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**

الملخص
جّتو٘ت جلذسجسحت جلٌمذٗٔ جلحذٗخٔ ذحلسشد ٍهح ٗشترف ذِ لواح لاِ هاي يّو٘أ ور٘اشٓ اٖ
دسجسٔ جلٌع جإلذذجي٘ٔ ،ىأًِّ جلكشٗمٔ جلتٖ ٗختحسّح جلشٍجتٖ يٍ جلمحظ ل٘مذ٘م جلحذٗج ئلاٖ
جلوتلمٖ .جلسشد يدجٓ هي يدٍجت جلتًر٘ش جإلًسحًٖ ٍَّ جلكشٗمأ جلتاٖ ٗتخازّح جلساحسد اٖ
جإلخرحس يي يحذجث ٖ لػٔ هحٌٍّ ،حن جلسشد ٖ جلواذًٍ٘حت جلطاًشٗٔ يلاٖ هاشّ جلًػاَس
ٍلزله ٗوىي ئيترحس جلطًش يحذ جلفٌَى جلتٖ ٍنّفت جلسشد هي خالل يول٘ٔ جلماع .لوٌاح
ٖ دسجستٌح ّزُ ذوالتؤ يّن يٌحغش جلسشد ٖ لػ٘ذٓ ئذشجّ٘ن ًاحرٖ جلكَٗلأ جلوًًٌَأ
ذا«جألقالل» ٍّٖ جلوطْذ(جلضهحى ٍجلوىحى) ،جلطخػ٘ٔ ٍجلخكًٔ .هن جلطحيش ّزُ جلمػ٘ذٓ
يمد جإلًىسحس ٖ جلحد٘ ٍير٘ش ْ٘ح يي آالهِ ق٘لٔ حرحت جلحد٘ يٌذُ .تْذف ّزُ جلومحلأ
ؾوي جإلستًحًٔ ذحلوٌْذ جلَغفٖ -جلتحل٘لٖ يى تتَلف يلٖ توح٘ع جلرٌحء جلساشدٕ اٖ
ّزُ جلمػ٘ذٓ .يّن٘ هح تَغ٘لٌح ٖ دسجستٌح ّزُ َّ يىّ جلطحيش ئًمسان لػا٘ذتِ ئلاٖ ياذٓ
همحقى ذغ٘ٔ جلتسْ٘ل ٖ جلتًر٘ش يو٘ح ًٗحًِ٘ ،ووح توخّل ًوكح ضاًَسٗح اٖ جلتحاذ٘ث ياي
جألحذجث جلوحؾ٘ٔ ٍجيتوذ ٖ ذ٘حى جألحذجث يلٖ جلحَجس جلذجخلٖ جلازٕ ٗساوٖ٘ ذاحلوًََد
جلذسجهٖ ٍَّ ٗتّػل ذحلًحلن جلرحقٌٖ لإلًساحى ٍٗهْاش ذطاىل ئستفساحسجت دجخل٘أ تخ٘اش
جلوًحًٖ جلًو٘مٔ ،غ٘ش يىّ لإلستشرحو جلتوْ٘ذٕ ٍجإلسترحق دٍس ّاحم اٖ جلمػا٘ذٓ ألرال
جلتَجغل هى جلمحسب يٍ إلًطحء جلتوْ٘ذ يٍ جلتَقثٔ ألحذجث الحمٔ يٍ سحذمٔ.
الکلمات الذليلية :ئذشجّ٘ن ًحرٖ ،لػ٘ذٓ جألقالل ،جلسشد ،جلوطْذ ،جلطخػ٘ٔ ،جلخكٔ.

* قحلد جلذوتَسجُ ٖ شو جللغٔ جلًشذ٘ٔ ٍ آدجذْح ذزحهًٔ قْشجى ،قْشجى ،ئٗشجى.
** يستحرٓ هطحسؤ ٖ لسن جللغٔ جلًشذ٘ٔ ٍآدجذْح ذزحهًٔ قْشجى ،قْشجى ،ئٗشجى.
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المقذمة
جلسشد َّ يسلَخ هي جألسحل٘د جلوتّرًٔ ٖ جلمػع ٍجلشٍجٗحت ٍوتحذٔ جلوسشح٘حت ًٍهن
جلطًشٍ ،تًترش ولؤ جلسشد هي جلىلوحت جلتٖ تتىشس وخ٘شج ٖ جلرحج يي يًاَجو جألدخ ٍّاَ
يسلَخ ٌٗسزن هى قرى جلىخ٘ش هي جلىتّحخ ٍي ىحسّن ذسارد هشًٍتاًٍِٗ ،اذ٘ يدجٓ للتًر٘اش
جإلًسحًٍٖٗ ،مَم جلىحتد ذتشرؤ جأل ًحل ٍجلسلَوحت جإلًسحً٘ٔ ٍجألهحوي ئلٖ ذٌٖ هي جلوًحًٖ
ذأسلَخ جلسشدٍ ،ذزله ٗىَى جلىحتد لاذ لاحم ذتحَٗال جلوًلَهأ ئلاٖ واالم هاى تشت٘اد
جألحذجث .تختلف تًشٗفحت جلسشد ٖ جلذسجسحت جلٌمذٗٔ جلحذٗخٔ هي ًحلذ ٙخشٍ ،لاذ ٗرلا
جالختالف حذ٘ج ٗػًد هًِ جستخالظ تًشٗف ٍجؾح لِّ .ازج جلتراحٗي جلَجؾاح اٖ تًشٗاف
جلسشد ًَٗد ئلٖ جختالف صٍجٗح جلٌهش ئلِ٘ ،رًؿْن ٗشوّض يلٖ يٌػش "جلتحَل" ٍذًؽ جٙخش
ٗشوّض يلٖ "جلتشجذف ذ٘ي جألرضجء" ٖ ،ح٘ي ٗتن٘ جلتشو٘ض هي لرل جلراححخ٘ي جٙخاشٗي يلاٖ
"جلًاللٔ ذ٘ي جلخكحخ ٍجلحىحٗٔ" ٍهح ٗستذيِ٘ رلاه ئلاٖ جلازّي هاي اشٍق ذا٘ي صهاي
جلحىحٗٔ ٍصهي جلخكحخ .هي جلٌحح٘ٔ جللغَٗٔ مذ رحء ٖ «لسحى جلًشخ» يى جلساشد تماذٗن
جلطٖء ئلٖ ضٖء ٗأتٖ ذِ هٌسمح ذًؿِ ٖ ئحش ذًؽ هتتحذًحً ،مَل سشد جلحاذٗج ساشدج ،ئرج
وحى ر٘ذ جلس٘حق لِ ٍ ٖ غفٔ جلىالمٍ ،جلسشد جسن رحهى جلذسٍو ٍسحتش جلخلاك ٍهاح ضارْْ٘ح
(جذي هٌهَس1956 ،م :هحدٓ سشد) .يشّ ِ جذي حسس ٖ وتحذاِ «هم٘احس جللغأ» ماحل« :ئىّ
ولؤ "سشد" تذل يلٖ تَجلٖ يض٘حء وخ٘شٓ ٗتػل ذًؿْح ذرًؽ ،هي رله جلسشد جسن رحهى
الس ْرْ ِ» لاحلَج
للذسٍو ٍهح يضرْْح هي يول جلحلك ،لحل جهلل تًحلٖ ٖ ضأى دجٍد(و)َ « :و َق ِّد ْر فِي َ
هًٌحُ ل٘ىي رله همذسج ،ال ٗىَى جلخمد ؾ٘مح ٍجلوسوحس غل٘هاح ٍال ٗىاَى جلوساوحس دل٘ماح
ٍجلخمد ٍجسًح ،ذل ٗىَى يلٖ جلتمذٗش»(ئذي حسس1991،م.)157 :
ن
يهح هػكلح جلسشد مذ دخل ٖ ئقحس جلٌماذ ذسارد تاأحشُ هاي جلرٌَ٘ٗأ ٍ لاذ ئّات ٘
جلرححخَى ذذسجستِ ٖ جلٌػَظ يحهٔ« .جلسشد قشٗمٔ للمع يٍ جلحىٖ ًٗ٘ذ ذْح جلسحسد ذٌاحء
جلوتي جلحىحتٖ يٍ جلوحدٓ جألٍل٘ٔ للمع لٌ٘اتذ ًػ٘اح ساشدٗح ذًاذ يى ًٗ٘اذ تشت٘اد يحذجحاِ
ذكشٗمٔ تتَخّٖ جلزوحل جلفٌٖ»(جلسً٘ذٕ2014 ،مٗ .)35 :تػف جلسشد ذأًّاِ يسالَخ هاشى
ٖ جلىتحذٔ ٍٗطز٘ى جلىتّحخ يلٖ جإلستشسحل ٖ وتحذحتْن ،ألًِّ ًٗترش يحذ جألسحل٘د جلوْوأ
ٖ جلتًر٘ش جإلًسحًٖ ًٍٗول لتشرؤ سلَو٘حت جإلًسحى ٍي ًحلِ يلٖ ضىل ي ًاحل ٍيحاذجث
هتتحذًٔ ٍهشترٔ ٖ .جلسشد تتالضٖ جلححرٔ لطشح ي ىحس يٍ لتلخ٘ع جلوشجد يٍ ئيكحء هاَجيم
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ٍرله ألىّ جلسشد ٗهْش ولّ هح َّ هاشجد « .حلساشد يول٘أ ئًتاحد ٗوخّال ْ٘اح جلاشجٍٕ دٍس
جلوٌتذ ٍجلوشٍٕ لِ دٍس جلوستْله ٍجلخكحخ دٍس جلسالًٔ جلوٌتزأْ ،اَ جلازٕ ٗاتن٘ هاي
خاللِ تحَٗل جلحىحٗٔ ئلاٖ لػأ ٌ٘أ ٍّاَ ٗطاول جلاشجٍٕ ٍجلوٌهاَس جلشٍجتاٖ ٍتشت٘اد
جألحذجث»(صٗتًَٖ2002 ،مٗ .)105 :وىٌٌح يى ًمتشح ّزج جلتًشٗاف للساشد ٍ ماح لواح لاحل
جلٌمحد ٍجلرححخَى حَلِ« :جلسشد َّ ئيحدٓ توخ٘ل يٍ سٍجٗٔ سلسلٔ هاي جألحاذجث جلوتشجذكأ
يي قشٗك جلتحَل هي ٍؾً٘ٔ ألخشٕ».
ًٗترش ئذشجّ٘ن ًحرٖ هي سٍ٘جد جلتزذٗذ ٍييالم جلطًش جلًشذٖ جلوًحغش جلزٕ تأحّش ذِ وخ٘اش
هي جلطًشجء جلًػش جلحذٗج« .وحى ٍال ٗضجل ضحيش جألقراحء ٍقر٘اد جلطاًشجء ،ضاحيش جلحاد٘
ٍجلخ٘حل جلحم٘مٖٗ ،ذيَ ئلٖ هشحلٔ جلٌفس ًٍٗحلذ يدٍجء جلوطحيش ٍجٙالم ٍضًشُ ٌٗاضو ًحاَ
جلشٍهحًس٘ٔ ٍَّ ضحيش ٍرذجًٖ ٗوخّل هشحلٔ جإلًتمحل هي دٍس جلخَسٓ يلاٖ جلماذٗن ئلاٖ دٍس
جإلستمشجس ٍجإلًكالق»(ًحرٖ1966 ،مٗ َّ .)3 :ذخل ٖ دجتشٓ جلطًشجء جلشٍهحًس٘٘ي ٍوحًات
ح٘حتِ «لػ٘ذٓ حد٘ ححلؤ ٍيححدٗج يحقفٔ هشّفٔ ٍ ْ٘ح يًغاحم جلْزاش ٍجلَغاحل ٍجلشؾاحء
ٍجأللن ٍ ًٗر٘ش يي ولّْح ذػذق حشجسٓ ٍال ٗزذ سَٕ جلذهَو للتمشّخ ذحر٘رتِ ٍال ٗزذ ذلسوح
لزشجح ضغح ِ ئال جلَغحل ٍلزله ًٗذ٘ ذحك "ضحيش جلحد٘"»(سؾاَجى2004 ،مٗ .)111 :ازوّش
ًحرٖ ٖ همذهٔ دَٗجًِ جلخحًٖ يٕ «ل٘حلٖ جلمحّشٓ»« :جلطًش يٌذٕ ّاَ جلٌح ازٓ جلتاٖ يقال
هٌْح يلٖ جلح٘حٓ ٍيضشف هٌْح يلٖ جألذذٍ ...هح ٍسجء جألذاذّ ...اَ جلْاَجء جلازٕ يتٌفّساِ ٍّاَ
جلرلسن جلزٕ دجٍٗت ذِ ًفسٖ ،يٌذهح يض جإلسحءٓ ّزج َّ ضًشٕ»(هحواذ يَٗؿأ1993 ،م:
.)85
يهح لػ٘ذٓ «جألقالل» ْٖ «لحلد ضًشٕ ٗأخز ضىل جلمػٍٔ ،لىٌّْح لػٔ ل٘ست ر٘اذٓ
جلحرىٔ ،يٕ يًّْح تخلَ هوح ٗسوٖ٘ ذحلَحذٓ جلًؿاَٗٔ ٍلىاي ئًًاذجم جلَحاذٓ ال ًٌٗاٖ ياذم
تأح٘شّح ٖ جلسحهى يٍ جلمحسب ،حلطحيش ًٗر٘ش يي يٌحغش ّزُ جلمػٔ جلًحقف٘ٔ ذحلتشت٘د جلازٕ
ٗزذُ ٖ ًفسِ ال ذحلتشت٘د جلزٕ ٌٗرغٖ يى ٗىَى هي ٍرْٔ ًهش تَجلٖ جلحذث»(جلشذً٘اٖ،
1972مٗ .)77 :شرى جلسرد ٖ ئخت٘حس ّزج جلوَؾَو وَى جإلتزاحُ جلساشدٕ هاي يخػاد
جألًَجوً ،خشٗٔ وحًت يم ضًشٍٗٔ ،خحغٔ حٌ٘وح يلوٌح يًِّ ٗوتاذ٘ ئلاٖ يواك جلَجلاى ٍٗحاحٍل
تػَٗش جلمؿحٗح جإلًسحً٘ٔ ٍجإلرتوحي٘ٔ ٍَّ ٗسحيذًح ْن هح حلّ ذحلطحيش يٍ جلىحتاد .شغرتٌاح
ٖ جلتحل٘ل ٍجإلوتطحف يي هىًَ٘حت ّزُ جلمػ٘ذٓ ٍجإللوحم ذزذٗذ اٖ جلخكاحخ جلساشدٕ
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ٍخحغٔ هي هٌهَس جلوطْذ ،جلطخػ٘ٔ ٍجلخكٔ ،يد٘ت ذٌاح ئلاٖ ئخت٘احس ّازج جلرحاج .لًال
جألّو٘ٔ جلرحسصٓ جلتٖ تمتؿْ٘ح ّزُ جلذسجسٔ ّٖ جلىطف يي يّن٘ يٌحغش جلسشد ذايترحسّح لان
تلك ئلتفحتح هي لرل جلرححخ٘ي ،ووح لْح يّو٘ٔ ٖ ْن جأل ىحس ٍجلوًحًٖ ٍوطاف خرحٗاح يلان
جلطحيش ق٘لٔ حرحت جلحد٘ يٌذُ ٍ ه٘ جلشهَص ٍضفشجتِ.
ئلتؿت ّزُ جلذسجسٔ جلوٌْذ جلَغفٖ -جلتحل٘لاٖ حساد تحل٘ال يذ٘احت جلمػا٘ذٓ ذواح
ٌٗحسد جلوَؾَوٍ ،ح٘ج ّزُ جلمػ٘ذٓ قَٗلٔ ،مذ لػشًح دسجستٌح يلٖ يّن٘ يٌحغش جلساشد.
ئيتوذًح يٗؿح ح٘ي ئًزحص جلرحج يلٖ يذٓ هي جلوشجرى ٍجلوػحدس جلتٖ ترحج ياي هَؾاَو
جلسشد.
أسئلة البحث
جألسثلٔ جلتٖ ٗحشظ ّزج جلومحل يى ٗز٘د يلْ٘ح ّٖ:
 .1هح ّٖ يّن٘ يٌحغش جلسشد ٖ لػ٘ذٓ «جألقالل» إلذشجّ٘ن ًحرٖ؟
 .2هح ّٖ يّن٘ جلذالالت جلفٌ٘ٔ ٍجلفىشٗٔ ٖ تَن٘ف ّزُ جلًٌحغش؟
خلفية البحث
٘وح ٗشترف ذحلذسجسحت جلتٖ تٌحٍلت جلرٌٖ جلسشدٗٔ ٍجلتٖ لاذ ئساتًٌح ذْاح اٖ تحذٗاذ
ذًؽ جلوححٍسٌ ،زوش يّوْ٘ح:
 .1سسحلٔ «جلرٌحء جلسشدٕ ٍجلذسجهٖ ٖ ضًش هوذٍح يذٍجى» هي جلىحتد غاذجم ياالٍٕ
سل٘وحى جلط٘حخ ٍوحًت دسجستِ هححٍلٔ إلؾحءٓ جلرٌحء جلسشدٕ ٍجلاذسجهٖ اٖ ضاًش ياذٍجى
ٍوطف هالهح جلتأح٘ش ٍهح يؾح ِ ّزج جلرٌحء هي هضجٗح روحل٘ٔ ٍ ٌ٘ٔ.
 .2همحلٔ «تطى٘ل جلرٌحء جلسشدٕ ٖ لػ٘ذٓ «يػح جلخشًَخ» للطاحيش حر٘اد جلطاحيش»
هي جلرححج سسَل ذالٍٕ جلوٌطَسٓ ٖ هزلٔ يدخ جلًشذٖ ٍ ْ٘ح سلّف جلىحتاد جلؿاَء يلاٖ
هزوَئ هي جلًٌحغش جلتٖ ضىّلت ذٌ٘أ جلاٌع ٍرلاه يراش تزل٘حتْاح جلساشدٗٔ جلوتوخلّأ
ذحلفؿحء ،جلطخَظ ،جلرَل٘فًَ٘ٔ ٍجلحذث.
 .3همحلٔ «تحل٘ل يٌحغش جلمػٔ ٖ لػ٘ذٓ «جلطحيش ٍجلوله جلزاحتش» إلٗل٘اح يذَهحؾاٖ»
هي جلىحترت٘ي يوشم سخطٌذُ ً٘ح ٍورشٕ سٍضٌفىش ،جلوٌطَسٓ ٖ هزلٔ لسحى جلورا٘ي ٍلاذ
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تحذ٘حت جلىحترتحى ْ٘ح يي سوحت جلمػ٘ذٓ جلشٍجت٘ٔ هشوضٓ يلٖ لػ٘ذٓ يذَهحؾٖ لىًَِ سجتذج
ٖ ّزج جلحمل.
 .4همحلٔ «يٌحغش جلشٍجٗٔ ٖ يضًحس هْذٕ يخَجى ححلج جلشٍجت٘ٔ» هاي جلواإلف٘ي هحواذ
ضحدسٍٕ هٌص ٍييهن ذشجهىٖ ،جلوٌطَسٓ ٖ هزلٔ يدخ حسسٖ.
 .5همحلٔ «تَن٘ف جلشٍجٗٔ ٖ ضًش يخَجى» هي جلىحتد سا٘ذ رواحل جلاذٗي هشتؿإَ،
جلوٌطَسٓ ٖ هزلٔ ول٘ٔ جٙدجخ ٍجلًلَم جإلًسحً٘ٔ.
 .6همحلٔ «جلسشد ٍجللغٔ ٖ سٍجٗٔ «جلتلػع» لػاٌى جهلل ئذاشجّ٘ن» هاي جلىاحتر٘ي يلاٖ
وٌز٘حى خٌحسٕ ٍصّشج ذحن ًْحد جلوٌطَسٓ ٖ جلًذد جلخحلج هي هزلٔ ئؾحءجت ًمذٗأ ٍلاذ
يٌٖ جلىحترحى ْ٘ح ذػالت جلكفل جلشجٍٕ ذحلر٘ثٔ ٍجلطخػ٘حت.
وبذة عه حياة إربزايي وا ی
«ٍٔلذ ئذاشجّ٘ن ًاحرٖ اٖ جلماحّشٓ سأٌ 1898م ٍ ْ٘اح دسس هلتحماح يٍال ذحلوذسسأ
جإلذتذجت٘ٔ حن٘ ذحلوذسسٔ جلتَ ٘م٘ٔ .وحى يذَُ ،يحوذ ًحرٖ ،هاي وراحس يػاشُ ٍوحًات يٌاذُ
هىترٔ يه٘ؤ ٖ ذ٘تِ جلتٖ تضخش ذحلوػحدس ٍجلوشجرى جلًشذ٘ٔ .لؿٖ ئذشجّ٘ن قفَل٘تاِ اٖ
جلكرً٘ٔ جلشجتًٔ لوذٌٗٔ هٌػَسٓ لشخ ً٘ل .حد٘ يذِ٘ للًلن ،ئصدّاش يرمشٗتاِ هٌاز جلكفَلأ
ٍتًلّن هي يذِ٘ جللغٔ جأللوحً٘ٔ ،جإلًزل٘ضٗٔ ٍجلفشًسا٘ٔ»(هٌطاحٍٕ جلزاحلٖ ،دٍى تاح ،جلوزلّاذ
جألٍل .)152 :ئقّلى ًحرٖ يلٖ ييوحل جلوطحّ٘ش جلغشذ٘٘ي ٍحػل يلاٖ جلوًلَهاحت جلىخ٘اشٓ
ذحلٌسرٔ ئلٖ هذسسٔ جلشٍهحًس٘ٔ جإلًزل٘ضٗٔ ٍجلفشًس٘ٔ ٍ«يشف ييواحل وراحس ّازُ جلوذسسأ
وىحلشٗذٍ ،سدٍسث ٍتٖ ئس ئلَ٘ت»(ٍجدٕ2000 ،م .)210 :ذذي جلطحيش ذحلذسجسأ اٖ اشو
جلكرحذٔ ٖ رحهًٔ جلمحّشٓ سٌٔ 1917م خال ح لشغرتِ ٍوحى هػحذح ذحلح٘شٓ ٖ ّازُ جلفتاشٓ
ألىّ -يلٖ حذ٘ لَلِ -وحًت ًحس جلشغرٔ ٖ جلطًش ٍجألدخ تلتْد ٖ ٍرَدُ .يغ٘د ٖ ّازُ
جلفتشٓ ذحد٘ لن ٗستكى جلطحيش يى ٗفَص ِ٘ ٍوحى لْزج جلفطل اٖ جلحاد٘ يحاش يو٘اك اٖ
ذحقي جلطحيش جلزٕ يٍغلِ ئلٖ رسٍٓ جلشٍح٘حت حتٖ ئًفػل يي جلحد٘ ٍجلغشجم ئًفػاحالّ .اَ
ًزح ٖ ئخترحس جأللن ٍجلىذح ٍتىحهل هي ح٘ج جلشٍح٘حت ٍلًلّ ّزج جلتىحهل اٖ سٍح٘حتاِ
ٗكحذك ّزج جلىالم« :جإلًسحى قفل هًلّوِ جأللان ٍال َٗغال ضاٖء جإلًساحى ئلاٖ جلازسٍٓ ئال
جأللن»(هٌذٍس ،دٍى تح .)52 :تًترش جلوزوَيأ جلم٘وأ أليواحل ئذاشجّ٘ن ًاحرٖ هاي يلاذس
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جأليوحل جلشٍهحًس٘ٔ ٖ جألدخ جلوًحغش ئال يًِّ ٗزد يي ال ٗغ٘د يي جلرحل يًِّ ًٗاذ٘ ضاحيشج
سٍهحًس٘ح هي ح٘ج جلوؿوَى ٍ لىٌِّ ئّتن٘ دجتوح ذحلورحدب ٍئقحس جلمػحٗذ جلمذٗوأ جلًشذ٘أ.
«هحت ئذشجّ٘ن ًحرٖ سٌٔ 1953م ٍلِ هي جلًوش خوس ٍخوسَى سأٌ»(هحواذ يَٗؿأ،
1993م.)124 :
هي ح٘ج ح٘حتِ جألدذ٘ٔ ٗمَل ضَلٖ ؾ٘ف« :سيٌٗح ًحر٘ح ٗرذي ح٘حتِ جألدذ٘ٔ ذحلتضٍ٘د هي
ضًش روحئ جلٌْؿٔ ٍوحى ًٗزد ذْن ٍخحغ٘ٔ ذخل٘ل هكشجى ٍٗهْش يًّاِ يغا٘د ذاِ ضاىل
حوٖ٘ ،حتٖ ل٘ل ئًِّ وحى ٗحفم يوخش ضًشُ ٍوحى يّن٘ هح ًٗزراِ يٌاذُ ضاًشُ جلَراذجًٖ،
ٍجتزِ هي رله ئلٖ جلوً٘ي جلغشذٖ جلزٕ ٌْٗل هٌِ هكشجى ألرل يلٖ جلوٌاضو جلشٍهحًساٖ
ٗمشي ٖ ضًشّن ٍآححسّن»(ؾ٘ف1999 ،م.)155 :
وظزة عامة علی قصيذة األطالل
وتد ئذشجّ٘ن ًحرٖ ّزُ جلمػ٘ذٓ ٖ حاد٘ حر٘رتاِ يٌاذ هفحسلتاِ .ماذ غاحدس ًاحرٖ
حر٘رتِ لذسجسٔ جلكد ٍيٌذهح يحد يلن يىّ حر٘رتِ لذ تضٍ٘رت ٖ ٍ .ئحاذٕ جلل٘احلٖ ساوى
قشلح ضذٗذج يلٖ ذحخ هٌضلِ ،محم هي سشٗشُ ل٘ستر٘ي جلكحسق ،ىاحى سراال ٗشٗاذ قر٘راح
لوسحيذٓ صٍرتِ جلتٖ وحًت ٖ ححلٔ ٍالدٓ هتًسشٓ ،أخز ًحرٖ حم٘رتِ ٍرّد هى جلشرل
ئلٖ ذ٘تِ ،ح٘ج وحًت صٍرتِ ٖ ححلٔ غًرٔ .ئلتشخ هٌْح ًحرٖ تًشّف ْ٘ح يلٖ حر٘رتِ،
يحلزْح ًحرٖ ٍتو٘ت جلَالدٓ ٍخشد هي ذ٘تْح .ذًذ يى جقوأىّ يلٖ غحتْح ٍغاحٔ هَلَدّاح،

وتد لػ٘ذٓ «جألقالل» ذًذ ّزُ جلححدحٔ جلفشٗذٓ.
تتألّف ّزُ جلمػ٘ذٓ هي ستّٔ ٍيطشٗي همكًحٗ .تىلّن جلطحيش ٖ ّزُ جلومكَياحت ياي
يَجقفِ ٍآالهِ جلٌحضثٔ يي شجق حر٘رتِٗ ،تطحذِ ذًاؽ جلومكَياحت ذًؿاح ٍجلطاحيش ٗىاشّس
هفَْهح ٍجحذج ٖ يذٓ همكَيحت .لًلّ ّزُ جلوؿحه٘ي جلوتىشسٓ يضذ٘ ٍلًح ٍيلوح للطحيش هاي
ذ٘ي سحتش جلوؿحه٘ي .جلتػَٗش جلزٕ ًٗكٌ٘ح ًحرٖ خالل ّزُ جلمػا٘ذٓ ّاَ تػاَٗش ضاخع
هؿكْذ جلزٕ رشّدُ جلوحرَخ هي جلحد٘ .ئىّ جٙالم ٍجلوػحتد جلتٖ اللحّح ًحرٖ ٖ سار٘ل
ئًزحص حرِ٘ ،ال تت٘ح لِ يى ًٗر٘شّح ٖ يذ٘حت هتوتًٔ ذحلشٍٕ جلَجحذ ٍلْزج لس٘ن جلمػ٘ذٓ ئلٖ
يذٓ همحقى ٍ ٗغ٘ش جلشٍٕ ْ٘ح.
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دراسة العىاصز
المشهذ(الزمه والمکان)
ًٗ٘ص جإلًسحى ٖ يحلن ٗتّػف ذرًٔذٗي يسحس٘٘ي ّوح :جلضهحى ٍجلوىحى ،فْ٘واح ٗح٘اٖ
جإلًسحى ٌٍٗوَ جلزٌس جلرطشٕ ٍٗتكَس .ؿحء ول لػٔ َّ هح ٗسوٖ٘ ذا«جلوطْذ»ٗ .ختلاف
جلوطْذ ٖ ولّ لػٔ ٍلِ يدجء هستمل ٖ جأليوحل جألدذ٘ٔٗ .تحذى ذًؽ جلىتّحخ غشؾح خحغاح
ٖ ئستخذجم جلوطْذ .يلٖ يٕ ححلْٗ ،تن٘ ذِ جلىتّاحخ جل٘اَم ئّتوحهاح للّواح ًالحهاِ يٌاذ
جلًَجهل جألخشٕ؛ ألًّْن ًٗلوَى يحش جلر٘ثٔ ٍجلوطْذ يلٖ ضخػ٘حت جلمػأ؛ « الذاذ٘ للمػأ
يى ٗحذث ٖ هىحى هح ٍ ٖ صهي هح»(ه٘شغحدلٖ1386 ،ش .)295 :ذًرحسٓ يخاشٕ «ٗزاد
يى ٗىَى للطخػ٘حت هطْذ لًشؼ ييوحلْن جلتٖ تخلك جلمػٔ ،جلر٘ثٔ ّاٖ جلتاٖ تطاتول
رو٘ى جألهحوي جلتٖ تو٘ت جإلستفحدٓ هٌْح ،هذٌٗٔ يٍ هذى وخ٘شٓ ،يوحسٓ يٍ يواحسجت وخ٘اشٓ،
ضحسو ،حح لٔ ،هضسئ ٍ ،...تطتول جلر٘ثٔ جلخمح ٔ يٗؿح يلٖ جلًحدجت ،جلمَجً٘ي ٍرو٘ى هح ٗفىّش
ٍٗطًش ذِ ول ضخع»(ئسىحت وحسد1387 ،ش.)93 :
المکان
جلوىحى يٌػش هْن هي يٌحغش جلسشدٗ ،رشص ل٘ؤ جلًول جألدذٖ ٍخحغٔ جلٌػَظ جلطًشٗٔ
ٍَّ ٗشترف ئسترحقح ٍح٘مح ذحلضهي ،ووح ٗشترف ئسترحقح ٍح٘مح ذحلوىًَ٘حت جلسشدٗٔ جألخشَْٕ ،
ذوخحذٔ خلف٘ٔ ست٘س٘ٔ ٍلَحٔ ٗذسد ٍٗشسن يلْ٘ح جلطحيش ٍجلسحسد يلَجًاِ جلوختلفأ .جلوىاحى
لغٔ «َّ جلوَؾى ٍجلزوى يهىٌأ ،يهاحوي ٍجلوىحًأ :جلوٌضلأ»(لساحى جلًاشخ ،هاحدٓ واَى:
ّ .)192/12زُ جلىلؤ هطتمٔ هي جلفًل جلتحم «وحى» ذوًٌٍٖ« :رذ» ٍجلفًل جلٌحلع هٌاِ
ًٌٖٗ جلتحَ٘ل ٍجلػ٘شٍسٓ؛ ٌٍّح ٗىَى جلفًل جلتحم ذوًٌٖ جلَراَدٍ ،جلفًال جلٌاحلع ذوًٌاٖ
جلوىحى جلوتحَ٘ل ٍَّ جلوىحى جلزٕ ال ٗتحذ٘د ئال هي خالل جلًاللاحت جلوىحً٘أ ٍدٍى ضاه٘
ًٗترش جلوىحى وًٌػش ست٘سٖ ٖ سشد جلمػعً ،خشج وحى يٍ ًهوح .يّو٘ٔ جلوىحى تًَد ئلاٖ
لذسٓ تأح٘شُ يلٖ جلطخػ٘حت ،ووح ٗإحّش يلٖ جللغٔ جلتٖ تُستًول.
«جلوىحى غَسٓ يٍل٘ٔ تشرى ئلٖ لَٓ جلحسحس٘ٔ جلهحّشٓ جلتٖ تطول حَجساٌح جلخواس»
(وشم1986 ،م )222 :يلٖ يىس جلضهحى جلزٕ ٗذسوِ جإلًسحى ئدسجوح غ٘ش هرحضش هي خاالل
ًلِ ِ٘« .جلوىحى ذحيترحسُ يٌػشج هي يٌحغش جلًول جألدذٖ ،لِ دٍس ًحل اٖ ًاع جلًوال
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جألدذٖ ،ئر لذ ٗتحَ٘ل هي هزشد خلف٘ٔ تمى يلْ٘ح يحذجث جلًول جألدذٖ ئلٖ يٌػش تطى٘لٖ
هي يٌحغش جلًول جألدذٖ .حلوىحى لِ دٍسٗ هىول لاذٍس جلضهاحى اٖ تحذٗاذ داللأ جلًوال
جألدذٖ ،ووح يىّ لِ يّو٘ٔ ورشٕ ٖ تأق٘ش جلوحدٓ جلحىحت٘أ ٍتٌها٘ن جألحاذجث»(ذحاشجٍٕ،
1990م .)20 :ئستٌحدج لوح لذ٘هِ ضحوش جلٌحذلسٖ « ااىّ للوىاحى يوخاش هاي حالحا٘ي ًَياح»
(جلٌحذلسٖ1994 ،م )16 :هٌِ :جلوىحى جلشهضٕ ،جلوىحى جلوشوّاد ،جلوىاحى جلٌفساٖ ،جلوىاحى
جلشحوٖ ،جلوىحى جلفَتَغشج ٖ ،جلوىحى جلزسذ ،جلوىحى جلوفتاَح ،جلوىاحى جلوغلاك ٍجلوىاحى
جلالهتٌحّٖ .جلوٌْذ جلوتّرى ٖ وتحذٔ جلومحلٔ ٗتأذٖ٘ يي جإل حؾٔ ٖ جلحذٗج يي رو٘اى هاح
رُوشَ هي جلوىحى ئال يًّْح لذس جلوستكحو تححٍل دسجسٔ هح ٗوت٘ ذػلٔ ئلٖ جلمػ٘ذٓ ٍجلتٖ لْاح
دٍسٗ ذحسصٗ ْ٘ح.
المکان الىفسی
َّ هىحى ٗأخز ئوتوحلِ هي هطحيش جلطخػا٘ٔ ٍححلتْاح جلٌفسا٘ٔ ،ل٘تحاَ٘ل ئلاٖ هىاحى
رذٗذ« ،ئًِّ جلوىحى جلوػَ٘س هي خلزحت جلاٌفس ٍتزل٘حتْاح ٍهاح ٗحا٘ف ذْاح هاي يحاذجث
ٍٍلحتى»(جلٌحذلسٍّٖ )16 :1994 ،زج ٗطول جلًذٗذ هاي يهىٌأ ّازُ جلمػا٘ذٓ ،ئر يؾاحف
جلطحيش ئلِ٘ هطحيشج هختلفٔ ٍخحغٔ جلطًَس ذحأللن ٍجلحشهحى .يٍل هح ًزذ هاي ّازج جلوىاحى
ٖ جلمػ٘ذٓ ٗمى ٖ جلر٘ت جلخحًٖ:
ٍجسٍِٕ يٌٓ ّٖٙقَحلَوٓح جلاذّٓهٕىٔ سٍٕٓٓ
جٙسٕمٍ ٌٖٙجضْشَخٕ يٓلَٖ يَقْالَلٙاِٙ
(ًحرٖ1986 ،م)132 :
جلطحيش يلٖ يحدٓ جلطًشجء جأللذه٘ي ٗزوش ولؤ جألقالل هححٍال تزو٘ش حر٘رتِ ووح ٗشٗذ
هي إجدُ يى ٗشٍِٗ قحلوح دهًِ رحسٍ.
حلتػَٗش جلزٕ ٗشٌٗح جلطحيش يٌذ ٍغف قلال هحرَذتاِ اٖ هساتْل جلمػا٘ذٓ ّاَ يىّ
جلطحيش هإلن هي شجق هحرَذتِ ضاذٗذ جأللان ح٘اجُ ال ٗشٗاذ يى ٗتَلاف دهًاِ ،ئر ٗماَل:
«ئسًٍٖ قحلوح جلذهى سٍٕ» .لمذ جستخذم ًحرٖ جلكلل ذطىل ئٗزحذٖ هٔػَ٘سج هذٕ يلوِ هاي
شجق حر٘رتِ ،جلزٕ ٗزذس ئًترحِّ حَل ولؤ «جألقالل» ،يىّ هح ٗمػذ جلطحيش ٌّح ل٘س هاح
لػذُ جلطًشجء جلزحّلَ٘ى هي جٙححس ٍجلذهٌٔ ،ذل جلحد٘ جلزجّد َّ جلزٕ ٗأخزُ جلطحيش ذً٘ي
جإليترحسٍ ،رِ جلتطحذِ ذٌِ٘ ٍذ٘ي جلطحيش جلزحّلٖ َّ جلرىحء يلٖ جألقاللٍ ،لىي ٌّحن حسق
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ذٌْ٘وح ،ذٌ٘وح ٗرىٖ جلطحيش جلزحّلٖ يلٖ جألقالل حم٘مٔٗ ،مػذ ًحرٖ هاي رواش جألقاالل
جلخَجقش ٍآالهِ جلوحؾ٘ٔ.
يَٕٗيَ ٗٓوٕؿٖ ّٓحسِخٗ هٙايْ دٓهٙاِٙ
لَٕ٘تٓ ضًٕٙشٕ يَٕٗيَ ه ٌِْٔٙهْٕٓشَذٖ
(جلوػذس جلسحذك)132 :
يتٖ ًحرٖ ٖ ّزج جلر٘ت ذىلؤ «هْشذٖ» ل٘ذلٌّح يلٖ يىّ حرِ٘ َّ جلحد٘ جلًزسٕ ،ئر ّزج
جلحد٘ ووح يض٘ش ئلِ٘ َّ جلطىل جلفٌّٖ للم٘ؤ جلطًَسٗٔ جلتٖ ًت٘زٔ جإلحسحس ذحلحد٘ جلزٕ
ٗستمشّ ٖ جلذم .جألهش جلخحًٖ جلزٕ ٗزد يى ًٌترِ ذِ َّ يى جإلساتفْحم ٗىاَى اٖ جلر٘ات
ذوًٌٖ جإلستفْحم جإلًىحسٕ٘ ،رذ٘ل جلتػاَٗش جلسالرٖ هاي ئساتوحو ولوأ «هْاشخ» ئلاٖ
جلتػَٗش جإلٗزحذٖ.
جلحد٘ َّ جلزٕ تسشّخ ٖ للد جلطحيش ٍَّ ئى ٗرزل رْذُ يى ٌٗسٖ حر٘رتاِ ٍٗخاَ٘ل
ّزج جلفشجق ئلٖ جلمؿحء ٍ جلمذسٍ ،لىي ل٘ست لِ همذسٓ لٌس٘حى ٍئّوحل جلحد٘ جلزٕ ٗحكّواِ
ٍٗزشضِ وتحك٘ن جلموح ٖ جلشحٖ ،ا«جلشحٖ» َّ جلوىاحى جلٌفساٖ جلازٕ ٗساتً٘ي ذاِ
لتػَٗش هذٕ هح ٗزَل ٖ للرِ ٍهح ٗتػشّف ذِ ّزج جلفشجق:
ٍٓجلزَٕٓٓ ٗٓكْحٌٌُٓ ٖٙقَحٕيَ جلشَّحٓاٖ
ٍٓٗٓشَجًااٖ جلٌَّااحسٔ سٍٔحٓااح قَااحتٙشج
(ًفس جلوػذس)134 :
ىوح ٗحكّن جلشحٖ جلموح ٍٗرذ٘لِ دل٘مح ،تػشّف ّزج جإل تشجق ٍجلفػحل هًِ ّىزج ٍئرتحح
رو٘ى هح لذِٗ ،ئر ٗمَل ٖ جلومكى جلتحلٖ:
حٓكَّوٓتٕ تَحرٖ ٍّٓٓاذّٓتٕ هًٕٓرٓاذٕٙ
ٍٕٓٗحْٓٓااح لَانٕ تَاذٕسِ هٓااحرج حٓكَّوٓاتٕ
(ًفس جلوػذس)134 :
لًلّ يستً٘شت ولوتَٖ «تحد» ٍ«هًرذ» لىلّ هح ٗولىِ جلطحيش هي جلوحدٗحت ٍجلشٍح٘احت،
ًلٖ ّزج جألسحس ،تًترش ولؤ «هًرذ» هىحى آخش تذلّ يلٖ جلوىحى جلٌفسٖ .للٌح ذأىّ يوخش
همحقى ّزُ جلمػ٘ذٓ ّٖ سرى جلزوشٗحت ،ولوح ٗححٍل ًاحرٖ يى ٗزس٘ان جلحاحالت جلحلآَ
ٍجلوشحٔ هي جألٗحم جلوحؾ٘ٔ ،سشيحى هح ًَٗد ئلِ٘ جإلحسحس ذحلْضٗؤ جلًحقف٘ٔ ٍجلسرد اٖ
رله َّ حٌ٘وح ٗزوّش جلطحيش هحؾِ٘ ذوح ِ٘ هي جٙالم ٍجلوػحتد ٍجلوتًٔ ٍجلوشحأ يح٘حًاح،
ٌٗسٖ صهٌِ جلححلٖ ٍوأًِّ ًٗ٘ص ٖ صهي ضرحذِ ،جلضهي جلزٕ وحى حلَج سغن هػاحترِ ،ألًّاِ
لن ٗىي ٗفتمذ حر٘رتِ ٍجألهل وحى ح٘ح ٖ للرٍِ ،لىي َّ ٗذسن يمشٓ ّزج جلحد٘:
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ٗٓاااح حٓ٘ٓاااحَٓ جل٘ٓاااحتٙسِ جلؤٌْفَا اشِد
ال ٙحٓااااااحت ٚهٓااااااح ذِْٓااااااح

ٗٓح ٗٓرٓحذح هٓح ذِِ ٙهٙايْ يَحٓاذٓٗ ٙاح لَفَاحسج
هٙاايْ ًَزِاآٍّٖٗ ...ااح سٔااىَُىَ جألَذٓااذٙ

(ًفس جلوػذس)134 :
ىلوتح «ٗرحخ» ٍ«لفحس» تف٘ذجى هًٌٖ جلتسل٘ن ئصجء جألحذجث جلوحذحٔ ،ئر ٗزاذ جلطاحيش
ًفسِ ٍح٘ذج ٖ يسؼ رح ٔ ٍهتحوسٔ ٍّزج جإلستسالم ٗإدٕ٘ ئلٖ جلمَل ذحلمؿحء ٍجلمذس ٖ
جلومحقى جلتحل٘ٔ.
«ئىّ ًحرٖ ٖ ٍغف حر٘رتِ َٗنّف جلػفحت جلوًٌَٗأ يوخاش هاي جلػافحت جلزساذٗٔ»
(جلشذًٖ٘1972 ،م)85 :؛ فٖ جلر٘ت جلتحلٖ ،ؿال يي روش ذًاؽ ّازُ جلػافحت جلوًٌَٗأ،
ًٗلي ذأًِّ ل٘س ذاهىحًِ يى ٗذسن حر٘رتِ ٍوأًِّ ٗمرل ّزج جلفشجق ٍال ٗأهل يى ٗح٘ي صهاي
جلَغحلًٗ ،تمذ جلطحيش يىّ لحر٘رتِ هىحًٔ هًٌَٗٔ َق هىحًٔ جلطحيش ٍل٘س ذاهىاحى جلطاحيش
يى ٗذسن ّزُ جلوىحًٔ:
ٙتٌَْاأت تَوّٓااتٕ سٓااٌَحءٗ ٍٓسٓااٌَٖ
يَٕٗيَ هٌّٙاٖ هٓزٕلٙاسٗ يًَْات ٙذِاِٙ
(ًفس جلوػذس)134 :
ولؤ «سٌحء» هػذس ٍّٖ لفم آخش هي ولؤ «سٌٖ» ٍّوح ئه٘ح ذوًٌٖ جلؿا٘حء ٍجإلًاحسٓ
ٍئهح ذوًٌٖ جلطأى ٍجلوىحًٔ ،ارج ًمذ٘س هًٌٖ جلؿ٘حءٗ ،ىَى جلوًٌٌّٖ :حن ذَى ضحسى ذٌ٘اٖ
ٍذٌ٘ه ٍيًت هحشق ٍذزّحذه ،خوذت ئؾحءٓ للرٖ ٍذتمذٗش هًٌٖ جلطاأى ٍجلوىحًأٗ ،ىاَى
جلوًٌٖ :ئ تمذت هىحًتٖ ذزّحذهً ،لٖ تمذٗش هًٌٖ جألٍلٗ ،ػرح جلوًٌٖ حس٘ح ،ذٌ٘وح ٖ
جلححلٔ جلخحً٘ٔ ٗػ٘ جلوًٌٖ ذػرغٔ جلوًٌٍَٕ ،لٌح يى ًمذ٘س وال جلتمذٗشٗي ،حلرَى جلوَراَد
ذ٘ي «هزلس» جلطحيش ٍ«هزلس» حر٘رتِ قَٗل جلوذٕ.
جلوطْذ جٙخش جلزٕ ٗذخل ٖ دجتاشٓ جلوىاحى جلٌفساٖ ّاَ جلر٘ات جألٍل هاي جلومكاى
جلخحهس يطشّ« .زج جلر٘ت ٗتؿوي جتزحّح ضًَسٗح ححدج ،ئر ٌٗهش جلطحيش ئلاٖ جلىاَى ًهاشٓ
هتطحتؤ ٍجغفح لٌح جلتوضّق جلزٕ يغ٘د ذِ هي جلح٘شٓ ٖ جلحد٘ ،هاي رحًاد آخاش ٗغؿاد
جلطحيش يلٖ حر٘رتِ ٍدل٘ل ّزج جلغؿد َّ جلحشهحى جلمحسٖ ،رله جلحشهاحى جلازٕ ٗؿاكشُّ
ئلٖ لزَء جلتًٌ٘ف»(جلشذًٖ٘1972 ،م:)90 :
خَّ٘ٓنٓ جل٘ٓحْسٔ يلٍِ٘ٓ ٙجلسّٔاىَُتٕ
لَذٕ سٓيَٕٗتٔ جلىََٕىَ لَرٕاشج ؾَاِّ٘مح
(جلوػذس جلسحذك)137 :
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تطرِ٘ جلىَى ذا «لرش» َّ ًْحٗٔ جلًٌف ٍجضترحن جلطحيش ذطأى حر٘رتِ ،ألًْاح -حساد
لَل جلطحيش ٖ جألذ٘حت جلتحل٘ٔ -وحًت تىزخ ٍٍيَدّح وخَ٘ـ جلًٌىراَت ،سغان يًّْاح هلان٘
ذألن جلطحيش هي شجلْح ٍيلٖ ذحذْح توَت جٙهحل ٍتٌتْٖ جلذً٘ح.
المکان الزمزی
َّ جلوىحى جلزٕ «ٗشهض ذِ لوىحى آخش»(جلٌحذلسٖ1994 ،م ٍَّ )15 :يحذ جألهىٌٔ جلتاٖ
َٗنّفْح جلىحتد ذغ٘ٔ جإلححلٔ ئلٖ يهىٌٔ يخشٍٕ ،جلغشؼ هي رله تشن ئٗححءجت سهضٗٔ اٖ
جلٌع٘ ،ووححٍلٔ إليكحء يوخش هي غَسٓ للوىحى جلَجحاذًٌ .اذ تٌاحٍل جلمػا٘ذٓ ًزاذ ياذٓ
يذ٘حت ،لذ جستفحد جلطحيش هي ذًؽ جألهىٌٔ جلشهضٗٔ جلتاٖ تطا٘ش ئلاٖ تو٘اض تزشذأ جلحاد٘
ٍخكَستْح يٌذ ًحرٖ ٍذاهىحًٌح يى ًستشرى ّزُ جلشهَص ئلٖ هساتَٕ جلح٘احٓ جلًحدٗأ لىاٖ
تغ٘ش هزشٕ ّزُ جلح٘حٓ ذتغ٘٘ش جإلحسحس:
ذِحلزُّسٕٓ جلطنِّ َأَدٕهٌْٓاتٔ جلكُؤااَحٓ
لَسٕااتٔ يًَْسٓااحنٍٓ ٙلَااذٕ يَغْشَٕٗتٌٙااٖ
لَااه ٙيَيٕلُااَ َىَااأًَّٖ هٓحٕااؽٔ سٍٔح
يًاات ٙسٍح ااٖ سٓااوحتٖ ٍٓيًَااح
ًتاللاااااٖ ٍذِسٙاااااشٌٗح ًراااااَح
ٗااح لَْااح هٙااي لٙوٓاانٍ وٌُّااح ذِْااح
ًٍَٓشَٕ جلٌَّحسٓ نٙاالَال اٖ جلسٔافَُح
ًَسٕتَط ٙافّٔ جلغَٕ٘ ادٓ ه ٙايْ يَذٕشَجرِْٓااح
(ًفس جلوػذس)133 :
جلىلوحت جلتٖ ٗشهض ئلْ٘ح ٖ ّازُ جألذ٘احت ّاٖ «جلازُسٕٓ جلطانِّ»« ،لٙوٓان»« ،جلهاالل»
ٍ«جلسفَح».
ٗرذٍ يىّ جلطحيش ٗمػذ هي «جلزُسٕٓ جلطُنِّ» جلػفحت جلوًٌَٗٔ هي هحرَذتِ ،ئر للو٘ح ًزذُ
ٗػفْح ذحلػفحت جلزسذٗٔ ٍجلوحدٗٔ ٖ جلمػ٘ذٓ ،هي رحًد آخشٗ ،رذي جلومكاى جلتاحلٖ ذًاذ
ّزُ جألذ٘حت ،ذالوحو يحذش ئلٖ ذًؽ جلػفحت جلوًٌَٗٔ لْح .حن٘ ٗشهض ذىلؤ «لون» ٍْٗذف ذْح
جألٗحم جلوحؾ٘ٔ جلتٖ وحى جألهل ح٘ح يٌذّوحٗ ،حذ٘د جلطكش جلخحًٖ هي ّازج جلر٘ات ذاأى لان
تىي جلحر٘رٔ هًحسؾٔ ّزج جلحد٘ ،ئر ًٗلي ًحرٖ ذأًّْوح ٗمَهحى ذا طحء سشّّوح ح٘ي جإللتمحء،
ٍلىي هحرج يذًذ ّزَٗي جلوحر٘٘ي يي جٙخش؟ ّزج َّ جلسإجل جلزٕ لن ٗمن ًحرٖ ذحإلرحذٔ يٌِ
ٖ جلمػ٘ذٓ ٍٗؿكشّ ٖ ًْحٗأ جلمػا٘ذٓ ئلاٖ جللزاَء ذحلمؿاحء ٍجلماذس ٍجلماَل ذأًّاِ ٗفىّاش
ذاسترذجل هحرَذٔ يخشٕ ذذال هٌْح ،جألهش جلزٕ للو٘ح ًزذُ يٌذ ضًشجء هذسسأ جلشٍهحًسا٘ٔ.
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يهح «جلهالل» ٍ«جلسفَح» ْن جلزٗي ال ٗوىي يى ٗمذ٘سٍج جلتمذٗش جلػح٘ح ٖ ضاأى جلحاد٘
ٍجلوحر٘٘يًٍ ،حي تٌحٍلٌحّوح ٖ والهٌح حَل صجٍٗٔ جلًشؼ.
المکان الالمتىايی
ّزج جلوىحى يحدٓ هح ٗىَى «خحل٘ح هي جلٌحسْ ،اَ جألسؼ جلتاٖ ال تخؿاى ألحاذ هخال
جلػحشجء يٍ جلوح٘كحت يٍ جلزرحل جلطَجهخّ ،زُ جألهىٌٔ ال ٗولىْح يحذ»(جلٌحذلسٖ1994 ،م:
 .)45يٍل هىحى هي ّزج جلٌَو جلزٕ ًلتمٖ ذِ َّ ولوتَٖ «جلَيَس ٍجلػخَس»:
دٓهٓ٘ٙح ذِحلطََّٕنْٕٓ٘ ٙح ٍٓجلػّٔاخَُس
ٗٓح لَوٌْٓفّٕ٘ٓ٘ٙيِ ؾَالَّ اٖ جلَٔئاَسِ
(ًحرٖ1986 ،م)135 :
اتذلّ ولؤ «ٍيَس» يلٖ جألسؼ جلوخ٘فٔ ٍولؤ «غخَس» يلاٖ جلحزاش جلػالد .هاي
جألهىٌٔ جلالهتٌحّ٘ٔ جلىخ٘شٓ جلتٖ ٍسدت يذٓ هشجت ٖ جلمػ٘ذٓ ّٖ «جلذً٘ح» ،هٌْاح جلر٘ات
جألخ٘ش هي جلومكى جلخحهي:
وُلَّوٓح لَذٕ ؾَاٌَّت ٙجلاذًّْٔ٘ح ذٌُِاَسٕ
ٗٓمْرٓسٓحىِ جلٌَسٓ هٙيْ سٍٔحِْٕٓ٘وٓاح
(ًفس جلوػذس)135 :
ألذ٘حت ّزج جلومكى(جلخحهي) هًحى هتَجغلٔ ،حلطحيش ٗػف ٖ يسذًٔ يذ٘احت غاَسٓ هاي
جلطخػ٘ي جلوٌف٘٘ي ٖ جألسؼ جلوتَحطٔ ٍذ٘ي جلػاخَس ،غ٘اش يىّ جلحامّ جألساَد ٍجلل٘ال
جلوهلن يححقْوحٍ ،لىي سغن ّزج ال ٗستسلوح ٍٗتخكفح جلٌَس هي سٍحْوحٗ ،ػكر جلوفْاَم
ٖ ّزج جلومكى ذحلػرغٔ جلشٍححً٘ٔ.
ٍهي ئستًوحالت «جلذً٘ح» ووىحى جلالهتٌحّٖ ّٖ ،جلتٖ ًزذّح ٖ همكاى جلخاحًٖ يطاش
ٍ ِ٘ ٗطىَ ًحرٖ هي يىّ هحرَذتِ لن تحتفم يلٖ هَجيذّح ٍَٗذ٘خ ًفسِ يلاٖ يًّْاح يولات
لإلحتفحل هي جلًَْدٍ ،هي جلًز٘د يًِّ ًٗر٘ش يي جإلحتفحل يلٖ جلًَْد ٍجلَ حء ذحألسش:
ل ٙانٓ جُذٕم ٕ٘ٙآٍِ ٙهٓااح يَذٕمَ اٖ يلااٖ
آُ ٙهٙيْ لَٕ٘ذٙنٓ يَدٕهٖٓ هًٕٙػٓوٖ
ٍٓئِالَمٓ جألَسٕااشُ ٍٓجلااذًّْٔ٘ح لَااذٕٓ
هٓح جحٕتٙفَحنٖ ذًَِْٔٔد ٚلَنٕ تَػٌْْٔٓح
(ًفس جلوػذس)137 :
ستًوحل «جلذً٘ح» ٖ ّزج جلومكى ٗىَى اٖ غ٘اش هًٌاٖ جلازٕ تٌحٍلٌاحُ اٖ همكاى
جلخحهي ،لًلّ ْٗذف ًحرٖ هي يرحسٓ «جلذً٘ح لذٕ» يًِّ تسل٘ن ئصجء جلمؿحء ٍجلماذس ٍجألحاذجث
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جلتٖ حذحت ٍذوح يًِّ ًٗلي ٖ ًْحٗٔ جلمػ٘ذٓ يًِّ ٗفىّش ذاسترذجل هحرَذٔ يخاشٕ ذاذال هاي
ّزُ ،لًلّ ٗمػذ هي ّزُ جلًرحسٓ يًِّ يلٖ ٍضه جلَغَل ذْح يٍ جلسٔرل جلوإدٗٔ ئلْ٘ح غاحست
يوخش تَج شج هي لرل .جلزٕ ٗذلٌّح ئلٖ ّزج جلترشٗش َّ يذم يٌحٗٔ جلطحيش ذوحرَذتِ هاي ّازج
جلومكى ئلٖ ًْحٗٔ جلمػ٘ذٍٓ َْ ،ئى ٗزوشّح ٖ جلومحقى جلتحل٘ٔ ،ال ًزاذُ غاحدق جلًحقفأ
ٍجلحد٘ ٍٗختلف ًس٘ذ جألذ٘حت يو٘ح لشيًح ٖ جلومحقى جلسحذمٔ.
جلر٘ت جلخحًٖ هي جلومكى جلخحلج يطش َّ جلزٕ ٗتؿو٘ي ولؤ «جلذً٘ح» يٗؿح ،ح٘ج ٗمَل
ِ٘:
خَرٓت ٙجلطًُٕلَُٔ ٍٓجلزٓوٕشُ تَآَجسٕٓ
ّٓاز ُٙٙجلاذًْٔ٘ٓح لُلُااَخٗ رٓوٓاذٓتٕ
(ًفس جلوػذس)137 :
ٗس٘كش يلٖ ّزج جلومكى -وومكى جلسحذك -سٍح جل٘أس ٍجإلحرحـ ،جلطاحيش هٌاضيذ هو٘اح
يولت حر٘رتِ ،جلطكش جألٍل َّ ٍغف لحر٘رٔ جلطحيش ّٖ ،جلتٖ تزو٘اذت ٍتػالّرت للرْاح،
يهح جلطكش جلخحًٖ َْ تًر٘ش سجتى حَل يسٖ جلطحيش ٍئيالى ذأًِّ هفزَو ئصجء هح لذ٘هتاًِٗ .اذ٘
ّزج جلر٘ت حسلح ذ٘ي حد٘ جلطحيش ٍحد٘ جلطًشجء جلًزسٗ٘ي ،جلًَدٓ هاي جلحاد٘ ّاٖ جلتاٖ ال
ًزذّح يٌذ جلطًشجء جلًزسٗ٘ي ذل يٌذ وخ٘ش هي ضًشجء هذسسٔ جلشٍهحًس٘ٔ .يه٘ح جلوشٓ جألخ٘شٓ
جلتٖ َٗنّف جلطحيش «جلذً٘ح» ّٖ جلر٘ت جألخ٘ش هي همكى جلخحهس يطش:
ٍٓيٓلَ اٖ ذٓحذِ اهٓ آهٓااحلت تَؤااَتٕ
يٌْٙاذٓ يَلْاذٓجهٙهٓ دًْٔ٘ٓااح تٌَْتَْااٖ
(ًفس جلوػذس)138 :
ّزج جلر٘ت تػَ٘س لتوضّق حد٘ جلطحيش ،جلحد٘ جلزٕ ئًْحس سغن هححٍلٔ جلطاحيش جل٘حتسأ يى
ٌٗفخ ِ٘ جلشٍحٍ ،جلغؿد يلٖ جلوًطَق جلزٕ ٗتّْن دجتوح ذأًِّ ٍسجء ئًْ٘حس جلحد٘ ٍل٘س لْزج جلغؿد
دل٘ل ئال جلحشهحى جلمحسٖ ٍّزج جألهش َّ جلزٕ يدٕ٘ ئلٖ ئتخحر ٍرِ جلتًٌ٘ف ذطأى جلوحرَذٔ.
الزمه
جلضهي ٖ هفَْهِ جألدذٖ آل٘ٔ هْؤ لْح يذًحد ٍن٘ف٘ٔ ٍروحلْ٘ٔ ،اَ ٗطاىل يدجٓ ٌ٘أ
ٖ جلًوك جلطًشٕ ٍٗزس٘ذ جلطحيش هطحيشُ ٍيححس٘سِ ٍهحد٘تِ جألدذ٘ٔ ٍجلطًشٗٔ هي جلاضهي،
ئر تًذ٘ جألصهٌٔ ٍهح تحَِٗ هي يحذجث هٌاحسٓٗ ،ساتلْن هٌْاح جلطاًشجء ؾاَء لرٌاحء يولْان
جلطًشٕٗ .شٕ جذي هٌهَس يىّ «جلضهحى ئسن لمل٘ل هي جلَلت يٍ وخ٘شُ ...جلضهحى صهحى جلشقد
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ٍجلفحؤْ ،صهحى جلحشّ ٍجلرشدٍٗ ،ىَى جلضهي ضْشٗي ئلٖ ستٔ يضْش ٍجلضهي ٗمى يلاٖ جلفػال
هي ػَل جلسٌٔ ٍيلٖ هذٓ ٍالٗٔ جلشرل ٍهح يضرِْ ٍيصهي جلطٖء :قحل يلِ٘ جلضهحى ٍيصهي
ذحلوىحى :يلحم ذِ صهحًح»(ئذي هٌهَس1956 ،م :هحدٓ صهي)« .جلضهي َّ جلطاىل ٍجإلقاحس جلًاحم
جلزٕ ٗتحشّن ِ٘ رو٘ى يسوحى جلمػٔ ٍلِ هَلف هوتحص ذا٘ي رو٘اى جألسواحى ،جلاضهي ّاَ
ًفس حشؤ جلوىحى ٍجألض٘حء ٍتىَى ّزُ جلحشؤ ًسر٘ٔ ،غ٘اش هَؾاَي٘ٔ يٍ يراش ٍجساكٔ»
(جلز٘حس2005 ،م.)56 :
«ًٗٔذ جلضهي يٌػشج يسحس٘ح ٍهو٘ضج ٖ جلٌػَظ جلحىحت٘أ ذطاىل ياحم ،حلمػأ دجتواح
هشٍٍٗٔ ،جلتتحذى ٖ يحذجحْح ل٘س سَٕ تتحذى جغكالحٖ ،ئر ال لػٔ لَجلى تكاحذك يحاذجحْح
ٖ تَجلْ٘حٍ ،تشت٘رْح ٖ جلٌع .ألىّ جلمع جخت٘حس ٍتشت٘دٍ ،جلتَجلٖ اٖ جلمػأ هاي غاٌى
جلشجٍٕ ٍتشت٘رِ»(جلحوذجًٖ2000 ،م«ٍ )73 :جلىحتد يٌذهح ٗختحسٗ ،ؿى ذحيترحسُ جلشؤٗٔ جلتٖ
ٗشٗذ يى ًٗر٘ش يٌْحٍ ،تله جلشؤٗٔ ّاٖ جلتاٖ تفاشؼ جألسالَخٍ ،جألسالَخ ٗفاشؼ جألدٍجت
ٍجلتمٌ٘حت»(وحهل سوححٔ1999 ،م .)8 :حلضهحى َّ يٌػش هاي جلًٌحغاش جلْحهأ اٖ ذٌ٘أ
جلشٍجٗٔ يٍ جلمػٔ يٍ غ٘شّوح «ألًّٔ ٗإقش حشؤ جألحذجث ٍجلطخػ٘حت ٍجلتغ٘٘شجت جلتٖ تكاشي
يلْ٘ح ٍجلضهحى ٗشترف ذحلوىحى ٍذحلحشؤٍ ،هي ٌّح رّد ذًؽ جلٌمحد ئلٖ جلتشجذف ذ٘ي جلضهحى
ٍجلوىحى»(غحلح2010 ،م .)17 :ال ضه٘ ذأىّ للسشد ئسترحقح ٍح٘مح ذحلضهي؛ ئر ال سشد ذال صهي
ٍّزج جإلسترحـ جلَح٘ك ذ٘ي جلسشد ٍجلضهي َّ جلزٕ هٌح جلضهي يّو٘تِ جلىر٘شٓ ٖ ولّ يوال
يدذٖ ٍخحغٔ جلشٍجٗٔ ٍجلمػٔ ذَغفْوح ٌّح سشدٗح ذحلذسرٔ جألٍلٖ .يه٘اح هاح ٗحاذث اٖ ّازُ
جلمػ٘ذٓ هي جألحذجث ،مذ ٗىَى تحسٓ ئستشرحيح لألحذجث جلسحذمٔ ٍتحسٓ لألحذجث جلالحمأ،
٘حذث يي رله هح ٗسوٖ٘ ذحلوفحسلٔ جلسشدٗٔ.
ٌّحن للضهي جلتًحسٗف ٍجلتحذٗذجت جلوختلفٔ ٍيدلاٖ وخ٘اش هاي جلراححخ٘ي ٍجلذجسسا٘ي
جلمذجهٖ ٍجلزٔذٔد دلَّن ٖ تحذٗذُ ،هٌْن رحستَى ذحضاالس اٖ وتحذاِ «رذل٘أ جلاضهي»؛
حسي ذحشجٍٕ ٖ وتحخ «ذٌ٘أ جلطاىل جلشٍجتاٖ؛ جلفؿاحء ،جلاضهي ،جلطخػا٘ٔ»؛ ه٘خحت٘ال
ذحخت٘ي ٖ وتحخ «يضىحل جلضهحى ٍ جلوىحى ٖ جلشٍجٗٔ» ٍغ٘شّن هي جلرححخ٘ي جلزٗي ل٘س
ذاستكحيتٌح روش روًْ٘ن ٖ ّزج جلوزحل ،اختشًح هح رّد ئلِ٘ ه٘خحت٘ال ذاحخت٘ي تحسواح
جلتًحسٗف جلىخ٘شٓ جألخشٕٗ .زّد ه٘خحت٘ل ذحخت٘ي ئلٖ يىّ جلضهحى اٖ جألدخ ٌٗمسان ئلاٖ
ًَي٘ي« :جلضهي جلزجتٖ يٍ جلٌفسٖ ٍَّ :جلضهي ذػفتِ خرشٓ رجت٘ٔ تاذخل اٖ ًسا٘ذ ح٘احٓ
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جإلًسحى ٍجلضهي جلوَؾَيٖ يٍ جلضهي جلخحسرٖ ٍَّ :هح ٗتًحسف يلِ٘ جلزو٘اى اٖ جلساحيحت
ٍجلتمحٍٗن»(ذحخت٘ي1990 ،مً .)19 :هشج ئلٖ ّزج جلتمس٘نٗ ،وىي جلمَل ذأىّ جلضهي جلٌفساٖ
َّ جلزٕ ٗوتلىِ جإلًسحى ذَيِ٘ ٍ ٍرذجًِ ٍخرشتِ جلزجت٘أ ٍّاَ ًتاحتذ حشواحت يٍ تزاحسخ
جأل شجد ،حتٖ يًٌّح ٗوىي يى ًمَل ئىّ لىل هٌّح صهحًاح خحغاح ٗتَلاف يلاٖ حشوتاِ ٍخرشتاِ
جلزجت٘ٔ ،ذٌ٘وح ٗتّسن جلضهي جلوَؾَيٖ ذحشوتِ جلوتمذهٔ ئلٖ جألهحم ذاتزاحُ جٙتاٖ ٍال ًٗاَد
ئلٖ جلَسجء يذذج ٍَّ جلزٕ ال ٗوىي تحذٗذُ يي قشٗاك جلخراشٓ ،ذال ئًواح ّاَ هفْاَم ياحم
ٍهَؾَيٖ ٍٗتزلّٖ ٖ تًحلد جلفػَل ٍجلل٘ل ٍجلٌْحس ٍذذء جلح٘حٓ هي جلو٘الد ئلاٖ جلواَت،
ْزُ جلوهحّش ولّْح ترشص ٖ ٍرَد جألسؼ.تأس٘سح يلٖ هح ل٘ل يي تمس٘ن جلضهيٗ ،هْش لٌاح
يىّ جلضهي ٖ لػ٘ذٓ «جألقالل» َّ جلضهي جلٌفسٖ توحهح ،ئر ّازُ جلمػا٘ذٓ اٖ جلحم٘مأ
حذٗج جلطحيش هى ًفسِ ٍٍرذجًِ ٍّٖ جلىالم يو٘ح سرك للطحيش اٖ ح٘حتاِ ٍٗتزلاٖ ّازج
جألهش ٖ جلمػ٘ذٓ ولّْح ،وخال ٖ جلومكى جألٍل هٌْح ًشٕ جلطحيش ًٗلي ّزج جألهش ذطىل ٍجؾح:
ٍٓحٓ اذٕٗٙخح ه ٙايْ يَحٓحد ٕٗٙاج ٙجلزٓ إَٓ
وَٕ٘فٓ رَجنٓ جلحٔدّٔ يَهٕسٓاٖ خَرٓاشج
ّاان تَ آَجسٍٓج يَذٓااذج ٍّٓٔ آَ جًْكَ إَٓ
ٍٓذِسٓاااحقح هٙا ايْ ًَا اذٓجهٖٓ حٔلُا انٍ
(ًحرٖ1986 ،م)132 :
جلسرد جٙخش جلزٕ ٗذلٌّح يلٖ جلضهي ٖ ّزُ جلمػ٘ذٓ َّ جلضهي جلٌفسٖ َّ ،ئساتًوحل
يوخش جأل ًحل ذػ٘غٔ جلوحؾٖ .ذًؽ ّزُ جأل ًحل يراحسٓ ياي «سٓحٙانٓ ،وَاحىَ ،يهسٓاٖ ،تَآَجسٍٓج،
ئًكََٕٓ ،يٓفَح ،هٓحلَ ،غَفَح ،لَؿٌَ٘ح ،يغشَٗتٌَٖ ،يحرٓتٓ ،هٓحٓح ،تَو٘اتٕ ،لَاذٛمٓ ،ئًْتَفَؿاٌح ،سٓامَحًح ،يٓشَ ٌاح،
سٓوًٌٙح ،يهٓشَتٌْح ٍ .»...جلو٘ضٓ جألخشٕ للضهي جلٌفسٖ ّٖ جلٌهش ئلٖ تزحسخ جلوحؾٖ ٍهح حػل
جلطخع قَجل يوشُ ،ارج وحًت ّزُ جلتزحسخ ًحرحٔٗ ،طًش ذحلشجحٔ ٍئى وحًت غ٘ش ًحرحٔ،
ٗزوّشّح جلطخع ذحأللن ٌٍٗهش ئلْ٘ح ًهشٓ جلحشهحى ٍٗتزلّاٖ ّازج جألهاش اٖ جلمػا٘ذٓ اٖ
جلر٘ت٘ي جلتحل٘٘ي:
لَنٕ ٗٓىُايْ ٍٓيٕاذٔن ٙئالَ ضَارٓحٓح
رَّٓدٓ جلًٔوٕاشُ ّٓرٓاحءٖ َاحرّْٓرٖ
يَحْرٓ اتٓ جلحٔ ادّٓ يلْ٘ٓااح ٍٓهٓحٓااح
غٓفْحٓٔ لَذٕ رَّٓدٓ جلاذّّٕٓشُ ذِْٓاح
(ًفس جلوػذس)133 :
«ئىّ جلمػٔ جلًحقف٘ٔ ولّْح تشوّض ٌّح ذايترحسّح ل٘ؤ يغرحت ٖ يذجد جلوحؾٍٖ ،لن ًٗاذ
ًحرٖ ٗحس٘ هي ّزج جلوحؾٖ ئال غذٕ ئؾكشجذِ ٍئختالقاِ ٍّازج جإلؾاكشجخ ٍجإلخاتالـ
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ًٗر٘ش يٌْوح ذْذف جلىطف يي يوك تأح٘شّوح ٖ جلححؾشٍ ،...ئلتٌحظ جلػَس جلفشٗاذٓ جلذجلأ
يلٖ يوك جلًحقفٔ ٍئلت٘حيْح نحّشٓ هي نَجّش جلطًش جلًزسٕ ٍجلطًش جلشٍهحًسٖ»(جلشذً٘اٖ،
1972م.)83 :
ئؾح ٔ ئلٖ هح للٌاح حاَل جلاضهي اٖ ّازُ جلمػا٘ذٓ ،ال ٗفَتٌاح يى ًطا٘ش ئلاٖ ٍراَد
جإلستشرحو ٍجإلسترحق ْ٘ح .جإلساتشرحو ّاَ «هفحسلأ صهٌ٘أ ذاتزاحُ جلوحؾاٖ هاي لحهأ
جلححؾش؛ ئستذيحء حذث يٍ يوخش ٍلى لرل لحهٔ جلححؾش»(ذشًس2003 ،م .)16 :جلطحيش اٖ
ّزُ جلمػ٘ذٓ ٗححٍل يى ًَٗد للوحؾٖ ٍٗتغٌّٖ ذِ هى ول آالهِ جلتٖ اللحّح ٖ سر٘ل حرِ٘.
َّ ٗخلك ًَيح هي جلزجوشٓ جلمػػ٘ٔ جلتٖ تشذف جلححؾش ذحلوحؾٍٖ ،تفس٘اشُ ٍتًلّلاِ ٍتؿاٖء
رَجًد ههلؤ هي يحذجحِ ٍذوح يىّ جلطحيش تح٘لٌح يلاٖ يحاذجث تخاشد ياي جلححؾاش ٍّاَ
ٗتىلّن يي جلحذث جلسحذك يي جلحذث جلازٕ ٗحىاٖ ٍ اٖ جألغلاد ٗاأتٖ هشتركاح ذحلفًال
جلوحؾٖ ٍتًَد جلٌع جلطًشٕ ئلٖ جلوحؾٖٗ ،ىَى جإلستشرحو هي جلٌَو جلخحسرٖ.
هي جلٌحح٘ٔ جألخشٕ َٗنّف ًحرٖ تمٌ٘ٔ جإلسترحق اٖ ذ٘احى جألحاذجث ٍّاَ «جلوفحسلأ
جلضهٌ٘ٔ جلتٖ تتزِ غَخ جلوستمرل ئًكاللح هي لحهأ جلححؾاش؛ ئساتذيحء حاذث يٍ يوخاش
سَف ٗمى ذًذ لحهٔ جلححؾش»(ًفس جلوػذس .)158 :ذوح يىّ ّزُ جلمػ٘ذٓ سٍجٗٔ يي حاذث
سحذكٗ ،تَسل جلطحيش ئلٖ ّزُ جلتمٌ٘ٔ ألرال جلتَجغال هاى جلماحسب يٍ إلًطاحء جلتوْ٘اذ يٍ
جلتَقثٔ ألحذجث الحمٔ .ئرج ًتحذى جلمػ٘ذٓ ٍيحذجحْح ًذسن ذأىّ جإلسترحق جلوَنّف ْ٘ح ّاَ
هي ًَو جلتوْ٘ذ يوخش هي ًَو جإليالى ،ألىّ جلطاحيش ٗتوخّال جألحاذجث يٍ جإلضاحسجت ل٘وْ٘اذ
لحذث س٘أتٖ الحمح ًٍٗذ٘ ّزج جلحذث ذوخحذٔ ئسترحق توْ٘ذٕ للحذث جٙتٖ ٖ جلسشد.
الشخصيات
تحتلّ جلطخػ٘ٔ هشوضج هشهَلح ٖ جلًول جألدذٖ ،ح٘ج توتذ٘ هٌْح ٍئلْ٘ح رو٘ى جلًٌحغش
جلفٌ٘ٔ ٖ جلًول جألدذٖ ٍتًذ٘ ذوخحذٔ جلًوَد جلفمشٕ لِ ٍلذ رحء ٖ هًزن هػكلححت ًماذ
جلشٍجٗٔ ٖ تًشٗفْح ذأًّْح« :ول هطحسن ٖ يحاذجث جلحىحٗأ ،سالرح يٍ ئٗزحذاح ،يهاح هاي ال
ٗطحسن ٖ جلحذث ال ٌٗتوٖ ئلٖ جلطخػ٘حت ،ذل ٗىَى رضء هي جلَغفٍّ ،...اٖ تتىاَ٘ى
هي هزوَو جلىالم جلزٕ ٗػفْح جلشجٍٕ ٍٗػَ٘س ي ًحلْاح ٌٍٗمال ي ىحسّاح ٍيلَجلْاح»(صٗتاًَٖ،
2002مٍ )114 ٍ 113 :لزله ل٘ل ٖ ّٖ« :جلمػٔ هذجس جلوًحًٖ جإلًسحً٘ٔ ٍهحَس جأل ىاحس
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ٍجٙسجء جلًحهٔ ٍلْزُ جلوًحًٖ ٍجأل ىحس ،جلوىحًٔ جألٍلٖ ٖ جلمػٔ هٌاز ئًػاش ت ئلاٖ دسجسأ
جإلًسحى ٍلؿحٗحُ ،ئر ال ٗسَق جلمحظ٘ ي ىحسُ ٍلؿحٗحُ جلًحهٔ هٌفػلٔ يي هح٘كْاح جلح٘إَ،
ذاال هوخّلاأ ااٖ جألضااخحظ جلاازٗي ًٗ٘طااَى ااٖ هزتوااى هااح»(ّااالل1997 ،م.)526 :
«ضخػ٘حت جلمػٔ ّن جلزٗي ٗخلمَى جلمػٔ هاى جأليواحل ٍيلاَجلْن ٍٗساوٖ٘ هاح ٗفًلًَاِ
"جلًول" ٍهح ٗمَلًَِ "جلحَجس"»(ضوس٘ح1383 ،ش ٖ ،)179 :جلحم٘مٔ جلطخػا٘ٔ ئحاذٕ
جلًٌحغش جألغل٘ٔ ٖ جلًول جألدذٖ ٍغَسٓ هي جلًحلن جلَجلى ٍجلىحتد ٗخلك ضخػا٘حت يولاِ
جألدذٖ يلٖ يسحس ضخػ٘حت ٍجلً٘ٔ ،سذوح تىَى ّزُ جلطخػ٘ٔ هي جلطخػا٘حت جلتاٖ لاذ
ضحّذّح يحٌحء ح٘حتِ« ،جلطخػ٘ٔ جلشٍجت٘ٔ تُخلك ياحدٓ هاي هزوَيأ جلخػاحتع جلوختلفأ
للطخػ٘حت ٍجلىحتد ٗزوى جلخػحتع ٍجلػفحت جلتٖ لذ ضحّذّح ٖ جألضاخحظ جلوختلفأ
ٖ ضخع ٍجحذ ٍٗخلك ضخػ٘ٔ سٍجٗتِ»(ًَٗسٖ1384 ،ش.)280 :
لطخػ٘حت جلمػٔ يذٓ جلتمس٘وحت هٌْح« :تمس٘وْح ئلٖ جلطخػ٘ٔ جلساحؤٌ يٍ جألححدٗأ
ٍجلطخػ٘ٔ جلوتغ٘شٓ يٍ جلٌحه٘ٔ ،جلٌَو جألٍل ّاَ جلطخػا٘ٔ جلرسا٘كٔ ٍغ٘اش جلوًماذٓ جلتاٖ
تزسذ خػلٔ يٍ يحقفٔ ٍترمٖ حتٖ ًْحٗٔ جلمػٔ اٖ جألغلاد»(سراحٖٗ1378 ،ش،)236 :
هي جلسْل تَلى ييوحل ّزُ جلطخػ٘ٔ ذحألحذجث يٍ جلطخػ٘حت جألخشٕ ٍال تتأحّش ذحألحذجث
ٍال تإحّش يلْ٘ح جألحذجث ،هستَجّح جلَجحذ ٍجلخحذت ًٗشف ذحلػفحت جلوحاذ٘دٓ ٍال ٗاإحّش يلْ٘اح
يٕ ضة ٍلىي «جلطخػ٘ٔ جلوتغ٘اشٓ يٍ جلٌحه٘أ ّاٖ جلتاٖ تٌواَ تاذسٗز٘ح ؾاوي جلزاذل
ٍجلوٌحصئ هى جألحذجث يٍ جلوزتوى ٍولّوح تخكَ جلمػٔ ًحَ جألهاحم ،تػارح يوخاش ٍؾاَحح»
(ًفس جلوػذسّ ،)236 :زُ جلطخػ٘ٔ تتحَ٘ل ٍتتغ٘ش يحٌحء جلًول جألدذاٖ ٍّازُ جلتحاَالت
ٍجلتغ٘٘شجت ٗوىي يى ٗسر٘د تمذ٘هْح يٍ يذم تمذ٘هْح ٍلزله ٖ ًْحٗٔ جلًول جألدذٖ ،تختلف
جلطخػ٘ٔ يي جلطخػ٘ٔ جلتٖ وحًت ٖ ذذجٗٔ جلًول جألدذٖ «ّٖ جلطخػا٘حت جلتاٖ تٌواَ
ٍتتكَس ض٘ثح ط٘ثح ٖ غشجيْح هى جألحذجث ٍّٖ تٌىطف للمحسب ولّوح تمذ٘هت ٖ جلمػٔ،
ٍّٖ غٌ٘ٔ ذحلًَجقف جإلًسحً٘ٔ جلوًمذٓ ٍهي جلطخػ٘حت جلٌحه٘ٔ ،ضخػ٘ٔ "يراحس جلحلاَ"
ٖ «صلحق جلوذق» ٍضخػ٘ٔ "يحوذ يحوف" ٖ «خحى جلخل٘لٖ» ٍضخػ٘ٔ "سوحسٓ" اٖ
«حشحشٓ َق جلٌ٘ل» لٌز٘د هحفَل»(حوذجى1991 ،م.)74 :
«ٗححٍل جلىحتد ذًذ حؿَس جلطخػ٘حت ٖ جلًول جألدذاٖ يى ًٗاشّف جلطخػا٘حت ئلاٖ
جلمحسب ذكشق ضتّٖٗ .سوٖ٘ ّزج جلًول «سسن جلطخػ٘ٔ»؛ حلىحتاد ًٗاشؼ يخاللاح ٍيواال
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خحغح هي جلطخػ٘حت هى تحل٘لْح ٍتمذٗن جألٍؾحو جلًحتل٘ٔ ٍجإلرتوحي٘ٔ للمحسب»(ذشجٌّ٘اٖ،
1368شٗ .)285 :تن٘ سسن جلطخػ٘حت ذكشٗمت٘ي :جلورحضشٓ ٍغ٘ش جلورحضاشٓ ،اٖ جلكشٗمأ
جألٍلٖ ًٗشّف جلوإلف جلطخػ٘حت ذحلكشٗمأ جلورحضاشٓ ٍلازله ئىّ جلماحسب ٗحاس٘ ذحؿاَس
جلوإلف ٍجلشجٍٕ ٖ جلٌع دجت واح ٍلىاي اٖ جلكشٗمأ جلخحً٘أ ٗػاف جلىحتاد جلطخػا٘حت
ذأيوحلْن ٍيخاللْن ذح٘ج ٗىطف جلمحسب ياي خػاحتع ٍغافحت جلطخػا٘ٔ دٍى حؿاَس
جلىحتد ٍجلشجٍٕ ،للكشٗمٔ غ٘ش جلورحضشٓ يسحل٘د هختلفٔ هٌْح :جإلسن ،جلر٘ثٔ ،جلحَجس ،جلًوال
ٍغ٘شُ.
ٖ لػ٘ذٓ «جألقالل» ضخػ٘تحى ست٘س٘تحى :جلطحيش ٍحر٘رتًِٗ .ذ٘ وال جلطخػ٘ت٘ي هي
جلطخػ٘حت جلٌحه٘ٔ ٍجلوًمذٓ ٍخحغٔ ضخػ٘ٔ جلطحيش ئر تٌوَ يحٌاحء جلمػا٘ذٓ ٍل٘سات لْاح
غَسٓ ٍجحذٓ ٖ جلمػ٘ذٓ ذل تتغ٘ش دجتوحًٗ .ذ٘ جلومكى جألٍل ٍجلخحًٖ هذخال هٌحسارح دخال
ذِ جلطحيش ئلٖ هَؾَيِ ٍووح ل٘لّ ،حدب اٖ ذًاؽ جألح٘احى ٍيحغاف اٖ ذًاؽ جٙخاش،
جلتًم٘ذ َّ ئحذٕ سوحت جلطخػ٘ٔ جلٌحه٘ٔ ٍٗتزلّٖ ّزج ٖ يذٓ هَجؾى ،وخال ذٌ٘وح ًاشٕ
ٖ جلر٘ت جألخ٘ش هي جلومكى جلخحًٖ ٗشٗذ جلطحيش يى ْٗشخ هي حر٘رتِ ٍٗرحل ٖ ذ٘حى ّزج
جلتػَٗشٗ ،مَل ٖ جلومكى جلخحلج يًِّ لي ٌٗسٖ حر٘رتِ سغن يًّْاح يغشتاِ .جلوَؾاَو جٙخاش
جلزٕ ًالحهِ ٖ ّزُ جلمػ٘ذٓ لىٖ ًٗترش سارد ئحتزحرٌاح ذاأىّ ضخػا٘ٔ جلطاحيش ّاٖ
جلطخػ٘ٔ جلٌحه٘ٔ ،جلشرَو ئلٖ جلزوشٗحت ،وخال حٌ٘وح ٗػف حر٘رتِ ٍٗمَل:
جلوٓمَااااااحدٕٗٙشُ يَسٓجدٓتٕ الَ ٗٓااااااذٙ
وٌُْاات ٙتٙوٕخَااحلَ خَ٘ٓااحلٖ َْٓاإَٓ
حٓكَّوٓتٕ تَحرٖ ٍّٓٓاذّٓتٕ هًٕٓرٓاذٕٙ
ٍٕٓٗحْٓٓااح لَانٕ تَاذٕسِ هٓااحرج حٓكَّوٓاتٕ
(ًحرٖ1986 ،م)134 :
ًَٗد جلطحيش ئلٖ جلزوشٗحت ٍحٌ٘وح ًَٗد ئلْ٘ح ْٗذي جلطًش يحدٓ ٍّازج جلْاذٍء ٗتا٘ح لاِ
شغٔ توىٌِ هي روش ذًؽ جلػفحت ٖ حر٘رتِ ،حس٘ٔ وحًت يٍ هحدٗٔ ،وي جلشراَو ئلاٖ
جلزوشٗحت ذًذ جإلضحسٓ ئلٖ غفحت جلوحرَخ:
قَااحتٙشَ جلطَّ إَقِ جُغٌَّااٖ يَلَوااٖ
ٗٓااح حٓرِٕ٘رااح صٔسٕتٔ َٕٗٓهااح يَٕٗىَ أِ
(ًفس جلوػذس)136 :
ٌّحن حسق ست٘سٖ ذ٘ي تًشٗفٌح يي جلطخػ٘ٔ جلٌحه٘ٔ ٍذ٘ي ضخػ٘ٔ ًاحرٖ اٖ ّازُ
جلمػ٘ذٓ ،ملٌح ذأىّ جلطخػ٘ٔ جلٌحه٘ٔ يٍ جلوًمذٓ تػرح يوخش ٍؾَحح ولّوح تخكَ جلمػٔ ًحَ
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جألهحمٍ ،لىي ل٘ست ضخػ٘ٔ ضحيشًح ٖ ّزُ جلمػ٘ذٓ وزله ،ئر ٌّاحن غاشجو اٖ ًفاس
جلطحيش ،جلػشجو ذ٘ي جلٌفس جلتٖ تحد٘ حر٘رتِ ٍال ٗوىي لْح يى تٌسحّح ٍذ٘ي جلٌفس جلتاٖ
ال تشٗذ يى تٌسٖ هح ًلتِ ّزُ جلحر٘رٔ ذحلٌسرٔ ئلٖ جلطحيشٌ ،شٕ يىّ جلطاحيش ٗحاس٘ اٖ
ًْحٗٔ جلمػ٘ذٓ ذأىّ جلفشغٔ يلٖ ٍضه جلؿ٘حو ٌٍٗرغٖ لِ ئسترذجل حر٘د ذحر٘د ٍَٗغافْح
ذػفحت تتٌحلؽ توحهح هى جلػفحت جلتٖ خلى جلطحيش هي ذذجٗٔ جلمػ٘ذٓ يلْ٘ح.
جلوَؾَو جٙخش جلزٕ تػلح جإلضحسٓ ئلِ٘ يي جلطخػ٘ت٘ي اٖ ّازُ جلمػا٘ذٓ ّاَ ًاَو
سسن جلطخػ٘حت .جلطحيش ٗػف ضخػ٘ٔ ًفسِ ذطىل غ٘اش هرحضاش اٖ يوخاش جألح٘احى ،ئر
ًٗوذ ئلٖ تػَٗش جلر٘ثٔ ٍجلًول ٍجلحَجس يح٘حًح ٍللّوح ًاشٕ ٗلزاأ ئلاٖ ٍغاف جلحاد٘ ٍيلواِ
ذطىل هرحضش ،ذٌ٘وح ٗػف ضخػ٘ٔ حر٘رتِ ذطىل جلورحضش غحلرح ٍٗزوش ذًؽ جلػفحت لْاح.
هَرض جلمَل ذحلٌسرٔ ئلٖ سسن جلطخػ٘حت ٖ ّزُ جلمػ٘ذٓ ٍخحغأ و٘ف٘أ حاد٘ جلطاحيش
ذحلٌسرٔ ئلٖ حر٘رتِ َّ هح لحل جلشذًٖ٘« :ئىّ جلَغل ٖ جلحد٘ لان ٗتحماكٍ ،لىاي جلازجت
جلطحيشٓ لذ حمّمت ًفساْح ٌ٘اح يلاٖ سار٘ل جل٘ما٘ي ،لماذ ٍراذ ئذاشجّ٘ن ًاحرٖ لٌفساِ
«جألقالل» هىحًح هٌحسرح ٖ هولىٔ جلفي ،هًَؾح ذزله هح حتِ هي ًزحح ذحلوم٘حس جلًاحدٕ
ٖ هولىٔ جلًحضم٘ي»(جلشذًٖ٘.)99 :1972 ،
الخطة والمؤامزة
جلخكٔ ّٖ ذ٘حى جلتشت٘د ٍتَجلٖ جألحذجث يلٖ يسحس ياللحت جلسارد ٍجلتسار٘د ،تماَم
جلطًش جلشٍجتٖ ٍجلمػع جلطًشٗٔ يلٖ يسحس جلحرىٔ يٍ جلرٌ٘ٔ جلسشدٗٔٗ«ٍ ،رٌٖ يسحس والّ
لػٔ يلٖ يسحس تشت٘د جلسرد ٍجلتسر٘د»(ضوسا٘ح1383 ،شٗ ،)179 :وىاي جلماَل ذاأىّ
جلخكٔ يٍجلوإجهشٓ ّٖ جالقحس جلوٌكمٖ ٍجلسررٖ لىلّ لػٔ ٍجلسإجل جلشت٘س جلزٕ ٗشترف ذاِ
َّ يًِّ لوحرج حذث ّزج جلححدث؟ جلخكٔ تُطز٘ىٔ جلمحسب يلٖ هتحذًٔ جلمػٔ ذىلّ سغرٔ .جلطحيش
ًٗر٘ش يي يٌحغش ّزُ جلمػٔ جلًحقف٘ٔ ذحلتشت٘د جلزٕ ٗزاذُ اٖ ًفساِ ال ذحلتشت٘اد جلازٕ
ٌٗرغٖ يى ٗىَى هي ٍرْٔ ًهش تَجلٖ جلحذث؛ ًٍت٘زٔ لزلهٗ ،زًال ذذجٗأ هاح ٗوىاي يى
ٗىَى ًْحٗٔ ،وي جألحسي يى ٗمى جلر٘ت جألٍل ٖ ًْحٗٔ جلمػ٘ذٓ ٍلىي ًحرٖ ٗرذي ذِ ،ووح
يًِّ ٗىَى هحمح لَ رًلِ ٖ جلٌْحٗٔ ٍ«رله ألىّ جلزٕ ٗأخز يٍلَٗٔ هكلمٔ ٌّح ّاَ جلطاًَس
جلححؾش»(جلشذًٖ٘1972 ،مٍ ،)77 :لىي ئى حت ًاحرٖ جلَحاذٓ جلًؿاَٗٔ ال ٗفَتاِ جلَحاذٓ
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جلطًَسٗٔ ٍ«رله ألىّ جلتزشذٔ جلطًَسٗٔ جلتٖ ًٗر٘ش يٌْح جلطحيش تزشذأ ٍجحاذٓ ول٘أٍ ،لْاح
هٌكمْح جلٌفسٖ جلخحظ جلزٕ ٗحىوْحٍ ،جلزٕ ٗزًلْح تىتسد ًَيح هي جإللٌحو ٍّاَ ئلٌاحو
هشدُ٘ يذم ٍرَد تٌحلؽ ضًَسٕ ٖ هحتَٗحتْح»(ًفس جلوػذس .)78 ٍ 77 :ئيتواذ جلطاحيش
ٖ ذ٘حى جألحذجث يلٖ جلحَجس جلذجخلٖ جلزٕ ٗسوٖ٘ ذحلوًََد جلذسجهٖ ٍّاَ ٗتّػال ذحلًاحلن
جلرحقٌٖ لإلًسحى ٍٗحول ٖ قِ٘٘ جأل ىحس ٍجلشغرحت ٍجلوًتمذجتًٗ .ىس جلوًََلَد جلاذسجهٖ
جألححس٘س ٍجلوطحيش ٍجأل ىحس ٍجلػشجيحت جلتٖ تساتركي جلًاحلن جلاذجخلٖ لإلًساحى ،ح٘اج
ٗهْش ذطىل ئستفسحسجت دجخل٘ٔ تخ٘ش جلوًحًٖ جلًو٘مٔ.
وتيجة البحث
ٗوىي ئيترحس جلسشد ٖ ّزُ جلمػ٘ذٓ يٌػشج ئٗزحذ٘ح ٍنّفِ جلطحيش ل٘ؿفٖ روحل٘ٔ ٌ٘أ
ٖ ضًشُ .جلطحيش سسن خالل ّزُ جلمػ٘ذٓ تػَٗش حر٘اِ جلوخاحلٖ ٍجٙالم جلتاٖ اللحّاح اٖ
سر٘ل تحم٘مِ ٍّزج يرش تمس٘ن جلمػ٘ذٓ ئلٖ يذٓ همحقى .لن ٗغفال جلطاحيش هاي تَن٘اف
جلًٌحغش جلشت٘س٘ٔ ٖ جلسشد ٖ تزس٘ن جألحذجث هاي جلوطاْذ ٍجلطخػا٘ٔ ٍجلخكأ .هاي
ًحح٘ٔ جلوىحى ،يضشًح حالحٔ يًاَجو هٌاِ ٍّاٖ جلوىاحى جلٌفساٖ ٍجلوىاحى جلشهاضٕ ٍجلوىاحى
جلالهتٌحّٖ؛ غ٘ش يىّ جلحم جألٍ ش ٖ ّزج جلوؿاوحس ٗتًلّاك ذحلوىاحى جلٌفساٖ ٍال غاشٍ ألىّ
جلمػ٘ذٓ ّزُ تػَ٘س خلزحت ًفس جلطحيش ٍتزل٘حتْح .يهح جلضهي حلطاحيش ٗزواى ذا٘ي صهاي
جلوحؾٖ ٍصهي جلسشد ٍٗتاليد ٖ جلٌهحم جلضهٌٖ للسشد ،ئر َٗنّاف جإلساتشرحو جلتوْ٘اذٕ
ٍجإلسترحق ٖ روش جألحاذجثٍٗ ،خلاك ًَياح هاي جلازجوشٓ جلمػػا٘ٔ جلتاٖ تاشذف جلححؾاش
ذحلوحؾٍٖ ،تفس٘شُ ٍتًلّلِ ٍتؿٖء رَجًد ههلؤ هي يحذجحِٗ .ساشد جلٌاحرٖ يحاذجث ّازُ
جلمػ٘ذٓ جلتٖ دجست ٖ تشٓ هي جلضهي دٍى جإليتٌحء ذحلتفػا٘الت جلوخ٘اشٓ لألحاذجث .يهاح
جلطخػ٘حت مذ روشًح ئلٖ ضخػ٘ٔ جلطحيش ٍحر٘رتِ ،ىالّوح هي جلطخػا٘حت جلٌحه٘أ ٍال
س٘وح ضخػ٘ٔ جلطحيش ٍتوتحص ضخػ٘تِ ذحلػشجو ذ٘ي جلحد٘ ٍجلخحس ،جألهاش جلازٕ ٗاإدٕ٘ ئلاٖ
ئسترذجل هحرَخ آخش ذذال هٌْح ٖ ًْحٗٔ جلمػ٘ذٓ .يهح هي ًحح٘ٔ جلخكّٔ ،حلطحيش ًٗر٘ش يي
ّزج جلحد٘ جلًحقفٖ ذحلتشت٘د جلزٕ ٗزذُ ٖ ًفسِ ال ذحلتشت٘د جلزٕ ٌٗرغٖ يى ٗىاَى هاي
ٍرْٔ ًهش تَجلٖ جلحذث؛ ًٍت٘زٔ لزلهٗ ،زًل ذذجٗٔ هاح ٗوىاي يى ٗىاَى ًْحٗأًٗ .تواذ
جلطحيش ٖ ذ٘حى جألحذجث يلٖ جلحَجس جلذجخلٖ جلزٕ ٗسوٖ٘ ذحلوًََد جلاذسجهٖ ٍّاَ ٗتّػال
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ذحلًحلن جلرحقٌٖ لإلًسحى ًٍٗىس جألححس٘س ٍجلوطحيش ٍجأل ىحس ٍجلػشجيحت جلتاٖ تساتركي
يحلوِ جلذجخلٖ ،ح٘ج ٗهْش ذطىل ئستفسحسجت دجخل٘ٔ تخ٘ش جلوًحًٖ جلًو٘مٔ.
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