠بظيبن طبٝعي ١اؿٝيا ٠ايـيحشا ١ٜٚايييت
نيياْٛا ٜعٝؼييي ٕٛيف نٓفٗييا ،فاكيييدشتِٗ تًيييو ايدبٝعيي ١إ إٔ تهيييَ ٕٛعييياسفِٗ
ػفاٖ ١ٝاْاكًت إيٓٝا بدشٜل ايشٚاَٚ ،١ٜع رييو مل خييٌٴ تيشاإِٗ َئ ا٭طياطري ،بٝيذ
أْٸ ٗا مل تبًيغ عٓاٜاٗيا بٗيا نُيا ٖي ٛايؼيرٕ عٓيذ ايؼيعٛب املاكذَي ،١أعيين ايؼيعٛب
ايؼشق ١ٝاييت اطاكشت يف َذٕ ٚممايو عً ٢فاس ٟا٭ْٗاس نحيٛض ايٓٝيٌ ٚد ًي١
ٚايفشات َٔٚ ،ايدشٜأ إٔٸ امل٪يفني ايعشب ايكذَا ٤نياْٛا ٜاحش يَ ٕٛئ ْكيٌ تًيو
ا٭طاطري اييت مسعٛا بٗيا بدشٜيل ايشٚاٜي ١نرطيدٛس ٠اـًيل ايبابًٝي ١ايييت رنشٖيا
ٜيياقٛت اؿُيي ٟٛيف َعيييِ ايبًييذإ فكيياٍ ":قًييت ٖييز ٙاؿهاٜيي ١نُييا تييش ٣خاسقيي١
يًعييادات ،بعٝييذ ٠عيئ املعٗييٛداتٚ ،ييي ٛمل أ ييذٖا يف نايين ايعًُييا ٤ملييا رنشتٗييا،
ٚهٝع أخباس ا٭َِ َ ًٗا ٚاز أعًِ " (ٜاقٛت ق)20/2:ا
 ٫ - 5ػيييو إٔٸ ا٭طييياطري تؼيييهٌ ايٝييي ّٛبابيييا َييئ ا٭بيييٛاب ايييييت ًٜيييأ َٓٗيييا
ايبار  ٕٛيذساط ١طبا٥ع ايؼعٛب ٚإكافاتٗا ٚعكا٥ذٖا ،فاؿكٝك ١ايييت ٜبحيث عٓٗيا
ايعكٌ ايبؼش ٫ ٟتاحذد مبا ٖٚ ٛاقيع َ ٛيٛد ،فٗٓاييو ركيا٥ل تعًي ٛايعيامل اؿظيٞ
املذسىٚ ،ي ٫ٛريو ملا ريذث تديٛس يف ايعًيِ  ٫ٚتكيذّ يف اؿلياسَ ،٠ئ أ يٌ رييو
سأ ٣ايعكييٌ فُٝييا ٚسا ٤اؿييع عييٛامل اؿييدًب عًٗٝييا بييايشَٛص يٝعيير بٗييا عيئ عييٛامل
غاَل ١تٓد ٟٛعً ٢ركا٥ل ٜ ٫اُ ًٗا بايٛكٛع ايهايفٚ ،هليزا ناْيت َدٝاي٘ إ
تًو ايعٛامل إمنا ٖ ٛاـٝاٍ اـ٬م ،ريو اـٝياٍ ٖي ٛاييز ٟقياد ايعكيٌ إ اخيرتار
ا٭طدٛس ٠يعٓٸ٘ برٕٸ فٗٝا بعذا َٔ أبعاد اؿكٝكٖٓ َٔٚ ،١ا مل تظادع عً ّٛني ري٠
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َيئ ػٓيين ايييافهري ا٭طييدٛس ٟناؾوشافٝييٚ ١ايايياسٚ ٜايفًظييف ،١فُيئ ٜظييادٝع
إْهاس أُٖ ١ٝايافهري ا٭طيدٛس ٟيف ناين ايشراييٚ ١املي٪سخني ٚايف٬طيفَٚ ،١ئ
ٜٓهش أُٖ ١ٝاملعشف ١يف أطدٛس ٠ر ٞبئ ٜكعيإ ايييت ؼيذث ابئ طيٓٝا ٚأمتٗيا ابئ
طف ،ٌٝإر قاَت عً ٢فهش ٠فًظف ١ٝفحٛاٖا إٔٸ اٱْظإ يف ايعامل اؿظَ ٞهبيٌ
عا ات  ٫تٓاٗ ،ٞفبرا َا اْفًت َٔ تًو اؿا يات مسيت سٚري٘ ٚعًيت ياظاؼيشف
ايعامل ايعً ٟٛفادًع عً ٢اؿكيا٥ل ايهًٝيٚ ،١بيزيو ٚكيع أؿي ٍٛأ ٍٚقـي ١سَضٜي١
يف ا٭دب ايعشبييٜٚ ،ٞييزنش ٜٛطييأ صٜييذإ أ ٸٕ أؿييٖ ٍٛييز ٙايفهييش ٚ ٠ييذت يييذ٣
َفهيييش ٟاٱطيييهٓذس ١ٜأ ٟعٓيييذ أؿيييحاب ا٭ف٬طْٝٛييي ١اؿذ ٜيييٚ ،١عًييي ٢سأطيييِٗ
أفًٛطني املـش ،ٟإِ تشدد ؿذ ٣اؿها ١ٜعٓذ ابٔ طٓٝا ( صٜذإ ق)43:ا
 - 6يف ايعـٛس اؿذ ١ ٜأَعٔ عًُا ٤ايٓفع يف ا٭طيدٛس ،٠بٛؿيفٗا ػيه٬
َٔ أػهاٍ ايٛع ،ٞفآا ٍٚفشٜٚذ أطيدٛس ٠أٚدٜين ايْٛٝاْٝي ١يٝعير َئ خ٬هليا عئ
اياعًل املشك ٞبا٭ّٚ ،قذ أتٝب يي٘ اياُ ٝيٌ عًيٖ ٢يز ٙايعكيذ ٠با٭طيدٛس ،٠يهْٗٛيا
َظهٛن ١قــ ١ٝتادابل ٚتؼخٝف ايعاٖش ٠املشكي ١ٝايٓفظيَ ،١ٝئ أ يٌ رييو
ؼٛيييت ا٭طييدٛسَ ٠يئ نْٗٛييا رهاٜيي ١أدبٝيي ١غشٜبيي ١ؿيياغٗا اـٝيياٍ إ ػظييٝذ
َٛكٛع ٞملشض ْفظَٚ ،ٞعشٚف إٔ رها ١ٜأٚدٜن قذ غزت ا٭دب قبٌ إٔ تاحٍٛ
إ سَييض ٜؼييري إ ظيياٖشْ ٠فظيي ،١ٝففيي ٞا٭ؿييٌ ؿييٛست رهاٜيي ١قذ يي ١تييشَ ٟٚييا
صعُ٘ نٗٓيَ ١عبيذ ديفي ٞإٔ ٛنظيت ص ٚيًَ ١يو طٝبيٜ٫ ١يٛغ طاليع طفي ٬إيِ
ٜكاٌ أبا ،ٙيزا أَش بعذ إٔ ٚيذ أٚدٜن إٔ ٪ٜخز إِ ٜٴًكي ٢يف بيٌ ياًاُٗي٘ ايٛريٛؾ،
 َٔٚرظٔ رغ ايدفٌ إٔ ع يش عًٝي٘ أريذ ايشعيا ٠فحًُي٘ إ بي٬ط املًيو ٜٛيٝبيٛغ
فعاؾ ف ٘ٝإ إٔ ؿاس ػاباٜ ٫ ٖٛٚ ،ؼو برْٸ٘ ابٔ هلزا املًوٚ ،مليا أخير ٙايهٗٓي١
أْ٘ طٝكاٌ أباٜٚ ٙاضٚب أَ٘ ،قشس تشى املذٜٓي ١خٛفيا َئ إٔ تـيذم َكايي ١ايهٗٓي،١
فير ٣ٚإ َذٜٓيي ١طٝبيي ،١ايييت نييإ ٜاٗييذدٖا تيٓني ًٜكيي ٞبرطييً٦ا٘ عًي ٢امليياسَٚ ،٠ٳئٵ
عيييض عيئ اٱ ابيي ١بدييؽ بيي٘ فرًٖهيي٘ ،فًييضّ ايٓيياغ بٝييٛتِٖٗٚ ،ييِ ٜٓاعييشَ ٕٚيئ
ٜٓكزِٖ َٔ خدش ايآني ،إِ ٜك ٍٛايهٗٓ ١إٕ َٔ خيًف َذ ١ٜٓطٝبٖ َٔ ١زا ايؼش
طٓٝـن ًَها عًٗٝا ٚطٝاضٚب َٔ املًهيٚ ،١نيإ أٚدٜين نُيا تكي ٍٛا٭طيدٛس٠
قييذ قاييٌ ًَييو طٝبيي ١د ٕٚإٔ ٜعشفيي٘ ٚيظييبن غيياَض ،فُييا نييإ َٓيي٘ إ ٫إٔ تـييذ٣
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يًآني فر اب عئ أطيً٦ا٘ٚ ،بٗيزا ٜٓكيز املذٜٓيٚ ١أًٖيٗا ،فٝظياحل بٗيزا ايـيٓٝع إٔ
ٜهاف ٧فٓٝـب٘ أٌٖ طٝبًَ ١ها عً ِٗٝإِ ٜايضٚب املًهيٚ ،١بعيذ رييو ٜٓاؼيش ٚبيا٤
يف املذٜ ١ٜٓٴعيض ا٭طبا ،٤فًٝير أٚدٜن إ ايهٗٓ ١فٝخر ْ٘ٚإٔ ٖزا ايٛبا ٤قذ ريٌٸ
باملذ ١ٜٓبظبن غلين اٯهلي  ١إإيش َكايٌ املًيو ٜ٫يٛغ ،إر إٕ قاتًي٘ ٜ ٫يضاٍ يف َذٜٓي١
طٝبٚ ،١إٔ ايب ٤٬ئ ٜٴ شفع عٓٗيا إ ٫مبويادس ٠ايكاتيٌٖٓٚ ،يا ٜاكـي ٢أٚدٜين اؿكٝكي١
فٝعًِ أْ٘ ايؼخف ايز ٟقاٌ أباٚ ٙتضٚب أَ٘ ،فٝفكر ع ٘ٝٓٝتهفريا عٔ رْن اقرتف٘
َٔ دَ ٕٚعشف ١ا إِ ٜوادس َذ ١ٜٓطٝب ١بشفكا٘ ابٓا٘ أْاٝوْٛاا
 - 7أَ ٍٚيئ تٓيياٖ ٍٚييز ٙا٭طييدٛس ٠يف ا٭دب ٖيي ٛطييٛفٛنًٝع ،يف َظييشر١ٝ
مساٖا أٚدٜين ًَهياٚ ،قيذ بيذأت املظيشر ١ٝيف ايٛقيت اييز ٟتيٛب فٝي٘ أٚدٜين ًَهيا
عًييَ ٢ذٜٓيي ١طٝبيي ،١بٝييذ إٔ طييٛفٛنًٝع مل ٜهييشس أرييذاث اؿهاٜيي ١ا٭طييدٛس١ٜ
نُا تٓاقًاٗا ا٭يظْٓ ١زاى ،بٌ أساد إٔ ٜـٛس َٔ خ٬هلا ايـشار ا٭صي ٞبيني اـيري
ٚايؼييشٜٛٚ ،كييب َيئ خ٬هلييا َٛقفيي٘ ا٭خ٬قييَ ٞيئ تييذْٝع ايع٬قيي ١ا ٫اُاعٝيي ١اييييت
تشع ٢رشَ ١ا٭طشٚ ،٠إٕ مل ٜهٔ أٚدٜن عامليا بياٱإِ اييز ٟاستهبي٘ ،هليزا اطياحل
عٓذ طٛفٛنًٝع ايعكاب ايكاط ،ٞيهٓ٘ يف ايٛقت ْفظ٘ مل ٜٓهش عً ٘ٝارايا ي٘
عً ٢ايكذس ايز ٟدفع٘ إ استهاب ٖزا اٱإِ ( أٚدٜن ًَها تش :ط٘ رظني)ا
 - 8اطاكشت أطدٛس ٠أٚدٜن يف املخ ١ًٝا٭دبٚ ،١ٝمل تؼش بدبٝعي ١اؿياٍ إ
َ ٛبييات ظٗٛسٖييا ،تعييبريا عيئ طفٛييي ١ايعكييٌ اٱْظيياْ ٞفحظيين ،بييٌ تٓاطييًت يف
ايفهييش اٱْظيياْ ٞيف أعًييَ ٢شارًيي٘ ايعًُٝييٚ ١ا٭دبٝييٖٚ ،١ييزا َييا دعييا عاملييا ْفظييٝا
نفشٜٚيذ إ مت ًييٗا يف طًظيً ١ا٭َييشاض ايٓفظيي ١ٝايييت ؼييذث عٓٗياٚ ،يييٝع ريييو
فحظن بٌ إٕ ناتبا َعاؿشا َ ٌ غابش ٌٜٝغاسطٝا َاسنٝضٜ ،يزنش إٔ َظيشر١ٝ
أٚدٜيين يظييٛفٛنًٝع طيياعذت٘ عًيي ٢اناؼيياف ايعييامل ايييز ٟبييذا ايٝيي ّٛيف غاٜيي١
اياعكٝيييذٜ ،كييي ":ٍٛطيييربكَ ٢ايييرإشا إ ا٭بيييذ باناؼيييايف َظيييشر ١ٝأٚدٜييين ًَهيييا
يظييٛفٛنًٝع اييييت رًييِ نييٌ ناتيين ،إْٗييا قـيي ١تاُحييٛس ريي ٍٛس ييٌ ٜاحييش٣
يٝهاؼييأ يف ايٓٗاٜيي ١أْيي٘ ايكاتييٌ ،إٕ بٓٝيي ١اؿهاٜيي ١ؼاؿييشْ ٞيف نييٌ عُييٌ َيئ
أعُيياي ،ٞأتهيي ٕٛسٚاٜييَ ١ا٥يي ١عيياّ َيئ ايعضييي ١فٗٝييا ػييَ ٤ٞيئ أٚدٜيين ًَهييا"( تييش:
عًُاْ ٞق)13:ا
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 - 9مل تظييياؤ اٯداب عييئ املٓحييي ٢ا٭طيييدٛس ٫ٚ ٟطيييُٝا ايدكٛطيييَٓ ٞييي٘،
فعٓيييذَا أساد ايؼييياعش اٱٜدييياي ٞداْييييت إٔ ٜظيييحش يييين ربٝباييي٘ بٝاتشٜظييي ٞايفايييا٠
ايفًٛساْظ ١ٝرات اؾُاٍ ايباٖش أيأ هلا قـٝذ ٠مل ٪ٜيأ َ ًيٗا َ٪ييأ يف اياياس، ٜ
فُا نإ َٓ٘ إ ٫إٔ عٌُ ًَحُا٘ ايؼعش ١ٜاملظُا ٠بايهَٝٛذٜا اٱهل ٖٞٚ ،١ٝقـ١
ػعش ١ٜبذاٜاٗا َ٪ملْٗٚ ١اٜاٗا َفشر ،١فُ ًيت ػيه ٬أدبٝيا ذٜيذا ،٭ٕٸ داْييت قيذ
هييع فٗٝييا بييني خـييا٥ف أدبٝييَ ١اعييذدٖٚ ،٠يي ٞيف ايٛاقييع مل ؽييشب عيئ املٓحيي٢
اـٝيياي ٞايشَييض ٟايييز ٟمييت إيٝيي٘ ا٭طيياطري ايدكٛطيي ١ٝعاَيي٫ٚ ،١طييُٝا يف سرًايي٘
املاخًٝيي ١إ َييا ٚسا ٤اي ٛييٛدٚ ،قييذ بييذأٖا بييايه ّ٬عًيي ٢تٗٝيي٘ يف غابيي ١اـد٦ٝيي،١
ٚنإ ٜشٜذ تدٗري ْفظي٘ َئ اٯإياّ ،فاًكاي٘ ربٝباي٘ بٝاتشٜظي ٞيآكيز ،ٙإيِ تظيًُ٘
يًؼاعش ايشَٚاْ ٞفش  ٌٝؿارن اٱْٝاد ،٠اييزٜ ٟدًعي٘ عًي ٢اؾحي ِٝييري ٣نٝيأ
ٜٴعزٻب املٓافكٚ ٕٛاْ٫اٗاصٚ ،ٕٜٛبعذ ريو ٜٓكً٘ فش  َٔ ٌٝدا٥يشَ ٠ئ دٚا٥يش اؾحيِٝ
إ دا٥ييش ٠أخييشٚ ،٣ايدشٜييأ أْٸيي٘ ٜييش ٣يف ايييذا٥ش ٠ا٭ ٚايؼييعشاٚ ٤ايف٬طييف ١ايييزٜٔ
َاتٛا قبٌ ظٗيٛس املظيٝح ١ٝأَ ٚياتٛا بعيذٖا َئ د ٕٚإٔ ٜعآكيٛا تعايُٗٝياٚ ،يهيِٓٗ
عاػٛا عً ٢صاد ايفلاٚ ٌ٥املهاسّ َٔ أَ اٍ ٖيَٛريغ ٖٚيٛساغ ٚأٚفٝيذ ٖٚهايٛس
ٚأسطدٚ ٛطكشاط ٚابئ طيٓٝا ٚابئ س ػيذٖٚ ،يٖٓ ٛيا خي٬ف املعيش ٟاييز ٟأدخيٌ يف
سطاي ١ايوفشإ نباس ػعشا ٤اؾاًٖ ١ٝإ اؾٓ ١٭ِْٗ بشعٛا يف ايؼعشٚ ،يف ايذا٥ش
اي اْٜ ١ٝش ٣داْيت ايعؼام أَ اٍ مسيري أَيٝع ًَهي ١بابيٌ ٚنًٝيٛبرتا ًَهيَ ١ـيش
ًٖٝٚني اؾُ ١ًٝاييت قاَت بظببٗا رشب طشٚادٖٚ ،٠هزا را ٜٞٗٓ ٢هٝيع دٚا٥يش
اؾ حيي ِٝاياظييع ،يٓٝاكييٌ إ املدٗييش أ ٚا٭عييشاف ٖٚيي٪َ ٛيييأ َيئ طييبع دٚا٥ييش ٚفٝيي٘
املدٗش ٕٚايز ٜٔاطياعذٚا ييذخ ٍٛاؾٓي ،١أَيا ايكظيِ ا٭خيري فٗي ٛايفيشدٚغ ،اييزٟ
ٜذخًيي٘ داْيييت بعييذ إٔ ٜادٗييش َيئ رْٛبيي٘ فًٝاكيي ٞفٝيي٘ ربٝبايي٘ بٝاتشٜظيي ٞاييييت  ٫تييين
تً َ٘ٛعًٚ ٢قٛع٘ يف رن ايٓظا ٤بعذ َٛتٗا ،إيِ تدًين َٓي٘ إٔ ٜعيرتف بٗيزا اٱإيِ،
 َٔٚإِ تدٗش ٙيف َٝاْٗ ٙش ي ٞ ٝاملكذغ ،ياٴُح ٢نيٌٸ رْٛبيٜ٘ٚ ،ويذ٦َٝٗ ٚيا ملعشفي١
اؿيين املكييذغ ٚقييادسا عًيي ٢ايعييشٚب إ ايظييُاٚات ايعٴًييَٚ ،٢يئ إ يِٸ تاحيي ٍٛسٚريي٘
ايبؼش ١ٜإ سٚع إهل ( ١ٝتش :رظٔ ع ُإ)ا
 - 10مل ٜٳيٴضٵ ٛسب بشْياسد ػي ٛيف َظيشرٝا٘ بٝيُياي ٕٛٝاياُ يٌ ا٭طيدٛسٟ
عً ٢أ ١ٜراٍ ،فكذ ْظأ َظشرٝا٘ عًَٛٓ ٢اٍ ا٭طدٛس ،٠اييت ؼه ٞقـ ١ػاب
100

إغشٜك ٞبشر يف ف ٸٔ ايٓحت فـٓع مت ياَ ٫ئ ايعياب جيظيذ فٝي٘ هيا ٫أْ ٜٛيا ْيادسا،
ٚقذ أطًل عً ٘ٝاطِ غا٫تٝا ،فرػيعًت فٓٝيٛغ اؿين يف قًبي٘ ييزيو اياُ ياٍ ،فُيا
نإ َٔ ػ ٛإ ٫إٔ ؿُِ َظشر ١ٝبعٓٛإ بٝيُايٚ ٕٛٝفل ا٭طدٛس ٠فاحيذث فٗٝيا
عٔ ٖٝؤ ايز ٟعًِ إيٝضا ايظًٛى ا٫سطاكشاط ٞايٓب ٌٝإِ ٚقع يف ربٗا ا
 - 11إٕ ايـيييٛس ا٭طيييدٛس ١ٜاملاكذَييي ١تيييذٍ عًييي ٢أْٗيييا سافكيييت تديييٛس ايًوييي،١
ٚاط ياٴخذَت بعاَييٌ ايادييٛس ايعكًيي٫ ٞطيياذعا ٤ايوا٥يين ،إْٸٗييا كييشب َيئ اياُ ٝييٌ ايييزٟ
ٜشتفع عٔ ا٭ػٝا ٤احملظٛطٜٚ ،١شتب باـٝاٍ ،إِ ٜاح ٍٛإ املٝاافٝضٜكا ،مما أنيذ
رلييٛسٖا يف ايفهييش عًيي ٢ايييذٚاّ ،إْٸٗييا مبعٓيي ٢خييش يييَ ٕٛيئ ايايشٜييذٚ ،ؿييحٝب إٔٸ
ا٭طييدٛس ٠يف ايبييذ ٤لُييت عيئ ا٭ػيييٝا ٤اؿظيي ،١ٝيهٓٗييا اَاًهييت مسيي ١اياحيييٍٛ
ايييذا ،ِ٥ففٝلييإ ْٗييش ايٓٝييٌ يف ا٭صَٓيي ١املاكذَيي َ ١ٸيٌ ٚاقعييا رظييٝا دعييت إيٝيي٘ ظييشٚف
غا٥بيي ١عيئ ايفهييش اٱْظيياْْ ٞييزاى ،يهيئ اـٝيياٍ طييشعإ َييا ق يذٸّ تفظييري ٙهلييزٙ
ايعاٖش َٔٚ ،٠إِٸ ٚكع رً ٫ٛهلا مت ًت برٕ ٜكذّ ايٓاغ يف ريو ايضَيإ قيشابني يٰهلي١
اييت يذٜٗا ايكذس ٠ايفا٥ك ١عً ٢اياحهِ مب ٌ ٖز ٙاملظري ،١فاْاكًيت ايـيٛسَ ٠ئ عيامل
اؿع إ عيامل غيٝيب ٜذسني٘ ايعكيٌ باـٝياٍَٚ ،ئ ٖٓيا استبديت املفياٖ ِٝايٛ ٛدٜي١
ْزاى بفهش ٠اياكذٜع ‘ ٖٚيز ٙفهيش ٠فيشد٫ ٠ستفاعٗيا عئ ايعيامل امليذسىٚ ،مئ
ايٝييْ ّٛؼييعش بايذٖؼيي ١رييني ْكييشأ يف اٯداب اييييت اَاـييت ا٭طيياطري عبيياس " ٠عييشٚغ
ايٓ ،"ٌٝ٭ْٓا ْؼعش إٔ هلا إػعاعا باٖشا ٜهظن ايه ّ٬عُكا ٚغٓ ٢ا
ٖٓ َٔ - 12ا سب ن ري َٔ ايبار ني ْؼ ٤ٛايؼٸيعش بعـيٛس ا٭طياطريَٚ ،يع
تكييذّ اؿليياس ٠أخييزت ا٭طيياطري تؼييه٬ٝت عكًٝيي ١ػشٜذٜيي ،١فُيئ ٖييز ٙاؾٗيي١
أَظييت ايًويي ١ب كافاٗييا تيي٪إش يف عكييٌ اٱْظييإ املعاؿييش ،يٝهيي ٕٛايؼييعش تعييبريا عيئ
املٝاافٝضٜكييا ،إر ٖييٜ ٛعيير عيئ ايًويي ١تعييبريا ْٛعٝيياَٚ ،يئ إ يِٸ اْفييشد ايعكييٌ ايؼييعشٟ
بايكبض عًْ ٢اؿ ١ٝا٭طدٛس ،٠ياهٚ ٕٛطيٝاً٘ يًايرإري يف ايعكيٌ املعاؿيشٚ ،عًٝي٘
أَظت ا٭طدٛس ٠اي ّٛٝكشبا َٔ اياـٜٛش اـ٬م ايزٜ ٟؼحٔ ايعكٌ مبعإ فشد٠
ٜظاحلشٖا مبيشد مت ًي٘ ا٭طيدٛس ٠ايكذ ي ١ايييت تؼيأ عئ ٖيزا املعٓي ٢أ ٚراى،
َ ئ أ ييٌ ريييو ناْييت ا٭طييدٛسَ ٠ـييذس إػييعار يف ايًويي ١يايظييٝذٖا ركييا٥ل س ٖييا
ايؼعشا ٤بعني اـٝاٍ ( ٖ ٍ٬ق)244 :ا
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 - 13إ ٸٕ اـٝيياٍ طييابل يًايياس ٜيف ايعٗييٛسَ ،يئ أ ييٌ ريييو نييإ اياعييبري
اـٝاي ٞأن ش طٗٛي َٔ ١اياعيبري اييٛاقع ٞ؛ ٭ ٸٕ اياعيبري اـٝياي ٞيي ٛٷٕ َئ اـيذار،
ٚاياعبري ايٛاقع ٞكيشب َئ اٱقٓيارَ ،ئ ٖٓيا طيبل اـٝيا ٴٍ ني ٸٌ اناؼياف ٚنيٌ
إبييذارٖٚ ،يي ٛيف ايؼييعش ٚطييٚ ١ًٝغاٜيي ١يف ٕ ٚارييذَٚ ،عييشٚف إٔ ايؼييعش نييإ يويي١
ايهٗييإ ٚيويي ١ايف٬طييف٫ ١ستباطيي٘ بكيي ٣ٛغٝبٝيي ١غاَليي ،١فايْٛٝيياْ ٕٛٝاعاكييذٚا إٔٸ
ٖٓايو هل ١تًِٗ ايؼعشا ٤ايؼعشٚ ،ايعشب عًت يهٌٸ ػاعش ػيٝداْا ًُٜٗي٘ ايؼيعش
فكاٍ ا٭غًن ايعيً:ٞ
ْب ٛعين
إْٸٚ ٞإٕٵ نٓتٴ ؿوريٳ ايظِّٔ ٚنإ يف ايعني ٌّ
فبٕٻ ػٝداْ ٞأَريٴ اؾٹِّٔ ٜزٖنٴ ب ٞيف ايؼِّعش نٌٻ فَِّٔ
ٚنإ قذ اػاٗش َٛقأ أف٬ط َٔ ٕٛايؼعش ٚايؼيعشا َ ،٤يٌ إٔ ٜديشد ػيعشا٤
احملاناَ َٔ ٠ذٜٓا٘ ايفاكً ١؛ ٭ِْٗ ٜضٜفي ٕٛاؿكيا٥ل ،يف ريني أإٓي ٢عًي ٢ػيعشا٤
اٱهلاّ ايز ٜٔتًُِٗٗ اٯهل ١املعاْ ٞايفاكً ١فٝك َٕٛٛبٓؼشٖا يف أػعاسِٖ ا
إرٕ استهض ض َٔ ٤ايٓٸكذ ا٭دب ٞعً ٢ايضاد ا٭طدٛس ،ٟنُيا استهيض عًٝي٘
ييضَ ٤يئ ايٓعييش ايفًظييفٚ ٞايعًُيي ،ٞففيي ٞايعٗييذ ايشَٚيياْ ٞأعٝييذ إْايياب املٛ ٝيٝ ٛيي١
ايْٛٝاْ ،١ٝفكاّ ايفهش ايعكا٥ذ ٟعًي ٢إجيياد هلي ١يًشَٚيإ عًي ٢غيشاس هلي ١ايْٛٝيإ
(عيٝبيي ١قٚ ،)112 :ايعكييٌ املعاؿييش ايٝيي ّٛعيئ يف تًييو ا٭طيياطري يفٗييِ اؿٝييا٠
ايذٜٝٓيي ١عٓييذ ايشَٚييإ ٚطييٛاِٖ َيئ ايؼييعٛب ايكذ ييَٚ ،١يئ املعًيي ّٛإٔ ايؼييعش ٖييٛ
اؿاٌَ ا٭طاط ٞيٮطاطريٖٓ َٔٚ ،ا أطيِٗ يف ْكًيٗا ياُايضب بيايفِٗ املعاؿيش بعيذ
إٔ اْاكًييت دساطيي ١ا٭طيياطري َٓييز ايكييشٕ اي ييأَ عؼييش يف أٚسبييا إ اعيياٍ ايعًُييٞ
املٓٗيييٚ ،ٞيييٝع ريييو فحظيين بييٌ إٕ ا٭طييدٛس ٠ايٝيي ّٛمت ييٌ عًُييا نظييا٥ش ايعًييّٛ
اؿذ١ ٜا

إحاالت مسجعية :

- 1

خإ ،قُذ عبذ املعٝذ (ا٭طاطري ٚاـشافات عٓذ ايعشب) ق43:
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الفصل الجامن:
األسطوزة بني العله واألدب
"أسطوزة الصدى والنسجس منوذجاً"
اياكيي ٢أدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞبييايعًِ يف أن ييش َيئ ْارٝيي ،١أبشصٖييا َييا اتـييٌ
با٭طاطري ايكذ ٖٓٚ ،١ا ْشٜذ إٔ ْعشض أؿ ٍٛأطدٛس ٠ايٓيش ع ٚنٝيأ ؼٛييت
إ ْعش ١ٜتعاجل ايظًٛى غري ايظ ٟٛنُا ٖ ٛايؼرٕ عٓذ فشٜٚيذ ٚغيريَ ٙئ عًُيا٤
ايٓفع يف ايعـش اؿذٜثا
أخييزت ايٓش ظيي ١ٝتظييُٝاٗا َيئ ايٓيياتأ ا٭طييدٛس ٟايْٛٝيياَْٚ ،ٞيئ أطييدٛس٠
ْشنظييٛغ ٚإخييي ٛباياحذٜييذَٚ ،عييشٚف إٔ ا٭طييدٛس ٠قييذ ػييهًت أبييشص سٚافييذ
اٯداب ايعامل ،١ٝنُا اَاذت إ ايعً ّٛا٭خيش٫ٚ ،٣طيُٝا عًيِ اييٓفعٚ ،مل تكيأ
عٓييذ ٖييزا اؿييذ ٚإمنييا أسخييت بظييذٚهلا عًيي ٢ايفهييش اؿييذٜث ٚاي كافييٚ ١ايظٝاطيي١
ٚطا٥ش ا٭ْؼيد ١ا ٫اُاعٝيٚ ،١ا٭طيدٛسٚ ٠إٕ نيإ هليا اْين طكٛطيَ ٞئ رٝيث
ْؼرتٗا ،عً ٢اعاباسٖا فظشت ظيٛاٖش اي ٛيٛد با٫راهياّ إ قي ٣ٛغٝبٝي ،١إ ٫إٔ
ايعكٌ املعاؿش ٜش ٣فٗٝا طفٛي ١يًفهش اٱْظاْْ٫ ،ٞدٛاٗ٥ا عًي ٢اْين تفظيري،ٟ
َٔ أ ٌ ريو أعٝذ إْااب ا٭طدٛس ٠اي ّٛٝيف كاًأ فا٫ت اؿٝا ،٠فـاست أػب٘
بشَٛص تـٌ بني َاك ٞايفهش اٱْظاْٚ ٞراكشٙا
تييييشتب صٖييييش ٠ايٓييييش ع عظيييين أطييييدٛس ٠ايـييييذٚ ٣ايٓييييش ع بؼخـيييي١ٝ
(ْشنظٛغ) أْ( ٚشطٝع)ٚ ،قذ ػياعت ٖيز ٙا٭طيدٛسٚ ،٠بيشص اٖ٫اُياّ بٗيا ريني
عًٗا ايعامل ايٓفظاْ ٞطٝوُْٛذ فشٜٚذ ٚارذَٛ َٔ ٠كٛعات٘ يف اياحً ٌٝايٓفظ،ٞ
فُٝا مسا ٙبايعكذ ٠ايٓش ظ ،١ٝاييت تـأ مندا يًظًٛى ايبؼش ٟاملاُ ٌ باٱعياب
املفشط بايزات ،مما ٜفل ٞإ اْظ٬خ٘ عٔ فاُع٘ا
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فيي (ْشنظٛغ) عظن ا٭طيدٛسٖ ٠ي ٛابي ٷٔ ٱيي٘ ايٓٗيش (نفٝظيٛغ)ٚ ،اييزٟ
ٜعٗش َٔ خ ٍ٬تعياسٜأ ػيشا ٜ٘ٓٝاملاٝ٥يٚ ١نرْي٘ هالئ رٛسٜي ١امسٗيا (يريبيٛب،)ٞ
قزف مبٝاٖ٘ املاذفك ١يف ٛفٗا اــن ،ياًيذ َٛييٛدا مسٝياْ( ٙشنظيٛغ)ٚ ،قيذ
خـا٘ اٯهلَٓ ١ز ٫ٚدت٘ ظُاٍ ْ ٫عري ي٘ا
ْؼر (ْشنظٛغ) بني املٝا ٙاملاذفكيٚ ١امليشٚب اـليشاٚ ،٤نيإ هيٛص هيا٫
بيياٖشاٚ ،ملييا ؽدييْ( ٢شنظييٛغ) َشرًيي ١ايدفٛيييٚ ،١ؿيياسا ػييابا اصداد هاييي٘،
ٚنإ َذسنا ؾُايي٘ ،بٝيذ أْي٘ مل ٜعيشف َعٓي ٢احملبي ٫ٚ ١ا٭يفيٚ ،١قيذ ْفيش َئ
ايٓاغ ،إ ٫أْ٘ بكي َ ٞيا ٫يًيُياٍ َٛٚطٓيا يًفآيَٚ ،١يع نيٌ ايـيذٚد اييز ٟنيإ
ٜبذٜييي٘ ي ٰخيييش ،ٜٔإ ٫إٔ رٛسٜييي ١امسٗيييا(إخيَٚ )ٛعٓاٖيييا ايـيييذ ،٣قيييذ أٚيعيييت بييي٘
ٚأعيبت ظُاي٘ا
ناْيييت (إخيييي )ٛسا٥عييي ١اؾُييياٍ ،رظيييٓ ١املٓديييل ،يدٝفييي ١ايهييي ،ّ٬تظيييحش
قييذإٗٝاَ ،يئ أ ييٌ ريييو ناْييت تبييادٍ ايوييادٚ ٜٔايييشا٥حني اؿييذٜثٚ ،تفاييِٓٗ
برقٛاهلا ايفـٝح ١ا
سأت (إخي ٖٞٚ )ٛػ ٍٛيف ايشٜاض اـلشاٚ ٤ايشٚابي ٞايٝاْعي ،١نيبري اٯهلي١
(صٜٛغ) بـحب ١فاا ٠ه ،١ًٝإِ أبـشت ص ٚاي٘ (ٖيريا) ٖٚي ٞتبحيث عٓي٘ غاكيب،١
بعييذَا تٓيياٖ ٢إيٗٝييا أْيي٘ ٚقييع يف غييشاّ ػيياب ١رظييٓا ،٤فظييرياٗا رييَ ٍٛييا إرا سأت
صٗ ٚا(صٜٛغ) ،يهٔ (إخي )ٛأْهشت أْٗا سأتي٘ٚ ،راٚييت ؿيشفٗا عُيا ٖي ٞفٝي٘،
ٚأخزت ؼذإٗا ياظًٗٝا بهَ ّ٬عظ ٍٛيزٜزٚ ،نًُا أْٗت رذ ٜا اتبعاي٘ عيذٜث
رايي ٢رٖيين عيئ (ٖييريا) ايوليين ٚايظييخ  ،فحيٌ املظيياٚ ٤أطبكييت ايعًُييٚ ١ظٗييشت
ايٓي ّٛيف ايظيُاٚ ،٤يف ٖيز ٙا٭إٓيا ٤سأت (ٖيريا) صٗ ٚيا (صٜيٛغ) ٖٚي ٛيش بظيشع١
َايٗيا إ ممًهاي٘ (ا٭يَٛبيٛغ) ،فاْدًكيت ٚساْٚ ٙ٤يياس ايويري ٠تؼيعٌ قًبٗياٚ ،قييذ
اناؼفت إٔ (إخي )ٛقذ أخفيت عٓٗيا خير صٗ ٚيا اييزٚ ٟقيع يف رين ؿيب ١ٝػياب،١
فعاقباٗا عكٛب ١ػذٜذ ٠عً ٢فعًاٗا ،فحشَاٗيا َئ ايهي ّ٬اؾُٝيٌ املرتابي ٚ ،مل
ٜعذ مبكذٚس (إخي )ٛإٔ تبيادس أريذا باؿيذٜثٚ ،مل تبيل ييذٜٗا قيذس ٠طي ٣ٛإٔ تيشدد
أخش َكاطع ايه ّ٬فُٝا ٜؼب٘ ايـذ ٣ا
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رشَت (إخيَ )ٛئ َٖٛبي ١ايهيٚ ،ّ٬يهٓٗيا بكٝيت تشتياد امليشٚب اـليشا،٤
ٚتٓاكٌ بني اؾذاٚ ،ٍٚقذ أيفت ايـُت ،فبٓٝا ٖ ٞايظ ١عً ٢سبي ٠ٛتشقين ايٓياغ
رٖابييا ٦ٝ ٚييٚ ١تييشدد أرٝاْييا خييش َكيياطع نَٗ٬ييِ ،سأت ايؼيياب ( ْشنظييٛغ)
فرعيبييت بيي٘ إعيابييا ػييذٜذاٚ ،أخييزت تشقبيي٘ أُٜٓييا رييٌٚ ،يهٓٗييا مل تظيي ٳع إ
اياعشض إي ،٘ٝيعًُٗا أْ٘ ػذٜذ اٱعياب بٓفظ٘ ٚكيٓني بٛؿيً٘ اٯخيش ٚ ،ٜٔاٖيٌ
باؿنٜ ٫ٚ ،ظايٝن يعباسات ايوضٍ ٚاي ٓاٚ ،٤رياست نٝيأ تعبٸيش يي٘ عئ إعيابٗيا
 ٖٞٚعا ض ٠عٔ ايهٚ ،ّ٬قشَٖٛ َٔ ١َٚب ١ايبٝإا
اعاياد ( ْشنظييٛغ) اـيشٚب َييع هاعيَ ١يئ أؿيحاب٘ يًييٗٚ ٛايـيٝذ ،فخييشب
َشَ ٠عِٗ إ ايراسٚ ،ٟقذ ظٗشت طشا٥ذ ن ري٦َٜٛ ٠ز ،فُلي ٢نيٌ ٚاريذ ٚسا٤
طشٜذتييٜ٘ ،شطييٌ إيٗٝييا ايظييِٗ إإييش ايظييِٗٚ ،قييذ تفشقييٛا يف تًييو ايييراس ٟايٛاطييع،١
ٚنإ ( ْشنظٛغ) قذ أسطٌ َٔ نٓاْا٘ طُٗا أؿاب َكاٌ طشٜذت٘ ،فررع يف
أإٓا ٤ريو بٓؼ ٠ٛايٓـش ٚيز ٠ايعفيش ،فـياع ٜيذع ٛأؿيحابَ٘ ،فاخيشا مبيا رككي٘،
إ ٫إٔ ايظبٌ قذ تؼعبت بِٗ ،فردسى (ْشنظٛغ) أْ٘ كار ،فرَظٚ ٢رٝذاٚ ،مل
ٜعًِ إٔ ٖٓايو َٔ ٜشقب٘ ٜٚابع٘ أُٜٓا رٌ ا إْٗا اؿظيٓا( ٤إخيي ،)ٛايييت تشطيٌ إيٝي٘
ْعشاتٗا َٔ بعٝذٚ ،يف قًبٗا ٜاٛقذ يع ٢اؿين ٚٚؿين ايويشاّٚ ،قيذ عييض يظياْٗا
عٔ ايبٛع مبيا تهٓي٘ َئ ٚداد ؿبٝبٗيا (ْشنظيٛغ)ٖٚ ،يَ ٛؼيو ٍٛبيايافاٝؽ عئ
أؿحاب٘ ايز ٜٔتفشقٛا عٓ٘ ٬ٜ ِٖٚرك ٕٛطشا٥ذِٖ يف اؿكي ٍٛايؼاطيعٚ ،١مليا ْياٍ
َٓ٘ اياعنٚ ،أكٓا ٙاملظري أ ٣ٚإ غذٜش َا ٤يٓٝاٍ ظاْب٘ قظدا َٔ ايشارٜٚ ،١بيٌ
غًا٘ مبا ٤منريٚ ،ناْت( إخي )ٛترتطِ خدٛاتي٘ عًي ٢اييذٚاّ ،فيفإشت َشاقباي٘ َئ
فٛم سابَ ١ٝدً ١عً ٢ايوذٜش ايز ٟسنئ إيٝي٘ ( ْشنظيٛغ)ٚ ،عٓٝاٖيا  ٫تٓفهيإ
تٓعشإ إيٚ ، ٘ٝتاُاعإ بشٚعَٓ ١عشٚ ٙبٗيا ٤طًعايٖ٘ٚ ،ي ٞتدي ٟٛبيني كيًٛعٗا ربيا
اسفا ،أَا (ْشنظٛغ) فداٍ اْاعاسٚ ٙمل ٜٗاذٹ إ املٛكع ايز ٖٛ ٟف ٘ٝأرذٷ َٔ
أؿييحاب٘ ،فٗيين ٚاقفييا ٜـييشخ بييرعً ٢ؿييٛت٘ َٓادٜييا أؿييحاب٘ ٫ٚ ،أرييذ ٜييشد عًيي٢
ؿشخات٘ ،ط ٣ٛأؿذا ٤تـذسٖا ( إخي ٖٞٚ )ٛتهشس خش َكاطع نًُات٘ :
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أْا ْشنظٛغ
يي ْشنظٛغ
أ ٜٔأْت
يي أْت
أْا ظٛاس ايوذٜش
يي ظٛاس ايوذٜش
ٌٖ تظُعين
يي تظُعين
ارلش إي ٞفٛسا
يي إي ٞفٛسا
أْا أرااب إيٝو
يي أرااب إيٝو
ٚبكٝت (إخي )ٛتشدد خش نًُيات( ْشنظيٛغ) راي ٢ظئ إٔ أريذ سفاقي٘ ٜيشد
عً ،٘ٝفرصت أَاسات ايظشٚس عً٬َ ٢ق٘ ،فاريل هاٍ  ،٘ٗ ٚمما أغش( ٣إخي)ٛ
بايٓض ٍٚإي ٘ٝعً ٢كف ١ايوذٜش  ٖٞٚتشدد خش نًُات٘ :
تعاٍ
يي تعاٍ
إْين أسٜذ إٔ أساى
يي أسٜذ إٔ أساى
أْا تا ٘٥أتٛطٌ إيٝو
يي أتٛطٌ إيٝو
دْت َٓ٘ أن ش فرن شُٖٚ ،ت مبعاْكا٘ ٚتكب ،ً٘ٝإ ٫أْ٘ أعيشض عٓٗياٖٚ ،يٛ
ٜك:ٍٛ
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 ٫أسٜذى
يي أسٜذى
 ٫أسغن يف تكبًٝو
يي أسغن يف تكبًٝو
أَٛت قبٌ إٔ أػاام إ أرلاْو
يي أػاام إ أرلاْو
ظًت (إخي )ٛتيشدد خيش نًُيات ربٝبٗيا( ْشنظيٛغ)ٖٚ ،يٜ ٫ ٛيين ٜـيذٖا
بعٓأ ٚقظٜٚ ،٠ٛذفعٗا عٓ٘ بوشٚس را ٢طكدت عٓذ قذَٝي٘ٚ ،مل ٜٓفعٗيا اْيذفاعٗا
إي ،٘ٝبعذ إٔ أساقت َاٗٗ ٚ ٤ا ياعفش عب٘ ،يهٓ٘ أْهش ريو اؿينٚ ،ؿيذ عئ
ٚدادٖا ،مما دعاٖا إ ايرتا ع يايُع أػ ٤٬نشاَاٗا املٗذٚسٚ ٠تعٛد أدسا ٗا َٔ
رٝث أتت ،بعذَا أخفكت يف اطاُاي ١قًن ربٝبٗاا
عاد (ْشنظٛغ) إ طريت٘ ا٭َ ًٜٛٗ ، ٚع أؿيحاب٘ ٜٚيضا ٍٚايـيٝذ ٜٚعفيش
بايدشا٥ذ ٜٚافاخش ببلاصاتٜ٘ٚ ،ايٛسد ٗ ٚي٘ ٜٚضٖي ٛبهيٌ َيا هككي٘ عًي ٢اييذٚاّ،
أَييا(إخي )ٛفًييِ تٓفييو عيئ َاابعايي٘ ٚإسطيياٍ ْعشٖييا إيٝيي٘ ٫ٚ ،تاعيين َيئ تهييشاس
نًُاتيي٘ٚ ،يف ايٛقييت ْفظيي٘ مل تييٓع نٝييأ ؿييذٖا ٚأٖاْٗيياٖٚ ،يي ٫ ٞتييين تًييّٛ
ْفظييٗا نٝييأ ٖييذست نشاَاٗييا يف طييب ٌٝريين مل تظييادع ييي٘ دفعيياٖٚ ،يي ٞإر راى
تعاْ َٔ ٞب٬بٌ ربٗاٚ ،قذ أخضاٖا رييو اؿين ،فايافيت عٓٗيا ايٓظياٚ ،٤غليبت
عًٗٝا اٱهل ،١٭ْٗيا بيزيت ْفظيٗا سخٝـي ١أَياّ ربٝين َويرت بٓفظي٘ ‘ ٚمل ػئِ َئ
ريو اؿن ط ٣ٛايعاس ٚايٓذّ ،فرٖضهلا ايهُذٚ ،أراب اؿيضٕ ٓ ٚاٗٝياٚ ،ت٬ػي٢
هاهلاٚ ،غاب ػخـٗا ايبٗ ٞيااٗا ٣ٚيف غٝابي ١ايعيذّٚ ،مل ٜبيل ػيَٗٓ ٤ٞيا طي٣ٛ
ريو ايـذ ٣ايزٜ ٟشَيض إ راى اؿين احمليش ّٚاييز ٟمل جيي ِٔ َٓي٘ ؿيارب٘ طي٣ٛ
اـٝبٚ ١ايعزاب ٚايزٍا
أَا (ْشنظٛغ) فبك ٞجي ٍٛيف ايراس٬ٜٚ ،ٟرل طشا٥ذًٜٚ ،ٙايز بـيٝذٖا،
ٜٚفاخش يف رييو نًي٘ٚ ،يهئ َيا يش ٣يييي (إخيي ،)ٛمل ٜوين عئ (أفشٚدٜيت) هلي١
اؿنٚ ،مل تهٔ ساك ١ٝمبـري احملبني ايز ٜٔأخًـٛا يف ريبِٗ ٚمل جيٓيٛا طي٣ٛ
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ايييزٍ ٚاؿشَييإٚ ،ناْييت ؿييشخات (إخييي )ٛاملعزبيي ١قييذ رفضتٗييا عًيي ٢اْ٫اكيياّ َيئ
املاُيشد ٜٔعًي ٢اؿيين أَ اٍ(ْشنظيٛغ) ،فعضَيت عًييَ ٢عاقباي٘ ٚاي يرس يييي(إخي،)ٛ
فبٓٝا ٖٜ ٛداسد إرذ ٣طشا٥ذ ٙيف ايظٗ ٍٛايٛاطعٚ ،١قذ طاٍ عً ٘ٝريو را ٢بًغ ب٘
اياعن نٌ َبًغٚ ،رش قت ايؼيُع ًيذ ٙأ ٟؼيشام ،فٛقيع بـيش ٙعًي ٢غيذٜش َيا٤
ؿيياف نُييش  ،٠فُيياٍ إيٝيي٘ يٗٓٝييٌ َٓيي٘ ،فًُييا دْييا َيئ ريييو ايوييذٜش ايييز ٟؼييأ بيي٘
ا٭ػياس ،أرع بٓظُٝات عًًٝي ١تذاعبي٘ ،فؼيعش بٓؼي ٠ٛتٓب يل َئ في٪اد ،ٙفياسمت٢
ٜعن َٔ َا ٤ايوذٜشٚ ،قبٌ إٔ ٜعاذٍ أبـش ؼت املاٗ ٚ ٤ا سا٥ع اؾُاٍٚ ،قذ ٖاي٘
َا سأ ٣أ ٍٚا٭َش ،إِ َا فآٜ ٧عش إ ريو اي ٘ ٛايظارش ببَعإ ،فاستظُت عً٢
ػفا ٘ٝاباظاَ ١سقٝكَ ،١ا يب ت ايـٛس ٠اؾُ ١ًٝاييت ؼت املا ٤إٔ باديا٘ ا٫باظاَ١
ْفظييٗا ،إييِ رانييت نييٌ رشنييٜ ١كيي ّٛبٗيياٚ ،أطيياٍ ٖيي ٛايٓعييش يف عييٝين اي ٛيي٘
املا،ٞ٥إر زب٘ طحشُٖا ،فباديا٘ ايعٓٝإ ايٓعشْ ٠فظٗاٚ ،مل ٜيع طيش نيٌ رييو،
ط ٣ٛإٔ قًب٘ ْبض ْبلات غشٜبٖ ١ضت ٛام٘ ٚتشنت يف ْفظ٘ ػعٛسا مل ٜذسى
نٓٗيي٘ ،فوييادس املهييإ طييشٜعا عا٥ييذا إ بٝايي٘ ٚيف ْفظيي٘ ممييا س َ ٙشطييَٛا عًيي٢
ؿفحَ ١ا ٤ايوذٜش رري ٠ػيشدت ايٓي ّٛعئ َكًاٝي٘ ،فاديا ٍٚيًٝي٘ ٖٚيٜ ٛفهيش فُٝيا
سأٚ ،٣رني بضغ ايفيشٚ ،اْهؼفت أطااس ايع ّ٬غادس ايبٝيت طيشٜعا إ ايويذٜش،
ٚراملا ٚقأ عً ٢رافاي٘ طايعاي٘ ؿيٛس ٠اي ٛي٘ اؾُٝيٌ راتي٘ ،فرتا يع قًي ٬ٝإيِ ييٛع
بٝذ ٙفيبرا ايؼيهٌ اييز ٟيف املياًٜ ٤يٛع يي٘ ،فحظين إٔ رٛسٜيٚ ١قعيت يف ربي٘ٚ ،مل
ًو إ ٫إٔ  ٖٛ ِٜٝٗاٯخش ع بٗياٚ ،قيذ ريشّ عًي ٢أإيش رييو يزٜيز ايهيشٚ ،٣ظيٌ
َؼشد ايفهشَ ،ؼو ٍٛايزٖٔ ٚمل ٜظادع ا٫باعاد عٔ ايويذٜش ؿعيٚ ١اريذٚ ،٠مل
ٜهٔ ايًٝيٌ ايدٜٛيٌ رياَ ٬٥ئ د ٕٚيكا٥ي٘ بيزيو اي ٛي٘ اؾُٝيٌ اييز ٟػيوف٘ ربيا،
فهإ ٜاظًٌ ؼت ٓب ايع ،ّ٬يعًي٘ ًٜكي ٢ربٝباي٘ يف ايًٝيٌ ايبٗي ،ِٝفيٝكرتب َئ
ايوذٜش ايظانٜٔٓٚ ،بدب بار ا عٔ ريو اي ٘ ٛاؿبٝنٚ ،ايكُيش يف تًيو ا٭إٓيا٫ ٤
ٜين ٜشطٌ ْٛس ٙاـافت إ طدب ايويذٜش فرتطيِ ؿيٛس ٠اي ٛي٘ اؾُٝيٌ ْفظي٘ عًي٢
ؿييفح ١املييا ،٤فًٝييٛع (ْشنظييٛغ) ياًييو ايـييٛس ٠ايشا٥عيي ١اييييت طايعايي٘ يف ايوييذٜش،
فاباديا٘ اؿشنْ ١فظٗا ،فٝحع بظعاد ٠توُيش قًبي٘ اؿيا٥ش ،ريني عًيِ إٔ رٛسٜي١
ايوذٜش تبادي٘ اؿشنْ ١فظٗا ٚايٓعشْ ٠فظٗاٚ ،يٝع ريو فحظن بٌ تعٝؽ َعاْيا٠
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اؿن ٚتهابذ ايظٗش ٚا٭سم نُا ٜهابذ ،ٖٛ ٙفًٗزا أَل ٢ايٛقت نً٘ ظاْين
ايوذٜش ٜد ٌٝايٓعش يف ايـٛس ٠ايشا٥ع ١اييت تبذ ٚي٘ َٔ خ ٍ٬املياٜ ،٤احيذث إيٗٝيا،
ٜٚاوضٍ بٗاَٚ ،ا عزب٘ أْٗا  ٫تبادي٘ ايه ،ّ٬بيٌ تهافي ٞباحشٜيو ػيفاٗٝا نُيا
هيييشى ػيييفا ،٘ٝيهٓييي٘ ٜ ٫ظيييُع ؿيييٛتٗاٜٗٚ ،يييِ بيييايكبض عًٗٝيييا يهٓٗيييا توٝييين
ٚتا٬ػ ،٢إِ  ٫تًبث إٔ تعٗش راملا خيشب ٜذَ َٔ ٜ٘يا ٤ايويذٜش ،فعًيِ إر راى أْٗيا
 ٫تظييايٝن إ ٫إ ايٓعييش ٚاؿشنييٚ ١اٱ ييا ،٤يييزا صاد ػييكاٚ ٙ٩تليياعأ رضْيي٘،
فاًُه٘ ايٝرغ َئ يشا ٤تًيو ايـيٛس ٠اؿظيٓا ٤ايييت ٚقيع يف ربٗياٚ ،مل متًهي٘
ْفظييٗا أ ٚتظييُب ييي٘ ببَظييانٗا ،فييررع باـٝبييٚ ١ايييزٍ ،٭ْيي٘ عيييض عيئ اَييا٬ى
ربٝبا٘ ،فرتًف٘ ايهُذٚ ،قل ٢عً ٘ٝاؿضٕ فكاٍ قبٌ إٔ ًٜفغ أْفاط٘ ا٭خري:٠
ٚداعا ٚداعا ٜا َٔ أرن ٚداعا
فبرا بـٛت نايـذٜ ٣شد عً ٘ٝقا:٬٥
يي ٜا َٔ أرن ٚداعا
ٚبعذ َٛت(ْشنظٛغ) ايافات إي ٘ٝاٯهلٖٚ ١يَ ٛظيي ٢ظاْين ايويذٜشٚ ،طي
ايشٜاض املعؼبٚ ١ايضٖٛس ايٝاْع ١فرعادت٘ إ اؿٝا ٠يف ؿٛس ٠صٖشْ ٠ش ع هًٝي،١
ٚبعذ ريو أخزت تًو ايضٖش ٠تآياَ ٢بيايكشب َئ فياس ٟاملياَ ٤ليف ١ٝعًي ٢امليشٚب
ها ٫أخاراا
سأ ٣ايذاسط ٕٛيف صٖش ٠ايٓش ع تعبريا عٔ اؿضٕ ٚامليٛت ٚايفٓيا ٤اييز ٟمشيٌ
(ْشنظٛغ ) ايزٜ ٟشَض إ رن ايزات(ٚ ،إخي )ٛاييت تشَض إ ايـذ ٣اييز ٟمل
ٜضٍ ٜشدد ؿٛت ايعؼام احملشَٚني ايز ٜٔأرهلِ اؿن ٚأفٓاِٖ()1ا
ٜش ٣ايعامل ا٭ملاْ ٞنشٚصس إٔ َبعث أطدٛسْ( ٠شنظيٛغ) ( ٚإخيي )ٛدٜيين،
ففٗٝا إػاس ٠إ تعاي ِٝد ١ٜٝٓبًوٗا ايٓاغ بدشٜل ايٛر ،ٞإِ تٓاقًاٗيا ا٭ ٝياٍ ي٬ٝ
بعذ  ٌٝيف ؿٛس ٠سَض ١ٜبدشٜل س اٍ ايذ ،ٜٔتيذٍ عًي ٢عكياب إخيي ٛايييت ناْيت
تكليٚ ٞقاٗييا مبشاقبي ١ايٓيياغ ،إيِ تاظييرت عًيي ٢أعُياٍ صٜييٛغ املؼيٚ ،١ٓٝؽفيي ٞعيئ
ص ٚا٘ ٖريا ركٝك ١طيًٛن٘ املخييٌٚ ،تظياخذّ َكيذستٗا ايهَٝ٬ي ١يـيشفٗا عئ
نؼأ ركٝك ١صٗ ٚا صٜٛغٚ ،نزيو ٖٓايو عكاب طاٍ (ْشنظٛغ) ٭ْ٘ نإ
َوشٚسا قبا يٓفظ٘()2ا
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أَا عًُا ٤ايٓفع ٚعً ٢سأطِٗ فشٜٚذ فكذ  ٚذ ػبٗا بني َا تٓد ٟٛعًٖ ٘ٝزٙ
ا٭طدٛسٚ ٠ايذٚافع ايوشٜض ،١ٜيزا أطًل عً ٢تًو ايذٚافع امسا أطدٛسٜا ،فٓيش ع
عٓذ ٙسَض يًوشٚس ٚا٫فااإ بايزات ايزٜ ٟفل ٞإ اهل٬ى ،هلزا مسٖ ٢يزا اييذافع
بايعكذ ٠ايٓش ظ ١ٝا
ٚيف َعشض ؼً ٌٝا٭طدٛسٜ ٠زنش إٔ َا اناؼف٘ فشٜٚيذ بـيذد ايٓش ظي١ٝ
" ٜعذ أقٌ به ري مما تكٛي٘ ا٭طدٛس ٫ٚ ،٠هٔ إٔ ْفِٗ أطدٛسْ ٠ش ع إَٔ ٫
خ ٍ٬أطدٛس ٠إٜه ٛفُا ايزٜ ٟشب ْش ع ببٜهٛخت
ٖٓايييو هًييَ ١يئ املٛكييٛعات رييذدٖا ايبييار  ٕٛتفليي ٞإيٗٝييا ايع٬قيي ١بييني
أطييدٛسْ ٠ييش ع ٚأطييدٛس ٠إٜهيي ٛأٚهلييا :قاعييذ ٠اياحييش ِٜاييييت تـيين ايًعٓييات عًيي٢
ا٭ْ يي ٢يهْٗٛييا َٛكييٛعا قبٛبييا َيئ اٯهلييٚ ،١إاْٗٝيياَ :ـييري ا٫مييشاف اؾٓظييٞ
امل ًييٖٚ ،ٞيي ٛايعييذٚإ امل ٛيي٘ كييذ ايييزات رييني تٓفيييش بٓٝيي ١ا٭ْييا ايباساْٜٛيي ١اييييت
تاؼهٌ عً ٢أطاغ عذٚاْٚ ،ٞإاي ٗاَ :ـري ا٫فاايإ باييزات رٝيث اهلي٬ى اييزٟ
أؿاب ْش ع يٝاح ٍٛإ صٖش ٠فاتَٓ ١فا ١ْٛبٓفظٗا"()3ا
ٚفيي ١رهاٜيي ١أخييش ٣تٴيش ٣ٚبؼييهٌ َيي ٛض قـيي ١ايدفييٌ (ْاسطٝظييٛغ) ايييزٟ
نإ يف غا ١ٜاؾُاٍٚ ،ناْت أَ٘ رٛسٚ ١ٜأب ٙٛايٓٗش ،فحزس ايعشافي ٕٛأبياٚ ٙأَي٘
َٔ إٔ ٜشْ ٣فظ٘ ،ييٜ ٬٦بٗيش ٙهايي٘ فٝكاًي٘ ،إ ٫إٔ ايدفيٌ اكيدش يف أريذ ا٭ٜياّ
إ إٔ ٜؼشب َٔ َا ٤ايوذٜش ،فًُا سأ ٣ؿٛست٘ يف املا ٤عؼيل ْفظي٘ٚ ،ظيٌ ٜارًَيٗا
را ٢طك يف ايوذٜش فُات ،إِ ؼ ٍٛإ صٖشْ ٠ش ع ،أَظت بعذ٥ز سَيضا ؿين
ايزات()4ا
اْاكًت صٖش ٠ايٓش ع َٔ رٝض ا٭طدٛس ٠بٛؿفٗا سَضا ؿن ايزات إ فاٍ
اياحًٝييٌ ايٓفظيي ٞيف أٚاخييش ايكييشٕ ايااطييع عؼييشٜٚ ،عيئ إٔ "أيفييشد بٝٓٝييت" أَ ٍٚيئ
اطيياعٌُ َـييدًب ايٓش ظيي ١ٝيف ايظييٝام ايظييٝهٛيٛر ٞعيياّ  ،ّ1887يًذ٫ييي ١عًيي٢
ظيياٖش ٠اياكييذٜع ،إييِ ييش ٣اطيياعُاٍ ريييو املـييدًب بدشٜييل "ٖٓييش ٟإًٜييع" عيياّ
ٖ"ٚ ،ّ1898يييافًٛٝى" ،مبعٓييي ٢املٝيييٌ إ اْ٫فعيييا٫ت اؾٓظيييٚ ،١ٝبعيييذ رييييو تيييشدد
املـييدًب عًيي ٢يظييإ "بييْ ٍٛييو" عيياّ ٖٚ ّ1899ييٜٓ ٛيياقؽ سا" ٤إًٜييع" ريي ٍٛطييًٛى
ايفشد رني ٜٓعش إ ظذ ٙباػاٗا ٤نُٔ ٜٓعش إ ظذ غري)6( ٙا
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ٚيعٌ "طاد ش" أ َٔ ٍٚأدخيٌ َـيدًب ايٓش ظي ١ٝإ َٝيذإ اياحًٝيٌ ايٓفظيٞ
ٚرييييو يف عييياّ  ،ّ1908إيييِ تبعييي٘ "فشٜٚيييذ" فاطييياخذَ٘ طيييٓ ّ1910 ١يف ْعشٜاييي٘
اؾٓظيييٚ ،١ٝايييييت َٛكيييٛعٗا ا٭ػيييخاق اييييزٜ ٜٔاخيييزَ ٕٚييئ أْفظيييِٗ َٛكيييٛعا
ٓظٝا ،إِ ٜبح  ٕٛعئ أػيخاق ٜؼيبٗ ِْٗٛيٝكُٝيٛا َعٗيِ ع٬قي ١رينٚ ،قيذ قياٍ
"فشٜٚييييذ" ٬َ" :رعييييات "طيييياد ش" رات ايع٬قيييي ١بايٓش ظيييي ١ٝتبييييذ ٚييييي ٞذٜييييذ٠
ٚؿحٝح)7("١ا
ٚيف عيياّ ْ ّ1914ؼييش "فشٜٚييذ" َكايايي٘ ايؼييٗريَ " ٠كذَيي ١يف ايٓش ظيي ،"١ٝإر
ٚكع فٗٝا ايٓش ظ ١ٝيف طٝام ايادٛس اؾٓظ ٞيٲْظيإ ،فعياجل ٖيزا املٛكيٛر َئ
خ ٍ٬ايؼبل ايزاتٚ ٞايؼبل املٛكيٛعٚ ،ٞأٚكيب إٔ إعيياب اٱْظيإ بٓفظي٘ ييٝع
َظآهشا ،فحن املش ٤رات٘ أَش طبٝع ،ٞيهٔ َٔ ايـعن إٔ ْكي ٍٛإْي٘ فديش ٟأٚ
ٜٛيذ َع اٱْظإ بـفا٘ ايؼبك ١ٝأ ٟغشٜض ٠اؿفاظ عً ٢ايٓٛر ،أٜ ٚـدًب "فشٜٚيذ"
عً ٢تظُٝاٗا بايٓش ظ ١ٝايبذا ،١ٝ٥فاٱْظإ ٜٛ ٫يذ َع٘ اٱرظاغ بزاتٝا٘ بٛؿيف٘
فشدا ،أٜٛ ٫ ٟيذ بٛؿيف٘ أْيا ،فا٭ْيا تاؼيهٌ يف ا٭ػيٗش ا٭ٚ ، ٚتآياَ ٢يف طئ
ايؼباب رني ٜعي ٞايفيشد َظيري ١ايشقابي ١ا ٫اُاعٝيٚ ،١يف كي ٤ٛتًيو ايشقابيٜ ١ديٛس
ايفشد ا٭ْا يااحكل يذ ٜ٘ايزات ايهآًَٖ َٔ ،١ا نإ ايا ٘ ٛايؼبك ٞعٓيذ ايفيشد
بـييٛست٘ ايزاتٝيي ٫ ١خياًييأ عيئ ايؼييبل املٛكييٛع ،ٞأ ٟامل ٛيي٘ إ خيياسب ايييزات،
ٚظاْن ايٓش ظ ١ٝايبذاٜ ١ٝ٥احذث "فشٜٚذ" عٔ ايٓش ظي ١ٝاي اْٜٛي ١ايييت تٓؼير ريني
ٜٓاكٌ اياٛم َٔ ا٭ػٝا ٤اييت ته ٕٛخاسب ايزات ،إ َا ٖ ٛداخًٗا()8ا
الصخصية النسجسية:

ايؼخـ ١ٝايٓش ظ ١ٝييذٜٗا َٝيٌ ػيذٜذ إ رين ايعٗيٛسٚ ،اٱعيياب املفيشط
بايٓفعٚ ،ايوري ٠املظاعش َٔ ٠اٯخشٚ ،ٜٔاْ٫اٗاصٚ ١ٜايٛؿٛيٚ ١ٝاياهير ٚاحملافعي١
عًيي ٢ايع٬قييات ا ٫اُاعٝييٚ ،١ايعٓيياد ٚعييذّ ا٫عييرتاف بييايٛقٛر باـديير ٚاطيياوٍ٬
اٯخييشٚ ٜٔعييذّ تكبييٌ ايٓكييذ ٚا٫دعييا ٤باملعشفيي ١املآٛعييٚ ،١ا٫طيياوشام يف اـٝيياٍ،
ٚا٫طرتطاٍ يف ايا ِٖٛا
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ٚييييٝع ٖٓاييييو دٚا ٤طييييب ي٬كيييدشابات ايٓش ظيييٚ ،١ٝيهييئ ٖٓاييييو بعيييض
ايعكاقري اييت تظاعٌُ يف عي٬ب ايكًيل ٚا٫نا٦يابٚ ،سمبيا نيإ ا٫طيرتخاٚ ٤طي١ًٝ
ْا عيي ١ياخفٝييأ اياييٛتش ٚا٫كييدشاب ايٓفظييٚ ،ٞتييرص ؿييعٛبَ ١عاؾيي ١ا٫كييدشابات
ايٓش ظيي ١ٝإٔ ايؼخـيي ١ٝايٓش ظيي ٫ ١ٝتعييرتف مبشكييٗا ،ريييو ٭ٕ ايعيي٬ب ايٓفظييٞ
ٜظيياٗذف إؿيي٬ع ع٬قييات ايٓش ظيي ٞمبيئ رٛيييَ٘ ،ييع أْيي٘ َيئ ايـييعٛبَ ١عاؾيي١
ا٫كدشابات ايٓش ظ ،١ٝإ ٫إٔ ٖٓاييو إَهاْٝي ١باويٝري أفهياس ايؼيخف املـياب
بايٓش ظ١ٝا
النسجسية والليبيدو:

إٕ ايٓش ظيي ١ٝا٭ٚيٝيي ١عٓييذ فشٜٚييذ بٛؿييفٗا َاُُييا يًٝبٝييذ ٚاؾٓظييٚ ٞعيياَ٬
يـٝاْ ١ايزات ،تاح ٍٛإ َذخٌ أطاط ٞؿين املٛكيٛر ،غيري إٔ ايًٝبيذًٜ ٫ ٚبيث
ٜعييٛد إ ايييزات يف ريياٍ  ٚييٛد إربيياط عًييَ ٢ظييا ٣ٛاملٛكييٛرٚ ،عًييٖ ٢ييزا ايٓحييٛ
فبعٛد ٠ايًٝبذ ٚإ ايزات ،تعٛد ايٓش ظ ١ٝاي اْٜٛي ١ايييت تعيذ عَ٬يَ ١شكيَ ١ٝيا مل
ٜش ع اؿن إ اٯخيشٖٓٚ ،ٜٔيا ٜؼيري فشٜٚيذ إ إٔ ا٭ْيا ٚاهلي ٛإمنيا ُٖيا َظياٛدر
ايٓش ظ ،١ٝنُا أُْٗا َظاٛدر ايًٝبٝذ)9(ٚا
تك ّٛايٓش ظ ١ٝعً ٢أطاغ ايًٝبٝذ ٚايزٜ ٟايُع يف اهلي ،ٛبُٓٝيا ٜهي ٕٛا٭ْيا
يف طٛس اياه ،ٜٔٛفريطٌ اهل ٛض٤ا َٔ ايًٝبٝذ ٚإ اـياسب عًي ٢ػيهٌ ػيحٓات
ػيييٗٛاَْ ١ٝاعًكييي ١باملٛكيييٛر ،ياـيييبب ا٭ْيييا أن يييش قييي ٠ٛفاليييب ايًٝبٝيييذ ٚاملاعًيييل
باملٛكٛر ،إِ تفشض عً ٢اهل ٛػهٌ رن املٛكٛرْٚ ،ش ظي ١ٝا٭ْيا تبكي ٢يف ٖيزٙ
اؿاٍ إاْْ٫ ١ٜٛظحابٗا َٔ املٛكٛعاتٚ ،تالافش اٱػباعات اؾٓظ ١ٝايزاتٝيَ ١يع
ايٛظا٥أ اؿٜٛٝي ١ايييت ؼفيغ اييزات ،نايعٓاٜي ١با٭طفياٍ ٚإطعياَِٗ ٚبياٜاِٗ،
فٗز ٙايٛظا٥أ يزٜزَ ٠شتبد ١باملٛكٛر تظِٗ يف بشٚص ايًٝبٝذ ٚايزٜ ٫ ٟكاـش عً٢
ْكٌ ايؼيحٓات اؾٓظي ١ٝفحظين ،بيٌ ٜٓيضاع بعلي٘ إ ا٭ْيا ا٭عًي ،٢ياُظي ٞامل يٌ
مبٓضي ١تعذ ٌٜيًوشا٥ض اؾٓظ ١ٝاييت تذخٌ يف ؿشار داَ ِ٥ع امل ٌ ٚا٭خ٬ما
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ايًٝبٝذ ٚايٓش ظٜ ٞفل ٞعٓذ فشٜٚذ إ رن املٛكٛر ٫ٚطُٝا ييذ ٣اييزنش
ا٫تهايٚ ،)anaclitic male( ٞنزيو ا٭َش عٓذ املشأ ٠ايٓش ظ ١ٝايييت تيش ٣طفًيٗا
ض٤ا َٔ ظذٖا ،أ ٖٛ ٚاَاذاد يٓش ظٝاٗا فٝاح ٍٛربٗا يدفًيٗا ربيا يًُٛكيٛر،
بٝذ إٔ رن ايٛايذ ٜٔ٭٫ٚدُٖا يٝع ربا َٛكٛعٝا خايـا ،بٌ ْٖ ٛش ظ ١ٝأٚيٝي،١
فايٛايذ ٜش ٣يف طفً٘ بذ ٬ٜي٘ يف اي٬ػعٛس فٝحب٘ بداق ١ايًٝبٝذ ٚأ ٟهن رات٘ َٔ
خ ٍ٬رب٘ يدفً٘ ا
 ٚهٔ تًخٝف َا اْدٛت عًَ ٘ٝكاي ١فشٜٚذ اٯْف ١بايٓكاط اٯت:١ٝ
ايًٝبٝييذ ٚقييَ ٠ٛيياوري ٠نُٝييا تظييِٗ يف قٝيياغ َييا هييذث يييذ ٣ػييخف َييا َيئ
توٝريات إصا ٤ا٫طا اس ٠اؾٓظَ ٖٛٚ ،١ٝيا ٜظيُ ٘ٝفشٜٚيذ بًٝبٝيذ ٚا٭ْيا اييز ٟتيشتب
٫ٚدت٘ ٚصٜادت٘ أْ ٚكـاْ٘ بافظري ايعٛاٖش اؾٓظٚ ١ٝايٓفظ١ٝا
يف املكاٍ ايظيابل قيذّ فشٜٚيذ ٚؿيفا عًُٝيا ٫خاٝياس املٛكيٛرٚٚ ،كيع املعياْٞ
املخاًف ١ملفٗ ّٛايٓش ظ ١ٝكُٔ إطاس نًٝٓٝهيَ ٞفٝيذٚ ،أػياس إ  ٚيٛد َشكي٢
بايعـاب ايٓش ظ ِٖٚ ،ٞا٭ػخاق ايزٜ ٜٔشتذ يذ ِٜٗايًٝبيذ ٚإ رٚاتٗيِ ،نُيا
أػاس إ َشك ٢بعـاب اياح ٌٜٛايٓا ِ عٔ ع٬قات ايٓفع املبهش ٠باملٛكٛعات
اـاس ٚ ،١ٝعً ٘ٝفيبٕ املشكي ٢ايٓش ظيٝني غيري قيادس ٜٔعًي ٢أ ٟؼٜٛيٌَ ،ئ أ يٌ
ريو ناْٛا غري قابًني يًع٬ب()1ا
ٚؿأ فشٜٚذ ايٓش ظ ١ٝبرْٗا َشرًَ َٔ ١شارٌ اياه ٜٔٛايٓفظٚ ،ٞامشاف
َيئ امشافييات ايؼخـييَٚ ،١ٝييع ريييو فٗيي ٞتظييِٗ يف تٓعيي ِٝاملؼيياعش فُٝييا ٜلييب
ا٭دا ٤ايٛظٝف ٞيًؼخـ َٔٚ ١ٝإِ اياٛاصٕ  ٫ٚطُٝا عٓيذ ايدفيٌٚ ،مت يٌ ايٓش ظي١ٝ
عٓييذ ٙاْبييا ؿيين ايييزات ٚمندييا ٫خاٝيياس املٛكييٛر ٚقييذسَ ٠دًكيي ١تعٗييش َيئ خييٍ٬
تـييشف ايفييشد َييع اٯخييشٖٚ ،ٜٔيي ٞفييٛم ريييو نًيي٘ هًييَ ١يئ ايرتنٝبييات اي اْٜٛيي١
املاـً ١بامل ٌ ايعًٝا يًزات أ ٟا٭ْا ا٭عً ٢ا
يكييذ رييا ٍٚن ي ري َيئ ايبييار ني اطيياخ٬ق املعيياْ ٞايٓش ظيي ١ٝعٓييذ فشٜٚييذ
فحـشٖٚا فهاْت تعين عٓذ بًفش إٔ ايذافع اؾٓظٜ ٞرتنض ري ٍٛاييزاتٖٚ ،يزا
املعَٓ ٢ظاخًف يف ا٭ؿٌ َٔ أطدٛسْ ٠ش ع ايز ٟأرن راتي٘ٚ ،مت يٌ ايٓش ظي١ٝ
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ع٬قيي ١بييني ايفييشد ٚاملٛكييٛر ،إر ايفييشد ٜاعاَييٌ َييع اٯخييشٚ ٜٔنييرِْٗ اَاييذاد ييي٘،
نُييا تعييذ َشرًييَ ١يئ َشارييٌ منيي ٛايفييشد ٚتدييٛس ،ٙففيي ٞايظييٓ ١ا٭َ ٚيئ عُييشٙ
ٜهَ ٕٛاُشنضا ر ٍٛرات٘ ،إيِ ٜايياٚص ايٓش ظي ١ٝايبذاٝ٥ي ١يٝبيذأ اياُشنيض ريٍٛ
اٯخشٜٚ ،ٜٔظاعٌُ َـدًب ايٓش ظَ ١ٝشادفا ملفٗ ّٛتكيذٜش اييزات ،يف ريني  ٚيذ
ٚايذس يًٓش ظَ ١ٝعَٓ ٢ضد ٚا عٓذَا تظاعٌُ باملعٓ ٢ايهًٝٓٝه ١ٝايشكا ايٓفظٞ
ٚا٭َٔ ايذاخًْٚ ،ٞعش طاٛيٛس ٚإ ايٓش ظ ١ٝطبكا ملٓعٛس فشٜٚذ املٝاافٝضٜكَٔ ٞ
رٝييث ٚظٝفاٗييا بٛؿييفٗا ٚطيي ١ًٝؿفييغ اياُاطييو ٚاي بييات ايؼخـيي ،ٞنُييا إٔ
يًٓش ظ ١ٝترإريا إجيابٝا يف اياعبري عٔ اييزاتٚ ،سأ ٣بشطيا إٔ ايٓش ظي ١ٝتشنٝيض
عً ٢ايزات()11
أنواع النسجسية:

َٝض فشٜٚذ أسبع ١أْٛار يًٓش ظي : ١ٝأٚهليا ايٓش ظي ١ٝا٭ٚيٝيٖٚ ١ي ٞاملشرًي ١ايييت
ٜاخز فٗٝا ايدفٌ رات٘ َٛكٛعا خاس ٝاَ ٖٞٚ ،شرًَ ١بهشٜ ٠ا ٘ ٛفٗٝا ايًٝبٝيذٚ
إ ايييزاتٚ ،قييذ مسٝييت مبشرًيي ١املييش ٜٚ ،٠كظييُٗا ايعًُييا ٤قظييُني :ا٭َ ٍٚشرًيي١
اْ٫ؼواٍ بايزات أن ش َٔ اْ٫ؼواٍ باملٛكٛر اـاس ٚ ،ٞاي اَْ :ٞشرً ١اياعياٜؽ
ايدبٝع ٞبني ايزات ٚاملٛكٛعات اـاس ١ٝا
ٚإاْٗٝا :ايٓش ظ ١ٝاي اْ ٖٞٚ ١ٜٛاملشرً ١اييت ٜشتيذ فٗٝيا ايًٝبٝيذَ ٚئ املٛكيٛر
إ ا٭ْاٚ ،تبذأ ٖز ٙاملشرً ١رني ٜعٗش املٛكٛر ظاْن ايزاتا
ٚإاي ٗا :ايٓش ظ ١ٝايظٚ :١ٜٛقذ مساٖا فشٜٚذ بايٓش ظ ١ٝايـيح ،١ٝإر تٓياعِ
ٚظييا٥أ كيئُ تشنٝييض يٝبٝييذٜ ،ٟهييَ ٕٛيئ خ٬ييي٘ تٛصٜييع اٖ٫اُيياّ بييني ايييزات
ٚاملٛكٛر باياظا ٟٚا
ٚسابعٗيييا :ايٓش ظييي ١ٝغيييري ايظيييٚ : ١ٜٛتعيييين تليييخِ ا٭ْيييا ٚاٱعيييياب املفيييشط
بايزات ،مما خيًأ يذٖ ٣يزا ايٓيٛر َئ ايٓش ظي ١ٝاكيدشابات َعكيذ ٠نايعـياب
ٚايزٖإ ٚايعا٘()12ا
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موقع النسجسية :

ريذد فشٜٚييذ َٛقييع ايٓش ظيي ١ٝيف ا٭ْيا ،أٖ ٟيي ٞايًٝبٝييذ ٚاملاُشنييض يف ا٭ْييا،
َ ٖٞٚئ إيِ اْاكياٍ َئ َشرًيْ ١هٛؿي ١ٝإ َشرًي ١فُٜٛي ،١إر ايفيشد َئ خ٬هليا
ٜظييع ٢إ ايظييعاد ٠قبييٌ إقاَيي ١أٜيي ١ع٬قييَ ١ييع املٛكييٛعات اـاس ٝييٖٓٚ ،١ايييو َيئ
رنيييش إٔ ايٓش ظييي ١ٝتاهييي ٕٛكييئُ سريييِ ا٭ّ يف أإٓيييا ٤بًيييٗا ،أ ٟيف املشرًييي١
اؾٓٚ ،١ٝٓٝف  َٔ ١رنيش إٔ ايٓش ظي ١ٝتكيع يف ايعلي ٛاييزنشٜٚ ،ٟيزٖن خيشٕٚ
أْٗا تشافل َشارٌ اؿٝا)13( ٠ا
النسجسية السوية والنسجسية املسضية:

ٝض املٗاُ ٕٛبعًِ ايٓفع ايؼخـ ١ٝمندني َٔ ايظًٛى يف ايؼخـ ١ٝايبايو١
طييئ ايشػيييذْ :ش ظييي ١ٝطيييٚ ١ٜٛغيييري طييي ،١ٜٛفايٓش ظييي ١ٝايظييي ١ٜٛهليييا خـا٥ـيييٗا
اياٛافكٝيي ١ناْ٫بظيياطٚ ،١ٝخـا٥ـييٗا غييري اياٛافكٝيي ١نايؼييعٛس بايـييذاس ٠ايييزٟ
ٜكيييياغ مبكٝيييياغ ايؼخـيييي ١ٝايٓش ظيييي ،)NP1( ١ٝيف رييييني ْعييييش عًُييييا ٤ايييييٓفع
اٱنًٝٓٝه ٞإ ايٓش ظ ١ٝبٛؿفٗا اكدشابا َئ اكيدشابات ايؼخـي ١ٝاملاـيً١
باملخش ات غري اياٛافك ١ٝناياعايْٚ ٞكف اياعاطأ ٚاطاو ٍ٬اٯخش ٜٔا
ٜٚؼري دا اييبحري ٟإ إٔ ايؼيخف ايظي ٟٛيذٜي٘ أراطيٝع ْش ظي ،١ٝمساٖيا
بايٓش ظ ١ٝايـحٚ ١ٝاييت تاُ ٌ باررتاّ ايزات أ ٚا٫رافاظ بـٛس ٠إجياب ١ٝيًزات،
ْ ٖٞٚكٝض ايٓش ظ ١ٝاملشك ١ٝاييت تؼعش بالخِ ايزاتٚ ،تعٌُ باطاُشاس ياعضٜيض
ايظًٛى ايكا ِ٥عً ٢اطاو ٍ٬اٯخش ٜٔيرٚصٖا ُٖٓٝٚاٗا ا
النسجسية اخلبيجة:

تعييشف ايٓش ظيي ١ٝاـب ٝيي ١بايًويي ١اٱلًٝضٜيي ١بًفييغ ( )Nalignant Narcissism
ٚتعين اَ٫اضاب بني اكيدشابات ايؼخـيٚ ١ٝبيني ايظيادٚ ١ٜايعيذٚإ اييزٜ ٟظياٗذف
إٜزا ٤اٯخش ،ٜٔياـٌ يف بعيض َظياٜٛاتٗا عظين اياٛؿيٝفات ايٓفظي ١ٝإ ٓيٕٛ
ايععُ ١ا
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النسجسية الباثولوجية:

ايًٝبٝييذ ٚعيئ فشٜٚييذ ايوشٜييض ٠اؾٓظيي ١ٝأ ٚايداقيي ١ايوشٜضٜيي ١احملشنيي ١يًظييًٛى
تاؼهٌ يذ ٣املخًيٛم َٓيز ٫ٚدتي٘ ٚتايُيع عًي ٢ػيهٌ طاقيات أ ٚػيحٓات تظيُ٢
ايًٝبٝيذ ٚاييزاتٜ ،ٞيذفع ايدفيٌ إ اٖ٫اُياّ املفيشط بزاتي٘ ٚإُٖياٍ اٯخيشٖٚ ،ٜٔيٛ
املكـييٛد عيين ايييزات أ ٚايٓش ظيي ،١ٝإييِ تٓدًييل تًييو ايداقييات ميي ٛاملٛكييٛعات
اـاس ٚ ،١ٝإرا َا اطاُشت تًو ايؼحٓات َاـً ١بايزات َع تدٛس مني ٛايفيشد فيبٕ
ريييو ٜيي٪د ٟإ اؿيين املشكيي ٞيًييزات أَ ٚييا ٜظييُ ٢بايٓش ظيي ١ٝايباإٛيٝ ٛييٖٚ ،١ييٞ
رييياٍ ْاهييي ١نُيييا ٜيييش ٣فشٜٚيييذ عييئ اْفـييياٍ ايًٝبٝيييذ ٚعييئ َٛكيييٛعات٘ َـيييذسا
يًباإٛيٝ ٛيٚ ،١يف ريياٍ ؼي ٍٛيٝبٝييذ ٚاملٛكييٛر إ يٝبٝيذ ٚراتيي ٞفيبٕ ريييو داٍ عًيي٢
عًُْ ١ٝفظ ١ٝط)14(١ٜٛا
النسجسية واألنانية:

ا٭ْاْ ١ٝتعين اْؼواٍ ايفشد بزات٘ إ رذ اياديشفٚ ،عيذّ ػيه٘ بكذساتي٘ إ
دس يي ١تييذع ٙٛإ إْهيياس ايٛاقييع ،أَييا ايٓش ظيي ١ٝفٗيي ٞطييًٛى كاًييأ جيعييٌ ايفييشد
َٓفـيي ٬عيئ راتيي٘ ،فحبيي٘ ايعيياٖش يٓفظيي٘ ٜييذٍ عًيي ٢عيييض ٙفٗييِ راتيي٘ اؿكٝكٝيي،١
فٝاعًل بـٛس ١ُٖٝٚ ٙهظن أْٗا مت ٌ راتٖ٘ٚ ،زا َا ٜفظش اطاعُاٍ عًُا ٤ايٓفع
َـيييدًب ايٓش ظييي ١ٝيًذ٫يييي ١عًيييٖ ٢يييزا ا٫كيييدشاب اييييز ٟتعاْٝييي٘ ايؼخـيييٝات
ايٓش ظيي ،١ٝفٓشنظييٛغ ايييز ٟؿييٛست٘ ا٭طييدٛس ٠ايْٛٝاْٝيي ١ايكذ يي ،١مل ٜظييادع
تعييشف ْفظيي٘ رييني ػيياٖذ ؿييٛست٘ عًيي ٢امليياٚ ،٤إمنييا بًيي٘ اييي ِٖٛيًاعًييل ظُيياٍ
ايؼيهٌَ ،يئ ٖٓييا ارايياب ايٓش ظيي ٞإ املضٜيذ َيئ اٱَييذادات ايٓش ظيي ١ٝياخفٝييأ
إرظاط٘ بايٛرذ ٠أ ٚنش ٙايزاتٚ ،إػعاس ٙبا٭ُٖٚ ١ٝايرٚص ا
النسجسية والسوداوية:

ٚيف عاّ ْ 1917ؼش فشٜٚذ َكاي ١بعٓٛإ ( اؿذاد ٚايظٛدا )١ٜٚيٝؼشع املكـٛد
بايفكذإ ايز ٫ ٟهٔ إػباع٘ ،ريو ٭ٕ املفكٛد غري ٚاكيب ،بيٌ ٖي ٛعبياس ٠عئ
بكاٜا سغبَ ١فكٛدَ ٠بُٗ ١تكيذّ ايعٛاطيأ ايهٜٛشٜي ١د٥٫يٌ عًيَ ٢يا ق ْبيزَٗٓ ٙيا،
ٚعٓذَا ػذ تًو ايعٛاطأ ؿٝوا تعبريٜ ،١ٜاِ إطهاتٗا بٛاطد ١ايعكٌ أ ٚاؿهِ
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غدٗ٦آٖ َٔٚ ،ا ٜبذ ٚاؿذاد عً ٢فكذإ تًو ايعٛاطأٚ ،يًخشٚب َٔ ايظيٛدا١ٜٚ
ٚتعييييٜٛض املفكييييٛد ٫بييييذ َيييئ اطيييياو ٍ٬ايعٛاطيييأ ايهٜٛشٜيييي ١يف تييييشََ ِٝييييا ٖييييٛ
َفكٛد()15ا
 ٚهٔ يًُش ٤عظن ايهٜٛش ١ٜإٔ ٜه ٕٛاَشأ ٠يف ظذ أْ  ،٢أ ٚس  ٬يف
ظذ رنيش ،أ ٚاَيشأ ٠يف ظيذ س يٌ ،أ ٚس ي ٬يف ظيذ أْ ي ،٢طيٛا ٤عئ طشٜيل
ؼ ٌٜٛاؾظذ ( املاحٛيٓ ٕٛظٝا ) أ ٚعٔ طشٜل قب ٍٛايوُيٛض ٚايياٗيني ٚتعياٜؽ
ايزنٛسٚ ٠ا٭ْٛإ ١يف ظذ ٚارذٚ ،تعً ٞايهٜٛش ١ٜاي ٓا ١ٝ٥اؾٓظي ١ٝأ ٟاييزنٛس٠
ٚا٭ْٛإ ١يف ظذ ٚارذ ،إر هٔ إٔ ٜه ٕٛاملش ٤غريٜا أًٝ َ ٚا أ ٚكٓ ياٚ ،تعيني
ٖز ٙايٓعشَ ١ٜظري ١ايوُٛض يف ا٭علا ٤اؾٓظ ١ٝباؾٓع اي ايث أ ٟرنش ٚأْ ي٢
َعاٖ َٔٚ ،زا املٓعٛس ٜاعني عً ٢ايفشد إٔ ٜاخز َٛقفا ػخـٝا فُٝا ٜاـٌ باعٝني
ٓظ٘ ،أ ٚقب ٍٛرايا٘ د ٕٚاٱ باس عً ٢تدبٝع رات٘ بـٛس ٠قظش ،١ٜمبعٓ ٢إٔ ُٜٓيٛ
ايفشد اَعا ٖز ٙاي ٓا ١ٝ٥اؾٓظ ١ٝإِ ٜكشس رني ٜـٌ إ طئ ايبًيٛغ اؾيٓع اييزٟ
ٜشٜييذ إٔ ٜعييني راتيي٘ عًيي ٢أطاطيي٘ عظيين سغبايي٘ ايفشدٜييٖٚ، ١ييز ٙاملؼييهًَٛٓ ١طيي١
بايآيياقض اي ٛييذاْ ٞأ ٚايظييٛدا ١ٜٚأ ٚا٫نا٦يياب ايييزٖاْ ٞعظيين َييا أػيياس إيٝيي٘
أٚتٛساْو َٔ إٔ ايآاقض ٜالُٔ املٛكٛر اييز ٟق اخاٝياس ٙعًي ٢أطياغ ْش ظي،ٞ
ٚن زيو ا٭َش رني ؼذث عكبيات أَياّ اي ٛيذإ املًاـيل باملٛكيٛر ٜويذ ٚاياٛريذ
ايٓش ظ ٞباملٛكٛر بذ ٬ٜيْ٬فعاٍ ايؼبك )16(ٞا
ٚقييذ اعاُييذت ايشابديي ١ا٭َشٜهٝيي ١يًاحًٝييٌ ايٓفظيي ٞعيياّ  ّ1962عًيي ٢سا٤
فشٜٚيذ ايييت أػيياعٗا يف َكاياي٘ اٯْفيي ١يف َظيري ١متشنييض اٖ٫اُياّ ايظييٝهٛيٞ ٛ
عً ٢ا٭ْا ()17ا
النسجسية والهرب:

ٜهاظيين ايٓش ظيي ٞايؼييعٛس ايٓش ظيي ٞاملاعيياظِ َيئ خيي ٍ٬يعبيي ١اياعيياطأ،
فاياعاطأ أػب٘ بايضاد أ ٚايٛقٛد ايزٜ ٟؼحٔ ْفظي٘ مبؼياعش ايععُيٚ ١ا٫طياع،٤٬
ٚايدشٜييأ أْيي٘  ٫جيييذ َؼييهً ١نييبري ٠إرا افاكييش إ اياعيياطأ ،ففييٖ ٞييز ٙاؿيياٍ
ٜاعاَيٌ َيع اٯخييش ٜٔبيرٚد عيياطف ،ٞأٜ ٚعُيذ إ اطييافضاص َئ هيي ٝبٗيِ أ ٚرايي٢
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تعيزٜبِٗ ٚ ،إرا َييا اكيدشٚا إ ا٫عاييزاس مميئ اعايذٚا عًيي ،ِٗٝفيبِْٗ ٜفعًيي ٕٛريييو
بؼ َٔ ٤ٞؼكري اٯخش ٚاصدسا ٙ٤ا
ايٓش ظيَ ٞؼييو ٍٛداُ٥ييا مبعٗييش ٙاـيياس َٚ ،ٞفايي ٕٛبـييٛسٚ ،ٙيذٜيي٘ عدييؽ
دا٥ييِ يًاظييً ٚاـييذار ٚاملهييش ٖٚيي ٛعا يي ١داُ٥يي ١إ أػييخاق ٜظييُ ٕٛبايعبٝييذ
ايعُٝييإ ٜييذ ٕٜٛٓبيياي ٤٫ٛيًٓش ظييٚ ،ٞبدييشٜكِٗ ٜظييع ٢إ َييذ ْفييٛر ٙإ كييحاٜا،ٙ
ٚٚطييي ١ًٝايٓش ظييي ٞيف اطييياكداب عبٝيييذ ٙبا٭رادٜيييث ايهاربييي ،١فايهيييزب عٓيييذ
ايٓش ظيييٚ ٞطيييٜ ١ًٝابعٗيييا يف نيييٌ أراد ٜييي٘ َٚييئ د ٕٚطيييبنٚ ،تظيييُ ٢أرادٜيييث
ايٓش ظ ٞايهارب ١بايهزب ايكٗش ٖٛٚ ٟرايٜ ١ظاًضَ٘ اؿٛاس ،را ٢ي ٛمل تهٔ
را  ١يًهزب ،٭ٕ ايٓش ظٜ ٞشٜذ بهزب٘ تؼي ٜ٘ٛاؿكٝكيٚ ،١إرا َيا ٚا ٗي٘ أريذ
بهزب٘ عُذ إ ْف ٞاؿكٝك ١أ ٚاياٗشب َٔ َٛكٛر اؿٛاسا
النسجسية واحلب:

تيشتب ايٓش ظي ١ٝباياًُييوَ ،ئ ٖٓييا ٜاحي ٍٛاؿين عٓييذ ٙإ ٚطي ١ًٝيًاًُييو،
ٚاؿيين عٓييذ ايٓش ظيي ٞخلييٛر تيياّ َيئ قبييٌ اٯخييشٚ ،هلييزا ٜهيي ٕٛربيي٘ َيئ خييٍ٬
ظَ ٍ٬شك ١ٝقا ١ُ٥عً ٢ايٚ ِٖٛاـٝياٍ ،مميا ٜظيٛغ يي٘ املٝيٌ إ اياًُيو ٫ٚطيُٝا
اؿبٝبيي ١أ ٚايض ٚيي ١أ ٚايٛيييذ ،فاًُييو ايٛيييذ باطييِ اؿيين ٜفليي ٞإ اعابيياسٚ ٙعييا٤
ذٜذا ٜـين يف ا٭ب نيٌ ػاسبي٘ ٚأَٓٝاتي٘ ،فُٝيا ٜؼيب٘ إطيكاط رٝيا ٠ا٭ب عًي٢
رٝا ٠ايٛيذٚ ،عًٜ ٘ٝؼعش ايؼخف ايزٚ ٟقع عً ٘ٝاؿن ايٓش ظ ٞأْ٘ َكٝيذ بكٝيٛد
إكْ ١ًٝظيت غٛٝط اؿنٚ ،عً ٘ٝإٔ ٜفهش بعكٌ ٚايذٜٚ ٙاـيشف يٝحكيل أٖيذافا
خيددٗا ػخف غريٙا
نكد النسجسية

ْعييش بعييض ايبييار ني إ َـييدًب ايٓش ظيي ١ٝايييز ٟقذَيي٘ فشٜٚييذ يف َكايايي٘
(َكذَيي ١يف ايٓش ظيي )١ٝعًيي ٢أْيي٘ َفٗيي ّٛؿييعن فكيياٍ ييْٛض  ":ايٓش ظيي ١ٝقييري٠
َٚلًًٚ " ١قاٍ فشٜٚذ ْفظ٘  :إٕ ايٓش ظ ١ٝعٌُ ؿعن ٚؼا ٟٛعً ٢نٌ عَ٬يات
اياؼ ٜ٘ٛاملاُاإً ١ا
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 ٫ػو إٔ املفٗ ّٛايظٝهًٛي ٞ ٛيًٓش ظي ١ٝقيذ تفايل عئ َباريث طيٝوُْٛذ
فشٜٚييذ َيئ خيي ٍ٬أعيياث ْؼييشٖا َييا بييني عيياَٚ 1905 ٞعيياّ ٚ ،1914يف َٓاـييأ
ايكشٕ ايعؼش ٜٔأخلع ايٓفظاَْ ٕٛٝبارث فشٜٚذ يف ٖزا اعاٍ يًُشا عي ١فيزنش
ٖاسمتإ إٔ ايٓش ظ ١ٝنُا ٚؿيفٗا فشٜٚيذ ػيحٓ ٚ ١ذاْٝي ٫ ١تاعًيل با٭ْيا مبكيذاس
تعًكٗييا بايييزاتٚ ،إٔ تًييو ايؼييحٓات َاعًكيي ١بييايفشد ٚيييٝع يف املٛكييٛر ،يييزا فييبٕ
املفٗ ّٛايفشٜٚذ ٟيًٓش ظي ١ٝقيذ أإياس ني ريا َئ املؼيه٬ت ،رييو ٭ْي٘ مل ٜهئ
َاـ ٬مبشرً ١ايُٓ ٛاملايرخش يٮْيا ،نُيا إٔ رييو املفٗي ّٛأخفيل يف سطيِ ايع٬قي١
بيني ايٓش ظيٚ ١ٝا٭ْيا ا٭عًيٚ ،٢ايؼييبك ،١ٝنُيا إٔ ٖٓاييو َؼيه٬ت لُيت عيئ
ايفشٚم اييت ؼذث عٓٗا فشٜٚذ يف َٓاطبات عذ ٠بيني ايٓش ظي ١ٝا٭ٚيٝيٚ ١اي اْٜٛي،١
إر ايٓش ظي ١ٝا٭ٚيٝيَ ١يا ٖيي ٞإ ٫تشنٝيض ايداقي ١ايٓفظيي ١ٝيًٝبٝيذٚ ،ٚأَيا ايٓش ظيي١ٝ
اي اْٜٛيي ١فٗيي ٞفيي ٬تاحكييل إ ٫بعييذ تدييٛس ا٭ْيياَٚ ،يئ ٖٓييا مل ٜهيئ ايافشٜييل بييني
ايٓش ظييي ١ٝا٭ٚيٝيييٚ ١اي اْٜٛييي ١غيييري فعييياٍٚ ،سأ ٣انبظييي ٕٛإٔ َفٗييي ّٛايٓش ظييي١ٝ
هئ إٔ ٜدًيل عًي ٢أن ييش َئ ايافشٜيل بيني ايٓش ظيي ١ٝا٭ٚيٝيٚ ١اي اْٜٛي ،١يٝبكيي٢
قافعا عً ٢د٫يا٘ املاـً ١عن ايزاتٜٚ ،ؼري َٛس إ إٔ َشارٌ ايٓش ظ ١ٝايييت
رذدٖا فشٜٚذ با٭ٚيٚ ١ٝاي اْ ١ٜٛغاَل ١إرا َا اتـًت بعٛاٖش أخش ٣ناملاطٛػي١ٝ
ٚاياكُف ٚرن املٛكٛرٚ ،رنش يٝفني إٔ ايٓش ظَ ١ٝيا ٖي ٞطي ٣ٛتعيبري ػشٜيذٟ
خيف عًِ ْفع ايدفٛيٚ ١ايعـاب ٚايٓٚ ّٛاؿن ،يف رني إٔ ايٓش ظ ١ٝتكبيع ٚسا٤
اؿًييِ ٚا٫نا٦يياب ٚايضٖييٚ ٛبعييض ا٭عييشاض اؾظييُاْٖٚ ،١ٝييزا نًيي٘ ٜ ٫كًييٌ َيئ
أُٖ ١ٝسا ٤فشٜٚذ فُٝيا خييف َـيدًب ايٓش ظي ١ٝيهْٛي٘ َفَٗٛيا ْعشٜيا ٜؼيهٌ
اطاهُا ٫يٓعش ١ٜايًٝبٝذ )18(ٚا
النسجسية يف املباحح األدبية:

يعٌ نااب عباغ قُٛد ايعكاد عئ أبيْ ٞيٛاغ َئ أقيذّ ايذساطيات ا٭دبٝي١
ايعشبٝيي ١اييييت اعاُييذت عًييْ ٢اييا٥أ اياحًٝييٌ ايٓفظييَٚ ٞيئ إييِ تدبٝكٗييا يف دساطيي١
ايؼخـييٝات ا٭دبٝيي ،١إر بييذا أبييْ ٛييٛاغ ايؼيياعش ايعباطيي ٞاملؼييٗٛس َيئ خيي ٍ٬تًييو
ايذساطْ ١ش ظٝا عاػكا يزات٘ٚ ،قذ تٓا ٍٚايعكاد يبٝإ ْش ظ ١ٝأبْٛ ٞاغ ػيزسات
َٔ طريت٘ ٚقدعا َٔ ػعش ٙا
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ٜزنش دا عبيذ از عظيهش إٔ ايٓش ظي ١ٝمت يٌ يف اٯداب ٚايفٓيَٛ ٕٛكيٛعا
يف اؿن ٜدشع خياسب اييزات ،خٛفيا َئ تيذَريٖا ،إر ٜارطيع رييو املٛكيٛر عًي٢
ػهٌ رٛاس بني ايزات ٚاملٛكٛر بدشٜل ايًوٖٓٚ ،١ا ٜٓاكٌ اَ٫اذاع َئ اييزات إ
ؿٛس ٠اٯخشٚ ،قذ عشض قـٝذ ٠يٓضاس قباْٜ ،ٞك ٍٛفٗٝا:
إٕ نٓت ؿذٜكٞ
طاعذْ ٞن ٞأسرٌ عٓو
أ ٚنٓت ربٝيب
طاعذْ ٞن ٞأػفَٓ ٢و
ي ٛأْ ٞأعشف
إٔ اؿن خدري ذا َا أرببت ااا
ٜٚعًل عًٖ ٢ز ٙايكـٝذ ٠قا ":٬٥تهؼأ ٖز ٙايكـٝذ ٠عٔ َكا ١َٚا٫لزاب
يًوٛاٜيي ١ايٓش ظيي ١ٝيف ؿييٛسَ ٠يئ ؿييٛس ايٓييذاٚ ٤ا٫طييايذا ٤ياًييو ايـييٛس ٠ايفاتٓيي١
يًحبٝن ،تًو ايفآٚ ١ا٫لزاب ايييت ٜـيفٗا ايؼياعش ٠بياـدريٚ ،٠نرْي٘ يف عيش
عُٝل ا٭غٛاس ٜٓاٗ ٞب٘ إ ايوشم ٫فاكادٚ ٙط ١ًٝايع ّٛأ ٚصٚسم ايٓييا ٠اييزٜ ٟاُ يٌ
يف اٯخييش ايشَييضٚ ،" ٟخيًييف إ ايكييٖٚ ":ٍٛييزا َييا ٪ٜنييذ إٔ ايٓش ظييَ ١ٝشرً ي١
منا ١ٝ٥أطاط ١ٝتاؼهٌ را ٢قبيٌ َشرًي ١امليش ٚ ،٠ترخيز َظياسٖا ياؼيهٌ َيذيٍٛ
ايزات ايزٜ ٟاهاَيٌ َيع داٍ رات أخيش ٣يااهي ٕٛايعَ٬ي ١أ ٚايشَيض ايًوي ٟٛرٝيث
ٜاؼهٌ عً ٢ايٓح ٛاٯت :ٞأْت (ؿٛس ٠ؿٛس = )١ٜأْا (ؿٛس ٠عكًٝي ،)١فياٯخش عًي٢
ٖييزا ايٓحييٖ ٛيي ٛداٍ ا٭ْييا ٚا٭ْييا َييذي ٍٛاٯخييشٚ ،نُٖ٬ييا ٜٓايييإ ايييذاٍ املٛرييذ
يًزات ١ٝاٱْظاْ ١ٝيف (ايٓحٔ) رٝث ته ٕٛايًوٚ ١ايكاْ ٕٛأ ٚايٓعاّ ا ٫اُاع"ٞا
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إحاالت مسجعية:

ْ- 1شنظٛغ (َٛ ٝيٜٚ )١ٝ ٛهٝبٝذٜا املٛطٛع ١اؿش( ٠ايؼابه)١ا
ْ- 2شنظٛغ (َٛ ٝيٝ ٛا) ٜٚهٝبٝذٜا املٛطٛع ١اؿش( ٠ايؼابه)١ا
- 3اياٛاصٕ بيني ايٓش ظيٚ ١ٝاملاطٛػي ١ٝيٛييذ قٓيذ َٝ٫ي ١سطيايَ ١ا ظياري َكذَي١
يًُشنض اؾاَع ٞبايبٜٛش 2010 ٠ق40:ا
4يييي َعيييِ ا٭طيياطري ايْٛٝاْٝييٚ ١ايشَٚاْٝيي ١٭َييني طيي ١َ٬طْ 2ؼييش َ٪طظيي ١ايعشٚبيي١
ق442:ا
- 5ايبحري ٟعبذ ايشقٝن (ايؼخـ ١ٝايٓش ظ )١ٝق71
 - 6يييٛدَ ،٠ييياٍ عبيييذ ايكيييادس (ايٓش ظيييٚ ١ٝع٬قاٗيييا بايعـييياب)١ٝفً ١اؾاَعييي١
اٱطيييي ١َٝ٬يًذساطييييات ايرتبٜٛييييٚ ١ايٓفظيييي ١ٝاعًييييذ 20ايعييييذد 2ايعيييياّ 2012
ق549:
- 7ايؼخـ ١ٝايٓش ظ ١ٝيعبذ ايشقٝن ايبحري ٟط 1داس املعاسف مبـش ق4:
- 8ايٓش ظ ١ٝيي دساطْ ١فظ ١ٝيب ٬ٝغشاْرغش تش ٘ٝ ٚ :أطعذ ٚصاس ٠اي كافي ١دَؼيل
2000ق34:ا
- 9ايؼخـ ١ٝايٓش ظ ١ٝيعبذ ايشقٝن ايبحري ٟق41:
- 10ايؼخـ ١ٝايٓش ظ ١ٝيعبذ ايشقٝن ايبحري ٟق46ا
- 11ايؼخـ ١ٝايٓش ظ ١ٝيعبذ ايشقٝن ايبحري ٟق49ا
- 12اياٛاصٕ بني ايٓش ظٚ ١ٝاملاصٚػ ١ٝيٛيذ قٓذ ق42:ا
- 13اياٛاصٕ بني ايٓش ظٚ ١ٝاملاصٚػ ١ٝيٛيذ قٓذ ق49:ا
- 14أفهييياس ٭صَٓييي ١اؿيييشب ٚامليييٛت يًفشٜٚذ تشهييي ١مسيييري نيييشّ داس ايدًٝعييي١
1981بريٚت ق15:
 - 15املش ع ايظابل
 - 16ايؼخـ ١ٝايٓش ظ ١ٝيعبذ ايشقٝن ايبحري ٟق49ا
- 17ايٓش ظيي ١ٝيف اياحًٝييٌ ايٓفظيي ٞعبييذاز عظييهش فًيي ١ايعًيي ّٛايٓفظيي ١ٝر23
ايعاّ  2009ق114ا
- 18ايؼخـ ١ٝايٓش ظ ١ٝيعبذ ايشقٝن ايبحري ٟق1
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الفصل التاسع:
إستاطيكا الالمسئي يف أدب اخليال العلني
زواية " هالة النوز "( )1حملند العصسي منوذجاً
 - 1اْـشف ايٓكيذ ا٭دبي ٞا٭نياد  ٞاْـيشافا ػيب٘ نًي ٞعئ ايٓعيش فُٝيا
نان كُٔ إطاس أدب اـٝاٍ ايعًُٚ ،ٞايظبن عٓذ ن ري ممٔ عيضف عئ دساطي١
تًييو اٯداب افاكيياس ٙإ اؾاْيين اؾُيياي ٞايييزٜ ٟاحًيي ٢بيي٘ ا٭دب اياكًٝييذ ،ٟهلييزا
أسدْا يف ٖزا ايفـٌ ايٛقٛف َا أَهٔ عً ٢املٓح ٢اؾُاي ٞيف سٚاٜيٖ" ١ايي ١ايٓيٛس"
حملُذ ايعؼيش ،ٟيف قاٚييْ ١كذٜي ١تـيٓٝف ١ٝتليع ْاا يات أدب اـٝياٍ ايعًُي ٞيف
ايشٚا ١ٜايعشب ١ٝاملعاؿش ٠يف َٛكعٗا ايز ٟتظاحك٘ا
 - 2قُيييذ ايعؼيييش ٟناتييين سٚا٥يييَ ٞـيييشٜ ،ٟعُيييٌ يف فييياٍ اؾٛٝيٝ ٛيييا
ٚايٓف ْ ،ؼيش عيذدا َئ ايشٚاٜيات ايييت تٓيذسب يف َععُٗيا ؼيت بياب أدب اـٝياٍ
ايعًُيَٗٓ ٞييا( :غياد ٠ا٭طيياطريْ - ّ1999بيع ايييزٖن  - ّ2000تفاري ١ايـييحشا٤
 - ّ2001خٝاٍ طاخٔ ٖ - ّ2012اي ١ايٓٛس ط ،2002 :1طٚ ،)ّ2012 : 2سمبيا
اطادار بشٚاٜا٘ "ٖايي ١ايٓيٛس " اطياذساى َيا غفًيت عٓي٘ َععيِ سٚاٜيات أدب اـٝياٍ
ايعًُ ،ٞأعين املٓحي ٢اؾُياي ٞاييز ٟؼًي ٢بي٘ طيشد ،ٙنُيا أْٸي٘ ؿياغ يوي ١سٚاٝ٥ي١
َٓاطب ١إ رذٸ بعٝذ يًُلُ ٕٛايعًُي ٞاييز ٟعٴي ٸذ َياد ٠ايشٜٚيَٚ ١ليُْٗٛاَٚ ،يع إٔٸ
بعييض ايٓكيياد اتُٗيي ٙٛباياعيييٌ يف اقاحيياّ عييٛامل ايشٚاٜيي ،١يييٓكف خرتيي٘ يف ٖييزا
ايبييابَٚ ،يئ ٖيي ٤٫٪دا ؿيي٬ع فلييٌ يف قٛييي٘  ":قُييذ ايعؼييش ٟسٚا٥يي ٞػيياب رٚ
ته ٜٔٛعًَُ ٞاني ٚطُٛع َاذفل أبذر يف عذ ٠أعيٛاّ بليع سٚاٜيات ٫فايٜ ١ظياحل
عًٗٝا رظابا ْكذٜا عاد ٫٭ْٸ٘ جيشب تؼه ٌٝخرت٘ املٗٓ ،١ٝإر ٜعٌُ ٛٝيٝ ٛيا يف
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إرذ ٣ػشنات ايبرتٚ ،ٍٚؼًٜٗٛا إ ؿٝغ َٚواَشات يف فٔٸ ايكف ااا ٚايٛاقيع أ ٸٕ
قُييذ  ٫تٓكـيي٘ ايؼييياع ١يف ػشٜيين إدَيياب َعًَٛاتيي٘ ايعًُٝيي ١يف ْظييٝأ طييشدٙ
ٚإكفا ٤ؿبو ١هاي ١ٝعًٗٝاٚ ،يهٓ٘ ٜاعيٌ أرٝاْا يف ٖزا ايـذد فٜ ٬يذر خرتي٘
تٓلأ بشفل عً ٢يوا٘ ٚؽ ً٘ٝبٌ ٜكحُٗا يف عًُ٘ َٓز اي ١ًٖٛا٭ ٚبؼهٌ ٜظافض
بعض ايكشا ٤فٜٓ ٬ؼ ملاابعا٘ باؿُاط ١راتٗا ا ايشٚا ١ٜؽاًأ اخا٬فا زسٜا عٔ
ْكد ١ايٓٛس ايشا٥ع ١اييت طهبٗا بٗا ٤طاٖش َٓز طٓٛات "ا
ٚايٛاقع إٔٸ ايعؼش ٟيف ٖز ٙايشٚا ١ٜقذ ٚفل فُٝا أس ٣يف تً ٜٔٛايؼهٌ ايفيين
يشٚاٜا٘ بايع َٔٚ ٍ٬إِ قاٚيا٘ تًُع ؿعات اْب ام خٝاٍ عً٘ َد ١ٝيًاعبري عٔ
ظٛاٖش عًُ ١ٝرـًٗا َٔ اعاٍ اياخــ ٞاؾٛٝيي ،ٞ ٛمبعٓي ٢أْٸي٘ طيٛٸر اـٝياٍ
ا٭دب ٞيًاعبري عٔ قلاٜا عًُ ١ٝؽــي ،١ٝبدشٜيل اتبيار ظي ٍ٬ا٭ػيٝاَ ،٤ئ ٖٓيا
أساد إٔ ح ٛايفاسم بني َا ٜظُ ٢باـٝاٍ ا٭دبَٚ ٞيا ْظيُ ٘ٝخٝيا ٫عًُٝياٖٚ ،يزا
ؿٓٝع هاي ٞمل ٜآعٳ ملٔ طبك٘ بًٛغ ريوٚ ،مل ٜهٔ ايعؼش ٟفُٝا أس ٣قيذ اْيضاع
عٔ اياياسب ايشٚا ١ٝ٥اييت تٓذسب ؼت إطاس اـٝياٍ ايعًُي ٞفحظينٚ ،إْٸُيا ػياٚص
ؿٓٝع ا٭دبا ٤اييٛاقعٝني عاَي ،١يف اْؼيواهلِ بايكلياٜا ا ٫اُاعٝيٚ ١اْـيشافِٗ عئ
ػٜٛذ ا٭ػهاٍ ايفٓ َٔ ،١ٝأ ٌ ريو ظٔٸ بعض ايٓٸكاد  َِٗٓٚدا فلٌ إٔٸ ايعؼشٟ
قييذ تعيييٌ يف اطيياعُاٍ أدٚات ايايشٜيين يف َٛكييٛر عًُيي ٞييي٘ سطيي َ٘ٛاملابعييَٚ ،١ييع
ريو فبٕٸ ايًٛرات اييت سمسٗا تكذّ يًكياس ٨شعيات هايٝيٚ ،١بيزيو اطياٗذف يف
خدابيي٘ ايشٚا٥يي ٞايعكييٌ ٚاي ٛييذإ يف ٚقييت ٚارييذٚ ،تبييذ ٚيٛرايي٘ ا٭ ٚيف َاابعايي٘
ظيي ٍ٬ايهيي ٕٛعًيي ٢ميي َ ٛي ري ٖٚييزا إمنييا بييشص يف َدًييع ايشٚاٜيي " : ١ترَييٌ ايعييٍ٬
اهلاد ١٥اييت بًًت ايشَاٍ بًْٗٛا ايشَاد ،ٟس ٖا تهيٛٸٕ أػيبا ٚ ٙيٜ ٙٛعشفٗيا َآياإش٠
يف طييدب ا٭سض ،اَايييذت ػيييعٛسٖا ؿييياعذ ٠إ ركيييٌ ايؼيييُع ،فوديييت ٖٚيٗيييا
بٛػاع سطن ،أصارت يف رشناتٗيا ايبد٦ٝيٚ ١اباظياَاتٗا اهلاد٥ي ١ايظيشاب اييشاقف
يف املدبييات اهلٛاٝ٥يي ١ايبيياسد ،٠أبدًييت طييحش ،ٙا اُعييت تًييو اي ٛيي ٙٛايوا٥بيي ١اييييت
تٓعش ،ٙػهًت ْافٛس ٠كخُ ١عً ٢ػهٌ ْبا ١تُٓ ٛب ٬تٛقأ َٓز خًكت ،فبيذت
ٖٝانًييٗا عايٝيي ١سٚ٩طييٗا ايظييحاب ،متييش َيئ بييني طييٝاقٗٓٝا املشتفعيي ١دٚاَييات غبيياس
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خفٝأ ْايت عٔ ٖبٖٛ ١ا ١ٝ٥كشٚط ١ٝاؾظِ ،ؼشنٗا املٛطٝكا ٓٝيا ٚمشيا،٫
بذت َٔ بعٝذ نرػياس عاٝكَ ١اه ١٦عًي ٢يزٚسٖا املُايذ ٠يف ايفشاغيات ايٓاُ٥ي١
بني اؿبٝبيات ا٭سكي ١ٝاملهْٛي ١يًي ٕٛا٭ؿيفش ايـيحشا ،ٟٚسمسيت ايدبٝعي ١يٛري١
ر ،١ٝاطاحلشت ايوا٥بني أَاّ ع ،٘ٝٓٝيْٛت ظ٬هلِ بيايشٚع املاٖٛيي ١ايييت تاوًويٌ
يف داخٌ َظاّ اؾُاد ،ايدني ،اؿٛٝإ ،ايدري ،اٱْظإ بؼهٌ طاغ  ٫تظادٝع
إٔ توفًيي٘ عييني ،أ ٚتٗييشب َٓيي٘ ؿعيي ،١فايـييحشا ٤طييش ،٠طييارش ٠تؼييشب ايييشٚع يف
سَاهلا ايعدؼ ،٢تبخشٖا يف يًٗٝا ْظُٝا أخارا ًٜأ ايهي ٕٛفٝي٘ بعديشَٛٚ ٙطيٝكاٙ
"(ق)6ا
 َٔٚايٛاكيب إٔٸ ػيوف٘ با٭طيًٛب ا٭دبي ٞقياد ٙإ تابيع ظي ٍ٬ا٭طيدٛس ،٠يف
قاٚي ١استذاد ١ٜم ٛاملاكٖٓٚ ،ٞا ٜرتنض َٛكع اْ٫ضٜياع املي ري ،إر ٜفٗيِ َاابعيٛ
أدب اـٝي ياٍ ايعًُييي ٞإٔٸ ايظيييفش يف اييييضَٔ طيييٛا ٤أنيييإ إ املاكييي ٞايظيييحٝل أٚ
املظاكبٌ ايبعٝذ ٜ ٫هي ٕٛإ ٫بدشٜيل يي ١اييضَٔ نُيا ؿيٓع ًٜٚيض ،يف ريني سنين
ايعؼش ٟيبًٛغ ٖز ٙايوا ١ٜا٭طدٛسٚ ،٠سمبا رياس ايكياسَ ٨ئ ن يش ٠تٓكيٌ ايهاتين
بني َٛكٛعات تبذ َٔ ٚرٝث ايعاٖش َآيافشٚ ٠يهٓٸٗيا يف اؿكٝكي ١عُيٌ َكـيٛد
غاٜا٘ اطرت ار املاك ٞايظحٝل عً ١٦ٖٝ ٢ظ ٍ٬تبذٚ ٚػارا أطيدٛسٜا ياف َٓي٘
بعض سرٝل اؿاكشٖٓ َٔ ،ا تٗٝر ي٘ إٔ ٜعيشض ؿيٛسٖ " ٠يريا" ص ٚي ١نيبري اٯهلي١
عٓذ اٱغشٜل " صٜٛغ"ٜ ٖٛٚ ،ؼعش بذف ٤رلٔ ا٭ََٗ َٔٚ ،١َٛذ ا٭طدٛسٜ ٠اٗٝر
ي٘ اْ٫د٬م يف سرًي ١نْٝٛي ١عيٝبي ١ييري ٟٚيٓيا بًظيإ بدًي٘ أْٸي٘ ػياٖذ أيفي ٞليِ
بايعني اعشد ٠يف طشف َٔ عبا ٠٤ايظُا ٤املرتاَٝيٖٚ ،١يزا تـيٛس ٜعبٴيشٴ فٝي٘ امل٪ييأ
َئ ا٭طيدٛس ٟإ ايعييا٥يبٖٚ ،ي ٛتابيع خييش يعي ٍ٬ايعييا٥يب ٜاُ يٌ فٝي٘ َعيييض٠
اٱطشاٚ ٤املعشابٚ ،سمبيا أساد مت يٌ ؿيٓٝع املعيش ٟيف "سطياي ١ايوفيشإ" ،ريني أسطيٌ
ابييئ ايكييياسع يٝظيييادًع أخبييياس ايفيييشدٚغ ٚاؾحيييٜٚ ،ِٝكابيييٌ أًٖيييُٗاٚ ،قيييذ َلييي٢
ايعؼييش ٟبايفعييٌ ٚفييل تـييٛس املعييشٖ ٟييزا إر اخييرتر يبدًيي٘ َدٝيي ١تبًييغ بيي٘ ايعييامل
ايظُا ،ٟٚفبرا ب٘ ٜظُ ٞتًو املد " ١ٝايكٓدٛس"ٚ ،قذ قيذّ يي٘ ٚؿيفا بكٛيي٘" ْـيف٘
ايعً ٟٛإْظإ ْٚـف٘ ايظيفً ٞرـيإ"ٖٚ ،يز ٙايذابي ١املاخًٝي ١هليا اَايذاد عُٝيل يف
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املٛسٚث اؿلاس ٟعاَ ،١فيبرا نيإ املعيش ٟقيذ عيٌ يبدًي٘ دابيَ ١ئ دٚاب اؾٓي١
ٜآكٌ بٛاطداٗاٚ ،يهٓ٘ أَظو عٔ تكيذ ِٜأٚؿياف هليا ،إ ٫إٔ ايعؼيش ٟتٝظيش يي٘
ٚؿييأ دابايي٘ عًيي ٢مييٜ ٛؼييب٘ مت يياٍ أبيي ٞاهليي ٍٛايييز ٟؿييُِ بييشأغ إْظييإ  ٚظييذ
رٝييٛإ ،يٝهيي ٕٛسَييضا ْ٫ب ييام اؿٝييا ٠اٱْظيياَْ ١ٝيئ ايدبٝعيي ،١بٝييذ إٔٸ ايعؼييش٫ ٟ
ٜكـذ ريو يف تؼهٚ ،ً٘ٝإْٸُا قـذ كيِ ايعكيٌ إ ايكي ،٠ٛفاؿـيإ سَيض يًكي٠ٛ
يف ايعٳذٚ ٚسأغ اٱْظإ إػاس ٠إ ايعكٌ ٚايعًِٖٚ ،زا ٜالافش َٚكـذ امل٪يأ َئ
سٚاٜا٘ عاَ ١ا
" ايكٓدٛس" َفشد هع٘ قٓاطش ٖٞٚ ٠اؾباٍٚ ،ايكٓدٛس يف ا٭طياطري ايكذ ي١
كًٛم خشايف ي٘ ػدش إْظإ ٜك ّٛعً ٢ػيدش رـيإٚ ،ايهاتين نرمنيا أساد إٔ
ته ٕٛسرًا٘ ايعيا٥ب ١ٝيف ايظُا ،٤تًيو ايييت بًوٗيا بدًي٘ بٛطي ١ًٝتدي ٟٛا٭َهٓي١
بـٛس ٠تفٛم ي ١ايضَٔ اييت ؽًٗٝا ًٜٚضا
ػعٌ ايشٚا ١ٜا٭طياطري املخاًفي ١يف بٛتكيٚ ١اريذ ٠ياـيٗشٖا َئ خي ٍ٬ايشٜ٩ي١
ايفٓٝييي ١ايييييت تليييع ؿيييٛسا َكابظيييَ ١ييئ اٱسث اٱْظييياْ ٞعاَييي ١يف ْظيييٝأ ايشٚاٜييي١
َاُاطها َٛرٝا ،يٝاابع َٔ خ ٍ٬ريو إها٤ات ايع ٍ٬اييت ٜفل ٞإ اطرت ار
اٱي٘ ايفشع" ْٞٛسر" إي٘ َذ ١ٜٓايؼُع ،كُٔ أ ظاد ا٭خ ١ًٝاملاٛيذَ ٠ئ إهيا٤ات
ايع ٍ٬ا٭طدٛس ١ٜيُٗٝذ ايظب ٌٝايزَ ٟهٓ٘ َٔ اْ٫اكاٍ َٔ حٜ ِٝـدًٖٚ ٞيٛ
ظذ ايـحشا ٤إ فشدٚغ ايًز ٠املاُ ٌ باؾظذ ا٭ْ َ ،ٟٛئ ٖٓيا ناْيت تظيُ١ٝ
ايشٚا ١ٜبٗايي ١ايٓيٛسَٚ ،عٓاٖيا قاٚيي ١تًُيع ايَ٬ش٥يَ ٞئ خي ٍ٬ايعي ،ٍ٬بـيٛس٠
تييذَْ ٛيئ اٱملارييات ايـييٛف ١ٝايؼييفاف ،١تكيي ٍٛايشٚاٜيي ":١ؼييشس رظيياّ َيئ ظييذ،ٙ
ٚاطاداعت سٚر٘ احملًك ١إٔ تياًُع ا٭ػيٝا ٤ايبعٝيذٚ ٠إٔ تاٛريذ َيع رسات ايهيٕٛ
املآاإش ٠يف أ ٛا ،٘٥عاد إ ايًبٓ ١ا٭ ٚامله ١ْٛيًحٝا("٠ق)32:ا
ٚيف ٖيييزا املٛكيييع ؽيييرتم سٚاٜييي ١ايعؼيييش ٟسطييي ّٛأدب اـٝييياٍ ايعًُييي ٞيواٜييي١
هايٝيييٚ ،١ايكلييي ٫ ١ٝتكاـيييش عًييي ٢ايًُحيييات ايـيييٛف ١ٝيف َٛكيييٛر ايآيييض ٙعييئ
ا٭عشاض بو ١ٝاياظاَ ،ٞبٌ ٜهاد َ٬ٜيع فهيشٚ ٠ريذ ٠اي ٛيٛد نُيا عبٸيش عٓٗيا
ايٛ ٛدٜييٚ ٕٛعًيي ٢سأطييِٗ ييإ بيي ٍٛطيياستش يف ناابيي٘ "َييا ا٭دب"ٚ ،فٸي ١فيياسم بييني
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تـٛس املاـٛف ١يٛرذ ٠ايٛ ٛد ٚتـٛسات ايٛ ٛدٜني ،إر املاـٛف ٕٛعرٚا عٔ رييو
بٛريذ ٠اييزات ايعاسفييَ ١يع ايييزات اٱهلٝي ،١يف رييني نيإ ايٛ ٛدٜييٜ ٕٛيش ٕٚإٔٸ ٖييزٙ
ايٛرذَ ٠احكك ١بني ايزات اٱْظاْٚ ١ٝعٓاؿش ايهي ،ٕٛبٛؿيأ ايفًظيف ١ايٛ ٛدٜي١
كشبا َٔ ايفًظفات املاد ،١ٜييزا فايٛ ٛدٜي ١مل تياهًِ عًي ٢اياظياَ ٞأ ٚاْ٫ظي٬خ
ايهًيي ٞعيئ املييادٚ ،٠إمنييا اْاكييذٚا ايييٛاقعٝني رييني عًييٛا ايييزات ييض٤ا َيئ ايبٓٝيي١
املاد ،١ٜأ ٟإْٗا َظاًبٚ ١عا ض ٠عئ تكيذ ِٜرهيِ قُٝي ١عًي ٢ا٭ػيٝا ،٤فٗيزا عٓيذ
اي ٛييٛدٜني قيياٍ ،يييزيو أقييشٚا باطيياك ٍ٬ايييزات عيئ امليياد ٠اطيياكْ ٫٬ظييبٝاٚ ،يف
ايٛقت ْفظ٘ تهًُٛا عًٚ ٢رذ ٠ايٛ ٛد( )1ا

 - 3هييا ٍٚايعؼييشَ ٟييضب ركييا٥ل ايعًييِ بييايرتاث ا٭طييدٛس ٟايعيياملٚ ،ٞكيئُ
إطاس عيا٥يب فلا ٙ٩اؿكٝك ٞإْٸُا ٖ ٛايـحشا ٤بهيٌٸ قُ٫ٛتٗيا ايدبٝعٝي ،١بٝيذ
إٔٸ ايشٚاٜييي ٫ ١تبع ٗيييا ببعيييذٖا ايدبٝعييي ٞعًييي ٢أٜٸيي ١رييياٍٚ ،إْٸُيييا تٓفيييث فٗٝيييا سٚريييا
أطييدٛس ٫ ،١ٜٱيوييا ٤بعييذٖا اؿكٝكيي ،ٞبٛؿييفٗا َهاْييا ييذٜبا ٜـييدً ٞطييانٓٙٛ
بًييٗٝن مشظيي٘ ،بييٌ ٫ستٝييادٖ ٙييز ٙاملييش ٠عًُٝيياٚ ،ميئ ْعًييِ إٔٸ ايؼٸ يعش ايعشبييَٓ ٞييز
اؾاًٖ ١ٝقذ قذٸّ ايـحشا ٤بٛؿفٗا نْٛا ػعشٜا َفعُا باؾُاٍ ،إر تلعٓا َعًك١
صٖري بئ أبي ٞطيًَُ ٢ي  ٬أَياّ يٛري ١سا٥عي ١سطيِ فٗٝيا َؼيٗذ ايععيا ٔ٥يف ؿيحشا٤
ذٜبٜ ٖٛٚ ،١ك: ٍٛ
يعيييييني ايٓييييياظش املاٛطٸييي يِ

ٚفٔٗٝٻ ٳًَٗ٢ٶ يًـذٜل َٓٚعشٷ أْٝلٷ

ٚجيٝن صٖري ْفظ٘ عٔ َـذس ا٭ْاق ١يف سرً ١ايععاٖ ٔ٥ز ٙيٝك:ٍٛ
رٛاػٗٝا َؼانٗ ١ايذٸّ

ٳعًٕٛٳ برمناطٺ عاامو ٚنً١ٺ ِٚسادٺ

إرٕ خًييع صٖييري ٚػييارا هايٝييا عًيي ٢ايـييحشا ،٤قييذ ْ ٫اٛقييع يف اؿكٝكيي ١إٔ
ْؼييعش مباعييَ ١يئ ييشا ٤سٜ٩يي ١أْيياغ أتًفٗييِ ايكح ي فخش ييٛا بييار ني عيئ َظيياق
ايوٝث َٓٚابت ايهٮ يف ؿحشاْ ٤ذس َاٖ٩ا  ٚأ صسعٗياٚ ،مل تيرتى هليِ ايدبٝعي١
طيي ٣ٛن بييإ صاخييش ٠بشَاهلييا تليياسر كييض ٕٚأٚطييع قٝدييات ا٭سضٖٓٚ ،ييا جيييذ
ايعؼش ٟكايا٘ ،فُيا ايظيحش اييز ٟس  ٙصٖيري ٚأكيشاب٘ يف سَياٍ ايـيحشاٚ ٤مل ْيشٙ
مٔ سأ ٟايعني خت
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ٚيهٔ ايعؼش ٟيف سٚاٜا٘ را ٍٚإٔ ٜش ٣ػ٦ٝا خش غيري اييز ٟس  ٙصٖيري بئ أبيٞ
طًُٜ َٔٚ ،٢يذس ٟفشمبيا أساد إٔ ٜليٝأ إ َؼيٗذ صٖيري اؾُٝيٌ َؼيٗذا هي٬ٝ
خش ٜظياحٛر عًي ٢اٖاُياّ ايعكيٌ املعاؿيش ،طامليا إٔٸ يي٘ قظيُ ١يف ايفئٸ كيُا٘ إ
ػشعاٗا يف غري َا عُيٌ سٚا٥ي ،ٞييزا أساد إٔ ٜيرٖٔ عًي ٢هياٍ ايـيحشا ٤عًُٝيا،
فٝفاب فلاٖ٤ا أ ٫ٚعً ٢طشف َٔ عبا ٠٤ايظيُا ٤ايٛاطيع ،١فيبرا بي٘ خيـيٗا بيريفٞ
لييِ ٜشاٖييا سأ ٟايعييني بعييذ إٔ أصاع ن يٌٸ رييياب عيئ ؿييحشا ٘٥ايفاتٓيي ١ياوييذٖ ٚييٞ
ٚايظُا ٤ايؼاطع ١طٛا٤ٶ ،إِ ٜبعث يف قًبٗا ٖايْٛ َٔ ١س ايظيُا ،٤فٝحياس ايبؼيش يف
ترٚهلا يابذ ٚهلِ تاسَٛ ٠طٝكا عشٚغ ايبحش تًو اييت ؼيذث عٓٗيا ايؼياعش ايْٛٝياْٞ
َٖٛريٚغ يف ًَحُا" ٘ٝاٱيٝارٚ" "٠ا٭ٚدٜظَٛ ٖٛٚ ،"١طٝكا تبعيث ايوٛاٜي ١يف أْفيع
سانيييب ايبحييش ،تويي ِٜٗٛيًاعُييل فٝييٖ٘ٓٚ ،ايييو ًٜكيي ٕٛرييافِٗ ٚتييذسنِٗ يياهلِ،
ٖٚهزا ٜبذٖ ٚزا املًُب َؼٗذا تشا ٝذٜا ًَحُٝا َٔ طكٛط٘ مسار املٛطيٝكا ايييت
 ٫تاٛخ ٢اٱَاار بكذس اطاذسا ٗا ايها ٔ٥اؿ ٞإ ْٗاٜيَ ١رطياٖٚ ،١ٜٚي ٛأطيًٛب
ػب ٘ٝبرطًٛب صٖري بٔ أب ٞطًُ ٢ايز ٟؿٛس يٓا َؼٗذا سا٥عيا يًععيا ٔ٥ايييت تكديع
ن بييإ ايشَيياٍ نُييا قدييع "أدٚطييٛٝغ" يف ا٭ٚدٜظيي ١عبيياب ايبحييش ،بعييذَا أغشتيي٘
ظ ٍ٬ا٭َٛاب املا٬طُي ١يف عيشض ايبحيش فااٖيت بي٘ ايظيبٌ ٚأغًكيت بٗ ٛي٘ ْٛافيز
اؿٝييا ،٠فهييإ ايلييٝار اٯْيي ،ٞيهيئ املكييادٜش تٓيٝيي٘ ٖييز ٙاملييش ٠يٝعييٛد يض ٚايي٘
ايٛف ،١ٝبعذ إٔ ٦ٜظت َٔ عٛدت٘ بعذ طي ٍٛغٝيابٚ ،ناْيت باسعي ١اؾُياٍ ساٚدٖيا
قَٗٛييا عًييْ ٢فظييٗا ،فربييت إ ٫بعييذ إٔ تيياِ ْظيييٗاٚ ،ناْييت توضييي٘ ْٗيياسا ٚتٓكليي٘
ييي ،٬ٝإ إٔ ع يادت هلييا ايظييعادَ ٠ييع عييٛد ٠صٗ ٚييا ايييز ٟنيياد إٔ ٜباًعيي٘ ايبحييش،
ٚنييزا سرًيي ١ايـييحشا ٤عٓييذ صٖييري ،ناْييت ػيياق ١يهيئ ا٭َييٌ صٜٗٓييا ،فريبظييٗا
ٚػارا أبش هٚ ،٬ٝبعذ ط ٍٛػكا ٤تٓي ٛايشرً ١امللٓ ١ٝنُا لا "أدٚطيٛٝغ"
َٔ ؾ ١ت ٘ٝعيشٚ ،ٟتـيٌ سرًي ١صٖيري إ امليا ٤اييزٜ ٟظيُب ببيذ ٤طيٛس ذٜيذ َئ
أطٛاس اؿٝا: ٠
فًُا بًؤٳ املا٤ٳ صٴسقا هاَ٘ٴ

ٚكعٔ عـٞٻ اؿاكشِ املاخِٝ
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ٚتيياس ٠أخييش ٣ػٴييبٸ٘ يًٓيياغ إٔٸ تًييو اهلايييَ ١يياٖ ٞإ ٫عضٜييأ اؾيئ ايييز ٟأيييأ
ايـييحشا ٤ـًٖٛييا َيئ اٱْييع ،فايـييحشا ٤بٗييزا املعٓيي ٢مت ٸيٌ ايعييامل ايظييفً ٞايييزٟ
ٜؼوً٘ اؾٔ ٖٚزا استذاد إ املٛسٚث ايفهشَٚ ،ٟش ٠إاي ي ١سأ ٣فٗٝيا خيش ٕٚػي٦ٝا
ػبٗٝا بر شاغ ايهٓا٥ع ٚا٭دٜش ،٠ناْت ايـيحشا ٤اباًعاٗيا يف طيايأ اييذٖٛس،
ٚظًت تيرتدد أؿيذاٖ٩ا عًي ٢اييذٚاّٖٚ ،يزا ٜيزنشْا بكي ٍٛامل كين ايعبيذ ٟايؼياعش
اؾاًٖ ٞاملعشٚف ٜ ٖٛٚؼب٘ ٚقع خفاف ْاقا ١مبداسم ايك ٕٛٝأَ ٟداسم اؿذاد:ٜٔ
َفظٌِّ اهلِٻ عٓو بزاتٹ َيٛثٺ عٴزافيييييييييييش٠ٺ نُدشق١ٹ ايكٕٛٝ
مبعٓ ٢إٔ أؿذا ٤ا٭ؿٛات تالخِ يف ايـحشا ٤يهْٗٛا خ٤٬ٶ ،فٛقع أخفياف
اٱبٌ عٓذ امل كن نُداسم اؿذاد ،ٜٔنُا إٔٸ ٖاي ١ايٓٛس عٓذ ايعؼيش ٟنـيٛت
أ شاغ ايهٓا٥ع ٚا٭دٜشٚ ،٠نٌ ريو مما اباًعا٘ ايـحشا ٤قذ ا ٚيهئ أإشٖيا
َاإٌ إ ايّٛٝا
ٖ - 4ييييز ٙاملكاسبييييات ايُٖٝٛييييٜ ١كييييذَٗا ايعؼييييش ٟيًكيييياس ٨يٝوٜٛيييي٘ أٜ ٚفآيييي٘
مبظشٚد٪َ ،ٙإشا تكذ ِٜنؼف٘ ايعًُ ٞايزٜ ٟشا ٙاطاباقٝا ٭رذث ْعشٜات ايداق١
ايبذًٜيي ١ايٝيي ،ّٛكيئُ غ٬ييي ١ا٭طييًٛب ا٭دبيي ،ٞإر ٖييٜ ٛكـييذ بٗاييي ١ايٓييٛس ايليي٤ٛ
ْفظ٘ ،قاؿذا تكذ ٘ يف سٚاٜا٘ برطيايٝن ا٭دبياٚ ٤ييٝع عظين ْعشٜيات ايفٝضٜيا٤
ٚاهلذف َٔ ريو اٱغٛا ٤نُا قًت ،يهئ ا٭َيش ٜ ٫ظياُش طي ٬ٜٛيٛٝا ي٘ ايكياس٨
بهؼييٛفات٘ ايعًُٝييٖٚ ،١يي ٛاؾاْيين ايييز ٟمل ٜظيياحٛر عًيي ٢إعييياب بعييض ْكيياد
ا٭دب ،إر اْ٫اكيياٍ املفييا َ ٧يئ َٓاخييات ا٭دب ٚا٭طييدٛس ٠إ فلييا ٤ايعًييِ خييزٍ
اي كيياس ٨ايييز ٟطييًبا٘ ايشٚاٜيي ١يف أٚهلييا عكًيي٘ يٝكبييٌ عًٗٝييا ب ٛذاْيي٘ ،إييِ أعادتيي٘ إ
ٜكعا٘ ايعكً ١ٝفيير ٠ياليع قباياي٘ إلياصا عًُٝيا ٜشٜيذ فٝي٘ ايعؼيش ٟإٔ ٜفيا  ٧فٝي٘
يٝع ايكاس ٨فحظن بٌ عًُيا ٤ايداقي ١أٜلياًَٚ ،خيف اناؼياف٘ تـيٛغ٘ ايشٚاٜي١
ؿٝاغ ١ٖٓٝ ١تٓدًل ببظاطَ ١آاٖ َٔ ١ٝايكًل ايزٜ ٟظاٚس عًُيا ٤ايداقي ١يف اييضَٔ
اؿاكش إصاْ ٤فاد ايٓف  ،فُا ٖ ٞاملـادس ايبذ ١ًٜعٓذ ايعؼش ٟخت
ػٝن ايشٚا ١ٜبؼ َٔ ٤ٞاي ك ١إٔٸ ايل ٖٛ ٤ٛايداق ١ايبذ ١ًٜيف املظاكبٌ ،تكٍٛ
ايشٚاٜيي ":١ايهييَ ٕٛكيياّ عًيي ٢أطيياغ ايييزس ٠ايليي ١ًٝ٦اييييت تاٛيييذ َيئ بعلييٗا َٓاييي١
ؿٛسا كاًف ١يًحٝآٖ ٠ا ٖٓٚاى ،إٔ تفاعٌ ايٓرت ٚني َع ايظًٝٝها ٜٓاأ ايداقي،١
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ٚخيًأ ايٓؼادس ايزٜٓ ٟياأ عٓي٘ اييٓرت ٚنيٚ ،رييو ايوياص هئ ا٫عاُياد عًٝي٘ يف
ته ٜٔٛؿٛس أخش َٔ ٣أػهاٍ ايداق ١إكاف ١إ إٔ اررتاق٘ ٜٓاأ عٓ٘ املا("٤ق:
)133ا
ٜاحذث عًُا ٤ايداق ١عٔ عذَ ٠ـادس باتت َعشٚف ١يًداق ١ايبذ ١ًٜنٛتٛسبني
ايشٜيياع احملُيي ٍٛييٛا ٖٚييَ ٛعييشٚف يف نييٌ َيئ ايٜ٫ٛييات املاحييذٚ ٠ايـييني ٚأملاْٝييا
ٚغريٖآٖٚ ،اى ايٛقٛد اؿ ٟٛٝاملظاخشب َٔ ايدحاين ٚا٭يٛاع ايؼُظٚ ١ٝايداقي١
املظيياخش َ ١يئ ايييراننيٚ ،ايداقيي ١املظيياخش َ ١يئ اـٜ٬ييا ايلييٚ ،١ٝ٥ٛايداقيي١
املظ ياخش َ ١يئ ايفريٚطييات ( )m13ايكييادس ٠عًيي ٢إْايياب ػييحٓات نٗشباٝ٥يي ١عٓييذ
تعشكييٗا يًلييو ٚ ،ايداقيي ١املاٛيييذَ ٠يئ َعييذٕ اي ٛسٜييَٚ ّٛيئ املفيياع٬ت ايٜٓٚٛيي١
اؿشاسٚ ١ٜغري ريوا
نُييا ؼييذث ايعًُييا ٤عيئ إَهاْٝيي ١تٛيٝييذ ايداقيي ١ايهٗشباٝ٥ييَ ١يئ ايشَيياٍ
ايظاخٓ ،١إر ؼ ٟٛربٝبيات ايشَيٌ رسات صسقيا ٤ػيب٘ َعذْٝي ١قيادس ٠عًي ٢ا٫ياـيام
ببيهرتْٝٚييات اؾظييُٝات ا٭خييشٖٚ ،٣ييز ٙايييزسات تكيي ّٛبييذٚس ايٛطيي ٝيف ْكييٌ
ايداق ١املٓبع  َٔ ١أػع ١ايؼُع ا
أَييا ايعؼييش ٟفٝاحييذث عًيي ٢يظييإ بدييٌ قـييا٘ رظيياّ عيئ إَهاْٝيي ١تٛيٝييذ
ايداق َٔ ١ربٝبات ايشٌَ يف طبكيات ا٭سضٖٚ ،يَ ٛيا أػياس إيٝي٘ يف اياكشٜيش اييزٟ
قذَ٘ ملذٜش ػشنا٘ َالُٓا َعًَٛات عٔ ايدبكات ا٭سك ١ٝبعُل تظع٫ ١ف قذّ
ٚفٗٝا صٜت تعٗش ٙايـيٛس ايييت ٜياِ ؼًًٝيٗا باؿاطيٛب إيِ هٛهليا إ أسقياّ دقٝكي١
َٚعًَٛات تاحذث عٔ فاحات َظاَ ١ٝبني ربات ايشٌَ ايذقٝكي ١مميا ٜظيُب مبيشٚس
ايظٛا ٌ٥بٗٓٝاٚ ،نٝف ١ٝقٝاغ ايلو املٛ ٛد يف أعُام ا٭سض ا
 - 5أساد ايعؼييشَ ٟيئ خيي ٍ٬ايشرًيي ١اييييت دفييع بدًيي٘ إيٗٝييا اناؼيياف ايليي٤ٛ
ٖٓٚا استذاد م ٛايعًِ َع أْٸٗا سرً ١عيا٥ب ١ٝفلاٖ٩ا اؿكٝك ٖٛ ٞايـحشا ٤رٝث
تظك فٗٝا ٖايْٛ َٔ ١س فٝحاس ايٓاغ يف أَشٖا ٌٖ ،ا٤ت َٔ ايعامل ايظفً ،ٞأٚ
أْٗا ؿادس َٔ ٠أ شاغ ا٭دٜيش ٠ايييت اباًعاٗيا ايـيحشا ٤يف طيايأ اييذٖٛس ٜ ٫ٚيضاٍ
ؿذاٖا ٜرتدد عر ن باْٗاٚ ،يف ريو قاٚي ١يذَأ ا٭طيدٛس ٠بيايعًِ ،أ ٚاملضا ٚي١
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بني اـٝاٍ ايعًُٚ ٞاـٝاٍ ا٭دب ٞيٝيُع بني عيٛامل ػياٜ ٢ـيٗشٖا يف بٛتكي ١ايفئ
 ":سٚر٘ اييت أفًات َٓ٘ يف ؿع ١سأت إٔٸ نٌٸ ػَ ٤ٞاؼاب٘ اياوًوٌ يف ايعُل تؼب٘
ايـعٛد إ ايفليا ،٤فيشد رًكيات َفشغيْٗ ٫ ١اٜي ١هليا ااا ٖٓياى ْكديٚ ١اريذ ٠إرا
بًوٗييا املييشٜ ٤هاظيين َضٜييذا َيئ ايييش ٣٩اييييت تفليي ٞبيي٘ إ ايييٝكني ٖٚيي ٞإٔ ٜييرتى
ظذٚ ٙسا( " ٙ٤ق)76:ا
ٚأَا اؾاْن اييزٜ ٟيرص َئ خ٬يي٘ خٝايي٘ ايعًُي ٞفٝاُ يٌ باحٜٛيٌ ايلي ٤ٛإ
َـذس َٔ َـادس ايداق ١ايبذ ،١ًٜبعذ ْفاد اييبرت ٍٚتكي ٍٛايشٚاٜي ": ١ايهيَ ٕٛكياّ
عً ٢أطاغ ايزس ٠ايل ١ًٝ٦اييت تاٛيذ َئ بعليٗا َٓايي ١ؿيٛسا كاًفي ١يًحٝيآٖ ٠يا
ٖٓٚياى ،أ ٸٕ تفاعيٌ اييٓرت ٚني َيع ايظيًٝٝها ٜٓياأ ايداقيٚ ،١خيًيأ ايٓؼيادس اييزٟ
ٜٓاأ عٓ٘ ايٓرت ٚنيٚ ،ريو ايواص هٔ ا٫عاُاد عً ٘ٝيف ته ٜٔٛؿٛس أخيشَ ٣ئ
أػهاٍ ايداق ١إكاف ١إ إٔ اررتاق٘ ٜٓاأ عٓ٘ املا(" ٤ق)133 :ا
ٚ - 6تبكيي ٢ايٓارٝيي ١اؾُايٝييٖ ١يي ٞاملظييري ١املُٗيي ١يف ٖييز ٙايشٚاٜيي ١إر قييذَت
امللُ ٕٛأيعًُ ٞيف يبٛغ يو ٟٛأْٝل ًٜٛع َٔ خ ٍ٬غ٬ي ١اـٝاٍ ا٭دب ٞاملؼشم " :
اطاٛيت قب ١ايٓي ّٛايضاٖ ١ٝيف ايً ٌٝايـحشا ٟٚعًي ٢سأغ رظياّ متاَيا أخيز ٜابيع
عَ٬يات ٚخديٛط اـييشا ٥ايٓيُٝي ١ايكذ يي ١املكظيُ ١إ اإيين عؼييش بش يا ٚاييييت
متييٮ ايظييُا ٤عٛٝاْييات ٚرؼييشات ٚأدٚات هلييا تيياسٚ ٜبديي٫ٛت َشتبديي ١بٛؿيييًا٘
ايذاخًٝييَ ١يئ ريييو ايييضخِ ايٓيُيي ٞاهلا٥ييٌ املـييٛب ٚنآ٥يي٘ ا٭طييدٛس" ٟايكٓدييٛس"
 ٜٛييييي٘ سقييييي٘ إ أعذا٥ييييي٘ كرتقيييييا ايهٛنبييييي ١املهْٛييييي ١ير ييييي ٞايعكيييييشب
ٚايظشطإاااا(ق)86:ا
ٚيف اـايياّ  :هظيئ ايٓٸعييش إ ٖييز ٙايشٚاٜييٚ ١أَ اهلييا بٛؿييفٗا َيئ احملييا٫ٚت
اؾي اد ٠اييييت سَييت إ إصاييي ١اؾفيي ٠ٛعيئ ا٭طييايٝن اييييت اعاُييذ عًٗٝييا ناٸيياب أدب
اـٝاٍ ايعًُ ٞيف اياعبري عٔ َٛكيٛعاتِٖٗٚ ،ي ٞأطيايٝن افاكيشت يف َععُٗيا إ
هايٝات ا٭دب اييت تؼيخف يف ايًوي ١ا٭دبٝيٚ ١يف اـٝياٍ اياـيٜٛش ٟايبياسر اييزٟ
ٜكذٸّ يًكاس ٨شع ١يزٜزٜ ٠ظاظيٝغ َئ خ٬هليا املليَُُٗ ٕٛيا نيإ َعكيذاٚ ،قيذ
أخييز َععييِ ْكيياد ا٭دب عًيي ٢ن ٸايياب أدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞافاكيياسِٖ إ ايٓارٝيي١
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اؾُايٝيي ١اييييت ٜع ي ٸذ ا٭طييًٛب ا٭دبيي ٞأرييذ أسناْٗيياٖٚ ،يي ٛأَييش ٜؼييري بٛكييٛع إٔ
اٱطييااطٝكا إْٸُييا  ٚييذت يف ايفئٸ عاَييٚ ١يف ا٭دب خاؿيي ١فييا ٫سربييا يًاعييبري عيئ
راتٗا ،مما بٌ ايهي ري َئ املٗياُني بايعياٖش ٠اؾُايٝي ١عًي ٢ا٫عاكياد بير ٸٕ عًيِ
اؾُاٍ إْٸُا ٖ ٛعًِ ايفٔٸ ْفظ٘ٚ ،قذ أػشْا فُٝا طيبل إٔ ايعؼيش ٟقيذ عٴيين باابيع
ايع : ٍ٬ظ ٍ٬ايًوٚ ١ظ ٍ٬ا٭طدٛسٚ ٠ظي ٍ٬ايهي ،ٕٛياؼيه ٌٝعاملي٘ ايشٚا٥ي،ٞ
 ٖٛٚعامل َ٫ش ٞ٥عً ٢أٜٸ ١رياٍ ،٭ٕٸ  ٚيٛدَٓ ٙيٛط غٝياٍ ايهاتين اييز ٟأَهٓي٘
اؾُع بني أػٝا ٤تبذ ٚيف ايٛقع عً ٢غا ١ٜا٫خا٬ف ٚايآافشٚ ،ايهاتن فُٝا ٜبذٚ
أساد َٔ خ٬ي٘ إٔ ٜليع املاخٝيٌ إصا ٤اييٛاقعٚ ٞا٭طيدٛس ٟقبايي ١ايعًُيٖٚ ،ٞهيزا
تشى ا٭ػٝا ٤تافاعٌ يف بٛتك ١ايشٚاٚ ،١ٜمل ٜٓعٳ إٔ جيعٌ نٌ ريو يف إطاس هٌٝا

إحاالت مسجعية :

 1ايعؼشٖ ( ٟاي ١ايٓٛس)
بريٚت ّ2112ا

طَ 1شنض اؿلاس ٠ايعشب ١ٝيًٓؼيش ايكياٖش ،ّ1991 ٠ط2

2ا ايعؼش ٟيف ٖاي ١ايٓٛس بكًِ دا ؿ٬ع فلٌ َكاي ١إيهرت " ١ْٝٚا
3ا ٖ، ٍ٬قُذ غٓ ( ُٞٝايٓكذ ا٭دب ٞاؿذٜث) ق188:ا
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الفصل العاشس:
جبناليون
التنجيل األسطوزي بني العله والفن
- 1ؼذإت اٯداب املكاسْ ١عٔ ايـ٬ت ا٭دب ١ٝبني ايؼعٛبٚ ،نإ ريو َٔ
باب إإبات امل اقف ١بني اٯداب ،تعبريا عٔ ر ١ٜٛٝتًو اٯداب ،اييت تفلي ٞيف ْٗاٜي١
ا٭َش إ إٔ تًو ايـف ٫ ١تك ّٛيف ا٭دب إ ٫إرا أخيز ٚأعديٚ ،٢ا٭دب ايعشبيَ ٞئ
ٖييز ٙاؾٗييَ ١عدييا ٤سفييذ اٯداب ايعاملٝيي ١بهيي ري َيئ ا٭عُيياٍ اـايييذ ٠نشطيياي١
ايوفشإ يًُعش ٟاييت أيكت بهاٌَ ظ٬هلا عً ٢ايهَٝٛيذٜا اٱهلٝي ١ييذاْيت ،نُيا
تشى بـُات ن ري ٠يف داب ايعامل هٝعٗاٖٚ ،يز ٙعَ٬ي ١بياسصٜ ٠كشٸٖيا ايبيار ٕٛ
يف فيياٍ امل اقفيي ١بييني اٯداب ،بٝييذ إٔٸ تًييو ايظييُ ٫ ١تهاُييٌ إ ٫إرا تفاعييٌ ا٭دب
ايعشبَ ٞع اٯداب ا٭خش ،٣إر ايؼٸعش طٝذ فٓ ٕٛايعشب ،فهاْٛا َئ فيشط عيضتِٗ
ب٘ ٜعٓ ٕٛأْٸ٘ ٜهاد ٜهَ ٕٛكـٛسا عً ،ِٗٝفعًٛا ب٘ عًيٛا ػياٖكاَ ،ئ أ يٌ رييو
اْـييشفٛا عيئ اٖ٫اُيياّ ببكٝيي ١ا٭ْييٛار ا٭دبٝيي ١ا٭خييشٚ ،٣يف اي يضٸَٔ اؿييذٜث صٴعييضر
ايؼٸعش عٔ َٛاكع٘ فرَظ ٢إٕٵ مل ٜهٔ نظا٥ش ا٭ْٛار ،فٗيَ ٛئ غيري ػيو أقًيٗا
ػرْا ٚأكعفٗا بشٜكاٚ ،باملكابٌ تكذَا٘ نٌٸ َئ املظيشر ١ٝايشٚاٜيَ ،١ئ أ يٌ رييو
غذا ٖزإ ايٓٛعإ ٚطٚ َٔ ١ًٝطا ٌ٥ا٭دب ايعشب ٞاؿذٜث يًُ اقفيٚ ١اياٛاؿيٌ َيع
طا٥ش داب ايعاملٚ ،يف ٖزا املبحث أسدْا تظً ٝايل ٤ٛعً ٢ظُاي ٕٛٝاييزْ ٟكًي٘
ٛسب بشْاسد ػ َٔ ٛرٝض ا٭طدٛس ٠إ رٝض ا٭دب املظيشر ،ٞإيِ ق اطياكباي٘ َئ
قبٌ تٛفٝل اؿه ِٝيف َظشرٝا٘ ظُاي ٕٛٝا
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- 2ظُاي ٕٛٝيف ا٭ؿٌ أطدٛسْٜٛ ٠اْٝي ١قذ ي ١ؼهي ٞقـي ١ػياب بياسر يف
فٔٸ ايٓٸحتٚ ،نإ ٖزا ايؼاب املظُ" ٢ظُايَ "ٕٛٝارَا بايٓظا ٫ ،٤تؼيذ ٙإيئٗٝ
عاطف ٫ٚ ،١تشبد٘ بٗٔ ؿًٚ ،١نإ ٜشأٖ يف َٓعاس ْفظ٘ َ ا ٫يًكيبب ٚايشرًٜي،١
َيئ أ ييٌ ريييو اطيياكش يف دٚاخًيي٘ نييشٙٷ ػييذٜذ هليئٚ ،يييٝع ريييو فحظيين بييٌ أخييز
ٜفهش بدشٜكْ ١ا ع ١ؼُيٌ ايش ياٍ عاَي ١عًي ٢ايٓفيٛس َيٓٗٔٚ ،يف ايٓٗاٜي ١خديشت
بباي٘ فهش ٠طشٜفيٚ ١فحٛاٖيا إٔ ٜظيخش َٖٛباي٘ يف ايٓحيت يٝـيٓع مت يا ٫يفايا ٠يف
غا ١ٜاؾُاٍ َٔ ،ػرْ٘ يفت اْابيا ٙايش ياٍ إ اؾُياٍ ا٭ْ ي ٟٛاؿكٝكي ،ٞفريقي٢
بييزيو بييررٚام ايش يياٍ ،فٓٝـييشف ٕٛتًكاٝ٥ييا عيئ ايٓظيياٜٚ ٤اعًكيي ٕٛظُيياٍ اياُ يياٍ،
ٚبٗييز ٙايٛطييٜ ١ًٝيياُهٔ َيئ ؼكٝييل رًُيي٘ يف اْ٫اكيياّ َيئ ايٓظيياٚ ٤ريييو ببظٗيياس
اؾُاٍ ا٭ْ  ٟٛايشا٥ع ايها ٔ٥يف خٝاي٘ ٚريذٚ ،ٙاييز ٟطياعٗش نيٌ اَيشأ ٠أَاَي٘
فشد َظي نشٜي٘ ،فٝعهيأ عًي ٢ميت مت ياٍ يفايا ٠عيزساٜ ٤ظيُٗٝا " غا٫تٝيا"،
ٚرني ٜاِ مت اهلا ٜبذ ٚي٘ يف غا ١ٜاؾُاٍ ْٗٚا ١ٜايشٚع ،١فٝاعًل ب٘ أػذ َا ٜهيٕٛ
عً ٘ٝاياعًلٜٚ ،كل ٞأٚقات٘ نًٗا يف ايٓعش إيٝي٘ َ٬َٚظيا٘ ٚخًيع اي ٝياب ايفياخش٠
عً ،٘ٝف ِٝٗٝربا ب٘ ٜٚكـش رٝات٘ نًٗا عً ٢اياًزر بشٜ٩ا٘ٚ ،يهٓٸ٘ أٜكٔ إٔٸ رييو
اياُ اٍ ئ ٜبًغ ايهُاٍ إ ٫ببث ايشٚع ف ٘ٝيٝوذ ٚهاي٘ ْاطكاٖٚ ،زا مما فيش يف
ْفيييع "ظُييياي "ٕٛٝايعاطفيييٚ ١املٝيييٌ إ ريينٸ اؾُييياٍ ا٭ْ ييي ٟٛايـييياَت يف مت ايييي٘
ٚايٓاطل يف هياٍ "فٓٝيٛغ" هلي ١اؿين ٚاؾُياٍ ،فُئ ٖيز ٙاؾٗي ١زبي٘ ارافياٍ
ايْٛٝييياْٝني ظُييياٍ "فٓٝيييٛغ" فيييرساد َؼييياسناِٗ يف تًيييو ا٫رافيييا٫تٚ ،ناْيييت
"فٓٝيييٛغ" تشقبييي٘ ٚتؼيييعش عايييي٘ ،رييييو أ ٸٕ ايعؼيييام يف رييييو اؿفيييٌ ٜـيييدحبٕٛ
قبٛباتِٗ ٚهًُي ٕٛهلئ اهليذاٜا برعٝياد اؿين ٚاؾُياٍ ،أَٸيا ٖي ٛفٛرٝيذ ً ٫يو
ط ٣ٛمت اٍ خـٸ٘ به ٸٌ ربٸ٘ ،فشقيت يي٘ ٚقيشست بيث اييشٚع يف رييو اياُ ياٍ اييزٟ
ما٘ يٝبًغ ايهُاٍ ا
- 3تٓييا ٍٚايهاتيين املظييشر " ٞييٛسب بشْيياسد ػييٖ "ٛييز ٙا٭طييدٛس ٠فاُ ًييٗا يف
َظييشر ١ٝؼُييٌ ا٫طييِ راتيي٘ " ظُيياي "ٕٛٝيٝاحييذث َيئ خ٬هلييا عيئ ايظييٝذ "ٖٓييشٟ
ٖٝوٓض" ا٭ طياار يف عًيِ ا٭ؿيٛات اييز ٟخيير اؾٓيشاٍ "بٝهشٜٓيغ" برْي٘ قيادس عًي٢
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عييٌ فاييا ٠فكييري ٠تبٝييع ايضٖييٛس يف ايدشقييات ،طييٝذ ٠ساقٝيي ١تليياٖ ٞأػييٗش طييٝذات
ايدبكيي ١ايعًٝييا يف بشٜداْٝييا ،بدشٜييل تعًُٗٝييا هلييي ١ايظييٝذات ايٓبيي٬ٝت ٚطييًٛنٗٔ
ايشاقٚ ،ٞبايفعٌ ٜؼشر "ٖٝوٓض" باعً ِٝتًو ايـب ١ٝايييت تظيُٗٝا املظيشر" ١ٝإيٝيضا"،
فاظييايٝن ييي٘ بـييٛس ٠أرًٖايي٘ ،فرعييين بٗييا إعيابييا أػيياعٌ يف قًبيي٘ عاطفيي ١اؿيين
فٗاّ بٗا عؼكا َٔٚ ،باب رشؿ٘ عًٗٝا أساد إخلاعٗا ملؼ٦ٝا٘ فهبًٗا به ري َٔ
ايكٛٝد ،بزسٜع ١تؼهًٗٝا َٔ ذٜذ ياه ٕٛنظا٥ش طشٚات ايظٝذات يف اعاُيع
اٱلًٝضٚ ٟاؿفاظ عًٗٝا يف ايٛقيت راتي٘ ،يهٓٗيا طيشعإ َيا طيُ٦ت َئ قٝيٛد،ٙ
فشفلت ايضٚاب َٓ٘٪َ ،إش ٠ايضٚاب َٔ س ٌ فكري ا
أيأ " ٛسب بشْاسد ػٖ "ٛز ٙاملظيشر ١ٝعياّ ٚ ،ّ1912قيذ قٝيٌ إْٸي٘ مل ٜهاين
ٖيييز ٙاملظيييشر ١ٝإ ٫ياكييي ّٛاملُ ًييي" ١باتشٜيييو ناَبيييٌ" بًعييين دٚس "إيٝيييضا" فٗٝيييا عًييي٢
املظشعَ ،ع أْٗا ناْت يف ايااطعٚ ١ا٭سبعني َٔ عُشٖا ،بٝذ أْٸٗا مل تياُهٔ َئ
رييييو يف ايعييياّ اييييز ٟأساد "ػييي "ٛعشكيييٗا عًيييَ ٢ظييياسع يٓيييذٕ ،ياعيييشض "ناَبيييٌ"
ؿييادث ،ممييا دفعيي٘ إ ْكييٌ عييشض َظييشرٝا٘ ا٭ ٍٚإ َظيياسع أملاْٝييا فعشكييت
املظشر ١ٝ٭َ ٍٚش ٠عاّ ٚ ،ّ1913ملا ػفٝت "ناَبٌ" َٔ إؿاباٗا أؿيش "ػي "ٛعًي٢
إٔ تك ّٛبردا ٤دٚس "إيٝضا" يف ايعشض اي ياْ ٞيف املظيشع املًهي ٞبًٓيذٕ عياّ ،ّ1914
ٚنإ قذ قاّ ببخشاب ريو ايعشض املظشر ٞبٓفظ٘()1ا
أإييياست رهاٜييي ١بٝيُييياي ٕٛٝا٭دبيييا ٤فيييرَ ٍٚييئ تيييرإش بٗيييا ايؼييياعش ايشَٚييياْٞ
"أٚفٝذ"ٚ ،يف ا٭صَٓ ١اؿذ ٜي ١اطيارإشت باٖاُياّ ايفًٝظيٛف ايفشْظي " ٞياى سطي"ٛ
ٚغري ٙن ري ،إ ٫إٔ "بشْياسد ػي "ٛقيذ اطياوٌ تًيو ا٭طيدٛس ٠اطياو ٫٬فٓٝيا َؼيبعا
بايشَٛص ٚاٱها٤ات ايذاي ١عً ٢اؿٝا ٠املعاؿش ٠ا
- 4نايين تٛفٝييل اؿهييَ ِٝظييشرٝا٘ "ظُيياي "ٕٛٝعيياّ ً َٚ ،ّ1942ييت يف
املظييشع ايكيي َٞٛيف ايكيياٖش ٠عيياّ ٚ ،ّ1964قييذ اطيياٛر ٢اؿهييَ ِٝظييشرٝا٘ َيئ
َظيييشر ١ٝبشْييياسد ػييي ،ٛفيييرساد إٔ ٜكامسييي٘ اييييضاد ا٭طيييدٛس ٟاملاُ يييٌ عهاٜييي١
"ظُاي "ٕٛٝايْٛٝاْ ،١ٝبٝذ إٔ اؿه ِٝما مبظشرٝا٘ مٛا كاًفا عُا ٖ ٛايؼرٕ
يف َظشر" ١ٝػ ،"ٛإر أساد إٔ ٜشؿذ َٔ خ٬هلا يْٛا َٔ ايـيشار بيني ايفئ ٚاؿٝيا٠
بـٛس ٠تِٓ عًَ ٢ظري ١رٖٓ ١ٝفًظف)2( ١ٝا
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تييييذٚس َظييييشر ١ٝاؿهيييي ِ ٝريييي ٍٛمت يييياٍ " غا٫تٝييييا" ايييييز ٟؿييييٓع٘ ايٓحييييات
"ظُايٚ ،"ٕٛٝجيش ٟاؿٛاس بني راسغ اياُ اٍ " ْشطٝع""ٚأٜظُني" رَ ٍٛيا ٜعٓٝي٘
اياُ اٍ إ ايفٓإ ايز ٟؿٓع٘ ،إِ عؼك٘ عؼكا َ ايٝياٚ ،يف َعيشض اؿيٛاس ٜؼيري
املاحيذإ ٕٛإ إٔ ايٓحيات فيشد فٓي ٕٛميت مت ييا ٫إيِ عؼيك٘ٚ ،بعيذ رييو تعكييذ
املظيشرَ ١ٝكاسْي ١بيني " ظُييايْ"ٚ " ٕٛٝشطيٝع" ييرت ٣أُْٗييا عًي ٢طيشيف ْكييٝض ،إر
ٌ " ظُاي " ٕٛٝايفهش ٚايفٔ ،بُٓٝا ٜشَض"ْشطيٝع" إ اؾُياٍ ٚاؿينٚ ،بعيذ
ريو تٓاكٌ املظشر ١ٝيآكٌ رٛاسا بيني " فٓٝيٛغ" إهلي ١اؿين ٚاؾُياٍ "ٚأبٛيي "ٕٛإيي٘
ايفهييش ٚايفيئ ،فٝفخش"أبٛييي "ٕٛمبٖٛبيي " ١ظُيياي "ٕٛٝايفٓٝييٚ ،١يهيئ " ظُيياي"ٕٛٝ
ٜعشض عٜٓ٘ٚ ،كذّ ايكشابني يي" فٛٓٝغ" ٜٚاٛطٌ إيٗٝا يابث ايشٚع يف مت اي٘ يٝازٚم
هاهلييا ٜٚييٓعِ بعاطفيي ١اؿيين ،فاظييايٝن " فٓٝييٛغ" يدًبيي٘ فييبرا ٖيي ٛأَيياّ مت اييي٘ "
غا٫تٝا"  ٖٛٚر ٞتظش ٟف ٘ٝايشٚع نظا٥ش ايهآ٥ات فٝظيش بيزيو طيشٚسا ععُٝيا
يه ٔ فشرا٘ بزيو  ٫تظاُش طي ،٬ٜٛإر طيشعإ َيا تٗيشب "غا٫تٝيا" َيع "ْشطيٝع"
سَض اؿين ،فٝعيٛد اؿيٛاس إ " أٜظيُني" ؿياْع "ْظشطيٝع" "ٚظُياي "ٕٛٝؿياْع "
غا٫تٝا" يٝكشا بعيضُٖا عٔ نش ٙمت ايُٗٝاٚ ،يهُٓٗا ٜيذسنإ إٔٸ املخًيٛم ييٝع
بٛطع٘ فِٗ خايكٖ٘ٚ ،زا ا٭َش  ٜري خ٬فا بني "أبٛيي" ٚ "ٕٛفٓٝيٛغ" يف تفيٛم اؿين
عًيي ٢ايفيئ ،ممييا ٜييذع " ٛظُيياي "ٕٛٝإ اتٗيياّ " أبٛييي "ٕٛببفظيياد فٓيي٘ ،فٝدًيين َٓيي٘
إعياد" ٠غا٫تٝيا" يي٘ ياعيٛد يي٘ ايظيعادَ ٠يئ ذٜيذ ،بٝيذ أْي٘ طيشعإ َيا أريع بفاييٛس
عاطفايي٘ إصا ٤قبٛبايي٘ " غا٫تٝييا" فرخييز ٜكيياسٕ بييني نْٗٛييا مت ييا ٫هيي ٬ٝؿيياَاا،
ٚنْٗٛا اَيشأٚ ٠ص ٚي ١تشتهين اـٝاْي ،١فآُي ٢إٔ تعيٛد " غا٫تٝيا" مت ياٜ ٫ايظيذ
ف ٘ٝاؾُاٍ اـايذ ،فٝدًن َئ اٯهلي ١إعياد" ٠غا٫تٝيا" مت يا ٫هيٜٓ ٬ٝاـين عًي٢
قاعذ ٠سخاَٜ ١ٝاُاع مبٓعش ٙايٓاغ عًَ ٢شٸ ايعـٛسٚ ،بايفعٌ تعٝذ اٯهل " ١غا٫تٝيا"
مت ا ٫نُا متٓ" ٢ظُاي ،"ٕٛٝيهٔ ْفظ٘ ْاصعا٘ َيش ٠أخيش ٣إ إٔ ٜبيادٍ مت ايي٘
َؼاعش اؿن ٚايوشاّ يٝهاٌُ إرظاط٘ باؾُاٍ ،فؼعش بٓذّ ػذٜذ رني أعٝيذت
" غا٫تٝييا" مت يياٚ ،٫اػييايش يف دٚاخًيي٘ ؿييشار فحييٛاٖ : ٙييٌ اؿهُيي ١تكاليي ٞإٔ
ٜايظذ رب٘ يف اَشأ ٠هاهلا َاوري ٖٚايو ،أّ يف مت اٍ هايي٘ بيام خاييذ ،بٝيذ إٔ
ريو ايـشار مل هظِ يف َظشر ١ٝاؿه ِٝإ ٫برٕ ظو " ظُايَ " ٕٛٝعٛي٘ إيِ
هدِ مت اي٘ " غا٫تٝا"ا
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ٚ - 5ا٭َييش كاًييأ ييذا عٓييذ تٛفٝييل اؿهيي ِٝايييز ٟأعيياد مت ييٌ ػخـيي١ٝ
ظُاي ٕٛٝببعيذٜٗا ا٭طيدٛس ٟعٓيذ ايْٛٝيإ ٚبعيذٖا املظيشر ٞعٓيذ بشْياسد ػي ،ٛإر
ْكًييٗا إ اؿٝييض ايييزٖين اياييرًَ ٞفهرمن يا أعيياد إْاا ٗييا يٝليياٖ ٞيف َظييشرٝا٘
هيياٍ ا٭طييدٛسٚ ٠عبكشٜيي ١املظييشع اٱلًٝييض ٟايييزٜ ٟعييذ بشْيياسد ػيي ٛأرييذ أعَ٬يي٘
ايهباس ،فحٛٸٍ ايـيشار يف َظيشر ١ٝؿيشاعا فهشٜيا بيني ايفئ ٚاؾُياٍَ ،ؼيريا
إ إٔ ريو ايـيشار قيذ أفلي ٢يف ايفهيش اؿيذٜث إ َفٗي ّٛذٜيذ أقيش ٙعًُيا٤
اؾُاٍ  ٚفحٛا : ٙإٔ عًِ اؾُاٍ َا ٖ ٛإ ٫فًظف ١ايفٔ ٚيٝع ػ٦ٝا ط ٣ٛريوا
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إحاالت مسجعية:

 - 1ػيي ،ٛييٛسب بشْيياسد (ظُيياي )ٕٛٝتشهيي : ١رظيياّ اياُُٝيي ٞط 1داس ايبحيياس
ّ2001ا
 - 2اؿه ،ِٝتٛفٝل (ظُايْ )ٕٛٝؼش َهابَ ١ـش ايكاٖشّ1942 ٠ا
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الفصل احلادي عصس:
أدب اخليال السياسي بني"اليوتوبيا" و "الديستوبيا"
 - 1ايٛٝتٛبٝا َـدًب فًظيف ٞأ ٚيذ ٙايهاتين ايرٜدياْ ٞتَٛياغ َيٛس ،ريني
عً٘ عٓٛاْا يهااب٘ " ايٛٝتٛبٝا " ،ايزْ ٟؼش ٙعاّ ٚ ،ّ1516قذ مت ايهًُيَ ١ئ
يفعني ْٜٛياْٝني يفيغ (ٚ )ouتعيين (ٚ ،)٫يفيغ (ٚ )toposتعيين (نيإ)ٚ ،قـيذ بي٘
ايَ٬هيإ أ ٚاملهييإ امل ياي ،ٞأ ٚاملهييإ اييز ٚ ٫ ٟييٛد يي٘ يف ايٛاقييع ،إْٸي٘ عييامل
خٝييياي ٫ ٞأإيييش فٝييي٘ يًؼيييش  ٫ٚايفكيييش  ٫ٚايعًيييِ ،عيييامل تظيييٛد ٙايعذاييييٚ ١املظييياٚا٠
ٚايفلا ٌ٥اييت تهًِ عًٗٝا أف٬ط ٕٛيف َذٜٓا٘ ايفاكً ١ا
- 2طييام تَٛيياغ َييٛس أفهيياس ٙيف ٖييزا ايهايياب عًيي ٢ػييهٌ قـيي ١خٝايٝيي١
بدًٗا ػاب سراي َٔ ١ايرتواٍٜ ،هاؼأ يف أإٓا ٤سر٬تي٘ ضٜيش ٫ ٠تؼيب٘ َهاْيا
خش يف ا٭سضٚ ،يف اؾضٜشَ ٠ذَ " ١ٜٓيٛسٚت" ٚفٗٝيا ْٗيش ٜظيُْٝٗ " ٢يذسٜع" ٖٚيٛ
ْٗييش بييَ ٬يياٚ ،٤يًُذٜٓيي ١رييانِ امسيي٘ " ييٛغ" ٖٚيي ٛرييانِ بيي ٬سعٝييٚ ،١ػييعن
املذ" َٔ ١ٜٓاٯٚ٫بٛيٝت ٚ ،رياِْٗ ِٖ ػعن"ا٭نٛس ِٖٚ "ٕٜٛػعن ب ٬أسض ا
- 3يكذ ؿٛٸس تَٛاغ َٛس يف ٖز ٙايكـي ١عامليا َ ايٝيا بـيٛسَ ٠لياد ٠يـيٛس٠
ايعامل ا٭سكَٓ ،ٞاكذا فٗٝا ا٭ٚكار ايظٝاطٚ ١ٝايذٜٝٓيٚ ١ا ٫اُاعٝي ١يف عـيش،ٙ
ٚقذ ػاعت سا ٙ٩اييت ب ٸٗا يف ٖزا ايهااب يذ ٣امل كفني فُٝا بعذ ياًاحِ نًُي" ١
ٜٛتٛبٝا" بهًُ " ١طٛبا َٔ " ١ٜٚرٝث املعٓ ،٢نُا إٔٸ املـدًب ايز ٟاخرتع٘ ؿاس
َظُ ٢يٓٛر أدبٜ ٞك ّٛعًي ٢امليضب بيني ا٭طيدٛسٚ ٠اـٝياٍ ايعًُي ،ٞإيِ ؼيٛٸٍ سَيضا
يًُهييإ امل يياي ٞايييزٜٓ ٟؼييذ ٙايبؼييش عًيي ٢ا٭سض ،يًيياخًف َيئ َؼييه٬تِٗ،
ٚهكل هلِ ايظعاد ٠يف اؿٝا٠ا
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- 4أيأ تَٛاغ َٛس نااب٘ " ايٛٝتٛبٝا" ارايا ا عً ٢ا٫طيابذاد اييز ٟنيإ
ًيي٘ ًَييو بشٜداْٝييا ٖٓييش ٟايظييابع ،فبييزس فٝيي٘ ا٭فهيياس اٱؿيي٬رٚ ،١ٝيف عٗييذ
ٖٓش ٟاي أَ ػوٌ َٛس َٓـن سٝ٥ع ايكلا ٤يف بشٜداْٝاٚ ،دعيا إر راى إ فـيٌ
ايذ ٜٔعٔ ايذٚي ،١فشفض تش٩غ ٖٓيش ٟاي يأَ يًهٓٝظي ،١فظييٓ٘ باُٗي ١اـٝاْي١
ايععُ ٢إِٸ أعذَ٘ يف عاّ ّ1535ا
ٜ- 5احييذث تَٛيياغ َييٛس يف نايياب" ايٛٝتٛبٝييا" عيئ ايذٚييي ١اييييت تاييريأ َيئ
ايدبك ١اؿانُيٚ ١اعاُيع اييز ٟتظيٛد ٙايعذاييٖٚ ،١يَ ٛيا خييايأ نًٝي ١مميا ٖيٛ
نا ٔ٥يف ايٛاقع ،فا٭ػٝا ٤يف ايذٚي ١املاخ ١ًٝيذ ٫ ٜ٘تكياغ بامليادٚ ،٠هليزا تديٛست
ٚاصدٖشتٚ ،نزا اعاُع قاّ عً ٢املظاٚا ،٠إر يٝع ٖٓايو ًَه ١ٝفشدٜيٚ ،١إْٸُيا
اعاُع ٜٛفش يٮفشاد طبٌ ايعٝؽ ٚايشخا َٔ ٤خ ٍ٬ايٝذ ايعاًَيٚ ١اٱْاياب ايضساعيٞ
ٚاؿييشيف املييٓعِ ،نُييا ٜييَ٪ٸٔ اعاُييع ٭فييشاد ٙايشارييٚ ١ا٭َييإ ،يف ريييو اعاُييع
ؼييذد طيياعات ايعُييٌٚ ،ايذٚييي ١تييذٜش ا٭َييٛس ٚت ٛيي٘ عيًيي ١ا٫قاـيياد فُٝييا ٜليئُ
ايشفاٖٝيي ١يٮفيييشاد ،نُييا إٔٸ س ييياٍ ايكلييياٚ ٤ايييذٜ ٫ ٜٔـيييً ٕٛإ َٓاؿيييبِٗ إ٫
بدشٜل اْ٫اخاب ()1ا
 - 6اْاكذ تَٛاغ َٛس بعض َا ا ٤ب٘ أف٬طْ َٔ ٕٛعيِ ا اُاعٝي َ ،١يٌ إٔ
ٜه ٕٛاؿانِ فًٝظٛفا ،نُا اْاكذ فهيشَ ٠ؼيار ا٭طفياٍ ٚايٓظيا ٤ايييت خيفٸ
بٗا طبكيت اؾٓذ ٚاؿهاّٚ ،قذ تزسر أف٬ط ٕٛببصاييَ ١يا هئ إٔ ٜعيٛم تٓفٝيز
َٗاَِٗ َٔٚ ،املعشٚف إٔٸ نااب أف٬ط ٕٛاملظيُ ٢باؾُٗٛسٜي ١أ ٚاملذٜٓي ١ايفاكيً١
يف فًُ٘ رٛاسات أ شاٖا عً ٢يظإ أطاار ٙطيكشاط ،إيِ أيفٗيا مي ٛطيٓ 380 ١ما
ّٚ ،أقاَٗييا ياعشٜييأ ايعذايييٚ ١طبٝعيي ١ايذٚييي ١ايعاديييٚ ،١قظييُٗا إ إيي٬ث طبكييات :
طبك ١اياياس ٚاؿشفٝنيٚ ،طبك ١اؿيشاغٚ ،طبكي ١املًيٛى ايف٬طيفٚ ،١عياجل فٗٝيا
ا٭فهاس اٯت:١ٝ
 ت٪يِّأ املذ ١ٜٓايفاكًٚ ١رذ ٠تاه َٔ ٕٛخٜ٬ا  ِٖٚا٭فشادا -املذ ١ٜٓايفاكً ١تٓع ِٝا اُاعٚ ٞطٝاط َ ٞايٞا

 تكييذس اؿا يييات ا ٫اُاعٝيي ١يف املذٜٓييي ١ايفاكيييً ١عًيي ٢أطييياغ اييييذافع إا ٫اُار املٓعِا
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 -تك ّٛاملذ ١ٜٓعً ٢ق ٠ٛايعٌُ ًٗ ٚا ايعُاٍا

 تك ّٛاملذ ١ٜٓعً ٢ق ٠ٛايولن ًٗ ٚا احملاسبٕٛا تك ّٛاملذ ١ٜٓعً ٢ق ٠ٛاملٓدل ًٗ ٚا ايف٬طف١ا -ايشابد ١ا٭خ ١ٜٛأطاغ يف َذٜٓا٘ا

 تاِ تشب ١ٝاؾٓذ ٚتذسٜبِٗ إ طٔ اي آَ ١عؼش٠ا -دساط ١املاُٝض ٜٔراٸ ٢طٔ اي ٬إنيا

 دساطيي ١ايفًظييف ١يًُاُٝييض ٜٔراٸيي ٢طيئ اـُظيينيٜٚ ،ايياع اؿهييِ يٮن ييشمتٝضا يف دساط ١ايفًظف ،١يف رني ٜٓلِ ايبك ١ٝإ ف ١٦اؾٓذا
 -املظاٚا ٠بني ايش ٌ  ٚاملشأ٠ا

 املؼاع ١ٝاؾٓظ ١ٝيدبك ١اؿشاغ (اؾٓذ ٚاؿهاّ)ا -املؼاع ١ٝيف ا٭٫ٚدا

 -رشَإ اؿشاغ َٔ املًه١ٝا

 إقـا ٤ػعشا ٤احملانا ،٠٭ْٸِٗ ٜضٜف ٕٛاؿكا٥ل()2اٚنإ ايفاساب ٞقذ طبل تَٛياغ َيٛس يف مت يٌ هٗٛسٜي ١أف٬طي ٕٛيف ناابي٘
املؼييٗٛس " سا ٤أٖييٌ املذٜٓيي ١ايفاكييً " ١فعبٸييش َيئ خييٖ ٍ٬ييزا ايهايياب عيئ تـييٛسٙ
املاهاٌَ يًُذ ١ٜٓايفاكًٚ ،١قذ اْد ٣ٛناابي٘ عًي ٢طيبعٚ ١إ٬إيني فـي ،٬عياجل
فٗٝا مخظَٛ ١كٛعات أطاط :ٖٞ ١ٝاييزات اٱهلٝي ١مم ًي ١بياملٛ ٛد ا٭ٚ ،ٍٚايعيامل
مبيييا هاٜٛييي٘ َييئ هيييادات ٚنآ٥يييات رٝيييٚ ١أ يييشاّ مساٜٚيييٚ ،١اييييٓفع ايبؼيييش،١ٜ
ٚا٭خ٬مٚ ،را  ١اٱْظإ إ ا ٫اُار ،إِ ؿاغ ؿٛس َ ٠ايٝي ١يًاعيا ٕٚبيني أفيشاد
اعاُع ٱقاَْ ١عاّ ا اُاع ٞتاحكل ف ٘ٝايعذايٚ ١ايظعاد)3( ٠ا
ٚيف ايعـش اؿذٜث اْاكيذ املفهيشٚ ٕٚايهاٸياب َ ايٝي ١أف٬طي ٕٛناييذٚغ
ٖظهً ٞيف سٚاٜا٘ (ايعامل اؾذٜيذ اؾيش ،)٨فعير َئ خي ٍ٬ناابي٘ عئ خؼيٝا٘
َٔ إَهاْ ١ٝؼٛٸٍ املذ ١ٜٓايفاكً ١إ ناسإ ١ؼٌٸ بايبؼش)4( ١ٜا
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- 7طييع ٢أدب ايٛٝتٛبٝييا إ إْؼييا ٤عييامل ػييب ٘ٝبييايفشدٚغ عًيي ٢ا٭سض ،إْٸيي٘
عييامل خٝيياي َ ٞيياي ٞريياملٚ ،تًاكيي ٞايٛٝتٛبٝييا باـٝيياٍ ايعًُييَ ٞيئ خيي ٍ٬ايدييابع
ايؼييُٛيٚ ٞػيياٚص ايفشدٜيي ،١يهْٗٛييا تعييبريا عيئ رًييِ هيياعٜ ٞشٜييذ اـيي٬ق َيئ
ايآاقليات ا ٫اُاعٝيٚ ١ايفيٛاسم ايدبكٝييٚ ١ايعًيِ ٚاياُٝٝيض ايعٓـيشٜٚ ،ٟٴعييض ٣إ
ايفًٝظييٛف ايْٛٝيياْ ٞأف٬طيي ٕٛأْٸيي٘ أٚٸٍ َيئ اطيياذع ٢ايفهييش ايٛٝتييٛبَ ٞيئ ايعييامل
اٯخش يٝـٓع عً َ ٢اي٘ عاملا أسكيٝا فاكي ٬يف هٗٛسٜاي٘ املاخًٝيٚ ،)5(١يف ا٭دب
ايعشب ٞايكذَٚ ِٜلات ٜٛتٛب ١ٝمت ًت مبا اْديٛت عًٝي٘ رهاٜيات " أييأ يًٝيٚ ١يًٝي١
" ٫ٚ ،طُٝا رها ١ٜعبذ از ايرٚ ٟعبذ از ايبحش ،ٟأَٸا يف اٯداب ايعامل ١ٝفكيذ
ظٗشت أعُاٍ سٚاَ ١ٝ٥اعذد ٠نيي " دٜش ت " ًِٝيفشاْظٛا سابً ٘ٝاملاٛف ٢طيٓ،ّ1553 ١
اييت ؽ ٌٝفٗٝا َذٜ ١ٜٓعٝؽ هٝع طهاْٗا أرشاسا َٔ نٌٸ قٝذٚ ،نزيو اْيذسب
نايياب دٜييذسًَ " ٚحييل سرًيي ١ب ٛيياْف ٚ " ٞٝنايياب " سرًيي ١إ إٜهاسٜييا " ٱٜيياني
ناب ٘ٝاملاٛف ٢عاّ ٚ ،ّ1856نااب " أخباس َٔ َ ٫هيإ" ييٛيَ ِٝيٛسٜع املايٛف٢
عاّ  ،ّ1896ؼت إطاس ا٭دب ايٛٝتٛب ٞامل ايٞا
- 8أَٸا ا٭دب ايعشب ٞاؿذٜث فكذ خاض ناٸاب ن ش يف غُاس ايٛٝتٛبٝا َئ
أَ اٍ ْٗاد ايؼشٜأ يف سٚاٜا٘ " طهإ ايعامل اي اْ "ٞاملٓؼيٛس ٠عياّ ٚ ،ّ1977عبيذ
ايظ ّ٬ايبكاي ٞيف سٚاٜا٘ " ايدٛفيإ ا٭صسم" املٓؼيٛس ٠عياّ ٚ ،ّ1976سٚاٜيٖ " ١يشٚب
إ ايفلييا " ٤ؿظييني قييذسٚ ،ّ1981 ٟسٚاٜيي " ١ايظييٝذ َيئ ركييٌ ايظييباْ " يـييرٟ
َٛط "ٚ ،ّ1984 ٢ايدعاّ يهٌٸ فِ " ياٛفٝل اؿهُٖ"ٚ ،ِٝظيات" ٭َياْ ٞفشٜيذ،
ٚ "ٚهٗٛس ١ٜفشريات" يٛٝطيأ إدسٜيع " ٚ ،ييٝع يف ايكُيش فكيشا " ٤يدايين عُيشإ
املٓؼٛس ٠عاّ ٚ ّ1997غريٖاا
ٚ - 9يعيي ٸٌ أػييٗش ا٭عُيياٍ ايشٚاٝ٥يي ١ايعشبٝيي ١املعاؿييش ٠يف ٖييزا ايبيياب سٚاٜيي" ١
ٜٛتٛبٝا" ٭بذ خايذ تٛفٝل ،اييت ٜاحذث فٗٝا عٔ َـش يف عاّ  ،2023إر ؼٛيت
َـش فير ٠إ هٗٛس ١ٜفاكً٪َ ،١يف ١ا اُاعٝا َٔ طبكياني  :طبكي ١إشٜيَ ١شفٗي١
تظيهٔ يف ايظييارٌ ايؼيُايٜ ،ٞكييٓ ّٛييٛد املياسْض عًيي ٢عضهلييا َٚئ إيِٸ رشاطيياٗا،
ٚطبكيي ١فكييري ٠تظييهٔ يف املٓيياطل ايعؼييٛا ١ٝ٥احملٝديي ١بايكيياٖشٚ ،٠مت ييٌ ايدبكاييإ
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عيياملني َٓفـييًني ُٖٚييا عًيي ٢غاٜييَ ١يئ ايآيياقض ،فٝكيي ّٛػيياب ٜٛتييٛبَ ٞيئ طبكيي١
ا٭غٓٝا ٤باؿدٝاد س ٌ َٔ ايدبك ١ايفكري َٔ ٠طهإ "ػٴيرا" ٖٚي ٞريَ ٞئ أرٝيا٤
ايكيياٖش ٠ايفكييري ،٠بوييشض ايًييٗٚ ٛاياظييًَٚ ،١ٝيئ إ يِٸ ٜكيي ّٛبكاًيي٘ ٚا٫رافيياظ بييبعض
أعلييا ،٘٥تًبٝيي ١هلٜٛاتيي٘ يف ا٫رافيياظ برعلييا ٤كًٛقييات غشٜبيي ١أ ٚيٝظييت َريٛفيي١
يذ)6(ٜ٘ا
- 10أَا أدب " ايذٜظٛتٛبٝا " فٗ ٛأدب َٓاقض ٭دب " ايٛٝتٛبٝيا "ٚ ،يهُٓٗيا
ٜٓلٜٛإ نُا طبكت اٱػاس ٠ؼت َظُ ٢أدب اـٝاٍ ايظٝاط ٞاييزٜ ٟعيذٸ فشعيا
َٔ فشٚر أدب اـٝاٍ ايعًُ ،ٞإر ٜآا ٍٚنٌٸ َُٓٗا اؿٝا ٠ايظٝاط ١ٝبدشٜل ايكف
َؼفٛعا باـٝاٍ ،ياكذ ِٜسٜ٩ا ٭رٛاٍ اعاُعات ايبؼيشَ ١ٜئ ايٓارٝي ١ايظٝاطي،١ٝ
 َٔٚإيِ تـيٜٛش ٚاقيع َ يايٜٛ" ٞتٛبٝيا"ٜ ،هي ٕٛبيذ ٬ٜمليا ٖي ٛقيا ،ِ٥أٚ ٚاقيع خبٝيث
ناسإ " ٞدٜظاٛبٝا"ٚ ،يف اؿايني ٖٓاييو قفيضات يف اـٝياٍ ػاْين ايٛاقيع بـيٛس٠
نًٝيي ،١فييي"ايذٜظاٛبٝا" تعييين " أدب املذٜٓيي ١ايفاطييذ "٠أ ٚعييامل ايٛاقييع املشٜييش ،اييييت
تـييٛس فاُعييا ًَ٦ٝييا باملفاطييذ ٚاملبييارٍ تظييٛد ٙايفٛكييٜٚ ٢عييِ فٝيي٘ ايفظيياد ٖٚ ،يٛ
فاُييع ُٖٚييَ ٞاخٝييٌ َ ٫هييإ فٝيي٘ يًخييري أ ٚايفليي ،١ًٝههُيي٘ ايؼييش املدًييل،
ٚتييرص فٝيي٘ ظييٛاٖش اـييشاب ٚايكاييٌ ٚايييذَاسٚ ،تاحيي ٍٛفٝيي٘ ايهآ٥ييات ايبؼييش ١ٜإ
َظييٛخ َآييارش ،٠فُيئ ٖييز ٙايٓارٝيي ١تٓيياقض" ايذٜظيياٛبٝا" "ايٛٝتٛبٝييا"ٚ ،عًييٖ ٢ييزا
ايٓحييَٝ ٛييضت ""ايذٜظيياٛبٝا" ْفظييٗا بيياياعبري عيئ َٛك يٛعات فييشد ٠عيئ اٱْظيياْ١ٝ
ٚأَعٓت يف تـٜٛش ظٛاٖش ا٫مداط يف اعاُعات ايبؼيش ،١ٜنُيا تٓاٚييت اييٓٸعِ
ايظٝاطٚ ١ٝا٫قاـادٚ ١ٜايب ١ٝ٦ٝيف طًظًَ ١ئ ا٭عُياٍ ا٭دبٝي ١ايييت تٓليِ إ أدب
اـٝيياٍ ايعًُيي ٞبدشٜكيي ١تٓبيي ٪رييذٚث ايهييٛاسث ممييا ٜييٓيِ عيئ اياًييٛث ايب٦ٝيي ٞأٚ
ا٫مييذاس ا٭خ٬قييَٚ ،ٞييا خيًفيي٘ نيٌٸ ريييو َيئ ْاييا٥أ طييًب ١ٝتاٗييذد رٝييا ٠ايبؼييش١ٜ
ٚاقعييا َٚظيياكبٖٓٚ ،٬ايييو فيياسم بييني أدب "ايذٜظيياٛبٝا" ٚأدب " ْٗاٜيي ١ايعييامل " ،إر
ٜاحذث أدب "ْٗا ١ٜايعامل" عٔ نٛاسث طبٝع ١ٝتفل ٞإ ايكلا ٤عً ٢ايعيامل ،يف
رييني ٜاحييذث " أدب ايذٜظيياٛبٝا" عيئ نييٛاسث ؼييٌ بايبؼييشَ ١ٜيئ ييشا ٤ا٫مييٍ٬
ا٭خ٬قييٚ ٞايفظيياد ا ٫اُيياعٚ ٞايظٝاطيي ،ٞأَييا أ ٚايشٚاٜييات اييييت َ ًييت ٖييزا
ا٫ػيا ٙيف اٯداب ايعاملٝي ١فٗي ٞسٚاٜي " ١ايعيامل اٯخيش" يًهاتين اٱلًٝيضٛ ٟصٜييأ
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ٖ ٍٛاييت ْؼشت عياّ َٚ ،ّ 1607ئ أػيٗش ا٭عُياٍ ايشٚاٝ٥ي ١ايعاملٝي ١يف ٖيزا ايبياب
سٚاٜيي "1948 " ١ؾييٛسب أٚسٜٚييٌٚ ،قييذ ؿييٓفت كيئُ ايهايين املا٥يي ١اييييت أإييشت يف
ايااس ٜاٱْظاْ ٞعاَي ،١فآيا ٍٚفٗٝيا أٚسٜٚيٌ تـيٜٛش ا٭ْعُي ١ايؼيُٛيَٚ ١ٝيا تي٪دٟ
إيٝيي٘ َيئ نييٛاسثَٚ ،يئ ريييو أٜلييا سٚاٜيي" ١فٗشْٗاٜييت  "451يييشا ٟبشادٜييش ،ٟاييييت
تـي يٛٸس س يييٜ ٬عُيييٌ يف فييياٍ اٱطفيييا ٤امسييي٘ "َْٛاٝييياب"ٜ ،اعي يشٸف اَيييشأ ٠امسٗيييا
" ن٬سٜع" تكٓع٘ بكشا ٠٤سٚاٜيات ؽًيل يذٜي٘ ْضٚعيا إ اياُيشدٚ ،بايايذسٜأ ٜآياَ٢
يذ ٜ٘ريو ايؼعٛس ،فٝظاخذّ اياًفاص ٚط ١ًٝيًاعبري عٔ متيشد ،ٙمميا هُيٌ ايظيًد١
عًييَٓ ٢ييع ايه ي ري َيئ ايهايين ٚإرشاقٗييا بذس يي ١رييشاس 451 ٠فٗشْٗاٜييتٖٚ ،ييزٙ
ايشٚا ١ٜنُا ٜش ٣ايٓكاد تظً ايل ٤ٛطًد ١املٓع اييت عاَْٗٓ ٢يا امل٪ييأ ْفظي٘ يف
عٗييذ ايظييٓاتٛس " ٛصٜييأ َهيياسإ "ٞنُييا تع يشٸض هلييا طييا٥ش امل ي كفني يف ايٜ٫ٛييات
املاحييذ ٠ا٭َشٜهٝييْ ١ييزاىٚ ،أَييا سٚاٜيي " ١ايفييرت ٠احملييذٚد "٠٭ْايي ْٞٛتشٚيييٛب اييييت
ْؼشت عاّ  ،ّ1882فكذ را ٍٚفٗٝا ايهاتن اطاؼشاف املظاكبٌ يف عياّ ،ّ1980
يف َهإ خٝاي ٞق شٜين َئ ْٛٝصْ٬ٜيذا ،ههُي٘ ػيخف امسي٘ " يْ ٕٛفشبٓٝيذ"،
ايييز ٟطبٸييل عييل َٛاطٓٝيي٘ َييا ٜٴعييشف بايكاييٌ ايييشر ِٝيٝديي ٍٛبيي٘ ن يٌٸ ػييخف بًييغ
ايظابعٚ ١ايظاني َٔ عُش ،ٙؿٌ َؼيهً ١ايؼيٝخٛخٚ ١ايعييض ٚامليشضٚ ،ايدشٜيأ
إٔ ايهاتن قذ أؿذس سٚاٜا٘ ٖز ٙملا بًغ ايظابعٚ ١ايظاني َئ عُيشٚ ٙقيذ َيات بعيذ
إؿذاسٖاٚ ،نزيو سٚا " ١ٜمٔ" يًهاتن ايشٚطٜ ٞفوٝين صاَٝياتني ،ايييت ْؼيشٖا
عيياّ  ،ّ1926فـ يٛٸس فٗٝييا َذٜٓييَ ١ؼييٝذَ ٠يئ ايض يياب ،يايياُهٔ اؿهَٛييَ ١يئ
َؼاٖذَ ٠ا ٜكي ّٛبي٘ ايٓياغ بظيٗٛي ١داخيٌ َٓياصهلِٚ ،قيذ فيشض عًي ٢طيهإ تًيو
املذ ١ٜٓصَٛ ٟرذ ،نُا فشض عً ِٗٝاملؼي ٞغديٛات إابايٖٓٚ ،١اييو سٚاٜي" ١عيامل
ذٜذ ش " ٨يًهاتن اٱلًٝض ٟايذٚغ ٖظهً ٞاييت ْؼشٖا عياّ ٚ ،ّ1931قيذ
تشهييت ٖييز ٙايشٚاٜيي ١إ ايًويي ١ايعشبٝيي ١عيياّ  ّ1946بعٓييٛإ ( عييامل طشٜييأ)ٚ ،قييذ
هييع فٗٝييا َ٪يفٗييا بييني خـييا٥ف أدب " ايذٜظيياٛبٝا" ٚخـييا٥ف أدب "ايٛٝتٛبٝييا"،
فـٛس َذ ١ٜٓفاكً ١هٝع طيهاْٗا َئ ايعًُياَ ،٤ذٜٓي٦ًَٝ ١ي ١بياٯ٫ت ٚايعكياقري،
ٚيٝع عٓذ طهاْٗا استباط عياطف ٫ٚ ٞإرظياغ هياي ٫ٚ ٞرينَٚ ،ئ إيِ عيضف
أًٖٗا عٔ ايضٚاب ٚاطابذي ٙٛباه ٜٔٛا٭ ٓي ١بيايدشم ايعًُٝي ١بيذَ ٫ئ تهٜٗٓٛيا يف
ا٭سراّ ا٭ْ  َٔٚ ،١ٜٛأدب "ايذٜظاٛبٝا" سٚا" ١ٜإٜشٖ "ٕٛيـُ ٌٝ٥ٛباًيش ايييت ْؼيشت
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عاّ ٚ ،ّ 1872قيذ ْكيض فٗٝيا ايهاتين املذٜٓي ١ايفاكيً ١سأطيا عًي ٢عكين ،فاخٝيٌ
َذٜٓيي ١أخييش ٣مساٖييا "إٜشٖيي ٫ "ٕٛتٴظيياخذّ فٗٝييا اٯ٫ت ،إيِٸ َٓييع طييهاْٗا َيئ إٔ
ٜـابٛا بيا٭َشاضٚ ،أَيا اعشَي ٕٛفٗٝيا فٝاًكي ٕٛايعي٬ب فاْياَٚ ،ئ رييو ا٭دب
سٚاٜيي " ١ايعكيين اؿذٜذٜيي " ١ؾيياى يٓييذٕ ،اييييت ْؼييشت طييٓ ،ّ1908 ١ؼييذث فٗٝييا
ايهاتيين عيئ ظٗييٛس هاعييات فاػيي ١ٝيف ايٜ٫ٛييات املاحييذ ٠بـييٛسَ ٠باغايي ،١فاكًيين
أْعُاٗا ايظٝاطٚ ١ٝا ٫اُاعٚ ١ٝا٫قاـاد ١ٜسأطا عًي ٢عكين ،إيِ تكي ّٛبايآهٝيٌ
بظهاْٗاٚ ،تكل ٞعً ٢اؿلاس ٠ايييت بًواٗيا ايٜ٫ٛيات ا٭َشٜهٝي ،١ياعٝيذٖا إ
عـٛس ايفٛكٚ ٢ا٫طيابذاد ٚاي عًُيٚ ،١يف ٖيز ٙايشٚاٜي ١قي ٠ٛاطابـياس نُيا ٜكيٍٛ
ايٓكيياد ،إر تٛقييع ايهاتيين َيئ خ٬هلييا ظٗييٛس ايكيي ٣ٛايفاػيي ١ٝيف ايعييامل اؿييذٜث ،
 َٔٚريو أٜلا سٚاَ" ١ٜضسع ١اؿٝيٛإ" ؾيٛسب أٚسٜٚيٌ املٓؼيٛس ٠عياّ ٚ ّ 1936فٗٝيا
ٜاحييذث عيئ فاُييع َظيياكبًٜ ٞلييِ رٛٝاْييات أْٗهٗييا ايعُييٌ ،فاعبييت َيئ تظييً
اٱْ ظييإ َٚيئ خذَايي٘ ،فا ييٛس عًيي ٢طييًدا٘ ياكيي ِٝيٓفظييٗا رٝييا ٠قاُ٥يي ١عًيي ٢ايعييذٍ
ٚاملظييياٚاٚ ،٠ؽاييياس رانُٗٝيييا بٓفظيييٗاٚ ،ؼيييشق إٔ ٜهْٛيييٛا َ يييايٝنيٚ ،يهييئ
طييشعإ َيييا ٜاحيي ٍٛرهاَٗيييا امل يياي ٕٛٝإ ٬دٜييئٚ ،سٚاٜييَ " ١باسٜيييات اؾيييٛر "
يظٛصإ نٛيٓش املٓؼٛس ٠عاّ ٚ ،ّ2008فٗٝا تـٜٛش ملذ ١ٜٓعً ٢غيشاس َذٜٓي ١سَٚيا،
تكاّ فٗٝا املباسٜات ايٛرؼ ١ٝبني أػيخاق راي ٢امليٛت ا ٚييٝع هليز ٙاملباسٜيات غاٜي١
طيي ٣ٛتظييً ١ٝا٭إشٜييا ،٤يف ايٛقييت ايييز ٫ ٟجيييذ فٝيي٘ ايفكييشا ٤طعاَييا ٜظييذ ييٛعِٗا
ٚسٚا " ١ٜايدشٜل" يهٛسَاى َهاسإ ٞاملٓؼٛس ٠عاّ  ،ّ2006اييت تاحذث عٔ س يٌ
ٚابٓيي٘ ٜكـييذإ بيي٬دا ذٜييذٚ ،٠يهُٓٗييا ٜييذخ ٕ٬يف أتيي ٕٛبًييذ غشٜيين بييشد ٙقيياسغ
ٚأَديياس ٙسَادٜييٚ ١فٝيي٘ ظًييِ ٚٚرؼييٚ ١ٝغٝيياب يظييًد ١ايكييإْٛا ٚسٚاٜيي " ١يياٖض أٜٗييا
اي٬عن " ٱسْظت ن ٜٔ٬املٓؼٛس ٠عاّ  ،ّ2011إر تذٚس أريذاث ٖيز ٙايشٚاٜي ١عياّ
 ،ّ 2045بدًييٗا ػيياب َشاٖييل امسيي٘ ٜٚييذ ٚاتييعَٗ ،ييٚٛغ بايٛٝتٛبٝييا ا٫فرتاكيي١ٝ
املعشٚفيي ١بايٛارييٚ ،١فٗٝييا أريياب تش ييع إ ركبيي ١اي ُاْ ٓٝيات َيئ ايكييشٕ ايعؼييش،ٜٔ
ٜٚذخٌ َع فشٜل ؿٌ تًو ا٭يواصَ ،ئ ٜياُهٔ َئ ريٌ تًيو ا٭ريا َ ٞئ ايفشٜيل
ٜعفش ب شٚات طاٚ ،١ً٥يهٔ ٚاٜذ خيفل يف رًٗاٚ ،تٓاٗ ٞايشٚا ١ٜبكااٍ بني أعلا٤
ايفشٜل را ٢املٛتا
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- 11أَا ايشٚا ١ٜايعشبٝي ١امل عاؿيش ٠فكيذ ريزت ريز ٚايشٚاٜيات ايعاملٝي ١يف ٖيزا
ايباب ،فحاٚيت اباهاس عامل افرتاكيَ ٞكايبع َئ ايٛاقيع ،ياكيذّ ؿيٛسَٛ ٠اصٜي١
يييزيو ايٛاقييع ،أ ٚسمبييا َلييت إ عييٛامل ممهٓيي ١اياحكٝييلَ ،يئ ٖٓييا نُٓييت يف
ؿُ ِٝريو ا٭دب ؿٝو ١ؼزٜش ١ٜإصا ٤إَهاْ ١ٝاْٗٝاس اعاُع أ ٚامذاس ٙيف َٗ٣ٛ
املفاطذ ٚاياحًٌ ،فبرا نإ ناٸاب ايٛٝتٛبٝا قذ رًُٛا بعامل َ ياي ،ٞفيبٕ ناياب
ايذٜظييياٛبٝا سأٚا إٔ ٖٓاييييو إَهاْٝييي ١ياحييي ٍٛايٛٝتٛبٝيييا اؿاملييي ١إ رٝيييا ٠فاطيييذ٠
ههُٗييا ايدويياٚ ٠متًٖ٪ييا ايؼييشٚسٚ ،يييٝع ريييو فحظيين ،بييٌ ٖٓايييو َيئ سأ ٣إٔ
اعاُعات اؿاي ١ٝأقشب إ اْٝٗ٫اس َٓٗا إ بًٛغ امل اي ،١ٝفُا تٓد ٟٛعً ٘ٝاؿٝا٠
املعاؿشٜ ٠بعث عً ٢اياؼاٚ ّ٩اٱرباط َٔ ،أ ٌ ريو  ٚيذ أدب ايذٜظياٛبٝا رسٜعي١
يًاعيييبري عييئ اـيييٛف مميييا هييئ إٔ ٜييي ٍٚ٪إيٝييي٘ ايٛاقيييع اؿيييايٚ ،ٞعًٝييي٘ تاحيييٍٛ
ايذٜظاٛبٝا تعبريا عٔ َعاْا ٠اٱْظإ املعاؿش ايزٜٓ ٟاٗب٘ اـيٛف َئ رياٍ اياديٛس
اياكين ايز ٜ ٟظاٗذف رٝاتي٘ قبيٌ ني ٸٌ ػيٚ ،٤ٞيف اعاُعيات ايعشبٝي ٚ ١يذ ا٭دب
ايذٜظيياٛب ٞتشبيي ١غٓٝيي ،١يٓٝدًييل َٓٗييا عيير أخًٝيي ١ا٭دبييا ٤ايييزْ ٜٔضعييٛا إ افييرتاض
عامل أػذ قااَٚ ١أن ش طٛدا ١ٜٚمما ٖ ٛعً ٘ٝاؿاٍ يف فاُعاتِٗ ،رفضِٖ عًي٢
ريو فاُع ٜعاَْ َٔ ٞؼه٬ت تهياد تظاعـي ٞعًي ٢اؿًي ،ٍٛفًيِ جييذ ٖي٤٫٪
فظح ١يٮٌَ ايٛٝتٛب ،ٞفواؿٛا يف خلِ َٛكٛعات ايفظياد ٚايعًيِ ايييت أفليت
إ ايييذَاس ٚاـييشاب ،فُيئ أ ٚايشٚاٜييات ايذٜظيياٛب ١ٝايعشبٝيي ١سٚاٜييَ " ١كاييٌ فخييش
ايييذ "ٜٔيًشٚا٥يي ٞاملـييش ٟفٝؼييش اييييت ْؼييشت يف عيياّ ٚ ،ّ1995قييذ ْؼييش ايهاتيين
إكاف ١هلز ٙايشٚاٜات طت سٚاٜيات أخيشٖٚ ٣ي :ٞأطيفاس ايفيشاعني"" ٚ ،ّ1999غشفي١
ايعٓاٜيييي ١املشنييييض "ٚ ،ّ2008 "٠أبيييي ٛعُييييش املـييييش"ٚ ،ّ2010 ٟعٓييييام عٓييييذ ظييييش
بشٚنًني"  " ٚ ،ّ2011باب اـشٚب"  "ٚ ،ّ2012نٌ ٖزا اهلشا ّ2017 "٤ا
ٜكذّ عض ايذ ٜٔعٝظ ٢منٛر ا خشٳ يًٛٝتظٛبٝا ايعشب ١ٝيف سٚاٜاي٘ " ايٛا ٗي،" ١
إر ٜـييٛس ػخـيي ١ٝطييار  ١تٴكبييٌ عًيي ٢ايكييٚ ِٝتظيياه ش َيئ ايفليياٚ ،ٌ٥تعاكييذ إٔ
ايٓاغ هٝعا ٜفعً ٕٛايفعٌ ْفظ٘ ،غري أْٸٗا طيشعإ َيا تاحي ٍٛإ ايٓكيٝض يياُعٔ
يف املفاطييذ ٚتاٛغييٌ يف ايؼييشٚسٚ ،ايهاتيين مل جيييذ طييب ٬ٝياظييٜٛغ ريييو ايآيياقض
ط ٣ٛتوًٝن ايؼو يٝك ٍٛيف سٚاٜا٘  َٔ":مل ٜؼو مل ٜٓعش َٚئ مل ٜٓعيش مل ٜبـيش
 َٔٚمل ٜبـش بك ٞيف ايعُٚ ٢ايل("ٍ٬عٝظ ٢ق)89ا
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أَييا أبييذ خايييذ تٛفٝييل فٓٝحيي ٛيف سٚاٜايي٘ " يف ممييش ايف٦ييشإ" مييٛا خييش ،إر
ٜـٛس طكٛط ْٝضى كخِ َٔ ايظيُا ٤فيٛم ايٜ٫ٛيات املاحيذ ٠ا٭َشٜهٝي ١يٝيذَشٖا
تييذَريا نيياَٚ ،٬عكيين ٖييزا اؿييذث املشٜييع ٜٴحييين ايليي ٤ٛعيئ طييا٥ش ايهييش٠
ا٭سكيي ،١ٝفٝكيي ّٛأرييذ اؿهيياّ ٚامسيي٘ يف ايشٚاٜيي " ١ايهَٓٛييذإ" باطيياو ٍ٬ريييو
اؿذث ،يٝيعٌ َٔ ايع ّ٬عكٝذٜ ٠فشض عًي ٢ايٓياغ اعآاقٗيا بيايك ،٠ٛإيِ هعيش
َ ٟـيذس َئ َـيادس ايداقيٖٓٚ ،١يا تيرص ػخـي١ٝ
عً ٢طهإ َذٜٓا٘ اطاو ٍ٬أ ٸ
ايؼشقا ،ٟٚايز ٟغاب عٔ ٚع ٘ٝإإش َشض مل ٜاعشف٘ ا٭طبا ،٤فٓٝكٌ إ املؼيف،٢
إييِ ٜٴٓكييٌ بـييٛس ٠غشٜبيي ١إ ريييو ايعييامل املعًييِ ايييز ٟرٴيبييت عٓيي٘ أػييع ١ايؼييُع،
فٝؼيييًُ٘ ايييياعفٔ ،يٝييييذ ْفظييي٘ فيييير ٠يف رييييو ايعيييامل املعًيييِ اييييز ٟههُييي٘
"ايهَٓٛذإ" ا
رييني ْٴكييٌ ايؼييشقا ٟٚإ ريييو ايعييامل املعًييِ ،سأ ٣أْاطييا مل ٜييشٚا ايٓييٛس يف
رٝاتِٗ نًٗاٚ ،نٌٸ َا مسع ٙٛعٓ٘ مل جيض عٓذِٖ اـشافات ٚا٭باطٝيٌٚ ،نيإ
عً ٢ايؼشقا ٟٚإٔ ٜعشٸف ٖي ٤٫٪فٛا٥يذ ايٓيٛس ،إر ٖي ٛايٛرٝيذ اييز ٟس  ٙسأ ٟايعيني،
ٚعاؾ َاُاعا ب٘ َذ ٠ط ،١ًٜٛقبٌ إٔ ٜوٝن عٔ ٚعٜٚ ٘ٝٴٓكٌ إ املؼيفٚ ،٢يهٓي٘ ٫
ٜظييادٝع إٔ ٜفعييٌ ػيي٦ٝا يف عييامل َعًييِ أرييع فٝيي٘ ٚنرْيي٘ أؿييٝن بييايعُٚ ،٢يييٝع
ريو فحظن بٌ نإ َ٬ركا َٔ س اٍ "ايهَٓٛذإ" ٚػشطا٘ ،بعذ إٔ راَ ٍٚش٠
إػيييعاٍ قذاراييي٘ يٝبـيييش ايدشٜيييلٚ ،يف خيييش ا٭َيييش ٜظيييادٝع ايؼيييشقا ٟٚإٔ ًٜاكيييٞ
هاع َٔ ١ايؼيباب ايٓيٛساْٝني ،فٝكيٛدِٖ إ بياٍ ُٖٝاٜ٫يا يٝيًبيٛا ايؼيُع إ
ب٬دِٖ ،يهٔ ايشٚاٜي ١تٓاٗي ٞد ٕٚإدساى ٖيز ٙايواٜي ،١فااؼيب بايظيٛاد ٚاياؼيا،ّ٩
مما جيعٌ ايبدٌ ٜاح ٍٛعئ أٖذافي٘ ايٓٛساْٝي ،١فٝويذ ٚسَيضا يًعًيِ ٚايفظياد ،٭ْي٘
ٜذسى يف ْٗا ١ٜاملداف إٔ َـًحا٘ تاحكل يف ايعًُ ٫ ١يف ايٓٛسا
ٚنزا ايهاتن اؾضا٥شٚ ٟاطيٝين ا٭عيشب يف سٚاٜاي٘ "رهاٜي ١ايعشبي ٞا٭خيري
 " 2084املٓؼييٛس ٠عيياّ  ّ2015بييذاس اٯداب بييريٚت ،ايييزٜ ٟاحييذث فٗٝييا عيئ قًعيي" ١
أَريٚبا" أ ٟا٭ٚسب ١ٝا٭َشٜه ،١ٝايٛاقع ١بني َلٝل ٖشَض ٚايبحش ا٭بش يف ايشبع
اـاي ،ٞبعذ إٔ تعشٸض دّ عامل ايفٝضٜيا ٤املؼيشف عًي ٢تٓفٝيز بشْياَأ قٓبًيْٜٚٛ ١ي١
يف بٓظييًفاْٝا ،ي٬خاديياف يف َديياس "ساٚطيي "ٞبفشْظيياٚ ،قييذ اػييرتنت يف عًُٝيي١
147

ا٫خاداف إ٬إ ١أطشاف " :تؼاد "ٚاملخاف باغاٝاٍ عًُيا ٤اييزس ٠ايعيشبٚ ،ايآعيِٝ
اٱسٖاب ٞايواَضَٚ ،هان اياحكٝل ا٫ؼياد ٟا٭َشٜهي ،ٞاملهًيأ عُاٜي ١دّ
ايزٜ ٟعٌُ يف َفاعٌ ْ ٟٚٛأَشٜه ٞا
يف أإٓييا ٤عًُٝيي ١اخاديياف دّ تكاييٌ ص ٚايي٘ َيئ د ٕٚإٔ ٜعًييِ ،غييري إٔ ايييزٜٔ
أْكزَ ٙٚئ ا٫خادياف عشكيٛا عًٝي٘ ػيشٜدا طيُٓٝاٝ٥ا ٜعٗشٖيا رٝي ،١ؿفيض ٙعًي٢
َاابعييي ١عًُييي٘ يف ايكًعيييٚ ،١يهٓييي٘ ٜهاؼيييأ اؿكٝكييي ١عييئ طشٜيييل ػيييخف امسييي٘
"مسٝث" ايزٜ ٟشطٌ إي ٘ٝػيشٜدا ركٝكٝيا ٜعٗيش َٛتٗيا "ٚ ،مسٝيث " ٖيزا يٛت يف
إرييذ ٣املعيياسىٚ ،يف خييش ا٭َييش ٜيياُهٔ دّ َيئ اهلييشب َيئ ايكًعييٖٚ ١يي ٛييشٜب
مبظيياعذ ٠املٝيييش "ًْظيي "ٕٛؿييذٜل "مسٝييث"ٚ ،نييإ دّ قييذ أْفييزٚ ٙربٝبايي٘ "إٜفييا"
ٚابٓ٘ َٔ ايآع ِٝاٱسٖاب ٞقبٌ إٔ تافيش ايكٓبً ١ايٜٓٚٛي ١ايييت ؿيٓعٗا دّ ياظياعٌُ
كذ اٱسٖابٝنيٚ ،ايشٚا ١ٜنُا ٜش ٣ايبار  ٕٛؿيٛسَ ٠ئ ؿيٛس تيرإش ا٭عيشب بشٚاٜي١
" " 1948٭ٚسٜٚيييٌٚ ،قييييذ َلييي ٢ايهاتيييين ايعشاقييي ٞأبييييذ ايظيييعذا ٟٚيف سٚاٜايييي٘
ايذٜظاٛب ١ٝأٜلا عً ٢خدا ايهاتب ١اٱلًٝض ١ٜػ ًٞٝيف سٚاٜا٘ " فشاْهؼياا ٜٔيف
بوييذاد" يٝبييذأ أرييذاإٗا بٴعٝييذ رييذٚث اْفييياس كييخِ يف رييَ ٞيئ أرٝييا ٤بوييذاد عيياّ
 ،ّ2004ايز ٟساع كحٝا٘ ن ري َٔ ا٭بشٜاَ ،٤يِٓٗ رياسغ فٓيذم ايظيذٜش ببويذاد
رظييٝن قُييذ عفييشٚ ،باهًٝييأ َيئ ص ٚيي ١ايكاٝييٌ دعييا ٤بيياس ٜكيي ّٛس ييٌ ٜييذع٢
ٖيياد ٟايعايياى باظييًِ اؾ ييَٚ ١يئ إييِ دفٓٗيياٚ ،يهٓيي٘ ٜ ٫يياُهٔ َيئ ريييو ،ياؼييٙٛ
اؾ ييث ٚاخييا٬ط أػيي ٤٬ايلييحاٜا اييييت ْكييٌ بعل يٗا إ املؼييف ،٢فُييا نييإ َيئ
ايعااى إ ٫إٔ جيُع أػ َٔ ٤٬ث َافشق ١إِ ٜكٓع ص ١ ٚايكا ٌٝبرْٗا  ١صٗ ٚا،
بعذ إٔ ٜك ّٛبرتنٝبٗا َٔ ذٜذ ٠يٝحـٌ عً ١ ٢ناًَيٚ ١ريني أمتٗيا اناؼيأ
أْٗا ب ٬أْأ ،فزٖن إ َهإ اْ٫فياس يٓٝاك ٞهلا أْفيا هي ٬ٝفا ا ي٘ َئ  ٚي٘
ؿارب٘ يٝظياهُ ٌ بي٘ اؾ ي ١ايييت خياط أ ضاٗ٥يا براعيَٚ ،١يا ريذث بعيذ رييو إٔ
اؾ  ١اخافت فيرٚ ،٠بعذ ريو أخز ٜؼٝع يف ايٓاغ ن ّ٬غشٜن ٜاحيذإ ٕٛفٝي٘ إٔ
كًٛقا قبٝب املٓعش غشٜن اهل ١٦ٝخاسم ايكٜ ،٣ٛعٗش يف أَانٔ َافشق َٔ ١املذ١ٜٓ
يٝوااٍ ايعٓاؿش ا٭َٓ ١ٝيف بوذادا
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يف سٚا" ١ٜرشب ايهًن اي اْ "١ٝيًهاتين ايفًظيدٝين إبيشاْٖ ِٝـيش از ايييت
ْؼييشٖا عيياّ  ّ 2016بايييذاس ايعشبٝيي ١يًعًييْ ّٛاػييش ٕٚبييريٚت ،ٴٜظٳييً ايليي ٤ٛعًيي٢
اياح٫ٛت ايظًب ١ٝيف اعاُع ايعشب ،ٞإر تعٗيش ايشٚاٜي ١ػخـيَ ١ٝعاسكيَ ١ادشفي١
 ٫تًبث إٔ تاح ٍٛإ ػخـ ١ٝفاطذ َٔٚ ،٠إيِ إبيشاص ايٓضعي ١ايٛرؼي ١ٝايييت ٜيٍٚ٪
إيٗٝا اعاُع ا
يف رني ٜظاظًِ ايهاتن ايعشاقي ٞإبيشاْٖ ِٝـيش از يٮطيدٛسٚ ٠اـٝياٍ يف
سٚاٜايي٘ " طييفْ ١ٓٝييٛع ايفلييا ،"١ٝ٥فٝاحييذث عيئ طييف ١ٓٝفلييا ١ٝ٥فٗٝييا أسبييع ٚفييإْٛ
ػخـيي ١ٝعًُٝييٚ ١طبٝييٚ ١دٜٝٓيي ،١تا ٛيي٘ بٗييِ إ ايكُييش يهييِٓٗ  ٚييذَ ٙٚييذَشا،
فلاعٛا يف ايفلا ،٤غري إٔ ايظف ١ٓٝأخريا تياُهٔ َئ اياكياط إػياسَ ٠ئ ا٭سض
َـذسٖا بٌ يف فًظدني احملاً ،١فاػٗٛا إ َـذس تًو اٱػاس ٠بوٝي ١اهلبيٛط،
يهٔ ايؼٝدإ ٜاُ ٌ هليِ يٝفاٚكيِٗ ،فٛٝافيل سنياب ايظيف ١ٓٝعًي ٢ايافياٚض َيا
عذا ايرٚفظٛس دّ ،طبعت ايشٚا ١ٜيف َ٪طظ ١إا٥ش ايعـاَ ٞعاّّ 2012ا
عياّ 2015

يف سٚا " ١ٜعٴداسد" حملُذ سبٝع اييت ؿذست عٔ داس ايآٜٛش ببريٚت
ّٜ ،احيييذث ايهاتييين عييئ عدييياسد ٖٚييي ٛكييياب ػيييٗذ اْيييذراس ايؼيييشط ١يف ٜٓييياٜش
ٚ ،ّ 2011بعييذ صَيئ تكييع َـييش ؼييت ارييا ٍ٬غيياَض ،ياايي ٛايؼييشط ١ايكذ يي١
َكا ١َٚا٫را ٍ٬يف ايكاٖش ،٠بعذ إٔ تاح ٍٛإ أط ٍ٬خشب ١ا
ٚيف سٚا " ١ٜاؾًٚ ٌٝايـعًٛى " حملُذ طامل ٜذٚس ني ّ٬ايهاتين ري ٍٛقشٜي١
أْؼرٖا عفش ايفاسغ ايزٖ ٟشب َٔ ا٭ْذيع بعذ طكٛطٗا إ ايكاٖش ،٠إِ رٖين
إ ايـحشا ٤يٝبين تًيو املذٜٓيٚ ١ههُٗيا ٖيٚ ٛأ٫ٚد ،ٙإ إٔ ٜـيٌ إيٗٝيا اؾًٝيٌ
ؿف ٞايذٚ ٜٔايـعًٛى ايز ٟرام أؿٓاف ايعًِ ٚايعزاب يف رٝات٘ ،يياُعٔ ايشٚاٜي١
يف اؿذٜث عٔ ظٛاٖش ايعًِ ٚا٫طابذادا
ٚيف سٚا" ١ٜايدابٛس" يٓظُ ١عبذ ايعضٜض املٓؼٛس ٠عاّ  ،ّ2014اييت ؿذست عٔ
داس ايآٜٛش ،تاحذث عٔ طابٛس ايبٛاب ١أ ٟهاعيَ ١ئ ايٓياغ اييزٜ ٜٔايُعي ٕٛأَياّ
ايبٛاب ١يٝحـًٛا عً ٢تـاسٜب َٓٗا ملُاسط ١رٝاتِٗٚ ،قذ اْليِ إ ايديابٛس أْياغ
َابا ٕٜٛٓيف ايدبٝعٚ ١املظا ٣ٛا ٫اُاعٚ ٞاي كايف ،نُيا إٔ يهيٌ ٚاريذ أٖذافي٘
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َٚواصٜيي٘ٚ ،رييني ٜـيياب هٝيي ٢بدًييل ْاسٜييَ ١يئ قبييٌ رييشاغ ايبٛابيي ٫ ١أرييذ هييشى
طانٓاَ ،ع إٔ طًد ١ايبٛابي ٫ ١تعاقين َئ ٜكيشس اْ٫ظيحاب َئ ايديابٛسٚ ،تشَيٞ
ايشٚا ١ٜإ إٔ ٖٓايو ايه ري ممٔ دعِ ا٫طابذاد َئ خي ٍ٬ا٫طاظي ّ٬إ أٚاَيش
املظابذٜٔا
يف سٚاٜييي" ١سٚا٥ييي ٞاملذٜٓييي ١ا٭ "ٍٚيعُيييش ريييارم املٓؼيييٛس ٠عييياّ  ،ّ2014هييياٍٚ
ايهاتييين تكًٝيييذ ًَاييي ٕٛيف " ايفيييشدٚغ املفكيييٛد"َٓ ،دًكيييا َييئ فهيييش ٠ؼهيييِٝ
ايؼييٗٛات يف اؿهييِ بـييٛس ٠ؽييايأ املييريٛفٚ ،باملكابييٌ تلييع املظييًُات َٛكييع
تظا ،ٍ٩نُا متعٔ يف اْاكاد ايظًد ١ا٭ب ١ٜٛاملفشٚكي ١عًي ٢ا٭ػيخاق َٓيز تفياب
ٚع ِٗٝيف اؿٝا٠ا
أَا سٚا" ١ٜاطاخذاّ اؿٝا" ٠٭بذ ْيا  ٞاملٓؼيٛس ٠عياّ  ،ّ2015فااحيذث عئ
َذ ١ٜٓايكاٖش ٠بٛؿفٗا َهاْا دٜظاٛبٝا فاطذا ت ٍٚ٪إ اْٝٗ٫اس فير ،٠إِ ٜعيشض
ايهاتن رنشٜات بدً٘ فٗٝا ،إر بذأت تٗين عًي ٢املذٜٓي َٛ ١يات َئ ايشٜياع ايييت
تييذَش املذٜٓييٜ ،١ـييحبٗا استفييار ػييذٜذ يييذس ات اؿييشاسٚ ،٠بعييذ ريييو تٓؼيير َذٜٓيي١
أخش ٣عً ٢أْكاكٗا تظُ ٢ايكاٖش ٠اؾذٜذ ،٠يااح ٍٛايشٚاٜي ١إ طيشد ؿهاٜيات
ايٓاغ ايبظدا ٤ممعٓ ١يف نؼأ اؾاْن ايظٛدا ٟٚيف املذٚ ،١ٜٓإبيشاص َيا ٜيذٚس يف
اـفا ٤يف أإٓا ٤ايٓٗاسَٚ ،ع تٛقأ َرت ٚايكاٖش ٠يف ايظاع ١اؿاد ١ٜعؼش ٠ي ٬ٝترص
ايشٚا ١ٜاؾاْن املهبٛت رٝث متٛس ايٓظياٚ ٤ايش ياٍ  ٫ؼيشنِٗ طي ٣ٛايؼيٗٛات
اييت تدًل ؿًٗٗٝا يف ايًٝيٌ ،مميا ٜؼيري إ تؼي ٙٛاييشٚع اٱْظياْ ،١ٝنُيا ػيٖٛت
املعيياٖش املادٜيي ١يف َذٜٓيي ١ايكيياٖش ٠عظيين سٜ٩يي ١بدييٌ ايكـيي ١اييييت ٜشاٖييا يف ْٗاٜيي١
ايكببا
ٚيف سٚا " ١ٜاؿكٌ ايـبار "ٞحملُٛد ايٛسداْ ٞاملٓؼٛس ٠عياّ  ّ2013تـيٜٛش مليا
رييذث يف ٜٓ 25يياٜش  ّ2011يف َـييش ،فُٝييا تظييُ ٘ٝايشٚاٜيي ١ؼدييِ قيي٬ر اـييٛف
ٚترطٝع رشنات ػباب ١ٝذٜذ ٠يف َـش ا
ٚسمبا ناْت سٚا ١ٜفٛص ٟرٜبإ " أٚس ٌٜٚيف ايليار ١ٝاؾٓٛبٝي "١ايـيادس ٠عئ
داس اٯداب عيياّ َ ،ّ2017يئ أرييذث ايشٚاٜييات اييييت تهًُييت عًيي" ٢ايذٜظيياٛبٝا" يف
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اعاُع ايعشب ،ٞإر ؿٛس فٗٝيا ايهاتين َشرًيَ ١يا بعيذ عياّ  ،ّ2006يف ايليار١ٝ
اؾٓٛبٝيي ١يف بييريٚتٖٚ ،ييَ ٞهييإ َهيياغ بايظييهإ ايفكييشا ٤املُٗؼييني ،فبدييٌ
ايشٚا ١ٜػاب َٔ تًو ايلارٜ ١ٝبٝع املا ٤امس٘ بيٛدٜ ،٠عيٝؽ َيع ٚايذتي٘ ايعييٛص،
ٚقيذ تٓكييٌ يف رٝاتيي٘ بييني َٗئ كاًفيي ١بعييذ إٔ نييإ با٥عيا يًُييا ٤ايـييا يًؼييشب،
عٌُ يف َكٗ ٢يٝكذّ ايٓشا  ٌٝيًضباٚ ،ٔ٥سمبا بًٗا إ بٛٝت بعض ا٭غٓٝا٤ا
تكييأ ايشٚاٜيي ١عًييَ ٢فاطييذ ا٭َهٓييَ ١يئ خيي ٍ٬رشنييات بدًييٗاٚ ،تـييٛس
طًبٝات اعاُع ٚايفٛك ٢ايعاسَٚ ١ايليٝأ ٚايٓفاٜات ٚا٭َانٔ املٛب ٠٤ٛايكيزس،٠
نُيييا تـيييٛس ا٫مييي ٍ٬ا٭خ٬قيييٚ ٞغٝييياب ايكييياْٚ ٕٛطيييٝدش ٠اييييافهري اـيييشايف
ٚايدا٥فٚ ،١ٝايشٚا َٔ ١ٜايٓار ١ٝايفٓ ٫ ١ٝؽًيف هليا يوي ١طيً ،١ُٝ٭ْٗيا تعاُيذ عًي٢
املضا ١ ٚبني ايعاَٚ ١ٝايفـح٢ا
َٚئ املٓاطيين ٖٓييا إٔ ْييزنش ٖٓييا إٔ ايٓكيذ ا٭دبيي ٞقييذ قـٸييش يف تـييٓٝأ ٖييزٙ
ا٭عُاٍ ،مما ٜؼري إ ؽًف٘ عٔ سنن ايشٚا ١ٜايعشب ١ٝاملعاؿش ٠ايييت باتيت تٓياصر
ايشٚاٜيي ١ايعاملٝيي ١يف َٛكييٛعاتٗا اؿٜٛٝيي ١اؾذٜييذٚ ،٠عًٝيي٘ فييبٕٸ ايذاسطييني احملييذإني
ْادسا َا ايافاٛا إ دساطٖ ١ز ٙا٭عُاٍ(َ ،)7ع أْٸٗا تكذّ إكافات أدب ١ٝممٝضَٔ ٠
ػييرْٗا تٛطييٝع اعيياٍ ايبح يي ٞيذاسطيي ٞاٯداب اؿذ ٜييٚ ،١ريييو أَييش َٗييِ ٖيي ٛيف
ركٝكا٘ َٔ اػرتاطات ايٓكذ ا٭دب ٞايزٜ ٟياعني عًٝي٘ َاابعي ١املظياس اييز ٟتظيًه٘
ايشٚاٜيي ١املعاؿييش ،٠بعييذ إٔ مشًييت أمييا ٤كاًفييٚ ،١اطيياداعت عييل اْ٫اُييا ٤إ
عـشٖاٚ ،قذ ق ٌٝهلزا ايظيبن إْٗيا دٜيٛإ ايعـيش اؿيذٜثَٚ ،يا هئ اٱػياس٠
إي ٘ٝيف ٖزا ايظٝام ،بعٝذا عٔ اياـٓٝأ ايزْ ٟاهًِ عًٖٓ ٘ٝا ،إٔ بعض ا٭عُاٍ
ايشٚا ١ٝ٥اييت أػشْا إيٗٝا ْفا قيذ ٚقعيت يف قعيٛسات ايًوي ١أقـيذ أْٗيا اطياُشأت
بعض ايًٗيات ايعاَ ١ٝيف اياعبري عٔ أريذاإٗاٖٚ ،يز ٙظياٖش ٠خديري٫ٚ ،٠طيُٝا يف
غٝاب ايظًد ١ايٓكذ ،١ٜياعٛد َظري ١ايًو ١بٓا إ أٚا ٌ٥ايعـش اؿذٜث ،رني ظٗش
ايآيياصر بييني إ٬إيي ١تٝيياسات بؼييرٕ ايًويي ١اييييت ييش ٣فٗٝييا ايٓ ييش اؿييذٜث  :ا٭ٖ :ٍٚييِ
ا٭صٖشٜيي ٕٛايييز ٜٔتؼييذدٚا يف يويي ١اياييريٝأ ٚايرتهييٚ ١ايٓؼييشٚ ،دعييٛا إ ا٫عاُيياد
عً ٢ايًو ١ايعشب ١ٝايفـٝح ١عً ٢ايٓظل اييز ٟنيإ طيا٥ذا يف ْاياب أَيشا ٤ايهيّ٬
ٚايبًواٚ ٤أؿحاب ايًظٔ ٚايفـحا َٔ ٤ايعشب ايكذَا٤ا
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ٚاي اْ ِٖ :ٞاملعاذي َٔ ٕٛخشجي ٞاؾاَع ١املـش َٔٚ ١ٜاملي كفني اييز ٜٔدعيٛا
إ اطاعُاٍ ايًو ١ايعشب ١ٝاملٝظش ٠اييت تاٛخ ٢ايظيٗٛيٚ ١ايٛكيٛع ٚيف ايٛقيت ْفظي٘
ؼيا فغ عًي ٢قٛاعيذ ايًوييٚ ١ايٓحيٚ ،ٛتٓير ٣عئ اياهًييأ ٚايوًيٚ ٛتايٓين ا٭طييايٝن
ايبذٜعٚ ١ٝايضخاسف ايًفع١ٝا
ٚاي ايييثٖ :ييِ ايعيياَ ٕٛٝايييز ٜٔدعييٛا إ اياعييبري بايًييٗيات ايعاَٝيي ٫ٚ ١طييُٝا
املـش ١ٜيف اياريٝأ ايرتهٚ ١ايٓؼشا
ٚناْت ايوًب ١يف ٖزا امللُاس يًُعاذيني ،إر لحٛا يف اطاعُاٍ يويَٝ ١ظيش٠
بعٝذ ٠عئ اياعُٸيٌ ٚاياهًيأ َٚاحيشسَ ٠ئ ايكٝيٛد ايؼيهً ،١ٝفخًـيت يًٓ يش عًي٢
أٜذ ِٜٗيو ١طًك ١ر ١ٝقادس ٠عً ٢اياعبري عٔ ايكلاٜا اؾذٜيذ ٠بٝظيش ٚطيٗٛيٚ ،١قيذ
بييشصت تًييو ايًوييْ ١اؿييع ١يف ايـييحاف ١املـييش ١ٜعًيي ٢مييٚ ٛاطييعٚ ،نييإ َيئ أٖييِ
أعَٗ٬ا ايؼ ٝقُذ عبذٚ ٙتًُٝزَ ٙـدف ٢يدف ٞاملٓفًٛط ٞا
َيئ أ يييٌ ريييو ناْيييت ٖٓاييييو را ييًَ ١حييي ١إ تـييٓٝأ ا٭عُييياٍ ايشٚاٝ٥ييي١
املعاؿش ٫ ،٠يٛكعٗا يف َهاْٗيا اي٥٬يل فحظين ،بيٌ ياكي ِٝيواٗيا فُٝيا ٜـين يف
ت بٝت ايُٓٛرب ايًو ٟٛايزَ ٟلت ٚفك٘ ايهااب ١ايٓ شٜي ١بدشٜيل املعايذيني َئ بيا٤
ايٓ ش ايعشب ٞاؿذٜث أقـذ ايؼٝب قُذ عبذٚ ٙتًُٝز ٙاملٓفًيٛطَٚ ٞئ تبعُٗيا يف
اطاعُاٍ ايًو ١ايعشب ١ٝاملٝظيش ٠يف ايعـيش اؿيذٜثٚ ،يف ايٛقيت ْفظي٘ إبيشاص اْين
اياٛاؿٌ ا٭دب ٞبني ايشٚا ١ٜايعشبٚ ١ٝا٭دب ايعيامل ،ٞإر بيشصت طٛابيع رييو اياٛاؿيٌ
ٚاكحا  ٫ٚطُٝا يف سٚاٚ ١ٜاطٝين ا٭عشب " رها ١ٜايعشب ٞا٭خري" ايييت تيرإش فٗٝيا
بشٚا ١ٜأٚسٚ ،)1948( ٌٜٚيف سٚا ١ٜفٛص ٟرٜبإ " أٚس ٌٜٚيف ايلار ١ٝاؾٓٛبٚ ،"١ٝيف
سٚاٜييي ١أبيييذ ايظيييعذا " ٟٚفشاْهؼييياا ٜٔيف بويييذاد" ايييييت تيييرإش فٗٝيييا بايهاتبييي١
اٱلًٝض ١ٜػًٞٝا
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إحاالت مسجعية:

َ - 1ييٛس ،تَٛييياغ ( ٜٛتٛبٝيييا) ط1تكيييذ ِٜاؿظيييين َعيييذْ ٟؼيييش فييياسٚغ يًٓؼيييش
ٚاياٛصٜع ّ2015ا
 - 2أف٬ط ( ٕٛهٗٛس ١ٜأف٬ط )ٕٛدساطٚ ١تشه ١دا ف٪اد صنشٜا ّ1985ا

 - 3ايفيياساب ( ٞسا ٤أٖييٌ املذٜٓيي ١ايفاكييً ) ١ؼكٝييل أيييبري ْييادس ْؼييش داس ايؼييشٚم
بريٚت ّ2002ا
ٖ - 4ظهً، ٞايذٚغ(ايعامل ايدشٜأ) تشه ١قُٛد قُٛد ايكاٖشّ1946 ٠

 - 5أَييني ،أبييذ  ٚصنيي ٞلٝيين قُييٛد (قـيي ١ايفًظييف ١ايْٛٝاْٝيي )١طبييع داس
ايهان املـش ١ٜبايكاٖش ٠طّٓ1935 ١ا
 - 6تٛفٝل ،أبذ خايذ ( ٜٛتٛبٝا) ْؼش داس َريٜت ايكاٖشّ2008 ٠

ْ - 7ؼشت ايبار  ١فاطُ ١بش هياْ ٞع يا ْكيذٜا بعٓيٛإ" ايذٜظياٛبٝا يف ايشٚاٜي١
ايعشبٝيي ١املعاؿييش – ٠قييشا ٠٤يف سٚاٜيي ١أٚسٜٚييٌ يف ايلييار ١ٝاؾٓٛبٝيي " ١يف يٛصٟ
رٜبيييإ ،فًييي ١إكيييا٤ات ْكذٜييي ١ايعيييذد  29راس  ،ّ2018إكييياف ١إ َكيييا٫ت
ؿيييحفٝ ٚ ١ٝيييض ٠ناملكايييي ١ايييييت ناباٗيييا رٓيييإ عكٝيييٌ بعٓيييٛإ"أدب امليييذٕ
ايفاطييذ "٠يف ؿييحٝف ١ايعييشب اٱيهرتٚسْٝييَٚ ،١ييا نابيي٘ عبييذ عًيي ٞرظيئ
بعٓٛإ" متعٗشات ايذٜظياٛبٝا يف ايشٚاٜي ١ايعشاقٝي " ١يف شٜيذ ٠ايـيباعَٚ ،يا
نابيي٘ طييٝذ قُييٛد رظيئ بعٓييٛإ "ظيياٖش ٠سٚاٜيي ١ايذٜظيياٛبٝا يف َـييش اٯٕ"
املٓؼٛس ٠يف فً ١ا٭ٖشاّ ايذ كشاط ١ٝايعذد  74يعاّ ٚ ،ّ2019غريٖاا
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الفصل الجاني عصس:
أدب الواقع املسيس"الديستوبيا " وآفام العله
يف قصص (خلف اجلدزان املعتنة) لطالب عنسان
َ - 1ليي ٢ناٻيياب أدب اـٝييياٍ ايعًُيي ٞيف طٴييبٌ َاؼيييعبٖٚ ،١ييِ ٜعييياؾٕٛ
َٛكييٛعات أسادٚا َيئ خ٬هلييا ترطييٝع ؿٴيي٣ٛٶ تفييشم أدبٗييِ عيئ اٯداب اياكًٝذٜيي،١
٫ٚطييُٝا يف ايفئٸ ايكــييٚ ٞايشٚا٥ييٚ ،ٞبييات َيئ ايظييٌٗ ايٝيي ّٛايهيي ّ٬عًيي ٢تًييو
ايـټ ٣ٛبٛؿفٗا خـا٥ف تؼري إ مسات خاؿ ١يف ريو ا٭دبٚ ،عَ٬ات تٛػيو
إٔ تٓر ٣ب٘ بعٝذا عٔ فا٫ت اٯداب املعشٚف ،١نا٫عاُاد عًي ٢ايٓٸعشٜيات ايعًُٝي١
ٚقييا٫ٚت اطاؼييشاف املظيياكبٌٚ ،اطييرت ار املاكيي ٞايظييحٝلٚ ،تفظييري ايعييٛاٖش
با٫عاُييياد عًييي ٢املعًَٛيييات املخرٜيييٚ ١اٯ٫ت ايذقٝكيييٚ ١اؿٛاطيييٝن ٚغريٖيييا َييئ
اياكٓٝاتٚ ،يف ايٛقت ْفظ٘ َٝيضت اٯداب ايعًُٝيْ ١فظيٗا عئ اـٝياٍ ايبعٝيذ اييزٟ
سنباييي٘ ا٭طييياطري ٚاـشافيييات ٚطيييا٥ش ايٓاا يييات ايفٓٝييي ١املظيييُا ٠بييييي "ايفآاصٜيييا"،
ٚؿحٝب أْٸٗا تٛطًت باـٝاٍ إ ٫أْٸ٘ خٝاٍ ٜاٛخ ٢اٱقٓار ،إر أدب اـٝاٍ ايعًُ٫ ٞ
خياطن اي ٛذإ مبكيذاس كاطباي٘ عكيٌ ايكياس ،٨فُئ ٚطيا ً٘٥اٱقٓاعٝي ١اعاُيادٙ
عًيي ٢ايٓٸعشٜييات ايعًُٝييٚ ١املعيياسف ايذقٝكييٚ ١اياـييٛسات املذٖؼيي ١اييييت قييذ ػييٛصٴ َييا
تٛؿييًت إيٝيي٘ ايعًيي ّٛاؿذ ٜيي٫ٚ ،١طييُٝا عًيي ّٛايفليياٚ ٤ايب٦ٝييٚ ١ايييزسٚ ٠اؿاطييٛب،
ٜلاف إ ريو أْٸ٘ ٜاٛخ ٢ايظٸبل يف فا٫ت ايعً ّٛاملخاًف ،١هلزا قياّ عًي ٢ايآبټي٪
ٚا٫طابـييياسٖٚ ،يييزا ٜلييياٖ ٞاييييش ٣٩يف اٯداب اياكًٝذٜيييٚ ،١خيايفٗيييا يف ايٛقيييت
ْفظ٘ ،إر ايآب ٪يف أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞقا ِ٥عًي ٢ؼًٝيٌ ايعيٛاٖش بدشٜيل ايٛطياٌ٥
ايعًُٚ ١ٝاملعياسف اياخــيٚ ،١ٝا٫طياعاْ ١بياملخارات ٚايٓٸعشٜيات ٚاٯ٫ت ايذقٝكي١
ٚا٭ ٗض ٠ايزنٝٸ ،١مما جيعٌ َٓ٘ فٓٸا كاًفا عٔ فٓ ٕٛايكف عاَ١ا
155

 - 2تف يشٸر أدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞفشٚعييا ػيياٚ ،٢مل ٜها يأٹ ناٸابيي٘ مبعاؾيي١
َؼيييه٬ت ايب٦ٝيييٚ ١كييياطش اياًيييٛث َٚظيييا ٌ٥ايفلييياٚ ٤ايهٛانييين ٚاملخًٛقيييات
ايعيٝبييٚ ١ايشٜبٛتييات ٚعًييِ ايٛساإييٚ ١طييا٥ش املؼييه٬ت اياكٓٝٸييٚ ١املعشفٝٸيي ١املعاؿييش،٠
ٚإْٸُا طبحت خٝا٫تِٗ ياَ٬ع َؼه٬ت ايظٝاطٚ ١اعاُع ٚا٫قاـاد ،فعٗيشت
اػاٖييات تاخٝييٌ ػييهٌ اؿهييِ ٚتٓعيي ِٝاعاُعييات ،فُٝييا عٴييشف بييردب اـٝيياٍ
ايظٝاط ،ٞايزٜ ٟظاًِٗ َا لِ عٔ اـٝاٍ ايظٝاط ٞايزٚ ٟٴظِّأ يايياٚص ا٭صَيات
ايظٝاطيي ١ٝيف اعاُعيياتٚ ،اٱطييٗاّ يف ٚكييع ا٫طييرتاتٝيٝات ٚاـديي يااييياٚص
ا٭ْعُي ١ايظٝاطي ١ٝكيياطش اؿيشٚب َٚؼيه٬ت اٱسٖييابٚ ،إجيياد ٚطياْ ٌ٥ا عيي١
ياٛفري ا٭َٔ ٚؼكٝل ايعذايٚ ١املظاٚا)1( ٠ا

 - 3اْديييي ٣ٛأدب اـٝيييياٍ ايظٝاطييييَٓ ٞييييز بذاٜيييي ١ايكييييشٕ ايعؼييييش ٜٔعًيييي٢
ايذٜظييياٛبٝا٫ٚ ،طيييُٝا يف سٚاٜييي( ١ايعكييين اؿذٜذٜييي )١ؾييياى يٓيييذٕ املٓؼيييٛس ٠عييياّ
ٚ ،ّ1908سٚا ٫ ( ١ٜهٔ إٔ هذث ٖزا ) يظٓهًري ييٜٛع  ،ّ1935بٝيذ إٔٸ أدب
اـٝاٍ ايظٝاط ٞعاَ ١ترؿًت َ٬ق٘ َٓز ايكيشٕ ايظيابع عؼيش َيع ظٗيٛس سٚاٜي" ١
ايعييامل اٯخييش" يًهاتيين اٱلًٝييضٛ ٟصٜييأ ٖيي ٍٛاييييت ْؼييشت يف عيياّ  ،ّ1607إييِ
ظٗيييشت بعيييذٖا سٚاٜييي( ١سرييي٬ت غيييٛيٝفش) ؾْٛاإيييإ طيييٜٛفت عييياّ ٚ ،ّ1726سٚاٜييي١
(ناْذٜذ) يفٛياريٚ ،ّ1759سٚا( ١ٜنٛخ ايعِ تي )ّٛهلاسبٝيت باؼيش طيا ٛعياّ 1852
ّٚ ،إِ تٛايت ايشٚاٜات ايذٜظاٛب ١ٝبعذ ريو فعٗيشت سٚاٜي "1948 " ١ؾيٛسب أٚسٜٚيٌ
عيياّ  ٚ ،ّ1949سٚاٜيي " ١فٗشْٗاٜييت  "451يييشا ٟبشادٜييش ٟاملٓؼييٛسٚ ،ّ1953 ٠تٓييذسب
ؼيت املٓحي ٢ايذٜظياٛب ٞسٚاٜييات ني ري ٠يذا َٓٗيا سٚاٜيي" ١إٜشٖي "ٕٛيـيُ ٌٝ٥ٛباًييش
اييت ْؼشت عاّ ٚ ،ّ1872سٚا " ١ٜايفرت ٠احملذٚد "٠٭ْا ْٞٛتشٚيٛب اييت ْؼشت عياّ
 ٚ ،ّ 1882سٚاٜيي " ١ميئ" يًهاتيين ايشٚطييٜ ٞفوييٝين صاَٝيياتني ،اييييت ْؼييشٖا عيياّ
 ٚ ،ّ 1926سٚاٜي" ١عيامل ذٜيذ يش " ٨يًهاتين اٱلًٝيض ٟاييذٚغ ٖظيهً ٞايييت
ْؼشٖا عاّ  ٚ ، ،ّ1931سٚاَ" ١ٜضسع ١اؿٛٝإ" ؾٛسب أٚس ٌٜٚاملٓؼيٛس ٠عياّ 1936
ّٚ ،سٚا " ١ٜايدشٜل" يهٛسَاى َهاسإ ٞاملٓؼٛس ٠عاّ ٚ ،ّ2006سٚا " ١ٜاٖض أٜٗيا
اي٬عن " ٱسْظت ن ٜٔ٬املٓؼٛس ٠عاّ  ّ2011ا
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َٝ - 4ييييضت ""ايذٜظيييياٛبٝا" ْفظييييٗا بيييياياعبري عيييئ َٛكييييٛعات فييييشد ٠عيييئ
اٱْظيياْٚ ،١ٝأَعٓييت يف تـييٜٛش ظييٛاٖش ا٫مديياط يف اعاُعييات ايبؼييش ،١ٜنُييا
تٓاٚيت ايٓٸعِ ايظ ٝاطيٚ ١ٝا٫قاـيادٚ ١ٜايبٝ٦ٝي ١يف طًظيًَ ١ئ ا٭عُياٍ ا٭دبٝي ١ايييت
تٓلِ إ أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞبدشٜك ١تٓب ٪رذٚث ايهٛاسث اييت هئ إٔ تيٓيِ
عٔ اياًٛث ايب ٞ٦ٝأ ٚا٫مذاس ا٭خ٬قَٚ ،ٞا هٔ إٔ خيًف٘ نٌٸ ريو َٔ ْاا٥أ
طًب ١ٝتاٗذد رٝا ٠ايبؼيش ،١ٜطيٛا ٤أنيإ رييو يف ايٛاقيع أّ يف املظياكبٌٖٓٚ ،اييو
فيياسم بييني أدب "ايذٜظيياٛبٝا" ٚأدب " ْٗاٜيي ١ايعييامل " ،إر ٜاحييذث أدب "ْٗاٜيي ١ايعييامل"
عييئ نيييٛاسث طبٝعٝييي ١تفلييي ٞإ ايكليييا ٤عًييي ٢ايعيييامل نايفٝلييياْات ٚاييييض٫صٍ
ٚايعٛاؿيييأ ٚاؿيييدذاّ ايهٛانييين ٚاْؼيييداس ايٓٝييياصى ٚغيييري رييييو َييئ ايعيييٛاٖش
ايدبٝع ،١ٝيف رني ٜاحذث " أدب ايذٜظاٛبٝا" عٔ نٛاسث ؼٌ بايبؼشَ ١ٜئ يشا٤
ا٫مييي ٍ٬ا٭خ٬قيييٚ ٞايفظييياد ٚايعًيييِ ا ٫اُييياعٚ ٞايظٝاطيييٚ ٞاْاؼييياس ايفٛكييي٢
ٚاٱبارٚ ١ٝاملخذسات ٚايكاٌا

 - 5رييزت ايشٚاٜيي ١ايعشبٝيي ١املعاؿييش ٠رييز ٚايشٚاٜييات ايعاملٝيي ١يف ٖييزا ايبيياب،
فحاٚيت اباهاس عيامل افرتاكيَ ٞكايبع َئ ايٛاقيع ،ياكيذّ ؿيٛسَٛ ٠اصٜي ١يي٘ ،أٚ
سمبيا َلييت إ عيٛامل ممهٓيي ١اياحكٝييلَ ،ئ ٖٓييا نُٓيت يف ؿييُ ِٝريييو ا٭دب
ؿيييٝو ١ؼزٜشٜييي ١إصا ٤إَهاْٝييي ١اْٗٝييياس اعاُيييع أ ٚاْوُاطييي٘ يف َٗييي ٣ٛاملفاطيييذ
ٚاياحًيييٌ ،فيييبرا نيييإ ناٸييياب ايٛٝتٛبٝيييا قيييذ رًُيييٛا بعيييامل َ ييياي ،ٞفيييبٕٸ ناٸييياب
ايذٜظاٛبٝا ايعشب ١ٝسأٚا إٔٸ ٖٓايو إَهاْ ١ٝياح ٍٛايٛٝتٛبٝا اؿامل ١إ رٝا ٠فاطذ٠
ههُٗييا ايدويياٚ ٠متًٖ٪ييا ايؼييشٚسٚ ،يييٝع ريييو فحظيين ،بييٌ ٖٓايييو َيئ سأ ٣إٔٸ
اعاُعات اؿاي ١ٝأقشب إ اْٝٗ٫اس َٓٗا إ بًٛغ امل اي ،١ٝفُا تٓد ٟٛعً ٘ٝاؿٝا٠
املعاؿشٜ ٠بعث عً ٢اياؼاٚ ّ٩اٱرباط َٔ ،أ ٌ ريو  ٚيذ أدب ايذٜظياٛبٝا رسٜعي١
يً اعيييبري عييئ اـيييٛف مميييا هييئ إٔ ٜييي ٍٚ٪إيٝييي٘ ايٛاقيييع اؿيييايٚ ،ٞعًٝييي٘ تاحيييٍٛ
ايذٜظاٛبٝا تعبريا عٔ َعاْا ٠اٱْظإ املعاؿش ايزٜٓ ٟاٗب٘ اـيٛف َئ رياٍ اياديٛس
اياكين ايزٜ ٟظاٗذف رٝاتي٘ قبيٌ ني ٸٌ ػيٚ ،٤ٞيف اعاُعيات ايعشبٝي ٚ ١يذ ا٭دب
ايذٜظيياٛب ٞتشبيي ١غٓٝيي ،١يٓٝدًييل َٓٗييا عيير أخًٝيي ١ا٭دبييا ٤ايييزْ ٜٔضعييٛا إ افييرتاض
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عامل أػذ قااَٚ ١أن ش طٛدا ١ٜٚمما ٖ ٛعً ٘ٝاؿاٍ يف فاُعاتِٗ ،رفضِٖ عًي٢
ريو فاُع ٜعاَْ َٔ ٞؼه٬ت تهياد تظاعـي ٞعًي ٢اؿًي ،ٍٛفًيِ جييذ ٖي٤٫٪
فظح ١يٮٌَ ايٛٝتٛب ،ٞفواؿٛا يف خليِ َٛكيٛعات ايفظياد ٚايعًيِ ٚايكايٌ ايييت
أفلت إ ايذَاس ٚاـشاب ،فُٔ أقذّ ايشٚاٜات ايذٜظياٛب ١ٝايعشبٝي ١سٚاٜيَ " ١كايٌ
فخش ايذ "ٜٔيًشٚا ٞ٥املـش ٟفٝؼش اييت ْٴؼشت يف عاّ ٚ ،ّ1995قذ ْؼش ايهاتين
إكاف ١هلز ٙايشٚاٜات طت سٚاٜيات أخيشٖٚ ٣ي :ٞأطيفاس ايفيشاعني"" ٚ ،ّ1999غشفي١
ايعٓاٜيييي ١املشنييييض "ٚ ،ّ2008 "٠أبيييي ٛعُييييش املـييييش"ٚ ،ّ2010 ٟعٓييييام عٓييييذ ظييييش
بشٚنًني"  " ٚ ،ّ2011بياب اـيشٚب"  "ٚ ،ّ2012نيٌ ٖيزا اهليشا ،ّ2017 "٤نُيا
أؿذس ايشٚا٥ي ٞايعشاقي ٞسٚاٜاي٘ " طيفْ ١ٓٝيٛع ايفليا "١ٝ٥عياّ  ،ّ2009يف ريني قيذٸّ
ٜٛطييأ عييض ايييذ ٜٔعٝظيي ٢منٛر ييا خيشٳ يًذٜظيياٛبٝا ايعشبٝيي ١يف سٚاٜايي٘ " ايٛا ٗيي،" ١
ٚأطييِٗ أبييذ خايييذ تٛفٝييل يف ٖييزا ايبيياب يف سٚاٜايي٘ " يف ممييش ايف٦ييشإ"ٚ ،نييزا
ايهاتيين اؾضا٥يييشٚ ٟاطييٝين ا٭عيييشب يف سٚاٜايي٘ "رهاٜييي ١ايعشبيي ٞا٭خيييري " 2084
املٓؼيييٛس ٠عييياّ َٚ ،ّ2015لييي ٢ايهاتييين ايعشاقييي ٞأبيييذ ايظيييعذا ٟٚيف سٚاٜاييي٘
ايذٜظاٛب ١ٝأٜلا عً ٢خدا ايهاتب ١اٱلًٝض ١ٜػ ٢ًٝيف سٚاٜا٘ " فشاْهؼياا ٜٔيف
بوييذاد"عاّ  ،ّ2013نُييا أؿييذس ايهاتيين ايفًظييدٝين إبييشاْٖ ِٝـييش از سٚاٜايي٘
ايذٜظاٛب" ١ٝرشب ايهًن اي اْ "١ٝاملٓؼٛس ٠عاّ  ، ،ّ2016إِ تبع٘ ايشٚا ٞ٥املوشبيٞ
قُييذ سبٝييع يٝـييذس سٚاٜايي٘ (عديياسد) عيياّ ٚ ،ّ2015حملُييذ طييامل سٚاٜيي ١دٜظيياٛب١ٝ
بعٓييٛإ " اؾًٝييٌ ٚايـييعًٛى "ٚ ،يٓظييُ ١عبييذ ايعضٜييض سٚاٜيي" ١ايدييابٛس" املٓؼييٛس ٠عيياّ
ٚ ،ّ2014يعُييش رييارم سٚاٜيي" ١سٚا٥يي ٞاملذٜٓيي ١ا٭ "ٍٚاملٓؼييٛس ٠عيياّ ٚ ،ّ2014يفييٛصٟ
ربٝإ سٚا" ١ٜأٚس ٌٜٚيف ايلار ١ٝاؾٓٛب "١ٝاملٓؼٛس ٠عاّ ّ2017ا
 - 6أَا ايذناٛس طاين عُشإ فكيذ أساد اٱطيٗاّ يف ايذٜظياٛبٝا َئ خيٍ٬
فُٛعاي٘ ايكــيي " ١ٝخًييأ اؾييذسإ املعاُيي ،)2("١ايييت اْدييٛت عًيي ٢أسبييع عؼييش٠
قـ ،١تـذستٗا قـ" ١خًأ اؾذسإ املعاُي ،"١ايييت عًيٗا امل٪ييأ عٓٛاْيا ٚفاؼي١
عُٛعا٘ٚ ،فٗٝا ٜاحذث ايهاتن عٔ ٚاقع َشٜيش تظيٝدش فٝي٘ فُٛعياتٷ إسٖابٝي١
عً ٢بكار ٚاطع َٔ ١ا٭سض ،ممٛيٗ َٔ ١ات غشب ،١ٝياعٝث فٗٝا فظياداَ ،ٴعٗيشا
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َيئ خيي ٍ٬تـييٜٛش ا٭َهٓييٚ ١ايع٬قييات ايفاطييذٚ ٠ا٭فهيياس املييذَش ٠طيي ٤ٛاؿٝييا٠
ٚاْٗٝييياس ايكيييٚ ِٝتيييذاع ٞايبٴٓييي ٢ا ٫اُاعٝيييٚ ١ا٫قاـييياد ،١ٜيف رييياٍ لحيييت تًيييو
اؾُاعات َظاكب َٔ ٬ايظٝدش ٠عً ٢املٛاسد ا٫قاـادٚ ١ٜطا٥ش اي شٚات ايباطٓ،١ٝ
مما ٜفل ٞإ اْٗٝاس اعاُعات ايبؼش ٫ ،١ٜبٌ ط٪ٝد ٟريو إ ْٗاٜي ١اٱْظيإ يف
نٛنن ا٭سض ،إر تبذأ ايكـ ١بضٜياسَٓٗ ٠يذغ ا٫تـيا٫ت عياَش يزٜٚي٘ يف قشٜي١
تكييع يف ييٛف ايبادٜيي ،١يف صَيئ تييذفع بيي٘ ايكـيي ١إ قادَييات ا٭ٜيياّ ،بٝييذ إٔٸ بدييٌ
ايكـ ١مل جيذ يف يكاٚ ٤ايذتي٘ ايعييٛص َيا هي ٍٛبٓٝي٘ ٚبيني ػيشٚد اييزٖٔ ٚاْؼيواٍ
ايبيياٍ ٚتييٛصر ايفيي٪ادَ ،يئ د ٕٚإٔ ٜعييشف ا٭طييباب اييييت تييذع ٙٛيييزيو ،فٝخييشب ييي٬ٝ
يٝظييًْ ٞفظيي٘ ،غييري إٔٸ أَيي٘ طييشعإ َييا تؼييعش بييزيو ،فاحييا ٍٚإقٓاعيي٘ بييايعٛد ٠إ
املٓضٍ يٝؼشب ايكٜٗ َٔ ٠ٛذٜٗا ،فٝعًًٗا بايش ٛر طشٜعا إيٗٝاٚ ،يهٔ بعذ إٔ ٜٗٓيٞ
ٛييي ١يف ايييراس ٟيًرتٜٚييب عيئ ْفظيي٘ٚ ،فيييرٜ ٠ييش ٣ػييه ٬غشٜبييا نرْٸيي٘ َشنبيي١
كخُ َٚ ،١ع دْي ٙٛيٝاحكيل مميا س  ،ٙجييذ أْٗيا بايفعيٌ طيف ١ٓٝفليا ١ٝ٥ؽيشب َٓٗيا
ؿب ١ٝتًيبع نُيا تًيبع ايـيباٜا ايًيٛاتٜ ٞعيشفٗٔ ،فاحذإي٘ بًظيإ ٜفُٗي٘ ٚؽيرٙ
برْٸٗييا َٗٓذطيي ١اتـييا٫ت َ ًيي٘ ،إ ي ٸِ تًفييغ امسيي٘ فٝرخييز ٙايعييين يٝظييرهلا نٝييأ
تعشفت نٌٸ ٖز ٙاملعًَٛات عٓ٘ ،فايٝب٘ برْٸٗا َٔ كًٛقيات غشٜبيٚ ١هليا ٚطئ غيري
ا٭سض ايييزٖ ٟيي ٛفٗٝيياٚ ،فاُييع بًييغ غاٜيي ١ايادييٛس ،ييا٤ت َييع فشٜكٗييا يف َشنبيي١
فلا ١ٝ٥يادًع٘ عً ٢اـدش ايزٜ ٟاٗذد اعاُعيات ايبؼيش ١ٜيف نٛنين ا٭سض،
ٚيذ ٣فشٜكٗا ايٛطا ٌ٥ايعًُٚ ١ٝاياكٓ ١ٝايذقٝك ١ايهاف ١ٝعً ٢اط٬ع٘ عًَ ٢ا هأټ
بربٓاً ٤ذت٘ َٔ نٛاسث َٚفاطذ تظاٗذف ٛ ٚدِٖ ،تكي ٍٛاملٗٓذطي ١ايكادَيَ ١ئ
ايفلا ٤اـاس  " :ٞمٔ ْذسغ طبٝع ١ايهآ٥يات ايعاقًي ١يف فشتٓياٚ ،مشظيهِ
هلييا ريييِ مشظييٓا (ْفظيي٘)ٚ ،نٛنبٓييا ػييب ٘ٝبهييٛنبهِ يف ريُيي٘ ٚعُييشٙ
َٚذاس ٙر ٍٛايؼُع َٔ ،خي ٍ٬تكٓٝيات ا٫طاهؼياف ايييت ييذٜٓا ٚؿيًٓا إييٝهِ
ٚتوًوًٓا يف نٛنبهِ ٚيف ْفٛغ بعلهِ"(ق )11:ا
 - 7تٴعٗش ايكـٚ ١ايذ ٠املٗٓذط ١يف املشنبٖٚ ،١ي ٞتكيذٸّ املضٜيذ َئ ايؼيشع
ٚايافـ ٌٝملُٗ ١فشٜكٗا عً ٢ا٭سضٚ ،إٔ يذٜٗا تكٓ ١ٝقشا ٠٤ا٭فهاس َٚعشفَ ١ا يف
ايظشا٥ش ،تك ٍٛسٝ٥ظ ١ايفشٜل يًُٗٓيذغ عياَش  " :أْيت يف طيف ١ٓٝتبيذ ٚييو نحًيِ
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غيييري قابيييٌ يًاـيييذٜل ،طيييرقذٸّ ييييو فهيييش ٠عييئ نٛنبٓيييا ٚعييئ طيييهإ رييييو
ايهٛننااا قبٌ م ٛمخظًَٝ ١اس عاّ َٔ عُش نٛنبٓا ،ناْت ٖٓايو طحاب١
تشاب ١ٝغباس ١ٜتايُع يف َٓدك ١به افٖ ١ا ١ً٥تار ٜٔفٗٝيا اييزسات ٚتيا٬رِ ٚتٓيذَأ
يف أت َٔ ٕٛاؿشاس ٠اهلاْٚ ،١ً٥اٝي ١ايذٚسإ ايظشٜع كُٔ دٚاَاتٗا اْفـيًت بعيض
ايظحن املاهاإف ١عٔ بعلٗا فاؼهًت مشظٓا ،إيِٸ تؼيهًت رٛهليا نٛانبٗيا
اييييييت صاد عييييذدٖا عيييئ  12نٛنبييييا ،غايبٝييييٖ ١ييييز ٙايهٛانيييين تييييذٚس رٛهلييييا
أقُاس"(ق ،) 13- 12يف ريني أ ٸٕ عيذد نٛانين اعيش ٠ايؼُظي ١ٝفاْٝيٖٚ ،١يزا
َٔ ْا ِ عٔ مت ٌ خٝاٍ ايعًِ ايزٜ ٟيضعِ ب ٛيٛد فيش ٠ٹمشظي ١ٝأخيش ،٣تؼيهًت
عظيين ا٭طييباب اييييت ػييهًت اعييش ٠ايؼُظييْ ١ٝفظييٗاٚ ،يف بعييض نٛانبٗييا
تعييٝؽ كًٛقييات َافٛقيي ١عًُٝييا ٚرليياسٜا عًيي ٢ايبؼييشٚ ،يييٝع ريييو فحظيين بييٌ
تييذفعٗا ايشأفيي ١عيياٍ ايبؼييش ياييرت ٞإ نٛنيين ا٭سض يف قاٚييي ١ٱْكييار اؿٝييا٠
فٗٝآٖٚ ،ا تهُٔ ايشٜ٩ا ايفٓ ١ٝيًكـ ،١فٌٗ ركا بًغ ايفظاد يف ا٭سض رذا أرٛب
أًٖٗا إ َظاعذ ٠كًٛقات فلا ١ٝ٥يًكلا ٤عً٘ٝخت
 - 8تؼييري ايكـيي ١إ إٔٸ خًيي ٬رييذث يف ا٭سض أد ٣إ بييشٚص املخيياطش اييييت
تاٗذد ايٛ ٛد اٱْظاْ ٞفٗٝاَٚ ،ع اطاُشاس غفً ١ايٓياغ عئ تًيو املخياطش ايٓاهي١
عٔ تعاظِ املفاطذٚ ،تشا ع ايفلاٚ ٌ٥اْٗٝاس امل ٌ ،ناْت ايفشق طيام ١يًيًٗي١
ٚايظٛق ١يًاحهِ يف َـري ايؼعٛب ٚاطآضاف َكذساتٗا َٔٚ ،إِٸ املل ٞفٗٝيا إ
اهلاٜٚييٖٚ ،١ييزا مل ٜؼييٌُ اعاُعييات اييييت يف ايفلييا ٤اـيياس  ،ٞاييييت ٚإٕ ناْييت
تعاْ ٞيف ايبذ َٔ ٤ايدوٝإ ٚاياظً  ،يهٓٗا طشعإ َا أطيًُت صَياّ أَٛسٖيا إ
ايعكٚ ٤٬ر ٟٚايفهش ٚاٱبذار ياظاك ِٝبٗيِ رٝاتٗيا ٚتاكيذّ بٛطياطاِٗ رلياستٗا،
ٚنإ نُا تكي ٍٛايكـي ": ١بايعكيٌ اييز ٟمتهئ َئ إطي٬م رشٜي ١تفهيري ٙعير
َبييذعني َٚفهييشٚ ٜٔعًُييا ٤اااٚاطيياًِ ايعكيي ٤٬اؿهييِ ايعييامل ٞايييزٜ ٟاهييَ ٕٛيئ
فًع اطاؼاس ٚ ٟخش تٓفٝزٚ ،ٟن ٬اعًظني ٜـٌ إ قشاساتي٘ ايذقٝكي ١بهيٌٸ
عُييييل يف ايييييافهريااا"(قٚ ،)13:عًييييٖ ٢ييييزا ايٓٸحيييي ٛاطيييياكاَت اؿٝييييا ٠يف ريييييو
ايهٛنن ،ياخًف ف ٘ٝرٝا ٠ههُٗيا ايكياْٚ ،ٕٛتظيٛدٖا ايعذايي ١ا ٫اُاعٝي،١
نٌٸ ريو بفلٌ ايعكٚ ٤٬ايعًُاٚ ٤املفهش ،ٜٔيف رني ْف ٞايعـاٚ ٠ا٭ػيشاس َٓٗيا
إ ا٭قُاس اعاٚس ": ٠اْاؼشت يف نٛنبٓا خٜ٬ا ْا ،١ُ٥مت ٌ ايؼيشٚ ،تيذع ٛإ
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فشص ايٓياغ (عظين) طيحٓاتِٗ ٚأقيايٚ ،ُِٗٝنٓيا َايٝكعني هلياْ ،شاقبٗيا بٗيذ،٤ٚ
ٚرني راٚيت ايكٝاّ بعٌُ إ شاَ ٞاطاٗذف ا٭بشٜياَ ٤ئ قديع سٚ٩غ ٚريشم َٓياصٍ
ٚمتييشد عًيي ٢قيياْ ٕٛايعكييٌ ،تـييذ ٣هلييا س ايٓييا ايييزٜٓ ٜٔفييز ٕٚايكييٛاْني ايظييا٥ذ٠
بايعكٌٚ ،ا ا ٓا زٚسِٖ فُٔ خيشب عً ٢ايعكيٌ يف طيب ٌٝأْاْٝيٚ ١تفهيري كيٝل،
ٜعاقن بايٓف ٞإ قُش تابع يهٛنبٓا أ ٚيهٛنن خش َٔ فُٛع ١ايهٛانين
اييت تذٚس ر ٍٛايٓيِ ايزٜ ٟؼيب٘ مشظيهِ"(قٖ ،)14:يزا عيامل مسياٜٛ ٟٚتيٛبٞ
ٜٓاقض ايعامل ا٭سك ٞايزٜٓ ٟاُ ٞإي ٘ٝاملٗٓذغ عاَشٚ ،ٱ يشا ٤ػيَ ٤ٞئ املكاسْي١
بييني عييامل مسييا ٟٚييآَ ٤يي٘ فشٜييل ايفليياٚ ،٤ايعييامل ا٭سكيي ،ٞأَعٓييت ايكـيي ١يف
اياـيٜٛش ايذٜظيياٛب ،ٞتكيي ٍٛطيٝذ ٠ايظييف ١ٓٝايفلييا ١ٝ٥يعياَش ":املؼييهًٜ ١ييا بيينٸ إٔٸ
نٛنبهِ ههُ٘ ٖٚ ٤٫٪أْاِ خيا٥ف ،ٕٛأ ٚغيايبٝاهِ خياْع هليِ ،يكيذ دسطيٓا
طباعهِ ٚطشم تفهرينِ دساطَ ١ظافٝلٚ ١ناْت ايٓايا٥أ ناسإٝي ١ااا طوٝيإ
ايك ٠ٛاي فاطذ ٠امليذَش ٠يياحهِ غايبٝي ١أؿيكار ا٭سضٜ ،اُيذد ٜٚاُيذدٚ ،ايؼيعٛب
تضداد كعفا ٚفكشا ٛٝ ٚ،ؾ ايك ٠ٛايباغ ١ٝتكاٌ ٚتكاٌ ٚتيذَش د ٕٚأْ ٟضعي ١خيري أٚ
ْذّٚ ،أػهاٍ َٔ د ٍٚعشق ١ٝدْ ١٦ٝتعٗش إ ايٛ ٛد يارنٌ ٛ ٚدٖا ٚتظاعبذِٖ
بؼهٌ غري َظبٛم"(ق ،)15:إِٸ توشم ايكـ ١يف ٚؿأ َؼاٖذ ايب٪غ َظاظًُ١
إ سٚع تؼيييا ٫ ١َٝ٩أَيييٌ باْهؼيييافٗا ٚػيييٝها  ":ا٭َيييٌ باؿيييٌ ٜهييياد ٜا٬ػييي٢
فايكٗش ٚايظحٌ ٚتعزٜن اٱْظإ ٜضداد ٜٚضداد ،را ٢إٕ ايعك ٤٬عٓيذنِ ٖٚيِ ف٦ي١
قًًٝييٛ ١تيي ٕٛبييرَشاض ايكٗييش َيئ اراؼييا٤ات قًبٝييٚ ١طييشطاْات ٚأَييشاض فٗٛييي١
تكاًِٗ ٚارذا ٚارذا ااا"(ق ،)16:أَيا ا٭طيباب ايييت طيٓٝيِ عٓٗيا ٖي٬ى اٱْظيإ
يف ايعامل ا٭سك ٞفكذ أسادت إٔ ٜدًع عًٗٝا بدٌ ايكـ ١عاَشٜٚ ،شاٖيا سأ ٟايعيني
بٛطيياطَ ١شنبيي ١غييري َشٝ٥يي ١مبشافكيي ١املٗٓذطيي ١ايفلييا ١ٝ٥يٓٝييا ،اييييت َييا يبييث إٔ
أقًعييت بُٗييا ؿييٛب إرييذ ٣ايبييٛاد ٟايؼاطييع ،١ياٗييب بُٗييا عًييَ ٢كشبييَ ١يئ ركييٌ
ْفديي ٞظيٛاسَ ٙبٓيي ٢ا اُييع فٝيي٘ أْيياغٚ ،قييذ اعاًيي ٢املٓيير س ييٌ كاًييأ َيئ رٝييث
أ بي٘ س ياٍ َيذ ي ٕٛبايظي٬ع يٝكي": ٍٛ
اهلٚ ١٦ٝايظحٓ ١عٔ طيا٥ش اعياُعني ،هي ټ
ٖييز ٙاٯبيياس يهييِ اٯٕ ،إباييٛا أسنيياْهِ مبييا تييذ ټس عًييٝهِ َيئ دخييٌٚ ،رككييٛا
رًُهِ نُا رككٓيا رًُٓيا مئ ببْؼيا ٤دٚيآيا ايكذ يَ ١ئ ذٜيذ ااا مئ ٓ٦يا
ملظيياعذتهِ يف إْؼييا ٤دٚييياهِ اييييت ؼًُيي ٕٛبٗييا " (ق)17ا ٖٓٚييا ؼييا ٍٚايكـيي١
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نؼأ اياباطات ايٛاقع ايذٜظاٛب ٞيف ظٌ ؼهيِ ايكي ٣ٛايؼيار ٠ايييت تشٜيذ إإياس٠
ايفٛكْٚ ٢ؼش اـشاب ،ياُعٔ ايٓعيش فُٝيا اسطي٘ أدٚات د ٍٚايودشطي ١بؼيهٌ
عًين ،يايين تًو ايذ ٍٚاملهاطن ايلخُ َٔ ١خيَ ٍ٬يا ٜكي ّٛبي٘ ٖي ٤٫٪املشتضقي١
َٔ اْاٗاى يًحشَات ٚتيٛس ٜيًبظيداٚ ٤اطياكداب يًُياسقني ٚارايٛا ٤يًُييشَني ":
َبيياسى عًييٝهِ ٖييزا اٱليياص باؼييه ٌٝتًييو ايهاا٥يين ،أْييا ٦ييت إ ٖٓييا َٚعييٞ
َٛافك ١ره ١َٛطٝذ ٠ايعاملااا(قٚ ،)17ظاْن ريو ٜدًيع عياَش عًي ٢مماسطيات
َذع ٞاياذ ٜٔايزٜ ٜٔب ؼيش ٕٚأتبياعِٗ بيايفشدٚغَٚ ،يع رييو  ٫ياْع ٕٛيف تعياطٞ
املخذساتٚ ،ملضٜذ َٔ إإاس ٠ايظخش ١ٜتظاخذّ ايكـٚ ١ط ١ًٝتكٓٝي ١نؼاػي ١عيشض
كخُٜ ١شَ ٣ئ خ٬هليا املويشس بي٘ رٛسٜيات اؾٓيإ ٚاـُيش يف ايكيٛاسٜش ،ٱغيٛاِٗ٥
 َٔٚإِٸ ؼشٜلِٗ عً ٢مماسط ١ايكاٌٚ ،ف ١تكٓ ١ٝأخش ٣تاٛطٌ بٗيا ايكـي ١يكيشا٠٤
أفهاس ٖ ٤٫٪ايؼزار ياكأ عًي ٢أدم َيا ٜعياًأ يف ْفٛطيِٗ َئ ٚطياٚغ ٚخشافيات
تاح ٍٛباحشٜض صعُا ِٗ٥إ مماسطات ٚرؼ ١ٝتظاٗذف رٝا ٠ا٭بشٜا ٤ا
 - 9تفرتض ايكـ ١إٔ ايـٛس ايذٜظاٛب ١ٝاييت تعشكيٗا ػيش ٟيف ْٗاٜي ١عياّ
ٚ ،ّ2029هفضٖييا إ ريييو سٜ٩يي ١يٮرييذاث اييييت ييشت بايفعييٌ يف عيياّ ،ّ2011
ٚغشكٗا َٔ ريو دفع ايكاس ٨إ ْٛر َٔ ايٛع ٞياحـني ايزاتٚ ،ايابـش عكا٥ل
تبذ ٚبعٝذ ٠عٔ رٖٓ٘  ٖٛٚيف أت ٕٛا٭رذاث اييت شت ركٝكٚ ١عٝاْاا
- 10مل ٜهٔ اـدش احمليذم باعاُعيات ايبؼيشٜ ١ٜظياٗذف بكعي ١يف ايعيامل
د ٕٚبكعييٚ ،١إمنييا ٖيي ٛخدييش ٜاٗييذد ايبؼييش ١ٜهعيياَ ،٤اداَييت ٖٓايييو قيي ٣ٛعاملٝيي١
ؽد يٓٗا ١ٜايعامل ،فوابات أفشٜك ١ٝنُٓابع ايٓف يف ايـحشا ٤نًيٗا أَيانٔ
ٜظيياٗذفٗا ًَييٛى امليياٍ نُييا مسيياِٗ ايكـيي ،١هٝهيي ٕٛامليي٪اَشات ٜٚاحهُييٕٛ
مبكيييذسات ا٭سضٜ ،بٝعييي ٕٛدَٓٚ ٫ٚاؿييينٜٚ ،يييذٜش ٕٚػيييبهات إسٖابٝيييَ ١شعبييي،١
ٜٚدًكيي ٕٛعـييابات ياٗشٜيين املخييذسات ٚتشٚجيٗيياٖ ،ييِ ًَييٛى امليياٍ ٚاملاعيي ،١تكييٍٛ
ايكـييٖٚ ١يي ٞتٓكييٌ رييذ ٜا ٜييذٚس يف أرييذ ا ٫اُاعييات  ":أٜٸٗييا اعاُعيي ٕٛايهييشاّ
أؿحاب اؾ٬يٚ ١ايظٝادٚ ٠ايظعاد ،٠مئ ٖٓيا يف ا اُاعٓيا يٓعٝيذ ؿيٝاغ ١اؿٝيا٠
عًيٖ ٢يزا ايهٛنين ااا"(قٚ ،)27بيايدبع تآييا ٍٚتًيو ايـيٝاغ ١إ٬إي ١بٓيٛد  :بٝييع
ا٭ساكيييٚ ٞبٝيييع اييييذٚ ٍٚبٝيييع املٓاؿييين ٚيف ْٗاٜييي ١ا ٫اُيييار خيًيييٖ ٛييي ٤٫٪ايضعُيييا٤
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٫قآاق ايًز": ٠ابٓايو هًٝي ١طيٓرتنٗا ياُايع أعليا ٤اعًيعااا"(قٚ ،)29بٗيزٙ
ايـٛس ٠ايكامت ١تٓٗ ٞايكـ ١سرًاٗا ٖٞٚ ،تشطِ ْٗاٚ ١ٜػٝه ١يًحٝا ٠اٱْظاْ ١ٝيف
ا٭سض ٖ ":ييييَ ٛييييا طييييٝعيٌ بيييياْكشاض اؿٝييييآٖ ٠ييييا بعييييذ طييييٓٛات سمبييييا يٝظييييت
بعٝذ٠ااا"(ق)37:ا
غيري إٔٸ ايكـيي ٫ ١تظيياًِ هلييز ٙايٓٗاٜيي ١ايبا٥ظيي ١اطاظييَ٬ا نيياَ ،٬بييٌ تشطييٌ
يًكيياس ٨سطييايٜ ١اًكاٖييا بدًييٗا املٗٓييذغ عيياَش َيئ قا٥ييذ ٠املشنبيي ١ايفلييا ١ٝ٥اييييت
ين ييذٜو سطياي ١نيبري ٠يف
نؼفت ي٘ ن ٸٌ ٖز ٙاؿكيا٥ل ،تكي ٍٛفٗٝيا ":سبٸُيا ٜيا بي ٸ
تٓب ٘ٝايٓاغٚ ،قذ اْاؼش سطًٓا يف نٌٸ َهإ ٚدخًٓا عكٖ َٔ ٍٛيِ ْعٝفي ٛايكًين
ٚايعكٌ يٝبًوٛا ايشطا ٌ٥ن ٞتظاذسنٛا هٝعا َا جيش ٟيف ايهٛنن ايظا٥ش يف
طشٜل اْكشاض اؿٝا ٠ف(" ٘ٝق)39:ا
ٖٓ- 10ايييو أفهيياس عييذ ٠اطيياحايت قامسييا َؼييرتنا بييني قـيي ١ايييذناٛس
عُييشإ ٚايكـييف ايذٜظيياٛب ،١ٝأبشصٖييا ؿييٛس اياييٛرؽ ٚايييذَاس ٚايكاييٌ ٚاـييشاب
ايييز ٟريٌٸ يف بعييض اعاُعييات املعاؿييشَ ،٠يئ ييشا ٤ليياع بعييض ايف٦ييات ايفاطييذ٠
ٚايعـييابات ٚقييرتيف اٱ ييشاّٚ ،ايبييار ني عيئ اي ييشاٚ ٤ايظييًدٚ ١املاعيي ،١تعلييذِٖ
ق ٣ٛعامل ١ٝنر ١َُٓٝٗ ٣ي ٝريٚا ايفٛكٜٓٚ ،٢ؼشٚا اييزعش ٚ ،عٓيٛا يف ايؼيزٚر،
إر ايك ٣ٛاملآفز  َٔ ٠خ ٍ٬إإياس ٠ايفٛكيٚ ٢ؽدي ٞايكيٛاْني ػيين ا٭َيٛاٍ ايداً٥ي١
َيئ خيي ٍ٬اٱػيياس بايظيي٬ع ٚاملخييذسات ،تفييشض ُٖٓٝاٗييا عًيي ٢ايؼييعٛب ايلييعٝف١
ٚايف٦يييات املوًٛبيييٚ ١ايدبكيييات ايفكيييريٚ ،٠تظيييارإش مبـيييادس عٝؼيييٗاٚ ،تظيييد ٛعًييي٢
أسصاقٗاٚ ،تاحهِ مبـريٖا ا
َٔ أ ٌ ريو ؼا ٍٚقـ ١ايذناٛس عُشإ ،متٝض ْفظٗا با٫مٝاص إ ْـش٠
ايدٝيييبني ا٭ْكٝيييا ٤ا٭بشٜيييا ٤اييييز ٚ ٜٔيييذٚا أْفظيييِٗ َييئ د ٕٚرْييين اقرتفيييٚ ٙٛقيييٛدا
يـشاعات قزسَٓٚ ،٠افظات بؼع ١تاٗذد  ٚيٛدِٖ ٫ٚ ،تكي ِٝؿٝياتِٗ ٚصْيا ،تٗيذّ
دٚسٖييِ ٚتظيياحْ ٞٝظيياٚ ِٖ٤تظييًن أَييٛاهلِ ٚتكاييٌ أ٫ٚدٖييِ ٚتييذَش رٝيياتِٗ ،هليي٤٫٪
تا ٛيي٘ قـيي ١ايييذناٛس عُييشإ بشطييايَ ١دُٓ٦يي ،١تييرتى هلييِ فيياٍ ا٫طيياُشاس يف
اؿٝا ٠ممهٓا ،يف راٍ توًن اـري عً ٢ايؼش ٚاْاـش ايـ٬ع عًي ٢ايفظيادٚ ،يف
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ٖز ٙايٓار ١ٝتهُٔ دعَ ٠ٛبؼش ٠ممهٓ ١اياحكٝلٚ ،عًٝي٘ تايرأ ايكـي ١يف ايٓٗاٜي١
َيئ ظَٝ٬يي ١ايكـييف ايذٜظيياٛب ،١ٝطييٛا ٤أناْييت عاملٝيي ١أّ عشبٝيي ،١تًييو ا٭عُيياٍ
ا٭دب ١ٝاييت طذت بظياا٥ش اياؼياٚ ّ٩اٱربياط ني ٸٌ ْافيز ٠هئ إٔ ٜاظيشب َٓٗيا
أٌَ باطاُشاس اؿٝا ٠يف ا٭سضا
- 11ناْت قـ ١ايذناٛس عُشإ ٚفٝي ١٭طيًٛب ايكيف ايعًُي ،ٞفييشت يف
أرييذاإٗا عاَيي ١يف طييٝام املعًَٛييات ٚاٯ٫ت ايذقٝكيي ١املذٖؼيي ١نيياييت تٴُهيئ َيئ
قشا ٠٤ا٭فهاس ٚؼً ٌٝاملؼاعش ٚاياوًوٌ يف بيٛاطٔ ايؼخـيٝاتٚ ،نيزا اعاُيذت
عًَ ٢عاسف فًهَٚ ١ٝعًَٛات وشافَٚ ١ٝا ٜاـٌ بٗا َٔ أسقاّ دقٝكيٚ ١إرـيا٤ات
َ٪نييذٚ ،٠قييذ ٚظفييت ن يٌٸ ريييو يف اخييرتار أرييذث تٛقعييت رييذٚإٗا يف املظيياكبٌ
ايكشٜيين ،بٝييذ إٔٸ قيياس ٨ايكـييٜ ١عيي ٞإٔٸ امل٪يييأ هذإيي٘ عيئ رييٛادث ٚقعييت بايفعييٌ،
ٜهاد ٜفـب إكاف ١ملا قشأ ،ٙعٔ أرذاث ني ريَ ٠ؼيابٗ ١مليا أٚسد ٙامل٪ييأٚ ،سمبيا
تفٛم يف بؼاعاٗا َا رنشت٘ قـ ١عُشإٚ ،يعً٘ تعشٸف ا٭مسا ٤اؿكٝكٝيٚ ١ايف٦يات
اييت نادت بايفعيٌ إٔ تكلي ٞعًي ٢ا٭َيإ ٚا٫طياكشاس ٚاي٥ٛياّ ،يهي ٸٔ ايكـيَ ١يع
أْٸٗا َٔ ْااب تفاعيٌ امل٪ييأ باًيو ا٭ريذاث ،إ ٫أْي٘ أساد إٔ ٜيذفع بعًُي٘ ايكــيٞ
اـٝييياي ٞايذٜظييياٛب ٞإ املظييياكبٌ َعيييرا عييئ ت ٛظييي٘ ٚخؼيييٝا٘ َييئ عيييٛد ٠رييييو
ايهابٛغ املشعن ،ايز ٟإٕ متهٔ َٔ ايعٗٛس إاْ ،١ٝفًظٛف ته ٕٛأبٛاب ا٭ٌَ
يف اطاُشاس اؿٝا ٠اٱْظاْ ،١ٝقذ أٚؿذت بايفعٌ ا
 - 11ليي ٞدا عُييشإ يف طييا٥ش قـييف ٖييز ٙاعُٛعيي ١يف تٛػييٝحٗا بعييٍ٬
دٜظاٛب ،١ٝتالب ٚتوُض عظن املٛكٛر ايز ٟجيعٌ َٓ٘ َاد ٠ياًو ا٭قاؿيٝف،
َ ييٌ إٔ ٜؼييري يف قـييا٘ " ضٜييش ٠املييٛت" إ اٱػيياس با٭علييا ٤ايبؼييش ٚ ،١ٜعيئ يف
ٚؿييأ ا٭َهٓيي ١اـب ٝيي ١يف قـييا٘ "املذٜٓيي ١املٓظييٜٚ ،"١ٝييزنش تظييشب اٱػييعاعات
ايٓ ١ٜٚٛيف قـا٘ "طَ ٌٝشعناا" ٜٓٚعي ٞاْٗٝياس ايكيٚ ِٝا٭خي٬م ٚايكيٛاْني يف قـيا٘
" ٓيي ٕٛايبحييث عيئ املاعييٖٚ ،"١ييز ٙنًٗييا أفهيياس تكامساٗييا اٯداب ايذٜظيياٛب ١ٝيف
ايوشب ٚايؼشم ،إ اْن َعاؾا٘ َٛكٛعات أخش ٣يف طا٥ش قـف فُٛعاي٘،
ٚقييذ ظٗيييش أطيييًٛب ايظيييشد يف ايكـيييف عاَييي ١بظيييٝدا ػيييا٥كا قاُ٥يييا عًييي ٢تشتٝييين
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ا٭رذاث ٚٚؿأ ايؼخـٝات املي٪إش ٠يف ا٭ريذاثٚ ،يف تكٓٝيات ايرتتٝين ايضَي ٞيف
طييشدٜات٘ ٜؼييري عُييشإ عيياد ٠يف بذاٜيي ١قــيي٘ إ إٔ أرييذاث قــيي٘ تييذٚس يف
املظاكبٌ ايكشٜن ،مما هٓ٘ َٔ عشض ايهي ري َئ ا٭ريذاث ايٛاقعٝي ١يف طيٝام
املظيياكبٌٖٚ ،ييزا رييذٜث َاه يشس يف ْاا يي٘ ايكــيي ٞعاَيي ،١قيياَ ٫ٚيئ خييٍ٬
ْاا يي٘ ايلييخِ ،إظٗيياس رشؿيي٘ عًيي ٢إٔ ٜهيي ٕٛأدبيي٘ سٜٜٛ٩ييا َبؼييشا ،أن ييش َيئ
ن ْ٘ٛطشدا ٚٚؿفا َباػشا ،أ ٚفشد ْكٌ ْ٫فعا٫ت٘ با٭رذاثا
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إحاالت مسجعية:

 - 1رظٔ ،عُاس عً( ٞاـٝاٍ ايظٝاط )ٞإؿذاس طًظً ١املعشفي ١ايهٜٛاٝي ١عيذد
تؼش ٜٔأ ّ2017 ٍٚق87 :ا
 - 2عُشإ ،طاين (خًأ اؾذسإ املعاَُ ) ١دبٛعات اَع ١دَؼل ّ2019ا
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الفصل الجالح عصس:
أدب اخليال السياسي
 - 1أدب اـٝاٍ ايظٝاط ٞفشر َٔ فيشٚر أدب اـٝياٍ ايعًُيٜ ،ٞؼياٌُ عًي٢
ايٛٝتٛبٝا اـٝاي ١ٝنُا ٜؼٌُ ايذٜظياٛبٝا ايؼيُٛيٜٚ ،١ٝآيا ٍٚناٸياب أدب اـٝياٍ
ايظٝاطييي ٞايؼييي ٕٚ٪ايظٝاطييي ١ٝإيييِ ٜكَٛييي ٕٛباْاكادٖيييا بدشٜيييل ايظيييشد ايكــييي،ٞ
َعاُيييذ ٜٔعًييي ٢اـٝييياٍ ،بوٝييي ١بٝيييإ فظييياد تًيييو ا٭ْعُييي ،١أ ٚفييياٚص ٠ايٓعشٜيييات
ت ا٭دب ايظٝاطيي ٞيف تـييٜٛش
ايظٝاطيي ١ٝاملاذاٚيييٚ ،١يف ٖييز ٙاؿيياٍ تٗيي ٟٛخٝييا ٫ٴ
َفاطييذ املييذٕٚ ،متعيئ ايٓٸعييش يف ايٛاقييع ايظييًيب ايٓييا ِ عيئ ا٫ميي ٍ٬ايظٝاطييٞ
ٚايفهيييشٚ ٟا٭خ٬قييي ٞيف اعاُعيييات ،يااحييي ٍٛتًيييو ا٭عُييياٍ إ أدب دٜظييياٛبٞ
مشييٛي ٞغيياسم يف اياؼيياٚ ،ّ٩فيي ١أدب طٝاطييٜ ٞاييياٚص ايٛاقييع يٝخًيي ٛإ ْييٛر َيئ
اـٝيياٍ امل يياي ٞفُٝييا ٜعييشف بايٛٝتٛبٝييا ايظٝاطيي ،١ٝإر هييا ٍٚا٭دبييا ٤يف ٖييزا ا٭دب
ؽٝييٌ َييذٕ فاكييًٚ ١أْعُيي ١طٝاطيي َ ١ٝايٝييٖٚ ،١يي ٛايؼيي ٤ٞايبييذ ٌٜعيئ ٚاقييع َشٜييش
ٜعٝؼ ٕٛف ٘ٝبايفعٌا
 - 2يعييٌ نايياب "اؾُٗٛسٜيي " ١٭ف٬طيي360( ٕٛماّ) َيئ أقييذّ امل٪يفييات يف
ايٛٝتٛبٝا ايظٝاطيٚ ،١ٝناياب أف٬طي ٕٛاملظيُ ٢باؾُٗٛسٜي ١أ ٚاملذٜٓي ١ايفاكيً ١يف
فًُ٘ رٛاسات أ شاٖا عً ٢يظإ أطاار ٙطكشاط ،إيِ أيفٗيا مي ٛطيٓ 380 ١ما ّ،
ٚأقاَٗا ياعشٜأ ايعذايٚ ١طبٝع ١ايذٚي ١ايعادييٚ ،١قظيُٗا إ إي٬ث طبكيات  :طبكي١
ايايييياس ٚاؿيييشفٝنيٚ ،طبكييي ١اؿيييشاغٚ ،طبكييي ١املًيييٛى ايف٬طيييفٚ ،١عييياجل فٗٝيييا
ا٭فهاس اٯت:١ٝ
 ت٪يِّأ املذ ١ٜٓايفاكًٚ ١رذ ٠تاه َٔ ٕٛخٜ٬ا  ِٖٚا٭فشادا167

 -املذ ١ٜٓايفاكً ١تٓع ِٝا اُاعٚ ٞطٝاط َ ٞايٞا

 تكييذس اؿا ييات ا ٫اُاعٝيي ١يف املذٜٓيي ١ايفاكييً ١عًيي ٢أطيياغ ايييذافع إا ٫اُار املٓعِا
 -تك ّٛاملذ ١ٜٓعً ٢ق ٠ٛايعٌُ ًٗ ٚا ايعُاٍا

 تك ّٛاملذ ١ٜٓعً ٢ق ٠ٛايولن ًٗ ٚا احملاسبٕٛا تك ّٛاملذ ١ٜٓعً ٢ق ٠ٛاملٓدل ًٗ ٚا ايف٬طف١ا -ايشابد ١ا٭خ ١ٜٛأطاغ يف َذٜٓا٘ا

 تاِ تشب ١ٝاؾٓذ ٚتذسٜبِٗ إ طٔ اي آَ ١عؼش٠ا -دساط ١املاُٝض ٜٔراٸ ٢طٔ اي ٬إنيا

 دساط ١ايفًظف ١يًُاُٝض ٜٔراٸي ٢طئ اـُظينيٜٚ ،اياع اؿهيِ يٮن يشمتٝضا يف دساط ١ايفًظف ،١يف رني ٜٓلِ ايبك ١ٝإ ف ١٦اؾٓذا
 -املظاٚا ٠بني ايش ٌ  ٚاملشأ٠ا

 املؼاع ١ٝاؾٓظ ١ٝيدبك ١اؿشاغ (اؾٓذ ٚاؿهاّ)ا -املؼاع ١ٝيف ا٭٫ٚدا

 -رشَإ اؿشاغ َٔ املًه١ٝا

 -إقـا ٤ػعشا ٤احملانا ،٠٭ْٸِٗ ٜضٜف ٕٛاؿكا٥ل()2ا

 - 3إييِ تبعيي٘ فٝايي ٛػيياسَا (200ماّ) يف ناابيي٘ "ايفـيي ٍٛاـُظييٚ "١عٓييٛإ
ايهايياب يف ا٭ؿييٌ اهلٓييذ( ٟبٓيييا تييٓرتا) إر أيييأ ايهايياب بايظٓظييهشٜا ١أ ٟيف
ايًوييي ١اهلٓذٜييي ١ايكذ يييٖٚ ،١ييي ٛأريييذ أؿييي ٍٛناييياب (نًًٝيييٚ ١دَٓييي ،)١اييييز ٟأيفييي٘
اؿه ِٝاهلٓذ ٟبٝذبا يٝعغَ ب٘ املًو دبؼًٚ ،ِٝنإ ًَها َايراٚ ،أَيا ناياب
(بٓيييا تييٓرتا) فكييذ اْديي ٣ٛعًيي ٢مخظيي ١فـيي ٍٛممييا اػيياٌُ عًٝيي٘ نايياب (نًًٝيي١
ٚدَٓييٚ ،)١نييإ أيييأ تًييو ايفـيي ٍٛاـُظيي ١فٝايي ٛػيياسَا يٝاحييذث عيئ ع٬قيي١
اؿييانِ بيياحمله ،ّٛإييِ اْكدييع اياييريٝأ يف ٖييزا ايبيياب إ إٔ ظٗييش تَٛيياغ َييٛس
( )ّ1516ايزٚ ٟكع َـدًب ايٛٝتٛبٝيا يف ناياب مسيا " ٙاملذٜٓي ١ايفاكيً ،" ١ففيٞ
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تًو املذ ١ٜٓؽٝٸٌ تَٛاغ َٛس ْعاَيا ا اُاعٝيا ٚطٝاطيٝا ٚاقاـيادٜا فاكي ،٬ييٝع
فٝي٘ ًَهٝي ١خاؿي ،١بيٌ ٖٓاييو خيري ٜعي ټِ هٝيع طيهإ املذٜٓيٖٓٚ ،١اييو َظياٚا٠
تلع هٝع ا٭رشاس يف َٓضييٚ ١اريذٚ ،٠قيذ أييأ ايظيري تَٛياغ َيٛس ٖيزا ايهاياب
ٖٚييٜ ٛا ٛيي٘ بيي٘ إ قشا٥يي٘ بٛؿييف٘ طييشدا ٜعييشض أرييٛاٍ َذٜٓييٚ ١اقعٝيي َٛ ١ييٛد،٠
َظاخذَا يف طشد ٙتكٓ ١ٝايرتراٍ ،فٝخٝيٌ يًكياس ٨أْٸي٘ قيذّ ٚؿيفا عاُيع س  ٙسأٟ
ايعني َٔ ،أ ٌ رييو ؿيٛس َيٛس أسبعيٚ ١مخظيني َذٜٓي ١فشعٝي ١ؿيُُت نًيٗا ٚفيل
طييشاص ٖٓذطييٚ ٞارييذ باطييا ٓا ٤املذٜٓيي ١املشنضٜييٚ ،١نييزا ايبٝيٛت ٚايؼييٛاسر نًييٗا
ٚفييل تـييُٖٓ ِٝذطييٚ ٞارييذٚ ،ناْييت هٝييع ايبٝييٛت بيي ٬أقفيياٍٚ ،ايٓيياغ يف تًييو
املذٕ ٜبذيَ ٕٛظانِٓٗ يف نٌ عكذ َٔ ايضَإ ،يٓٝعُٛا برنر عذد َٔ ايبٝيٛت
يف رٝيياتِٜٗٚ ،ظيياحكٛا ؿييف ١املٛاطٓييٜٚ ،١شتييذ ٟطييهإ املذٜٓيي ١ايفاكييً ١يباطييا
َٛريييذا ،يهٓييي٘ بدبٝعييي ١اؿييياٍ ٜ ٫عهيييع أ ٟتشاتبٝييي ١طبكٝييي ١أٜ ٚؼييي ٞباُييياٜض
ا اُيياع ٞبييني طييهإ تًييو املذٜٓييٜٚ ،١عُييٌ ا٭رييشاس يف تًييو املذٜٓيي ١طييت طيياعات
َٜٝٛا ،مما ٜاٝب هلِ ايٓ ّٛفاْ ٞطاعات َٚاابع ١بعض ايذسٚغٚ ،ايٓياغ يف َذٜٓي١
َٛس يٝظٛا طٛاط ١ٝبٌ ٖٓايو فشٚم ب ،ِٗٓٝفٝكذّ ر ٚايكذسات ايعكً ١ٝعًيَ ٢ئ ٖيٛ
دٜٚ ،ْ٘ٚكيذ ّ أٖيٌ املعشفي ١عًي ٢غريٖيَِٚ ،ئ ٖيٜ ٤٫٪ٴٓاخين رهياّ املذٜٓيٚ ،١أَيا
ا٭بٓا ٤فٝعٝؼ ٕٛيف بٛٝت رٚ ،ِٜٗٚرني تلٝل بِٗ تًو ايبٛٝت ٜٓكٌ قظيِ َيِٓٗ إ
بٛٝت ذٜذ ٠ا
يف َذَٛ ١ٜٓس ايفاكً ١طبكات ،أسفعٗا طبك ١ا٭ريشاسٖٓٚ ،اييو طبكي ١ايعبٝيذ
ايييزٜ ٜٔضاٚييي ٕٛا٭عُيياٍ ايؼيياقٜٚ ،١كَٛيي ٕٛغذَيي ١ا٭رييشاسٜٚ ،ٴُٓييع ا٭رييشاس َيئ
َضاٚييي ١ا٭عُيياٍ ايؼيياق ١رايي ٫ ٢تظييش ٟيف ْفٛطييِٗ ايكظيي ٠ٛأ ٚؽيياي طبيياعِٗ
اؾفٚ ،٠ٛأَيا ايٓظيا ٤فٛٝنيٌ إيي ٔٗٝإعيذاد ايدعياّ يًيُٝيع ٫ٚ ،جييٛص ايايضاٚب إ٫
بني أفشاد ايدبك ١ايٛارذ ٠ا
َٔ ايٓار ١ٝا٫قاـاد ١ٜتضدٖش ايايياس ٠يف تًيو املذٜٓي ١فاـيذٸس َيا ٜفيٝض عئ
را  ١ايظهإٚ ،تظاٛسد ايًٛاصّا
املذ ١ٜٓايفاكيً ١ايييت ؽًٝيٗا َيٛس مل تياخًف َئ ايؼيشٚس ،ييزا اكيدشت إ
خٛض اؿشٚب ٚاراا ت إ اؾٓذ ،يهٔ ٖ ٤٫٪يٝظيٛا َئ أٖيٌ املذٜٓي ١ايفاكيً١
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بٌ ِٖ س اٍ َشتضقٜ ١كاتً ٕٛيكا ٤أ ش ٜذفع٘ هليِ أٖيٌ املذٜٓي ١ايفاكيً ١ا أَيا اييٓعِ
ا٭خ٬ق ١ٝاملابع ١يف املذٜٓي ١ايفاكيً ١فٗي ٞقٛاعيذ ؿياسَٜ ٫ ١ظيُب باياٚصٖيا َُٗيا
ناْت ايعشٚف ا
بعيييذ رييييو ظٗيييش نٛػاْٛطيييه )ّ1578( ٞي٪ٝييييأ ناابيييا بعٓيييٛإ " َويييادس٠
املبعٛإني ايْٛٝاْٝني"  ٖٛٚنااب َفكٛد ،إِ ا ٤بعذَٝ ٙويٌ د ٟطيشفاْع ()ّ1605
ي٪ٝييأ سٚاٜييَ ١ؼييٗٛس ٠يف اـٝيياٍ ايظٝاطي ٞبعٓييٛإ "د ٕٚنٝخييٛت ٞدَ ٫ ٟاْاؼييا "
ٖٚيي ٞايشٚاٜيي ١املؼييٗٛس ٠يف ايعشبٝيي ١بيييي (د ٕٚنٝؼييٛت)ٖٚ ،ييز ٙايشٚاٜيي ١أسطييت َبييذأ
ايٛاقعٝييي ١يف اٯداب ا٭ٚسبٝييي ١اؿذ ٜيييْ ،١ؼيييشت يف يييض٥ني بيييني عييياَ- 1605( ٞ
ٚ ،)ّ 1615قٝييٌ إٕ طييشفاْاع قييذ أيفٗييا ٖٚيي ٛيف ايظييئٚ ،تييذٚس أرييذاإٗا رييٍٛ
ػخـ ١ٝأيْٛظ ٛنٝخات ٖٛٚ ٛس ٌ مخظٝين أٚيع بكيشا ٠٤قـيف ايفشٚطيٚ ،١ٝقيذ
ترإش باًو ايكـف ترإشا دعيا ٙإ تكًٝيذ ايفشطيإ اؾيٛايني ،فاؽيز يٓفظي٘ خيٛر٠
ؿذٚ ١٥رـاْا كعٝفا ٚطٝفا َ ًُا ٚأقٓع اس ٙايظيارب طياْ  ٛباْ يا يريافكي٘ ٜٚكيّٛ
عً ٢خذَا ٘ يف سر٬ت٘ َكابٌ إٔ ٜعد ٘ٝكٝع ١ههُٗيا ،نُيا ٜٗي ِٝربيا ظاستي٘
َٔ د ٕٚإٔ تعًِ عبٖ٘ٚ ،هزا لي ٞرٝاتي٘ ٖٚيَ ٛايي ٍٛتياسٜٗٓ ٠ياٍ عًي ٢قدٝيع
ا٭غٓاّ بظٝف٘ امل ًِٚ ،رني ٜآب٘ عً ٘ٝايشعاٜ ٠ؼبع ْ٘ٛيهُا ٚكشبا ٚقذ تشا ٣٤ي٘
ايكدٝع ٝؼا َٔ ا٭عذا ،٤يهٔ اٯهل ١طشعإ َا َظخت ا٭عذا ٤يُٝظيٛا قدٝعيا
َٔ ا٭غٓاّ ياحشَ٘ َٔ يز ٠اْ٫اـاس عً ٢أعذاٚ ،٘٥تاس ٠أخشٜ ٣ظاٌ طٝف٘ يٗٝيا ِ
طٛارني اهلٛا ٤بعذَا مت ًت ي٘ فٗٝا ا٭سٚاع ايؼشٜش٠ا
ٜؼيييري ايٓكييياد إ ؿيييً ١قييياس ٠بيييني ٖيييز ٙايشٚاٜيييٚ ١أدب اـٝييياٍ ايظٝاطييي،ٞ
ناظًٝدٗا ايل ٤ٛعً ٢إَهاْ ١ٝخًل امل اٍ يف رٝض ايٛاقعٚ ،سبي َٛكيٛر ايعُيٌ
با٭خ٬م ٚتٛإٝل ؿً ١اعاُع باؿش ،١ٜإر عاْ ٢امل٪يأ َٔ ايعًِ فردخٌ ايظيئ،
نُا ػاسى يف ن ري َٔ اؿشٚب ياحـٌ أٚسبا عً ٢رشٜاٗاٚ ،عً ٘ٝعرت ايشٚا١ٜ
َٔ ايٓار ١ٝايٓكذ ١ٜعئ َفاسقي ١تويٝري ايٛاقيع أ ٚعيذّ اـليٛر ٫ػيرتاطات٘ ،نُيا
أػاست إ إٔ عٛاٌَ اياوٝري استبدت باؾٓ ٫ ٕٛباياعكٌا
عاؾت ايشٚاَٛ ١ٜكٛر اؿن امل اي ٞايزٜ ٟك ّٛعً ٢طشف ٚاريذ ،فاؿين يف
ايشٚاٜييَ ١كـييٛس عًيي ٢د ٕٚنٝخييٛت ،ٞأَييا دٚي ٓٝييا فيي ٬عًييِ هلييا بييزيو اؿيينٚ ،يف
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ايشٚا ١ٜكشب َٔ ايٛٝتٛبٝا اؿامل ١ؽًًيت بعيض أ ضاٗ٥يا نحهيِ طاْؼي ٛضٜيش٠
باساتاسٜاٚ ،نإ ريو بدشٜل تٗ ٛات خٝاٍ د ٕٚنٝخٛت ٖٛٚ ٞهًِ عٓذَا نإ
يف نٗأ َْٛاٝظٛٓٝغا
إييِ يياٖ ٤يياْع نشٜظيياٛفٌ ( )ّ1668ي٪ٝيييأ سٚاٜيي ١عٓٛاْٗييا "املويياَش طييُٝبٌ
ٜاظٝظييُٛغ" ،بعييذ ريييو أيييأ يي ٕٛبْٝٛييإ ( )ّ1678قـييا٘ " سرًيي ١اؿيييٝأ" أٟ
اْدي٬م اؿييٝأ َيئ اييذْٝا إ اٯخييشَٓ ،٠دًكيا َئ فهييش ٠ريأ ايييٓفع َئ رٝييض
املوشٜييات ايذْٜٛٝيي ١إ ْعيي ِٝاٯخييشٚ ،٠قييذ رعٝييت ايشٚاٜيي ١بٓييياع بيياٖش يف صَٓٗييا
فرتهٗا املبؼش ٕٚايرٚتظااْت إ ايًوات احملًٝيٚ ،١قيذ أقبيٌ عًٗٝيا ايكيشا ٤إقبيا٫
َٓكدع ايٓعريٚ ،يف ايكشٕ اي أَ عؼش ظٗيشت قـي" ١سطيا ٌ٥فاسطي "١ٝملْٛاظيهٛٝ
(ٜ )ّ1721ـٛس فٗٝا ايهاتن س ًني فاسطٝني ُٖا ٜضبو ٚسٜها ٜابياد ٕ٫ايشطياٌ٥
بعييذ إٔ طييافشا إ أٚسبييا يف َ ٛييٖ ١يييش ٠عاسَيي ١ت ٛيي٘ ايٓيياغ فٗٝييا َيئ ايؼييشم إ
ايوشبٚ ،قـ" ١سري٬ت غيٛيٝفش" ؾْٛاإيإ طيٜٛفت (ٖٚ ،)ّ1726ي ٞأػيٗش أعُايي٘
ايظياخش ٠ؼيذث فٗٝيا عئ اـي٬ف ايظٝاطي ٞاييزْ ٟؼين بيني املًيو ٖٓيش ٟاي يأَ
ٚايهٓٝظ ١ايهاإٛيٝهٝيٚ ،١قيذ د ٕٚرييو ايدبٝين غيٛيٝفش ٖٚي ٛعًيَ ٢يا طيف١ٓٝ
أعشت ب٘ م ٛايؼشمٚ ،قـ" ١ناْذٜذ) يفٛياري ( )ّ1759ايييت تاحيذث عئ ػياب
تعًييِ ايافييآَ ٍ٩ييز ؿييوشٚ ،ٙػييخف خييش َاؼيياٚ ،ِ٥نييإ فييٛياري ٜ ٫ؼيييع عًيي٢
ايافا٫ٚ ٍ٩طُٝا أْ٘ أيأ سٚاٜا٘ ٖز ٙبعذ طًظً َٔ ١اؿيشٚب ٚايهيٛاسث نضييضاٍ
يؼب ١ْٛايز ٟرذث عاّ ٚ ،ّ1755قـ" ١تاسَٚ ٜواَشات رس " ٠ياٛبٝياغ مسٛيٝيت،
ٚنااب "ا٭طاطري ٚا٭َ اٍ" تريٝأ إ ٓاط ٞنشاطٝهٚ ،ٞقـي" ١عيٛد ٠املفيٛض"
ؾٛيٝإ أٚسطنيٚ ،قـ" ١قا٥ذ ايباستٝضإ" يٓاإاْ ٌٝبٝفشي ٞتيانشٚ ،سٚاٜي" ١باسْيابٞ
سادب" ياؼيياسيض دٜهٓييضٖٚ ،يي ٞايشٚاٜيي ١اي اْٝيي ١يييذٜهٓض يف اـٝيياٍ ايظٝاطيي ،ٞبعييذ
سٚاٜاييي٘ "بيييني َيييذٜٓاني"ٚ ،قيييذ أيفٗيييا يف صَييئ اي يييٛسات يهٓٗيييا مل ؼيييغ بايؼيييٗش٠
نظييابكاٗاٚ ،سٚاٜيي" ١املخدٛبيي "ٕٛ٭يظيياْذسَ ٚيياْضٖٚ ْٞٚيي ٞسٚاٜيي ١تاسخيٝيي ١نابييت
بايًويي ١اٱٜدايٝيي ١عيياّ ٚ ّ1827ؿييذست يف إ٬إيي ١فًييذاتٚ ،قعييت أرييذاإٗا مشييايٞ
إٜدايٝاٚ ،فٗٝا ٖيَ ّٛبدٔ عً ٢اٱَراطٛس ١ٜايُٓظا ١ٜٚاييت ناْت تظٝدش عًي٢
بكيييار ٚاطيييعَ ١ييئ إٜدايٝيييا ،نُيييا ؼيييذإت عييئ اؾي ي ٚايٓفيييام ٚاؿييينٚ ،سٚاٜييي١
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"نْٝٛظيييب"يبٓياَني دسصاًٝ٥ييٖٚ ٞيي ٛطٝاطيي ٞبشٜديياْٚ ٞأدٜيين تيي ٛس٥اطييٚ ١صسا٤
إلًييرتا عييياّ  ،ّ1881نُييا تيييضعِ رييضب احمليييافعنيٚ ،قـيي" ١نيييٛخ ايعييِ تييي"ّٛ
يًهاتبٖ ١اسبٝت باؼش طااٚ ،ٚقيذ تٓاٚييت فٗٝيا َظيري ١اييشم ٚا٫طياعباد يف ايكيشٕ
ايااطييع عؼييشٖٚ ،ييزَ ٙيئ أخدييش ايكليياٜا ايظٝاطييٚ ١ٝا ٫اُاعٝيي ١اي ييت عـييفت
باعاُع ا٭َشٜه ٞيف ايعـش اؿذٜثٚ ،ناْت طيببا يف اؿيشب ا٭ًٖٝي ٫ ،١بيٌ
ق : ٌٝإٕ سٚا ١ٜطا ٖٞ ٛأِٖٸ عٌُ أدب ٞؿٛس رٝيا ٠ايضْيٛب يف أَشٜهيا قبيٌ اؿيشب
ا٭ًٖ ،١ٝإر أإاست ايشأ ٟايعاّ َٓز ؿيذٚسٖا ٚقيذ تكيذَت هٝيع ايهاين املدبٛعي١
يف ايكشٕ ايااطيع عؼيش ،ففي ٞبشٜداْٝيا ٚريذٖا بٝعيت َٓٗيا ًَٝيْ ٕٛظيخ"ٚ ،١قـي١
َييذٜٓاني" ياؼيياسيض دٜهٓييض ،اييييت داست أرييذاإٗا يف َييذٜين يٓييذٕ ٚبيياسٜع يف أإٓييا٤
اي يييٛس ٠ايفشْظيييٚ ،١ٝؿيييٛست قٓييي ١ايدبكييي ١ايعاًَييي ١يف فشْظيييا بعيييذ تظيييً ايف٦ييي١
ا٫سطيياكشاط ١ٝعًٗٝييا ،نُييا طييًدت ايليي ٤ٛعًيي ٢مماسطييات اي ييٛس ٠ايعُٝييا ٤عًيي٢
ا٫سطاكشاطٝني ا٭بشٜا َٔ ٤أَ اٍ تؼاسيض داسْٖٚ ،ٞز ٙايشٚا َٔ ١ٜأن يش ايشٚاٜيات
اييت ناْت َٛكيع اٖاُياّ امل٪طظيات ايرتبٜٛيٚ ١اياعًُٝٝي ١يف ايعيامل ،إر ٖي ٞيض٤
َيئ َكييشسات ايًويي ١اٱلًٝضٜيي٫ٚ ١طييُٝا يف ايٜ٫ٛييات املاحييذ ٠ا٭َشٜهٝييٚ ،١سٚاٜيي١
"اٯباٚ ٤ايبٓ "ٕٛياٛسغٝٓٝأ اييت تشؿذ ايـشار ايفهش ٟبني اٯباٚ ٤ا٭بٓاٚ ٤ؼيض
عًيي ٢اطيياُشاس ٙبٛؿييف٘ ؿييشاعا بييني امل ييٌ ٚا٭عييشافٚ ،سٚاٜيي ١اؿييشب ٚايظيي"ّ٬
ياٛيظييا ٟٛاييييت أ ييش ٣أرييذاإٗا يف بذاٜيي ١ايكييشٕ ايااطييع عؼييش ،بعييذ إٔ ا اارييت
ٝيييٛؾ ْيييابً ٕٛٝسٚطيييٝا إيييِ إخفاقٗيييا يف بيييٌ قٝـيييشٖا أيهظيييٓذس ا٭ ٍٚعًييي٢
ا٫طاظٚ ،ّ٬سٚا " ١ٜايؼٝاطني" يذٚطاٛفظه ٞاييت تعذ أفلٌ َا ناين يف أدب
اـٝاٍ ايظٝاطٚ ٞقذ ؼذث فٗٝا دٚطاٜٛفظه ٞعٔ طًبٝات اي ٛس ٠ايبًؼف ١ٝقبيٌ
ٚقٛعٗاٚ ،قـ" ١ايعـش املزٖن" ملاسى ت ٜٔٛاييت طخش فٗٝا َٔ َؼيانٌ ايعـيش،
َع أْ٘ عـيش اصدٖيش فٝي٘ ا٫قاـياد ا٭َشٜهيٚ ٞاستفيع دخيٌ ايفيشد َئ  380د٫ٚسا
عاّ  ّ1880إ 564د٫ٚسا عاّ ،ّ1890يهٔ ايشٚا ١ٜتٓاكيذ رييو اْ٫اعياؾ ٭ْي٘ مل
ٜؼييٌُ املٗييا ش ٜٔايييز ٜٔيياٚ٩ا َيئ بًييذإ أٚسبٝيي ١فكييري، ٠نُييا أْٗييا اْاكييذت تييٛصر
اي شٚات بني ايٜ٫ٛات ايوشبٝيٚ ١ايؼيشق ١ٝيف أَشٜهيا ،مميا أد ٣إ اْاعياؾ بعليٗا
ٚافاكاس بعليٗا اٯخيش ،نُيا أد ٣إ ا٫كيدشاب ايظٝاطي٫ٚ ،ٞطيُٝا ريني يشد
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ا٭َشٜه ٕٛٝايظٛد َٔ ركٛقِٗ اْ٫اخابٖٚ ،١ٝزا َا أد ٣إ ايهظاد ا٫قاـادٟ
 َٔٚإِ ْؼٛب اؿشٚب ا٭ًٖٚ ١ٝسٚا " ١ٜايذ كشاط " ١ٝهلٓش ٟبيشٚنع أدَيضٚ ،قيذ
ْؼييشت ٖييز ٙايشٚاٜيي ١بايًويي ١اٱلًٝضٜيي ١عيياّ  ّ1880مل٪يييأ فٗييٚ ،ٍٛمل ٜهؼييأ
ايٓاػش عئ اطيِ َ٪يفٗيا بيشٚنع إ ٫بعيذ َٛتي٘ عياّ  ،ّ1818ؼيذإت ايشٚاٜي ١عئ
ايظًد ١ايظٝاطٚ ١ٝنٝفٝي ١اناظيابٗا َٚئ إيِ طي ٤ٛتٓفٝيزٖاٚ ،تبيذأ أريذاإٗا َيع
اْاخاب سٝ٥ع ذٜذ يًٜ٫ٛات املاحذ ٠ا٭َشٜهٚ ،١ٝامس٘ انٛب ٚيهٓي٘ هُيٌ
ؿفات أْذسْٛ ٚظ ٕٛايشٝ٥ع ايظابع عؼيش يًٜ٫ٛيات املاحيذٚ ،٠نيإ د كشاطٝيا
ت ٛاؿهِ بعذ أبشاٖاّ يٓٝهًٔ ،نُا أػب٘ ُٝع غاسفًٝذ ايز ٟت ٛرهيِ
ايٜ٫ٛات املاحذ ٠بعذ ٖاسٜظٚ ٕٛملذٝ ٚ ٠ض ،٠نُا أػب٘ ٜٛيٝظٝع غشاْيت اييشٝ٥ع
اي ييأَ عؼييش يًٜ٫ٛييات املاحييذ ٠ا٭َشٜهٝييٚ ،١أَييا أرييذاإٗا فاييذٚس يف طييبٝعٝٓٝات
ايكييشٕ ايعؼييشٚ ،ٜٔسٚاٜيي" ١ا٭َييري ٠ناصاَاطييُٝا" هلٓييش ٟييُٝعْ ،ؼييشٖا ايهاتيين
َظًظً ١يف ؿحٝف ١إتْ٬اٝو بيني عياَ ،ّ1886- 1885 ٞإيِ ْؼيشت َظياكً ١عياّ
 ،ّ1886بدًيي ٗا ػيياب ٜييذع ٢يٓييذٕ ٚؿييذٜكا٘ ٖٝاطييٓٝث سبٓظييٚ ،ٕٛقييذ ؼييذإت
ايشٚاٜيي ١عيئ ايظٝاطييات ايشاٜذنايٝييٚ ١عيئ ايعٓييأ ايظٝاطييٚ ،ٞسٚاٜيي " ١ايٓعييش إ
املاك "ٞٱدٚاسد ب َٞ٬ٝاييت ؼذث فٗٝا َ٪يفٗا عٔ ايٛٝتٛبٝا ايظٝاط ١ٝبيني عياَٞ
ٚ ،ّ2000 - 1887قييذ أإييشت ايشٚاٜيي ١يف اؿٝييا ٠ايظٝاطيي ١ٝا٭َشٜهٝيي ،١فٓؼيير يف
كٗ٥ٛا رضب ايؼعن ا٭َشٜهٚ ،ٞسٚا " ١ٜفشع "ٕٛيٛٝيٝظ٬ف بشٚغ ٖٞٚ ،كشب
َئ اـٝياٍ ايظٝاطيي ،ٞؼيذث ايهاتين َيئ خ٬هليا عئ ًَييو فشعي ْٞٛجيعيٌ ابٓيي٘
سَظٝع ٚملا ٜبًغ اإٓاني ٚعؼش ٜٔطٓٚ ١س ٜا يًعشؾ ،فٝخد ريو ايؼاب ٫طاعاد٠
أفيياد ايفشاعٓيي ١ايييز ٜٔطييبكٚ ،ٙٛيف ايٛقييت ْفظيي٘ ٜكييع يف ريين فاييا ٠فكييري ٠امسٗييا
طاس ،٠فآين َٓ٘ طف ٬إِ ٜرتنٗا بعذ إٔ ٜهاؼأ أْٗا ٚقعت يف رين ايهيأٖ
أػاٛسٜت ناَاٜٚ ،عٛد سَظٝع إ اؿٝا ٠ايظٝاط ،١ٝيهٔ ايفٝٓٝكٝني ٜظياوًْ٘ٛ
حملاسبيي ١اٯػييٛسٜنيَ ،كابييٌ َظيياعذت٘ يْ٬اكيياّ َيئ ناَييا عؼييٝل ص ٚاييٖ٘ٓٚ ،ييا
تاحيي ٍٛأٖذافيي٘ َيئ أٖييذاف طيياَ ١ٝأساد َيئ خ٬هلييا أفيياد ايفشاعٓيي ١إ أٖييذاف
ػخـ ١ٝتًيب سغبا٘ يف اْ٫اكاّ ،فُٛٝت أب ٙٛاملًو نُا ٛت ابٓ٘ ٚتكيع َـيش يف
أصَييَ ١ايٝيي ١خاْكيي ١فٝاٗيياًَ ٣ٚهيي٘ ممييا أتيياع اعيياٍ هلريٜؼييٛس ي٪ٝييين عًٝيي٘ ايٓيياغ
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يٝاُشدٚا عً ٢طًدا٘ فٝاُهٔ ايهأٖ يٝه َٔ ٕٛقاً٘ ٜٚظاٛي ٞعًًَ ٢و َـش
ٜٚاضٚب أّ سَظٝع ،إِ ٜلع ٜذ ٙعًي ٢نٓيٛص ايهٗٓيٜٚ ١ياُهٔ نيزيو َئ عكيذ
َعاٖذات طيًِ َيع اؾيٛاسٜٚ ،يٓيب يف نيٌ رييو٫ٚ ،طيُٝا يف رفاظي٘ عًي ٢أسض
َـييشٚ ،سٚاٜييْٛ" ١طييرت "َٛٚؾٛصٜييأ نييْٛشاد اييييت ْؼييشت عيياّ ٚٚ ،ّ1904قعييت
أرييذاإٗا يف َهييإ ُٖٚيي ٞامسيي٘ نٛطييااغٛاْا ،صعييِ امل٪يييأ إٔ ٖييزا املهييإ يف
أَشٜها اؾٓٛبٚ ،١ٝسٚا" ١ٜايواب" ٭ٜاي ٕٛطيٓهًري ايييت ْؼيشت عياّ ٚ ،ّ1906قيذ
داست أرييذاإٗا يف َٓؼيير ٠دٚسٖيياّ يًاعًٝيين يآكييٌ يًكييشا ٤ؿييٛسَ ٠عًُيي ١عيئ رٝييا٠
ايعاًَني يف تًو املٓؼرٚ ،٠بعذ ْؼش ايشٚا ١ٜتكشس تؼه ٌٝؾٓ ١عٔ تكـ ٞاؿكا٥ل
يف تًو املٓؼرٚ ٠قذ نابيت ايًيٓي ١تكشٜيشا يا ٤فٝي٘ ":طيٛاٍ ايٓٗياس بكٓٝيا منؼي ٞيف
نٓأ تاٚ ٕٚمل ْؼاِ غري ايشٚا٥ب ايهشٚ ،١ٜٗسأٜٓا برعٓٓٝا أػٝا ٤فعٝعي ١مل ٜظيُع
بٗا ناتن ايشٚا ١ٜطٓهًري" مما أد ٣يف ايٓٗا ١ٜإ إؿذاس ا٭ٚاَش يآع ِٝاملـياْع
ٚسعاٜي ١ايعُيياٍ ٚاحملافعيي ١عًي ٢ايب٦ٝيي ١ا ٚسٚاٜيي " ١ايهعين اؿذٜذٜيي "١ؾيياى يٓييذٕ،
ٚسٚا" ١ٜاحملظٓ ٕٛر ٚٚايظشا ٌٜٚاـؼٓ "١يشٚبشت تشٜظ ٌٝاييت ْؼشت عياّ ،ّ1914
ٚسٚا " ١ٜاحملانُ " ١يهافها ،اي ٞسَت بع٬هلا عًَ ٢عياٖش ايبي٪غ ٚايعبيث يف
اؿٝييا ٠اٱْظيياْ ،١ٝفاحييذإت عيئ ػييخف ٜظييُٛ ٢صٜييأ ٜـييحَ ٛيئ َْٛيي٘ يٝيييذ
ػشطٝني ٜٓاعشاْ٘ يٝظٛقاْ٘ إ احملهُ َٔ ١د ٕٚأ ٟاتٗياّٜٚ ،ظياُش ٛصٜيأ َيع
قاَ ٘ٝيف ايذفار عٔ ْفظ٘ َٔ دَ ٕٚعشفي ١اييزْن اييز ٟهيانِ َئ أ ًيَ٘ٚ ،يع
ريو تظاُش ايشٚا ١ٜيف عشض ا٭رذاث ،فٓٝظحن احملياََ ٞئ نْٛي٘ َيذافعا عئ
ٛصٜأ ،٭ْ٘ مل ٜاعشف ش ا٘ ،يٝبكٛ ٢صٜأ ٚرذ ٙأَاّ طًد ١قليا ١ٝ٥ظاملي،١
 ٫تكذّ ي٘ أَ ١ٜعً ١َٛر ٍٛايكل ١ٝاييت هانِ َٔ أ ًٗاٚ ،طشعإ َا تاظًٌ إ
ْفظ٘ َؼاعش اٱرباط ٚا٫نا٦اب ،بٝذ أْ٘ ٜ ٫ظاظيًِ ياًيو املؼياعش يٝاحيَ ٍٛئ
س ييٌ ْضٜيي٘ نييإ ٜييذٜش َـييشفا بٓييياع ،إ س ييٌ ٜظيياخذّ رنييا ٙ٤بـييٛس ٠غييري
َؼيشٚع ١يٝياخًف َيئ امليرصم ايييز ٟأٚقعاي٘ فٝي٘ احملهُييٚ ،١قيذ أسادت ايشٚاٜيي ١إٔ
تك : ٍٛإٕ ايكلا ٤ايفاطذ ٖ ٛاملظ ٍٚ٪ايفظاد ا
َٚيئ أػييٗش ا٭عُيياٍ ايشٚاٝ٥يي ١ايعاملٝيي ١يف ٖييزا ايبيياب سٚاٜيي "1948 " ١ؾييٛسب
أٚسٚ ،ٌٜٚقيذ ؿيٓفت كئُ ايهاين املا٥ي ١ايييت أإيشت يف اياياس ٜاٱْظياْ ٞعاَي،١
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فآا ٍٚفٗٝيا أٚسٜٚيٌ تـيٜٛش ا٭ْع ُي ١ايؼيُٛيَٚ ١ٝيا تي٪د ٟإيٝي٘ َئ نيٛاسثَٚ ،ئ
ريو أٜلا سٚا" ١ٜفٗشْٗاٜت  "451يشا ٟبشادٜش ،ٟاييت تـيٛٸس س يٜ ٬عُيٌ يف فياٍ
اٱطفييا ٤امسيي٘ "َْٛاٝيياب"ٜ ،اع يشٸف اَييشأ ٠امسٗييا "ن٬سٜييع" تكٓعيي٘ بكييشا ٠٤سٚاٜييات
ؽًييل يذٜيي٘ ْضٚعييا إ اياُييشدٚ ،باياييذسٜأ ٜآيياَ ٢يذٜيي٘ ريييو ايؼييعٛس ،فٝظيياخذّ
اياًفاص ٚط ١ًٝيًاعبري عٔ متشد ،ٙمما هٌُ ايظًد ١عًَٓ ٢يع ايهي ري َئ ايهاين
ٚإرشاقٗييا بذس يي ١رييشاس 451 ٠فٗشْٗاٜييتٖٚ ،ييز ٙايشٚاٜيي ١نُييا ٜييش ٣ايٓكيياد تظييً
ايلييي ٤ٛطيييًد ١املٓيييع ايييييت عييياَْٗٓ ٢يييا امل٪ييييأ ْفظييي٘ يف عٗيييذ ايظيييٓاتٛس " ٛصٜيييأ
َهاسإ "ٞنُا تعشٸض هلا طا٥ش امل كفني يف ايٜ٫ٛيات املاحيذ ٠ا٭َشٜهٝيْ ١يزاى،
ٚأَا سٚا " ١ٜايفرت ٠احملذٚد "٠٭ْا ْٞٛتشٚيٛب ايييت ْؼيشت عياّ  ،ّ1882فكيذ رياٍٚ
فٗٝييا ايهاتيين اطاؼييشاف املظيياكبٌ يف عيياّ  ،ّ1980يف َهييإ خٝيياي ٞقشٜيين َيئ
ْٛٝصْ٬ٜذا ،ههُ٘ ػخف امسي٘ " يْ ٕٛفشبٓٝيذ" ،اييز ٟطبٸيل عيل َٛاطٓٝي٘ َيا
ٜٴعشف بايكاٌ ايشر ِٝيٝد ٍٛب٘ نٌٸ ػخف بًغ ايظيابعٚ ١ايظياني َئ عُيش ،ٙؿيٌ
َؼهً ١ايؼٝخٛخٚ ١ايعيض ٚاملشضٚ ،ايدشٜأ إٔ ايهاتن قذ أؿذس سٚاٜاي٘ ٖيزٙ
ملا بًغ ايظابعٚ ١ايظاني َٔ عُشٚ ٙقذ َات بعيذ إؿيذاسٖاٚ ،نيزيو سٚاٜي " ١مئ"
يًهاتن ايشٚطٜ ٞفويٝين صاَٝياتني ،ايييت ْؼيشٖا عياّ  ،ّ1926فـيٛٸس فٗٝيا َذٜٓي١
َؼٝذ َٔ ٠ايض ياب ،ياياُهٔ اؿهَٛيَ ١ئ َؼياٖذَ ٠يا ٜكي ّٛبي٘ ايٓياغ بظيٗٛي١
داخٌ َٓاصهلِٚ ،قذ فشض عً ٢طهإ تًو املذ ١ٜٓصَٛ ٟرذ ،نُا فيشض عًيِٗٝ
املؼيي ٞغدييٛات إاباييٖٓٚ ،١ايييو سٚاٜيي" ١عييامل ذٜييذ ييش " ٨يًهاتيين اٱلًٝييضٟ
ايييذٚغ ٖظييهً ٞاييييت ْؼييشٖا عيياّ ٚ ،ّ1931قييذ تشهييت ٖييز ٙايشٚاٜيي ١إ ايًويي١
ايعشب ١ٝعاّ  ّ1946بعٓٛإ ( عامل طشٜأ)ٚ ،قيذ هيع فٗٝيا َ٪يفٗيا بيني خـيا٥ف
أدب " ايذٜظاٛبٝا" ٚخـا٥ف أدب "ايٛٝتٛبٝا" ،فـٛس َذ ١ٜٓفاكً ١هٝع طهاْٗا
َٔ ايعًُاَ ،٤ذ ١٦ًَٝ ١ٜٓباٯ٫ت ٚايعكياقريٚ ،ييٝع عٓيذ طيهاْٗا استبياط عياطفٞ
 ٫ٚإرظاغ هاي ٫ٚ ٞرن َٔٚ ،إِ عيضف أًٖيٗا عئ اييضٚاب ٚاطيابذي ٙٛباهئٜٛ
ا٭ ٓيييي ١بييييايدشم ايعًُٝيييي ١بييييذَ ٫يييئ تهٜٗٓٛييييا يف ا٭سريييياّ ا٭ْ ٜٛييييَٚ ،١يييئ أدب
"ايذٜظيياٛبٝا" سٚاٜيي" ١إٜشٖيي "ٕٛيـييُ ٌٝ٥ٛباًييش اييييت ْؼييشت عيياّ ٚ ،ّ1872قييذ ْكييض
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فٗٝييا ايهاتيين املذٜٓيي ١ايفاكييً ١سأطييا عًيي ٢عكيين ،فاخٝييٌ َذٜٓيي ١أخييش ٣مساٖييا
"إٜشٖ ٫ "ٕٛتٴظاخذّ فٗٝا اٯ٫ت ،إِٸ َٓع طهاْٗا َٔ إٔ ٜـابٛا با٭َشاضٚ ،أَا
اعشَ ٕٛفٗٝا فٝاًك ٕٛايعي٬ب فاْياَٚ ،ئ رييو ا٭دب سٚاٜي " ١ايعكين اؿذٜذٜي" ١
ؾاى يٓذٕ ،اييت ْؼشت طيٓ ،ّ1908 ١ؼيذث فٗٝيا ايهاتين عئ ظٗيٛس هاعيات
فاػ ١ٝيف ايٜ٫ٛات املاحذ ٠بـٛسَ ٠باغا ،١ياكًين أْعُاٗيا ايظٝاطيٚ ١ٝا ٫اُاعٝي١
ٚا٫قاـييياد ١ٜسأطيييا عًييي ٢عكييين ،إيييِ تكييي ّٛبايآهٝيييٌ بظيييهاْٗاٚ ،تكلييي ٞعًييي٢
اؿليييياس ٠اييييييت بًواٗييييا ايٜ٫ٛييييات ا٭َشٜهٝيييي ،١ياعٝييييذٖا إ عـييييٛس ايفٛكيييي٢
ٚا٫طابذاد ٚايعًُٚ ،١يف ٖيز ٙايشٚاٜي ١قي ٠ٛاطابـياس نُيا ٜكي ٍٛايٓكياد ،إر تٛقيع
ايهاتيين َيئ خ٬هلييا ظٗييٛس ايكيي ٣ٛايفاػيي ١ٝيف ايعييامل اؿييذٜث َٚ ،يئ ريييو أٜلييا
سٚاٜييَ" ١ضسعيي ١اؿٝييٛإ" ؾييٛسب أٚسٜٚييٌ املٓؼييٛس ٠عيياّ ٚ ّ 1936فٗٝييا ٜاحييذث عيئ
فاُع َظاكبًٜ ٞليِ رٛٝاْيات أْٗهٗيا ايعُيٌ ،فاعبيت َئ تظيً اٱْظيإ َٚئ
خذَا٘ ،فا ٛس عً ٢طًدا٘ ياك ِٝيٓفظٗا رٝا ٠قا ١ُ٥عً ٢ايعذٍ ٚاملظاٚاٚ ،٠ؽاياس
رانُٗٝييا بٓفظييٗاٚ ،ؼييشق إٔ ٜهْٛييٛا َ ييايٝنيٚ ،يهيئ طييشعإ َييا ٜاحييٍٛ
رهاَٗا امل اي ٕٛٝإ ٬دٚ ،ٜٔسٚاَ " ١ٜباسٜات اؾٛر " يظٛصإ نٛيٓش املٓؼيٛس٠
عيياّ ٚ ،ّ2008فٗٝييا تـييٜٛش ملذٜٓيي ١عًيي ٢غييشاس َذٜٓيي ١سَٚييا ،تكيياّ فٗٝييا املباسٜييات
ايٛرؼ ١ٝبني أػخاق را ٢املٛت ا ٚيٝع هلز ٙاملباسٜات غا ١ٜط ٣ٛتظً ١ٝا٭إشٜيا،٤
يف ايٛقيييت اييييز ٫ ٟجييييذ فٝييي٘ ايفكيييشا ٤طعاَيييا ٜظيييذ يييٛعِٗا ٚسٚاٜييي " ١ايدشٜيييل"
يهٛسَاى َهاسإ ٞاملٓؼٛس ٠عياّ  ،ّ2006ايييت تاحيذث عئ س يٌ ٚابٓي٘ ٜكـيذإ
ب٬دا ذٜذٚ ،٠يهُٓٗيا ٜيذخ ٕ٬يف أتي ٕٛبًيذ غشٜين بيشد ٙقياسغ ٚأَدياس ٙسَادٜي١
ٚف ٘ٝظًيِ ٚٚرؼيٚ ١ٝغٝياب يظيًد ١ايكيإْٛا ٚسٚاٜي " ١ياٖض أٜٗيا اي٬عين " ٱسْظيت
نٜ٬يئ املٓؼييٛس ٠عيياّ  ،ّ2011إر تييذٚس أرييذاث ٖييز ٙايشٚاٜيي ١عيياّ  ،ّ 2045بدًييٗا
ػيياب َشاٖييل امسيي٘ ٜٚييذ ٚاتييعَٗ ،ييٚٛغ بايٛٝتٛبٝييا ا٫فرتاكيي ١ٝاملعشٚفيي ١بايٛاريي،١
ٚفٗٝا أراب تش ع إ ركب ١اي ُآْٝات َٔ ايكشٕ ايعؼيشٜٚ ،ٜٔيذخٌ َيع فشٜيل ؿيٌ
تًو ا٭يوا صٜ َٔ ،اُهٔ َٔ ريٌ تًيو ا٭ريا َ ٞئ ايفشٜيل ٜعفيش ب يشٚات طاً٥ي،١
ٚيهٔ ٚاٜذ خيفل يف رًٗاٚ ،تٓاٗ ٞايشٚا ١ٜبكااٍ بني أعلا ٤ايفشٜل را ٢املٛتا
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ٚسٚاٚ" ١ٜايذٕ اي اْ "ٞيبٛسٖٛغ طٝهٓش  ٖٛٚعامل ْفع أَشٜه ٞنان ٖزٙ
ايشٚاٜيي ١يف عيياّ  ،ّ1948ؼييذث فٗٝييا عيئ أفهيياس ٙاييييت ب ٗييا يف ناابيي٘ "َييا ٚسا٤
اؿشٚ ١ٜايهشاَٚ ،"١قذ ؿٛس يف سٚاٜا٘ فاُعا طٛباٜٚا قاُ٥ا عً ٢تعذ ٌٜايظًٛى
ايبؼشٚ ٟعً ٢اهلٓذط ١اي كاف ١ٝاييت قذّ ػخـٚ ١ٝايذٕ اي اْ ٞمنٛر ا هلا ا ٚسٚا١ٜ
" ا٭خلش ايذانٔ ٚا٭بش ايظاطع" يوٛس فٝذاٍٚ ،سٚا" ١ٜايش يٌ اهلياد "٨يوشاٖياّ
غيييشٚ ،ٜٔسٚاٜيييٓ " ١ييياع ايظيييشطإ" يٮيهظيييٓذس طٛؾٝٓٝاظييينيٚ ،سٚاٜييي " ١ريييشب
ايؼٛن" ٫ٛيشٚبشت نٛسَريا

 - 4يف ا٭دب ايعشبيييٖٓ ٞييياى قيييا٫ٚت سٚاٝ٥يييْ ١يييادس ٠مت ًيييت اْبيييا َييئ
ايذٜظاٛب ١ٝايظٝاط ١ٝاملعًَُٗٓ ١ا سٚا " ١ٜفشْؼاا ٜٔيف بوذاد " ٭بيذ ايظيعذا،ٟٚ
ٚسٚاٜيي" ١أٚسٜٚييٌ يف ايلييار ١ٝاؾٓٛبٝيي "١يفييٛص ٟربٝييإٖٚ ،يي ٛمت ٸ يٌٷ طييارب يٮعُيياٍ
ايشٚا ١ٝ٥ايعامل ٚ ،١ٝهٔ إٔ يٌ ناياب " اـٝياٍ ايظٝاطي " ٞيعُياس عًي ٞرظئ
ايـادس يف طًظً ١عامل املعشف ١يف ايعذد  453عاّ َٓ ،ّ2017دًكا يًآعري ايٓكيذٟ
يف ٖزا املٛكٛرَ ،يع إٔ ايهاياب ٜٓحي ٛميٛا بعٝيذا عئ اياُ ٝيٌ ا٭دبي ،ٞغيري أْي٘
ٜاًُع ايكلاٜا راتٗا اييت ناْت َٛكع اٖاُاّ ناياب أدب اـٝياٍ ايظٝاطي ٞيف
اٯداب ايعاملٚ ،١ٝبوض ايٓعش عٔ اياٛؿيٝفات ايييت قيذَٗا يف َفاياب نَ٬ي٘ عًي٢
أُٖٝيي ١املٛكييٛر ايييز ٟتٓاٚييي٘ ،نبػييياست٘ إ أُٖٝيي ١اـٝيياٍ ايظٝاطيي ٞيف رٝيييا٠
ا٭فشاد ٚاؾُاعات ايبؼش َٔٚ ،١ٜإِ قاٚيا٘ ايشب بني ؽًأ اعاُعات ايعشبٝي١
ًٗٗ ٚا عٝ ٝات اـٝاٍ ايظٝاط ٞإر ٜكٜٓ ": ٍٛاابين أرٝاْا ػعٛس بيرْين  ٚيذت يف
تريٝأ نااب عئ اـٝياٍ ايظٝاطيَ ٞيا ًٜييب ْيذا ٤داخًٝيا ،يهئ اؿكٝكي ١تاعيذ٣
ٖزا إ اقآار ٜرتط يذٚ ٟيذ ٣خش ٜٔمبشٚس ايٛقت يف إٔ فكيش اـٝياٍ ايظٝاطيٞ
يف اؿٝا ٠ايعش ب ١ٝايعاَيَ ،١ئ ايعٓاؿيش ايييت طياُٖت يف تيشد ٟا٭ريٛاٍ عًيٖ ٢يزا
ايٓحٚ ،ٛإٔ ايفي ٠ٛاييت تاظع بٓٓٝا ٚبيني ايويشب ٫ ،تكاـيش عًي ٢اياكٓٝيٚ ١اؿذاإي١
فكي إمنييا اـٝيياٍ ايظٝاطيي( " ٞق ،)12إ ٫إٔ ٖييز ٙا٫عابيياسات تبييذ ٚفييي ١إرا َييا
ْعشْا إيٗٝا َٔ َٓعاس عٓٛاْ٘ ايز ٟأإٓي ٢عًي ٢أُٖٝاي٘ ٚفشادتي٘ يف غيري َيا َٛكيع،
فبٕ فشد ايافهري يف ٖزا ا٫ػا٪َ ٙػش إجياب ،ٞيف قاٚي ١ياُٗٝيذ ايظيبٌ أَياّ
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ا٭دب اؿذٜث يريتاد فاقا ػعً٘ ٜظري ٓبا إ ٓن َع اٯداب ايعامل ١ٝاؿذ ٜي،١
ٚبٗز ٙايٛطي ١ًٝهئ إٔ ٜٓاُي ٞإ ايعـيش اييزٖ ٟي ٛفٝي٘ ،٭ٕ أغًين َيا ٜٓياأ يف
فاٍ اٱبيذ ار ا٭دبي ٞايٝيٖ ّٛي ٛخياسب إطياس صَٓٓيا اؿيايَ ،ٞيع إٔ َ٪ييأ ايهاياب
ٜاحيييذث عييئ َعٛقيييات ايفعيييٌ ايظٝاطييي ٞاملبيييذر عٓيييذ ايعيييشب فيييريا ٙيف اياُظيييو
باٱٜذٚيٝ ٛا ،ريو ٭ٕ ا٭ٜذٚيٝ ٛات عاَي ١تكي ّٛعًي ٢ايآبي ٪اؿاُي ،ٞيف ريني إٔ
اـٝاٍ ايظٝاطٜ ٞك ّٛعً ٢ق ٠ٛا٫طابـاس ٚا٫راهاّ إ اياحًٝيٌ ايعكًيٖٚ ،ٞيزا
عٓيييذٜ ٙفلييي ٞإ كيييشب َييئ ايآبييي ٪ايعًُيييَ ،ٞيييع أْييي٘ ٝيييٌ إ تعشٜيييأ اـٝييياٍ
ايظٝاط ٞبعٝذا عٔ ايؼدب ايـٛيف ٚا٭ٖٚاّ ايٛٝتٛب ،١ٝإٕ اـٝاٍ ايظٝاطي ٞعٓيذٙ
" ْييابع َيئ سٜ٩يي ١ؼًًٝٝيي ١يًٛاقييع "(ق ،)32أ ٚأْيي٘ ايعكييٌ يف أقـيي ٢دس ييات َشْٚايي٘
٫خرتام اعٗٚ ٍٛإبذار نيٌ ذٜيذ يف ايظٝاطيٚ ١اؿهيِٚ ،عًٝي٘ ظي ٞاـٝياٍ
ٚطييي ١ًٝيايييياٚص املؼيييه٬ت ايييييت تعييياَْٗٓ ٞيييا اعاُعيييات ٚيف َكيييذَاٗا َؼيييهً١
اٱسٖاب َٚؼهً ١ايفظاد ،بٝذ إٔ امل٪يأ ًٜ ٫بث إٔ ٜكع يف ربا٥يٌ ايٛٝتٛبٝي ١ريني
جيعييٌ يًخٝيياٍ ايظٝاطييٖ ٞييذفا نايبحييث عيئ امل ييٌ ايعًٝييا ٚايفليياٚ ٌ٥تهيئٜٛ
فاُعييييات َاخً ٝيييي ١فاكييييًٚ ١تٛظٝييييأ ايـييييٓاعات اٱبذاعٝيييي ١يف خًييييل اياُاطييييو
ا ٫اُاعٚ ،ٞايٛاقع إٔ ٖزا اهلذف يضَ ٤ئ اؿًيِ ايٛٝتيٛب ٞاييز ٟسطيخ٘ ا٭دب،
ٚامل٪ييييأ يف ْٗاٜييي ١ا٭َيييش ٜكيييش بايع٬قييي ١ايٛإٝكييي ١ايييييت أقشتٗيييا اٯداب بيييني اـٝييياٍ
ٚايظٝاطيي ،١فُٝييا ٜٓييذسب ؼييت َظييُ ٢أدب اـٝيياٍ ايظٝاطيي ،ٞإر ا٭دب يٓب َيئ
ايضا ١ٜٚايااسخيٚ ١ٝايظٝاط ١ٝبعذا ذٜذا٫ٚ ،طُٝا رني ٜكرتع عاملا ذٜيذا بعيذ إٔ
ٜـيييٛس طيييًبٝات ايٛاقيييعٖٚ ،ييي ٛعيييامل َ ييياي ٞريييامل تاحكيييل فٝييي٘ اؿشٜيييٚ ١ايعذايييي١
ٚاملظاٚا ،٠يزا ظ ٞاـٝاٍ ايظٝاط ٞايز ٟؿشف ايهاتين طاقاي٘ يف تٛكيٝح٘،
كييشبا َيئ ا٭دبٖٚ ،ييز ٙركٝكيي ١مت ًييت يًُ٪يييأ رييني أػيياس إ ا٭عُيياٍ ايشٚاٝ٥يي١
املاعذد ٠اييت أإشت اـٝاٍ ايظٝاط ٞعٓذ ايظٝاطٝني أْفظِٗا
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إحاالت املساجع:

 - 1أف٬ط ( ٕٛهٗٛس ١ٜأف٬ط )ٕٛدساطٚ ١تشه ١دا ف٪اد صنشٜا ّ1985ا

 - 2أَييني ،أبييذ  ٚصنيي ٞلٝيين قُييٛد (قـيي ١ايفًظييف ١ايْٛٝاْٝيي )١طبييع داس
ايهان املـش ١ٜبايكاٖش ٠طّٓ1935 ١ا
 - 3رظٔ ،عُاس عً( ٞاـٝياٍ ايظٝاطي )ٞايـيادس يف طًظيً ١عيامل املعشفي ١يف
ايعذد  453عاّ  ّ2017ا
َ - 4ييٛس ،تَٛيياغ ( ٜٛتٛبٝييا) ط1تكييذ ِٜاؿظييين َعييذْ ٟؼييش فيياسٚغ يًٓؼييش
ٚاياٛصٜع ّ2015ا
ٖ - 5ظهً، ٞايذٚغ(عامل طشٜأ) تشه ١قُٛد قُٛد ايكاٖشّ1946 ٠
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الفصل السابع عصس:
يف نكد األدب العلني
ؼظٔ اٱػاس ٠إ إٔ أغًن َا نان يف ايًو ١ايعشب ١ٝؼيت َظيُْ ٢كيذ أدب
اـٝاٍ ايعًُٜ ٫ ٞشق ٢إ املظيا ٣ٛاملعيشيف اييز ٟبًوي٘ رييو ا٭دبٚ ،ايظيبن فُٝيا
إخاٍ إٔ ايز ٜٔتٓاٚيٛا ْكذ أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞمل اًهٛا َعاسف عًُ ١ٝمتهِٓٗ
َٔ فُٗ٘  َٔٚإِ تك ُ٘ٝتكُٝٝا ؿحٝحا ،ريو ٭ٕ ٭دب اـٝاٍ ايعًُي ٞب٦ٝي ١عًُٝي١
َٚلاَني َظارؿًَ ١ئ سريِ املعياسف اياخــيَ ،١ٝئ أ يٌ رييو ميا ْكياد ٖيزا
ا٭دب مييييٛا ٜعاُييييذ ٕٚفٝيييي٘ عًيييي ٢أدٚات َٚـييييدًحات إٕ ؿييييًحت يٓكييييذ ا٭دب
اياكًٝذ ،ٟفبْٗا َٔ غري ػو  ٫تـًب يٓكذ أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞا
إٕ عًُ ١ٝتك ِٜٛايٓااب ا٭دب ٞنُا ٜك ٍٛداغٖٓ ُٞٝي ": ٍ٬قاُ٥ي ١يف ا٭طياغ
عًيي ٢اياييضاّ ايٓاقييذ اياضاَييا نيياياضاّ ايهاتيين ْفظيي٘ يف َٛقفيي٘ اٱْظيياْٜٚ ،ٞش ييع
ايٓاقذ إ رات ْفظ٘ٚ ،يهٔ  ٫فاٍ يف ٖز ٙايزات ١ٝيًاحه ،ِٝبٌ ٖ ٞػشٜبٝي١
يف رذٚد َعشفْ ١يٛر اياكيذّ ايييت تاليُٓ٘ دعي ٠ٛايهاتينْٚ ،ظيبا٘ إ َيا رككاي٘
اٱْظيياَْ ١ٝيئ قبييٌٚ ،إ َييا هيئ بعييذ ريييو إٔ ؼككيي٘ ،فايهاتيين ػيياٖذ عًيي٢
عـش ،ٙفيب أَ ٟيذ ٣ناْيت ػيٗادت٘ ؿيحٝحَ ١ؼيشٚع ١خت ٚأٜي ١غاٜي ١تيرتاَ ٣٤ئ
ٚساٖ ٤ز ٙايؼٗاد ٠املايً ١ٝيف تـٜٛش ٙخت ٚيف ٖزا  ٫تٓحـش ؿيح ١ايعُيٌ ا٭دبي ٞيف
تعبري ٙعٔ َزٖن فهش ٟيدبكَ ١ا ،بٌ إٕ فاٍ َؼشٚعٝا٘ تؼٌُ َاٍ ايعـش أٚ
ايب ١٦ٝأ ٚاٱْظاْ ١ٝهعاٚ َٔ ٤سا ٤تـٜٛش َٛقأ خاق"()1ا
ٜٚفل ٞنٖٓ ٍ٬ٖ ّ٬ا إ َظريٖٚ ،١َُٗ ١ي ٞإٔ عُيٌ ايٓاقيذ ػيشٜيب أٟ
َٓييٛط بييايعًِ ٚاملعشفيي ،١فٗييزا ٜعييين بايارنٝييذ إٔ تكيي ِٜٛا٭دب ايعًُيي ٞهييٛب إ
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َعشفي ١ؽــيي ١ٝقييذ  ٫تاييٛافش يهي ري ممئ تٓيياٚيٛا ريييو ا٭دب بايٓكييذ ٚاياكيي،ِٜٛ
فييبرا نييإ أدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞيياب َيئ ْعشٜييات ايعًييِ ٖٚييز ٙطبٝعايي٘ ،فهٝييأ
ٜكٝظ٘ ايٓكاد باملٛقأ اٱْظاْ ٞأ ٚايٛظٝف ١ا ٫اُاعٖٚ ،١ٝز ٙنًٗا َئ َٓدًكيات
ا٭دب ايٛاقعٚ ،ٞأدب اـٝاٍ ايعًُٜ ٞشتفع عٔ ايٛاقع ٭ْ٘ أدب س ٟٜٛ٩باَاٝاصخت
يكيييذ ظييئ ْفي يشٷ َييئ ايٓكييياد إٔ أدب اـٝييياٍ ايعًُييي ٞكيييشب َييئ ايفٓااصٜيييا أٚ
ايٛٝتٛبٝا ،نُا ظٓٛا إٔ اـٝاٍ ايز ٟاستب بٗيزا ايًيَ ٕٛئ ا٭دب ٜ ٫عيذ ٚنْٛي٘
ؿييٛسَ ٠يئ ؿييٛس اياٛقييع ملييا طييٝحذث ،أَ ٚييا ٜعييشف يف اٯداب اياكًٝذٜيي ١بايشٜ٩ييا أٚ
ا٫طابـيياس أ ٚايآبييٚ ،٪اؿييل أْيي٘ جيييٛص ٖييز ٙاملظييُٝات إ َييا هيئ تظييُٝا٘
باملهاؼيييفات أ ٚاملخرتعييياتٖٓٚ ،يييا هظييئ اياظييياٖ ،ٍ٩يييٌ هييئ عيييذ سٚاٜييي١
ايرٜداْٖ ٞشبشت ٛسب ٚييض ( ايعيامل ؼيشس) ايـيادس ٠عياّ  ّ1914أطاطيا ملباريث
ايعامل ا٭َشٜه ٞي ٛٝص٬ٜسد ،يف ٚكع َعاد٫ت٘ ايزس ١ٜاييت بٓ ٢عًٗٝيا ا٭َشٜهيٞ
َاْٗاتٔ َؼشٚر تـٓٝع ايكٓبً ١ايزس ١ٜخت
إرٕ ٫بذ َٔ اٱقشاس برٕ أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞع رٝاتٓيا٫ ،بيٌ إْي٘ يضَ ٤ئ
ايٛاقييع اؿيياي ٞيًحٝييا ٠ايعـييشٚ ،١ٜمل ٜعييذ ٖٓايييو َعٓيي ٢يًكيي ٍٛبييرٕ أدب اـٝيياٍ
ايعًُيي ٞكييشب َيئ ايفٓااصٜييا أ ٚايٛٝتٛٝبٝييا اؿامليي١ا ٜكيي ٍٛأبييذ صٜٚييٌ  :إٕ رٝاتٓييا
ايعًُٝيي ١فكييري ٠يًواٜييٚ ١تكييرتب َيئ ايـييفش(ٚ ،)2عًٝيي٘ فييبٕ أدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞيف
ا٭دب ايعشب ٞػذٜذ ايوشب ١عئ ٚاقعي٘ ٚب٦ٝاي٘ ،رييو ٭ٕ ايب٦ٝي ١ايعشبٝي ١نُيا ٜكيٍٛ
ص ٌٜٚفكري ٠عًُٝآٖ َٔٚ ،ا  ٫جيذ ايٓاقيذ تٓاغُيا بيني رييو ا٭دب ٚايٛاقيعٚ ،سمبيا
نإ ريو َٔ ا٭طباب املُٗي ١يف ْفيٛس ايكيشاَ ٤ئ ا٭دب ايعًُيٜ ،ٞلياف إ رييو
إٔ ايٓكذ ا٭دب ٞمل ٜلع يف رظباْ٘ إسطا ٤اي كاف ١ايعًُ ١ٝيذ ٣ايكاس ،٨فالاعفت
بزيو ا٭طباب يُٝل ٞا٭دب ايعًُي ٞيف طشٜيل ػيب٘ َظيذٚدَ ٠ئ ٗي ١تًكٝيَ٘ ،يع
قا٫ٚت نااب ا٭دب ايعًُ ٞايذا٥ب ١يارطيٝع إكافي ١عًُٝي ١ييذ ٣ايكيشا ،٤غيري إٔ
تًو اؾٗٛد ظًت قذٚد ٠٭ْٗا مل تًل َٔ قبٌ ايٓكاد اطياياب ١ركٝكٝيٜ ٚ ،١ي ١رييو
إٔ اؿٝض ايزٜ ٟؼوً٘ ا٭دب ايعًُ ٞيف اؿٝا ٠اي كافٚ ١ٝا٭دب ١ٝايعشب ١ٝك ٌٝ٦ذا،
٫ٚطييُٝا يف كيي ٤ٛؼذٜييذ ايٓكييذ ا٭دبيي٫ ٞػاٖييات ايشٚاٜيي ١ايعشبٝيي ١املعاؿييش ،٠إر
رـشٚا تًو ا٫ػاٖات يف هً َٔ ١ايٓكاط أبشصٖا:
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 اعاُذ نااب ايشٚا ١ٜاملعاؿش ٠عًي ٢اٱهيا ٤بيذَ ٫ئ ايًوي ١اياكشٜشٜي ١ايييتُٖٓٝييت عًييْ ٢ايياب نايياب ايشٚاٜيي ١يف املشارييٌ ايظييابكٚ ،١املٝييٌ إ اٱهييا٤
اَ ٤ع تكذّ َذاسغ اياحًٝيٌ ايٓفظي ،ٞايييت تكيش بيرٕ ركيا٥ل اي٬ػيعٛس ٫
هٔ نؼفٗا إ ٫بدشٜل اٱرظاغٚ ،قذ أفياد ا٭دب املعاؿيش عاَيَ ١ئ
ٖز ٙايٓار١ٝا
 اٖاُييت ايشٚاٜييي ١ايعشبٝييي ١املعاؿيييش ٠باؾاْييين ا ٫اُييياعٚ ،ٞأبيييشصت ايبديييٌا ٫اُاع ٞبٛؿف٘ بذ ٬ٜيًبديٌ ايكيٚ ،َٞٛقيذ ق رييو اياحي ٍٛإإيش تشا يع
امللاَني ايك ١َٝٛبعذ ْهظ ١رضٜشإ عاّ ّ1967
 اباعذت َععيِ ايشٚاٜيات املعاؿيش ٠عئ ا٭فهياس اياكذَٝيٚ ١ا٭ٜيذٜٛيٝ ٛاتاييت ناْت طا٥ذ ٠يف سٚاٜات ايظآٝات ٚايظبعٓٝات َٔ ايكشٕ ايعؼشٜٔا
 -اٖ٫اُاّ ايؼذٜذ با٭طاطري ٚايشَٛصا

 ايا ٘ ٛايٛ ٛدٚ ،ٟاٱَعإ يف ايه ّ٬عً ٢قًل اٱْظإ املعاؿش ٚاغرتابي٘ٚتٚ ٘ٗٝرريت٘ا
 ٖ ١ُٓٝامللاَني ايفًظفٚ ١ٝايعًُٚ ،١ٝتشا ع فهش ٠اٱهلاّ ا ٚيف كي ٤ٛرييواْهفرت ايشٚا ١ٜاياحً ١ًٝٝاييت تظاٗذف تـٜٛش ايٛاقعا
 اٖ٫اُييياّ ايٛاكيييب باـيييٜٛش َظيييا ٌ٥ايايييذَٚ ٜٔؼيييهً ١ا٭قًٝيييات َٚعليييً١ايؼزٚرا
 ناْيييت ايـيييٛس ٚايٛاقعٝييي ١ايييييت يييزبت ناييياب ايشٚاٜييي ١املعاؿيييش ٠فًًييي١بايظٛاد ٚايهفب ،١مما أظٗيش ايٛاقيع ايعشبي ٞيف غاٜي ١اياخًيأ ٚايافهيو،
ٚخًيييت َععيييِ ايشٚاٜيييات َييئ اييييش ٣٩املافاً٥ييي ١ايييييت تؼيييحٔ ايكييياس ٨برَيييٌ
اـ٬ق َٔ راٍ اياخًأ اييت اطاهاْت إيٗٝا اعاُعات ايعشب١ٝا

 يكذ لحت ايشٚا ١ٜاملعاؿش ٠يف ََ٬ظيُٖ ١ي ّٛامليٛاطٔ ايعشبيٚ ٞتؼيخٝفَؼه٬ت٘ٚ ،يهٓٗا باملكابٌ أًُٖت اْبا َُٗا ٜاُ ٌ بديشع ايبيذا ٌ٥ايييت
َيئ ػييرْٗا سطييِ طشٜييل اـيي٬ق َيئ تًييو املؼييه٬تٚ ،يعييٌ أٖييِ تًييو
ايبذا ٌ٥املااريٖ ١ي ٞاييذع ٠ٛإ اْاٗياب اييافهري ايعًُي ٞاييز ٟهئ َئ
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إْٗيييا ٤رييياٍ اياخًيييأ ا ٫اُييياعٜٚ ،ٞكلييي ٞعًييي ٢نيي ري َييئ املؼيييه٬ت
ا ٫اُاعٝييٚ ١ا٫قاـييادٖٓٚ ،١ٜييا تيرت ٞأُٖٝيي ١أدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞايييز ٟمل
جيييذ رٝييضا يف اياييٓعري ايٓكييذ ٟاملعاؿييش طيي ٣ٛإػيياسات عييابش ٠إ أُٖٝيي١
ايا ٘ ٛايعًُٚ ٞايفًظف ٞيًشٚا ١ٜاملعاؿش٠ا
يكييذ تٓييا ٍٚأدب اـٝيياٍ ايعًُيي ٞيف ايوييشب عييٛامل ذٜييذٚ ٠أطييِٗ بايفعييٌ يف
إجييياد فاُييع املعًَٛييات ،فآيياَ ٍٚظييا ٌ٥اْ٫اكيياٍ يف ايضَييإ ٚقليياٜا اؿاطييٛب
ٚقليياٜا نْٝٛييٚ ١فًهٝيي ١ن ي ري ،٠يف رييني اطيياٗٛت ايٛٝتٛبٝييا ْفييشا َيئ ايهايياب
ايعشب ٚعً ٢سأطِٗ اياْٛظ ٞاهلياد ٟإابيت اييز ٟؿيشع يف َكابًي ١أ شٜيت َعي٘ عياّ
 ،ّ4106أْيي٘ يف إيي٬ث سٚاٜييات نييإ قييذ أيفٗييا ٖٚييَ( ٞذٜٓيي ١ايٓٗيياس ا٭صييي ،ٞغيياس
اؾٔ ،بٌ عً ،)ٕٛٝقذ ؽ ٌٝإْظياْا ذٜيذاٜ ٫ ،ؼيب٘ َئ ٖي َٛ ٛيٛد يف عاملٓيا،
نإ قيذ عًي٘ ْاياب ايعًيِ اؿيذٜث ،إيِ فيشض عًٝي٘ سقابي ١عًُٝي ١ؿياسَ ،١إ ٫إٔ
عكًيي٘ اْفًييت َيئ تًييو ايلييٛاب  ،فؼييهً٘ يف أسريياّ اؿييدٓاعٚ ١ٝأْؼيير ٙيف ب٦ٝيي١
طً ،١ُٝفهإ يف َرَٔ َٔ ا٫مشاف أ ٚايارإش با٭ٜذٜٛيٝ ٛات أ ٚأ ٟأْعُ ١ؼيذ
َٔ رشٜاٖ٘ٚ ،زا َؼشٚر ٜٛتٛبٝا ٜظيع ٢ٱْؼيا ٤فاُيع عًُي ٞريش ٜ ٫عيشف ايعٓيأ
 ٫ٚا٭ْاْ ٫ٚ ١ٝاـٛف()3ا
ٖٓايو ْاا ات أدس ٗا ايٓكاد ؼت َظيُ ٢أدب اـٝياٍ ايعًُيَٗٓ ٞيا ْاا يات
تٛفٝل اؿه ِٝنكـيا٘ ( يف طيًَٓٝ ١ي )ٕٛايييت ْؼيشٖا عياّ ٖٚ ،ّ1953ي ٞقـي١
قـري ٠ا٤ت كُٔ فُٛعا٘ املظُا( ٠أسْ ٞاز)ٜٚ ،وًن عًٗٝا ايٓعش ايفًظف ٞيف
اؿٝاٚ ٠ايدبٝعٚ ١ايه ،ٕٛإر ؿٛس فٗٝيا ايؼخـيٝات ريا٥ش ٠تاٗ٥ي ١يف خليِ عيامل
َرتر باملآاقلاتٚ ،قـا٘ (يف طٓ )ًَٕٛٝ ١كيشب َئ ايفٓااصٜيا ايييت  ٫تظيآذ إ
ْعش ١ٜعًُ ١ٝتؼيذٖا إ سٚع رييو ا٭دب ،أَيا َظيشرٝا٘(سرً ١إ ايويذ) املٓؼيٛس٠
عياّ  ،ّ1958فآدي ٟٛعًييْ ٢عيش ٠اطاؼييشاف ١ٝإ املظياكبٌ ،اتـييًت يذٜي٘ بـييشار
اٱْظإ َع ايضَٔ ،إر ٜـٛس فٗٝا طيٓٝني ؿعذا إ نٛنن يٝعٝؼا ف ٘ٝإ٬ف١٦
ٚتظييع ١أعييٛاّ ٖٚيي ٛايييضَٔ ايييز ٟقلييا ٙأٖييٌ ايهٗييأ يف نٗفٗييِ ،إييِ عييادٚا إ
اؿٝييا ٠يٝيييذٚا نييٌ ػيي ٤ٞقييذ تبييذٍ ،بٝييذ إٔ تٛفٝييل اؿهيي ِٝمل ٜبييث يف ٖييزٙ
املظشر ١ٝس ٣٩تبؼري ١ٜتٓب ٤٢عئ تويٝري إجيياب ،ٞبيٌ نيإ َاؼياُ٥اٜٚ ،عٗيش رييو
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َٔ خ ٍ٬تـٜٛش ٙايظييٓٝني يف ايهٛنين اؾذٜيذ ايًيز ٜٔافاكيذا َعٓي ٢ايظيعاد٠
َع إٔ طبٌ ايعٝؽ ناْت َاٛافشٚ ،٠مل ٜهٔ يذ ِٜٗخٝاس طي ٣ٛايعيٛد ٠إ ايعيامل
ا٭سكٞا
يف ٖييييز ٙاملظييييشرٜ ١ٝعاُييييذ اؿهيييي ِٝعًيييي ٢تكٓٝييييات أدب اـٝيييياٍ ايعًُييييٞ
ناطيياخذاَ٘ اٯييي ١يٓكييٌ ايؼخـييٝات َيئ ا٭سض إ ايهٛنيين اؾذٜييذ ،نُييا
أْ٘ ٜعُذ إ ايآب ٪مبا طٝحذث يف قابٌ ا٭ٜاّٚ ،أَا َظشرٝا٘ (ايدعاّ يهٌ فيِ)
فٝاحييذث فٗٝييا عيئ َؼييهً ١ايوييزا ٤اييييت طيياعاَْٗٓ ٞييا ايؼييعٛب َظيياكبٜٚ ،٬آبيير
فٗٝيييا ببَهاْٝييي ١اطييياخشاب أغزٜيييَ ١ييئ أعؼييياب ايبحيييش َٚييئ امليييٛاد ايهُٝاٜٚييي،١
ٚنزيو ؼذث يف َظيشرٝا٘ (ؿي ٠٬امل٥٬هي )١عئ أإيش ايعًيِ يف إطيعاد ايبؼيش١ٜ
ٚتٛفري را اتٗاا
يف طيياٝٓٝات ايكييشٕ ايعؼييش ٜٔنايين َـييدف ٢قُييٛد سٚاٜايي٘ (ايعٓهبييٛت)
 ٖٞٚسٚا ١ٜفًظيفٜ ١ٝاحيذث فٗٝيا عئ َـيري اييشٚع ،إيِ ْؼيش ْٗياد ايؼيشٜأ سٚاٜاي٘
(قاٖش اييضَٔ) عياّ  ،ّ 1966فاحيذث فٗٝيا عئ تكٓٝي ١ترٜيذ ا٭ ظياّ اٯدَٝي ١يابًيغ
َشرً َٔ ١ايظبات ،مما ٜظِٗ يف تؼخٝف بعيض ا٭َيشاض املظاعـي ،١ٝييزا عيذٙ
ن ري َٔ ايٓكاد سا٥يذ أدب اـٝياٍ ايعًُي ٞيف َـيشٚ ،يف عياّ ْ ّ1974ؼيش قُيذ
عضٜض اؿباب ٞسٚاٜا٘ (إنظري اؿٝاٚ ،)٠قذ عكيذ فهشتٗيا ري ٍٛايفٓياٚ ٤اـًيٛد،
إِ ْؼش طاين عُشإ عذدا نبريا َٔ سٚاٜيات أدب اـٝياٍ ايعًُيَٗٓ ٞيا (ايعيابشٕٚ
خًأ ايؼُع) عياّ (ٚ ،ّ1979ييٝع يف ايكُيش فكيشا )٤عياّ َ(ٚ ،ّ1983يض )ٕٚعياّ
ْٚ ،ّ2005ؼشت طٝب ١اٱبشاٖ ِٝسٚا ١ٜبعٓٛإ( اٱْظإ ايباٖت) عاّ ٖٚ ،ّ1991يٞ
فُٛعيي ١قــيي ١ٝتاحييذث فٗٝييا عيئ طفييٌ ا٭ْبييٛبْٚ ،ؼييش أػييشف إرظييإ فكٝيي٘
فُٛع ١قــ ١ٝبعٓٛإ( رٓٓٝا إ ايٓي )ّٛعاّ ّ2000ا
سمبييا نييإ قُييذ ايعؼييش ٟاملخيياف يف فيياٍ اؾٛٝيٝ ٛييا مميئ دفييع سٚاٜيي١
اـٝيياٍ ايعًُيي ٞايعشبٝيي ١خدييٛات َذٜييذ ٠إ ا٭َيياَّ ،عٗييشا بشاعيي ١فا٥كيي ١يف ؿييٗش
اياكٓٝات ايكــ ١ٝباياكٓٝات ايعًُٚ ،١ٝبرطًٛب أخيار ٫ٚ ،طيُٝا يف سٚاٜاي٘ (ٖايي١
ايٓٛس) اييت ْؼشٖا عاّ ٚ ،ّ2002نإ ؼذث عٔ فهشتٗا يف َكابً ١ي٘ قاٍ فٗٝا:
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تاحذث ايشٚا ١ٜعٔ َـادس بذ ١ًٜيًداق ،١بعذ ْفاد ايٓف  ،إر إٕ ربٝبات ايشٌَ يف
ايـحشاَ ٤وًف ١بدبك ١سقٝك َٔ ١أنظٝذ اؿذٜذ ،اييت تهظبٗا ق ٠ٛنٗشبا،١ٝ٥
رييييو ٭ٕ ايشَييياٍ َظييياذٜشَٚ ٠اياْظييي ١يف تشنٝبٗيييا هليييزا فٗييي ٞؽايييضٕ ايداقييي١
ب ذاخًيييٗاٚ ،بعاَيييٌ ا٫راهييياى بيييني اؿبٝبيييات تاٛييييذ طاقييي ١نٗشباٝ٥ييي ،١هييئ
ا٫طييافادَٗٓ ٠ييا عيئ طشٜييل ؼشٜهٗييا بيياهلٛا ٤باػاٖييات عؼييٛا ١ٝ٥داخييٌ قييشى
َوًل ،هٔ َٔ خ ٍ٬ريو اؿـ ٍٛعً ٢تٝاس نٗشباَ ٞ٥ظاُش ا
أَا سٚاٜا٘ اي اْ ١ٝاييت مساٖا (ايهٛنن ايعاػش) ٚاييت ْؼشت عاّ ،ّ2005
فاخٝييٌ  ٚييٛد نٛنيين عاػييش يف اعُٛعيي ١ايؼُظيي ١ٝاييييت ٜبًييغ عييذدٖا تظييع١
نٛاننٜٚ ،ك ٍٛايعؼش ،ٟنإ ن َٞ٬عً ٢ايهٛنن ايعاػش خٝياٍ ،إيِ َيا
إٕ ا ٤عاّ  ّ2005را ٢أعًٔ عًُا ٤ايفًو عٔ اناؼافِٗ ايهٛنن ايعاػش ٚقذ
أطًكٛا عً ٘ٝاطِ (طٝذْا) ا
إرٕ أدب اـٝاٍ ايعًُ ٞيٝع كيشبا َئ ايفٓااصٜياٚ ،ييٝع منديا َئ ايٛٝتٛبٝيا
أٜلييا ،بييٌ أدب اطاهؼييايف ٜظييبل ايعًييِ يف ا٫ناؼييافٚ ،عًٝيي٘ ٕ ا٭ٚإ يٝرخييز
َهاْيي٘ يف اياـييٓٝأ ايٓكييذ ،ٟ٭ٕ ناابييا نبيياسا أَ يياٍ ْٗيياد ايؼييشٜأ ٚطاييين
عُشإ ٚقُيذ ايعؼيش ،ٟقيذ أطيُٗٛا بايفعيٌ يف سفيذ أدب اـٝياٍ ايعًُي ٞايعشبيٞ
بهٌ َا َٖ ٛفٝذ ٚبذٜعا
إحاالت مسجعية:

 - 1ايٓكذ ا٭دب ٞااؿذٜث قُذ غٓ ٍ٬ٖ ُٞٝق327:ا

 - 2شٜييذ ٠ايوييذ عُييإ 21ػييباط َ 2016كاييي ١بعٓييٛإ  (:أدب اـٝيياٍ ايعًُييٞ
هااب تكذَا تكٓٝا ٜٓاأ يوَ ١واٜش)٠ا
 - 3ايظابلا
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اخلامتة
اْديييٛت ٖيييز ٙايذساطييي ١عًييي ٢ػييياسب سٚاٝ٥يييَ ١اُٝيييض ٠يف فييياٍ أدب اـٝييياٍ
ايعًُييٚ ،ٞقييذ بييذت تًييو ايٓـييٛق َيئ خيي ٍ٬املعاؾيي ١ايٓكذٜيي ١يف غاٜيي ١ايـيي٬ب١
ٚايؼييفاف ،١ٝريييو ٭ْٗييا هعييت بييني َظييرياني عييض هعُٗييا يف ا٭دب اياكًٝييذ: ٟ
املظري ١ايعًُٚ ١ٝايراع ١ا٭دبٚ ،١ٝقيذ ناْيت ٖيز ٙايكلي ١ٝغيري ٚاكيح ١يف اٯداب
ايكذ  ١را ٢ظئ ني ري َئ ايٓياغ إٔ ايعًيِ ػيٚ ٤ٞا٭دب ػي ٤ٞخيشٚ ،صعُيٛا إٔ
ايعًيييِ خياطييين ايعكيييٌ با٭دييييٚ ١اييييراٖنيٚ ،ا٭دب خياطييين اي ٛيييذإ بيييايعٛاطأ
ٚا٭راطٝعَٚ ،ا إٕ أطٌ ايعـش اؿيذٜث راي ٢ريذث متياصب بيني املعياسف ايعكًٝي١
َٚؼيياعش اي ٛييذإ ،فييرص ا٭دب ايعًُيي ٞيـ يٝاغٖ ١ييز ٙايع٬قيي ١بـييٛسَ ٠ذٖؼيي،١
ٚبذت اي كاف ١يف ك ٤ٛرييو اياديٛس متٝيٌ إ ايعًيِ ٫ ،يؼي ٤ٞإ ٫٭ٕ ايعـيش اييزٟ
مٔ ف ٘ٝعـش عًِ باَاٝاص َٔ ،أ ٌ ريو أساد ا٭دب ايعًُي ٞإٔ ٜٓاُي ٞإ عـيشٙ
باْـييٗاس ٙيف بٛتكيي ١ايعًييِ اؿييذٜث ،إييِ ٜبكيي ٞؿييً ١بٓٝيي٘ ٚبييني ا٭دب ،فيياستب بيي٘
خٝايٝا ٚؽًٝٝا  ٚٚذاْٝا ٚ ،اْب٘ عُكا ٚسَٚ ١ٜ٩عاؾ ١ا
َٚيئ املٗييِ إٔ ْعيي ٞبعييذ ايييز ٟقييذَٓا ٙيف ايفـيي ٍٛايظييابك ١إٔ أدب اـٝيياٍ
ايعًُ ٞيف ايًو ١ايعشب ١ٝقذ قدع ػٛطا ػشٜبا نبريا ،را ٢أَهئ قٝياغ َظياف١
ايادٛس اييت قدعٗاٚ ،بك ٞعً ٢ايفِٗ املعاؿش إٔ ٜٓعش إ ريو ايليشب َئ ا٭دب
بييايعني راتٗييا اييييت ٜٓعييش فٗٝييا إ اٯداب اياكًٝذٜيي ٫ٚ ،١كييشٚس ٠يًكيي ٍٛبييرٕ اٯداب
ايٛاقعٝيي ١اؿذ ٜيي ١يف ايعييامل أهييع قييذ اػٗييت إ ػظييٝذ ايٛاقييع خذَيي ١يًٓٗييٛض
ب كافات فاُعاتٗاٚ ،ناْت ٚطًٝاٗا إ ريو إمنيا عًي ٢اٱقٓيار ،مبعٓي ٢كاطبي١
ايعكٌ ايعًُ ٞاؿذٜث مبا ٜؼهٌ يذ ٜ٘قٓاعٚ ،١تكًـيت يف كي ٤ٛتًيو ا٫ػاٖيات
املزاٖن ايشَٓٚظٚ ١ٝا٫ػاٖات اـٝاي ١ٝاييت تاظع فٗٝا دا٥ش ٠اييٖٓٚ ،ِٖٛيا تًاكيٞ
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داب اـٝاٍ ايعًَُ ٞع اٯداب ايٛاقع ١ٝيف كاطب ١ايعكٌٚ ،يٝع رييو فحظين بيٌ
إٕ داب اـٝاٍ ايعًُ ٞقذ ؿيٗشت نيٌ ػي ٤ٞيف بٛتكي ١اييافهري ايعًُي ،ٞمبيا يف
ريو ا٭طاطري رني رٛياٗا إ سَٛص ؽذّ ايعًِ َٔ ،أ ٌ ريو مل تهٔ ا٭طاطري
عٓييذ أدبييا ٤اـٝيياٍ ايعًُييَ ٞكـييٛد ٠بييزاتٗا بييٌ ٚطييا٫ ٌ٥طاهؼيياف املظيياكبٌ أٚ
ايعييٛد ٠إ املاكيي ٞايظييحٝل ،إْٗييا ٚطييا ٌ٥تكٓٝييٚ ١ػييارٗا سَييض ٟيهٓٗييا يف ايٛاقييع
أدٚات يًظييبام َييع اٱليياص ايعًُيي ٞاؿييذٜث ،رييني أساد ٖييزا ايلييشب َيئ ا٭دب
َؼاسن ١ايعًِ يف ايهؼٛفات ايعًُ ١ٝاملعاؿش٠ا
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املصادز واملساجع
يي ابٔ ا٭إري اؾضس( ٟأطٓ ٢املداين يف َٓاقن طٝذْا عًي ٞبئ أبي ٞطايين) ْؼيش يف
ايكاٖشّ1906 ٠ا
 ايبحري ،ٟعبذ ايشقٝن (ايؼخـ ١ٝايٓش ظ )١ٝط 1داس املعاسف مبـشّ1994 ايبييذسْ( ٟضٖيي ١ا٭ْيياّ يف قاطيئ ايؼيياّ) ؼكٝييل َٓييزس اؿاٜييو ط 1ايٓاػييشؿفحات يًذساطات ّ2012
 ابييئ ايبٝدييياس (اؾييياَع يف ا٭دٜٚييي ١ا٭غزٜييي )١ط 1داس ايهاييين ايعًُٝييي ١بيييريٚتّ1992ا
 تٛفٝييل ،أبييذ خايييذ ( َييا ٚسا ٤ايدبٝعيي )١امل٪طظيي ١ايعشبٝيي ١اؿذ ٜيي ١بايكيياٖش٠ّ1993ا
 انٛب ،ٞساطْٗ( ٌٝا ١ٜايٛٝتٛبٝيا ٚاي كافي ١يف صَئ ايَ٬بيا )٠٫تشهي ١فياسٚمعبذ ايكادس طًظً ١عامل املعشف ١ايهٜٛت ايعذد 296ا
 رظاْنيَ ،عاض (ايذٜظاٛبٝا – املظاكبٌ املخٝيأ يف ا٭دب ايعياملْ )ٞي ٕٛبٛطيتّ2016ا
 خإ ،قُذ (ا٭طاطري ايعشب ١ٝقبٌ اٱطيَ )ّ٬دبعي ١ؾٓي ١ايايريٝأ ٚايرتهي١ٚايٓؼش ايكاٖشّ1937 ٠
 -اخلش ،٠قُٛد (تاس ٜايافهري اؾُاي )ٞطبع

اَع ١دَؼل 2006

 ابٔ در( ١ٝاملديشب َئ أػيعاس أٖيٌ املويشب) ؼكٝيل إبيشاٖ ِٝا٭بٝياس ٚ ٟخيشٜٔداس ايعًِ بريٚت  ّ1955ا
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 ابٔ دسٜذ (هٗش ٠ايًو ) ١ؼكٝل سَض ٟبعًبه ٞط 1داس ايعًِ يًُٜ٬ني بريٚت ايييذٜٛٓس ،ٟأبيي ٛرٓٝفيي( ١نايياب ايٓبييات ) ؼكٝييل بشْٗيياد يفييني ْؼييش داس فشاْييضػاآٜش ّ 1974ا
 ابٔ ايش( َٞٚدٜٛإ ابٔ ايش )َٞٚؼكٝل رظني ْـاس ط 3داس ايهاين ايكَٝٛي١بايكاٖشّ2003 ٠
 ايضًَهاْ( ٞغا ١ٜاحملـٌ ػيشع املفـيٌ) ط 1تيب أمسيا ٤بٓيت قُيذ اؿبٝينط ّ2003
 -صٜذإٜٛ ،طأ ( ايٓـٛق ا٭سبعَٚ ١بذعٖٛا) داس ايؼشٚم ايكاٖش ٠ب ٬تاسٜ

 ابٔ ط ّ٬اؾُح( ٞطبكات فح ٍٛايؼعشا )٤تب قُذ ػيانش ط داس املعياسفمبـش
 طيي ،١َ٬أَييني (ا٭طيياطري ايشَٚاْٝييٚ ١ايْٛٝاْٝيي )١ط َ٪طظيي ١ايعشٚبيي ١يًدباعيي١ 1988ا
 -طًُٝإَ ،عٗش (أطاطري َٔ ايوشب) ط داس ايؼشٚم بايكاٖشّ 2000 ٠ا

 -ابٔ طٝذ( ٙاملخـف ) طْ 1ؼش داس إرٝا ٤ايرتاث ايعشب ٞبريٚت ّ 1996

 ابٔ طٓٝا ٚابٔ طفٚ ٌٝايظٗشٚسد ( ٟر ٞبٔ ٜكعإ) ؼكٝل أبيذ أَيني ط داساملذ ّ2005 ٣ا
 ايظييٛٝط( ٞاملضٖييش) ؼكٝييل املييٚ ٛإبييشاٖٚ ِٝايبيييا ٟٚط املهابيي ١ايعـييش١ٜبريٚتا
 -ابٔ ػاٖني (ْفظري ا٭ر ) ّ٬ط بريٚت ّ1986ا

 -ؿا  ،أبذ املٛ ٝيٝ ٛا اٱغشٜك ١ٝؿٓعاّ2001 ٤

 عيٝب ،١قُذ ( أطاطري ايعشب) داس ايفاساب ٞبريٚت 1994ا عظهش ،عبذ از (ايٓش ظ١ٝايعاّ ّ 2009ا

يف اياحً ٌٝايٓفظ )ٞفًي ١ايعًي ّٛايٓفظي ١ٝر23
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 عُشإ ،طاين ( يف ايعًِ ٚاـٝاٍ ايعًُْ )ٞؼش ٚصاس ٠اي كاف ١دَؼل ّ1985ا عُشإ ،طاين(بذ ٤ايظٓٛات ايعياف) ط-

اَع ١دَؼل 2015

عُشإ طاين( طٝذ ٠ايكـش) طبع داس عكٌ دَؼل 2017

 غشاْرغش ،يب( ٬ٝايٓش ظ ١ٝيي دساطْ ١فظ ) ١ٝتشه ٘ٝ ٚ ١أطعذ ٚصاس ٠اي كاف١دَؼل ّ2000ا
 فشٜٚذ (أفهاس ٭صَٓ ١اؿشب ٚاملٛت) تشه ١مسري نشّ داس ايدًٝعّ1981 ١ا قًع( ٞ ١ايظٗشٚسد٪َ ٟطع اؿهُي ١اٱػيشاق )١ٝط اهل٦ٝي ١ايظيٛس ١ٜايعاَي١يًهااب

 قُٛد ،طيٝذ رظئ(ظاٖش ٠سٚاٜي ١ايذٜظياٛبٝا يف َـيش اٯٕ) شٜيذ ٠ا٭ٖيشاّايعذد  2077يعاّ ّ2017ا
 ابٔ َٓعٛس (يظإ ايعشب) ط 1داس ؿادس بريٚت ّ 1997ا ْشنظٛغ (َٛ ٝيٜٚ )١ٝ ٛهٝبٝذٜا املٛطٛع ١اؿش( ٠ايؼابه)١ا ابٔ ايٓفٝع ( ايشطاي ١ايهاًَ )١ٝؼكٝل عبذ املٓعِ عُش ْؼيش فُيع ايبحيٛثاٱط ١َٝ٬با٭صٖش ايكاٖشّ1985 ٠
 ٚييييذ قٓيييذ (ايايييٛاصٕ بيييني ايٓش ظيييٚ ١ٝاملاطٛػييي ) ١ٝسطيييايَ ١ا ظييياري َكذَييي١يًُشنض اؾاَع ٞبايبٜٛشّ 2010 ٠ا
ٜ -اقٛت اؿَُ ( ٟٛعيِ ايبًذإ) ط بريٚت ّ1992
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املؤلف
أ.د .أمحد علي حمند

مننمومليد ننيو راننةوريلمننةوةننلوميطةةننةويد م ننر و ن و
ش يًرومموزمط هوةلويمشق وليرسوةنلومييرهن،ط ولرجنر و
ةلوجطمعر،ط وليطزوش،طي ويديكرلريهوةلويآلييبوم ،طوهن ةو
ث ننتسولره ننع مولره ننعمطاةوللدن ن وثن ن وي ر ن ن وندن ن ومي ننةو
يمننلودررننيراسوةننلوجطمعر،ننط ولكننطمو م ن وةننلوجطمعننةو
يدكلاننوولكرمننةويدررفمننةوةننلوهننر ةو مننطم وكمننطوزيرو ننييويًو
مننمويط ننطرويدعرفمننةوكننططريمولدس ننطموليدهننعليمةولم ننر ولشننطر وةننلوكث ننرومننمو
يدمننمرمريوويدعرممننةوةننلوهننلراةولةننلويدننل مويدعرفننل وللشننرنو رن و ننييوكس ننرومننمو
رهطا ويدمطجهر روليديكرلريه ولدهونه،طمطوو ي وةلويد يويطيسنلول نيو شنرويدكث نرو
يديلراطوويدعرفمةوم ،ط :و
ممويدمبطيسويد يمةوليدم طالووةلويدمجتوول و
1ييييي أإيييش ايٓضعييي ١ايعكًٝييي ١يف ايكـيييٝذ ٠ايعباطييي ( ١ٝدساطيييْ ١كذٜييي )١ط 1دَؼيييل داس
ايظريٚإ ٚداس قدش ٟبٔ ايفياّ1993 ٠٤ا
 2يي دساطات يف ا٭دب ايعشب ٞباملؼاسنَ ١ع هاع َٔ ١أطاتز ٠اَع ١ايهٜٛت ط
داس رات ايظ٬طٌ ّ1995ا
 3يي ظاٖش ٠ايدٝأ يف ايؼعش ايعباط( ٞدساط ١فٓ )١ٝط دَؼل داس ػشار ّ1999ا
 4يييي يف ترٜٚييٌ اييٓٸف ا٭دبييْ( ٞـييٛق َيئ ايؼييعش ا٭َييٚ ٟٛايعباطيي )ٞطبييع بذَؼييل
ّ2003ا
 5يييي ا٭دب ايعباطيي ٞط 1ؼًٝييٌ ايٓـييٛق يييي دساطيي ١يف ايٓكييذ ايادبٝكيي ٞيييي يديي٬ب
ايظٓ ١اي اي  ١يي قظِ ايًو ١ايعشب ١ٝيي طبع اَع ١ايبعث ّ2004ا
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 6يي احملٛس اياياٚص ٟيف ػعش املآيب طبع اؼاد ايهااب ايعشب ّ2006ا
7يي اؿشن ١ا٭دب ١ٝيف ب٬د ايؼاّ باملؼاسن ،١طبع ا٭َاْ ١ايعاَ١يي دَؼيل عاؿيُ١
اي كاف ١ايعشبّ2008 ١ٝا
8يي ا٭دب ايعباط ٞؼً ٌٝايٓـٛق طَ 2عذي ١طبع اَع ١ايبعث ّ2009
9يي قلاٜا ايفٔ يف ايؼعش ايعباطْ ٞؼش اهل ١٦ٝايظٛس ١ٜايعاَ ١يًهااب ّ 2010
 10يي هايٝات ايؼعش ١ٜيي دساطيات يف ا٭دب اؿيذٜث ٚاملعاؿيش ناياب ايهرتْٚيٞ
َٓؼٛس عًَٛ ٢قع اهل ١٦ٝايظٛس ١ٜايعاَ ١يًهاابا
11يي تذسٜع ايٓح َٔ ٛخ ٍ٬ايٓـٛق باملؼاسنَ ١ع دا عبذاٱي٘ ايٓبٗإ َٓؼٛسات
اَع ١ايبعث ّ2011ا
12ا ايؼعش ايعباط ٞيي قلاٜا ٚأع ّ٬باملؼاسنَ ١ع دا طٛطٔ يبابٝيذ ٟطبيع اَعي١
ايبعث ّ2008ا
13يييي يف ايؼييعش ١ٜدساطييات ْـيي ١ٝيف ا٭دب اؿييذٜث طبييع اهل٦ٝيي ١ايظييٛس ١ٜيًهايياب
2016ا
14يي فُٛع ١قــ ١ٝبعٓٛإ "فشد ن "ّ٬إؿذاس اهل ١٦ٝايعاَ ١ايظٛس ١ٜيًهااب
ّ2019
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