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يثهد "انٕاقعٛح" اذداْا أدتٛا فٙ يدًٕعح" دٔيح ٔد زايذ" نهطٛة طانر، فداء ْزا انثسث يسأنح : الملخص

ا أدتٛا أٔال، ثى تٕطفٓا يُٓدا َسح خٕٛط ْزِ انًدًٕعح انقظظٛح نذساسح يفٕٓو ْزِ "انٕاقعٛح" تٕطفٓا يُٓد

فّٛ انقاص  السركُاِ اذداِذفسٛشِ عهٗ ضٕء آساء َقذج األدب، ثى قاسئاً يرزٔقاً، َٔاقذاً يسهالً،  يسأال فرُأنّثاَٛا؛ 

ٛح انرذاخم تٍٛ " قض إنٗٔذطشق انثازث  سثشِ تعٛذا عٍ انرأٔٚالخ انًعًًح، ٔاالفرشاضاخ انًرعسفح. ٔيسأنح

خهض انثازث يٍ ذسهٛهّ انُظٕص ٔ انٕاقعٛح" ٔ"االٚذٕٚنٕخٛا" ٔيٕقف انفٍ عُذ انطٛة طانر يٍ ْزِ انقضٛح.

نٕخٛا، ٔنى ٚرثع اذداْا ٔاقعٛاً يعُٛاً فٙ قظض ْزِ انًدًٕعح، إر أٌ عًهّ ٕإنٗ أٌ انطٛة طانر نى ٚكٍ كاذثا اٚذٚ

داْاخ انٕاقعٛح انًخرهفح، ٔاٌ غهة عهٛٓا انًٛم إنٗ انٕاقعٛح انُقذٚح أٔ فٛٓا ٚعرثش ذذاخالً ٔيضٚداً ٔاعٛاً الذ

. ٔقذ زأل انثازث أٌ ٚدذ ذعهٛال نظاْشج انرذاخم فٙ اذداْاخ انًُٓح اإلَساَٙاالشرشاكٛح، ذٕسال نهرعاطف 

يٍ َرائح "انٕاقعٙ" نذٖ انكاذة. ثى غهثح تعض ذهك االذداْاخ عُذِ. ٔاخررى انثسث تًا ذٕطم إنّٛ انثازث 

 .ٔذٕطٛاخ

 
 .انطٛة طانر، االٚذنٕخٛا، انٕاقعٛح، انًٕقف اإلَساَٙ: الكلمات المفتاحية

 

 

The Human Trend between Realism and Ideology of Tayeb Salih Novels: 

(Analysis of Domat Wad Hamid) 

 

Salah Ahmed Aldoush 

 

Abstract: The realistic trend was the conspicuous distinct feature that no needs to 

prove in Tayeb Salih, stories. The researcher leaving this hypothesis-attempts t0 study 

the concept of realism, and focus on The Doum Tree of Wad Hamed. One of the 

popular stories by this author. The author undertook the story as an analytic critic 

and a storyteller and try sounding out of hasty interpretations and arbitrary 

assumptions. The inclusion of this anecdotal group was due to the requirements 

created by such scientific research, which has requirements prevent the inclusive 

handing for the whole work of the author. Otherwise judging the trend of the novelist 

for producing one work is convincing because Tayeb Salih has rich connotation, deep 

visions, complex thought, broad culture embedded in his works. Accordingly, this 

research is so essential that it forms a critical opinion to become familiar with the 

other issues of realism. Moreover, it answer all questions and inquiries about this 

issue. Finally, the researcher followed descriptive and analytical research method for 

its relevance to this subject. 
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ى:المقدمة
 

اْطًل ٖشا ايبشح َٔ فضم١ٝ إٔ )ايٛاقع١ٝ( عٓز ايطٝب فاحل مل ٜهؾف عٔ َفَٗٛٗا ست٢ 

ٜٓعض فُٝا نتب اٯٕ. َٚٔ ثِ اعتشل دٗزا ٚٚقتا َٔ ايباسح؛ سٝح اَنٞ أنجض َٔ أصبع١ أؽٗض 

َٓٗر "ايٛاقع١ٝ" يًباسح إٔ عٔ أعُاٍ ٖشا ا٭رٜب، ٚنإ إٔ تبني فزم سيو اؿزؼ؛ سٝح تبني 

بايزصاع١ ايهاف١ٝ اييت تهؾف عٔ َفّٗٛ  ايشٟ اعتدزَ٘ ايطٝب فاحل يف أعُاي٘ ا٭رب١ٝ مل وغ

 ٚي١اايبشح ق ايٛاقع١ٝ يزٜ٘، ع٢ً ايضغِ مما نتب َٔ رصاعات عٔ ٖشا ا٭رٜب؛ َٚٔ ٖٓا دا٤ ٖشا

يًهؾف عٔ َفّٗٛ ٖشٙ "ايٛاقع١ٝ"، ٚبٝإ خقا٥قٗا ع٢ً م٤ٛ أعًٛب ايهاتب ٚص٩ٜت٘ يف اعتدزاَٗا يف 

قاص٥ًا َتشٚقًا، ْٚاقزًا ق٬ًً، ٫عتهٓاٙ  فتٓاٚشلا "ر١َٚ ٚر ساَز  ٖٚٞ؛ ايكقق١ٝ فُٛعات٘ إسز٣

 ٫فذلامات املتعغف١.املتعذ١ً، ٚا ٚقاٚي١ عدلٙ بعٝزا عٔ ايتأ٬ٜٚت اػاٙ ايكال فٝٗا

ٚنإ ا٫قتقاص ع٢ً ٖشٙ اجملُٛع١ ايكقق١ٝ ملكتنٝات أٚدزٖا َجٌ ٖشا ايبشح ايعًُٞ 

 إ٫ايشٟ ي٘ اؽذلاطات ؼٍٛ رٕٚ ايتٓاٍٚ املتغِ باإلساط١ ٚايؾٍُٛ ؾُٝع اإلْتاز ا٭ربٞ يًهاتب؛ ٚ

٭َض ايشٟ ٜتغل ي٘ إٔ فاؿهِ ع٢ً اػاٙ ناتب يف َكاّ ٖشا ا٭رٜب َٔ خ٬ٍ إفزاص٠ ٚاسز٠ يٝػ با

يف إٔ  تتًدك ايٓفػ؛ سيو إٔ ايبشح يف أرب ايطٝب فاحل ٜهؾف عٔ ْتا٥ر إيٝ٘صأٜا تط٦ُٔ  ٜغتٟٛ

ٚي٘ ـ بعزـ ـ أعًٛب٘  ايطٝب فاحل ناتب غين ايز٫ي١، عُٝل ايض٣٩، َتؾعب ايفهض، ٚاعع ايجكاف١.

اػاٙ تهٜٛٔ صأٟ ْكزٟ  يب١ٓ يف إٔ ٜغتكِٝ إسٕاـال يف تٓاٚي٘ يًُفّٗٛ ايٛاقعٞ؛ فشغب ٖشا ايبشح 

ًِٜ بأطضاف ايكن١ٝ، ٚهٝب عُا وٝطٗا َٔ أع١ً٦ ٚاعتفغاصات، ٚيعٌ سيو َطُح ق١ُٓٝ ب٘ مج١ً 

إٔ ٜتبع خط٢ املٓٗر ايٛففٞ ايتشًًٝٞ ملٓاعبت٘ ملجٌ  ٚقز ساٍٚ ايباسح .ا٭رٜبرصاعات تكاّ سٍٛ ٖشا 

 ٖشا املٛمٛع.

 

ىكولىالموقفىاإلنسانيىفي"ىدومةىودىحامد":مفكومىالواقعوةىوأثرهاىفيىتشى-أوال:
 (:Realismمفكومىالواقعوةى)ى-(1)

ن١ًُ" ايٛاقع اييت ٖٞ ا٭فٌ ا٫ؽتكاقٞ ملقطًح ايٛاقع١ٝ يفع١ " َؾش١ْٛ مبعإ نجرل٠،  

عٛا٤ ع٢ً املغت٣ٛ ايفًغفٞ أٚ ا٫عتعُاٍ ايعارٟ. ٜٚزيٓا تاصٜخ ايفهض ٚا٭رب ع٢ً إٔ نٌ ايفٕٓٛ يف املامٞ 

فٗا ٖشا ايٛاقع، ست٢ عٓزَا ْتشزخ عٔ ٚاقع أزل٢ أٚ ٚاقع اؾٖٛضٜات، أٚ ٚاقع ا٭س٬ّ نإ ٖز

سٝح لز ٖٓاى تٝاصا نا٬َ يًٛاقع١ٝ املعافض٠ ٜته٧ ع٢ً اي٬ؽعٛص اؾُاعٞ املتُجٌ يف ايغشض  ٚايضَٛط؛

، َا)فنٌ ٚا٭س٬ّ. فهاْت ايفٕٓٛ َٓش ٚدزت ـهُا ٜض٣ بعض ايٓكار ـ اْعهاعا شلشا ايٛاقع ع٢ً مٛ

 (. َٚٔ ٖٓا فكز تضتب ع٢ً ٖشٙ املغأي١ عز٠ أَٛص:23، 1998

عٔ أربٝات ٖشا املٓٗر؛  _ْعضٜا _إْٓا ٫ ْهار لز قق١ ؽًٛ َٔ َغش١ ٚاقع١ٝ َُٗا ابتعزت :-(1-1)

ٚسيو ٭ٕ "ايٛاقع١ٝ" اييت اؽشت اؿٝا٠ َغضسا شلا قز ػاٚطت عدل تطٛصٖا ايظَاْٞ ٚاملهاْٞ سزٚر 

بٞ إىل آفام املٓٗر املتغِ مبض١ْٚ ا٭عايٝب، ٚطٛاع١ٝ ايتؾهٌ ٚفل َكتنٝات ايتٝاصات املشٖب ا٭ر

( ٜعتدل إٔ "نٌ عٌُ فين أفٌٝ 225, 1968ٚلز املفهض ايفضْغٞ )صٚدٝ٘ داصٚرٟ ٚايفًغفات املتبا١ٜٓ.

 ٜعدل عٔ ؽهٌ يًٛدٛر اإلْغاْٞ يف ايعامل". َٚٔ ٖٓا ٫ ٜٛدز أبزا أٟ فٔ غرل ٚاقعٞ".

 :(,19988)فنٌ امقض َفّٗٛ ايٛاقع١ٝ يف أربٓا ايعضبٞ يف تٝاصٜٔ :-(1-2)

ٜعضض شلا بؾهٌ َبتغض عاّ ٚىًط بٝٓٗا ٚبني " ايطبٝع١ٝ" اييت تتغِ بايتؾا٩ّ ٚتػضم يف تٝاص  -

 َغتٓكع ايغًبٝات.

 .تعقب١ٝ املاصنغٞ بطضٜك١ َشٖب١ٝ اإلٜزٜٛيٛدٜٞػضقٗا يف اؿُاّ تٝاص  -

إىل غُٛض ٖشا املقطًح  اغرلات اـاف١ ملفّٗٛ ٖشا املٓٗر ايٛاقعٞ َضرٖايكضا٤ات ٚايتف ٚيعٌ ٖشٙ

ٚعع١ قٝط٘ ايشٟ ٜكابٌ ايٛدٛر ايبؾضٟ ٚىاطب كتًف قناٜاٙ. َٚٔ ٖٓا نإ أؽز ف٬س١ٝ 

ا٫ػاٖات ٚاإلٜزٜٛيٛدٝات؛ فتاصٜخ ا٭رب ٜؾرل إىل إٔ َقطًح " ايٛاقع١ٝ" قز ٚيتشٌُ كتًف ايض٣٩ 

فنفاما إىل أبعز اؿزٚر، ست٢ يكز بات تعضٜف٘ أَضا بايؼ  ٛض، فػزا ٚعا٤انتٓف٘ نجرل َٔ ايػُ



 د.طالذ انذٔش -انًٕقف االَساَٙ تٍٛ انٕاقعٙ ٔاالٚذٕٚنٕخٙ عُذ انطٛة طانر   72
 

ايقعٛب١؛ ٚسيو يهجض٠ َا تعاٚصت٘ َٔ فًغفات، َٚا اْطٟٛ عًٝ٘ َٔ تٝاصات؛ "نايضع١ٜٛ، ٚايضٚس١ٝ، 

ٚٚاقع١ٝ ا٭ْا ايعُٝك١)عٓز بضٚعت(، ٚايٛاقع١ٝ ايٓكز١ٜ)ا٫ْتكار١ٜ(، ٚايؾه١ًٝ، ٚاملتفا١ً٥، 

( ٚنشيو ايٛاقع١ٝ ايف١ٝٓ ٚايطبٝع١ٝ ٚايتغذ١ًٝٝ، ٚاإلْغا١ْٝ، 104 1999, يؾٓطٞٚاملتؾا١ُ٥.)ا

يف ٖشا احملٝط ا٫دتُاعٞ " ايدلْاع١ٝ"ٚايضَٚاْغ١ٝ ٚايفهض١ٜ..اخل.بٌ لز َٔ ايٓكار َٔ ٜزصز ايٓعض١ٜ 

 :(:17، 1983ايشٟ ٖٛ َٝزإ "ايٛاقع١ٝ"ٚسيو ع٢ً مٛ ٜتغل َع َبار٥ِٗ املطضٚس١ سٝح ٜكٍٛ)اؿاٟٚ

فٓعض١ٜ ايفٔ يًفٔ ْفغٗا سات ٚظٝف١ ادتُاع١ٝ، غاٜتٗا طُػ اؿكٝك١، أٚ سذبٗا نُا ؼذب "

ايؾُػ با٭فابع، ٚنٌ قاٚي١ يزسض ٖشا ايٛاقع باط١ً ٭ْ٘ َا َٔ أسز ٜهتب يٓفغ٘، أٚ ٜهتب يٛد٘ 

ملعاجل بأقٛاشلِ، ايهتاب١ ٚسزٖا، فج١ُ غا١ٜ را٥ًُا، يف نٌ قٍٛ، ٚيٛ قاي٘ اجملاْني، ايشٜٔ ٜغتٗزٟ ايطبٝب ا

يتشًٌٝ عكزِٖ ايٓفغ١ٝ، ٚايتػًب عًٝٗا مبعضف١ َقزصٖا". ٚيشيو ْشٖب َع ايٓاقز)برل َاصتٝٓٝٛ( ايشٟ 

(: " سيو ايتٝاص اؾاصف ايشٟ هضف يف َغاصٙ نجرلا َٔ 19، 1998ٜقف " ايٛاقع١ٝ" بأْٗا)فنٌ

ملٝني يف ايكضْٝني ا٭خرلٜٔ. نُا ٚايفًغفات ٚايشٟ اغتغٌ مبا٥٘ َععِ نباص ايهتاب ايعا تا٭ٜزٜٛيٛدٝا

ٜٓكٌ عٔ )ناصٍ َاْٗاِٜ( قٛي٘:" إٕ ايٛاقع١ٝ تعين أؽٝا٤ كتًف١ يف عٝاقات كتًف١" )ايقفش١، ْفغٗا(. 

ٚيشيو ناْت "ايٛاقع١ٝ" َشٖبا أربٝا ٜتغع يهٌ ايكضا٤ات ايٓكز١ٜ ٚايتٝاصات املشٖب١ٝ، اييت تعاقبت عًٝ٘ 

ايفًغفات اييت تطضقت إيٝ٘، إىل اؿز ايشٟ رفع بعض املدتقني إىل  باخت٬ف اؿكب ايتاصى١ٝ، ٚاخت٬ف

 (.103، 1999ايكٍٛ: " أْا ٫ أصٜز ايتٛصط يف تعضٜف ن١ًُ ايٛاقع١ٝ".)ايؾٓطٞ

ٜكع ايتزاخٌ بني ايٛاقع١ٝ ٚغرلٖا َٔ املشاٖب ٚايتٝاصات ا٭رب١ٝ ا٭خض٣ نايضَظ١ٜ ٚايضَٚاْغ١ٝ، : -(1-3)

املشٖب ايٛاقعٞ ْفغ٘ َجٌ َا ٖٛ قا٥ِ بني ايٛاقع١ٝ ايٓكز١ٜ ٚايٛاقع١ٝ نُا ٜكع نشيو بني اػاٖات 

ا٫ؽذلان١ٝ ا٭َض ايشٟ دعٌ بعض ف٬عف١ ايٓكز ٜضٟ إٔ اؿز ايفافٌ بني نٌ َٔ ايٛاقع١ٝ ايٓكز١ٜ 

 ٣بٝٓٗا ٚبني ايطبٝع١ٝ، سٝح ٜض ٚنشيو َا ٖٛ قا55ِ٥)، 1998ٚا٫ؽذلان١ٝ رقٝل يًػا١ٜ)فنٌ

َقطًح "ايٛاقع١ٝ" به١ًُ  -خاف١ يف ايعامل ايعضبٞ  -جرلا َا ىتًط يز٣ ايهتاب( أْ٘؛ " ن19)ْفغ٘، 

أخض٣ ٫طَت٘ يف بزا١ٜ ا٭َض...ٖٚٞ ن١ًُ "ايطبٝع١ٝ" اييت ناْت بزٚصٖا تعبرلا فًغفٝا قزميا، ثِ 

طبكت بعز سيو يف فاٍ ا٭رب يف فضْغا ع٢ً ٚد٘ اـقٛل، ٚاؽشت َع٢ٓ ا٫يتظاّ اؿضيف ا٭َني 

 ع١.بايطبٝ

إٔ "ايٛاقع١ٝ"؛ ٖٞ سضن١ ف١ٝٓ شلا َٔ ايعُل ٚتعزر  إىلْغتطٝع بعز ٖشا ايعضض إٔ ْؾرل   

َغضسا شلا، فذا٤ت َتعزر٠ ا٫ػاٖات، َتؾعب١  اإلْغاْٞا٭ٚد٘، عغب اؽاسٖا اؿٝا٠ ٚايٛدٛر 

ا بتقٜٛض ايتٝاصات عغب َٓطًكاتٗا ايف١ٝٓ ٚايفًغف١ٝ، ٚايفهض١ٜ، ٚايغٝاع١ٝ، ٚعغب تعزر اٖتُاَاتٗ

 ٚتؾضٜح ٖشا ايٛدٛر اإلْغاْٞ ٚتؾعب قناٜاٙ يف ٖشٙ اؿٝا٠.

 

ىحامد":ىأثرىالمنكجىالواقعيىفيىتشكولىالموقفىاإلنسانيىفيى"دومةىود-(2)
ٚإس ثبت يًُٓٗر ايٛاقعٞ ٖشا ا٫تغاع ٚايؾٍُٛ ٚايػُٛض، ٚف٬سٝت٘ ملدتًف املفاِٖٝ   

١ْٝ؛ عاطف١ٝ ٚصٚس١ٝ ٚفهض١ٜ؛ ثِ قابًٝت٘ بٗشٙ ايقف١ ٚايفًغفات، ٚاعتٝعاب٘ ملدتًف ا٫ٖتُاَات اإلْغا

نٌ ٖشا لز ايطٝب فاحل ىتاص ٖشا  إطا٤املشنٛص٠ يكضا٤ات ٚتفغرلات َتعزر٠ يف إطاص املٓٗر، فإْٓا 

املٓٗر ايشٟ ٜتفل َع ص٩ٜت٘ ايف١ٝٓ، ٚاٖتُاَات٘ اإلْغا١ْٝ، فٝتغع بفٓ٘ بكزص اتغاعٗا ٚتؾعبٗا؛ فتتبز٣ 

ب ٚايتٝاصات املدتًف١ يف قٝط َٓٗذ٘ ايٛاقعٞ، ٖٚشا َا ماٍٚ إٔ ْبٝٓ٘ يف ٖشٙ يٓا كاٌٜ َٔ املشاٖ

 ايفكض٠:

إٕ أٍٚ َا ٜطايعٓا َٔ خقا٥ك فُٛع١ ققك" ر١َٚ ٚر ساَز" أْٗا ققك ؼٌُ خقا٥ك   

ايكق١ يف نجافتٗا ايف١ٝٓ ٚايز٫ي١ٝ، ٚق٠ٛ إسغاعٗا باؾاْب ايزصاَٞ، ٚتغزٜز ايٓعض َٔ طا١ٜٚ َع١ٓٝ. 

ٌُ خقا٥ك ايضٚا١ٜ يف َٛمٛعٝتٗا، ٚاٖتُاَٗا بكناٜا اٯخض، ٚقناٜا اجملتُع بقف١ عا١َ، ثِ نُا ؼ

قاٚيتٗا صفز ٚتغذٌٝ ٚتؾضٜح ٖشٙ ايكناٜا ٚا٭سزاخ، عٛا٤ ع٢ً ايقعٝز ايفضرٟ أٚ اؾُاعٞ ٚأ 

 ايب٦ٝٞ، َتٓاٚي١ ايكِٝ، ٚاملجٌ، ٚا٭خ٬م، ٚايتكايٝز، ٚاملعتكزات ٚاملٛصٚثات.

ٖٚٞ فُٛع١ ققق١ٝ تتأيف َٔ عت  "ر١َٚ ٚر ساَز"أخض٣ سيو إٔ  ٚمث١ خقٝق١

ٚمجٝع ٖشٙ ا٭عُاٍ ٜأخش بعنٗا  َكزَات""ققك ٚمخػ فٛص ققق١ٝ أطًل عًٝٗا ايهاتب اعِ 



 21  3102(، 01)4، يدهح األكادًٚٛح األيشٚكٛح انعشتٛح نهعهٕو ٔانركُٕنٕخٛا -أماراباك

 

يف   –عذظ بعض، فذُعٗا ٚتضتٝبٗا نإ ٚفل ص١ٜ٩ َع١ٓٝ، َتطٛص٠ تكضبٗا َٔ فقٍٛ صٚا١ٝ٥، متجٌ 

ٚاملغتؾضف١ يف  ؾ١ٝملعاضفِٗ ايهاتب)ايضاٟٚ( يف ٚاقع سٝاتِٗ ؽ٦ًٝا َٔ سٝا٠ مناسز بؾض١ٜ ٜع -صأٟ

َضٚصًا  "ايكض١ٜ اييت ْؾأ ٚتضعضع فٝٗا، تًو اييت" تٓاّ َبهضًا ٚقتُا تنِ ايزداز أدٓشتٗا ع٢ً فػاصٖا

مبضس١ً ايؾباب َٚا ٜهتٓفٗا َٔ تطًع ٚصفض ٚغضب١ صٚح ٚدغز، َٚػاَض٠، ست٢ تٓتٗٞ مبٛقع 

املتأصدح، يٝغتدًك سه١ُ  ٤ٞايبؾض نُعاؽٞ ع٢ً نضعٝ٘ ايٛط املتفضز ايشٟ ٜضقب تقضفات

اؿٝا٠ اييت ٖٞ أؽب٘ غًب بضم. سٝح ٜتنح ٖشا فُٝا ْضاٙ َٔ مناسز ختِ بٗا ٖشٙ اجملُٛع١ 

بني ص٩ٜت٘  فٗٛ بٗشا اؾُع ٚايذلتٝب ٜكزّ يٓا منطا عضرٜا ممٝظا ميظز فٝ٘ ."املكزَات"أٟ  ايكقق١ٝ؛

ٚنأْٗا  املكزَات فذا٤ت تًو  إطاص ٚعٝ٘ ظزي١ٝ ايٛاقع ا٫دتُاعٞ.ايتغذ١ًٝٝ ٚص٩ٜت٘ ايف١ٝٓ، يف

تغذٌٝ ؿٝا٠ ٜتذ٘ فٝٗا ايهاتب )ايضاٟٚ( إىل ٚاقع نْٛٞ ٜتقٌ باؿٝا٠ ٚاملٛت َٚا بعزُٖا َٔ خ٬ٍ 

عضم٘ ػاصب عزٜز٠ َتٓٛع١ تًُػ فٝٗا أعُام ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًُذتُع يف ايكض١ٜ ٚاملز١ٜٓ بكُٝ٘ 

تعضفت ع٢ً ايقٛص  ا١ْٝ، ٚسيو َٔ خ٬ٍ ص١ٜ٩ ٚاقع١ٝ َتُاٜظ٠ ٚسات طابع خالايضٚس١ٝ ٚاإلْغ

يف ٖشٙ اجملُٛع١ َٛغ٬ يف ايتؾعب ٚايتؾابو، ٚفل  "ايٛاقعٞ" "يًٛاقع١ٝ"، ٚيشيو دا٤ املٓٗر املتعزر٠

طٚاٜا ف١ٝٓ ٚتهٓٝه١ٝ َتعزر٠، فشٝٓا ٜأخش فٝٗا َٓش٢ تغذًًٝٝا اْتكا٥ًٝا ٚفل ص٩ٜت٘ ايف١ٝٓ، ٚسٝٓا 

ًًٝٝا تٛيٝزٜا، ٚسٝٓا صَٚاْغٝا، ٚسٝٓا آخض صَظٜا ٚآخض أعطٛصٜا ٜتٛعٌ ب٘ يفإفنا٤ بض٩ٜت٘ ؼ

ٚيشيو لز  إ٫ إٔ ٖشا ايتٓاٍٚ دا٤ َتفاٚتا ٚفل ص١ٜ٩ ايهاتب ٚسغاعٝت٘ ايف١ٝٓ؛.ٚػضبت٘ اـاف١

ع ايعاّ ايطاب -باَتظادٗا -ا٫ػاٖات؛ ايٓكزٟ ٚا٫ؽذلانٞ ٚايضَٚاْغٞ، تؾهٌ َٚتعزر سنٛصا َهجفا

ٚسيو  ملٓٗر ايهاتب ٚإ نإ َٛقف املعاؾ١ ٜأخش بايتٝاصات ا٭خض٣، نايتش١ًًٝٝ ٚايغشض١ٜ َج٬.

 ٜتنح فُٝا ًٜٞ:

 

ى(:Critic Realismاتجاهىالواقعوةىالنقدوةى)ى-(2-1)
"ايٛاقع١ٝ ايٓكز١ٜ" ٖٞ أعاؼ املٓٗر ايٛاقعٞ ايشٟ اتغُت ب٘ أعُاٍ ايطٝب فاحل، يشا فٗٞ ٫   

أٟ اػاٙ آخض اتبع٘ ايهاتب يف أعُاي٘، بٌ لز إٔ تًو ا٫ػاٖات نأْٗا ٚدٛٙ َتٓٛع١  تٓفقٌ عٔ

َٚتعزر٠ شلشا ا٫ػاٙ ايٓكزٟ ٚيشيو فإ ؽقٝك َبشح يزصاع١ ٖشا ا٫ػاٙ َٔ سٝح ايٓعض 

 غرل سٟ دز٣ٚ طاملا إٔ ٖشا ا٫ػاٙ ٖٛ ا٭عاؼ ايشٟ قاَت عًٝ٘ ا٫ػاٖات ا٭خض٣ ٚايتطبٝل ٜعز أَضا

فف١ املٓٗر ايٛاقعٞ ايٓكزٟ ايشٟ اتبع٘  ايزصاع١ ٜكتنٞ إٔ ْهؾف عٔ إٔ َٓٗر َتظدت ب٘. بٝزٚا

 ايهاتب.

ٜعتكز بعض ف٬عف١ ايٓكز إٔ اؿز ايفافٌ بني نٌ َٔ "ايٛاقع١ٝ ايٓكز١ٜ" ٚ"ا٫ؽذلان١ٝ"   

غتكبٌ ٫ تضفض َٓعٛص امل رقٝل يًػا١ٜ....َٚقزص ٖشٙ املض١ْٚ ٜعٛر إىل إٔ ايٛاقع١ٝ ايٓكز١ٜ..

ا٫ؽذلانٞ. ٚيهٔ ت٪َٔ با٫عذلاف بايٛاقع املٛمٛعٞ ٚايٛفف ايفين ي٘ رٕٚ ايتكٝز غقا٥ك َشٖب١ٝ 

(.ٚيهٔ لز بعض اٯصا٤ اييت ؼاٍٚ إٔ 52، 1998قزر٠ أٚ ايٛقٛف عٓز فذل٠ ط١َٝٓ خاف١ )فنٌ

نُا ٜضٟٚ  -تٛدز سزٚرا فاف١ً بني نٌ َٔ ا٫ػاٖني؛ فإ ايعزٜز َٔ ايباسجني 

 : ٜض٣ إٔ ايٛاقع١ٝ ا٫ْتكار١ٜ قز تغًطت ع٢ً عٛصات اجملتُع يتُٝط ايًجاّ عٓٗا-( 1999.107طٞ)ايؾٓ

نبًت فٝ٘ سض١ٜ ا٭رٜب يتذعً٘  إٜزٜٛيٛدٝا. بُٝٓا ايٛاقع١ٝ ا٫ؽذلان١ٝ اخذلعت قٝزا ٚتفنشٗا

(ايٛاقع١ٝ  LUCATCS ؿيٛنا تٜٓعض َٔ خ٬ٍ ٖشٙ ايٓافش٠ اينٝك١ يًٛاقع. نُا ٜقف ايهاتب )

(. بٌ لز َٔ 108)ْفغ٘،  يٓكز١ٜ بأْٗا صانز٠ ٚسغ١ٝ، بُٝٓا ايٛاقع١ٝ ا٫ؽذلان١ٝ ْاؽط١ َٚتطٛص٠ا

(:" ملا نإ ايهؾف عٔ 110َٔ ٜغِ املشٖب ايٛاقعٞ نً٘ بغ١ُ َع١ٓٝ نُا يف ن١ًُ)َٓزٚص،  ايٓكار

 ايعٔ بايٓاؼأعضاص ايٛاقع ٚسكا٥ك٘ ٚايتعُل يف ايفِٗ خًٝكا بإٔ ٜٓتٗٞ باملض٤ إىل ايتؾا٩ّ ٚإعا٠٤ 

ٚا٭ؽٝا٤؛ فكز نإ َٔ ايطبٝعٞ إٔ ٜٓظيل املشٖب ايٛاقعٞ إىل َعٓاٙ ا٫فط٬سٞ ايشٟ ٜفِٗ َٓ٘ 

اٯٕ". ٚع٢ً م٤ٛ ٖشٙ املفاِٖٝ لز إٔ ايطٝب فاحل عًو يف ٚاقعٝت٘ َغًها ٜبأٜ ن٬ ا٫ػاٖني 

 .يٓقٛل اٯت١ٝاتنح ع٢ً م٤ٛ ؼًٌٝ ٖٚشا َا عٝ

 

ى
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"املشٖب١ٝ"، تًو اييت تٓعض يٮرب بٛفف٘ اْعهاعا  أٚ ٖٛ َا ٜغ٢ُ "ايٛاقع١ٝ ا٫ؽذلان١ٝ"  

يًٛاقع يف تطٛصٙ اؿتُٞ ٚفكا يًتقٛص املاصنغٞ. ٚملا إٔ قاَت ٖشٙ ايٛاقع١ٝ ع٢ً ا٭عاؼ املاصنغٞ 

قَٛات اييت سفٌ بٗا ايعقض ٚأفبح تأنٝز ا٫ؽذلان١ٝ ٖٛ احملٛص ا٭عاؼ شلا؛ فكز اتغعت يهٌ اـ

فٛفٌ ايبعض إىل تكزٜغٗا ٚا٫يتظاّ اؿضيف بٗا، بُٝٓا خضز عًٝٗا ايبعض اٯخض ٚصفض َٔ أدًٗا نٌ 

فٝٗا َٔ تطٛص ىقب  ٜأخش َا فٝؼ ايٛاقع١ٝ، ٚعًو فضٜل ثايح أعًٛبا دزيٝا يف تٓاٍٚ ٖشٙ ايكن١ٝ

 (.52 .53، 1998نٌايفهض اإلْغاْٞ، رٕٚ إٔ ٜتٛصط يف اؾاْب ايغًيب َٓٗا )ف

ٚاقعًٝا -يف تكزٜضٟ -اقضب َا ٜهٕٛ-َٔ ٚاقع أعًٛب٘ يف ايتٓاٍٚ –إٔ ايطٝب فاحل  ٜٚبزٚ

ؽإٔ ٖشا ايفضٜل ايجايح املشنٛص؛ سيو أْ٘ إسا نإ قز ابتعز عٔ املشٖب١ٝ اينٝك١  اؽذلانًٝا اْتكا٥ٝا

ع٤ٛ ايعٔ بايبؾض ايشٟ ٚعِ اييت ٚزلت ايٛاقع١ٝ ا٫ؽذلان١ٝ، فكز ابتعز نشيو عٔ ايتؾا٩ّ ٚاؿشص ٚ

ٚعطًٝا يف َٓش٢ً ايٛاقع١ٝ ايٓكز١ٜ. َٚٔ ٖٓا ْغتطع ايكٍٛ بأْ٘ اتبع َٓٗذا ٚفل ص١ٜ٩ خاف١، تتدش 

َٔ اـاصط١  أٚ ٜغاص ايٛعط ميني ايٝغاص تٛدٗ٘ ايفهضٟ، ٚإ غًب ـ عٓزٟ ـ ايعٔ أْ٘ ٜتدش َٛقع٘ يف

٘ ايهبرل َع اينعفا٤ َٔ ايبًٛصٜتاصٜا َٔ ٜتبز٣ سيو َٔ خ٬ٍ تعاطف-إسا فشت ايتغ١ُٝ -ايغٝاع١ٝ 

ٖشٙ ايطبك١ ايهارس١ املغشٛق١ ؼت أقزاّ ايضأزلاي١ٝ ٚدؾعٗا ايشٟ يٝػ ي٘ سزٚر. فٗشٙ ؽدق١ٝ 

(؛ٜغتػٌ ساد١ ؽٝخ قذٛب يًُاٍ يف َٓاعب١ عٝز 17 -16سغني ايتادض يف قق١ )ن١ً ع٢ً اؾزٍٚ، 

ٖٛ ٚأٌٖ بٝت٘ ثٝابًا ع٢ً ا٭قٌ ْعٝف١ إسا مل تهٔ ا٭مش٢ ٖشٙ املٓاعب١ اييت ٫بز ي٘ إٔ ًٜبػ فٝٗا 

فٝعضض عًٝ٘ إٔ ٜبٝع٘ نًت٘ ايٛسٝز٠  .دزٜز٠ ٜٚؾذلٟ خضٚفًا ٜٚفضح ابٓت٘ ايقػرل٠ بني يزاتٗا

مببًؼ عؾضٜٔ دًٓٝٗا، ثِ ٜػنب أؽز ايػنب عٓزَا ٜتأخض ؽٝخ قذٛب عٔ اإلعتذاب٘ إىل طًب٘ 

ٜٚٓٗٞ  .بني إٔ ٜهٕٛ أ٫ٚ ٜهٕٛ سامضٙ َٚغتكبً٘ بغبب َا اْتٗٞ إيٝ٘ َٔ ْظاع ْفغٞ ٚفضاع بني

ٜفتح اهلل ٜفتح اهلل بانض بتذٞ " :قا٬٥ –بهٌ فًف  –اؿٛاص بتٗزٜز سغني ايتادض يؾٝخ قذٛب 

 تزٚص ايزٜٔ".

لز ايضاٟٚ مل ٜغِ باعِ مما هعًٓا ْفذلض أْ٘ إعكاط يؾدق١ٝ 26ٚيف قق١ )سف١ٓ متض، )

بأعًٛب ايٛفف  ٘ َٓش طفٛيت٘ أسب دزٙ َدلصا سب٘ ٚتععُٝ٘ إٜاٙايهاتب ْفغ٘، فٝشنض يٓا ايضاٟٚ أْ

نإ دزٟ فاصع ايطٍٛ إس أْين مل أص أسزًا يف عا٥ض ايبًز ٜهًِ دزٟ إ٫ ٖٚٛ ٜتطًع إيٝ٘ َٔ "بكٛي٘: 

ٚمل أص دزٟ ٜزخٌ بٝتًا إ٫ ٚنإ ٜٓشين امٓا٠٤ نبرل٠ تشنضْٞ بامٓا٠٤ ايٓٗض ٚصا٤ غاب١  ...أعفٌ

٬ًٜٛ ٚم٬ًٝ ٚنٓت أسب٘ ٚأؽٌٝ ْفغٞ، سني أعتٟٛ صد٬ً أسصع ا٭صض َجً٘ ايطًح، نإ دزٟ ط

اْعض  .ٚيهٔ ٖشا اؿب املتُهٔ ٚاملجٌ ا٭ع٢ً ٜتظعظع إطا٤ َٛاقف تهضٜػ ايطبك١ٝ سني ٜكٍٛ اؾز:"

 نٌ ٖشا نإ ..إىل ٖشا اؿكٌ ايٛاعع، أ٫ تضاٙ ميتز َٔ طضف ايقشضا٤ ع٢ً ساف١ً ايٌٓٝ َا١٥ فزإ؟

ٚأظٓين قبٌ إٔ ٜتٛفاْٞ اهلل عأؽذلٟ ايجًح ايباقٞ"  ...ثًجاٖا اٯٕ يٞ ...باصرًا ملغعٛر ٚصث٘ عٔ أبٝ٘ س٫ً٬

ٖٚٓا تتذ٢ً املفاصق١ امل٪مل١ اي٬سع١ يف ع٬ق١ اؿفٝز ظزٙ إطا٤ ؽدق١ٝ َغعٛر اينعٝف١ اييت تغتزعٞ 

املٛقف ايشٟ ٜؾٞ  افغضعإ َا ٜتشٍٛ ٖشا اؿب إىل َكتفٞ ٖش ايتعاطف ٚاملؾاصن١ ايٛدزا١ْٝ

يغت أرصٟ ملاسا أسغغت غٛف َٔ نًُات دزٟ، ٚؽعضت "."با٫عتػ٬ٍ ٚظًِ اإلْغإ ٭خٝ٘ اإلْغإ

ٚتتعُل صٚح املؾاصن١ ايٛدزا١ْٝ ٚايذلع١  "يٝت دزٟ ٫ ٜفعٌ. بايعطف ع٢ً داصْا َغعٛر.

َغعٛر، بعز إٔ ا٫ؽذلان١ٝ عٓزَا وني َٛعِ اؿقار، ٚعزار ايزٜٕٛ، فٝتذُع ايزا٥ٕٓٛ يف سكٌ 

باؿنٛص بإب٬غِٗ إٜاٙ بّٝٛ اؿقار. فٝكتغُٕٛ نٌ احملقٍٛ فُٝا بِٝٓٗ. فذلاٙ ميكت ٖشا  أيظَٛٙ

املٛقف َكتًا ٜقٌ فٝ٘ إىل رصد١ نضا١ٖٝ دزٙ يف تًو ايًشع١، سيو اؾز ايشٟ طاملا أسب٘ ٚأؽشٙ َج٬ً 

نشٌُ سبٝح، ;"ايعٝٓني،  سات ايٛقت ٜتعاطف َع َغعٛر ايشٟ ٚقف بِٝٓٗ طا٥ؼ ٚمنٛسدًا، ٚيف

 ."ٚؽعضت بٓفغٞ اقذلب َٔ َغعٛر، ٚؽعضت بٝزٟ متتز إيٝ٘، نأْٞ أصرت إٔ أملػ طضف ثٛب٘

ٚزلعت٘ وزخ فٛتًا يف سًك٘ َجٌ ؽدرل اؿٌُ سني ٜشبح، ٚيغت أرصٟ ايغبب ٚيهٓين أسغغت بأمل 

ايعزٚ نأْين  دزٟ يف تًو ايًشع١، ٚأعضعت سار يف فزصٟ، ٚعزٚت َبتعزًا، ٚؽعضت أْين أنضٙ

أمحٌ يف راخٌ فزصٟ عضًا أٚر إٔ أؽًك َٓ٘، ٚٚفًت إىل ساف١ ايٓٗض قضٜبًا َٔ َٓشٓاٙ ٚصا٤ غاب١ 

اْ٘ َٛقف  "ايطًح، ٚيغت أعضف ايغبب، ٚيهٓين أرخًت إفبعٞ يف سًكٞ ٚتكٝأت ايتُض ايشٟ أنًت
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١ فُٝا فعً٘ اؾز تتذاسب٘ نٌ َٔ ايٓظع١ اؽذلان١ٝ ٚايتعاطف اإلْغاْٞ احملض؛ سٝح ٫ لز غنام

إس ٫ ىضز عٔ ايعضف ٚايكإْٛ طاملا نإ بٝعا س٫٬، يهٓ٘ باملفّٗٛ ا٫ؽذلانٞ ٖٛ دضّ ٜتُجٌ يف 

 ا٫عتشٛاس ايظا٥ز، ٚتهضٜػ ايطبك١ٝ ايًع١ٓٝ.

 

ى(:Romantic Realism)ىاالتجاهىالواقعيىالرومانسيى-(2-3)
٫ ميهٔ فقًُٗا عٔ إبزاع٘ ايفين، سٝح يف أربٝات ايٓكز إٔ سات١ٝ ايفٓإ ٚخٝاي٘  ايجابتٌ يع  

(. ٫ٚ 255أفبح َٔ املُهٔ ايكٍٛ ـ سغب تعبرل)ط٫ٚ( ـإٕ:" ايفٔ ٚاقع ٜض٣ َٔ خ٬ٍ املظاز ")ي٪ي٪٠، 

عٔ فاٍ " ايٛاقع١ٝ"؛ إس ٜض٣ أْٗا:" ٖٞ ايفٔ ايشٟ ٜكزّ يًٓاؼ  " ٜبتعز تعضٜف )عتٓزاٍ( يًضَٚاْغ١ٝ

ِٗ أندل َتع١ ممه١ٓ، آخش٠ بعني ا٫عتباص عارات ايعقض ا٭عُاٍ ا٭رب١ٝ اييت ٜٓتعض إٔ متٓش

(. ٚلز قزصا َٔ ايكقك ايضَٚاْغ١ٝ تتقٌ مبعاؾ١ قناٜا ايٛاقع ٖٞ َا 254َٚعتكزات٘)ْفغ٘، 

(.بٌ اْ٘ مث١ َٔ ٜض٣ إٔ "ايٛاقع١ٝ مل 164"عضفت عٓز ايضَٚاْغٝني بايكقك سات ايكناٜا")٬ٍٖ، 

شلا فًِ ٜهٔ ايتػٝرل يف املٛقف بكزص َا نإ ؼ٫ٛ يف املٓٗر فأِٖ  تهٔ ْكٝنا يًضَٚاْتٝه١ٝ، بٌ اَتزارا

أعُاٍ برلٕٚ ايضَٚاْغ١ٝ َجٌ "رٕٚ دٛإ" ؼٌُ يف طٝاتٗا ْكزا ادتُاعٝا ٚاقعٝا" )ايؾٓط٢، 

(.ٜٚكذلب ايضَٚاْغٕٝٛ َٔ ايٛاقعٝني عٓزَا لز يزِٜٗ سيو ايتٛتض بني ايفٓإ ٚايٛاقع 105

فطضٟ زلح، تتٛافض ب٘ ععار٠ ٭بٓا٤ ٚطِٓٗ أٚ ٭بٓا٤ اؾٓػ ايبؾضٟ، ٜزعٕٛ ـًل  "فايضَٚاْغٕٝٛ

٫ٚ ٜتًكٕٛ ٖشا اـًل َٔ َٛامعات اجملتُع ٚطبٝع١ بٓا٥٘، ٚيهِٓٗ ٜغتُزْٚ٘ َٔ عٛاطفِٗ 

 (.٬ٖ94ٍ،  ." (اييت َضرٖا إىل َا فطضٚا عًٝ٘ َٔ اشلاّ عغٔ ا٭فعاٍ ٚقِٝ ايفنا٥ٌ اإلْغا١ْٝ

طكٞ بني ايشاتٞ ايشٟ متجً٘ "ايضَٚاْغ١ٝ"، ٚاملٛمٛعٞ ايشٟ متجً٘" َٔ ٖٓا ٜتنح ايضابط املٓ

ايٛاقع١ٝ"، أٚ بني ٚاقع١ٝ ايشات املبزع١، َٚٛمٛع١ٝ ايضَٚاْغٞ امل١ًُٗ. ست٢ إٔ تاصٜخ ايٓكز مل ىٌ َٔ 

(:" َٔ ْاس١ٝ ع١ًُٝ 245صبط شلشٜٔ ا٫ػاٖني عٓز نباص ايضٚا٥ٝني، ٚيف سيو ٜكٍٛ أسز ايٓكار)ي٪ي٪٠، 

ايتُٝٝظ بني " ايٛاقعٞ" ٚ" ايضَٚاْغٞ" أنجض عٝٛي١ مما قز تٛسٞ ب٘ ايٓعض٠ ايٓكز١ٜ. فاْقٗاص  ٜهٕٛ

 "ايٛاقعٞ" َع "ايضَٚاْغٞ" لزٙ بٛمٛح عٓز ٚصرطٚصخ قزص َا لزٙ عٓز ايضٚا٥ٞ ايٛاقعٞ فًٛبرل ".

عزر َٔ ٜٚتبز٣ ا٫ػاٙ ايضَٚاْغٞ يف ٚاقع١ٝ ايطٝب فاحل َٔ خ٬ٍ اَتظاز ايٓعض٠ ايٛاقع١ٝ ب

ايكناٜا ايضَٚاْغ١ٝ، املتق١ً بع٬ق١ ايفضر مبذتُع٘، ٚخاف١ َا ٜتقٌ فٝٗا بايعزاي١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ 

تهٓٝها قققٝا ٜغتدزَ٘ يف ٖشٙ اجملُٛع١ ٜتُجٌ يف املكاب١ً  َٓعٛص أخ٬قٞ ٚقُٝٞ. فٝقطٓع

اؿٝا٠، ٚتٛدٗات  ايٛاقع١ٝ بني أمناط اجملتُع إلبضاط َعاٖض ايتبأٜ ٚايتٓاقض يف ا٭سزاخ ٚأعايٝب

ٚيشيو فٗشٙ اجملُٛع١ بضَتٗا متجٌ منطني يًشٝا٠، ٜتٓاٚشلُا ايهاتب ٚفل َٓعٛص فهضٟ  .ايبؾض

َٔ د١ٗ، ٚايغًٛن١ٝ ٚا٭خ٬ق١ٝ  ٚػضٜيب ٚصٚسٞ، َغزرا ْعضٙ ٫عتذ٤٬ ا٭بعار املها١ْٝ ٚايظَا١ْٝ

ايُٓط ا٭ٍٚ ٜتُجٌ يف املٛقف ف ٚايٓفغ١ٝ َٔ د١ٗ أخض٣، تًو اييت تضتبط بٛاقع سٝا٠ ايؾدٛل فُٝٗا.

املتعاطف َع ايب٪عا٤ املغشٛقني َٔ ايبؾض ٚايشٟ متجً٘ اؿٝا٠ ايضٜف١ٝ يف َكابٌ سٝا٠ ايبٓزص  اإلْغاْٞ

مٔ " ا٭نجض تطٛصا، فٝكزّ أٌٖ ايكض١ٜ َٔ َٓعٛص إْغاْٞ فٝ٘ َغش١ تأٌَ صَٚاْغ١ٝ؛ فِٗ ٜكٛيٕٛ:

٠، نًزغات ايعكاصب، ٚاؿ٢ُ، ٚايفهو، ٚايهغض، ًْظّ قّٛ ٫ ْعضف رصٚب املغتؾفٝات يف ا٭َٛص ايقػرل

أَا  ...ٜٓإَٛ إ٫ يف أخضٜات ايًٌٝ أٌٖ ايبٓزص ٫ ...ا٭عض٠ ست٢ ْؾف٢، ٚيف املعن٬ت ْشٖب إىل ايز١َٚ

مٔ فٓٓاّ سني ٜغهٔ ايطرل، ٚميتٓع ا يشباب عٔ َؾانغ١ ايبكض، ٚتغتكض أٚصام ايؾذض ع٢ً ساٍ 

ع٢ً فػاصٖا، ٚتضقز املاعظ ع٢ً دٓٛبٗا ػذل َا مجعت٘ يف َٜٛٗا َٔ ٚاسز، ٚتنِ ايزداز أدٓشتٗا 

عًف، مٔ ٚسٝٛاْاتٓا عٛا٤ بغٛا٤، ْقشٛ سني تقشٛ، ْٚٓاّ سني تٓاّ، ٚأْفاعٓا مجٝعا تتقاعز 

أْت ٫ٚؽو ٜا بين تكضأ اؾضا٥ز نٌ ّٜٛ، ٚتغُع اإلساعات، ٚتظٚص ايغُٝٓا َض٠ أٚ  ..بتزبرل ٚاسز،.

ٚإسا َضمت فُٔ سكو إٕ تعاجل يف املغتؾف٢، ٚإسا نإ يو ابٔ فُٔ سك٘ إٕ ٜتعًِ َضتني يف ا٭عبٛع، 

أْا أعضف ٜا بين أْو تهضٙ ايطضقات املع١ًُ، ٚؼب إٔ تض٣ م٤ٛ ايهٗضبا٤ ٜتٖٛر ي٬ًٝ،  ..يف املزصع١،.

قات ايطض ...ٚأْت يغت ؽػٛفًا باملؾٞ، ٚصنٛب اؿُرل وزخ ْزٚبًا يف َكعزى، ٜا يٝت، ٜا بين ٜا يٝت

مٔ  ...٤ؽٞاملضفٛف١ يف املزٕ، املٛاف٬ت اؿزٜج١، ايعضبات اؾ١ًُٝ املضو١، يٝػ عٓزْا َٔ نٌ ٖشا 

 ( .34)ر١َٚ ٚر ساَز، ل  "قّٛ ْعٝؿ ع٢ً ايغذل 
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َٚٔ خ٬ٍ ٖشا ايٓك ْغتطٝع إٔ ْغذٌ بعض امل٬َح اإلْغا١ْٝ ٚاييت ميتظز فٝٗا املٛقف 

 ايغاخط:ايضَٚاْغٞ املتعاطف باملٛقف ايٛاقعٞ 

 ايٛاقع ا٫دتُاعٞ ايناغط ع٢ً ؽضو١ اجملتُع، ٚاييت تغتزعٞ قزصا َٔ ايغدط املدلص. تقٜٛض: (2-3-1)

: املفاصقات اي٬سع١ ٚامل٪مل١ يف سكٛم اإلْغإ، بني َا ٜتُتع ب٘ إْغإ ايبٓزص َٚا وًِ ب٘ إْغإ (2-3-2)

 ايضٜف ايشٟ تضعِ ٬َق٘ ٖشٙ ايكق١.

يؾدقٝات٘ اينعٝف١ نٌ أعباب ايتعاطف اإلْغاْٞ، سني هعًِٗ يف ػضرِٖ : ٜٛفض ايهاتب (2-3-3)

عٝٛاْاتِٗ، فػزت ٖٞ ايبزٌٜ ايٛسٝز شلِ يف  -يف اإلسغاؼ -َٔ سكٛقِٗ املؾضٚع١ عٛا٤ بغٛا٤

 اؿٝا٠ فاْزفٛا بٗا ٚاْزفت بِٗ فباتت أْفاعِٗ ٚسٝٛاْاتِٗ تتقاعز بتزبرل ٚاسز.

مٔ " :هؾف عٔ ٚعٞ بايعًِ، ٚصغب١ يف َٓاٖنت٘، نكٛيٖ٘ٓاى بعض اؾٌُ اييت ت :(2-3-4)

 "ٜايٝت"املهضص٠، ٚ""فُٔ سكو  "ٚقٛي٘: ٚ" مٔ قّٛ ْعٝؿ ع٢ً ايغذل"ٚسٝٛاْاتٓا عٛا٤ بغٛا٤ 

 .املهضص٠ نشيو
 

أٚعع يف ػضب١ ايكال، سٝح ٜقٛص ايفٛاصم بني منط اؿٝا٠  فنا٤ًٚمتتز املكاب١ً يتغتٛعب 

مل ايجايح، أٚ املؾضم ايعضبٞ إىل سز َا، ٚبني سٝا٠ ايػضب املتشنض ايشٟ املؾضق١ٝ يف إسز٣ رٍٚ ايعا

مثا١ْٝ أؽٗض ٚأْا أتٗضب ٚأساٚص ٚأسامض، أسامضى يف ايفٛاصم اييت "عاقت٘ إيٝ٘ عٛاٌَ ايطضر يف ٚطٓ٘: 

أْت َٔ أبضرٜٔ َٔ اعهتًٓزا ٚأْا َٔ اـضطّٛ، أْت َغٝش١ٝ ٚأْا  .تفضقٓا، ايزٜٔ ٚايبًز ٚاؾٓػ

أْا اينا٥ع ايػضٜب أمحٌ يف  ...أْت فػرل٠ َضس١ َتفا١ً٥ ٚأْا قًيب فٝ٘ دضٚح بعز مل تٓزٌََغًِ، 

تظٚدتين تظٚدت ؽضقًا َنطضبًا ع٢ً َفذلم ايطضم، تظٚدت سلغًا  ....قًيب ُّٖٛ دٌٝ بأعضٙ؟

أْت سقإ ٖضّ َٔ بًز ...قاع١ٝ ايؾعاع، تظٚدت فهضًا فٛمًٜٛا، ٚآَا٫ً ظُأ٣، نقشاصٟ قَٛٞ

 (.30)صعاي١ إىل أًٜني،  "َتأخض
ٜٚتزاخٌ ا٫ػاٙ ايٛاقعٞ ايٓكزٟ با٫ػاٙ ايضَٚاْغٞ يف ٖشٙ ايٓقٛل سٝح ٜعتُز ايهاتب 

(، ا٫ أْ٘ مل ٜهٔ 43"أعًٛب ايغضر ٚايٛفف ايبط٧ ُٖٚا َٔ خٛال ايقٝاغ١ ايٛاقع١ٝ يًكق١" )ايٛصقٞ، 

ؾاعض ايضَٚاْغ١ٝ املتعاطف١ َع خايقا ٖٓا يطبٝع١ ايقٝاغ١ ايٛاقع١ٝ إس ىتًط ايعضض ايٛاقعٞ بامل

إٔ ْضفز ػشص قن١ٝ ايهاتب، ع٢ً ايقعٝز ايعاّ، سٝح ٜضتغِ خط -بعز  -ايؾدقٝات ايهارس١. ٚيٓا 

ايتٓاٍٚ ايزصاَٞ ٚفل َٓٗر ٚاقعٞ ٜٓؾز ايتػٝرل ٜٚغع٢ يًتطٜٛض سني تتعُل يف ْفغ٘ اشل٠ٛ بني ٚاقع 

ايفهض، ٚبني عامل َتشنض تغرل فٝ٘ اؿٝا٠ ع٢ً  ب٬رٙ يف ايعامل ايجايح اييت تتغِ بايتدًف ٚفٛم١ٜٛ

 .ٚترل٠ َٔ ايٓعاّ، ٚسفغ سكٛم اٯخض ٚيٛ ؽه٬ ظاٖضًا
أؽب٘ َا ٜهٕٛ مبز١ٜٓ فام١ً، مل ٜهٔ  -َٔ عًٞ ايبعز -ٖشا ايعامل ا٭ٍٚ املتشنض، ايشٟ ٜبزٚ 

بني َا بني َا ٜكٛيٕٛ ٜٚهتبٕٛ، ٚ -ع٢ً ؽًف٘ -يٝغًِ َٔ ْكا٥ك ٚتٓاقنات عًِ َٓٗا َؾضق٘ 

بًزنِ مجٌٝ يهٓهِ ؽؾٕٛ "ٜفهضٕٚ ٜٚعتكزٕٚ، ٚمياصعٕٛ، فٝقف٘ ٚفل َٓٗذ٘ ايٛاقعٞ بكٛي٘:

أقُت ٖٓا ؽٗضًا قبٌ ايّٝٛ، قايٛا يٞ إْٓا مبو، يهِٓٗ ناْٛا  " ٚقٛي٘:."بعنهِ ايبعض ٫ٚ ؽؾٕٛ اهلل

ُ٘ ٫ٚسعت ايٓاؼ ًٜتقكٕٛ بعنِٗ ببعض ست٢ أفبشٛا نكطٝع اينإٔ سني ٜزٖ "."ٜهشبٕٛ 

تنشهٕٛ مجاع١ ٚتبهٕٛ  ..املطض... خظا٥ٓهِ َٮ٣ بايهٓٛط، يهٔ املاٍ تٓفكْٛ٘ ع٢ً ا٭طبا٤....أْتِ.

(.نٌ ٖشٙ 84)ٖهشا ٜا عارتٞ،  "مجاع١، ٚيٝػ فٝهِ فٛت ٚاسز ٜضتفع َٓفضرًا نآي١ ايهُإ 

فًِ ٜعز  .رتايتٓاقنات ٚاملعاٖض ايغايب١، أسزثت أثضٖا يف ايهاتب، ٚأتت ع٢ً َزٜٓت٘ ايفام١ً أٚ نا

َٗذضٙ بأفنٌ َٔ َٛطٓ٘ ٫ٚ ٖشا بأفنٌ َٔ عابك٘، َٚٔ ٖٓا تؾهًت ْفغ١ٝ ايكال ٚافطبػت بٗا 

ْابع١ َٔ املٛاقف اإلْغاْٞ  ػضبت٘ ايف١ٝٓ، ٚتأطضت ص٩ٜت٘ شلشا ايٛاقع ع٢ً املغتٜٛني ايؾدقٞ ٚايعاّ

ٚإ اتغُت  ػضب١ٝ.نُا تقٛص ايٛاقع١ٝ ا٫ْتكار١ٜ اي َٚٔ ا٭سزاخ، رٕٚ تقطبؼ بؾعٛص َتؾا٥ِ

ايٛاقع١ٝ عٓزٙ يف بعض دٛاْبٗا "بايكتا١َ ٚتقٜٛضٖا اؾٛاْب ايغًب١ٝ يف اجملتُع ٚإظٗاصٖا ؾاْب ايؾض 

ايشٟ أفبح َغٝطضا عهِ تؾابو املقاحل ٚتعكز ٚعا٥ٌ ايعٝؿ، ٚمٝاع بعض ايكِٝ اإلْغا١ْٝ اييت 

 (.125- 126ناْت ؼهِ ايع٬قات بني ايبؾض")سًُٞ بزص، 
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يف عا٥ض ققك ٖشٙ  ايفًغف١ ٚايزافع-يف تكزٜضٟ –تؾهٌ بٗشا ايغٝام ايشٟ عكٓاٙ يتذضب١ٖٚشٙ ا 

اجملُٛع١؛ ػضب١ ؽهًتٗا غضب١ ايضٚح، ٚغضب١ اؾغز، ًَ٪ٖا ايفٛاصم ٚايتٓاقنات ٚاإلسغاؼ بايتدًف 

ا نٓد١ً اقتًعٗا ايتٝاص ٚدضفٗ"اخل سني أفبح غضٜبًا عٔ َٛطٓ٘  ..ٚايعًِ ا٫دتُاعٞ، ٚغُط اؿكٛم

سني ٜغكط  (.ٖٚٛ ٜفقح فضاس١ عٔ ٖشا اإلسغاؼ امل٪مل30)صعاي١ إىل أًٜني،  "بعٝزًا عٔ َٓبتٗا 

َٚت٢ تكُٕٝٛ طًُب١ املا٤ ٚاملؾضٚع ايظصاعٞ ٚقط١ " :ْفغ٘ ع٢ً إسز٣ ؽدٛف٘ نُا يف اؿٛاص ايتايٞ

َٚت٢ ٜهٕٛ  ي٘: قًت"سني ٜٓاّ ايٓاؼ ف٬ ٜضٕٚ ايز١َٚ يف أس٬َِٗ  :ايباخض٠؟ فأطضم بض١ٖ ثِ أدابين

إْين مل أؿك٘ بٗا، ٚيهٓ٘ ٖضب، عع٢ أيٝٗا  .سنضت يو إٔ ابين يف ايبٓزص ٜزصؼ يف َزصع١ ٖشا؟ فكاٍ:

سني ٜتدضز ابين َٔ املزصع١ ٜٚهجض بٝٓٓا ايفتٝإ  .إْين أرعٛ إٔ ٜبك٢ سٝح ٖٛ ف٬ ٜعٛر .بٓفغ٘

مجًتني  (ٚ ًْشغ52)ر١َٚ ٚر ساَز، )"...ايػضبا٤ ايضٚح فًعًٓا س٦ٓٝش ْكِٝ َه١ٓ املا٤ ٚاملؾضٚع ايظصاعٞ

سني ٜٓاّ ايٓاؼ ف٬ ٜضٕٚ ايز١َٚ  ":" يًهاتب ُٖا١ايغٝهٛيٛدٝميج٬ٕ َفتاسا يفِٗ ايزٚافع ايفهض١ٜ ٚ"

ٖٚٞ رع٠ٛ ًَش١ "ايػضبا٤ ايضٚح":يًتدًف ا٫دتُاعٞ ٚؽز٠ ٚطأت٘ عًٝ٘، ٚا٭خض٣ إؽاص٠ "يف أس٬َِٗ

زعٛ إٔ ٜبك٢ ابٓ٘ يف ايبٓزص ف٬ ٜعٛر إ٫ َتغًشا بايعًِ يًتػٝرل ا٫دتُاعٞ ٚاؿناصٟ؛ ٚيشيو ظٌ ٜ

ٚتتٛاتض ايٓقٛل اييت تفقح عٔ ٬ََح ٖشا ا٫ػاٙ ايٛاقعٞ ايٓكزٟ ايشٟ ٜؾهٌ  .ٚص١ٜ٩ ايتطٜٛض

قًيب فٝ٘ " َعامل ايتذضب١ ٚصنا٥ظٖا يزٟ ايهاتب َٔ خ٬ٍ عز٠ مجٌ تضا٤ت يٓا يف بعض أقٛاي٘ َجٌ:

تظٚدت ؽضقًا َنطضبًا ع٢ً َفذلم  ."يف قًيب ُّٖٛ دٌٝ بأعضٙ؟أمحٌ  "ٚ"دضٚح بعز مل تٓزٌَ 

يٝػ  "."قايٛا إْٓا مبو يهِٓٗ ناْٛا ٜهشبٕٛ" ."ٚآَا٫ً ظُأ٣ ...تظٚدت فهضَا فٛمًٜٛا ...ايطضم

إٔ ٜبك٢ سٝح ٖٛ ف٬ ٜعٛر، سني ٜتدضز أرعٛ إْين  "."فٝهِ فٛت ٚاسز ٜضتفع َٓفضرًا نآي١ ايهُإ

 ."بٝٓٓا ايفتٝإ ايػضبا٤ ايضٚح، فًعًٓا س٦ٓٝش ْكِٝ َه١ٓ املا٤ ٚاملؾضٚع ايظصاعٞابين َٔ املزصع١ ٜٚهجض 

ٚؼطِٝ  ٖٚهشا تتذ٘ ايكق١ عٓز ايطٝب فاحل يتشكٝل ٖزفٗا اإلْغاْٞ َٔ خ٬ٍ نؾف املغا٨ٚ

 ٚايتعُل يف ؼًًٝ٘ ْٚكزٙ. ا٭ٖٚاّ ايؾا٥ع١ عٔ طضٜل ايٛفف ا٭َني يًٛاقع املٛمٛعٞ

 

ى(:Magic Realism)ىوةىالسحروةاتجاهىالواقعى-(2-4)
تكّٛ ٖشٙ ايٛاقع١ٝ ع٢ً أعاؼ َظز عٓافض َتكاب١ً يف عٝام ايعٌُ ا٭ربٞ فتدتًط ا٭ٖٚاّ  

بغٝام ايغضر ايشٟ ٜعٌ قتفعا بٓدل٠ سٝار١ٜ َٛمٛع١ٝ. ٚتٛظف  ٚايتش٫ٛت، ٚايتقٛصات ايػضٜب١

بػضض استٛا٤  ٖشٙ ايتك١ٝٓ عٓافض " فٓتاط١ٜ" نكزص٠ ايؾدق١ٝ ايٛاقع١ٝ ع٢ً ايغباس١ يف ايفنا٤..

ا٭سزاخ ايغٝاع١ٝ ايٛاقع١ٝ املت٬سك١ ٚتقٜٛضٖا بؾهٌ ٜشٌٖ ايكاص٨...ٚتغتُز ٖشٙ ايعٓافض َٔ 

ا٫ْذلْت(.ٖٚٞ يف  ، ٚا٭عاطرل، ٚعامل ا٭س٬ّ")املٛعٛع١ اؿض٠، ؽبه١اـضافات ٚاؿهاٜات ايؾعب١ٝ

عشض١ٜ يًعامل، ص١ٜ٩ ٫ تاصى١ٝ تُٓشٞ فٝٗا اؿزٚر بني ا٭سٝا٤  فًُٗا تعدل عٔ ص١ٜ٩ ن١ْٝٛ

 (.2011,63ٚاؾُار، ٚبني ايجكاف١ ٚايطبٝع١، سٝح تهتغب ا٭ؽٝا٤ ٚايعٛاٖض قزصات ممٝظ٠".)َغضٚص

يغشض١ٜ د١ًٝ يف بعض ْقٛل ٖشٙ اجملُٛع١، أعين تًو اييت تزٚص أسزاثٗا يف تبزٚ ايٛاقع١ٝ ا 

َٛطٔ ايهاتب سٝح َغكط صأع٘ َٚضتع طفٛيت٘ ٚفباٙ يف ايضٜف، فتعهػ ؽ٦ًٝا َٔ املٛصٚخ ايؾعيب 

سغبٓا أْٓا "( فُٔ سيو ع٢ً عبٌٝ املجاٍ:38-39ٚا٭عطٛصٟ ٚايػضا٥يب، خاف١ يف قق١(ر١َٚ ٚر ساَز 

اَز، َٚعٓا ْغا٩ْا ٚأطفايٓا ْشبح ْظٚصْا نٌ ّٜٛ أصبعا٤، نُا فعٌ آبا٩ْا ٚآبا٤ أبا٥ٓا ْظٚص مضٜح ٚر س

نٓت يف ؽبابٞ آنٌ ْقف اـضٚف يف إفطاصٟ، ٚأتعؾ٢ بًي مخػ بكضات ٚاصفع  .....َٔ قبًٓا

َض٠ عُت)عبشت( ايٌٓٝ أرفع بقزصٟ َضنبًا  .نٝػ ايتُض بٝز ٚاسز )سٛايٞ َـا١٥ نًٝٛ دضاّ(،.

َا َٔ أسز طصعٗا ٜا بين، ٌٖٚ ا٭صض اييت ْبتت  تكٍٛ َٔ طصع ايز١َٚ؟."شًا إىل ايؾاط٧َٛعٛق١ قُ

فٝٗا أصض طصاع١ٝ؟ امل تض أْٗا سذض١ٜ َغطش١ َضتفع١ اصتفاعًا عٔ مف١ ايٓٗض نأْٗا متجاٍ، ٚايٓٗض 

نٌ دٌٝ ه٧ هز ايز١َٚ نأمنا ٚيزت َع  ...ٜت٣ًٛ ؼتٗا نأْ٘ أفع٢ َكزع١ َٔ أفاعٞ ا٭عاطرل

عض نْٛٞ  إسٕ فايز١َٚ ٛيزٙ ٚمنت َع٘، أدًػ إىل أٌٖ ٖشٙ ايبًز ٚاعتُع إيِٝٗ ٜكقٕٛ أس٬َِٗ.َ

ىايف ٚدٛرٖا َٚٓبتٗا ْٛاَٝػ ايطبٝع١ َٚعاصف ايبؾض، ٖٚٞ بعز تؾهٌ ٚدزإ نٌ  ايبًزٖشا يف 

نأْين يف َضنب "َٚٔ سيو أٜنا َا ؼهٝ٘ املضأ٠ يقاسبتٗا  دٌٝ فٝتؾهٌ بٗا خنٛعا يكزعٝتٗا.

ٚٚقف ايكاصب ؼت ايز١َٚ، ٚخضز َٓ٘ ايضدٌ قبًٞ فضبط ايكاصب َٚز يٞ  ...ا٥ض٠ يف َنٝل ايبشضع
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ثِ مضبين بضفل بغبشت٘ ع٢ً نتفٞ، ٚايتكط َٔ ع٢ً ا٭صض ر١َٚ ٚمعٗا يف ٜزٟ،  .ٜزٙ فأخضدين

 .متضمني َضمًا تؾضفني َٓ٘ ع٢ً املٛت ...ٖشا ٚر ساَز"ٚتضر عًٝٗا فاسبتٗا "ٚايتفت فًِ أدزٙ

 ."ٓو تؾفني َٓ٘ تًظَو ايهضا١َ يٛر ساَز ؼت ايز١َٚيه
بين َا َٔ صدٌ أٚ اَضأ٠ طفٌ أٚ ؽٝخ وًِ يف ي١ًٝ إ٫ ٜٚض٣ ر١َٚ ٚر ساَز يف  ٖٚهشا ٜا

" يف نٌ بًز َٔ بًزإ ٖشا ايكطض عًًُا نز١َٚ ٚر ساَز، ٜضاٙ ايٓاؼ 40/41))"َٛمع َا َٔ سًُ٘

عطٛص١ٜ ٫ ٜعضف َٔ طصعٗا، ٫ٚطَإ طصعٗا، بٌ إٕ (. فايز١َٚ صَظ ؿاي١ أ50))ل  "يف أس٬َِٗ

َٓبتٗا ع٢ً فدض٠ يزيٌٝ ع٢ً سيو ايغض ايهأَ فٝٗا ٚاييت ب٘ اعتشٛست عًٞ قزع١ٝ دعًت نٌ أٌٖ 

بعز إٔ فكزٚا  -بٌ نٌ بًز َٔ بًزإ ٖشا ايكطض املنٝع  -ايكض١ٜ ٜفظعٕٛ إيٝٗا يف املًُات ايعع١ُٝ، 

ٚا٫دتُاعٞ، فًِ ٜبل شلِ إ٫ ايفكض ٚاملضض ٚاؾٌٗ،  اعٞناف١ سكٛقِٗ ؼت ٚطأ٠ ايعًِ ايغٝ

 ٜبجْٛٗا يٛاعر ْفٛعِٗ امله١ًَٛ-َٚا ؽابٗٗا َٔ أع٬ّ -ٚايز١َٚ 

إٔ ٖشٙ ايٓقٛل اييت تتقٌ باـضاف١ ٚاملٛصٚخ ايؾعيب تزفع بٓا إىل ايضبط بٝٓٗا ٚبني غضبت٘ 

ٖٛ  يفهضٟ ٚايجكايف ٚايٓفغٞ بني َاايضٚس١ٝ اييت أؽاص إيٝٗا ع٢ً يغإ إسز٣ ؽدٛف٘، ٚاىل ايفاصم ا

عًٝ٘ ٚبني َا ٜعتكز ب٘ أٌٖ بًزٙ، ٖٚٛ فاصم ْفغٞ تتكاطع فٝ٘ َأعا٠ ايٛاقع بطُٛسات املأٍَٛ يف 

املتًكٞ َٛقفا  ٫ ٜغتؾعضَغاس١ َٔ ايعٛاطف املتأدذ١ ٚاؿٓني اؾاصف ػاٙ َٛطٓ٘ ايقػرل؛ سٝح 

ناٜا فتُع٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓفغ١ٝ ٚايقش١ٝ تغذًٝٝا فاصغا بٌ اْزَادا نا٬َ ٚتفاع٬ دارا بك

َا يف  ٚيعٌ ا٭خرل٠ ٖٞ ا٭ِٖ يف ٖشا اؾاْب سٝح ٜٓزاح أثضٖا يٝغِٗ بكزٍص .ٚا٫قتقار١ٜ، ٚايعكز١ٜ

ثِ ٜٓزصز نٌ سيو ؼت َغبب ص٥ٝػ ٖٛ ايعًِ  تؾهٌٝ ٖشٙ ايفٛاصم بني ايٛاقع ٚاملأٍَٛ.

ٚيشيو لز ايهاتب ٜٛظف  طٓ٘ ايهبرلا٫دتُاعٞ ايشٟ ؿل ببين دًزت٘، بٌ بهٌ أما٤ ٚ

ملاع باـضٚز عٓ٘ بعز إطاس١ )عزعت٘(يتًتكط تفافٌٝ ٚرقا٥ل ٖشا ايٛاقع َع اإلملاح ملغببات٘، ٚا٫

تتشٍٛ يتٓزاح ع٢ً َغاس١  ايعزع١( إٔ)ع٢ً أٜزٟ غضبا٤ ايضٚح؛ ٚيشيو ٫ تًبح طاغٛت ايعًِ ا٭ندل

يكن١ٝ اييت ٖٞ َأعا٠ ايٛطٔ يف نٌ بكاع٘ أصض ايٛطٔ ايهبرل، سٝح تتؾابو خٝٛط ا ٖٞأندل 

ثِ تتغع  ." "سٝح يف نٌ بًز َٔ بًزإ ٖشا ايكطض عًُا نز١َٚ ٚر ساَز ٜضاٙ ايٓاؼ يف أس٬َِٗ

أٟ أٚي٦و ايبؾض ايشٜٔ ؼذلّ إْغاْٝتِٗ ٚؼفغ ؛ را٥ض٠ ايتقٜٛض يتعطٞ فٛص٠ ملا عًٝ٘ ايعامل املتشنض

 .ٛعٞ بٗاسكٛقِٗ ٚسيو إلظٗاص املفاصقات، ٚتعظٜظ اي
ٚع٢ً ايضغِ َٔ سيو ًْشغ ْٗذًا َتقاؿًا َع تًو اـضافات ْابعًا َٔ ايتقاق٘ ايعاطفٞ بٗشٙ 

ايطبك١ َٔ اجملتُع ٚصغبت٘ يف تكزَٗا؛ فاـضافات َعٗض يًعًِ ٚفٛص٠ يًتدًف ٚيهٓٗا قز تجٟٛ يز٣ 

ٝرلٖا بٌ تتغع َٔ مياصعٗا َتٓفغا ًَٚذأ َٔ ايعًِ اؿكٝكٞ؛ يشيو ٫ لز ايهاتب سضٜقا ع٢ً تػ

 .ْفغ٘ يتغتٛعبٗا يف إطاص َٔ اؿض١ٜ ٚسل اٯخض يف ا٫ختٝاص تًو اييت تؾهٌ ص٩ٜت٘ ملزٜٓت٘ ايفام١ً

ئ تهٕٛ مث١ مضٚص٠ يكطع ايز١َٚ،  "فٗشٙ ايض١ٜ٩ تتهؾف ع٢ً يغإ إسز٣ ايؾدقٝات سني ٜكٍٛ:

١َ ٚاينضٜح َٚه١ٓ املا٤ املهإ ٜتغع يهٌ ٖشٙ ا٭ؽٝا٤، ٜتغع يًزٚ ...يٝػ مث١ راع إلطاي١ اينضٜح

ٜٗزف إيٞ اإلفنا٤ باْطباعات٘ َٔ خ٬ٍ عضض  ( ٜٚبزٚ أ53ْ٘ساَز،  )ر١َٚ ٚر"ٚقط١ ايباخض٠

ٚإ ٜهٔ غرل بعٝز أْ٘  اؿكا٥ل املٛمٛع١ٝ إلسزاخ ايتأثرل املطًٛب أ٬َ يف ؼكٝل ايعزٍ ا٫دتُاعٞ.

متجًت  َع١ٓٝ أٜزيٛد١ٝ ايتعبرل عٔ ىلإٜٗزف َٔ ٚصا٤ ٖشٙ املغاس١ َٔ اؿض١ٜ ٚايتغاَح اييت ٜعٗضٖا 

 يف ايضٚح ايًٝدلاي١ٝ يف ايتكبٌ ؿل اٯخض يف ا٫ختٝاص.

 

 (:Analytic Realism):ىاالتجاهىالتحلوليى-(2-5)

أَا ا٫ػاٙ ايتشًًٝٞ فكز ظٗض دًٝا عٓز ايٛاقعٝني اجملزرٜٔ يف أربٓا ايعضبٞ املعافض ست٢ غزا 

(:" ايهتاب ايٛاقعٝني ايشٜٔ اخذلْا إٔ ْغُِٝٗ يف أربٓا 15، ُٖا بايٓغب١ إيِٝٗ نُا ٜكٍٛ)ايغُض٠

اؿزٜح باجملزرٜٔ، صأٜٓا إٔ ُِٖٗ ٖٛ رصاع١ ٚاقع ايٓفػ اإلْغا١ْٝ ٚيشا فِٗ ٫ ٜكزَٕٛ يٓا يف 

ٚايطٝب فاحل باعتباصٙ أسز اجملزرٜٔ ايٛاقعٝني لزٙ ٜفٝز  يعامل أٚي٦و". انتاباتِٗ عاملا يشٜشا كزًص

عًِ ايٓفػ، سٝح ٜعٗض يزٜ٘ ا٫ػاٙ ايٛاقعٞ ايتشًًٝٞ، ايشٟ ٜٗتِ باإلْغإ نشيو َٔ َعطٝات 

نٛاقع ْفغٞ فٝعُز إىل عدل أغٛاص ٖشا ايٛاقع، َقطٓعًا يشيو أعًٛب اؿزٜح ايشاتٞ، ٚاملْٛٛيٛز 
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ايزاخًٞ، نُا قز ًٜذأ يف بعض َعاؾات٘ إىل طضا٥ل ايشنض٣ ٚايتزاعٞ. ٜتنح ٖشا ا٫ػاٙ يف َٛاقف 

ن١ً  "ٚ"سف١ٓ متض  "ٚ"ٖهشا ٜا عارتٞ  "ٚ" "إسا دا٤ت"ٔ ققك ٖشٙ اجملُٛع١، َٔ َجٌ َتعزر٠ َ

إٔ عؾضٜٔ دًٓٝٗا  نإ صَنإ قز دا٤ َٔ طضف ايغاق١ٝ ٚقاٍ حملذٛب:" ع٢ً اؾزٍٚ". َٚٔ سيو:

ٚفهض ايضدٌ بض١ٖ َذلررًا بني ايضفض ٚايكبٍٛ، عؾضٕٚ دًٓٝٗا ٜغتطٝع إٔ وٌ َٓٗا  ...مثٔ َعكٍٛ

ٚيهٔ صوًا ق١ٜٛ ٖبت تت٬عب ظضٜز ايٓد١ً،  .ٜؾذل٣ مش١ٝ ايعٝز ٜٚهغٛ ْفغ٘ ٚأٌٖ بٝت٘رٜٓ٘ ٚ

ٚبزت ايٓد١ً حملذٛب يف ٚقفتٗا تًو صا٥ع١  ...فأخش ٜٛؽٛـ ٜٚتعاصى ٜٚت٬طِ، نػضٜل ٜطًب ايٓذا٠

ًب٘ ٌٖ ت٪ثض يف ق .تض٣ ٌٖ ؤ يٓزا٤ ايضسِ؟ .ٖٚفا قًب٘ ٫بٓ٘ يف َقض يف ايٛدٛر. ٤ٍٞأمجٌ َٔ أٟ ؽ

ايًٌٝ، ٚأسػ ايضدٌ بفٝض َٔ ا٭ٌَ ميٮ نٝاْ٘ ٜٚطػ٢ ع٢ً  ٖزأ٠ايزعٛات اييت أصعًٗا قذٛب يف 

ٚصرر ايضدٌ يف  "ٜفتح اهلل أْا متضتٞ َا ببٝعٗا "إسغاع٘، ٚتضقضم يف عٝٓٝ٘ رَع سبغ٘ داٖزًا ٚمتتِ

إْا فتشٓا يو فتشًا " َٔ ايكضإٓ ايهضِٜ: ٚقارٙ سيو إىل ايتفهرل يف "عٛص٠ ايفتح "ٜفتح اهلل"ْفغ٘ 

ٜفتح اهلل "ؽ٦ًٝا أنجض َٔ ن١ًُ تٓتٗٞ بٗا "ايفاؼ١ ايفضز ٚأسػ ٭ٍٚ َض٠ بإٔ عباص٠ "َبٝٓا

:" تًفت سٛيٞ أعح عٔ ٬َس، خفتت مذ١ 74)ٜكٍٛ )ل،  "ٖهشا ٜا عارتٞ "ٚيف قق١  "املباٜع١.

ت َٓش عاَني، مل أعز أص٣ غرل ايٓاؼ يف أسْٞ ٚع٬ يػط آخض، مل أعز أص٣ ؽ٦ًٝا غرل ٚدٗٗا، تًو اييت سٖب

أْت ناٯخضٜٔ نشاب ":عٝٓٝٗا ايظصقاٜٚٔ ؼزقإ يف غنب، مل اعز أزلع غرل فٛتٗا ٜكٍٛ َتشضؽًا

تضنتين ٭ْين نشاب َٓافل، َٚٓش عاَني ٚأْا أْتكِ َٔ ْفغٞ َٚٔ اٯخضٜٔ، يهٔ يٝػ اٯٕ، "َٓافل

أعٌُ سغابٗا، عٝهٕٛ املغا٤ بٝين ٚبٝٓٗا،  إٖٔشٙ املضأ٠ هب "يٝتٗا تذلنين اٯٕ، ٫ٚ دز٣ٚ ٫ٚ َٗضب، 

عاس١ سضب فاَت١، فإَا ٖظَتين ٚإَا لٛت، ٖشٙ ايغاع١ اييت تتهتو يف مجذُيت يٝتين أعتطٝع 

ؽًٗا، إسٕ ٫عتُتعت بايغٗض٠، إسٕ ينشهت ٚغاطيت ْٚافكت، ٚأٟ مضص؟ يهٓين أعًِ أْٗا عتعٌ تزٚص، 

عب ٖٚ٪٤٫ ايكّٛ عٓزِٖ اعتعزار، ٚأصٜز إٔ أْاّ عأفهض يٝتين أعطٌ فهضٟ ٖشٙ اي١ًًٝ، فأْا َت

يف راخًٞ عٝكف مبعظٍ، ٜضاقبين ٜٚضاقب ايٓاؼ، ٖشا ايقٛت ايقػرل ٤ٞ ٖشا ئ وزخ، ؽ .نايطفٌ

عدٝف عٝٛعظ إىل بإٔ أمشو يف املٛقف ايشٟ تهفٞ فٝ٘  "خطأ ٫ تفعٌ ٖشا "عٝعٌ ُٜٗػ راخًٞ 

ٖٚشا ايطٝف ايغاخض يف  ملٛمع ايشٟ وغٔ فٝ٘ اينشو.ٖظ٠ ايضأؼ، عٝزفعين إىل طّ ؽفيت يف عٓار يف ا

عٝين َاسا أفعٌ ب٘ ؟ عٝغُع ايٓاؼ فٛتًا ٫ ىًٛ َٔ عشٚب١، ٜكٍٛ ن٬ًَا َعغ٫ًٛ، ٚقبٌ إٔ ٜكع 

ايه٬ّ سٝح أصٜز ي٘ إٔ ٜكع، ٜٓعضٕٚ إىل ايطٝف ايغاخض يف عٝين ٜهشب نٌ َا قًت، ٚمع َعكز، 

 ."عأؽضب إسا اعتزع٢ ا٭َض .ض، بأٟ ٚع١ًٝيهٓين ٖشٙ اي١ًًٝ عأقٛ ايطٝف ايغاخ
إمنا ايشٟ ٫بز َٓ٘  .يهٔ ٖشا يٝػ ٚقت٘، يٛ أْين أؽضب"أسغٓت " ٚظٌ ايقٛت ايقػرل ُٜٗػ يٞ:"

 .عٝشزخ
بًزنِ مجٌٝ، يهٓ٘ ٧ًَ باؿاْات "."قضأت يف نتبِٗ ثِ ٚدزتِٗ ٜكٛيٕٛ ؽ٦ًٝا ٜٚفعًٕٛ غرلٙ

 "ٚايقشف
ٚمل أعز أزلع غرل فٛتٗا  ٜكضأ نٌ ٖشٙ ايقشف؟. َٔ ايشٟ ٜؾضب نٌ ٖشا اـُض؟ َٔ ايشٟ

٫ٚبز إٔ فٛتٞ أخش ٜعًٛ، فكز بزأ ايٓاؼ  "أسغٓت أسغٓت"ٚايقٛت ايقػرل يف راخًٞ ٜقضخإ:

 ."ٜٓعضٕٚ إىل ناملؾزٖٚني

 

ى(:Symbolismاالتجاهىالرمزيى)ى-(2-6)
 ادتُاع١ٝ ١ أٜٚٗزف ا٫ػاٙ ايضَظٟ ايٛاقعٞ يف فًغفت٘ إىل "ع٬ز َؾه١ً ْفغ١ٝ أٚ أخ٬قٝ 

ايتذغِٝ، عٛا٤ أنإ ٖشا ايتذغِٝ َٔ ابتهاص خٝاٍ ايهاتب أّ باعتدزاّ ا٭عاطرل...ٖٚٞ  طضٜل عٔ

 (.112تضَٞ إىل اإلوا٤ بز٫ عٔ اإلفقاح، ٚايتًُٝح بز٫ عٔ ايعضض")َٓزٚص، 

ٜتبز٣ يٓا َٔ  ٚمل ٜهٔ مث١ َا ٜزعٛ ايكال يفإنجاص َٔ اعتدزاّ ا٭عًٛب ايضَظٟ، ٚإٔ َا

-ايٓد١ً، ٚايٓٗض، ٚايز١َٚ  َعطٝاتٗا و ٜتُجٌ أٚمح َا ٜهٕٛ يف ا٫ػاٙ إىل ايطبٝع١، فٝدتاص َٔسي

ٚايكزاع١ ٚايتبذٌٝ، فٗٞ صَٛط  فٝنفٞ ع٢ً ٖشٙ املعامل قزصًا َٔ ايتععِٝ - ٙأبضط َا اختاصبٛففٗا 

 ٚإ داص ايظَإ مبٔ يًؾُٛذ ٚاـًٛر ٚايطُأ١ْٓٝ ٚايعكٝز٠ ايضاعد١ تًو ايكِٝ ايباق١ٝ بكا٤ ٖشٙ املعامل

ٚايضَظ مبا اْ٘ ميجٌ ؽشٓ٘ َٔ ايز٫٫ت فكز  فٝ٘ ع٢ً َٔ فٝ٘ َٔ ايبؾض بزٚافع ايغٝاع١ أٚ ا٫عتػ٬ٍ.
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ٖا ٖٞ سٟ ر١َٚ ٚر ساَز، اْعض إيٝٗا ؽاك١ "ٜبعح عًٞ ايطُأ١ْٓٝ؛  ٜتغع عٓز ايهاتب ملزيٍٛ صٚسٞ:

ٚاىل اؾضٜز يف أع٬ٖا نأْ٘ عضف املٗض  ...ضبضأعٗا إىل ايغُا٤، أْعض إيٝٗا ماصب١ بعضٚقٗا يف ا٭ص

اؾاق١، سني متٌٝ ايؾُػ ٚقت ايعقض تضعٌ ايز١َٚ ظًٗا َٔ ٖشٙ ايضب٠ٛ ايعاي١ٝ عدل ايٓٗض، 

فٝغتعٌ ب٘ اؾايػ ع٢ً اينف١ ا٭خض٣، ٚسني تقعز ايؾُػ ٚقت اينش٢ ميتز ظٌ ايز١َٚ فٛم 

خضافًٝا باعطًا ٜزٜ٘ ع٢ً ايبًز بهٌ َا فٝٗا )ر١َٚ أتضاٖا عكابًا  .ا٭صض املظصٚع١ ست٢ ٜقٌ إىل املكدل٠

 (.37ٚر ساَز، 

عٔ ٚاقع ْفغٞ؛ سيو عٓزَا  -يف صأٟ ايباسح-ٚميتز ايتزاعٞ يف َعطٝات ايضَظ يٝهؾف  

ساي١ ْؾاطًا، ثِ إسا ؿعٓا  -َٔ ثِ -ْغتشنض قٛي٘ عٔ ايز١َٚ، بأْٗا ْبتت يف أصض سذض١ٜ، فهاْت 

ا يف ٖشا ايٓك، ٚأْٗا تضَٞ بعًٗا بعٝزًا عٔ َٓبتٗا، ٚإٔ ٖشا ايعٌ ميتز زلات ايؾُٛذ اييت أمفاٖا عًٝٗ

ثِ ٖشا ا٫عذلعاٍ يف ٚفف ايعٌ رٚمنا - أٟ َٔ امل٬ٝر ست٢ ايٛفا٠-.َٔ املٓبت ست٢ ٜقٌ إىل املكدل٠

ٜزفع بٓا إىل ا٫عتكار بأْ٘ ميجٌ ٚاقعًا ْفغًٝا  –رٕٚ إٔ مٌُ ايٓك فٛم َا وتٌُ  –عبب، نٌ ٖشا 

أيٝػ ٖٛ َٔ ٖذض  .ايكال إمنا ٜغكط ْفغ٘ ع٢ً ٖشا ايضَظ، بٛعٞ َٓ٘ أٚ َٔ خ٬ٍ عكً٘ ايباطٔٚإٔ 

فٝٗا، ٖشا  َٛطٓ٘ ٚأَن٢ سٝات٘ غضٜب ايضٚح نٓبت١ يف أصض سذض١ٜ، ميً٪ٙ سب ٜتغع يًبًز بهٌ َا

 .ايضاعخ يف ْفغ٘ صعٛذ ايز١َٚ، ٚايشٟ ٖٛ ايضابط بٝٓ٘ ٚبني أفً٘ اؿب
وفٌ ب٘  ايغدض١ٜ ٚايتٗهِ عٓز ايهاتب بٛففٗا تك١ٝٓ إلظٗاص َابأعًٛب  ٚميتظز ايضَظ 

أٚ ايقضٜح، ْٚكز ايٛاقع  ايٓك َٔ ؽشٔ ر٫ي١ٝ تتذ٘ يف فًُٗا مٛ ايٓكز ا٫دتُاعٞ ٚايغٝاعٞ املبطٔ

٣ بٛاعط١ اختٝاص بعض ا٭سزاخ اؾظ١ٝ٥ ٚاعتعضاض املٛاقف اييت تهؾف عٔ َجايب أٚ عٝٛب، يز

ناْت ايزصٚب تغٛم إيٝٓا أسٝاًْا غضبا٤ ;"ايتٗهِ ٚايغدض١ٜ املضٜض٠ سيو َٚٔ اؿانِ أٚ احملهّٛ.

تًكِٝٗ ع٢ً أبٛابٓا نُا ًٜكٞ َٛز ايبشض باؿؾا٥ؿ ايػضٜب١، َا َِٓٗ أسز طار ع٢ً ي١ًٝ ٚاسـز٠ 

سزثْٛا َٜٛٗا إٔ اؿه١َٛ اييت  .أْبا٤ اينذ١ ايهبرل٠ يف ايعاف١ُ إيٝٓاعٓزْا، ٚيهِٓٗ ناْٛا ٜٓكًٕٛ 

َٔ ايشٟ غرلٖا ف٬  عتعُاص قز اعتبزيت عه١َٛ أخض٣ أنجض مذ١ ْٚٛابا، ٚنٓا ْغأشلِ:طضرت ا٫

ْعضف ؽهٌ اؿه١َٛ عٛرا٤ ٖٞ أّ بٝنا٤، ٚصعًٗا  أٚ ْكنٞ عاَني ٚمٔ ٫ ...ٜضرٕٚ عًٝٓا دٛابًا

ٔ آخشٚا عؾضٜٔ صد٬ً َ "."اعتكباشلِ  ١ْٛ٦َٚمٔ مُز اهلل إٔ نفاْا  .ميضٕٚ بًزْا ٫ٚ ٜكفٕٛ فٝ٘

ٚسات ّٜٛ دا٤ اؾٓز أْفغِٗ ايشٜٔ عذْٓٛا ففتشٛا عًٝٓا  ...نٓت أْا بِٝٓٗ، ٚمحًْٛا إىل ايغذٔ

أٍٚ َا صأْٚا  –ٚعأيٓاِٖ َا اـدل فًِ ٜهًُٓا أسز، ٚيهٓٓا ٚدزْا سؾزًا نبرلًا خاصز ايغذٔ  .ا٭بٛاب

فٛح ْٛافِٝٗ ٖتفٛا ْٚارٚا ٚعاْكٓا أْاؼ ْعٝفٛ ايجٝاب، تًُع ع٢ً َعافُِٗ عاعات َشٖب١ ٚت

٤ٞ أٌٖ بًزْا نُا تضاِٖ َٓقضفٕٛ نٌ إىل ِٖ َٜٛ٘، ٫ٚ أسنض أِْٗ ثاصٚا ع٢ً ؽ "."بضا٥ش١ ايعطض 

ٚيهِٓٗ ملا زلعٛا بأَض قطع ايز١َٚ ٖبٛا عٔ آخضِٖ ٖب١ صدٌ ٚاسز، ٚعزٚا ع٢ً َفتؿ املضنظ  .قط

 (..37ساَز )ر١َٚ ٚر"ايغبٌ 
ا٫دتُاعٞ بٌ بتٓاٍٚ ايٓٛاسٞ ا٭خ٬ق١ٝ ٫ٚ ٜكتقض ا٫ْتكار عًٞ اؾاْب ايغٝاعٞ أٚ  

 كاطبًا طًَٝ٘ يف ايعٌُ بٗا٤ ٜكٍٛ ع٢ً يغإ أَني 67)يف قق١)إسا دا٤ت،  نايهشب ٚايٓفام ٚغرلٙ:

يف َهتب فػرل قشص َتٛامع أصار ي٘ فاسباٙ إٔ ٜعٌُ يف فاٍ ايغٝاس١ يهٓ٘ مل ٜؾٗز  ٖٚٛ ؽضٜو عٓا٤

، فٝغدض ايهاتب ""املهتب ايعاملٞ يفٕٓٛ ايغٝاس١:١ مد١ُأٚ مياصؼ ع٬ًُ بعز، ٚقز عًكت عًٝ٘ ٫فت

قفظت عٓا٤ نإٔ ؽٝطاًْا أفابٗا، فاصخ١ فضخ١ بعٝز٠ "َتٗهًُا مما ٜعزٙ تزيٝغًا ْٚفاقًا سٝح ٜكٍٛ:

ايػٛص، اْتفض شلا املهتب ايعاملٞ يفٕٓٛ ايغٝاس١ ٚاصتر، ت٬طُت سٝطاْ٘، تأٖٚت َٓافشٙ، تٓاثضت 

  "فضفاص عكط ع٢ً صأؼ عٓا٤أٚصاق٘ ثِ اتنح إٔ املشْب 
ٜٚغًو ايهاتب َغًها تهٓٝهٝا يف اتباع أعًٛب املُاث١ً ايضَظ١ٜ، يًُؾاصن١ ايعاطف١ٝ َٔ د١ٗ،  

ٚإفغاح اجملاٍ ٫عتٓطام ايٛقا٥ع ٚاملٛدٛرات َٔ خ٬ٍ عٝام ا٭سزاخ َٔ د١ٗ أخض٣؛ فٗشٙ ن١ً ؽٝخ 

 ٚمع فاسبٗا يف َفذلم طضم؛ إَا قذٛب اييت ٜذلاقك دضٜزٖا ٚعط سكٍٛ ايكُح، ْضاٖا تفظع سني

بٝعٗا يف َكابٌ فضس١ أعضت٘ ٚنغٛتِٗ يف ايعٝز، أٚ اإلبكا٤ عًٝٗا َع سضَإ ا٭عض٠ َٔ فضس١ ايعٝز، 

عٓز ٖشٙ ايًشع١ اييت َضت بشٖٔ قذٛب، ْض٣ دضٜز ايٓد١ً ٜٛؽٛـ ٜٚتعاصى ٜٚت٬طِ نػضٜل 

د١ً فٝشػ َا بزاخًٗا فتػضٜ٘ بضٚعتٗا املؾاعض ٚا٭ساعٝػ بني قذٛب ٚايٓ ٜطًب ايٓذا٠. ٚتتبارٍ
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(. ٖٚٓاى محاص سغني ايتادض ٜتًٌُُ يف 16نأمجٌ ؽ٤ٞ يف ايٛدٛر ٭ٕ ٜكضص يف سغِ عزّ ايبٝع)ل

 (.7ْفام فاسب٘ ٚقا٫ٚت٘ اينػط ع٢ً ؽٝخ قذٛب يٝؾذلٟ نًت٘)ل،  ٚقفت٘، سني ٜغُع

٠ دغز١ٜ؛" ٚمتتِ ؽٝخ إؽاص ٚقز ٜتدش ايضَظ عٓز ايهاتب َٓش٢ عُٝٝا٥ٝا، فٝأتٞ يف ؽهٌ 

ٚطّ ؽفتٝ٘ يف عقب١ٝ". ٚقز  ،"ٜفتح اهلل" ٜؾب٘ ايتٛعٌ ٚا٫بتٗاٍ: ٤ٞقذٛب يف فٛت ٫ ٜهار ٜغُع، ؽ

ٜأتٞ ايضَظ يف فٛص٠ يػ١ٜٛ َجٌ عباص٠:)ٜفتح اهلل( اييت وػ ٭ٍٚ َض٠ أْٗا ؽ٦ٝا أنجض َٔ ن١ًُ. 

ب ايشٟ ٜغتػٌ فٝ٘ اإلْغإ أخاٙ َٚجٌ عٓٛإ إسز٣ ايكقك)سف١ٓ متض( يًز٫ي١ ع٢ً تفا١ٖ املطً

 اإلْغإ رٚمنا ؽفك١ أٚ صمح١.

ٚبعز ٖشا ايعضض ٜتنح يٓا إٔ ايطٝب فاحل مل ٜتبع َزصع١ ٚاقع١ٝ بعٝٓٗا بٌ ٚدزْا ي٘ 

َغتفٝزا َٔ نٌ سيو، يٝؾهٌ يفٓ٘  عٝاس١ يف نٌ َا عضف٘ املٓٗر ايٛاقعٞ َٔ اػاٖات ٚأعايٝب.

ا٭بعار ايظَا١ْٝ ٚاملها١ْٝ ٚايٓفغ١ٝ ٚايفهض١ٜ، فاغٗا يف َٓٗر ٚاقعٝت٘ اـاف١ اييت ٖٞ َظٜر يتفاعٌ 

ايطٝب  عٓز َٚٔ ٖٓا ٜقعب تقٓٝف ايٛاقع١ٝ يف تكٓٝات٘ بني أعًٛب ايكق١ ٚأعًٛب ايضٚا١ٜ. ميظز

فاحل ٚإؿاقٗا باػاٙ َعني َٔ ا٫ػاٖات املعضٚف١، ٖٚشا َا ٜزفعٓا إىل ايكٍٛ بإٔ يًطٝب فاحل 

ايٓكز ايػضبٞ ٚاقع١ٝ  ا١ًَٝ" إسا داطت ايتغ١ُٝ َجٌ َا نإ يهباص ايهتاب يف" ايته ١ـافاٚاقعٝت٘ 

خاف١" َجٌ َا ٜغ٢ُ بٛاقع١ٝ "رٜهٓظ" ايضَٚاْتٝه١ٝ، ٚٚاقع١ٝ" رٜغتٜٛفغهٞ" اـٝاي١ٝ، ٚ"يٛرٜٚر" 

 (.21، 1998)فنٌ ايؾاعض١ٜ"

ايٛاقع١ٝ ٚيعٌ أقضب تفغرل ملفّٗٛ ايٛاقع١ٝ عٓز ايطٝب فاحل ميهٔ إٔ لزٙ يف َقطًح." 

( بكٛي٘: " ٜضٟ ايبعض إٔ ايعٌُ ا٭ربٞ ايشٟ ٜغتٓز إىل ايٛاقع ًٜٚتظّ 207ايف١ٝٓ" ايشٟ ٜقف٘)ايٓغاز، 

اعتُارا ع٢ً ايٓعض إىل ايؾهٌ اـاصدٞ  "بايٛاقع١ٝ ايف١ٝٓ "بكٛاعز ايؾهٌ ايفين، ٜٓزصز ؼت َا ٜغ٢ُ

ه١ُ ايبٓا٤ َذلابط١ ايؾهٌ، َهجف١ اييت تبزٚ ق –بٗشا ايتقٛص  –ٚايكق١ ايكقرل٠  .يف احملٌ ا٭ٍٚ

َضنظ٠، َٚنػٛط١، ٚنإ اؿزخ أٚ ايؾدق١ٝ أٚ املٛقف فٝٗا َكتطعًا َٔ ايٛاقع اـاصدٞ، ٜٓطبل 

. نُا ٫ ٜبعز عٔ ٖشا املفّٗٛ نشيو َقطًح" ايٛاقع١ٝ "ايٛاقع١ٝ ايف١ٝٓ "عًٝٗا ٖشا ا٫فط٬ح 

ٕٛ ايعٌُ ع٢ً رصد١ َٔ اإلتكإ، ٚانتُاٍ ايؾعض١ٜ" تًو اييت تٓتٗر أعًٛبا سزاثٝا " مبع٢ٓ إٔ ٜه

عٓافض ايفٔ، ٚثٛص١ٜ ايض١ٜ٩، ٚايتػًػٌ يف عُل ايذلاخ، ٚايغٝطض٠ ع٢ً ايًػ١، سٝح ٜؾعض ايكاص٨ أْ٘ أَاّ 

(ٚسيو ٭ٕ 2005,148عٌُ قققٞ فش َٚ٪ثض، ٚفٝ٘ قزص نبرل َٔ اإلَتاع ٚإثاص٠ ايزٖؾ١" )أبٛ أمحز

إٔ تفغح  َعني، بٌ ٜأخشإ بهًٝات ف١ٝٓ ٚخقا٥ك ميهٜٔٓزصدإ ؼت اػاٙ  ٫ ٖشٜٔ ا٫ػاٖني

 ا٭َض ايشٟ عًٝ٘ ققك ٖشٙ اجملُٛع١. اجملاٍ يهٌ اػاٖات اإلبزاع ايٛاقعٞ ٚأعايٝب٘

ى
ىفيىتشكولىالموقفىاإلنسانيىفيىقصص"ىدومةىودىحامد":ىاالودولوجواثانوا،ىأثرى

ى(:Ideology)ىاالودوولوجوامفكومى:ى (1)
يف أٚاخض ايكضٕ ايجأَ عؾض بفضْغا، عًٞ ٜز ايفًٝغٛف  "ا٫ٜزٜٛيٛدٝا" َقطًح ظٗض 

ايفضْغٞ )أْطٛإ نًٛر رٜتٛت رٟ تضاٜغٞ(، َتأثضا بٓعض١ٜ ايفًٝغٛف ا٫لًٝظٟ )دٕٛ يٛى( 

 إىل أفٍٛ سغ١ٝ عت١. ايتذضٜب١ٝ، ٚايفًٝغٛف ايفضْغٞ )نْٛزٜاى(، ايشٟ ٜضر نٌ َعضف١ أٚ إرصاى

)عًُا يٮفهاص( َٛمٛع٘ رصاع١ ا٭فهاص َٚعاْٝٗا، ٚايكٛاْني ٚنإ غضض )تضٜغٞ( إٔ ٜأتٞ مبا اعتدلٙ 

اييت ؼهِ ع٬قاتٗا بعنٗا ببعض، ٚايبشح عٔ أفٛشلا ٚايز٫٫ت اييت تضَظ إيٝٗا يف ايًػ١، ٚاإلميا٤ 

ٚاييت  Idea-املؾتك١ َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ -Ideoَٚعاٖض ايغًٛى ايبؾضٟ. َٚٔ أدٌ سيو اختاص ايبار١٥

ٚاملعٗض، ٚايقٓف، ٚايطبٝع١، ٚايؾهٌ املجايٞ، ٚايُٓٛسز، ٚاملجٌ، إىل إٔ اْتٗت إىل  ناْت تعين ايؾهٌ

اييت تزٍ ع٢ً فهض٠ ايعًِ أٚ املٓٗر املعضيف أٚ ايفهضٟ)ٖٚب١،  Logia -َع٢ٓ )ايفهض٠(. ٚاختاص اي٬سك١

 اإلْغإ ْتٝذ١ ؿاد١ ا٫ٜزيٛدٝابكٛي٘: "إٕ  ا٫ٜزيٛدٝا(.ٜٚقف ايفًٝغٛف )ارٚاصر ؽًٝظ( صعاي١ 33

ايفهض املجايٞ ا٭ملاْٞ، ٚنإ سظب  إىل(.ٖٚٓاى َٔ ٜضرٖا 32ْفغ٘، )إىل فضض ْعاّ فهضٟ ع٢ً ايعامل "

 (.12بٛففٗا ٚع١ًٝ ٫عتعُاص ايبؾض)عٛض،  ا٫ٜزيٛدٝاايٓاطٟ ساٍٚ ا٫عتفار٠ َٔ 
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 ايع٬ق١ بني ا٭رب ٚا٫ٜزٜٛيٛدٝا: (2)

فكز اختًفت سٛشلا ايتفغرلات، ٖٚٞ يف فًُٗا تٓشقض يف ا٭رب ٚا٫ٜزٜٛيٛدٝا،  بني أَا ايع٬ق١     

 :اػاٖني

اػاٙ ققٛص ٜضر تفغرل املقطًح إىل ايتظاّ فهضٟ عٝاعٞ، ٖٚٓا ٜكع ايذلنٝظ ع٢ً ايفهض  (:2-1)

( " ٫ بز َٔ ايتشنرل بإٔ رصاع١ ع٬قات ا٭رب با٭ٜزٜٛيٛدٝا ٖٞ تكًٝز 164املاصنغٞ، ٜكٍٛ)بًشػ 

بأْٗا:" ايٓغل املعضيف ايشٟ  ٚيشيو لز َٔ ٜعضف ا٫ٜزٜٛيٛدٝا يًُاصنغ١ٝ". َٔ ايتكايٝز ايٓعض١ٜ

(ٚبٓا٤ عًٝ٘ فإ "ع٬ق١ ا٭رب 16ٜفغض ايٛاقع، ٜٚضٚز يفهض٠ َغتكب١ًٝ يقٝاغت٘". )إبضاِٖٝ، 

 املٛمٛع١ٝ با٫ٜزٚيٛدٝا تعٗض فٝهْٛ٘ خطابا أْتر ؼت تأثرلٖا، ٚيف نْٛ٘ ٖٛ اٯخض ٜٓتر آثاصا

رٜفرل( بكٛي٘"  (عٔ ايٓاقز)يٝٓاصر364، 1995(.ٜٚ٪نز سيو )بٝذل بضٚنض,165ًشػ إٜزٜٛيٛد١ٝ)ب

 ايضٚاٜات ٫ تقٛص اؿٝا٠، بٌ تقٛص اؿٝا٠ نُا متجًٗا ا٫ٜزٜٛيٛدٝا".

ا٫ٜزٜٛيٛدٝا ٖٓا  أَا ا٫ػاٙ ايجاْٞ فٗٛ اػاٙ ٜشٖب إىل د١ٗ ايتعُِٝ فُقطًح (:2-2)

اص ايتقٛص١ٜ ٜهُٔ خًف ايغًٛى ا٫دتُاعٞ أٚ ايجكايف، إىل ْعاّ َٔ ا٭فه (" إؽاص177٠ميجٌ)بٗٞ

ا٭ربٞ، أٚ ايفين، أٚ ايفهضٟ، أٚ ايغٝاعٞ(". فٗشٙ ايق١ً يٝغت باينضٚص٠ تقزص عٔ اْتُا٤ات  )ايزٜين، أٚ

٢ً ع يكابن١ا عٝاع١ٝ َع١ٓٝ، فكز ٜتدش ا٭رٜب َٛقفا َٔ ا٫ٜزًٜٛدٝا اييت متجًٗا ايف١٦ أٚسظب١ٝ 

ٚ تًو اييت تٓامٌ َٔ أدٌ َٓاطعتٗا إٜاٖا، فٝٓشاط إىل قناٜا فتُع٘ ٚسكٛق٘ يف ايغًط١ يف فتُع٘، أ

(:" لز إْتادا 14ْغشابٞ إٜزٜٛيٛدٝا نشيو، ٜكٍٛ )إزلاعٌٝ، فٝغُٞ ٖشا املٛقف اإل اؿٝا٠ ايهضمي١

أربٝا ٜأخش طضٜك٘ إىل عطح اؿٝا٠ ا٭رب١ٝ. ٚايشٟ ٬ْسع٘ ع٢ً تٛدٗات ٖشٙ ايتٝاصات ايفهض١ٜ 

ب١ٝ عزّ اْتُا٥٘ ٚإسا تغا٤يٓا مل ىتفٞ ٚصا٤ ٖشٙ اي٬اْتُا١ٝ٥، دا٤ت اإلداب١ ع٢ً يغإ ايهاتب أٚ ٚا٭ر

ا٭رٜب تكٍٛ: إْٞ يف خز١َ اجملتُع. ٫ٚ أصٜز إٔ أنٕٛ يزع٠ٛ َع١ٓٝ. ٖٚشا املٛقف ٜغ٢ُ أٜنا 

ايػا٥ب عٔ ٤ٞ يؾبا إٜزٜٛيٛدٝا. ٖٛ مبجاب١ اٜزٜٛؾٝا ٚامش١ يف ٚعٞ ايهاتب، َٚع١ًٓ، مبع٢ٓ أْ٘ يٝػ

 ٚعٝ٘، َاسا ٜقٓع َٚاسا ٜضٜز.

إسٕ بٗشا املفّٗٛ ايعاّ ْغتطٝع إٕ ْ٪طض َفّٗٛ ا٫ٜزٜٛيٛدٝا يف اػاٖني: ا٭ٍٚ؛فهضٟ عٝاعٞ،  

َٓشاط أٚ َتطضف. ٚايجاْٞ، ثكايف، فهضٟ اْتكا٥ٞ َٓفتح ع٢ً نٌ ايتٝاصات ايجكاف١ٝ، ٚايفهض١ٜ، 

تظّ عزٚر املع١ً اييت ٜعٌُ ؼتٗا ٚ٭دًٗا، ٚإ أمثضت عٔ ٚايغٝاع١ٝ. يشيو فايُٓط ا٭ٍٚ تضٚهٞ ًَ

عض١ٜ ا٫ختٝاص، ٚايتٛاطٕ بني ايفٔ ٚايفهض ٫ٚ هعٌ فٓ٘  أَا ايُٓط ايجاْٞ فٗٛ َتُٝظ ْتا٥ر ؽشٍ فٓ٘.

ٚيشيو نإ ا٭ٍٚ إٜزٜٛيٛدٝا ٜتٛعٌ بايفٔ، ٚايجاْٞ فٓاْا ٜتٛعٌ بايجكاف١ ٚايفهض؛  يف خز١َ فهضٙ.

(ايفضم بني ايفٓإ ٚا٫ٜزٜٛيٛدٞ إٔ ايفٓإ ٜض٣ ايٛاقع َٔ 20 -1987,19ٜض٣)عٝار ٚيشيو ٖٓاى َٔ

بٌ إٕ ايتعاصض يف ايض١ٜ٩ نًُا نإ سارا نإ ايفٔ أععِ، أَا  .طٚاٜا َتعزر٠، ٚأسٝاْا َتعاصم١

ا٭ٜزٜٛيٛدٞ ف٬ ٜض٣ ايٛاقع إ٫ َٔ طا١ٜٚ ٚاسز٠، ٚص١ٜ٩ ا٫ٜزًٜٛدٞ تهًف٘ نجرلا عٓز ايتطبٝل، 

ايغٝاع١ٝ ايع١ًُٝ؛ فإَا إٔ  أٚبايدلمجات١ٝ  -ع٢ً عبٌٝ ايتشغني -ٜغُْٛ٘ ٘ ْٛعا َٔ عزّ ا٭َا١ْتهًف

أَا ايفٓإ ايشٟ ٜعٝؿ ايفهض٠  .ٜتٓاطٍ عٔ دظ٤ َٔ ايٓعض١ٜ ٚإَا إٔ ٜتعا٢َ عٔ دظ٤ َٔ ايٛاقع

هٔ إٔ تعدل ْٚكٝنٗا فُؾهًت٘ كتًف١؛ َؾهًت٘ إٔ ٜعدل عٔ ايفهضتني املتٓاقنتني يف ٚقت ٚاسز، ٫ٚ مي

 ."عُٓٗا إ٫ باعتدزاّ ؽهٌ َٔ أؽهاٍ ايفٔ، فايؾهٌ املتكٔ أَا١ْ

بعز ٖشا ايعضض ايشٟ عكٓاٙ يُٝجٌ أعاعا أٚ َعٝاصا يتُٝٝظ أرب ايطٝب فاحل يف ٖشٙ  

 ًٜٞ: اجملُٛع١ َٛمٛع ايزصاع١ ٜتنح يٓا َا

يغدض١ٜ اتنشت َٔ خ٬ٍ ٖشٙ ايٓقٛل بعض امل٬َح ايغٝاع١ٝ اييت ػًت يف أعًٛب ا 

"ناْت ايزصٚب  ٚايتٗهِ َٔ ايغٝاعٝني اؿظبٝني ايشٜٔ ناْٛا ٜطٛفٕٛ ا٭قايِٝ إبإ ا٫ْتدابات؛

تغٛم إيٝٓا أسٝاًْا غضبا٤ تًكِٝٗ ع٢ً أبٛابٓا نُا ًٜكٞ َٛز ايبشض باؿؾا٥ؿ ايػضٜب١، َا َِٓٗ أسز 

١ عٛرا٤ ٖٞ أّ بٝنا٤، ْعضف ؽهٌ اؿهَٛ طار ع٢ً ي١ًٝ ٚاسـز٠ عٓزْا....... ْٚكنٞ عاَني ٚمٔ ٫

اعتكباشلِ". فهٌ ٖشٙ امل٬َح ٫  ١ْٛ٦َٚمٔ مُز اهلل إٔ نفاْا  .ٚصعًٗا ميضٕٚ بًزْا ٫ٚ ٜكفٕٛ فٝ٘

يف عٝاقٗا امٝاطا يفهض عٝاعٞ َعني فن٬ عٔ  غتؾعضت تعزٚ نْٛٗا ع٢ً ٖشٙ ايؾان١ً؛ سٝح ٫

اشلادػ ايغٝاعٞ ٚايشٟ ٜزفع عار٠ اىل ظاٖضا أٚ مُٓا. نُا مل لز َا ٜزٍ ع٢ً  ايذلٜٚر ٚايزع٠ٛ ي٘
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ٚمل ٜهؾف فٓ٘  ايتبقرل بامل٪ثضات ٚاملتػرلات ايغٝاع١ٝ ٚاؿناص١ٜ اييت شلا اثض ع٢ً ٚاقع ايفضر ٚاجملتُع.

 ٫ٚ نتابات٘ ا٭خض٣ عٔ ايتظاّ سظبٞ مٝل ـ ع٢ً ا٭قٌ ست٢ اٯٕ ـ

َٕٝ ايطٝب فاحل مل ٜهٔ ناتبا إ :ْكٍٛ إٔ َٚٔ ٖٓا ْغتطٝع  باملفّٗٛ اؿضيف شلشا  - اإٜزٜٛيٛد

بٌ نإ ٚطٓٝا كًقا، َتعاطفا َع قناٜا أَت٘، َٓافضا ينعفا٥ٗا، َغدضا فهضٙ ـز١َ  -املقطًح

  .،بٌ قناٜا ا٫ْغا١ْٝ بعا١َتََ٘أفٓ٘ ٚقناٜا 
 

ىىالتوصوات:وىاالستنتاجات
 :ا٫عتٓتادات ا٫ت١ٝ إىلنًك َٔ ٖشا ايبشح 

ٓٗذا ٚاقعٝا يف ْكزٖا ا٫دتُاعٞ ٚايغٝاعٞ املٓافض يًُٛقف اتبعت َ "ر١َٚ ٚر ساَز"إٔ فُٛع١-1

 اإلْغاْٞ أ٬َ يف عبٌٝ سفغ إْغا١ْٝ اإلْغإ، بعز ؽًٝقٗا َٔ بضاثٔ اؾؾع ٚا٫عتػ٬ٍ.

مل ٜتبع ايطٝب فاحل اػاٖا ٚاقعٝا َعٝٓا بٌ اَتظدت أعُاي٘ بهٌ َا عضف٘ املٓٗر ايٛاقعٞ َٔ  -ـ 2

 ايٓكزٟ ٚا٫ؽذلانٞ ٕا٫ػاٖااػاٖات ٚإ غًب عًٝ٘ 
قغضٜا يف ايٓغٝر ايًػٟٛ أٚ ايتتابع  أثضا ا٫ػاٖات ايٛاقع١ٝ املتعزر٠ اييت ٚظفٗا ايهاتب مل تذلى ـ إ3ٕ

 ايزصاَٞ يٮسزاخ، بكزص َا ناْت ْغٝذا َتذاْغا صعِ َعامل يٛاقع١ٝ ايهاتب اـاف١.

ز" ٚنإ ايهاتب فٝٗا ًَتظَا ساَ ققك " ر١َٚ ٚر نجٝفا يف َععِ سنٛصا اإلْغاْٞ ٌ ايٛتضؽَه-4

داْب ايفٔ، ٜهتفٞ باعتٓطام املؾٗز، َٔ خ٬ٍ ايتقٜٛض اؿٞ امل٪ثض، ٚغايبًا َا ٜغتدزّ مُرل 

ٚقز ٜتبع يف عبٌٝ ايٛفٍٛ إىل .املتهًِ يف املٛاقف اؿازل١ يفإفنا٤ باؿكٝك١ ايٓابع١ عٔ ا٫عذلاف

 ٚايتزاعٞ ٚاملْٛٛيٛز ايزاخًٞ. ٜعُز فٝ٘ إلتباع قايب ايشنض٣، ٖشٙ ايػا١ٜ ٚتضا ْفغًٝا
بٌ نإ  .ـ متٝظت ٖشٙ اجملُٛع١ بأْٗا مل تًذأ يًُفادآت أٚ خًل ايقزف أٚ ايتٛيٝز ايكغضٟ يٮسزاخ5

ايهاتب ٖآٖا فٓاًْا غا٥قًا يف ػضبت٘، َفعًُا باإلسغاؼ بٗا، ٚيشيو نإ فارقًا يف متجًٗا، ظاٖض 

شيو نإ ًٜتكط أسزاثًا عابض٠، َٚٛاقف بغٝط١ ٚي .ايتعاطف َع ؽدٛف٘ سٟٚ ايكناٜا اإلْغا١ْٝ

 .مما ْعٗزٙ نجرلًا يف سٝاتٓا اي١َٝٛٝ، فٝفذض َٔ طاقاتٗا َٛاقف إْغا١ْٝ عا١َٝ

مل ؽٌ يػ١ ايغضر يف ٖشٙ اجملُٛع١ ايكقق١ٝ َٔ رعاب١، ٚأسٝاًْا عدض١ٜ ٫سع١ ٚتٗهِ َضٜض،  .6

أٚ باؿٝا٠ بقف١  -برل عُا ٜتقٌ بٗا ٜتدشٖا ايكال ٚع١ًٝ يغدل أغٛاص ايٓفػ اإلْغا١ْٝ أٚ ايتع

لز ٖشا ايُٓط َٔ ايتعبرل ٜتبز٣ يف َعاصض أعًٛب١ٝ كتًف١، تعبرلًا  .َٔ سكا٥ل َٛمٛع١ٝ -١عاَ

 َباؽضًا، أٚ صَظًا أٚ نتاب١ أٚ تؾبًٝٗا َبتهضًا.

 ني.عٝاعٝا يفهض َع مل تعٗض ايٓقٛل رع٠ٛ ٫ٚ اْتُا٤ مل ٜهٔ ايطٝب فاحل ناتبا أٜزٜٛيٛدٝا؛ إس-7

ايتظاَا أخ٬قٝا، ٚٚطٓٝا بكناٜا ايٛطٔ ٚاملٛاطٔ يف إطاص ايتطًع يضفا١ٖٝ ٚععار٠  تبزٟ ايٓقٛل -8

 تفغض باملفّٗٛ ايعاّ ي٬ٜزٜٛؾٝا، ٚيٝػ باملفّٗٛ املعذُٞ احملزر يًُقطًح. إٔأبٓا٥٘، إ٫ أْٗا ميهٔ 

 

ٛص٠ َٛعع١ ايطٝب فاحل بق ايباسح بأ١ُٖٝ رصاع١ َفّٗٛ ايٛاقع١ٝ عٓز ٚأخرلا ٜٛفٞ

ٜغعف بٗا َجٌ ٖشا ايبشح ملكاّ  تغتٛعب نٌ أعُاي٘، ٚقامضات٘، َٚزْٚات٘ اـاف١، فتًو غا١ٜ ٫

 ٖشا ايهاتب.

 

ى



 د.طالذ انذٔش -انًٕقف االَساَٙ تٍٛ انٕاقعٙ ٔاالٚذٕٚنٕخٙ عُذ انطٛة طانر   10
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