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ِلػػػَ مظجلػػػٕ  شدّنقػػػٜلت الَػػػاًػن العِوّػػػة مّػػػعاها طمػػػبا للعارؿػػػّن والبػػػا
 واالهدػوبٍلٍزّّن الظًػػػػػػٍط الٙعِمػػػػػػة وٚػػػػػػار ُ من اخارِّن ثظممػػػػػػاثٌم الّلمّػػػػػػة

ول ػػػػػٛ 
 
وِلمػػػػاء الػػػػػوٗؽ ولٜن لػػػػػم ِؾػػػػٌم المػػػػػ رطّن إال بمٙػػػػػعار هػػػػ ّٞ مػػػػػن ذلٛ ا
وِٙع مٙارهػات موػبٍية   الم رطّن الغي ِمٜن لٌم ان ِورصٍا ُٖ رؿم لٍر زّعن
ولّة ٓؼِػن ِمٜ
 
 ن االؿجٗادن موٌا.هَػا لما ثجٍٖػ لعٌِم من مادن ا
دِان بػػٞ لػػن هػػعُِ إهٌػػا ثؾػػَّ  ثػػارِض ًػػغى العراؿػػة لّؾػػت بصدػػا ٖػػُ إن

 
اال

لعراؿػػػػة مٌٗػػػػٍ  الؾػػػػصػ وزٍاهبػػػػي الٍاؿّة والمجفابٜة والٔاموػػػػة وبٍٙاهّوي ّٓػػػػػ 
الظاهػػّة للموً٘ إهمػػا ؿجٙجمػػػ ِلػػَ زاهػػب واشػػع مػػن االِجٙػػادات الؾػػصػِة الجػػُ 
ٚجػي بالًب.ولمػا ٝاهػت ًػغى العراؿػة ؿادت ُٖ الصوارات الٙعِمة وًٍ الؾػصػ وِا

ٍع مػن الؾػصػ ٝػان البػع مػن دراؿػة مؾجّٗوػة لمٌٗػٍ  المػػػض  ثٌػعؼ لعراؿػة ًػغا الوػ
  لع، المرجمّات الٙعِمة لُٜ هٌٗم لماذا اؿجظع  الؾصػ ُٖ الّاج.
ٍع  ًػػم الٙوػػاِا الٜٗػِػػة الجػػُ هٜػػاد  الؾػػصػ والًػػبِفػػٜٞ مٍهػػ

 
واشػػع مػػن ا
 ٖموػػغ ِمػػٍر ؿػػػصّٙة قػػٜٞ المػػػػض ّػػػات الٙعِمةدراؿػػجوا للمرجم هلمؾػػٌا ٖػػُ خواِػػػا
الرماِػػات ثلػػٛ الرماِػػات البفػػػِة ُٖٗ الٍٚػػت الػػغي ٝاهػػت ّٖػػي  عمٌٍٗمػػا ٓػِبػػا ِوػػ

ّٝع الرػوح الواثرة من المظايػ الجُ ِجّػض لٌا اإلهؾان 
 
ثؾجًُّ ان ثٌٗم بفٜٞ ا

و مػػػُ الصٍّاهػػػات الوػػػارِة الجػػػُ ثصػػػّى بي قػػػٜٞ 
 
مػػػن زػػػػاء لػػػػاِي مػػػُ بوػػػُ زوؾػػػي ا
ماثػي الٜٗػِػة مٌٍٗ  

 
ٍع قظمػا مػا ٖػُ الرماِػة ٖالمػض بّعا طالا ٖػُ مؾػّػن ثا ٍٚ

ؿػػّػ المػػػض خػػم المػػٍت 
 
البفػػػِة الجػػُ ِاقػػت ٖػػُ ِمػػٍر مػػا ٚبػػٞ الجػػارِض الؾصّٙة ا

ؿػبابا وراء ثصػٍؿ اإلهؾػان الممجلػ  لػصة إلػَ مرػػد 
 
زّلت اإلهؾان ِٜٗػ بان ًوػاؾ ا

امعن ولٍ ثمٜوا مػن ثظّػٞ ٝا ن هّّٕ ال ِلبح ان ِؾلم الػوح لّجصٍؿ إلَ زدة ً
وػا مػع، المػعمة الوٗؾػّة الجػُ ثّػػض  دٝر
 
وؿ زماِة بفػػِة وازٌػت مصوػة المػٍت ال
 
ا
 .لٌا المرجمُ البفػي 

وؿ مػػػػن ٖػػػُ زماِجػػػي البفػػػػِة 
 
مػػػا  اإلهؾػػػان الػػػغي وازػػػي المػػػٍت ال
 
لػػػم ِٜػػػن ا

المّٔػن ُٖ ِمػ مٍٓٞ ُٖ الٙع  إال ان ِوؾب ٌٍٍر المػض إلػَ ٚػٍ، ّٓػػ مػ ّػة لػم 
ٚػٍ، موػي مٙػعر ِٜن ِؾج

 
اء ٝاهػت ثػجصٜم ن ًُّ مفاًعثٌا ؿببت المػض ٚػٍ، ا وٝذ

ٖػػُ شّاثػػي وٖػػُ هٗػػؽ الٍٚػػت ٖػػُ مماثػػي.وِمٜن ان هؾػػجوذ ان ًػػغى الٜٗػػػن ٚػػع مػػػت 
دلػة ٚايّػػة بمػػشلجّن

 
وػة ِػػن وزٍدًمػا شالّػػا با ولػَ قػػٍّر الرماِػػة :ال ِمٜػػن البًػ
 
اال
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ٍ، ثؾػػػبب البفػػػِة بٍزػػػٍد ٚػػٍ، ثؾػػػبب المػػػض ومن خػػػم بػػا قػػػٛ ٝاهػػت ًوػػػاؾ ٚػػ
طػػاؽ  الفػػٗاء وُٖ مػشلػػة الشٙػػة

 
لػػبصت الٙػػٍ، الظّػػػن   وِوػػعما ثبلػػٍرت ٖٜػػػن اال
 
ا
لػػػبصت الجٙػػػٍ، 
 
ِوا وا
 
ٍٝي ثرػػػاًٌم ٖجوػػػؼؿ بػػػي المػػػػض ا ثصاؿػػػب اإلهؾػػػان ِلػػػَ ؿػػػل

والّبػػػادن زػػػؼء ال ِمٜػػػن الجظلػػػُ ِوػػػي إلَ زاهػػػب الًٙػػػٍس الؾػػػصػِة الجػػػُ ِمٜػػػن ان 
ولَ من ازٞ ال تٌٍػ  إهٌاهجٌٜن 

 
 .(0)صمٍؿ ِلَ الفٗاءُٖ المػشلة اال
خػار الؾصػ ُٖ الّاج لٙع بػز 

ث
من ازٞ مؾاِعن اإلهؾان ِلَ الجظلك مػن اال
ؿػجاذ ٓلّػٍهرُ: والّمٞ ِلَ يػدًا   الؾلبّة الؿجصٍاذ ٍٚ، قػِػن ِلّي

 
 وٍِٙؿ اال

ٚابػػػٞ  :اإلهؾػػػان وازػػػي ِلػػػَ مػػػػ الجػػػارِض هػػػٍِّن مظجلٗػػػّن مػػػن الَػػػػوؼ اشػػػعًما إن"
زٍاء
 
هػػػػػٍاع الًّػػػػػا    ومٍاؿػػػػػم الؼراِػػػػػة للػػػػػجٌٜن واالؿػػػػػجٙػاء ٝاال

 
خّػ ا
 
والّٗوػػػػػان وثػػػػػا

ٞ الٍّامٞ الظارزّة  والفػاب لػم  :وخاهٌّمػا ٝرػػوح الؾػٍّؼ والػمػاح والٗػ وس. :ٝو
ػػػع :دئ بػػػعءاِػػػػ لػػػي ؿػػػببا بػػػ وب ػػػة  والٙصػػػى  ٝالِػ

 
  والمػػػػع  والؾػػػٜػجة الٙلبّػػػة   واال

جػض لٌػػا والػػؼالزؿ ٖلػػم ِؾػػّي إطوػػاٌِا لٙػػاهٍن ولم ِػِٙػػي إؿػػوادًا إلػػَ المػػعؼ ٖاٖ
ملجٌػػا ِلّػػي طبػثػػي
 
وؿ بالٍؿػػا ٞ الجػػُ ا
 
ٍع اال ؿػػبابا طّٗة.وٚػػع وازػػي الوػػ
 
واؿػػجوجرٌا   ا

ما الداهّػة 
 
ِٙلي الموًُٙ.خم اطوُ ثلٛ الٍؿا ٞ إلَ الجمصّس بالماشَة والجرػبة.ا
و 
 
ػػػػان الجرػِبػػػػُ ا ٖٙػػػػع ٍلػػػػت ِالمػػػػا مٔلٙػػػػا مبوّػػػػا ِلػػػػَ الظبػػػػػن المػػػػٍّٖة ال ِلػػػػَ البًػ

شاؿّؾػػػػػي الموًُٙ وِالرٌػػػػػا بمػػػػػا ٝاهػػػػػت
 
ولػػػػػَ   ثٍشّػػػػػي إلّػػػػػي ِٙا ػػػػػعى وا
 
ٖجٙػػػػػعمت ا
لبصت ما هؾمّي الؾصػ"
 
ٍهت الّلم بّوما ثرمعت الداهّة وا   .(5)الٍؿّلجّن ٝو

ثفػػػػٜٞ ًػػػػغى العراؿػػػػة موٌرػػػػا وؿػػػػًا بػػػػّن العراؿػػػػات االخارِػػػػة ذات الًػػػػابُ 
شّاهػاالجظممُ العّٚ٘ والعراؿػات االهدػوبٍلٍزّػة الجػُ ثٙػع  
 
دراؿػات مؾجّٗوػة  ا
 الظمٍلػػّةات والدٙاٖػػات البعا ّػػة ٖػػُ ان واشػػع مػػن ّٓػػػ ان ثػاِػػُ ِػػن ٝػػٞ الصوػػار 
مداؿالمٜاهّة والبّع الجارِظُ من 
 
ؿجاذدراؿات  ا
 
االهدػوبٍلٍزّا البػًِاهُ الفٌّػ  ا
الدٙاٖػػػػات الصوػػػػارات الٜبػػػػػ، وٖػػػػُ ان واشػػػػع بػػػػعمذ ٝاٖػػػػة  زػػػػّمؽ ٖػِػػػػؼر الػػػػغي ٚػػػػا 
قٌػ:"ٝمػػػا ّٖػػػٞ ٖػػػُ مًبٍِػػػي  نالبعا ّػػػة ٖػػػُ موٍَمػػػة واشػػػع

 
و  "لٔمػػػن الػػػغًبُااال

 
ا
دِػػانوِػػالم   والّٗلؾػػٍؼ  العراؿػػات الجػػُ هٗػػغًا االهدػوبٍلػػٍزُ

 
المػمػػٍؽ مػؿػػّا  اال

ؿػػامة ِػػعهان ِصّػػَ "ِاٚػػة الؾػػصػ  ( شػػٍؿ المػػػشلجّن المٗجػهػػجّن لػػع،0                                                 
 
ولػػَ اهَػ:ا
 
الرماِػػات البفػػػِة اال

همٍذزػػػػػػػا" 
 
ػػػػػػػة هػػػػػػػان  بالًػػػػػػػب ٖػػػػػػػُ الصوػػػػػػػارات الٙعِمػػػػػػػة:الٜػجابات الٌٍّدِػػػػػػػة والمؾػػػػػػػّصّة المبٜػػػػػػػػن ا دوِر

ظّة  .01 ص5100 لؾوة:05 الّعد:الجاِر
ّن ( بٍؿ ٓلٍّهرُ 5  .25-25 صت( با. دار مًابُ المؾجٙبٞ   )اإلؿٜوعرِة:الطب غوع لعماء الممِػ
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ػؼ ٌّٖػا بفػٜٞ مباقػػ ِلػَ الدٙاٖػات البعا ّػة   الّاد ُٖ ِػعد ٝبّػػ مػن م لٗاثػي الجػُ ٝر
ٖٜػػار
 
ٖػػُ  والمؾػػّصّة وزػػاءت دراؿػػجي ِػػن الصوػػارات الٜبػػػ،   العِوّػػة الٌوعِػػة واال
هاهػػػٍؿ   ػ الٙعِمػػػةوممػػػ  الػاٖػػػعِنبػػػاد 

 
ٖػػػُ ٝػدّػػػػ مػػػن الصػػػاالت ؿػػػًصّة وّٓػػػػ واال
درزتواهصة 
 
ماٝمصاولة لمٙارهجٌا مُ الدٙاٖات البعا ّة. وا

 
ػم  ا العراؿات االخارِػة ٓر

ًمّجٌػػا
 
 البالٔػػة بؾػػبب ٚػػعرثٌا ِلػػَ ثٙػػعِم دراؿػػات ّٚمػػة شػػٍؿ الصوػػارات الٙعِمػػة ا

شػاديت ثٙجمػػ ِلػَ زاهػب الٜبػ، ٖإهٌا ٖػُ ٝػدّػػ مػن الصػاال
 
الجمػٍرات ِظػك مػن  ا
قػػػٍر الصوػػػارن المّوّػػػة بالعراؿػػػة ٝبابػػػٞ 
 
  وػػػارن الٜوّاهّػػػةوممػػػػ الٙعِمة والص  وا
دبّػػات ٖػُ الٌّػػع  واالٓػِّٙػة

 
وًٜػػغا والٜػدّػ موٌػا ِّمػػع إلػَ المٙارهػػة مػُ مػػا ورد مػن ا

 الٙعِم.
ولٜػن مػُ ِػؼوؼ المػ رطّن مػن مصػاوالت الّٙػا  بعراؿػات قػاملة بػػز اخوػػّن 

ٝادِ
 
ٓوت دراؿاثٌما الصٙٞ المًلٍبموٌم ِلَ الؾاشة اال
 
واثمٗت دراؿجٌما   مّة ا
ؿػػجاذًمػػا و بالفػمٍلّة 
 
شمػػعؿػػامُ ؿػػّّع  اال
 
لػػٍؿالؿػػّما ٖػػُ مًبٍِي:" اال

 
ولػػَ اال
 
 اال

ٖٜار
 
دهَالفػ والفًّان" الغي ثراوز ّٖي ايػ الفػؽ  ال

 
الٙعِم مجرٌػا هصػٍ الٌوػع  اال
طػػػػوالمػػ رخ  والصوػػارن الٜاؿػػػّّٜة   الٙعِمػػة

 
ًمّػػػةابجػػػي مػػن الػػغي ٝاهػػت ٝػج اال

 
 اال
بمٜان ُٖ ثًٍِػ شٙٞ العراؿات الجارِظّة المٙارهة وًٍ ٖػاس الؾٍاح الغي ٚػع  ٖػُ 

 وثٍزي ِمدٞ ثًٍِػا للمٗاًّم الجارِظّة الجٙلّعِة. ةؿلؾلة من العراؿات رؤِ
مٜػن إن

 
هجػاج  مػن ًغى العراؿػة الجارِظّػة الًػابُ والمػوٌذ ثصػاوؿ زمػُ مػا ا

ٝادِم
 
الظًػٍط وٚػار ُ ظممػات مػن م رطّن واخارِّن ّّن ٖػُ مظجلػٕ الجِلمُ ال
دِػػػان 
 
دؽ مػػػع الرؾػػػٍر بػػػّن المػػػ رخ واهدػوبٍلٍزّّن الٙعِمػػػة وم رطُ ا

 
و بمّوػػػَ ا
 
ا
ِمػػ٘ للَػػاًػ وّٓػػػى مػػن البػػاشدّن 
 
ؾػػػ الرمػػٍد مػػن ازػػٞ ٌٖػػم ا العِوّػػة مػػن زٌة ٝو
لػػاب شٙػػٞ العراؿػػات الجارِظّػػة الجٙلّعِػػة مػػن زػػػاء ِػػع  االؿػػجٗادن مػػن هجػػاج الػػغي 
 
ا
طػػػِن ِجوػػاولٍن هٗػػؽ المفػػٜات الجػػُ ِواٚفػػٌا المػػ رخ.ومن خػػم ٖػػان اطجمالػػ
ث
ّّن ا

 ِمٞ ٌٝغا ٌِعؼ إلَ مٙاربة بّن ٝاٖة ًغى الوجازات المًػوشة.
وػػػػة ِػػػػن ٖػهػػػػّة  إن  الّػػػػاج  إن مٗادًػػػػاالعراؿػػػػة الصالّػػػػة ًػػػػُ مصاولػػػػة للبًػ
مػػػػالؾػػػصػي 
 
ٝػدػػػػقػػػا ُ ومٙبػػػٍؿ ذًوّػػػا ٖػػػُ الصوػػػارات الٙعِمػػػة بٞ ًػػػٍ الّػػػاج  ا

 
 اال

ِػاؼشا ُٖ هرا
 
 ٚعامَ البفػ. ا
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مٌٗػٍ  الؾػصػ وِاٚجػي بالًب وًػغا  بصػحالعراؿػة موٌرػا مٙارهػا ٖػُ ثبوت  
زػػّمؽ  :ٝمػػا ٖػػُ دراؿػػات المػػوٌذ اِجمػػع بفػػٜٞ زّػػع ٖػػُ العراؿػػات االهدػوبٍلٍزّػػة

مػػػػارؾ ومن خػػػػم يبػػػػ٘ ِلػػػػَ العراؿػػػػات الوٗؾػػػػّة الجػػػػُ ثّوػػػػَ  ِؾػػػػجػو  ادواردوٖػِػػػػؼر 
دِػان ٝمػا ٖػػُ دراؿػات
 
ٍع اال ػػارؿ ٍٓؿػجاؼ  ؿػّٔمٍهع ٖػوِػع :بمٍهػ وارِػػٛ ٍِهػْ   ٝو

دِػػػان الػػػغي ٌَِػػػػ بفػػػٜٞ واهػػػس ٖػػػُ دراؿػػػات مػؿػػػّا 
 
ٖػو  ٝمػػػا اؿػػػجظعمي ِلمػػػاء اال

ؿػجاذ 
 
طّػا يب٘ ُٖ ِػعد مػن العراؿػات االخارِػة والجارِظّػة ٖٙػع اؿػجظعمي اال

 
الّاد وا

 واِجمػػعى (0)ثٙػُ الػػعباغ ٖػُ دراؿػػجي شػٍؿ المػػّْ الٍخوّػة ٖػػُ شػٍض البصػػػ المجٍؿػى
بػػِ٘ػػعد ٝبّػػػ مػػن هجازػػي الّلمُػاس الؾػػٍاح ٖػػُ ٖػػ ٖػػُ العراؿػػة  ًػػغا المػػوٌذ .وٚػػع يق
 .الصالّة
البػػع مػػن ٌٖػػم مػػوٌذ  المّػوهػػة يبّّػػة المٙارهػػات إِوػػاحٚبػػٞ الفػػػوع ٖػػُ 
ن المٙارهػة ثمٜػن مػن ثصعِػع الفػبي واالطػجاؼ بػّن الجارِض المٙػارن.
 
ٖمن المّػػوؼ ا
قّاء
 
ِمٍمػا ِّجمػع ِلػَ  المٙارن  والموٌذ م.وًُ مٙعمة ر ّؾة للجّمّ  والمٍاهُّ اال
لػٍؿ   واالزجماِّة  الٍَاًػ الدٙاّٖة وثٗؾّػ  بصح

 
ّة اهًاٚا من إبػاز اال والمّٖػ

و
 
ة ا بمػٗة طالػة  المٙػارن  وٚػع يبػ٘ المػوٌذ.الٙػابػة الجٍِٜوّػة بػّن الَػٍاًػ المفػجٝػ

وزؾػػػػت ٍٝهػػػػت ٖػػػػُ ِلػػػػم
 
االزجمػػػػاع ٖػػػػُ م لٗػػػػي )دروس ٖػػػػُ الٗلؾػػػػٗة  مػػػػن ٚبػػػػٞ ا
لماهّػػػا ِلػػػَ ِػػػع الػػػغي  .وٖػػػُ الّٗلٍلٍزّػػػا )ٖٙػػػي اللٔػػػة المٙارهػػػة((الٍهػػػّّة

 
ثًػػػٍر ٖػػػُ ا
وٓؾػػت قػػػاِماطػ 
 
وٓؾػػت ٖػِػػػعرِٛ وا
 
يػػػٍرى ٖػدِواهػػػع دي  ٝمػػا زػػاٍٝب ٓػػػػِم وا
ًِػػػاى دّٖػػػة ٍِٚػػػة ِلمػػػاء ؿٍؿػػػّػ ٖػػػُ ؿٍِؾػػػػا 
 
 اللٔػػػة الػػػػوس وًػػػم بػػػٍدوِن دي وا
.ن.ّٖؾلٍٖؾػػػُٜ  ٝػػٍرثّوُ
 
ٍٍٝؼ  وا .ؾ.ٍٖؿػػج
 
م.  وا ومػػػن  وؼ.ؼ.ٍٖرثػػػاهٍؼ وّٓػػًػ
ٚػع  مػن هبػي للمػوٌذ
 
لمػاهُ   الّٗلؾػٍؼ الجػارِض ٖػُ مرػاؿ المٙػارن  ا

 
ومصلػٞ اللٔػة اال

 0350ِػا   (شػٍؿ مٌمػة المػ رخُٖ م لٗػي )الؿّما  (0352-0171.ؼ.ًمبٍلت )ؾ
هػػي ٝػان ِمّػٞ للمدالّػة المٍهػٍِّة ٖػُ
 
ػم ا ؿػّػ هَػِػة ٝػاهى الٗلؾػّٗة ٓر
 
 لٜوػي ٍػٞ ا
ن .ثصلّلػػي للجػػارِض االزجمػػاُِ

 
اِم ِػػالم االزجمػػاع الٗػهؾػػُ المّػػػوؼ ا وٚػػع ؿػػب٘ لػػعوٝر

ن
 
ن ِٜػٍن ِلمػا إال ِبػػ الجػارِض هبػي إلػَ ا
 
ن ِٗؾػػ إال  ال ِمٜػن ا

 
الجٗؾػّػ  وال ِمٜوػي ا

ن الموٌذ  ٝػجب ٝلٍثؼ 0011وُٖ ؿوة .ِبػ المٙارهة
 
ثػاح للّلػٍ  المظجلٗػة  المٙارن  با
 
ا

خار ولػػػّْ الٍخوّػػػة الٙعِمػػػة ٖػػػُ شػػػٍض البصػػػػ المجٍؿػػػى" 0                                                 
ث
داب( ثٙػػػُ الػػػعباغ "اال

آ
 زامّػػػة مرلػػػة هلّػػػة ال

 .970-950 ص0013 لؾوة:55بٔعاد الّعد:
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 الجػارِض ٙػع  مرػاؿالج ٖلمػاذا ال ِفػمٞ ًػغا إمٜاهّػة ثصّٙػ٘ ثٙػع  قػبّي بػالمّرؼن 
ِوا؟
 
وؿلٍبّع ذلٛ ُٖ الم ثمػ الّلمُ ُٖ  ا

 
ؿػٕ   ِفػػِوّات الٙػػن الماهػُٖػُ  ا

 
ثا

هٌػػم لػػم ِوجبٌػػٍا بّػػعمػػارؾ 
 
لٗا ػػعن المٙارهػػة ٖػػُ مرػػاؿ  بلػػٍؾ ِلػػَ زػػٞ المػػ رطّن ال
هٌم بغلٛ ِؾػجٌجػون بمؾػجٙبٞ ًػغا الّلػم الجارِض 
 
 المٙػارن  الجػارِضبلػٍؾ   وٚػع. وال
الّالمّة لجارِض الٍيوُ الغي هصا طاؿ الصػب ا ُٖ إزاءُٖ ِفػِوّات الٙػن الماهُ 
ولػَ
 
طػػ،  ِومػػِا ِٜػػس ثٗػٍؽ قػٍّب ِلػَ اخوّػاموصػَ  اال

 
 الجػارِض وِلػَ ًػغا ٚػع  .ا
ال  المٙػارن 

ث
هػي هٌاِػة لػا
 
هػي الػٍيوُ  الجػارِض المجػثبػة ِػن هٗؾػي ِلػَ ا

 
ِجراًػٞ  بمػا ا

ٖػػُ ؿػػوة و.ِالمّػػة جبوػػَ وزٌػػة هَػػػمٙارهػػا إذا ٝػػان ِ ِّػػعٖػػالم رخ  الصػػعود العولّػػة 
وربّػة. المٙػارن  الجػارِض مصاولجػي ِػن ٚػع  قػارؿ ؿػّوٍّبٍس 0055

 
 بػّن الفػٍّب اال

 المٙارن  ثصت الفمؽ للجارِض ّع ذلٛ ثّالت مٍزة الموادِن بوػورن إِراد مٜانب
قػع الموػاٖصّن ِػن ًػغا
 
ن ا
 
ٍع مػن الٜػجابػػة  إال ا وبامجّػاز  مػػارؾ  الجارِظّػة َِػٞ الوػ
ِػػػاد لػػػّآة الػػػغي  بلػػػٍؾ 
 
ػػػاِم ولٜػػػن بفػػػٜٞ مجًػػػٍر ا ن  اذ  رؤِػػػة دوٝر

 
ػػػػ بلػػػٍؾ بػػػا ٝذ

زػػٞ الجٗؾػػّػ ِبػػػ المٙػػارن  الجػػارِض ممارؿػػة
 
الجػػُ ًػػُ مٙارهػػة ال ثّوػػُ البصػػح مػػن ا
 الجػػارِض لصػػعِح ِػػنوِػػػ، بلػػٍؾ إن ا .وهٙػػى االطػػجاؼ  وٙى االثٗػػاؽلػػاؿػػجظػاج 
ؿاؿّّن ال بع إذن من ثٍاٖػ قػيّن المٙارن 

 
 ا
وال
 
ٍع من الجماخٞ والمفابٌة بّن الٍَاًػ:ا  .الماشَة ه
ٍع من الجباِن واالطجاؼ بّن المرجمّات:خاهّا هجرجٌ ه

 
 االجُ ا
ن ًِب٘  شؾب بلٍؾ دا ما  بًػِٙجّن ًغا الموٌذ ِمٜن
 
 :ا
ٗؾػّػ الجماخػٞ بصّػح ِجّػغر ثمجباِعن ُٖ الؼمان والمٜان مرجمّات  المٙارهة بّن.0
و
 
لٞ ا
 
خّػ المجبادؿ بٍشعن اال
 
ٍع(بالجا  )وًُ الًػِٙة الجُ اثبّت ًوا ُٖ ًغا المًب
ي 5

 
 ولػٍ زؼ ّػا  مجرػاورن مجؼاموػة لجٙمػُ  مرجمّػات.مٙارهة ِبػ العراؿة المجٍازِة ا
لٞ المفجػؾ
 
  .اال

ن ثٜػػػٍن  إن الوجػػا ذ الجػػػُ ِمٜػػن الصمػػػٍؿ ِلٌّػػا ِبػػػػ ًػػغا
 
المػػوٌذ ِمٜػػػن ا

ؼ ٍٍاًػ لم ثٜن لجظًػ ِلَ ثؾمس باٝػجفا الجُ ِن الٍٍّٗة الٜفّٗةإذ ٖوا .خػِة
ِٙع  الموٌذ ٚابلّة بّّوي  لٍ ثمت مصالػن الَاًػن المعروؿة ُٖ وؿىباؿ الم رخ 
وِػػػٞ وثٗؾػػػّػ الَػػػٍاًػ الجارِظّػػػة المؾػػػاِعن ِلػػػَ 
 
بّّٜٗػػػة الصٜػػػم ِلٌّا  ومن خػػػمثا

و موٌمػا
 
مٜوػة مجباِوػة ا
 
و ا
 
زموػة ا
 
ن.ّػام م ؿؾػة ِلػَ وٚػا ُ مػن ا

 
ػم ذلػٛ ٖػالٍاُٚ ا  ٓر
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ًعاٖػي ولػابجي الّلمّػة  مػا زاؿ ِٗجٙػػ لموٌرّػة شّّٙٙػة ثصػعد المٙػارن  الجػارِض
 
بعٚػة ا

بّع الصعود ةبالمٙارها ِعٍِ لمؼِع من االزجٌاد للعُٖ وًٍ م.
 
 .(0)إلَ ا
اهّػػػا ٜمؾػػػاشة واؿػػػّة م لجًٔػػػُهجّرػػػة لٌػػػغا المػػػوٌذ زػػػاءت المٙارهػػػات ع ٙػػػل
اؿػػجّػاض ٝػػٞ  إلػػَابجّػػع الباشػػح ٖػػُ ِٙػػع المٙارهػػات المػػوٌذ لٌػػغا وهجّرػػة  وزماهّػػا 

ٖٜػػارشوػػارن ِلػػَ شػػعن هَػػػا للجفػػابي الٜبّػػػ ٖػػُ 
 
ٚػػع ثبّػػح ِػػن الملػػٞ لػػٍ ثػػم الجػػُ  اال
ػػا ٖػػُ ٝػػٞ شوػػارن ّٖلػػَ ؿػػبّٞ  لٌػػةٝاهػػت المداؿ ثٜػاًر
ث
الفػػّايّن مػػن مؾػػببات و اال

المػػػض لػػع، ٓالبّػػة الفػػٍّب الٙعِمػػة ٖا داِػػُ لجٜػػػار ًػػغى الٜٗػػػن ِوػػع دراؿػػة ٝػػٞ 
ػػؼي ِػػجم طالػػي ِٙػػع ِلػػَ شػػعن شوػػارن ٍع مٝػ  بٞ ثػػم دمػػذ ٝاٖػػة الصوػػارات ٖػػُ مٍهػػ
شّاهاالٙػب الرٔػاُٖ  إلَالمٙارهات المؾجوعن 
 
و البّع الجارِظُ ا
 
شّاها ا
 
طػ،  ا
 
ٖٗػُ  ا
ٍع مػػن ًػػغى الع  بصوػػارات ٝػػٞ مٍهػػ

 
دلػػة وٖػػ٘ مّّػػار خابػػت ثبػػعا
 
راؿػػة ٌَِػػػ إدراج اال

مدلػة 
 
ٚمَ وثوجٌُ با
 
الفػؽ الٙعِم خم الصوارات الٜاؿّّٜة وشوارات الفػؽ اال
مجوٍِػػة مػػن الدٙاٖػػات البعا ّة ًػػغا مػػُ الّلػػم اهػػي لػػّؽ ٝػػٞ الومػػاذج المّػوهػػة ٚػػع 
  ثًٔػػػُ ٝاٖػػػة الصوػػػارات ٖػػػبّن وؿػػػا ٞ الّػػػاج الؾػػػصػي ٚػػػع ثٌَػػػػ ٖػػػُ شوػػػارات

طػ، 
 
مدلػة ثًٔػُ  .وثظجُٗ ُٖ ا

 
لٌػة لػم هّدػػ ِلػَ ا
ث
ّٖلَ ؿػبّٞ الٗػػض زِػارن مّابػع اال
مدلػػػػػػػػػػػػة ِلػػػػػػػػػػػػَ شوػػػػػػػػػػػػارات ممػػػػػػػػػػػػػ   ٝاٖػػػػػػػػػػػػة الصوػػػػػػػػػػػػارات الٙعِمػػػػػػػػػػػػة
 
واٚجمػػػػػػػػػػػػػت اال

ػ ان ًغى الًػِٙة ُٖ ِٙػع  هٕ الٝغ
 
الٙعِمة والٍّهان والمّن مُ مػاِان المّّار اال
ٝػدػػػرّػػٞ الٙػػارئ المٙارهػػات ث
 
ػوط البصػػح قػػٍٖػ ّػػة وثػػثراوبػػا مػػُ العراؿػػة من هاش ا
طػ،.
 
 الجارِظُ من هاشّة ا

وٚبٞ الفػوع ٖػُ الّمػٞ ِرػب الجوبّػي إلػَ ان مصاولػة ٌٖػم الًػب الؾػصػي 
-اؿػػػجلؼ  دراؿػػػػجي ٖػػػُ ٝاٖػػػػة المرجمّػػػات الٙعِمة ؿػػػػٍاء الصوػػػارات الٜبػ،)البابلّػػػػة

ٍهّػػة -ِػػةالٌوع-الػوماهّػػة-الٍّهاهّػػة-الّبػِػػة-الٜوّاهّػػة-اإلِػاهّػػة الٙعِمػػة-الصّدّػػة-الِٗػ
ٖػِّٙػػػػػػػػػة-( وُٖ الدٙاٖػػػػػػػػػات البعا ّة)االؿػػػػػػػػػجػالّةهّػػػػػػػػػةاالّاب-المػػػػػػػػػّوّة

 
مػِّٜػػػػػػػػػة-اال
 
 اال
طّػ من الدٙاٖات ًٍ بؾبب
 
ا(.وان العاُٖ وراء دراؿة الموٕ اال ِػؼوؼ آلػب  :وًّٓػ

العراؿات الجارِظّة الجُ ثجواوؿ الصوارات الٙعِمة لٌغى الدٙاٖات واٚجمار دراؿػجٌا 
 
 
دِان زّٞ الٜػدّػ ممػن ِػعرس الصوػارات الٙعِمػة ِلَ االهدػوبٍلٍزّّن وم رطُ اال

ض ( اهَػػػػػػػػ ًػػػػػػػغا االؿػػػػػػػجّػاض ُٖ:ِبػػػػػػػع الّؼِػػػػػػػؼ ٓػػػػػػػٍردو 0                                                  ار  الػػػػػػػَ الجػػػػػػػاِر اـجػػػػػػػػاس اللصػػػػػػػٍ  الدمّػػػػػػػة ِز
 .05-00( ص5105  )الٍِٜت:دار هاقػي للوفػ االلٜػجػوهُالمكارن 
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ولٜوٌا لم ثجًٍر بٞ ما ِالػت شوارثوا الٙعِمة والصعِدة ال ِّػؼ بٍزٍد شوارات 
يٍار ما ٚبٞ الجارِض
 
الػغي ثوػاوؿ خٙاٖػات ٖػُ الّػػاؽ ولّٞ االخػاري الٍشّػع .زالت ُٖ ا

ؿػػجاذ دراؿػػات ِمػػٍر مػػا ٚبػػٞ الجػػارِض ثٙػػُ الػػعباغ ٖػػُ
 
طّػػػ ًػػٍ ا
 
مًبٍِػػي  المػػوٕ اال

ؿجاذ ولّع الرادر المٍؿٍ  ِمٍر ما ٚبٞ الجارِض.
 
 المفجػؾ مُ اال
ػػة ثمػػٍرات اإلهؾػػان الٜٗػِػػة إن  ًمّػػة لمّٖػ

 
ًػػغى الدٙاٖػػات ثّػػع ٖػػُ ٓاِػػة اال
شّاء شُ
 
.وثػ، الباشدة المجظممػة ٖػُ ِمػٍر طاؿ ًغا الّمػ ٌٖم بمدابة مّػض ا
اهات مػػا ٚبػٞ الجارِظّػػة مػا ٚبػٞ الجػػارِض مػاري ادواردؿػػٍن:"ان البصػح المجمػػٞ بالػعِ
ٚػػع ِجوػػمن دراؿػػة المّجٙػػعات والممارؿػػات العِوّػػة ابجػػعاء مػػن زمػػن مبٜػػػ ِػزػػُ إلػػَ 

ٚبٞ المّاد وِمجع ًبٍيا إلَ زمووا الػاًن ثٙػِبا شّح هرع الّعِع  71111شٍالُ 
الن"
 
وٚػع ثوبػي البػاشدٍن موػغ وٚػت يٍِػٞ .(0)من الدٙاٖات ّٓػػ الٜػجابّػة ٚا مػة شجػَ ا
 ثفػػابي  إلػػَ
 
لػػصاببػػّن  ٖٜػػاراال
 
والٙبا ػػٞ البعا ّػػة ٖػػُ زٍاهػػب   الصوػػارات الٜبػػػ،  ا
ٖٜػارِػعن موٌػػا 
 
 ثفػػابي الَػػػوؼ إنالمٌجمػّن بجػػارِض الػعِن  نِػػ، بّػػ إذ  العِوّػػة اال
راءٍِلع ثماخا ُٖ 
ث
ٖٜػار اال
 
 واإلهؾػان  والّػادات مػن الوػاشّجّن الوَػِػة والّملّػة واال

بّوػػي ِػػٞ بمػاشػػٞ ِعِػػعن ثًػػٍر الصػػعِح شؾػػب ًػػغى الوَػِػػة مػػػ ِبػػػ ثارِظػػي الًٍ
 الصوػػػارات المجٙعمػػػةو
 
طػ الػػػبّن  اهفػػػا

 
طػػػػوثػػػا
 
وبٙػػػُ مصاَٖػػػا ِلػػػَ ثػاخػػػي الٙػػػعِم  اال
لػػػبس
 
ٚػػػٍا  البعا ّة  ٖا
 
لػػػلّّنٖؾػػػٜان اؿػػػجػالّا ِّػػػع مػػػن اال

 
لٌػػػم  اإلٓػِػػػ٘وٚػػػعماء  اال
ؿػػػػايّػ
 
زػػػػعادمجفػػػػابٌة الن  ا
 
الٙػػػػعامَ مػػػػػوا بػػػػوٗؽ المػشلػػػػة الجػػػػُ ِّّفػػػػٌا  اإلٓػِػػػػ٘ ا
 االؿػػجػالٍّن 
 
ٚػػامٍاثًػػٍروا  اإلٓػِػػ٘ إنّٓػػػ   ٖػػُ الٍٚػػت الصاهػػػ لػػلٍّناال

 
لػػػح  وا
ؿػػػػاسشوػػػػارن َِّمػػػػة ال ِػػػػؼاؿ الٔػبّػػػػٍن ِّػػػػعوهٌا 
 
بّومػػػػا ٍػػػػٞ   مػػػػعهّجٌم الصعِدػػػػة ا
لػػلٍّناالؿػػجػالٍّن 
 
ومػػن طػػاؿ دراؿػػة الٙبا ػػٞ .(5)ٖػػُ مؾػػجٍ، الّمػػٍر الصرػِػػة اال
للّة  البعا ّة هعرؾ ثماما ًغى الصّٙٙة
 
ٝػاهٍا اٚػػب الرماِػات ٖالٙبا ٞ االؿجػالّة اال
ِلػػَ ٝاهؾػػان ؿػػٍلٍ ورودِؾػػّا
 
ولػػم   البفػػػِة إلػػَ ؿػػاالت الّمػػػ الصرػػػي الٙػػعِم اال

وربّػػٍن إلػػَ 
 
ثٜػػن خٙػػاٖجٌم ثجّػػع، شوػػارن الّمػػػ الصرػػػي الٍؿػػّى ِوػػعما دطػػٞ اال
بػػػٞ ان البػػػاشدّن ٝػدّػػػػا مػػػا ِمػػػٍٗن ؿػػػٜان  الٙػػػارن ٖػػػُ الٙػػػػن الدػػػامن ِفػػػػ المّادي

ض ( مػػاري ادوارد ؿػػٍن "مٌٍٗ  مػػا ٚبػػٞ الجػػارِض والػػعِاهات مػػا ٚبػػٞ الجارِظّػػة" بصح هػػمن مٍؿػػٍِة:0                                                  ثػػاِر
دِان

 
 .521 ص0( ج5111 ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة ال
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لػػػلّّناؿػػػجػالّا 
 
هٌم اال
 
  بػػػا
 
طػا ٖػػػُ موػػػمار الصوػػػارن  ٝػدػػػػا
 
شالػػػة مػػػن  وإهٌمالوػػػاس ثػػػا
ٍٝاطاوال   البعا ّة ال ِواًٌّا شالة ٌٖم ال ِبوٍن بٍّثا
 
ٍن   مجّوة ا رضوال ِؼِر

 
  اال
ػػػػٍن لػػػػواِة مػػػػا وِرٌلػػػػٍن ثػبّػػػػة الصٍّاهػػػػات شجَ  وِرٌلٍن الٜلػػػػب موٌػػػػا وال ِّٖػ
لػػلٍّنلػػواِة الٗظػػار ثماما.واالؿػػجػالٍّن 
 
  ٍّاهػػات البػِػػةِٙجػػاثٍن ِلػػَ لصػػٍ  الص اال
مػػػاء و ِز
 
ولٜػػػن لػػػعٌِم مرلػػػؽ ِرجمػػػُ ّٖػػػي   وزػػػغور الوباثػػػات ولّؽ لػػػعٌِم رؤؿػػػاء ا
ِمػػػاؿوِٙػػػػرون   الػزػػػاؿ الػاقػػػعون
 
مػػػاالجػػػُ ثٌمٌػػػم زمّّا. اال

 
دِػػػاهجٌم ٖبّّػػػعن ِػػػن  ا

زػػػػػػػػا ِبػػػػػػػادن 
 
و الجٙػػػػػػػػب  اال
 
الٜا وػػػػػػػات الٜبػ، بػػػػػػػٞ ثوصمػػػػػػػػ ٖػػػػػػػُ  إلػػػػػػػَالًبّّّػػػػػػػة ا
مػِٜػػا طػػاؿ الٙػػػهّن الظػػامؽ ِفػػػ  وازدًػػػت الصوػػارن الٌوعِػػةالًٍيمّة.ًػػغا 

 
ٖػػُ ا

والؾػػادس ِفػػػ المّادِػػّن وان الدٙاٖػػات الفػػاماهّة شػػٍؿ الػػعا ػن الًٙبّػػة ثصػػجٌٗ 
ٚػػػب إلػػَ 
 
ٖػِّٙػػا ًػػُ اال
 
بمامػػس واهػػصة مػػن خٙاٖػػة الّمػػػ الصرػػػي الٙػػعِم وخٙاٖات ا
 
 
خٙاٖػػة الفػػػؽ الٙػػػعِم ِوػػعما ٝػػػان ِوؾػػلض ِػػن يػػػٍر الّمػػػ الصرػػػػي الصػػعِح وِجٌّػػػا

 للػػػػػعطٍؿ ٖػػػػػ
 
مػِٜػػػػػا ُ يػػػػػٍر المعهّػػػػػة.وان خٙاٖػػػػػة الٗػػػػػٍِرّّن ٖػػػػػُ ا
 
رض الوػػػػػار)زوٍب ا

وربػػػػُ  ٝاهتالروٍبّػػػػة( 
 
ثمدػػػػٞ خٙاٖػػػػة الّمػػػػػ الصرػػػػػي الٙػػػػعِم وٚػػػػت االٝػجفػػػػاؼ اال

مػ الداهُ المٌم الغي ِرػب إخباثػي ان الباشػح لػم ِوَػػ إلػَ الؾػصػ ويٍٙؿػي.(0)لٌا
 
 اال

ّن ِلػػػػَ إهٌػػػػا ِلػػػػم المػػػػ رطّن واالهدػبٍلػػػػٍزّ لػػػػع، ًػػػػغى الصوػػػػارات ٝمػػػػا ِوَػػػػػ إلّػػػػي
موػػت بػػي إِماهػػا 
 
زا ػٕ بػػٞ ِرػػب الوَػػػ إلػػَ الؾػػصػ بّّػػٍن الصوػػارات الٙعِمػػة الجػػُ ا

ػَ إلٌّػا الفػٛ مًلٙا ان بالوؾبة إلٌّم شّٙٙة ال ِٚػ طّػػا ان ثوػاوؿ ٝو
 
.وِرب الجوٍِػي ا
ي اهػي لػن ِٙجمػػ ِلػَ دراؿػة 
 
الًب الؾصػي ؿّجم من طاؿ الٌٗم الٍاؿػُ للٜلمػة ا
قػػػٜاؿ المّالرػػػة ّٓػػػػ الموًّٙػػػة   الًٙػػػٍس الؾػػػصػِة ٖصؾػػػب
 
بػػػٞ ؿػػػّجواوؿ ٝاٖػػػة ا

دؽ ٝاٖػة وؿػا ٞ الّػاج الجػُ ال ثٙػٍ  
 
ي بّبػارن ا
 
للّٙٞ الصعِح ان زاز لوػا الجّبّػػ ا

ضلّػػػػػػع الرػػػػػػادر ( شػػػػػػٍؿ ذلػػػػػػٛ اهَػ:ثٙػػػػػػُ الػػػػػػعباغ وو 0                                                   )بٔعاد:مًبّػػػػػػة زامّػػػػػػة غمػػػػػػٍر مػػػػػػا ل ػػػػػػو الجػػػػػػاِر
ؿػػطٍر  والمػوَ دراؿػػات ـػػُ المّدٍلٍزّػػا والػػعِاهات الؾػػٍاح ؛ٖػػػاس 907-575( ص0035بٔػػعاد 

 
ال

هؾان بصح ـػُ ماًّػة ؛ٖػاس الؾٍاح 551( ص5110 )دمف٘:موفٍرات ِاء العِن المفػلّة دِن الإ
 العاـع العِوُ

 
ػة ؛ٍِؿٕ قلصت 030 ص(5115ء العِن  )دمف٘:موفٍرات ِاالعِن وموفا هصٍ هظِػ

شال  ؛مّػؿّا الّاد 000( ص5115 )بّػوت:دار الٗارابُ زعِع  ـُ غلم الزجماع العِوُ
 
ؿاطّػ وال

 
ال

ؿػػػػػػػػػػػػػار
 
؛دمحم 572  05( ص5119 ثػزمة:شؾػػػػػػػػػػػػّب ٝاؿٍشة )دمف٘:موفػػػػػػػػػػػػٍرات وزارن الدٙاٖػػػػػػػػػػػػة وال
ف٘:موفػػػٍرات ِػػػاء الػػػعِن للوفػػػػ والجٍزِػػػُ  )دمالخوٍلٍزّا دراؿػػػة غػػػن المرجمػػػػات ال عا ّػػػةالظًّػػػب 
 .001( ص5119والجػزمة 
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ؿؽ ِلمّة
 
ِٙاّٚػ ؿصػِة(.من -ٚػابّن-للٍات-يٍٙس ؿصػِة-ثما م-)ثّاوِغ:ِلَ ا

 ًغا الموًل٘ ٝاهت المادن المٙعمة ؿجًُٔ شّؼا مٜاهّا وزماهّا واؿّا.
ٍع الٙبا ػػٞ البعا ّػػة  شػػٍاؿ لػػّؽ مجظممػػا بمٍهػػ

 
و إن الباشػػح ٖػػُ ٝػػٞ اال

 
ا
ٍع  طّػػ مجظممػا ٖػُ مٍهػ
 
وال وا
 
ٝػدػػ ثػارِض م رطا للعِن ٌٍٖ ا

 
الصوػارات الٙعِمػة ال ا

مصاولػة إال مػا ٝاهػت ِػن مػا ِّػػؼ بالػعِاهات البعا ّػة وما ثوموي الّمٞ من ثٗالّٞ 
لة ارثباط الًب
 
 بالؾصػ. الؿجٜماؿ الجمٍرات الظالة ِن مؾا
نال ِمٜػػن و
 
نهػػػعُِ  ا
 
ًػػغى العراؿػػػة ثمدػػٞ ِمػػػا واّٖػػا لٜػػػٞ مٌٗػػٍ  الًػػػب  ا

مدلة المّػوهة ًوػا ٝاّٖػة للٙػارئ 
 
الؾصػي ُٖ الصوارات الٙعِمة ولٜن هّجٙع ان اال
ًمّجي ُٖ الصوارات الٙعِمة.
 
ٍع من الّاج وا  لجرّلي ِعرؾ ًغا الو

ٍع الصالُ ُٖ االلػٞ لػم ِٜػن ّٓػػ مرم ٍِػة دراؿػات هٗػغًا واطّػا ان المًب
ومػن   والجػُ هفػػت ٖػُ مرػات ِلمّػة مجظممػة 5102-5101الباشح بّن ِامُ 

ٍع الصػػػالُ بّػػػع اهػػػاٖة المؼِػػػع مػػػن اال دلػػػة شػػػٍؿ الصوػػػارات خػػػم زمّػػػت ٖػػػُ المًبػػػ
ػ.الٙعِمة الجُ   لم ثواٚـ ُٖ المٙاالت االهٗة الٝغ

 
ؿامة ِعهان ِصّػػَ
 
 ا
داب/
ث
 الرامّة المؾجومػِةٝلّة اال
 5102لّٕ 
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قٜالي إلَ اهي هجّرة لجعطٞ ٚػٍ، ٖا ػٙػة 
 
ٚعمٍن إلَ المػض ُٖ ٝاٖة ا
 
هَػ اال

و ٚػػػػٍ، 
 
لٌػػػػة ا
ث
مػػػػػا ممٜوا ؿػػػػٍاء ٝاهػػػػت ًػػػػغى الٙػػػػٍ، ا
 
المٙػػػػعرن زّلػػػػت مػػػػن وزػػػػٍدى ا
ٖػعح الوػػر بػي وشجَ هجّرػة لجػعطٞ قًّاهّة لٌػا 

 
الٙػعرن ِلػَ إِػغاء اإلهؾػان وإهػؼاؿ ا

ٍٚ، إهؾاهّة ثجمٜن إلصػاؽ الوػػر بػالٗػد ِػن يػِػ٘ الػجصٜم بٙػٍ، الؾػصػ.ومن ًػغا 
قٜاؿ مؾببات المػض من وزٌة هَػ المرجمّػات 

 
الموًل٘ ؿوصاوؿ ان هٌٗم ٝاٖة ا
 الٙعِمة.
 

لٌة ا.1
آ
 لمػض هػكاب من ال
مدلػة ارثبى مٌٍٗ  المػض 

 
لٌػة وًواؾ ا
ث
هصاء الّػالم الٙػعِم باال
 
ُٖ ٝػدّػ من ا

اهػا مواؿػبا لٌػغا الجمػٍر ُٖٗ ٝػدّػػ مػن الصوػارات الٜبػػ،  واؿػّة ِمٜػن ان ثٙػع  بًػ
لٌػػة 
ث
شّاهػػا ثمدػػٞ ببؾػػاية ِٙػػاب مػػن اال
 
و ا
 
لٌػػة ا
ث
مػػا ثرؾػػّعا لػػبّن اال
 
مػػػاض ا
 
ٝاهػػت اال
ػؼ اِوػػا باؿػػم )ِاؿگػػٖاإللػػي هػ  هرػػع ٝػػا المػػٍرثّن  (0)بػػالد الػاـػػعِنلبفػػػ ُٖٗ ل
لٌة الفمؾّة  والغي  مؾامجاِا(
ث
ٝان ِمدٞ قمؽ موجمٕ الوٌار ُٖ وًٍ الي من اال

قػّجٌا 
 
ٖمٞ المّٕ الصار شّوما ثمبس الفػمؽ ِمٍدِػة ٖػُ وؿػى الؾػماء ٖجػؿػٞ ا
ذ، لإلهؾػان والصّػٍان ِلػَ شػع  هػگاؿالاًبة وبٌغى المٗة ِػؼ اإللي 
 
ٌٍٖ ِؾبب اال
وب ػة اؿٍاء وِٜػدػػ مػن اإللػابات بوػػبا
 
لجػُ ثٜػدػػ ٖػُ الموػاخ ت الفػمؽ والصمػَ واال
هي:"ِػػػع اإللػػػي الصػػػار لػػػغلٛ ِػػػع 

 
 ِػػػن الًػػػاٍِن با
 
وب ػػػة.وُٖ هػػػك هٙػػػػا
 
مػػػػاض واال
 
لٌػػػا لا
 
ا
شّان باإللي اِػرا رب الًػاٍِن هػگاؿ" وًِاب٘ اإللي هػگاؿ

 
.وِػػثبى (5)ُٖ ٝػدّػ من اال

( درس مٌٗػػٍ  المػػػػض ومؾػػػبباثي ٖػػػُ شوػػػارن وادي الػاٖػػػعِن مػػن ٚبػػػٞ الباشػػػح بفػػػٜٞ مؾػػػٌب ومػػػا ؿػػػّجم 0                                                 
هػّٗت الشٙػا بّػع اهرػاز 
 
دلػة الجػُ ا
 
الجًػؽ إلّي شالّا ما ثواولػي الباشػح ٖػُ ثلػٛ العراؿػة ٖوػا ِػن بّػن اال

ولػػػَ. اه
 
ؿػػػامة ِػػػعهان ِصّػػَ "المػػػػض ومؾػػػبباثي ٖػػػُ بػػػاد الػاٖػػػعِن الٙعِمة:دراؿػػػة ٖػػػُ هػػػٍء العراؿػػػة اال
 
َػ:ا
ؿجاذالومٍص الؾٍمػِة واالٝعِة" 

 
 .511-550 ص5101 لؾوة:053/زامّة بٔعاد الّعد:مرلة ال

 )بٔػعاد:دار الفػ ون الدٙاّٖػة غكا ع ما بػع المٍت ـُ شوار  بالد وادي الػاـعِن الكعِمػةها ٞ شوػٍن  (5
 )بّػوت:زػػػػوس مػرػػػم الصوػػػارات الؾػػػامّة؛ًوػي.س.ِبػػػٍدي 003-001  005( ص0037 الّامػػػة
ظّة ؛ٖاثن مٍٖ٘ ٖاهٞ ِلُ الفاٝػ 100( ص0000بػس  لٌة ـُ الػػاؽ الكعِم دراؿة ثاِر

آ
ًم ال

 
رمٍز ا

داب دللّػػػػػة
ث
؛زػػػػػان 010-011( ص5115 )رؿػػػػػالة مازؾػػػػػجّػ ّٓػػػػػػ موفػػػػػٍرن زامّة المٍلػػػػػٞ ٝلّة اال

ؼ اإلهمػػػػػاء الصوػػػػػاري بلّّنالعِاهػػػػػة غوػػػػػع ال ػػػػػابػػػػػٍثّػو  -29( ص5112 ثػزمة:ولّػػػػػع الرادر )شلػػػػػب:مٝػ
ؿػػاطّػمػػاٝؽ قػػابّػو ورودا ًوػػعرِٜؽ ؛22

 
 ثػزمػػة:شوا ِبٍد )دمفػػ٘:دار ِػػاء الػػعِن للوفػػػ مػرػػم ال
ض  .ؼ.البّػػػػعِٞ ؛052( ص5113والجٍزِػػػػُ والجػزمػػػػة  ؿػػػػطٍر  والجػػػػاِر

 
ؿاطّػ دراؿػػػػة ـػػػػُ ال

 
ؿػػػػصػ ال
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طػػ، ٝالػي 
 
شّػان ا
 
مػاض  همجار الغي ِع ُٖ بّػن الومػٍص ٝػػوح قػػِػن وٖػُ ا
 
بػاال

 
 
وب ة إنوهٙػا

 
مػاض واال
 
 :(0)بّعى ؿجّن هٍِا من اال
 "وٚالت )اِػقّٜٜاؿ( لػؿٍلٌا همجار 
 اذًب ِا همجار)واؿروٌا ُٖ(بايُ
مػاض الؾجّن ِلَ ِفجار
 
يل٘ اال
 
 وا

مػاض الٍّّن)ِلَ( ِّوٌّا
 
 ا

ذرع)ِلَ( ذراٌِّا
 
مػاض اال
 
 ا

رزٞ)ِلَ( رزلٌّا
 
مػاض اال
 
 ا

مػاض الٙلب)ِلَ( ٚلبٌا
 
 ا
مػ 
 
ؿٌاا
 
س)ِلَ( را
 
 اض الػا
مػاض الؾجّن[" هعًا ٝلٌا هع]ًا 
 
يل٘ اال
 
 .(5)ا

وػػا اهػػي ِٙػػٕ الػػَ زاهػػب البفػػػ ٖػػُ  ػػػى ان االلػػي اِػػا الػػغي يالمػػا مػػا ِٖػ ومػػن الرػػعِػ ٝذ
ي ٚػػػٍ، المػػػػض مػػػوٌم الػبػػػًٍػػػٍ ممػػػا بٌم اال اهػػػي    والٍزػػػُ اِوػػػا ٝاهػػػت ثصػػػت ثمػػػٖػ
 .(5)الّالُ  والعوار  والصمَ  والّعو،
مػاضوثفػػّػ الومػػٍص 

 
لٌػػة ٚػػع ثبجلػػُ اإلهؾػػان بػػاال
ث
  إلػػَ ان اال

 
مػػدا ان  ٖوٙػا
م:  االلٌة ًُ الجُ ٚػعرت ممػّػ ان ثٜػٍن بّػن الوؾػاء ِػاٚػات مػن ازػٞ موػُ ثٜػاخًػ

ٖػػُ .و(9)"ٖلػػجٜن اِوػػا ِػػاون ِلػػَ ذلػػٛ هؾػػاء ِػػٍاٚػ "ٝمػػا ثٍزػػع لػػعِوا هؾػػاء ولػػٍدات
ي المػػػػِن( ِػػػ خػ ِ
 
ؿػػػي)ا
 
:"إذا اؿػػػجمػ را
 
لّػػػي واؿػػػجمػت همػػػٍص اإلهػػػغار االٝعِػػػة هٙػػػػا

و:"إذا ثّٔػػػػػػػ ٝامػػػػػػي وٍلػػػػػػت الصمػػػػػػَ 
 
الصمػػػػػػَ ثّاودى ٖإهٌػػػػػػا ِػػػػػػع اإللٌػػػػػػة ِفػػػػػػجار" ا

و:"إذا 
 
و:"إذا هػػؼؼ ٚوػػّبي إهٌا ِػػع اإللػػي قػػمـ..." ا
 
ثّاودى إهٌػػا ِػػع اإللػػي هّوٍرثػػا" ا

                                                                                                                   
اؽ )دمفػػػػػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػػعِن للوفػػػػػػػػػػػػػػػ والجٍزِػػػػػػػػػػػػػػػُ  ثػزمة:شؾػػػػػػػػػػػػػػان مّظا ّػػػػػػػػػػػػػػٞ إؿصوالصّػػػػػػػػػػػػػػا 
 .555( ص5113والجػزمة 
ؿايّػ ص517( شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت  ص0

 
 .010؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

2)E.A. Speiser, "Descent Of Ishtar to The Nether World",In:ANET,( 
Princeton,1966),P.108. 

بٍها وادي الػاـعِن مظجارات من الومٍص ال ابلّةالمػجكعات العِوّة ـُ بالد رِوّي البات 
 
لبّػ ا
 
 ثػزمة:ا

 .502( ص0033وولّع الرادر )بٔعاد:مًبّة الجّلّم الّالُ 
 .097 ص9( ج5110 )بّػوت: دار الؾاُٚ دٍِان الؿاطّػ( ٚاؿم الفٍاؼ 5
ؿاطّػ( ٚاؿم الفٍاؼ 9

 
 .519-515 ص5( ج0001 )بّػوت: دار الؾاُٚ دٍِان ال
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بػػة والمػػعر  مػػا ان ٝػػان ممػػابا ٖػػُ الٚػ
 
بجػػي ٖإهٌا ِػػع ادد ا ٝػػان المػػػِن ممػػابا ٖػػُ ٚر
و
 
لػػاب الَػػا  ِّوّػػي ٖػػان ِ لمػػي ٖإهٌا ِػػع ِفػػجار..." ا

 
ؿػػي وا
 
لػػّب الػزػػٞ بػا
 
:"إذا ا

اهػػت ِػػعاى وٚػػعماى مػػػثرٗجّن  ؿػػواهي ٝو
 
و:"إذا الػػًٜت ا
 
إلػػابجي ًػػُ ِػػع هّوٜػؿػػٍ" ا

لّب ٖػُ قػؿػٍٖي وزبٌجػي 
 
و:"إذا ا
 
ٖان ِع ؿّن ٚع اؿجصٍذت ِلّي واهي ؿّمٍت" ا

و:"إذا ٝاهػػت شورػػػن الًٗػػٞ مظجوٙػػة ٖإهٌػػا ِػػع 
 
وال گوزاهبّػػي ٖإهٌػػا ِػػع اِػِفػػّٜٜاؿ" ا
:"لٙػػػػػػع ابػػػػػػجاى اِػػػػػػا بالمػػػػػػػع والػػػػػػعوار ومػػػػػػػض (0)اؿػػػػػػجصٍذت ِلّػػػػػػي"
 
.وٖػػػػػػُ هػػػػػػك هٙػا

قػٍري اؿػػشعون)(5)("bu΄raالػ)
 
ٚبػٞ 773-730.وًواؾ رؿػالة مػؿػلة إلػَ الملػٛ اال

لٌػػة  "إلػػَ ؿػػّعي الملػػٛ  المػػّاد( ثٙػػٍؿ:
ث
وهّوٍرثػػا لػػصة الٜٗػػػ وال گالػػغي موصجػػي اال
مػػؽ الوػػمادات ِوػعما  بالوؾػػبة للمػػِن الممػػاب بّّوػػي  والرؾػم 

 
ّػػت مؾػاء اال ٖر
الجػػُ ؿػػب٘ وان وهػػّجٌا ِلػػَ وزٌي وزػػعت ِلػػَ الوػػماد بّٙػػة مػػن المػػعِع بصرػػم 
الن 
 
اٍٗػ اإللبُ المّٔػ.اِا ٝان اإللي الغي وهُ ِعى ِلَ ًغا المػِن ٖػان شالجػي ا
زّعن.لّعطٞ الؾػور إلَ ٚلػب ؿػّعي  الملػٛ ولػّّلم ان المػػِن ؿّفػَٗ ثمامػا ٖػُ 

ِا
 
و ؿبّة ا
 
 .(5) "ٓوٍن ؿجة ا

ػِػػػػػػػػػػػت ر ( 0                                                   ثػزمة:ٍِؿػػػػػػػػػػػٕ شبُ )بّػػػػػػػػػػػػػوت: دار الًلّّػػػػػػػػػػػة للًباِػػػػػػػػػػػػة غلػػػػػػػػػػػػٍ  ال ػػػػػػػػػػػػابلّّنوثػػػػػػػػػػػن مآر
قػػٍر ؛ًػػاري ؿػػاٝؼ 11( ص0031والوفػػػ 

 
 ثػزمػػة:ِامػ ؿػػلّمان )بٔعاد: مًبّػػة المرمػػُ الّلمػػُ لػػٍ  ا
لبػػعري 555( ص0000الّػاٚػػُ 

 
 )بٔػػعاد: موفػػٍرات المرمػػُ الطػػب ـػػُ الػػػػاؽ الكػػعِم؛ِبػػع اللًّػػٕ ا
 .51-50( ص5111الّلمُ 
لبعري 5
 
 .39 الًب ص( ا
 .01( الممعر هٗؾي ص5
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 )مؾلة الملم الؾٍمػي اورهاممٍ ِظٌػ ـٌّا اللي ؿّن زالؾا غلَ غػش(
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 )اللي هّوٍرثا  ِكاثو وشفا(

 

 
 )الملم اؿػشعون(
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لٌة ِن 
ث
ثجصعث الومٍص الؾٍمػِة والبابلّة ِن المػض وثّعى ِٙابا من اال

ػة ِوػ(0)الغهٍب المٙجٖػ
 
هٌػا ا
 
لٌػة ِلػَ اٚػا
ث
ا ٝمػا ثلّٙػي  وًػغا الّٙػاب ِمٜػن ان ثلّٙػي اال
ؿػػػًٍرن اِوٜػػػُ (5)ِلػػػَ البفػػػػ

 
ؿػػػًٍرن ؿػػػٍمػِة ثفػػػجٌػ بػػػّن البػػػاشدّن باؿػػػم ا

 
 ٖٗػػػُ ا

وهّوظٍرؿػػػاؾ وارض دلمٍن ثوًػػػ٘ اإللٌػػػة هّوظٍرؿػػػػاؾ ذات مػػػػن معٍِٖػػػة بٔوػػػػبٌا 
جٌػا  لػواؼ مػن الوباثػات ٝاهػت ٚػع زِر
 
ٝػٞ خماهّػة ا
 
هػي ا
 
بلّوة المٍت ِلَ اإللي اِوُٜ ال
 ُٖ دلمٍن:
 
 
ٚؾمت باؿم اِوُٜ)ا
 
 ِلوت( هّوظٍرؿاؾ"شّن ا

 لن اموصي بّع ذلٛ هَػن الصّان
 .(5)ومن ازٞ ذلٛ ؿّمٍت!"
ؿػػػباب المػػػػض الػػػغهٍب والظًاِػػاٖػػُ بػػػاد الػاٖػػػعِن ثّػػػع 

 
ًػػػم ا
 
وًػػػغى   مػػػن ا

ِمػاؿ الفػػِػن الجػُ  الظًاِا
 
لٌػة بػٞ إهٌػا ثفػمٞ ٝاٖػة اال
ث
ة هع اال لّؽ بالوػورن مٙجٖػ
ٌػػػ  ٚػػػع ِٙػػػٍ  بٌػػػا اإلهؾػػػان خػػػا  الجػػػُ ِٙجٖػ
ث
ا اإلهؾػػػان ثرلب ٓوػػػب اإللػػػي ٖالػػػغهٍب واال
ال  
ث
 وِجبُ ذلٛ ٖػض الٍّٙبات بالمػض والمّاهان واال
 
ِن االِجٙػاد الٙا ػٞ وهصن هٙػا
ٍح   ومػالٖػُ إن المػض ِٙاب الٌػُ بٍهػ

 
 إنّٝػٕ ٍص المجػٍٖػن لػعِوا ُٖٗ واشػع هٙػػا
ن ًػػػٍ هجّرػػػة للٙؾػػػم الٜػػػاذب:"اشجػ  ٚؾػػػمٛ 
 
شٌٗالّٙػػػم الػػػغي ثمػػػاب بػػػي المػػػػا

 
 وا

بػػعا" الػػغي ِٙؾػػم إنهٗؾػػٛ 
 
ٖػػُ و.(9)زورا ٖػػُ مصوػػة الوٌػ...مّػاخػػي وال ثورػػب زوزجػػي ا

لٌػػة مّاٚبػػة اِوّٜػػعو ِلػػَ ذهٍبي وِفػػاًع ٖػػُ الموػػا  رؤِػػا امـ  ثٙػػػر گػػلگملصمػػة 
ث
اال

 ٌِٗم موٌا اهي ؿّمٍت وبالّٗٞ ٖاهي ِماب بالمػض خم ِمٍت:
 .930( ص0039 ثػزمة:شؾّن ِلٍان شؾّن )بٔعاد:دار الصػِة للًباِة الػػاؽ الكعِم( زٍرج رو 0                                                 

 .555( ِصّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص5
3)S.N. Kramer, "Enki & Ninhursag: a Paradise Myth", In: ANET(Princeton,1966),P.40. 

ظٌم وشوػػارثٌم وطما مػػٌمٝػِمػػػ لػػمٍ ّٞ هػػٍح  ٍن ثاِر  ثػزمة:ّٖمػػٞ الٍا لُ )الٍِٜػػت:دار الؾػػٍمِػ
شوػػػػار  ٖػػػػٍزي رقػػػػّع "المّجٙعات العِوّػػػػة" بصح هػػػػمن مٍؿػػػػٍِة:؛001( ص0015ٓػِػػػػب للًباِػػػػة 

لًٗػػُ ؛12؛شوٍن ِٙا ػػع مػا بّػع المػٍت  ص052 ص0( ج0039 )بٔػعاد:دار الصػِػة للًباِػة الػػػاؽ
لظػػػػػػػػٍري 
 
ؿػػػػػػػػاطّػا

 
؛ٚاؿػػػػػػػػم 17 ص0( ج0001:دار الفػػػػػػػػ ون الدٙاّٖػػػػػػػػة الّامػػػػػػػػة  )بٔػػػػػػػػعادمػرػػػػػػػػم ال
ؿػػػػػاطّػالفػػػػػٍاؼ 

 
غكا ػػػػػع الصّػػػػػا  ؛ها ػػػػػٞ شوػػػػػٍن 52 ص0( ج0007 )بّػػػػػػوت:دار الؾػػػػػاُٚ دِػػػػػٍان ال

 )بّػوت:الم ؿؾػػػػػػػػػػػػػػة الّػبّػػػػػػػػػػػػػػة للعراؿػػػػػػػػػػػػػػات والظمػػػػػػػػػػػػػػب ـػػػػػػػػػػػػػػُ الصوػػػػػػػػػػػػػػار  الػػالّػػػػػػػػػػػػػػة الكعِمػػػػػػػػػػػػػػة
ة لػػػػػػػػػمٍ ّٞ ًوػػػػػػػػػػي ًػػػػػػػػػٍؾ 22( ص5110والوفػػػػػػػػػػ   ثػزمة:لػػػػػػػػػبصُ موػطػػػػػػػػػؿ المظّلػػػػػػػػػة ال فػػػػػػػػػِػ
ؿايّػ ص51-57( ص5119عِعي )الاذّٚة:دار الصٍراء للوفػ والجٍزُِ ش

 
 .520؛البّعِٞ ؿصػ اال

مّن ؿػلّم ( 9
 
شمع ا
 
دهػَ الكعِم ممػػا

 
ِػػان-الػػػاؽ-دراؿػات ـػُ شوػار  الفػػؽ ال  )بّػػوت:دار الوٌوػة اإ
 .003( ص0005الّػبّة 
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ِت اللّلة الماهّة!
 
ي شلم ِرّب را
 
 "ِا لاشبُ ا
ِا وق
 
ِت( ان اهٍ واِولّٞ وا
 
 مـ الؾماوي)را

 ٚع ازجمٍّا ِجفاورون وٚاؿ اهٍ الِولّٞ :
هٌما ٚجا الدٍر الؾماوي وٚجا طٍمبابا
 
 ال
نّٖوبُٔ 
 
رز من الرباؿ ا

 
قرار اال
 
 ِمٍت ذلٛ الغي اٚجًُ ا
زابي ٚا ا:ان اِوّٜعو ًٍ الغي 
 
 لٜن اِولّٞ ا
 .(0)لن ِمٍت" گلگامـولٜن  ؿّمٍت 

ػػػع اِوّٜػػػعو ِلػػػَ ٖػػػػاش المػػػػض وِؾػػػ خوػػػَ ِفػػػػ ٍِمػػػا ٚبػػػٞ ان وبالّٗػػػٞ ِٚػ
 
جمػ مػهػػػي ا

 .(5)ِمٍت

 
 )گلگامـ ولعِكي اِونّعو(

                                                 1) E.A.Speiser,"The Epic Of Gilgamesh",In:ANET(Princeton,1966),P.84. 
شمػػػع 
 
ملصمػػػة ؛يػػػي بػػػاٚػ 503-501( ص0039 )بّػػػػوت:دار الرّػػػٞ ملصمػػػة هلنػػػامـؿػػػامُ ؿػػػّّع اال

طػى غن هلنػامـ والطٍـػان
 
-001( ص0037 )بٔػعاد:دار الفػ ون الدٙاّٖػة الّامػة هلنامـ ولمك ا
 .501-507؛البات المّجٙعات العِوّة ص003
 .552؛البات المّجٙعات العِوّة ص052-059( باٚػ ملصمة ٝلٜامـ ص5
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ٝػدػػػ وهػػٍشا ّٝػػٕ ان المػػػض ِؾػػلى 
 
 بفػػٜٞ ا
 
وٖػػُ ملصمػػة اثػاطاؿػػّؽ هٙػػػا
 ِلَ البفػ هجّرة ذهٍبٌم:
 "لم ثٜع ثوٙوُ ؿجما ة وؿجما ة ِا 
 شجَ اثؾّت الباد وثٜاخػ الواس
اهت الباد ثظٍر ٝالدٍر   ٝو
لٌة بورّرٌ
ث
رت اال ِز
 
 ا ولظبٌاٖا

لٌة الَّا  ٚا ا:
ث
 ؿمُ اِولّٞ الورّذ ٖظايب اال
ا بوٍهاء البفػ  لٙع هٙت ذِر
 ٖصػموُ هرّرٌم الوٍ 
مػ بالٍباء)ِوجفػ بّن الواس("
 
 .(0)ٖلوا

:
 
 وُٖ هؾظة خاهّة لوٗؽ الوك هٙػا
 "لّٙوُ اإللي همجار ِلَ هرّرٌم
وزاع 
 
مػاض واال
 
 ولجٗجٛ بٌم ٝاإلِمار:اال
وب ة واالؿاٍٜٝ".
 
 واال

لٌة ِلَ يلب اِولّٞ  
ث
ٙع ٖجٜت بٌم ٝاإلِمار ٝمػا ثٙػٍؿ الملصمػة لغا ٖلغا ثٍاٖ٘ اال

 .(5) االمػاض واالوزاع واالوب ة واالؿاٍٜٝ
لػػم ِٜػػن البفػػػ ٖػػُ ًػػغا الػػوك مػػغهبّن ثمامػػا لٜػػن هٍهػػا ٌم الجػػُ شػمػػت 
لػػػبس المػػػػض ِٙابػػػا 
 
اإللػػػي الوػػػٍ  زّلػػػجٌم مػػػغهبّن بفػػػٜٞ ال ِمػػػعؽ إلػػػَ درزػػػة ان ا

 .(5)لٌم

ة( ٖاهػػػػػػػػػػػػػػٞ ِبػػػػػػػػػػػػػػع الٍاشػػػػػػػػػػػػػػع ِلػػػػػػػػػػػػػػُ 0                                                   )بٔعاد:مًبّػػػػػػػػػػػػػػة الطٍـػػػػػػػػػػػػػػان ـػػػػػػػػػػػػػػُ المػازػػػػػػػػػػػػػػع المؾػػػػػػػػػػػػػػماِر
؛ 52؛ البات المّجٙػػعات العِوّػػة ص553-551؛باٚػ ملصمػػة ٝلٜػػامـ ص050( ص0012اإلطػػاص 
ؿػػػػػػػػػػػػايّػ ج
 
اثػاشؾػػػػػػػػػػػػّؽ ملصمة الظلػػػػػػػػػػػػق ؛ؿػػػػػػػػػػػػّّع الٔػػػػػػػػػػػػاهمُ 521-590 ص5الفػػػػػػػػػػػػٍاؼ دٍِان اال

ؼ الدٙاُٖ الّػبوالطٍـان  .31( ص5113ُ  )العار البّواء:المٝػ
-55 ص0012 لؾػػػػػػػػػوة:50  :مرلػػػػػػػػػة ؿػػػػػػػػٍمػ( ٖاهػػػػػػػػٞ ِبػػػػػػػػع الٍاشػػػػػػػػػع ِلػػػػػػػػُ "خم زػػػػػػػػػاء الًٍٖػػػػػػػػان" 5
 .010-011؛الٔاهمُ اثػاشؾّؽ ص075-070؛ِلُ الًٍٖان ص59
 .559( ِصّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص5



29 
 

 
 )هك مؾماري زؼء من هك ملصمة اثػاطاؿّؽ(

 
ٝان هٙن االثٗاّٚات والمّاًعات المبػمة بػّن ملػٍؾ بػاد الػاٖػعِن وملػٍؾ 

مػػػػاء
 
طػ، ِالػػػعوؿ  وا
 
لٌػػػةّػػػع ِمػػػا مٍزٌػػػا هػػػع اال

ث
الجػػػُ ثػػػم ِٙػػػع المّاًػػػعن ثصػػػت  اال
قػاٌٖا
 
ان ما ِصٞ بواٝػح المّاًػعن اإللٌُولغلٛ ٖان الّٙاب   شماِجٌا وا ٝمػا   ؿِػ
قػٍر هّػػػاري الظػػامؽ)ذلػٛ مػػدا المّاًػعن الجػػُ ِٙػعًا  إلػػَثفػّػ 

 
 192-129الملػػٛ ا
اِلػػٍ شػػاٝم معِوػػة ارباد الػػغي ٖػػُ شالػػة هٙوػػي المّاًػػعن ٖػػان -ٚبػٞ المػػّاد( مػػُ مػػاثُ
ناِلٍ:"ِؾػَ -ؿّوؼؿ بمػاثُ اإللٌُالّٙاب 

 
اِلػٍ ٝالبٔٞ )ِؾػَ -ِوًُٙ)هؾػٞ( مػاثُ ا
ن
 
نثمػػػػػػػبس( زوزاثػػػػػػػي ِاٚػات  ِؾػػػػػػػَ  ا

 
لٌةثؾػػػػػػػلبٌم ِفػػػػػػػجار  ا
ث
الػزػػػػػػػاؿ وؿػػػػػػػّعن  ا
 ولػػػػم ثٜػػػػن ِفػػػػجار ًػػػػُ الٍشّػػػػعن الجػػػػُ (0)الوؾاء ٍٚؿػػػػٌن )وان( ثؾػػػػبب ِٙمٌػػػػن"
قػٍرِّن بػٞ   اٜػالصؿجمب زا  ٓوبٌا ِلػَ 

 
الػغِن ِوٙوػٍن ٌِػعًم مػُ الملػٍؾ اال

المػض والجّػب  ٍال الجُ ؿجعطٞ إلَ ٚلب بّٞ شاٝم لٍر گالَّّمة ًواؾ الًبّبة 
ّاًػػػػعن المّٙػػػػٍدن بّوػػػػي وبػػػػّن الملػػػػٛ إذا مػػػػا هٙػػػػن الم وٚػػػػػح ال ِفػػػػَٗ مػػػػن زؾػػػػمي

ة( ولّع دمحم لالس 0                                                  قٍِر
 
)زامّة بٔعاد ٝلّػة  رؿالة مازؾجّػ ّٓػ موفػٍرن الػاللات الؾّاؿّة للعولة ال
داب( 
ث
 .099 ص0017اال



31 
 

طّػػ هٗؾػي ٝػان ٚػع.(0) ٚبػٞ المػّاد(773-730)اؿػشعون
 
شٜػا  مػُ ِٙػع  والملػٛ اال
ٚػػالّم
 
قػػٍري مّاًػػعن هػػمان الّػػػش الجابّػػة  اال

 
قػػٍرباهّباؿ وقػػمـ قػػٍ  ل اال
 
ٍلعِػػي ا
ٜن لػػغا ٝو
 
م ا غًا ولػػم ِوٗػػد المّاًػػعن بػػالظػوج ِػػن بوػػٍ ًممػػا ٚػػا  اشػػع إذااهػػي  ِظبػػًػ
:"بّػػػع وٖاثػػػي 

 
لٌػػػة ؿػػػّما
ث
رؽ بٍّثٜم بػػػالمػض والجّػػػب ٖػػػان اهػػػٍ ملػػػٛ اال

 
والٙلػػػ٘  واال

 ولػػػم ِٜػجػػػٕ اؿػػػػشعون باإللػػػي اهػػػٍ بػػػٞ ِػػػعٍِ اإللػػػي ؿػػػّن موّػػػػ الؾػػػمٍات "والؾػػػٙم
رض إن ِٜؾػػػًٍم بالرػػػغا 
 
اِلػػػُ ؿػػػجصٞ بٌػػػم ٝارخػػػة -ان الػبػػػة الَّّمػػػة بّلػػػة و(5)واال

ن ثًٙػػػػػػػػػُ بّلػػػػػػػػػة
 
ٖػػػػػػػػػُ اِلُ ؿػػػػػػػػػّعن زمّػػػػػػػػػُ المظلٍٚػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػٍالدن -الّٙم:"ِؾػػػػػػػػػَ ا
م" بػالمػض والػًٍن ٖػُ  گػٍال وثمػّبٌم الػبػة   ؿّوفػ الًػاٍِن هػگاؿ وان (5)باٝد

  ال ثفػػَٗ
ث
زؾػػادًم بػػاال
 
ٌِػػعى  (Uateʾثػػُ)وِوػػعما هٙػػن او.(9)ٚلػػٍبٌم وان ثمػػّب ا

لابي
 
لػاب او مُ اقٍرباهّباؿ ا

 
ثػُ وزوػٍدى الًػاٍِن مػن وزّفي ياٍِن اِػرا:"وٚع ا
ن هٙػػػن االثٗاّٚػػػات والمّاًػػػعات مػػػن ولػػػم ثٜػػػ.(2)زػػػػاء ٓوػػػب اِػػػػرا اإللػػػي المٙاثػػػٞ"

ُ وإخارن الّعاء  ُٖٗ هعى مؾببات المػض شؾب بٞ ًواؾ الجمػد ِلَ الملٛ الفِػ
طّي قمـ 751-770قٍرباهّباؿ)ال ِا عهك 

 
ِا  ثمػد ا
 
-قٍ -ٚبٞ المّاد( ٍِّد ال
ّن ِا    ّٖي:" 725اٝو
 
ي ذلٛ الغي دبػ الفػ هع اقػٍرباهّباؿ إلَٚبٞ المّاد هٙػا

 
)ا

 .091( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 ( اهَػ ًغا الوك من المّاًعن ُٖ:5

 D. J. Wiseman, The Vassal-Treaties of Esarhaddon, Iraq, Vol. 20, No. 1, The Vassal-
Treaties of Esarhaddon,(Spring, 1958),Col:6,Lin:418-421; 

قٍرِة صلالس الّاٚات الؾّاؿّة ل
 
شمع شبّػب ؿػوّع الٗػجاوي ؛075لعولة اال
 
 669-686اؿػػشعون ا

يػوشة مازؾجّػ ّٓػ موفٍرن زامّة واؿى ٝلّة الجػبّة ل و المّالد
 
 .91( ص5117 )ا
 اهَػ ًغا الوك من المّاًعن ُٖ:( 5

Wiseman,The Vassal-Treaties of Esarhaddon,Col:6,Lin:437-438; 
قٍرِة صلالس الّاٚات الؾّاؿّة للعول
 
 .075ة اال

 ( اهَػ ًغا الوك من المّاًعن ُٖ:9
Wiseman,The Vassal-Treaties of Esarhaddon,Col:6,Lin:455-456;461-462; 

قٍرِة ص
 
 .079لالس الّاٚات الؾّاؿّة للعولة اال

 اهَػ هك اقٍرباهّباؿ ُٖ: (2
A.Leo Oppenheim,"Ashurbanpal",In:ANET,(Prenceton,1966),P.299;  

وؿ الػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػن الكػػػػػػػػػػن الجاؿػػػػػػػػػع وشجػػػػػػػػػَ الؾػػػػػػػػػادس ل ػػػػػػػػػو ّػػػػػػػػػاء الّٜاهػػػػػػػػػُ وؿػػػػػػػػػالم االلٍؿػػػػػػػػػُ لم
 
ا

 .23( ص0000" )لوعن:موفٍرات هابٍ المّالد
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ٜػن(-قػػٍ -قػمـ ٝو
 
خػػار ا
 
الّػعاء ِلّػػي ؿػّوؼؿ ِلّػػي المػٍت مػػن طاؿ...ثٗفػُ وبػػاء  وا
 .(0)الًاٍِن..."

 
 )اقٍرباهّ اؿ(

 
نِمٜن 
 
ن  ا
ث
ؿػجاذ بػٍثّػو إنهٌٗم اال
 
الجؾػبب بػالمػض لػم ِػوك  ٝما ٍِٙؿ اال

ِلّػػي اِجبايػػا ٖٜػػٞ مظالٗػػة للٙػػاهٍن اإللٌػػُ ِؾػػجلؼ  بمػػٍرن هػػػورِة ِٙابا وبػػالّٜؽ 
ال  والم
ث
ن ثٗؾػػػّػ اال
 
لػػػا إلػػػَ طًّ ػػػة المػػػػِن ولّؽ مػػػن الممٜػػػن ٖػػػا

 
ّاهػػػان ثػزُ ا

ثّة من مٙاومة المػِن لٙاهٍهي
 
.ٝاهت الػغهٍب (5)ٌٖمٌا إال من طاؿ ٚاهٍن اإللي ومجا

ة والٙجػػػٞ  والظًاِػػػا الجػػػُ ِػثٜبٌػػػا اإلهؾػػػان ِعِػػػعن ٝإًماؿ الًٙػػػٍس العِوّػػػة والؾػػػٚػ
لٙػػػػة بػػػػػالًٍٙس والؼهػػػػا.ولم ِٜػػػػن خمػػػػة ثمّّػػػػؼ بػػػػػّن الػػػػغهٍب الظلّٙػػػػة والػػػػغهٍب المجّ
العِوّة وِفػػػػػػّػ هػػػػػػك مػػػػػػن ؿلؾػػػػػػلة قػػػػػػٍربٍ إلػػػػػػَ طًاِػػػػػػا اإلهؾػػػػػػان ذات الًبّّػػػػػػة 
ٝػػػػٞ مػػػػا ًػػػػٍ مصػػػػػ  
 
و ا
 
لٌػػػػة مّّوػػػػّن ا
ث
و ا
 
ؿػػػػاء إلػػػػَ الػػػػي ا
 
العِوّػػػػة وموٌا ان ٝػػػػان ٚػػػػع ا

و لػػػػػػم ِصوػػػػػػػ الًٙػػػػػػؽ الظػػػػػػاص بجٙػػػػػػعِم الٙػػػػػػػابّن بمػػػػػػٍرن دا مػػػػػػة 
 
إللٌي وإلٌجػػػػػػي ا

 اهَػ الوك ُٖ:( 0                                                 
ARAB,Vol:II,No.790; 

مػػػػػػػّن الػػػػػػػعوري 
 
 )بٔػػػػػػػعاد:دار الفػػػػػػػ ون الدٙاّٖػػػػػػػة اقٍرباهّ اؿ ؿػػػػػػػّػثي ومورؼاثػػػػػػػيرِػػػػػػػاض ِبػػػػػػػع الػػػػػػػػشمن ا
 .005( ص5110الّامة 
 .055-050العِاهة ِوع البابلّّن صبٍثّػو  (5
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ًمػػػػٞ إلٌػػػػػي.وًو
 
و ِامػػػػػٞ إلٌػػػػي بّػػػػػع  اشجػا  وا
 
اؾ ذهػػػػٍب ذات يبّّػػػػػة وبمٍاٍبػػػػة؟ا

خػػػػػػػار الّػػػػػػػعاون بػػػػػػػّن الٍّا ػػػػػػػٞ 
 
و ا
 
و ِاهػػػػػػػع ؿػػػػػػػّعى ا
 
ن مػػػػػػػارس الٜػػػػػػػغب ا
 
طاّٚػػػػػػػة ٝا
 
ا

  
 
مٌػػػػػا واال
 
ب وابوػػػػػي ٖػؽ بػػػػػّن البوػػػػػت وا
 
بّػػػػػي واال
 
لػػػػػعٚاء:"ٖػؽ بػػػػػّن االبػػػػػن وا
 
واال

طّي والمػػػعِ٘ 
 
خ وا
 
وجٌػػػا ٖػؽ بػػّن اال لٜوػػػة وشماثٌا والصمػػان ٝو
 
وابوجٌػػا ٖػؽ بػػّن ا
و ثؾػػلم مػػا لػػّؽ مػػن اؿػػجصٙاٚ
 
و زِػػٕ ِامػػات الصػػعود:" وهػػُ شرػػػ ولػػعِٙي" ا

 
ي ا

و اؿػػجّمٞ مػػٍازِن ّٓػػػ دّٚٙػػة:"ًٞ اؿػػجظع  مػػٍازِن ٝاذبػػة)ثاِب 
 
شػػعود مػػؼور" ا

ػن اطػغ ِملػة شّّٙٙػة" و:"باع بالمّٙػاس ؛بالّٜٞ(؟ ًٞ رهػُ اطػغ ِملػة مؼِٗػة وٖر
و ؿػػػػؽ ودٖػػػُ 
 
و اشػػػجٌٗ بمػػػا وزػػػب إًِػػػاؤى ا
 
المػػػّٔػ واؿػػػجلم بالمّٙػػػاس الٜبّػػػػ" ا
ة  طػِن إلَ الؾٚػ
ث
و زامُ زوزة زارى:" ًٞ اؿجٍلَ اال

 
طػِن ا
ث
و ثؾلٞ إلَ بٍّت اال
 
ا

ؿػػّػ:"لم 
 
ػػن إيػػاؽ ؿػػػاح ا و ٖر
 
شػػعا ا
 
و ٍلػػم ا
 
ؿ الػػع  موػػي" ا
 
ِلػػَ زوزػػة زارى واؿػػا

ؿػػػ:اشجٌٗ بػػي 
ث
ؿػػّػ ولم ًِلػػ٘ ؿػػػاح الػزػػٞ المّٙػػع...)بٞ( ٚػػاؿ لا

 
ًِلػػ٘ ؿػػػاح اال

ًمٞ والػػػعى ووالعثػػػي 
 
و:"ا
 
ؿّػا وبالوؾػػػبة للػزػػػٞ المّٙع:ّٚػػػعى زّػػػعا" ا
 
طجػػػي ا

 
ِامٞ ا
الٜبػ، بّع  اشجػا " بٞ اهي:"ٚاؿ اهي ًواؾ بّوما لم ِٜن ًواؾ )وٚاؿ(:اهي لػّؽ 

ي اهػػي ٝػػاذب    بّومػػا ٝػػان ًوػػاؾ" ًوػػاؾ 
 
وػػي ٚػػػض ٚوػػان الؾػػٙاِة الػػغي يلػػب ا و ٖر
 
ا

وػػػي إِػػػارن إهػػػاء المػػػاء الػػػغي يلػػػب موي.ٖوػػػا إلػػػَ ًػػػغى الظًاِػػػا  موػػػي لّػػػٍ  واشع وٖر
طػػػػ، ِصجمػػػٞ إهٌػػػا المٙمػػػٍدن والمٍزٌػػػة هػػػع اإللػػػي واإل

 
هؾػػػان ٖان ًوػػػاؾ مرمٍِػػػة ا
ٝػػػػٞ قػػػػّ  مصػمػػػػا ِلػػػػَ 
 
ارثٜبػػػػت ؿػػػػٌٍا ولٜن باإلمٜػػػػان ان ثدّػػػػػ شوػػػػ٘ اإللػػػػي مدٞ ا
و هػػا  ٖػػُ 
 
و ان ٝػػان ٚػػع راٖػػ٘ اشػػع المؾػػصٍرِن ا
 
و ثٌٜػػن لمعِوجػػي بالؾػػٍء ا
 
المعِوػػة ا

و قػػب مػن ٚعشػي.وربما ٚػع ّٖػٞ 
 
ٝػٞ مػن لػصوي ا
 
و ا
 
و زلؽ ِلػَ مّٙػعى ا
 
ؿػِػى ا
خوػػاء مفػػ
 
و قػػّ  ا

 
ّي ٖػػُ الفػػارع ان ٝػػان ٚػػع ثظًػػَ ٖػػٍؽ المػػاء المٙػػعس المؾػػٍٜب ا
ن 
 
و المػػػؽ امػػػػا
 
ِػػػعي ا
 
و هَػػػػ مػثابػػػا إلػػػَ المػػػاء المؾػػػجّمٞ لٔؾػػػٞ اال
 
داس مػػػاء ٚػػػغرا ا

شػػعا 
 
و المػػؽ ا
 
ن وِػػعاى ّٓػػػ مٔؾػػٍلجّن ا
 
و هَػػػ مػثابػػا إلػػَ امػػػا
 
بّػػعِن ّٓػػػ هَّٗجػػّن ا

لجوَػّم واالرثبػاط ّٓػ هَّٕ.ٖٜٞ ًغى طًاِا ثػثٜب هع اإللي وبػوٗؽ الٍٚػت هػع ا
خا 
ث
دؽ إهٌا ا
 
طاُٚ واالزجماُِ:وبّبارن ا
 
 .(0)المّوٍي واال

قػػػػٍر زػػػػٍرج ٍٝهجّوػػػػٍ ( 0                                                 
 
ػػػػان ِبػػػػػع الصّػػػػا  الٍّمّػػػػػة ـػػػػُ بػػػػالد بابػػػػػو وا  ثػزمة:ؿػػػػلّم يػػػػػي الجٜػِجػػػػُ وبًػ
 ثػزمػػػػػػة:ِامػ غظمػػػػػػة بابػػػػػػو؛ًػػػػػػاري ؿػػػػػػاٝؼ 993( ص0010الجٜػِجُ )بٔػػػػػػعاد:دار الصػِػػػػػػة للًباِػػػػػػة 

؛رو الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ 521 ص(0010ؿلّمان )المٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٞ:دار الٜػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب للًباِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة والوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 .050-051؛بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص930ٙعِم صال
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مػػن ذلػػػٛ هظلػػك إلػػػَ ان ٝػػػا الوػػٍِّن مػػػن الظًاِػػػا العِوّػػة والظلّٙػػػة ٝػػػان 
 وًُ إخػػارن الٔوػػب اإللٌػػُ ٙػػة لجماخٞ الوجػػا ذ المجػثبػػة ِوٌػػاِوَػػػ إلٌّػػا بػػوٗؽ الًػِ

خػػارى الفػػػِػن ِلػػَ الظاي
ث
  ولػػغا ِمٜػػن الٙػػٍؿ ان المػػػض وبالجػػالُ زلػػب الفػػًّان وا
هػػػػػػػػا ٖ.(0)والظًّ ػػػػػػػة مجػػػػػػػػادّٖن لػػػػػػػع، البػػػػػػػػابلُ

 
هػػػػػػػا طاي  ولٌػػػػػػػغا ا
 
الظػػػػػػػاي  ٍِٙؿ:"ا

م إن المػِن  (5مػِن"  إنُٖ الّعِع من الصاالت ٚع ِرٌٞ اإلخػم الػغي ارثٜبػي:"ٓر
 .(5)اإلخم الغي ارثٜبجي ازٌلي"

ٍؿ وثجصػػعث الومػػٍص الٜػدّػػػن الجػػُ ولػػلجوا ِػػن ًػػغى الصالػػة برػػعارن إذ ِٙػػ
 قظك مػِن ُٖ لاثي:
ذللت ٝما لم اطٕ الٌُ وإلٌجُ
 
 "لٙع ا

س والظػاب والعمار
 
مػاض ووزُ الػا
 
 ٖوؼلت بُ اال

س وقصٍب الٍزي والٔوب الٜامٞ"
 
 .(9)وشٞ بُ الّا
:
 
 وُٖ لان خاهّة هٙػا
ها قمـ
 
ن)-قٍ -"ا  ( طاد  إلٌيŠamaš-Šum-ukinاٝو
لم ومّغب  ان ِبعؾ شؼِن 
 
 ومجا
 ٍغ وهارشؼن يا  إٓواب اإللي 
ٍٍٜٝ وشمَ لرؾعي  ومػض طبّح واث
 .(2)وزُ ممّت ِظّم ِلُ"
:
 
 ُٖ لان خالدة هٙػا

و إلٌجُ ُِٙ ِلُ الوّ٘
 
طاؼ الٌُ ا
 
 "إال إهُ ال ا

 .(7)ٖالفٙاء والمػض والعمار والمما ب شلت بُ"

 ثػزمة:الؾػػػػػػػػػّع ِّٙػػػػػػػػػٍب بٜػ مػازّػػػػػػػػػػة:دمحم الصوػػػػػػػػػارات الؾػػػػػػػػػػامّة الكعِمػػػػػػػػػةؿػػػػػػػػػبجّوٍ مٍؿػػػػػػػػػٜاثُ  (0                                                 
المؾػوولّة الرؼا ّػة ؛زػٍرج بٍِّػي 11الٙماص )الٙاًػن:دار الٜػجاب الّػبُ للًباِة والوفػ با.ت( ص 

ة وال ابلّػػػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍِر
 
داب ال

آ
ة المًػػػػػػػػػػػػػػػػػػابُ   ثػزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػلّمـػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ال المٍِك )بٔعاد:قػػػػػػػػػػػػػػػػػػٝػ
 .055بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص؛23( ص0030الومٍذزّة 
 .21بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص( 5
 .055بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص( 5
 .50( بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص9
 .032-039( الممعر هٗؾي ص2
 .020( شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص7
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ما  اإلهؾان المغهب والمػِن إال ان ِّجػؼ بظًاِاى بجغلٞ:
 
 ولم ِٜن ا
 "ان ثّعد إًمالُ ال ِصمَ
 .(0)ؿبُ وؿبُ مػات مجّعدن ًن طًاِاي"

إن ًػػغى المػػلٍات ثّٜػػؽ ّٝػػٕ إن الػػي اإلهؾػػان ِؾػػلى ٓوػػبي ِلّػػي لٍٜهػػي 
ًمّػػػػػػة طالػػػػػػة ٖ
 
مػػػػػػػ ذا ا
 
ُٗ وادي الػاٖػػػػػػعِن ٝػػػػػػان لٜػػػػػػٞ إهؾػػػػػػان الػػػػػػي مػػػػػػغهب وًػػػػػػٍ ا

شامُ بمدابة الماؾ الفظمُ للٗػد ولٜن إذا ما ثظلَ ًغا اإللػي ِػن اإلهؾػان ٖاهػي 
ان مػػا ِٙػػُ هػػصّة المػػ ؿػػٍِة لٔوػػب  (5)ػضؿػػِػ

 
ٖوػػٞ مػػا ِمػػٍر الوجّرػػة الما
 
ولّػػٞ ا
مرع اإللي 

 
و ال
 
ٍِب البابلُ ا
 
الٙمّعن الًٍِلة الجُ ثّارؼ الباشدٍن ِلٌّا ثصت اؿم ا
 رب الصٜمة وٌّٖا ٍِٙؿ الفظك المّغب المػِن:
وُ الٌُ  بع "ثٝػ
 
 واطجَٗ إلَ اال
 وطغلجوُ إلٌجُ وابجّعت )ِوُ(!
 ِػاٖٙوُِوُ اهٗمٞ الػوح الظّػ الغي ٝان 
طػ!
 
 وًػب ماُٝ الصامُ لّبصح ِن ا
 لٙع ؿلبت موُ شٍِّجُ واٍلم مٌَػي الػزٍلُ
ن!".
 
 ذًبت لصجُ الرّعن واطجٗت ٝٞ شماِة ٖرا
 وهجّرة لغلٛ:

 "ٖمُ الغي ٝان من ٚبٞ ملّ  بالدٙة إهٌم)الّٗارِت الؾبّة( ِلرمٍهي
بٜم
 
لم ا
 
الن مدٞ ا
 
لبصت ا
 
ها الغي ٝاهت قٗجاي ؿػِّة الٜا  ا
 
 ا
مت ِلَ الممتو ٓر

 
 هعاءاثُ الجُ ٝاهت رهاهة ٚع ا

ّي ِالّا ٚع اهصوَ شجَ الصوّن ؿُ الغي ٝوت اٖر
 
 ورا

 وٚلبُ الٍٙي ٚع هّٕ من الٌلُ
الن
 
 لعري الٍاؿُ بٍؿُ اطػؽ ان ِعشػى ا
 ذراِاي المّٗمجان هفايا ٚع قلت ٝلجاًما".
مػاض الجُ ابجلُ بٌا:
 
 خم ِمٕ المّغب بّع ذلٛ اال
 مووُ "زاء ٍٖؽ ذلٛ مػض

 .055لعِاهة ِوع البابلّّن ص( بٍثّػو ا0                                                 
 .550( ِصّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص5
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ٖ٘
 
 وًبت ِلُ رِس ردِ ة]من ِم٘[ اال
ؿٗٞ
 
 لٙع اهجفػت شمَ اٍِّ من ؿًس الّالم اال
 وطػج الؾّاؿ الػديء من ابؾٍ مظب ي
ٍٍٜٝ ال ِٙاو  ٍِٜر اوث
 
 خار من ا

 اهصعرت لماقجٍ من ٚلب الربٞ
 و)مُ الوٌػ( الٗا ن زاءت الػزٗة الباردن
 وارلٙع هبت الغبٍؿ طاؿ الجػبة ُٖ الٍٚت ذاثي مُ الظ
 زمُّ ًغى )الفػور مٙػوهة( ٚع دهت موُ
لمت زمرمجُ
 
ؿُ وا
 
 هػبت را
 ٖاٍلم)وزٌُ( وزآت ِّواي
بجُ وقلت ِوُٙ ال  ِلَ ٚر
ث
 وازجازت ًغى اال
شفا ُ
 
لابت لعري وهػبت ا
 
 ا

لٙجوُ ُٖ الجفورات
 
دمت لصمُ وا
 
 ا

هػمت الوار ُٖ قػؿٍُٖ
 
 وا

ِوا ُ
 
ٚلٙت( ا
 
شفا ُ)وا
 
خارت ا
 
 لٙع ا
 هّت الصمَ ُٖ ر ػجُوزّلجوُ اٚغؼ لّابا وو 
 وًعت ٚامجُ الػقّٙة مدلما ِوٌار الرعار
ت بوّجُ الّػِوة مدٞ ٚمبة  لِػ

ها لػُِ ووزٌُ ِلَ الصوّن
 
 لٙع اؿجػطّت مدٞ ِفب ٚع الجٍ، وا
 لٙع ارثع، الّٗػِت الٍ زؾعي مدٞ خٍب
 واٝػجوٗوُ الظعر مدٞ قبٜة
 ثصمل٘ ِّواي وال ثػِان قّ 
ذهاي مٗجٍشجان وال ثؾمّان
 
 ا
 ، الفلٞ زؾمُ ٝلياِجػ 

 واهجابت الٌؼن زمُّ مٗاللُ
 واؿجصٍذ الّؾم ِلَ ذراُِ
بجُ  وشلت الوجاهة بٝػ
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 وهؾّت رزاي إهٌما ٝاهجا ثؾجًّّان الؾّػ
ن!
 
لابجوُ هٍبة وإذا بُ اطجو٘ ٖرا
 
 ا
 المٍت وٚع ًَٓ وزٌُ
هُ
 
شا  شّوما ٌِجم بفا
 
زّب مٗؾػ اال
 
 وال ا

ؿػثُ( ثبّٜوُ لٙع ٖٙعت الٍُِ
 
 )ا
 ت ِلَ ٖمُشفاٝة وهّ
 ومؼالج ِٔل٘ قٗجُ
 بابُ مٔل٘ وهبُّ مؾعود
ٓلٙت شورػثُ
 
 ياؿ وًوُ وا
ًٍِهُ شب ٖاها ابجلُ الوجاهة
 
 وإذا ا

لبصت ٝػٌِة لعي
 
 والرّة شّان البفػ ٚع ا

لم ِؾجمػ موغ وٚت يٍِٞ
 
 وِاون ِلَ ذلٛ ٖان ًغا اال
 ولوٙك ُٖ الًّا  ٚع ثّٔػت مامصُ
 لٙع ارثظَ لصمُ واهؾٜب دمُ
 َِامُ ثصت زلعي الغي وشعى ًٌِّٔاوثػثؾم 

لّبت بعاء اورِٙجٍ
 
 والجٌبت ِواثُ لٙع ا

 الزمت الٗػاش مدٞ ؿرن والظػوج لّؽ ؿٍ، هصّب
 لٙع ثصٍؿ بّجُ إلَ ؿرن لُ
 زؾعي ًٍ ٓاؼ ّٖي ثبَٙ ذراِاي دون شػاؾ
 واثبُ ٍّٚدا ٌّٖا قعت رزاي
لّمة زعا وزػشٌا طًّػ
 
 المعمة الجُ ثٜبعثٌا ا
قٍاؾالؾٍط الغي ه
 
 ػبوُ ملُء باال
قٍاؾ
 
وُ مؼود با  والمٌماز الغي اطجٚػ
 الوٌار ٝلي ِوًٌعهُ موًٌع
ثوٗؽ لصَة!
 
 وال ِعِوُ طاؿ اللّٞ ا
ها ّٖي لٙع اهٌارت ِواثُ
 
 ُٖ االهًػاب الغي ا
ِوا ُ المٜٜٗة لػِّة ًوا وًواؾ
 
 ا
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موّت لّالُ ُٖ مؼبلجُ مدٞ خٍر 
 
 ا

 وثلٍخت بٗواثُ مدٞ طػوؼ
ت الم ِٖؼ
 
 ّؼ ِاماثُ ا
ٚلٙت الّػاؼ
 
 وٖ ولُ ا
ٞق يبّّة دا ُ  ان المجٍّذ لم ِر
لمُ
 
 وال الّػاؼ شعد هٌاِة ال
طغ بّعي
 
ت اإللي إلَ ٍِهُ ولم ِا
 
 لم ِا

 إلٌجُ لم ثفٗ٘ ِلُ ولم ثؾػ ٚػبُ"
المي:
ث
طػ ا
 
طّػا ٖان المّغب البابلُ ِمٕ ا
 
 وا

 "خّٙلة ِلُ ٝاهت ِعى)مػدوؾ( ولم ِٜن باؿجًاِجُ ثصملٌا
ّبة ٝاهت طفّ  جُ موي]...[ًر
 ]وزٌي؟[ ٝان ٓاهبا والًٍٖان بالغات
 ًٍ ]لٍثي[
ي ٝان ِوّٗا]....[  ثمٖػ
 وبؾبب ذلٛ المػض المووُ لم اِع
 ]اِػؼ[ هٗؾُ

ًغي
 
ان مػهُ ِرّلوُ ا  ٖٙعت وُِ ٝو
هّوُ
 
 ولّٞ هٌار وبفٜٞ مجماخٞ ٝان مؾجمػا ا
 .(0)وُٖ َِٙجُ ٝما ُٖ شلمُ]ٝوت[ قعِع المػض"
لٌة ثبجلُ البفػ بالمػض إذا ما ٓادرها ارض الػ  

ث
 الٙا ٞ ان اال
 
ن المبعا
 
اٖعِن ٖا

 ِوػػػي ٖػػػُ ٝػدّػػػػ مػػػن الصوػػػارات المّػوٖػػػة لػػػعِوا بفػػػٜٞ زّػػػع 
 
ثفػػػّػ  ممػػػػٖٗػػػُ  هٙػػػػا

مػػػػػػػػػاض:
 
لٌػػػػػػػػة ٖػػػػػػػػُ اال
ث
و  الجّاوِػػػػػػػػغ إلػػػػػػػػَ دور اال

 
مػػػػػػػػػاض الجػػػػػػػػُ ِصػػػػػػػػعخٌا مّبػػػػػػػػٍد ا
 
"اال
مػػػػػػػاض بالػبػػػػػػة ؿػػػػػػظمت.وٚػػػػػػع (5)مّبػػػػػػٍدن"
 
)مّوػػػػػػَ اؿػػػػػػمٌا (Sekhmet)ارثبًػػػػػػت اال
مػػػاض الرماِّػػة  الٍِٙػػة(

 
وب ػػة واال
 
اهت ثٗفػػُ اال وب ػػة.ٝو
 
اهت ًػػغى ربػػة الصػػػب واال ٝو
مػػػػاض وِوؾػػػب إلػػػَ رؿػػػلٌا.

 
هػػػٍاع الًػػػاٍِن واال
 
هرمػػػت زمٌّّػػػا مػػػن ؿػػػٌا  ِّجٙع إن ا

ؿايّػ ج915-509( البات المّجٙعات العِوّة ص0                                                 
 
 .990-951 ص5؛الفٍاؼ دٍِان اال

 .532( ص0003 )الٙاًػن:الٌّ ة الممػِة الّامة للٜػجاب الطب الممػي الكعِم( شؾن ٝماؿ 5
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مػاض وٖػُ ؿػظمت الؾػبّة.
 
وٚع لّبػت ًػغى الػبػة دورا مؼدوزػا ٌٖػُ مؾػ ٍلة ِػن اال
ػػػػان اإللػػػػي ؿػػػػّح ِوَػػػػ(.0)هٗػػػػؽ الٍٚػػػػت ٝاهػػػػت مؾػػػػ ٍلة ِػػػػن ِازٌػػػػا ػ إلّػػػػي ٝواقػػػػػ ٝو
وب ة
 
مػاض واال
 
مػٍن إلػَ بػاد ّٖوّّٙػا ّٝػٕ ان ًػغا اإللػي -.وِفػّػ هػك رشلػة ون(5)لا

 
ا

الن بّومػػا ٝػػان ِٙػػع  
 
مػػٍن ٚػػع ابجلػػَ اشػػع الفػػبان المػػػاّٖٙن لػػي بمػػؽ مػػن الروػػٍن:"ا

 
ا
لٌجي امؾػػٛ اإللػػي بٍاشػػع مػػن قػػباهي وِمػػٞ ِلػػَ مؾػػي...وٍٞ -)ون
ث
مٍن(ٚػباهػػا إلػػَ ا
 
ا
لابي المؽ
 
 .(5)ُٖ طبلة يّلة اللّٞ" )الفاب( الغي ا

بٍ رشمة 0                                                 
 
هػا روِػؼ 70( ص5112 )الٙاًػن:شابُ للوفػ والجٍزُِ اغوةالؾصػ غوع الفػ ( دمحم ا

ث
روح ممػػ ؛ ا

 .032  053( ص5117مٜػجبة الفػؽ العولّة  ثػزمة:إٝػا  ٍِؿٕ )الٙاًػن:الكعِمة
 .97( ٓلٍّهرُ الًب ص5

3(John A. Wilson,”The Journey Of Wen-Amon to Phoenicia”, In: ANET, 
(Princeton,1966),P.26. 
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 )اللي امٍن(
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 )الػبة ؿظمت(
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 ٖػُ هػك ان ابػن اشػع 
 
ٝاهت الظًّ ة بص٘ االلي ثؾػبب المػػض  وهصػن هٙػػا
ن بٙػن ِمجلٌٜا االلي امػٍن
 
رع  وربمػا -الػؿامّن ٚا  بّمٞ ّٖي طػوج ِن الجٍٙ، بفا

ِجػػؼ االب لم ِؼد ًغا الغهب ِن اطغ لبن موٌا بصلبٌػا  ٖمػػض االبػن بّػع ذلػٛ  وا
 ّٕٝ ان اشع لٔار الػؤؿاء الّػاملّن ٖػُ مٙبػػن  .(0)بظًّ ة ابوي ٖفُٗ االبن
 
ٝما هٙػا

لػػّب بػػالّمَ
 
وِوػػعما ٚػػا  .(5)يّبػػة ٚػػع اذهػػب ِوػػعما اٚؾػػم ِمّوػػا ٝاذبػػا باإللػػي بجػػاح ٖا
بػػّؽ الػػغي  ٚبػػٞ المػػّاد(255-250الملػػٛ الٗارؿػػُ ٚمبّػػؼ)

 
بٙجػػٞ الّرػػٞ المٙػػعس ا
لػػػّب بالرو
 
ػػػان الممػػػػٍِن ِلػػػَ ٚواِػػػة بػػػان ٖٙعاهػػػي الجػػػا  ِّبػػػعى الممػٍِن ا ٍن ٝو
 .(5)لّٙلي ًٍ هجّرة مباقػن لرػِمجي ًغى

لٌة لم ثٜػن ثمػّب البفػػ وشػعًم 
ث
ثجصعث الومٍص الممػِة وثٍٙؿ ان اال

ؿػػًٍرن ثٙػػٍؿ ان الػبػػة اِػػؼِؽ 
 
لٌػػة ٖٗػػُ ا
ث
ٚػاهٌػػا مػػن اال
 
مػاض بػػٞ إهٌػػا ثمػػّب بػػي ا
 
بػػاال

َّٖ ثّمٞ ٚػرت ان ثّػؼ االؿم الؾػي لإللي رع لغا ث
 
ٍٙ  باؿجظعا  الؾصػ وثموُ ا
ن 
 
ؿػػػػػًٍرن ان اِػػػػػؼِؽ ٝاهػػػػػت امػػػػػػا
 
لٌػػػػػة الممػػػػػػِة ٖٜما ثػػػػػػوي اال
ث
ِلػػػػػَ لؾػػػػػُ ٝبّػػػػػػ اال

ٝػدػ ًٖوػػة 
 
ٝػدػػػ مػػن ملّػػٍن الػػي؛وا
 
ػػاء مػػن ملّػػٍن رزٞ؛وممػػًٗان ا ّػػة ٚلبٌا اقػػع ٝذ ٝذ

رض مدػٞ رع 
 
ػي ٖػُ الؾػماء واال قػػاؼ المػٍثَ.لّؽ ًوػاؾ قػُء ال ثّٖػ

 
من ملٍّن من ا
قػػػاع اال
 
ػػػة اؿػػػم اإللػػػي)رع( الػػػغي ا لػػػػت اإللٌػػػة ٖػػػُ ٚلبٌػػػا مّٖػ

 
رض.ا
 
يم وػػػان ِلػػػَ اال

طغا مٜاهي ِلػَ الّػػش 
ث
س ياٚم الؾّٗوة ا
 
ان اإللي رع ِعطٞ ٍِمّا ِلَ را المٌّب.ٝو

لٙػػَ لّابػػي 
 
اهػػت الفػّظٍطة المٙعؿػػة ٚػع شلػػت ٖػُ ٖمػػي.وُٖ مػػن ا ّٖٙن.ٝو

 
الظػاص باال

رض وبمػػٙي ؿػػاًٚا ِلػػَ الجػبة.ّٖروجػػي اِػػؼِؽ بّػػعًا مػػ
 
ُ الجػػػاب الػػغي ٝػػان ِلػػَ اال

س شاد لٜوػي لػم ِجصػػؾ بوفػاط 
 
بي ولوّت موي خّباها مٌّبا لوّجي ِلَ قػٜٞ را

ػجي ِوع مٗجػػؽ الًػؽ شّػح المٜػان الجػُ اِجػاد اإللػي الَّػّم الػغًاب  مامٌا بٞ ثٝػ
 
ا

لٌػػػػػة الػػػػػغِن ِػاٍٖٙهػػػػػي مػػػػػن 
ث
بػػػػػٍاب مػػػػػُ اال
 
إلّي.وِوػػػػػعما ٌٍػػػػػػ اإللػػػػػي المٌّػػػػػب طػػػػػارج اال
ن  الٙمػ لّجمٜن من الجرٍؿ ٝمػا

 
ًػٍ الصػاؿ ٝػٞ ٍِ  ِوػي الدّبان ٖفػّػ اإللػي ٝػا
ان ما ثاقَ الدّبان بّن الّفب.واطغ اإللي رع بالمػػاخ  ولالي وؿِػ

 
هارا ثعب ُٖ ا

ة ( زػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ولؾػػػػػػػػػػػػػػػػٍن0                                                   ثػزمة:اشمػػػػػػػػػػػػػػػػع ٖظػي )الٙاًػن:مٜػجبػػػػػػػػػػػػػػػػة الوٌوػػػػػػػػػػػػػػػػة الصوػػػػػػػػػػػػػػػػار  الممػػػػػػػػػػػػػػػػِػ
 .915( ص0022الممػِة 
 .919( الممعر هٗؾي ص5
ض ًّػػػػػػػػػػودوت( ًّػػػػػػػػػػودوت 5 بػػػػػػػػػٍ ٍبػػػػػػػػػُ للدٙاٖػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػاِر

 
بػػػػػػػػػٍ ٍبُ:ًّ ػػػػػػػػػة ا
 
 ثػزمة:ِبػػػػػػػػػع اإللػػػػػػػػػي الماح )ا

 .551( ص5111والجػاث 



42 
 

شجػػػػػػػَ  ولػػػػػػػلت زلبػػػػػػػة لػػػػػػػٍثي الؾػػػػػػػمٍات.وٚع ارثّفػػػػػػػت قػػػػػػػٗجاى وارثرٗػػػػػػػت ٝػػػػػػػٞ 
رض ٝمػػا ِٙػػٍؿ الػػوك.خم 
 
ِوا ي وؿػػػ، الؾػػم ٖػػُ لصمػػي ٝما ِٗػػّن الوّػػٞ ِلػػَ اال

 
ا
لٌػػة الػػغِن هػػاد، شاقػػّجي:"ا

ث
ثّػػجم إلػػَ الٍزػػٍد ٖػػُ زؾػػعي اهجم اال
 
ٚبلٍا إلُ ِػػا مػػن ا

ٜم مػػاذا شعث!قػػُء مػػ لم يّووػػُ ]لم[ ِجصٙػػ٘ موػػي ٚلبػػُ لم ثػػػى  ِػػٖػ
 
ثّػػجم موػػُ ال
 
ا

لمػػا مدػػّا لػػي وال 
 
ذؽ ا
 
ػػي ٖػػُ ٝػػٞ الػػغي لػػوّت لم ا دٝر
 
ِّوػػاي لم ِمػػوّي ِػػعي لم ا

ر، ما
 
بٍاب ال
 
لما موي...بّوما ٝوت طارزا من اال
 
ٝػدػ ا
 
ثرػٍؿ  ٍِزع قُء ا

 
لوّت )و( ا
وػُ رهػّن الجػُ طلٙجٌا قػُء شٝػ
 
ال اِػػؼ ماذا.اهػي لػّؽ هػار شّّٙٙة اهػي لػّؽ -ُٖ اال

ِوػػػػػػػػا ُ بٌػػػػػػػػا مػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػن 
 
ػػػػػػػػٞ ا مػػػػػػػػاء شُّٙٙ.ٚلبػػػػػػػػُ مفػػػػػػػػجّٞ وزؾػػػػػػػػمُ ِػثّـ ٝو
لٌػة للؾػصػ ّٖن (0)الٙفّػِػن"

ث
ؿًٍرن ًغى ثٙع  ثمٍرا زّػعا شػٍؿ اؿػجظعا  اال

 
.ٖاال

ٝبػ رع ثمٜوت اِؼِؽ بّ
 
ع ِروي بػالًّن ان ثظلػ٘ خّباهػا ِّمػع يػِ٘ لّاب اإللي اال

ٍح باؿمي الؾػي.  إلَ لؾُ اإللي رع شجَ ثربػى إلَ الب

 
 )اللٌة اِِؼؽ(

                                                 1(JohnA.Wilson,”The god and his Unknown Name of Power", In: 
ANET,(Princeton,1966),PP.12-13. 

 ثػزمة:ِبػػػػػع الٌػػػػػادي ِبػػػػػع الػشمن )بّػوت:م ؿؾػػػػػة االهجفػػػػػار الؾػػػػػصػ ـػػػػػُ ممػػػػػػ الكعِمػػػػػةوالػػػػػؽ بػػػػػعج 
لٌػػػػة ؛003صالؾػػػػٍاح دِن اإلهؾػػػػان ؛050-051( ص0003الّػبػػػػُ 

ث
ج.ڤاِع "دِاهػػػػة ممػػػػػ الٙعِمة:اال

ؿػػػايّػ" بصح هػػػمن مٍؿػػػٍِة:
 
دِػػػانواال

 
ض ال ِػػػاء الػػػعِن للوفػػػػ   ثصػِػ:ٖػػػػاس الؾٍاح )دمفػػػ٘:دارثػػػاِر
ػػػػػػػػػة والظػاـػػػػػػػػػات ؛زّؾػػػػػػػػػٜا ٝػػػػػػػػػارج 55 ص5( ج5111والجٍزِػػػػػػػػُ والجػزمػػػػػػػػػة  الصناِػػػػػػػػػات الفٍلنلٍِر

ؿاطّػ،
 
 .020-023( ص5113ثػزمة:شاز  مالٛ مصؾن )بٔعاد:موفٍرات بّت الصٜمة وال
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ؿّا المؾػى ُٖ 
 
مػاض ٖٙػع ٝػان اإللػي ِػاررِؽ) ا

 
لٌة باال
ث
(  Yarrisارثبًت اال
وب ػػة
 
 ٖػػُ همػػٍص الملػػٛ الصّدػػُ (0)إلٌػػا لا

 
لٌػػة إذ هٙػػػا
ث
مػػػاض ِػػادن إلػػَ اال
 
.وثوؾػػب اال
لػػػػػػػػّبت بمػػػػػػػػػض 0502-0550هُ)مٍرؿػػػػػػػػّلؽ الدػػػػػػػػا

 
ٚبػػػػػػػػٞ المػػػػػػػػّاد( ان زوزجػػػػػػػػي ا
مػػػػ إلػػػَ اإللػػػي لّلػػػٍاهُ)
 
وؿ اال
 
لٌػػػة Lelwaniٓامن ٖوؾػػػب المػػػػض ٖػػػُ ا

ث
(وًػػػٍ مػػػن ا
ؿػػػػػٗٞ لغا ٖؾػػػػػػ مػهػػػػػٌا ٍّٝٙبػػػػػة مػػػػػن اإللػػػػػي بؾػػػػػبب إًمالٌػػػػػا الٍازبػػػػػات 

 
الّػػػػػالم اال

و إلػػػػػػَ الؾػػػػػػصػ 
 
رواح الفػػػػػػػِػن ا
 
المٙعؿػػػػػػة ولٜوي بّػػػػػػع ذلػػػػػػٛ هؾػػػػػػب المػػػػػػػض إلػػػػػػَ اال
ؿٍد
 
ؿػّا المػٔػ، لػم ِرػع الملػٛ الصّدػُ مٍرؿػّلؽ .وِو(5)اال

 
عما شػٞ الًػاٍِن ٖػُ ا

ػجم  لٌػػػة ما ًػػػغا الػػػغي ّٖلجمػػػٍى؟ لٙػػػع ثػػػٝػ
ث
ِجٌا اال
 
لٌػػػة:"ا
ث
الدػػػاهُ ّٓػػػػ ان ِوؾػػػبي إلػػػَ اال

الًػػػػاٍِن ِػػػػعطٞ ارض طػػػػاثُ ٝلٌػػػػا ثمٍت ولػػػػغا ال ٍِزػػػػع مػػػػن ِّػػػػع ٚػػػػػابّن الًّػػػػا  
لٌة وثّعوهوا ِن ًػغا مػغ
ث
ِجٌا اال
 
لّوا ا
 
ثٍن ا
 
 ٖجا
 
هبّن...ولّؽ ًوػاؾ قػُء والفػاب...ا
طػػ ِفػّػ مٍرؿػّلؽ الدػاهُ إلػَ اهػي (5)ما هّملي ِّع لػصّصا ٖػُ ِّػٍهٜم"
 
.وٖػُ هػك ا

ها 
 
لػػّب بػػالمػض هجّرػػة لّػػع اإللي:"ًٜػػغا ان قمؾػػُ الملٛ الَّّم:]ؿػػابٙا[ ا

 
ٚػػع ا

( الػػي الّالػػٗة ؿػػّعي اشعث ِالػػٗة Kunuٚػػعت ِػبجػػُ بػػّن طػا ػػب بلػػعن ٍٝهػػٍ)
ها ٝوػػػت طا ػٗا وِوػػػ
 
بػػػة ا عِػػػة مِػ لػػػبس لػػػّبا ٖػػػُ ٖمُ ًػػػغا ِر

 
عًا قػػػّػت بػػػالوً٘ ا

مػػػػ زاهبػػػا ولٜن مػػػُ مػػػػور الؾػػػوٍات ًػػػغا 
 
ػػػت اال ها ثٝػ
 
الصػػػعث ٝػػػان قػػػّ  لػػػّٔػا وا

شامُ ٖٙػػػػع ولػػػػلجوُ ِػػػػع اإللػػػػي ٖػػػػُ الصلػػػػم وٖمػػػػُ ذًػػػػب 
 
الصػػػػادث اطػػػػغ ٌَِػػػػػ ٖػػػػُ ا
ما الن (9)زاهبا"

 
مػاض ِلػَ البفػػ ا
 
لٌة ثؾلى اال
ث
 ُٖ هك لان بٍدوطّبا ان اال
 
.وهٙػا
لبس
 
و ان إلٌػا مػن ّٓػػ ٚمػع ٚػع ؿػلى المػض وًوػاؾ  الفظك ا

 
مٜػوًا من ٚبلٌػا ا

لٌة من ازٞ ان ِػجم إهػؼاؿ المػػض بالملػٛ 
ث
شالة ثٍٙؿ ان قظما ما ٚع  ٚػباها إلَ اال
 .(2)شاثٍؿّلُ زوزٌا!

لمػػػػػػػػػػػػػالصُ لػػػػػػػػػػػػػاح رقػػػػػػػػػػػػػّع ( 0                                                 
 
ض الؾّاؿػػػػػػػػػػػػػُ لػػػػػػػػػػػػػ الد المملنػػػػػػػػػػػػػة الصّدّةا  دراؿػػػػػػػػػػػػػة ـػػػػػػػػػػػػػُ الجػػػػػػػػػػػػػاِر

هاهٍؿ
 
 .770 ص(5111 )بٔعاد:با.مى ال
 .503( الممعر هٗؾي ص5
.ٝػهػػػػػػُ 5
 
 ثػزمػػػػػػة:دمحم ِبػػػػػػع الٙػػػػػػادر دمحم مػازّة:ّٖمػػػػػػٞ الٍا لُ )بٔػػػػػػعاد:مًبٍِات الصّدّػػػػػػٍن( اولّٗػػػػػػػ ا
 .507( ص0075الباغ 
لمالصُ المملٜة الصّدّة ص9
 
 .792( ا

5( Albrecht Goetze, ”Prayer To Lelwanis”,In:ANET,( Princeton,1966),P.394. 
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مػاض ِادن لع، 
 
وب ػة  النوػاهّّنثوؾب اال

 
مػػاض واال
 
إلػَ اإللػي مػٍت الػي اال

و   وًوػػاؾ اإللػػي رقاب)رقػػٕ ٖػػُ(0)الٗجاٝػػة
 
الٌّػػع الٙػػعِم( الػػغي اؿػػمي ِّوػػُ الٍبػػاء ا
ي الفػػػػػػػاُٖ
 
.وهّػػػػػػػػؼ ان (5)الوػػػػػػػار وًٍ هٗؾػػػػػػػي الػػػػػػػغي ِػػػػػػػعَِ ٖػػػػػػػُ الومػػػػػػػٍص رابّػػػػػػػٍ ا

ؿػاس اهػي يٍبػ٘ Mikalمّٜاؿ)
 
وب ػة ِلَ ا
 
( وًٍ الي ٝوّاهُ ٚع ارثبى بالًاٍِن واال
شّاها مُ اإللي رقٕ
 
رامّػّن ِبػعوا اإللػي ؿػّن وربمػا اِجٙػعوا بٙعرثػي (5)ا

ث
.وهّػؼ ان اال
 ُٖ هػك المّاًػعن بػّن مػاثُِ
 
رامػُ املػٛ بّػت  ٍِلػا-لَ ثؾلّى المػض وهٙػا

ث
گػٍزي اال

قٍر 
 
 اهػي ٖػُ  192-129هّػاري الظامؽ)-والجُ ِالمجٌا ارباد مُ ا

 
ٚبٞ المػّاد( هٙػػا

رزٍ مػػػن الػػػػب -شالػػػة هٜػػػح مػػػاثُ
 
لٌػػػة:"ا
ث
اِلػػػٍ بالمّاًػػػعن ٖاهػػػي ؿػػػّجلَٙ ِٙابػػػي مػػػن اال
والدى ومٍٍّٗػي والوػاس ٖػُ -ماثُالَّّم ؿّن والغي ًِٙن ُٖ شػان ان ِلُٗ 
 
اِلٍ وا
رهي بالرغا  ٝالّباءن"
 
 .(9)ا
 ِػػػن اِجٙػػػاد ِٙػػػٍؿ  (2)الػٌػػػع الكػػػعِمٖػػػُ 
 
ان المػػػػض مػػػػثبى بام:"ٚػػػعا  هٙػػػػا
دبّػػات الٌّػػع الٙػػعِم (7)وزٌػػي ِؾػػّػ الٍبػػاء ووراء ٚعمّػػي المػػٍت"
 
ان .والمّػػػوؼ مػػن ا

ِرلػػػػػػػػػػب المػػػػػػػػػػػض وًػػػػػػػػػػٍ اِجٙػػػػػػػػػػاد ؿػػػػػػػػػػا ع لػػػػػػػػػػع، شوػػػػػػػػػػارات الفػػػػػػػػػػػؽ هللا ٓوػػػػػػػػػػب 
لػػّبت بٌػػا ممػػػ...لٜوٜم لػػم 
 
وب ة الجػػُ ا
 
ي قػػّب إؿػػػا ّٞ(باال
 
لػػبجٜم)ا
 
الٙعِم :"ا
ؿػػبابوبػػػا قػػٛ ٝاهػػت ابػػػػز .(1)ثػزّػػٍا إلػػُ ثػػا بّن"

 
ٓوػػب الػػػػب ًػػٍ ِػػع  امجدػػػاؿ  ا
وػجم  ثّلّمي:"لٜن ان لم ثؾمٍّا لُ ولم ثّملٍا ٝٞ ًغى الٍلاِا إلَالبفػ  وان ٖر
ت  ٖػا وػػُ ًػ هٗؾػػٜمٝو
 
شٜامُ  ا
 
ِاي بػػٞ هٜػدػػجم مّدػػاُٚ ٖػػاهُ ٖمػػا ِملػػجم ٝػػٞ ولػػاا
ؿػػػػػػػلىاِمػػػػػػػٞ ًػػػػػػػغا بٜػػػػػػػم 
 
بػػػػػػػا وؿػػػػػػػات وشمػػػػػػػَ ثٗوػػػػػػػُ الّّوػػػػػػػّن وثجلػػػػػػػٕ  وا ِلػػػػػػػّٜم ِر

                                                 0 
 
ٞ ا لٌة النوػاهّةلمازعي ( طِؼ

آ
وؿى للًباِة ال

 
ة الفػؽ اال  .00( ص0000 )ِمان:قٝػ

لٌػػػػة الٜوّاهّػػػػة ص5
ث
لمازعي اال
 
ٍٝان "العِاهػػػػة الٜوّاهّػػػػة" بصح هػػػػمن 013( ا الن  .ٝػػػػٍبػ وماِٜػػػػٞ ٝ

 
؛ا
دِػػػػػػػػػػانمٍؿػػػػػػػػػػٍِة:

 
ض ال  ثصػِػ:ٖػػػػػػػػػػػاس الؾٍاح )دمفػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػعِن للجٍزِػػػػػػػػػػُ والجػزمػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػاِر
 .11 ص5( ج5111والوفػ 
ل5
 
لٌة الٜوّاهّة ص( ا
ث
 .057مازعي اال
رامّػػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػٍِة:9

ث
دِػػػػػػػػػػان( زػػػػػػػػػػاّٖػ ثاٝؾػػػػػػػػػػّعور "العِاهة اال

 
ض ال  ثصػِػ:ٖػػػػػػػػػػػاس ثػػػػػػػػػػاِر
 .052 ص5( ج5111الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للجٍزُِ والجػزمة والوفػ 

ّػػَ ِاٚة ( لٙع درؿت مؾببات المػض ُٖ الٜػجابات الٌٍّدِة والمؾّصّة المبٜػن من ٚبٞ الباشح ُٖ:ِص2
 .05-01ّػػَ ِاٚة الؾصػ بالًب ُٖ الصوارات الٙعِمة صُٖ:ِص
 .2: 5( شبٍٙؽ 7
 .01: 9( ِامٍس 1
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:"ازلػػػب ِلػػػّٜم ؿػػػّٗا ِوػػػجٙم لوٙمػػػة المّدػػػاؽ ٖجرجمٍّن إلػػػَ مػػػعهٜم ؛و(0)الػػػوٗؽ"
رؿػػٞ ٖػػُ وؿػػًٜم الٍبػػاء ٖجػػعٍّٖن بّػػع الّػػعو"
 
وًوػػاؾ رواِػػات ِعِػػعن ٖػػُ الٌّػػع .(5)وا

اهػػا زّػػعا ِػػن ًػػغا   ّٝػػٕ ان ابّمالػػٛ شػػاٝم معِوػػة الٙػػعِم ثٙػػع  بًػ
 
االِجٙػػاد إذ هٙػػػا

ن إبػػػاًّم 
 
زػار)ًػػُ معِوػػة بػػّن ٚػػادش وقػػٍر ٖػػُ ارض الوٙػػب( ٚػػع اؿػػجٍلَ ِلػػَ امػػػا
ٓلػ٘ 
 
ان الػب ا مػ الغي آوب الػب لغا ابجلَ هؾاء ابّمالٛ بٜارخة الّٙم:"ٝو

 
ؿارن اال

ن إبػػػاًّم"
 
طػػػ، ٝ(5)ٝػػٞ رشػػم ٖػػُ بّػػت ابّمالػػٛ بؾػػبب ؿػػارن امػػػا
 
 ٖػػُ ا
 
ّػػٕ ان .وهٙػػػا
ِوػػا ي 
 
بّػػي ٍِّٙب ّٖاٚبػػي هللا بمػػػض ِوػػاؿ ٖػػُ ا
 
وبػػّن ٚػػع آجمػػب بلٌػػة زوزػػة ا
 
را
قٌػ
 
طػت مٍؿػَ ٖابجاًػا (9)الجواؿلّة دا  ؿبّة ا

 
.والػب ٓوب ذات مػػن ِلػَ مػػِم ا
 ٝلػػػم 
 
ن ٍٝقػػػّة ٚاال:ا
 
بمػػػػض البػص:"اهجٙػػػعت مػػػػِم وًػػػارون مٍؿػػػَ لؼوازػػػي مػػػن امػػػػا
ِوػػا؟ ٖؾػػم
 
 لػػم ِٜلموػػا هصػػن ا
 
ٝػدػػػ الػػػب مٍؿػػَ وشػػعى؟ا

 
مػػا مٍؿػػَ ٖٙػػع ٝػػان ا
 
ُ الػب.ا

رض.ٖٙػػػاؿ الػػػػب شػػػاال لمٍؿػػػَ وًػػػارون 
 
شلمػػػا مػػػن زمّػػػُ الوػػػاس الػػػغِن ِلػػػَ وزػػػي اال

ومػِم:اذًبٍا اهجم الداخػة إلػَ طّمػة االزجماع.ٖموػَ خاخجٌم ٖوػؼؿ الػػب ٖػُ ِمػٍد 
ؿػػػػػػػػػصاب وشػػػػػػػػػٞ ِوػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػاب طّمػػػػػػػػػة االزجماع ٖواد، ًػػػػػػػػػارون ومػػػػػػػػػػِم ٖجٙػػػػػػػػػعما 

ن بّػػوٜم هبػػُ للػػػب ٖػػاهُ اٌٍػػػ لػػي بالػؤِػػا واٝلمػػي وشعًما ٖٙاؿ:اؿػػمّا ٝامػػُ ان ٝػػا
مػػّن ٖػػُ بّجُ لػػغلٛ اٝلمػػي 
 
ِاملػػي ًٜػػغا بٞ ًػػٍ ا
 
مػػا ِبػػعي مٍؿػػَ ٖلؾػػت ا
 
بالصلم.ا

ٍح مػػن ّٓػػػ الٔاز وِّػػاِن لػػٍرن الػب.ٖلمػػاذا زػ ػجمػػا ِلػػَ اهجٙػػاد  وزٌػػا لٍزي وبٍهػػ
ِبعي مٍؿَ؟واشجع ٓوب الػػب ِلٌّمػا خػم موػَ ِوٌما.ٖلمػا ارثّٗػت الؾػصابة ِػن 

ة االزجماع إذا بمػِم بػلاء ٝالدلذ ٖالجٗػت ًػارون ومٍؿػَ هصػٍ مػػِم وإذا ًػُ طّم
 ّٝػػػٕ هػػػػب الػػػػب زػػػّـ مملٜػػػة دمفػػػ٘ (2)ممػػػابة بػػػالبػص"

 
طػػػػ، هٙػػػػا
 
.وٖػػػُ رواِػػػة ا

را  
 
رادوا إلٙػاء الٙػبن ِلػَ الوبػُ الّفػُ:"وِوعما ثٙػع  زػّـ ا

 
رامّة بالّمَ ِوعما ا
ث
اال

بالّمَ.ٖوػػػبٌم الػػػب بػػالّمَ  هصػػٍ الّفػػُ لػػلَ إلػػَ الػػػب ٚا ا:الػػب ًػػغا الرػػّـ

 .07-09: 57( الوِّن 0                                                 
 .52: 57( الوِّن 5
 .03: 51( ثٍِٜن 5
ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػاطّػ بػػػػػػػػػػػػػػػػػّن المػجكػػػػػػػػػػػػػػػػػعات الكعِمػػػػػػػػػػػػػػػػػة والجػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرا ( ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػُ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؾ 9

 
 )لوػػػػػػػػػػػػػػػػػعن:دار ال
 .01مة ص؛ِصّػػَ ِاٚة الؾصػ بالًب ُٖ الصوارات الٙع551ِ( ص0031الا  
 .01-0: 05( الّعد 2
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راد داوود ان ِوٗػػغ اإلشمػػاء لجّػػعاد بوػػُ إؿػػػا ّ(0)اؿػػجرابة لػػعِاء الّفػػُ"
 
 ٞ.وِوػػعما ا

المػػػي الوبػػػُ زػػػاد الػا ػػػُ ِلػػػَ ِملػػػي الػػػغي ال ِبػػػػرى اال الٔػور؛واهػػػغرى بٍزػػػٍب اطجّػػػار 
و الًػػػاٍِن زػػػؼاء لمػػػا ٚػػػا  بػػػي 
 
و الصػػػػب ا
 
ٖاطجػػػار  اشػػػع، الٍّٙبػػػات الداث:المراِػػػة ا
لػػٕ  :ود الًػػاٍِنداو 

 
رؿػػٞ الػػػب وبػػاء ثٗفػػَ ٖػػُ ارض إؿػػػا ّٞ مػػات ّٖػػي ؿػػبّّن ا

 
"ٖا
 .(5)رزٞ"

 
بػاًّم الظلّو وغا لجي(  )لٍر  ثظّلّة لإ

 
مػػاض وثّػعًا ِٙابػا مػن هللا ِػن طًاِػا  ال صػ المّػتثجصعث وخا ٘ 
 
ِػن اال

ب 
 
البفػػػ بٞ ثٌػػعؼ إلػػَ ان ِػػجٌّ البفػػػ مػػن طًاِاًم:"لٙػػع ِاٚبجوػػا ٝمػػا ِّاٚػػب اال

بوػػػ
 
مػػػػاض المٌلٜػػػة والمراِػػػات ا

 
زّالوا]بٍاؿػػػًة[ اال
 
ي وزّلجوا هػػػؼداد شٜمػػػة طػػػاؿ ا

 .03-09: 7( اهَػ الوك الٜامٞ للػواِة ُٖ:الملٍؾ الداهُ 0                                                 
وؿ 5
 
ِا  اال
 
طبار اال
 
 .510؛اهَػ ٝغلٛ:ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص09-1: 50( ا
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وب ػػػة والؾػػػّٕ..."
 
 .وِجصػػعث هػػػك ّٝػػػٕ ان هللا ابجلػػَ الملػػػٛ البػػػابلُ(0)والًّػػـ واال
ولٜػػن ٖػػُ اشػػع الٜػجػػب الٌٍّدِػػة الموصٍلػػة وِػػعَِ ٝػجػػاب .(5)بٙػشػػة طبّدػػة هابٍها ّػػع
ؿباطولاِا 
 
الخوُ اال
 
وؿالٙػػن  َإلػِفػ الغي ِّػٍد ثارِظػي  ا

 
 ِػن  اال
 
ٚبػٞ المػّاد هٙػػا

طػثٗؾّػ 
 
ٝان الٌّػع الٙػعِم ِٙػٍؿ ان الظًّ ػة  ٖإذالؾبب المػض المؾلى من هللا  ا
  ٖإهوػػاثرلػػب المػض 
 
النهٙػػػا
 
ٍع ٖػػُ  اإلهؾػػانٖػهػػي هللا لصماِػػة  ان المػػػض ا مػػن الٍٚػػ
":
 
ِػػا ٖػػُ الظًّ ػة! ٖٗػػُ ولػػّة قػػمٍّن هٙػا
 
طػػُلػػباي ٝوػػت ّٓػػٍرا مػػن  ا

 
ٍِؿػػٕ الن  ا

بػػػػُ
 
  ا
 
ٝػدػػػػػ شبػػػػيا
 
مّػػػػػ الن إًاٝػػػػيموػػػػا زمّّا ّٖؼمػػػػت ٖػػػػُ ؿػػػػػي ِلػػػػَ  ا

 
الظًّ ػػػػة  ا

ِمػػػَبلّار)الفػػػًّان( 
 
ر، بمػػػّػثُ ٖلػػػم اِػػػع  ا

 
طػػػاّٖػػػي  ا
 
بػػػُولػػػم الػػػٗس  ا
 
)ثٗوػػػػّلي  ال

با والي(.ولٜن الي 
 
هٙغىبّح رؿٍلي  ا
 
مػن ِػعي... لٙػع ّٚػع الػػب ِػعي ورزلػُ وشػاؿ  ٖا
ِػػػػا ذلػػػػٛ الّمٞ ولمػػػػعن ؿػػػػػبّة  إثّػػػػانبّوػػػػُ وبػػػػّن 

 
لّموػػػػَ مفػػػػػلٍلة بّٙػػػػت ِػػػػعي ا ا

ت ان ما شمٞ لُ ٝان بؾبب ٍِؿٕ.لٌغا هعمت واؿجٔٗػت وثبػت  ثٙػِبا ولٙع ِٖػ
 .(5)باّٝا"

 
 )مظطٍطات ال صػ المّت(

ار )دمفػ٘:دار ٚجّبػة للًباِػة المّػت الومٍص الناملة لمظطٍطات ال صػػ( ّٓؼا ّٖػ  0                                                   ثػزمة:ؿػٌّٞ ٝز
 .995( ص5117جٍزُِ والوفػ وال
 .290( الممعر هٗؾي ص5
ض ـُ العِاهات المفػلّة( ٖػاس الؾٍاح 5  )دمفػ٘:دار الػشمن والفّطان الدوٍِة النٍهّة ولًٍت الجاِر

 .013( ص5119ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 
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 ٖػػػُ 
 
وان ٝاهػػػت   ِػػػن ثؾػػػلّى هللا االمػػػػاض ِلػػػَ البفػػػػ الػٌػػػع الرعِػػػعهٙػػػػا
 ٖػػُ اٚػػٞ ثٙػػعِػ ٖػػُ رواِػػة االدلػػة مصػػعودن للٔاِػػة و
 
ػِػػاهصن هٙػػػا والػػع   ِػػن الٙػػعِؽ ٝز
شوا المّمعان الغي ِاش ُٖ الٙػن االوؿ ٚبٞ المّاد وًٍ ٝاًن ٌِػٍدي ٖػُ ٌِػع ٍِ

ػِا ٝاهػػػت ِػػػاٚػا.وُٖ اشػػػع،  ػ الػواِػػػة ان الّمػػػابات زوزػػػة ٝز ًّػػػػودوس الٜبّػ.وثػػػٝغ
ى اهػػي  زبػا ّػػٞ الٙػػا م ٖػػُ شوػػػن هللا االِػػا  ٌٍػػػ مػػاؾ الػػػب

 
ػِػػا ٖػػُ الٌّٜػػٞ واهبػػا لٝؼ
رػُء الػب)الؾػّع المؾػّس(.ولٜن الٙػعِؽ ؿّػزؽ ابوا ِػعَِ ٍِشوا ِمٌػع الًػِػ٘ لم

ػِا قٛ ُٖ ٝا  الماؾ لغا ٖاهي الّب بالبٜم ولم ِّػع الّػي الوًػ٘ اال بّػع والدن  ٝز
:"لٜوٛ ؿجمػػػاب بػػػالظػس ٖػػػا ثٙػػػعر ِلػػػَ الٜػػػا  الػػػَ الّػػػٍ  الػػػغي ِصػػػعث ّٖػػػي ابوػػػي
ي والدن الًٗٞ( 
 
هٛذلٛ)ا
 
 .(0)ما اموت بٜامُ..." ال
 ّٝػػٕ ان هللا الجلمػػٍدوٖػػُ 
 
ًػػم مؾػػبب للمػػػضهٙػػػا
 
 ان    ًػػٍ ا

 
ٖٗػػُ رواِػػة هٙػػػا
ن ّٖػاهَ الملػٛ مػن 
 
ان المػػض قػعِع الٍيا ػٍن الممػػي بالرػغا  ٝو لاب الِٗػ

 
هللا ا
  مبػشػػػػة ال ثٍلػػػػٕ
ث
طػػػػػ، ان الػػػػػب ٓوػػػػب ِلػػػػَ الممػػػػػِّن (5)اال

 
 ٖػػػػُ رواِػػػػة ا
 
.وهٙػػػػػا

ٍن الممػي ان ِظػج بوػُ إؿػػا ّٞ مػن ممػػ إلػَ ارض  ن الِٗػ ٖابجاًم بالمػض لٖػ
لػػابت ٝوّػػان لغ

 
زؾػػا  الممػػػِّن ِلّلػػة م ذِػػة الموَػػػ وملّ ػػة بػػالٙػوح وا

 
ا:"ٓػػعت ا
.وِٗؾػػػ الجلمػػٍد الؾػػبب الػػغي مػػن ورا ػػي ابجلػػَ هللا الممػػػِّن (5)لصػػٍمٌم االلجٌابػػات"

ٖوّجٌم ممػا زّػٞ 
 
ػم وا هٌم ٝاهٍا ِربػػون اإلؿػػا ّلّّن ِلػَ ثوَّػٕ دوًر

 
بالٙػوح:"ال
ٞ الفػػػِػ ًػػٍ الػػغي ِؾػػبب المػػػض .لػػّؽ ٖٙػػى الّمػػ(9)دمػػا ٌم ملجاخػػة ثػػوٙى بػػالٙػوح"

ال وًػُ االمجوػاع ِػن 
 
لٍٖػة ِػن مؾػببات المػػض ا
 
بٞ ان الجلمٍد ِٙع  لوػا لػٍرن ّٓػػ ما

 ِػن ٚمػة الػابػُ هاشٍ  اهػي لمػا ٝبػػ ٖػُ الؾػن 
 
طّػى وهٙػا
 
و ثا
 
الّٙا  بالّمٞ المالس ا

لي 
 
لّمػػة وِوػػعما ؿػػا
 
ػػان زغِػػي مبجلػػَ بػػالٙػوح اال مؾػػَ هػػػِػا وبجػت ِػػعاى ورزػػاى ٝو

 
ا
مػػ بٜبػػ ثا

 
ػم اهػي رزػٞ لػالس لم ِصػاوؿ ان ِّلػٞ اال مّغى ِن ؿبب ًػغى البلػٍ، ٓر
و بٙواء هللا بٞ ٚاؿ:"ثػون ًغا ما اؿجرػرثي ِلَ هٗؾُ ولػم اٍلم.ٖٗػُ بّػن 

 
الؾن ا

ثُ ومّػػػُ خاخػػػٍن زصفػػػا مصمػػػا 
 
بُ امػا
 
ِػػػا  ٝوػػػت مػػػػثصا لػػػٍب بّػػػت هؾػػػّبُ ا
 
اال

 .995-995 ص؛اهَػ ٝغلٛ:ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة52-7: 0( اهَػ الػواِة الٜاملة ُٖ:لٍٚا 0                                                 
ِػػػػػػػػػػػبـ 5
 
 )دمفػػػػػػػػػػػ٘:دار ٚجّبػػػػػػػػػػػػة للًباِػػػػػػػػػػػة والوفػػػػػػػػػػػػػ الجلمٍد هػجػػػػػػػػػػػػاب الٌّػػػػػػػػػػػٍد المكػػػػػػػػػػػػعس( اشمػػػػػػػػػػػع ا
 .073( ص5117والجٍزُِ 
 .011( الممعر هٗؾي ص5
 .005( الممعر هٗؾي ص9
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ػة الًػِ٘:ِػا ر  ٓدوػُ! ٖٙلػت لػي ثػِػح بالم ن والظّػات ولاح بُ رزػٞ مػن ٚاِر
 
ابػُ ا
شمػػػػػاؿ ِػػػػػن 
 
ػػػػػت مػػػػػن ثوؼِػػػػػٞ اال مػػػػػػ وٖٓػ
 
رِدمػػػػػا اهػػػػػؼؿ شمٍلػػػػػة الرصاش.ٖلمػػػػػا ثػػػػػم اال

ٍع واإلِّاء.ٖارثمّػػت  لّٗػػت لفػػٍٙثُ وبلػػٍاي الػزػػٞ ؿػػٙى وًلػػٛ لفػػعن الرػػ
 
دوابُ ا

ما  ا لصالٛ لػّٜن ممػًّػ ِلَ زدجي ورشت اهجصب بمػارن وٚلت:الّّوان اللجان لم ثٚػ
 
 
ما البجػ مػُ الػػزلّن اللجػّن الّمَ والّعان اللجان ثلٜا ثا ِن مٍّهجٛ لػّٜن ممػًّػ

شرمجػػا ِػػن إٓاخجػػٛ.وٍٖؽ ذلػػٛ لػػم اٝػجػػٕ شجػػَ دِػػٍت بػػان ِمػػّب بػػعهُ بػػالٙػوح 
 
ا

لّمػػة" والمػض ٝمػػا ِجصػػعث ًػػغا الػابػػُ لػػم ِٜػػن مرػػػد ِٙػػاب بػػٞ وؿػػّلة لٔٗػػػان 
 
اال
هوُ مػػن طا 
 
مصػػَ"الػػغهٍب:"ال ِق ٔٗػػػ ذهبػػُ و ِق رزػػٍ ان 
 
ان .وِجوػػس مػػن الجلمػػٍد (0)لٌػػا ا

س 
 
موػٍن:"ُٖ را
 
س الؾوة الٌٍّدِة ٝمػا ِٙػٍؿ الػابػُ ا
 
مػاض ثٙػر ؿلٗا من هللا ُٖ را
 
اال

وامػػػػػؾ ثؾػػػػرٞ مػػػػن ِصّػػػػا ومػػػػن 
 
الؾػػػػوة ِٜػجػػػػب وُٖ ِػػػػٍ  الٔٗػػػػػان ِٙػر ازػػػػٞ ٝػػػػٞ ا

و 
 
ٍع ا و بػػػػػالر
 
و بالؾػػػػػّٕ ا
 
و بػػػػػالٔػؽ ا
 
ؿػػػػػماء مػػػػػن ِاٚػػػػػٍن شػػػػػجٌٗم بالوػػػػػار ا
 
ِمٍت.ا

و بالًاٍِن ٝلٌا معوهة لعِٛ"
 
ة هٌٗم ان هللا ِؾلى المػض ِن ُٖ شال.(5)الًّـ ا

رؿػػلٌا مػػُ ما ٜػػة الفػػػ ٖلم ِموػػُ المػػٍت ِػػن 
 
يػِػػ٘ ما ٜػجي:"مٌػػع ؿػػبا لٔوبي ا
 .(5)هٍٗؿٌم بٞ اؿلم شّاثٌم إلَ الٍباء"
مػػػػػػاضِلػػػػػَ ثؾػػػػػلّى  اإللػػػػػيبٙػػػػػعرن  الػػػػػػػب الكػػػػػعماءاِجٙػػػػػع 

 
ٖٗػػػػػُ هػػػػػك   اال

 ّٖػي:"لمّٔػ بػن إٚلّم إلَلٗا ُ)هؾبة 
 
ُ دمفػ٘( هٙػػا ِػغبن بػن  المٗان زوػٍب قػٚػ
طّػػػيٍٓث:لٙػػػع طػػػػج للبصػػػح ِػػػن 
 
لػػػّبُ ّٖا الػػػات اقػػػملُ بػشمجػػػٛ مػػػن طػج ا

 
 وا
ػةوثفػّػ الممػادر الّػبّػة ان .(9)بالّمَ من ِمصػٍ ًػغى الٜػجابػة" بًػ

 
ِوػعما  الصبفػُ ا
ًػٞ مٜػة لجػعطٞ 
 
ارثع طا با ِػن مٜػة بّػع ان ثٗفػَ بػّن زوػٍدى مػػض طًّػ ًلػٞ ا
بػي: هللا وشماِجي بّجي.وُٖ ًغا ٍِٙؿ ِبع هللا بن  الِؼ
رهٌم
 
لٗا لم ِ وبٍا ا
 
 ولم ِّّـ بّع اإلِاب ؿّٙمٌا  ؿجٍن ا
م ٚػبلٌم  (2)وهللا من ٖػٍؽ الّػباد ِّٙمٌػا   ٝاهت ِاد وزػًػ

 .571( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .575( الممعر هٗؾي ص5
 .21: 13( مؼامّػ  5
دِػػػػػػػػان( ٖػػػػػػػػػاس الؾػػػػػػػػٍاح "الّػب ٚبػػػػػػػػٞ اإلؿػػػػػػػػػا " بصح هػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػٍِة:9

 
ض ال  ثصػِػ:ٖػػػػػػػػػػاس ثػػػػػػػػػاِر
 .531 ص5( ج5111الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 

 .515( الممعر هٗؾي ص2
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زػػػؼاء  (0)ٖػػػُ إِػػػػان العِاهػػػة الؼرادقػػػجّةثٙػػػع  
 
 ٖػػػُ ا
 
لٍٖػػػة ِمػػػا هٙػػػػا
 
ثمػػػٍرات ما

مػاض.ٖٗػػػُ هػػػك
 
 مظجلٗػػػة مػػػن الصوػػػارات الٙعِمػػػة شػػػٍؿ ٚػػػعرن اإللػػػي ِلػػػَ ثؾػػػلّى اال
قػػػػار ٖاهػػػي 
 
هٌم ا
 
ذ، بػػػي وال
 
ِعا ػػػي الػػػغِن ِػومػػػٍن  إلصػػػاؽ اال
 
ِجصػػػعث زرادقػػػت ِػػػن ا

ذ، ببّجػػُ 
 
مػاض:"الػػغي ِػِػػع ان ِلصػػ٘ اال
 
ًِلػػب مػػن إلٌػػي اًػػٍرامؼدا ان ِبجلػػٌّم باال

ُّ ٖلجٍزي الفػ الغي طلٙي هصٍ هٗؾػي.ٖلّٜن  ِمالي الؾصػِة ِ خػ ٖ
 
ويّبجُ ال ثعع ا

صة ِػػػن زؾػػػمي ولٜن ال ثبّػػػع ِوػػػي ًػػػغا الفػػػػ هػػػع زؾػػػعى ٖلّبّع ًػػػغا الفػػػػ المػػػ
ٌِػػػػا الوػػػػاٍػ الَّػػػػّم"
 
مػػػػػاض ا
 
قػػػػػار بػػػػالمػض (5)اال

 
لٌػػػػة ٝاهػػػػت ثبجلػػػػُ اال
ث
.وِبػػػػعو ان اال
همػار الفػػ: والمٍت 

 
"ِجٙػع   ٖٙع ٝان ڤػثػاگوا الي الصػب اإلِػاهُ ِوفػ المػض بػّن ا

ؿ مُ مّدػا وراقوٍ. هصٍ لٍٗؼ الرّـ ڤػثػاگوا 
 
مػن الػغي ِظػٞ بٜلمجػي ٝاذبػا  وِؾا
ًِّػي المػػض والمٍت وشؾػب ِلَ 

 
مّدػا؟ ومػن الػغي ِوؾػَ راقػوٍ؟ًٍ ذاؾ الػغي ا
.ًػػػغا وِفػػػّػ ًّػػػػودوت إلػػػَ ان الٗػػػػس ٝػػػاهٍا ِّجٙػػػعون ان (5)الؾػػػلًة المموٍشػػػة لػػػُ"

مػػػػػاض ٝاهػػػػت ِٙابػػػػا ِوػػػػؼؿ بػػػػالمػء ان ارثٜػػػػب طًّ ػػػػة بصػػػػ٘ الفػػػػمؽ الجػػػػُ ٝػػػػاهٍا 
 
اال
 .(9)ِّبعوهٌا

اـؾجا النػجاب المكػعس للعِاهػة ( شٍؿ الجػزمة الٜاملة لومٍص االٖؾجا اهَػ:طلّٞ ِبع الػشمن)إِعاد( 0                                                 
 (.5113 )دمف٘:رواٖع للدٙاٖة والٗوٍن الؼرادقجّة
 .3: 97اؿوا ( 5ِ
 .91: 09( ِاقت 5
 .01( ًّػودوت ثارِض ًّػودوت ص9
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 )اللي مّدػا ثو ػح موي اقػة الفمؽ(

 

 
 ػار اللي اًٍرامؼدا ـُ بّػؿّ ٍلّؽ()ق
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ؽِػقاِجٙع  لٌة ٚع ارثبًت بالمػض بفٜٞ مباقػ مدٞ اإللػي  إن الإ
ث
بّن اال
بٍللػػٍ)
 
اهػػت لعِػػي الػمػػاح الٙاثلػػة ٖٜػػان ِؾػػبب Apolloا ( الػػغي ٝػػان الػػي المػػٍاِ٘ ٝو
وب ػػة والًػػاٍِن
 
اهػػت الػبػػة ارثمػػّؽ ثػػعَِ ؿػػّعن المػػٍت المٗاز  ٖٙػػع ٝاهػػت (0)اال .ٝو
ٗوػُ المٍاقػُ والبفػػ ثًل٘ ؿٌامٌا مػػاض الٗجاٝػة ٖجق
 
اهػت ًػغى .(5)ٖجٙجٞ وثػؿٞ اال ٝو

الػبػػػة ثمػػػٍر وًػػػُ شاملػػػة ٍٚؿػػػا ثٙجػػػٞ بوبالػػػي الوؾػػػاء الصٍامٞ دٖاِػػػا ِػػػن ِػػػغرِجٌا 
لٌةومن .(5)الظالعن
ث
هربػتالمػثبًػة بػالمػض الػبػة اِػِؽ)الوػؼاع( الجػُ  اإلٓػِّٙػة اال

 
 ا

ؿايّػشؾب 
 
 .(9)وٌا المػضِعدا من ٍٚ، الظػاب م اإلٓػِّٙة اال

 
 )اللي ابٍللٍ(

 .02( شؾن ٝماؿ الًب الممػي الٙعِم ص0                                                 
ؿػػػػػػػطٍر ( ٖػػػػػػػػاس الؾػػػػػػػٍاح 5

 
 )دمفػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػاء لؾػػػػػػػؼ غفػػػػػػػجار اللًٍة الموهدػػػػػػػة والػػػػػػػو الػػػػػػػعِن وال

 .555( ص5115العِن 
 .72( ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص5
ؿػػػػػػػػايّػ 9

 
لٌػػػػػػػػة واال
ث
دِػػػػػػػػانالٍّهاهّػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػٍِة:( ؼ.ٍّٓراهع "اال

 
ض ال  ثصػِػ:ٖػػػػػػػػػاس ثػػػػػػػػاِر
 .51 ص5( ج5112الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 
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 )الػبة ارثمّؽ(
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ن الٜػدّػػػػػ مػػػػن الفػػػػٍّب الٙعِمػػػػة ٝالبػػػػابلّّن و
 
هٌم قػػػػا
 
اِجٙػػػػع اإلٓػِػػػػ٘ قػػػػا
مػاض ٖٜػػػٞ طًّ ػػػة ِػثٜبٌػػػا الٗػػػػد ثػػػ دي إلػػػَ بوالصّدّّن بػػػان الظًاِػػػا ثؾػػػ
 
ب اال

طػػػ، 
 
و بفػػػور ا
 
و المػٍت ا
 
مػػا بػػالمػض ا
 
لٌػػة ومن خػػم ِٙابٌػا ا
ث
قػػظاص (0)ٓوػب اال

 
 ٖاال

ػػٍن زػِمػػة)الػػغِن ِٙ ّػػا:hybrisجٖػ  االؿػػجٌاهة الًا فػػة بصٙػػٍؽ الّٔػػػ()()وثّوػػُ شٖػ
وب ػة والّٙػم
 
مػاض واال
 
ن ثمػّبٌم بػاال
 
لٌة ثوؼؿ ٓوبٌا وثّػاٚبٌم ٝػا
ث
.وهّػػؼ (5)ٖان اال

ان المػػػػع ٝػػػان ِؾػػػمَ ِوػػػع الٍّهػػػاهّّن باؿػػػم المػػػػض المٙػػػعس الن الفػػػا ُ ِوػػػي اهػػػي 
 .(5)ِمدٞ الٔوب اإللٌُ
ؿػػايّػ الٍّهاهّػػ
 
مػػػاض ِلػػَ البفػػػػ ُٖٗ وثجصػػعث اال

 
لٌػػة اال
ث
ة ِػػن ثؾػػلّى اال
ؿػػًٍرن ثٙػػٍؿ ان اإللػػي 
 
ٚػػع  الجّجػػان بػومّدّػػٍس  زووسا

 
ٚػػػر مّاٚبػػة البفػػػ بّع ان ا
ًِاًػػػا للبفػ بؾػػػبب موػػػُ 
 
لٌػػػة وا
ث
ة الوػػػار مػػػن اال الوػػػار ِػػػن الرػػػوؽ  زووسِلػػػَ ؿػػػٚػ
مػػػ اإللػػي  زووسالبفػػػي وهجّرة لٔوػػب 

 
طّػػػ إرؿػػاؿ ٝارخػػة ِلػػَ البفػػػ ٖٙع ا
 
ٚػػػر اال
زؾػػػما وان ًِّّػػػي ٚػػػٍن مٌلٜػػػة ولػػػٍثا جٍس ان ِمػػػوُ مػػػن الملمػػػاؿ والمػػػاء ٗؾػػػًّ

بفػػػػػػػػػِا وان ِمػػػػػػػػوُ مػػػػػػػػن ٝػػػػػػػػٞ ًػػػػػػػػغا ِػػػػػػػػغراء ِٜػػػػػػػػٍن زمالٌػػػػػػػػا مؾػػػػػػػػاوِا لإللٌػػػػػػػػات 
ٓػػعٚت زمّػػُ المّبػػٍدات ًػػعاِاًا الظالػػة ِلػػَ المظلػػٍؽ الرعِػػع الجػػُ 

 
الظالعات وا
ٔػػعر ٖػػُ ٚلبٌا ووهػػُ ( وٚػػا  ًػػػمّؽ بٍهػػُ الظّاهػػة والPandoraؿػػمّت باهػػعورا)

طبػ 
 
و ٝمػػا ِٙػػٍؿ ًؼِػػٍد:"وا
 
  اإللػػيالٜػػغب ٖػػُ ٖمٌػػا ا

 
زووس ابوػػي ًّٗؾػػجٍس بػػان ِبػػعا

رضِملي وِظلى 
 
ن  اال

 
مُ الماء وان ِػوٗض ّٖػي لػٍت وٚػٍن البفػػ وان ِّمػٞ موٌػا امػػا
زمّلة لًّٗة الفٜٞ مصبٍبة الموَػ ثفبي ُٖ وزٌٌػا الػبػات الظالػعات وان ثّلمٌػا 

خّوػػاالػبػػة 
 
هػػٍاعوهؾػػذ  اإلبػػػنِمػػٞ  ا
 
وؾػػٍزات وان ثموصٌػػا الػبػػة اٖػودِػػت الّواِػػة الم ا
ؿػٌا 
 
قػارالٙاؿػُ واالًجمػا  الػغي ِوٌػٛ الّوٍ  واالقػجّاؽوثًٌّّا الرماؿ ِلػَ را

 
 وا

نِلَ ًػمّؽ 
 
ؿٌا ِٙا ال ِّػؼ الظرػٞ ويبّّػة طعاِػة...ا
 
يل٘...ِوُ ُٖ را

 
ِلػَ  وا
ن اؿم باهعورا)المموٍشة ٝٞ قُء(...".
 
رؿٞ ًغى المػا

 
ِة إلَ باهعورا ًع زووسبّعًا ا
طّػػي بػومّدّػػٍس ان ال ِٙبػػٞ ًعِػػة ؿػػّع (Epitheusابّدػػٍس)

 
م مػػن ثصػػغِػ ا  وبػػالٓػ

كّػػػػػػػة وروماهّػػػػػػػة( ٓػػػػػػػػِؽ ٝػػػػػػػٍبػ 0                                                  ؽِػ ؿػػػػػػػاطّػ اإ
 
ة الجػػػػػػػاِمؼ للًباِػػػػػػػة ا  ثػزمػػػػػػػة:ٓاهم العباغ )بٔعاد:قػػػػػػػٝػ
 .1-7( ص0039والوفػ 
 ثػزمػػة:رمؼي ِبػػعى زػزّؽ مػازّػػة:دمحم ؿػػلّم ؿػػالم )الٙاًػن:دار العِاهػػة الٍّهاهّػػة الكعِمػػة( ًػػ.ج.روز 5
 .52( ص0072هٌوة ممػ 
 .055( الممعر هٗؾي ص5
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شمػػ٘ ؿػػصػى زمػػاؿ باهعورا ٖاؿػػجٙبلٌا وزّػػٞ لٌػػا مٜاهػػا ابّدػػٍس االولمػػب إال ان 
 
اال

 لػػػػػوعوؽ 
 
ػِػػػػػة ٝبّػػػػػػن ثؾػػػػػمَ طًػػػػػا بػػػػػّن البفػػػػػػ وٚع شملػػػػػت باهػػػػػعورا بػػػػػغراٌِّا مًؼ
مػػػاض
 
ػِػػة ٖظػزػػت موٌػػا ا وب ػػة ٖوػػّّة اهجفػػػت ِلػػَ  باهػػعورا وٖجصت ًٓػػاء المًؼ
 
وا

رض
 
رضالمظجلٗػة ِاقػت ِلػَ  اإلهؾػان:"ولؼمن يٍِػٞ ٖػان ٚبا ػٞ اال

 
شػػن وبّّػعن  اال

ال ِػػػػػػن 
ث
مػػػػػػػاضوالممػػػػػػا ب والمجاِػػػػػػب  اال

 
ٚػػػػػػعار ًػػػػػػاالمؼموػػػػػػة الجػػػػػػُ ثرػ  واال

 
ِلػػػػػػَ  اال
ّت الًٔاء من ِلَ الرػن بّعٌِا  ن باهعورا ٖر
 
هفػت ٝػٞ  وبؾببٌا البفػ...ولٜن المػا
مػٞ ولم ِب٘ ًواؾ ؿٍ، اإلهؾانػزاِا ِلَ زمُّ بوُ ًغى المماِب وال

 
)ِٙبُ ٖػُ اال

الٌػػع  ًواؾ ثصػػت شاٖػػة الرػػن الٜبػػػ، العاطلّػػة ولػػم ِظػػػج مػػن  إلّػػيمصلػي(ال ِمػػٞ 
مػػػػا البّٙػػػػة الًٍٗػػػػة

 
ؿػػػػًٍرن مػػػػن ٚبػػػػٞ اإللػػػػي زووس(...ا
 
ػ اال وٚػػػػٕ ٝمػػػػا ثػػػػٝغ
 
)شّح اهػػػػي ا

رض ملّ ػػة بالفػػ
 
ػور وشجػػَ البصػػػ الًػػٍاِّن الٜػدػػار ٝاهػػت ثجرػػٍؿ بػػّن البفػػػ الن اال

ي يػِ٘)للظاص( ِمٜن موي الٌػب من إرادن اإللي زووس"
 
ِوا...ٖلّؽ ًواؾ ا
 
 .(0)ا

شمػػػػػػػع 0                                                 
 
لػػػػػػػي زووس مكعمػػػػػػػة ـػػػػػػػُ دراؿػػػػػػػة الغجكػػػػػػػاد بػػػػػػػؼووس شجػػػػػػػَ اهػػػػػػػمصالؿ ( ؿػػػػػػػامُ ؿػػػػػػػّّع اال الإ

ؿػػػػػػػػػػػايّػ إٓػِّٙػػػػػػػػػػػة ص052-059( ص0011 )بٔعاد:مًبّػػػػػػػػػػػة زامّػػػػػػػػػػػة بٔػػػػػػػػػػػعاد رومػػػػػػػػػػػا
 
-05؛ٍٝبػ ا

لظػػٍري مّرم 09
 
ؿػػػايّػ ج؛ا
 
؛قػػػابّػو وًوػػػعرِٜؽ مّرم 553؛الؾػػػٍاح لٔؼ ِفػػجار ص079 ص0اال
ؿايّػ  ص
 
 .510اال
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 )اللي زووس(



57 
 

لٜبػػ 
 
ثّؽ وًػٍ الػي هبػاثُ ارثػبى بػالمّبٍدن ا
 
 ان إلٌا ِعَِ ا
 
ؿًٍرن هٙػا
 
 ، ُٖ ا

ثػػّؽ ٝاًوػػا لٌػػا وٖػهػػت ِلّػػي ٚؾػػم 
 
ؿػػًٍرن ان ًػػغى الػبػػة اطجػػارت ا
 
ؿػّبّلُ ثٍٙؿ اال
ما شوح بّمّوي وثؼوج من ابوة الػي الوٌػػ ؿاهٔارٍِس هػػبجي ؿػّبّلُ الّغرِة وِوع

 .وُٖ رواِة ٍِهاهّة (0)بوٍبة من الروٍن ٝان من طالٌا ٍِٙ  بجفٍِي هٗؾي
 
 اطػػ، هٙػػا
بػػػعت ٝػػػٞ مػػػن لّؾػػػّب واّٖاهاؿػػػا بوػػػات ملػػػٛ ِػػػعَِ بػوثػػػٍس 

 
ِػػػع  اشجػػػػا  هصػػػٍ اهػػػي ا

طّػػػن إلػػَ مّػػاٚ
 
بجٌن بػػان إلػػابجٌن بمػػػض الجمدػػاؿ الظفػػبُ للػبػػة ًّػا ممػػا دٖػػُ اال
طػػغن بػػالجرٍؿ ًا رػػات
 
 قػػبي ِارِػػات طػػاؿ قػػٍارع البّلٍبػػٍهّؼ الرػػغا  والروٍن ٖا

ٖػػُ خموػػا باًَػػا لٙػػاء طعماثػػي  إذ ولػػم ِفػػٌٗن إال ثػػعطٞ الؾػػاشػ مّامبػػٍس بّػػع ان دق
هػيوشػّن ثٗػاطػ الفػاِػ الجػاٚػُ خػامّػِؽ .(5)يلب مّامبٍس خلح مملٜة بػوثػٍس

 
 با

ػػػػػػان ِػػػػػػعدًن ثٗػػػػػػٍؽ شجػػػػػػَ ِلػػػػػػَ المٍّز  ات)ربػػػػػػات المٍؿػػػػػػَّٙ والفػػػػػػّػ والٔوػػػػػػاء ٝو
 ان رزػػػا ِػػػعَِ .(5)ثؾػػػُ( اهؼلن ِلّػػػي لّوػػػة الّمػػػَ والػػػبٜم

 
طػػػػ، هٙػػػػا
 
ؿػػػًٍرن ا
 
وٖػػػُ ا
خّوػػا)Teriesiasثّػِؾػػّاس)

 
( وًػػُ ثؾػػجصم لغا Athênê( ٚػػع قػػاًع ذات مػػػن الػبػػة ا
طّػػن إال وٚػع وهػّت ٝػٌّٗػا ِلػَ ِّوّػي ٖؾػلبجي البمػػ

 
م ان ذهػب لم ِٜػن مػن اال  ٓر
طػػػػػ ِػػػػن ؿػػػػبب إلػػػػابة (9)ّػِؾػػػػّاس ال إرادِػػػػاث

 
طػػػػػ، ثًّػػػػُ ثٗؾػػػػّػا ا
 
ؿػػػػًٍرن ا
 
.وٖػػػػُ ا

لٌػة اإلٓػِّٙػػة 
ث
 زووسثّػِؾػّاس بػالّمَ ثٍٙؿ اهػي ذات مػػػن وٚػُ زػعاؿ بػػّن ٝبّػػ اال
ٝػدػػػػ اؿػػػجمجاِا 
 
ي مػػػن الروؾػػػّن ا
 
ٍع المجّػػػة الروؾػػػّة وا وزوزجػػػي ًّػػػػا شػػػٍؿ مٍهػػػ
طػ.
 
لػػت ًّػػا ِلػَ ٝػٍن الػزػٞ ِجلػغذ بػغلبالرماع مػن اال
 
لػػ ٖا

 
ن وا
 
ٝػدػػ مػن المػػا
 
ٛ ا
رزػا ِػعَِ ثّػِؾػّاس)وًٍ ٚػع ِػاش  زووسٖاؿػجعَِ اإللي زووس ِلَ ِٜػؽ ذلٛ 

ٝػدػػ الوػاس مٙػعرن ِلػَ 
 
هي ا
 
لة ال
 
ن بًػِٙة ؿصػِة(للٗمٞ ُٖ المؾا
 
ؿبُ ؿوٍات ٝامػا

هدٍي.وٚػػع شٜػػم 
 
ػي واال الصٜػػم ِلػػَ ذلٛ لٍٜهػػي ِػػاش الصّػػان الروؾػػّة بفػػٜلٌا الػػٝغ
ٝػدػػػػ اؿػػػجمجاِا مػػػن الػزػػػٞ بالّملّػػػة و  زووسثّػِؾػػػّاس إلػػػَ زاهػػػب 

 
ن ا
 
ٚػػػػر إن المػػػػا

ؿايّػ ج0                                                 
 
لظٍري مّرم اال
 
 .01 ص5( ا
ؿايّػ ج5
 
لظٍري مّرم اال
 
ؿايّػ الٍّهاهّة ص559 ص5( ا

 
لٌة واال
ث
 .25؛ٍّٓراهع اال

ؿايّػ الٍّهاهّة ص5
 
لٌة واال
ث
 .037  11( ٍّٓراهع اال
 )بّػػػػػػػػػػػػػوت:دار الوٌوػػػػػػػػػػػػة ِض الٍّهاهُ الػمػػػػػػػػػػػػػ الٌػػػػػػػػػػػػّالديالجػػػػػػػػػػػػار ( ِبػػػػػػػػػػػػع اللًّػػػػػػػػػػػػٕ اشمػػػػػػػػػػػػع ِلػػػػػػػػػػػػُ 9
ؿػػػػػايّػ الٍّهاهّػػػػػة  ص515( ص0017الّػبّػػػػػة 

 
لٌػػػػػة واال
ث
؛قػػػػػابّػو وًوػػػػػعرِٜؽ مّرم 22؛ ٍّٓراهع اال
ؿايّػ ص
 
 .529اال
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ن ثؾػّة موٌػا 
 
زػؼاء ٖجٜػٍن شمػة المػػا
 
الروؾّة وٚاؿ لٍ ِعت اللغن الروؾػّة ِفػػن ا
 .(0)وًوا خار ٓوب ًّػا وهػبت ثّػِؾّاس بالّمَوواشعن للػزٞ ٖٙى.
 

 
 )الػبة ًّػا(

ٍزس( بٍبلّػػػػػػٍس اوّٖعٍِس)اوّٖػػػػػػع( 0                                                   ثػزمػػػػػػة:خػوت ِٜاقػػػػػػة )الٙاًػن:الٌّ ة مؾػػػػػػض النا وات مّجػػػػػػامٍـر
شمع اإللػػػػػػػػي زووس ص35( ص0005الممػػػػػػػػػِة الّامػػػػػػػػة للٜػجػػػػػػػػاب 

 
؛الؾػػػػػػػػٍاح لٔؼ 95؛اهَػػػػػػػػػ ٝغلٛ:اال

 .599ِفجار ص
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ودِػػت ؿػػلة ِوػػع بوػػات ؿػػّٜػوب وشػمػػ
 
خّوػػا ا
 
 ان الػبػػة ا
 
ؿػػًٍرن هٙػػػا
 
ت ِلػػٌّن وٖػػُ ا

ٖجصٌػػػا وثصٍي ٖػػػُ داطلٌػػػا الًٗػػػٞ ارِٜػدٍهّػػػٍس ابػػػن اإللػػػي ًّّٗؾػػػجٍس.وان إشػػػع، 
طػػػػٍات
 
طػِػػػػان ًّػس   اال

 
ما االخوجػػػػان اال
 
مػػػػػ اإللٌػػػػة؛ا
 
ياِػػػػت ا
 
واؿػػػػمٌا باهػػػػعروزوس ا

وآاوروس ٖلم ثجمٜوا من الجصٜم ُٖ ٖوٍلٌما.ولٜن شالمػا ٖجصجػا الؾػلة هٗػثػا مػن 
ّٖػػَ ٝاهػػت ثصػػّى بالًٗػػٞ ال
 
ب؛ذلػػٛ ان ا خّوػػا بػػالروٍنالِػ

 
لػػابجٌما ا
 
وٖػػُ .(0)ٍلّع.ٖا

خوػػاء
 
ادِػػا  ا ػػٞ باٝر ٓػػٍ،مػػػور ًٚػ

 
خّوػػااوغ ابوػػة الّػػٍس ٝاًوػػة  ا

 
هربػػتوٚػػع  ا
 
لػػي ابوػػا ًػػٍ  ا
ثي ٖػُ مّبػع 
 
خّوػالػغا ٓوػبت  اإللٌػةثّلٍّّٗس ٖظبا

 
رؿػلتمػن زػػاء ًػغا الجػعهّؽ  ا

 
 وا

 ِػػػن هفػػػٍء ِاٚػػػة ٓػامّػػػة بػػػّن الػبػػػة اٖػو .(5)البلػػػع إلػػػَوبػػػاء 
 
ؿػػػًٍرن هٙػػػػا
 
دِجػػػُ وٖػػػُ ا

هربػت موػي ابوٌػا اِوّػاس)
 
( ولٜػن الػبػة Aeneasواِوظّؾّؽ الًػوادي وان الػبة ا

  ابوػي 
 
هٌػا ا
 
شع با
 
ٍح ال هعمت ِلَ إهٌا وًبت هٗؾٌا لبفػ ويالبت اِوظّؾّؽ باال ِب
هغرثػػي ان ًػػٍ بػػاح بؾػػػ ِاٚجػػي بٌػػا ؿػػجوؼؿ بػػي اقػػع الّٙػػاب.لٜن اِوظّؾػػّؽ هٙػػن 

 
وا

لػػػػػعٚا ي بمٔامػاثػػػػػي مػػػػ
 
لػػػػػابجي  زووسُ الػبػػػػػة ٖػمػػػػاى ٌِػػػػعى وثبػػػػػاًَ بػػػػّن ا

 
بمػػػػػاِٙة ا
يلٙػػت ِلّػػي هصػػا وطػػؼ 
 
طػػػ، ثٙػػٍؿ بػػان اٖػودِجػػُ ا
 
بػػالّػج وان ٝاهػػت ًوػػاؾ رواِػػة ا

، الػبػة ِارِػة
 
هػي را
 
ػان.(5)ِّوّي ؿلبي هّمة البمػ وًٜغا ٍِٚب بالّمَ ال المػّاد  ٝو
 ِلَ لمؽ اإللٌة ارثمّؽ ذات ٍِ  شّن ٝاها ِمارؿػان المػّع مّػا ٖػُ ٚع اورٍِن 
 
ثرػا
رض ٖلػػػػعغ ٝاشػػػػٞ ٚػػػػع  زؼ

 
ِػػػػػن ٍّٝس لػػػػغا اؿػػػػجعِت ارثمػػػػّؽ ِٙػبػػػػا ممّجػػػػا مػػػػن اال

لغي ٝػان لعِػي دٍِهّؾٍّس هّٗا ِلَ الملٛ دٍِن ا اإلليوُٖ الٍٝهّا هؼؿ .(9)اورٍِن
طجػانٍهّؾػٍّس بالمػٔػ، ٝارِػا ٌٖػعدت خاث بوات ٖآػ  دِ

 
ٝبػػ اال
 
ؿػوا بٜفػٕ  اال

مػػػػػػػػػ
 
لػػػػػػػػابٌماالّاٚػػػػػػػػة لٍالعًن  ا

 
خوػػػػػػػػاءودٍِهّؾػػػػػػػػٍّس بالروٍن. ٖا

 
 اإللػػػػػػػػيوزػػػػػػػػٍد  ا
 إلػػَاهػػًػ دٍِهّؾػػٍّس ؽ ِػػعاء هػػعى ٖٓدٍِهّؾػػٍّس ٖػػُ ثػاّٚػػا اٌٍػ الملػػٛ لّٜػػػ 
ِمػػػاؽخّػػػجؽ ٖػػػُ  إلػػػَالٗػػػػار واللرػػػٍء 
 
خوػػػاءالبصػ.ٖػػػُ ثلػػػٛ  ا

 
ؽ بصاقػػػّة  اال زج لّٜػػػٓػ

ؽ مػػػػن  اإللػػػػيدٍِهّؾػػػػٍّس مػػػػن البػػػػاطجّّن ٖػػػػُ الؾػػػػرن هجّرة ذلػػػػٛ شػػػػػ   لّٜػػػػٓػ
ّؽ ابوػػي در ِٚٙلػػي.وُٖ ٓمػػػن زوٍهػػي  اِػػاس.ولم ِٜػػن اؿػػجٙباؿ دٍِهّؾػػٍس جػػٞ لّٜػػٓػ
ٖوػػٞ
 
ٖػػُ الؾػػرن.ٌٖػب دٍِهّؾػػٍس  باإللػػيمػػن ٚبػػٞ بودّػػٍس ملػػٛ يّبة الػػغي زج  ا

ؿايّػ الٍّهاهّة ص0                                                 
 
لٌة واال
ث
 .27( ٍّٓراهع اال
 .073( الممعر هٗؾي ص5
 .505-505( ِلُ الجارِض الٍّهاهُ ص5
ؿايّػ الٍّهاهّة ص9
 
لٌة واال
ث
 .15( ٍّٓراهع اال
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 زبػٞ إلَهؾاء يّبة بالروٍن واهعّٖن  إلَ باإلهاٖةدون ِواء وابجلَ والعن بودٍّس 
ٚمػػنؿػػّدّػون شّػػح 
 
ان بودّػػٍس مػػن الًػػّـ بصّػػح  ا شٗػػات دٍِهّؼِػػة مّػبػػعن ٝو
مػيلص٘ بٌن ٖٙامػت 
 
رباجمؼِٙػي ب ا
 
ؿػان ا
 
اهػت ًوػاؾ ما طػػ، .ٝو
 
ؿػٜان  ثظػكمفػابٌة  ا
وػػػػٍا  ػػػػٍس الػػػػغِن ٖر ِوػػػػاآر
 
ػػػػٍا بٙعؿػػػػّة ا دٍِهّؾػػػػٍّس ٖٙػػػػع ٖٙػػػػعت الوؾػػػػاء  ان ِّجٖػ
ن  والدًػػػػػػػػػػػنِٙػػػػػػػػػػػٍلٌن ومٚؼ
 
الٍّٙبػػػػػػػػػػػات الجػػػػػػػػػػػُ اهؼلٌػػػػػػػػػػػا  والجٌمػػػػػػػػػػػًٍم.ومن بػػػػػػػػػػػّن ا

ٍمّوػػٍس ٝن خػػاث  دٍِهّؾػػٍّس واشعن قػػٌّػن زػػعا ثظػػك بوػػات مّوّػػاس ملػػٛ اٝر
طٍات
 
وػػػػػػن االقػػػػػػجػاؾ ٖػػػػػػُ اشجٗػػػػػػاالت  إهٌػػػػػػنٍّؿّب وارؿػػػػػػّب.وبما ٍن لد:الؾّا ٖر

ة.ولما لػم  دٍِهّؾٍّس ٚا  بؼِارثٌن مجظّٗا بمٍرن ٖجان قابة وشاوؿ ان ِٙوٌّن بٚػ
ؿػػعخٍر  إلػػَِورس ثصػػٍؿ ِلػػَ الجػػٍالُ 
 
اس ّػػوهمػػػ وشّن ارثّػػبن ٖٙػػعت بوػػات مّو وا
شعاًندرزة ٚامت  إلٍَِٙلٌن 
 
رباوًُ لٍّؿّب بجمؼِ٘ ابوجٌا  ا

 
 .(0)ابّعٌِ ا

 
 )الػبة اخّوا(

 .099-095( الممعر هٗؾي ص0                                                 
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 )ًػلو(
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 )دٍِهّؾٍس(

 
ٖايػػػٍن ثٙػػػٍؿ ان قػػػاِػا ِػػػعَِ 
 
وٖػػػُ رواِػػػة وردت ٖػػػُ مصػػػاورن ٖاِػػػعروس ال
 225-755( الػػغي ِػػاش ٖػػُ معِوػػة ًمّػػػا ٖػػُ لػػٙلّة)stesichorosؿجّؾػػّظٍروس)

ٚبٞ المّاد( والغي ٝػجػب ٚمػّعن بّوػٍان ًلّوػُ ذاٝػػا الٙمػة الجٙلّعِػة ِػن ًػػوب 
ٖايٍن ان ًغا الفاِػ ٖٙع بمػػى لغمػي ؿػلٍؾ ًلّوػُ:"لم ًلّوُ مُ بارِ
 
ؽ وٍِٙؿ ا

ِوجبي ؿجّؾّظٍروس الغي ٖٙع بمػى لغمي ًلّوُ ّٓػ اهي لم ِرٌٞ الؾػبب ٖػُ ذلػٛ 
بّات:
 
ؿػع بوَم اال
 
 مدٞ ًٍمّػوس إذ ٝان واؿُ الدٙاٖة ٖا
بُ  "ال لصة ُٖ ًغا الصعِح؟ٝا اهٛ لم ثٝػ
ؿٍ
 
 ار يػوادنالؾٗن المٙلّة ٝا ولم ثظًػي ِلَ ا
لّٕ ًػػػغا الجٜػػػغِب ِػػػاد إلّػػػي بمػػػػى"
 
.وًوػػػا بػػػا قػػػٛ ٝػػػان (0)وبّػػػع ان اهجٌػػػَ مػػػن ثػػػا

ٚػػٞ ثٙػػعِػ ٝػػان ٚػػع ٖٙػػع بمػػػى لػواِجػػي ٚمػػة ًػػػوب 
 
ٖايػػٍن ِّجٙػػع ان ًػػٍمّػوس ٝا
 
ا

ٖايٍن 0                                                 
 
و غن ا( ا

 
مّػن شلمُ مًػ )الٙاًػن:دار ٓػِب للًباِة لرماؿمصاور  ـاِعروس ا

 
 ثػزمة وثٙعِم:ا
 .23-21( ص5111والوفػ والجٍزُِ 
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لٞ إلٌة ٖػُ إؿػبارية؛ ًلّوُ مُ بارِؽ
 
ػدّػػ مػن   وبا قٛ ٝاهت ًلّوُ ثّع باال ٝو
ي
 
 .(0)ؿجّؾّظٍروس( الّٙاب المعن العورِة لٌغا شٞ بٌغا الفاِػ)ا

 
 )اـالطٍن(
 

لٌػػة وهجا رٌػػا الؾػػلبّة وٍِٙؿ ان 
ث
وِجصػػعث ًّػػػودوت ِػػن شػػاالت اهجٌػػاؾ لصػمػػة اال

مرمٍِػػة مػػن االؿػػّٜدّّن هٌبػػٍا مّبػػع اٖػودِجػػُ ٖػػُ ِؾػػٙان وهجّرة لػػغلٛ شلػػت 
لػػػػّبٍا بمػػػػػض ؿػػػػماى ًػػػػغا المػػػػ رخ بمػػػػػض الوؾػػػػاء

 
.وان (5)ِلػػػػٌّم لّوػػػػة اإللٌػػػػة بان ا
خّوّػػّن ٚػػع 
 
رؿػػلٍا اال

 
شػػاولٍا مػػػن اهجػػؼاع ثمدػػالّن إللٌػػّن مػػن معِوػػة إِرّوػػا بػػالٍٙن وٚػػع ا
م إهٌمػػػا ممػػػوٍِّن مػػػن  ثٍا بالجمدػػػالّن وٓر
 
وٖػػػعا ِلػػػَ ؿػػػّٗوة خاخّػػػة المرػػػادِٕ لّػػػا

وال 
 
خّوػػػا إال ان ِملٌػػػم ِػػػع طًّ ة ٖٙػػػع شػػػاولٍا ا
 
خّوػػػُ وبالجػػػالُ ٌٖمػػػا ملػػػٛ ال
 
طفػػػب ا

ٛ شػػػػاولٍا اهجؼاٌِمػػػػا بفػػػػعًما اهجػػػػؼاع الجمدػػػػالّن مػػػػن ٚاِػػػػعثٌما ولما ِرػػػػؼوا ِػػػػن ذلػػػػ
رض 
 
ػع واال بالصباؿ.ولٜن بّوما ٝاهت ًغى الرماِػة موٌمٜػة ٖػُ ِملٌػا إذ بالؾػماء ثِػ
ثؼلػػؼؿ ٖرن زوػػٍن الػزػػاؿ واطػػغوا ٖػػُ ٚجػػٞ بّوػػٌم بّوػػا شجَ لػػم ِبػػ٘ مػػوٌم شّػػا 

 .920( ِلُ الجارِض الٍّهاهُ ص0                                                 
 .30( ًّػودوت ثارِض ص5
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خّوا
 
 .با قٛ ثٙع  ًغى الػواِة لٍرن(0)ؿٍ، رزٞ واشع ِاد بمٗػدى إلَ ٖالّػ  مّواء ا
لٌة ِاٚبت زّعن ِن ا
ث
خّوا شجػَ وان ٝػان الجمدػالّن ِّػٍدان إلػٌّم لمّجٙع ٖاال
 
رزاؿ ا
الّٙػػػػػػاب لػػػػػػم ِٜػػػػػػن بؾػػػػػػبب الجمدالّن واؿػػػػػػجػدادًما بٞ  إن وِبػػػػػػعو ّٖلُبفػػػػػػٜٞ 

لٌة.وثجصػػػػعث رواِػػػػة 
ث
ملػػػػٛ إؿػػػػبارية  إنثٙػػػػٍؿ وبالًػِٙػػػػة الجػػػػُ ٍِمػػػػٞ بٌػػػػا ثمدػػػػاال اال

 بج
 
لػػػّب بػػػالروٍن إلػػػَ درزػػػة اهػػػي اطػػػغ ؿػػػّٜن وبػػػعا

 
ولػػػالي ٝلّػػػٍمّوّؽ ٚػػػع ا

 
ًّٙػػػُ ا
ػػػي  بوٗؾػػػي بادم بمٙعمػػػة ؿاٚي ومؾػػػجمػا ٖػػػُ ذِلػػػٛ شجػػػَ ولػػػٞ إلػػػَ ٖظغِػػػي خم وٝر
طّػا ولٞ إلَ بًوي وبّعًا مات.وِبعو ان الؾبب ُٖ ذلٛ ٝمػا ِٙػٍؿ 

 
وطالػثّي وا

ن 
 
ًّػػػػودوت اهػػػػي ٝػػػػان ِٙابػػػا بؾػػػػبب إٖؾػػػػادى ِػاٖػػػة دلٗػػػػُ وشدٌػػػػا ِلػػػَ الٜػػػػغب بفػػػػا
ػِبػي للٔابػة المٙعؿػة الٍاّٚػة ٖػػُ دِمػاراثٍس قػػِٜي ٖػُ الصٜم.وّٚػٞ اهػي بؾػبب ثظ

شمَ اإللٌجّن دِمّجػ وبّػؿٍّٗن ِوعما ازجاح الٍّؿّؽ وُٖ رواِة خالدة ثٍٙؿ اهي 
ٝػػان ِٙابػػا لػػي لجعهّؾػػي المٙعؿػػات ِوػػعما ٚػػا  بّػػع إشػػع، المّػػارؾ بإشوػػار مػػن ًػػػب 
ػػٍس المٙعؿػػة واطػػغ بجًٙػػٌّّم خم  ٍؿػػّّن والملجر ػػّن إلػػَ شمػػَ ٓابػػة آر مػػن االٓر

ٍس ًػػب اشػؽ الٔاب ٌٍػ بغلٛ ِع  اشجػامي للمٙعؿات.ٖبّع ازجّاح آر
 
ة هٗؾٌا ٖا

ٍؿػػّّن  ٍؿػػّّن إلػػَ الٔابػػة المٙعؿػػة وبّعان ِػػػؼ ٝلّػػٍمّوّؽ مػػن االٓر بّػػن االٓر
ؿػػما ٌم 
 
رؿػػٞ مػػن ِوػػادي ا
 
ؿػػماء بّػػن الػزػػاؿ الػػغِن الجر ػػٍا إلػػَ الٔابة ا

 
الٗػػارِن ا

هي ٚبن ٖعِجٌم وِعًٍِم للظػوج
 
م با طػ وِظبًػ
 
.وشّوما ِظػزٍن من واشع ثلٍ اال

مػػا مػػن 
 
مػ بغبصٌم وبٌػػغى الظعِػػة ثمٜػػن مػػن إطػػػاج طمؾػػّن رزػػا موٌم.ا

 
الٔابػػة ِػػا

قػػرار الٔابػػة لػػم 
 
ِػػة ٖٜػػػن ِمػػا ِرػػػي الن ٝػداٖػػة ا
 
ٍلػػٍا ٖػػُ الٔابػػة ٖلػػم ثٜػػن لػػعٌِم ا

قػرار 
 
طّػا ثؾل٘ اشعًم إشػع، اال
 
اٌٚم ُٖ الظارج.ولٜن ا ثمٜوٌم من رؤِة ممّػ ٖر
اٚي مػػػػػ وقػػػػاًع مػػػػا ِرػػػػػي ٖصػػػػغر ٖر

 
 لػػػػغلٛ لػػػػم ثّػػػػع الػػػػعٍِن للظػػػػػوج مٙبٍلة.ِوػػػػعًا ا
ٍٝا  الصًػػػػػػب وِفػػػػػػّلٍا الوػػػػػػار ٌّٖػػػػػػا 
 
ٝلّػػػػػػٍمّوّؽ الّبّػػػػػػع بػػػػػػان ِصًّػػػػػػٍا الٔابػػػػػػة بػػػػػػا

ؿ ٝلّػػٍمّوّؽ 
 
لؾػػوة اللٌػػب ثجمػػاِع ؿػػا
 
مػ وبّومػػا ٝاهػػت ا
 
إلشػاٌٚم.وثمػػت إياِػػة اال

ٍؿػػػػّّن مػػػػن ًػػػػٍ اإللػػػػي الػػػػغي ثٙػػػػُ الٔابػػػػة ٖػػػػُ شمػػػػاى؟ ٖٜػػػػان الرػػػػٍاب ًػػػػٍ  اشػػػػع االٓر
ٍس.و بٍللٍ لٙع ٓػرت بُ ِوعما آر

 
ِوعما ؿمُ ًغا االؿم لػخ ٚا ا:"ِا الي الوبٍءن ا

ٍس! إهوُ اِجٙع ان هبٍءثٛ ٚػع ثصٙٙت".ِوػع  ٚلت ان ِلُ االؿجّاء ِلَ )معِوة(آر
لػٕ مػن 
 
س ا
 
رؿٞ ٝلٍّمّوّؽ ٚؾما ٝبّػا من زّفي إلَ الٍين وذًب ِلَ را

 
ذلٛ ا

 .913( الممعر هٗؾي ص0                                                 
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وػٍا الؾػماح لػي طّػن ٍٚاثي إلَ مّبع ًّػا لجٙعِم الٙػابّن لٜ ن الٌٜوة ُٖ المّبػع ٖر
مػ 
 
بالّٙػػا  بػػغلٛ الن ثٙػػعِم الٙػػػابّن ٖػػُ ًػػغا المّبػػع ٝاهػػت مصػمػػة ِلػػَ الٔػباء ٖػػا
الّبّػػػع بػػػان ِرػػػػوا الٜػػػاًن بّّػػػعا ِػػػن المػػػغبس وان ِرلػػػعوى بالؾػػػّاط وٚػػػا  بجٙػػػعِم 
ٍؿػػػػػّّن ان زوػػػػػٍن  الٙػبػػػػان بوٗؾػػػػػي خم ِػػػػػاد بّػػػػػع ذلػػػػٛ إلػػػػػَ إؿػػػػػبارية.وِّجٙع االٓر

ٍٝي ثرػاًٌم.ُٖ شػّن ِّجٙػع ًّػػودوت ذاثػي  ٝلٍّمّوّؽ ومّججي إهما ٝاهت هجّرة ؿل
ان هٌاِة ٝلٍّمّوّؽ إهما ٝاهت ِٙابا من الؾماء لي ِلَ مػا ّٖلػي بفػػِٜي ٖػُ الصٜػم 
ٍؿػػّّن ًػػٍ المػػصّس (0)دِمػػاراثٍس الػػغي هٗػػاى مػػن إؿػػبارية .ؿػػٍاء ٝػػان اِجٙػػاد االٓر
  اِجٙػػاد م  
 
لػػّب ٝلّػػٍمّوّؽ بػػالروٍن ا
 
رطوػػا ًّػػػودوت ٖػػان الػواِػػة الػػغي بؾػػببي ا

ًِّػت لجٗؾػّػ ؿػلٍؾ ٝلّػٍمّوّؽ 
 
وال ان مظجلٕ الػواِات الجُ ا
 
بّاد مٌمة ٖا
 
ذات ا

المفّن ثٜفٕ ِن اهجٌاؾ واهس للمٙعؿات ؿٍاء ثظػِبي للٔابة المٙعؿة الٍاّٚػة 
ػػٍس المٙعؿػػة ومن خػػم  و إشػاٚػػي لٔابػػة آر
 
ٖػػُ شمػػَ اإللٌجػػّن دِمّجػػػ وبّػؿػػٍّٗن ا
شػػٍاؿ ّٓػػػ مٙبٍلػػة شؾػػب ٚػػٍاهّن اًاهػػة ٝػػاًن ًّػا وث

 
ٙػػعِم ٚػػػابّن ًػػُ ٖػػُ ٝػػٞ اال

طاٚػُ ثرػاى قػػِٜي ٖػُ الصٜػم 
 
مّبع ًّػا.ٝما ثٜفٕ ِن ؿلٍؾ ٝلّػٍمّوّؽ ّٓػػ اال

و 
 
ي ؿلٍؾ ٚع ِؾػلٜي اإلٓػِٙػُ هػع المٙعؿػات ا
 
مػ الغي ِفّػ إلَ ان ا
 
دِماراثٍس.اال

لٌة.
ث
ٚؾَ ٍِٙبة من اال
 
ِػاؼ الؾا عن ٚع ِصّ٘ بي ا
 
طاؽ واال
 
 هع اال
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كُ ًّػودوت(  )المورخ الؽِػ
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ِمٜػن ان هٌٗػػم مػن المػػادن المجػٍٖػن ان اإلٓػِػػ٘ اِجٙػعوا بمؾػػ ولّة الفػػّب 
وب ة بػّن 
 
ٌٍٝم ٖما ان ِػثٜب ملٛ ما إخم ثراى اإللًٍّة شجَ ثوجفػ اال ِن طًاِا مل
ؿػػايّػ اإلٓػِّٙػػة ثٙػػٍؿ إشػػعاًا 
 
 ِػػن ًػػغى المػػٍرن ٖػػُ ِػػعد مػػن اال
 
ٖػػاد الفػػّب وهٙػا
 
ا
رؿػػػػػػلت الؾػػػػػػّٗوٜؽ) ان الػبػػػػػػة ًّػػػػػػػا
 
ػػػػػػب مٜػػػػػػٍن مػػػػػػن Sphinxا ( وًػػػػػػٍ شّػػػػػػٍان مٝػ

ؿػػػع لّرلب الٍبػػػاء ِلػػػَ يّبػػػة ِٙابػػػا للمعِوػػػة ِلػػػَ ثمػػػػِٗات ملٌٜػػػا 
 
ن ويّػ وا
 
امػا
 .(0)الٍِس

 
 )ؿفّونؽ(

 
ؿًٍرن خاهّة ّٕٝ ٓوب 
 
بٍللٍِلَ  زووس اإلليوثجصعث ا

 
وبٍزِػعون وشٜػم ِلٌّمػا  ا
مػػػػػعن  (Laomedôn)ونيػػػػػوادن والػػػػػعطٍؿ ٖػػػػُ طعمػػػػػة ملٌٜػػػػا المّػػػػػع إلػػػػػَبالػػػػغًاب 
ان  إهفػػػاءِا .ًوػػػاؾ ِمػػػٞ بٍزِػػػعون ِلػػػَ  بٍللػػػٍاالؿػػػجصٜامات الًػوادِػػػة ٝو

 
ػػػَ  ا ِِػ
قػراروُٖ ممػات زبػٞ اِػعا الٜػدّٗػة   الدّػان الملّٜة ِلَ الموصعرات

 
.ومُ اهجٌػاء اال
ػػػػػن المّػػػػػعون ان ِػػػػػعُٖ  مػػػػػا لإللٌػػػػػّنالّػػػػػا  ٖر زًػ
 
المجٗػػػػػ٘ ِلّػػػػػي بػػػػػٞ ًػػػػػعد بًٙػػػػػُ  ا

ؿايّػ ص0                                                 
 
 .550(قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال
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ذهاًما.واهجٙاما لغلٛ هفػ 
 
 ا

 
رزاءوباء ُٖ  بٍللٍا
 
الباد واؿجعَِ بٍزِعون وشفػا مػن  ا
 .(0)البصػ ٖٙجٞ الػزاؿ ُٖ الصٍٙؿ
 

 
 )لمّعون ملم طػواد (

 
بٍللػػػٍ ٓوػػػبي ِلػػػَ 
 
وثجصػػػعث اإللّػػػاذن ِػػػن شالػػػة مفػػػابٌة إذ ثؾػػػػد ّٝػػػٕ ِوػػػؼؿ اإللػػػي ا
 االطّّن وؿلى ِلٌّم الٍباء هجّرة اًاهة اشع الٙادن االطّّن لٜاًوي:

بٍللٍ ابن 
 
  ولّجٍ لوٙمجي ِلَ الملٛ )آامموٍن(وسزو ا

ٍع ٖٗوُ الواس  هفػ الٍباء بّن الرم
بٍللٍ
 
ًان طػوؿُ ٝاًن ا
 
 الن ابن اثػٍِس)آامموٍن( ٚع ا
 شّن اٚجػب من ؿٗن االطّّن الؾػِّة
 لّٗجعي ابوجي وًٍ ِصمٞ ما ال ِصمَ من الٔوا م

و شػػػػب طػػػواد ِٜػػؽ وارهػػػػ ؛ر950( ِلُ الجػػارِض الٍّهػػاهُ ص0                                                 
 
ػػق والطػوادِػػٍن ا ؽِػ  ثػزمة:لػػػالس الإ
ؿػػػػايّػ الٍّهاهّػػػػة ص؛7( ص0031الجٍِرُ )بٔعاد:مًبّػػػػة االٚجمػػػػاد 

 
لٌػػػػة واال
ث
قػػػػابّػو ؛79ٍّٓراهع اال
ؿايّػ ص
 
 .505وًوعرِٜؽ مّرم اال
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بٍللٍ ِلَ مصٗة من ذًب  وبّن ِعِي 
 
وقصة ا
 
 ا
 ثوػع إلَ االطّّن الغي ِوػب ِن بّع 

ؿٌم الٙا عِن ابوُ اثػٍِس)آامموٍن ومّواوس(
 
 وِلَ را

ٌِا االطٍّن المعزرٍن
 
 ِا ابوُ اثػٍِس وِا ا
لٌة المؾجٍِة ِلَ االولمب
ث
 ٖلجمٜوٜم اال

 من معِوة بػِا )ملٛ يػوادن(لجٔومًٍا ولجَٗػوا بٍّدن ؿالم إلَ مٍيوٜم بّعًا
ِّعوا إلُ ابوجُ وطغوا الٗعِة
 
 ولٜن ا
بٍللٍ ابن ٖج
 
 الغي ِوػب ِن بّع زووسٍٜهٍا ٚع ٝػمجم ا

 ًلٞ االطٍّن زمّّا مٍاّٖٙن ِلَ ان ِٜػ  الٜاًن وث طغ الٗعِة المبٌػن
 لٜن ًغا لم ٌِعئ ٚلب آامموٍن ابن اثػٍِس
مػى بمػامة شاؿمة:
 
 بٞ يػدى بٙؾٍن وا

ٌِا الّرٍز ٚػب ؿٗووا الظاوِة
 
راؾ خاهّة ا
 
 ال ثعِوُ ا
الن وال
 
 ا
 
طػ، إلَ ًوا ٖا ثجلٜا
 
 ثّع مػن ا

وقصة اإللي بّع الٍّ 
 
 طفّة ان ال ِصمّٛ لٍلراهٛ وال ا
ان ما ؿجفّض ِّع الٗجان وؿِػ
 
 لن ا

ٍس بّّعا ِن مٍيوٌا  ُٖ بّجُ ُٖ آر
وُ ٖػاقُ  وًُ ثٜعح ِلَ الوٍؿ وثفاٝر
ماها لٛ
 
ٝػدػ ا
 
الن وال ثدّػ ٓوبُ ٖغلٛ ا
 
 ٖلجغًب ا

ٍبا  ولما ٖػغ من ٝامي اهماع الّرٍز مِػ
 بجّع بممت ِلَ قاي  البصػ المٌمٌموا

 واؿجٔػؽ الّرٍز ُٖ لاثي وًٍ ِمفُ وشّعا
بٍللٍ الغي شملجي لّجٍ ذات الفّػ الرمّٞ)ٚاؿ(:

 
 للملٛ ا

 اؿمّوُ ِا ذا الٍٙس الٗوّة ِا من ثٗػض ؿلًاهٛ ِلَ
ّا المٙعؿة ِا من ثٗػض ؿًٍثٛ الٍِٙة ِلَ ثّوّعوس   طػِؽ ٝو
بٍللٍ( إهوُ بوّت مّبعؾ ان ٝان ٚع ؿػؾ ِا ؿّمدٍّس)اؿم
 
 ٚعِم ال
ٖظاذ الؾمّوة
 
ت اال شٚػ
 
 وان ٝان ٚع ؿػؾ إهوُ ٚع ا

ثوػع إلّٛ بٌا
 
بة الجُ ا  للّرٍؿ والجٍّس ٖصٙ٘ لُ ًغى الٓػ
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 لّعُٖ العاهاهٍّن خمن دمٍُِ الموٌمػن بّٗٞ ؿٌامٛ
بٍللٍ
 
 ًغا ما ٚالي ُٖ لاثي وٚع ؿمّي ٍِٖبٍس ا
 ٖوؼؿ ِبػ ٚمم االولمب والٔوب
واهجي المًٔان ِلَ ٝػجّٗيِجػع ٚل  بي وًٍ ِصمٞ ٍٚؿي ٝو

 والؾٌا  ثملمٞ ٍٖؽ ٝػجُٗ اإللي الؾا ػ بٔوب 
يل٘ ؿٌما
 
ُ ِلَ مبّعن وا  زاء ٝما ٌِبى اللّٞ وٝر
ّبا  وشّن اهبن الٍٙس الٗوّة ٝان المٍت ًر
يل٘
 
 لص٘ ُٖ البعء بالبٔاؿ والٜاب الٌا مة خم ا
هٗؾٌم وهػبٌم
 
 ؿٌما قارطا ِلَ الػزاؿ ا
زرت
 
 هّػان شػؽ المٍثَ)بؾبب الًاٍِن(دون ثٍٕٚ وثا

ِا  والرّـ ِػهة لؾٌا  اإللي"
 
 .(0)ثؾّة ا
با قٛ ثٜفٕ رواِة اإللّاذن مٗاًّم مٌمػة ٖػُ الٜٗػػ اإلٓػُِٙ ٖآػامموٍن  

 ِلػػَ اًاهػػة اإللًٍّػػة 
 
بٍللػػٍ ٖصؾػػب بػػٞ اهػػي ثرػػػا
 
ًوػػا لػػم ِٜػجػػٕ باًاهػػة ٝػػاًن اإللػػي ا
ِلن بمػا
 
بٍللٍ ٖٙع ا
 
ثػاى خاهّػة ٖاهػي شجػَ المجمدلة باإللي ا

 
شة ان الٜاًن طػوؿػُ ان ا
اإللػػي لػػن ِػػجمٜن مػػن شماِجػػي مػػن ٓوػػبي ومُ ذلػػٛ ِمٜػػن ان هجؾػػاءؿ اهػػي ٝػػان مػػن 
بٍللٍ ان ِٜػجُٗ بمّاٚبة آامموٍن شؾب الؿّما وان االطّػّن ٝػاهٍا 

 
الممٜن لإللي ا

ػػم إهٌػػػ لة الٗعِػػة ٖلماذا ِوػػؼؿ اإللػػي ٓوػػبي ِلػػٌّم ٓر
 
ِلوػػٍا مػػٍاٖٙجٌم ِلػػَ مؾػػا
 
م ٚػػع ا

 الٙا ػػٞ ان الوػػاس مؾػػ ٍلّن ِػػن 
 
بػػِ ّن مػػن ذهػػب اًاهػػة اإللًٍّػػة؟ ًوػػا ِٜمػن المبػػعا

ػػم مػػٍاٖٙجٌم ِلػػَ الٗعِػػة إال إهٌػػم لػػم  ٌٍٝم ٝمػػا ٌٖمػػي اإلٓػِ٘ ٖػػاالطّّن ٓر طًاِػػا ملػػ
ٚٞ ثٙعِػ 
 
آامموٍن ِوعما ٚا  بّواد ِلَ الجمػؼ ّٓػ الا ٘ من ِّلوٍا اِجػاهٌم ٝا
 اهٍا ِؾجصٍٙن الّٙاب ٝما ِظبػها ًٍمّػوس.باًاهة اإللًٍّة لغا ٖببؾاية ٝ

لّاذ ( ًٍمّػوس 0                                                  بٍ ٍبُ:دار ٝلمة للًباِة الإ
 
 .25-0: 0( 5110 ثػزمة:ممعوح ِعوان )ا
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ولئم الغِن ولفٌم ًٍمّػوس(

 
 )مكاثلٍن ِفابٌٍن ا

 
شػػب ٖجػػان ثػػعَِ بؾػػاماث ابوػػة ٝػوثٍِػػٍس ملػػٛ 

 
بٍللػػٍ ا
 
ؿػػًٍرن ّٝػػٕ ان ا
 
وثجصػػعث ا

ؿػػػًٍرن ان الٜػػػاب الجٌمػػػت لّوػػػٍس وشػػػّن 
 
هرػػػب موٌػػػا لّوػػػٍس وثٙػػػٍؿ اال
 
ػػػٍس وا آر

لػػػػػػابٌا الصػػػػػػؼن وٖوػػػػػػصت
 
 ا
 
بٍللٍ ٖٙجلٌػػػػػػا  ؿػػػػػػمّت بؾػػػػػػاماث الوبػػػػػػا

 
مػػػػػػػ ِاٚجٌػػػػػػا بػػػػػػا
 
ا

ّػػػػػػب لػػػػػػم ِوجػػػػػػي إال بّػػػػػػع هٗػػػػػػُ  بٍللػػػػػػٍ المعِوػػػػػػة بٍبػػػػػػاء ًر
 
والػػػػػػعًا وِلَ الٗػػػػػػٍر ابجلػػػػػػَ ا
 .(0)ٝػوثٍٍِس
وشػعًا ٖصؾػب بػٞ  اإللٌػُطًّ ة الملٍؾ لم ثٜن ثرلػب الٔوػب  إنِبعو 
شّاهػػا
 
ي طًّ ػػة شجػػَ  ا
 
 ِػػن ا
 
وب ػػةِػػادي ٚػػع ثرلػػب  إلهؾػػانهٙػػػا

 
ِلػػَ البفػػػ:"ولٜن  اال

ول ػػػػٛ
 
ِمػػػػاؿمارؿػػػػٍن الّوػػػػٕ الػػػػغِن ِ ا

 
زووس المصػػػػّى بٜػػػػٞ  اإللػػػػيالٙؾػػػػٍن ٖػػػػان  وا

قػػُء...ٚعر ٍِٙبػػة.وٓالبا مػػا ثٙاؿػػُ معِوػػة بٜاملٌػػا هجّرػػة ارثٜػػاب قػػظك واشػػع ٌّٖػػا 
و ِٙجػؼ 
 
ِمػااللغهب ا
 
ي  ا

 
زووس( ِوػُ المجاِػب  اإللػيٖاؿػعن طبّدػة.وابن ٝػوهػٍس)ا

ٍع والًػػػػػاٍِن ؿػػػػػٍِة وبػػػػػغلٛ ِٗوػػػػػَ البفػػػػػػ...من زٌػػػػػػٍد  زووس ِلػػػػػَ الوػػػػػاس والرػػػػػ

ؿايّػ الٍّهاهّةٍّٓرا ( 0                                                 
 
لٌة واال
ث
 .77-72 صهع اال
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 ُٖ وهصن .(0)المجٍاللة..."
 
ؿًٍرن ِن ًغى الصّٙٙة إذ ثٍٙؿهٙػا
 
)ٝان دبا مػوها إن ا
ٚػػػ، اثّٜػػا وذات ِػػٍ   إهصػػاءٝػػان ِجرػػٍؿ بصػِػػة ٖػػُ  الػػعب شٍّاهػػا مٙعؿػػا الرثمػػّؽ(
طٍثٌػػامػػؼؽ ٖجػػان بمظالبٌػػا ٖٙجلػػي 
 
رؿػػلت.وُٖ ٓمػػػن مػػن الٔوػػب ا

 
ارثمػػّؽ وبػػاء ٚاثػػٞ  ا

خّوا إلَ
 
 .(5)ا
لٌػػة اإل
ث
لٌػػة البػػابلّّن ثصاؿػػب اإلهؾػػان ِلػػَ لػػم ثٜػػن اال

ث
ٓػِّٙػػة مدلٌػػا مدػػٞ ا

طًاِػػاى المٙمػػٍدن ٖصؾػػب بٞ إهٌػػا ثوػػؼؿ ِٙابٌػػا ِلػػَ ثلػػٛ الظًاِػػا الجػػُ ٚػػع ِػثٜبٌػػا 
ودِب)
 
بػػػػاى Oedipusاإلهؾػػػػان ِػػػػن ّٓػػػػػ ٚمػػػػع ٖا

 
ؿػػػػًٍرن الٍّهاهّػػػػة ِٙجػػػػٞ ا
 
( ٖػػػػُ اال

ٍٝاؿجا من ّٓػ ان ِّػؼ لػلجي بٌمػا ومُ ذلػٛ ثرجػاح مع مي ز
 
ِوػة الٍِس وِجؼوج ا
وب ػػػػػة ٖوػػػػّّة خّ

 
ًلٜػػػػػت البفػ بػػػػّؽ ٝػػػػػٍارث ِػػػػػعن موٌػػػػػا ا
 
ؿػػػػػلًجٌا ربػػػػػات االهجٙػػػػػا  ا
زابػػػت ان الممػػػا ب لػػػن ثجٍٚػػػٕ شجػػػَ االرِوّات 

 
وِوػػػعما اؿجفػػػّػت ٝاًوػػػة دلُٗ ا
ًٞ خّبّؽ بًػد ٚاثٞ الٍِس المرٌٍؿ من المعِوة

 
 .(5)ٍِٙ  ا

 
 )اودِب والؾفّونؽ(

شمع اإللي زووس ص0                                                 
 
 .053( اال
ؿايّػ الٍّهاهّة  ص5
 
لٌة واال
ث
 .19( ٍّٓراهع اال
ؿػػػػػػػػػػايّػ ج5
 
لظػػػػػػػػػػٍري مّرم اال
 
ؿػػػػػػػػػػايّػ الٍّهاهّػػػػػػػػػػة ص؛13 ص0(ا

 
لٌػػػػػػػػػػة واال
ث
قػػػػػػػػػػابّػو ؛031ٍّٓراهع اال
ؿايّػ ص
 
 .005وًوعرِٜؽ مّرم اال
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مػػػػػػاض للبفػػػػػػ شجػػػػػَ وان لػػػػػم
 
لٌػػػػػة اال
ث
ثٜػػػػػن ًوػػػػػاؾ طًّ ػػػػػة  وٖػػػػػُ شػػػػػاالت ثػؿػػػػػٞ اال

لّب 
 
ًٞ طٍّس وٖعا إلَ مّبع دلُٗ مٍٜن من ما ة قاب ا

 
رؿٞ ا
 
ة ّٖوعما ا مٙجٖػ

ػػان ذلػػٛ مػػن لػػوُ  خماهّػػة وثؾػػٍّن بالًػػاٍِن ولػػم ِػػوذ مػػوٌم ؿػػٍ، اخوػػّن ٖٙى ٝو
لٌػػػة ِلَ شػػػع ثّبّػػػػ ًّػػػػودوت
ث
ؿػػػًٍرن ان الػبػػػة ؿػػػّػِؽ)دِمّجػ( مػػػن (0)اال

 
ػ ا .وثػػػٝغ
هؼلت ِلَ الٗاشّن ٖػُ  ٖػط شؼهٌا ِلَ ابوجٌا بّػؿٍّٗهُ الجُ
 
طًٌٗا اإللي ًادِؽ ا
 .(5)الًاٍِن لٙلّة ِوعما ٝاهت ًواؾ ثبصح ِن ابوجٌا 

 
 )الػبة دِمّجػ(

 .953( ًّػودوت ثارِض ص0                                                 
 .052وات ص( اوّٖع مؾض الٜا 5
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 )الػبة بّػؿّفٍهُ(
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 ان الػبة ًّػا ٚع 
 
لابتوهٙػا
 
دٍِهّؾٍّس بالروٍن لٜن  اإلليٓػِمجٌا ؿّمّلُ ابن  ا
معىالمػض لم ًِٞ 
 
وها الؿجفػارن الٜػاًن دود إلَوبّٔة الفٗاء ذًب دٍِهّؾٍّس  ا
رؿػػلتٝمػػا ان ًّػػػا .(0)ًوػػاؾ
 
ؿػػًٍري البًػػػٞ  إلػػَ ا
 
ػػٞ ِٗػِجػػة الروػػٍن بؾػػػبب  اال ًٚػ
مػػػيٝػاًّجٌػػػا لػػػي الن 
 
ٖٙعثػػػيالمػػػعٍِن لّؾػػػا الجُ  زووسالٜمػػػّن ٓػِمجٌػػػا وِفػػػّٙة  ا

 
 ا

والدىهٍبػػػات زوٍهػػػي لػػػم ِجّػػػػؼ ِلػػػَ  إشػػػع،ِٙلػػػي.وُٖ 
 
والدوشؾػػػبٌم  ا
 
ٍِرِؾػػػجٍس  ا

طّي
 
مٌمٖغبصٌم مُ  ا
 
خو.(5)ا
 
خّوػا لػّب ِلّػي وا

 
اء شمار مّوٍس ملٛ ٝػِت لمعِوػة ا
ا لػػػغا الػػػػجمؽ مّوػػػٍس مؾػػػػاِعن  ؿػػػػٍاًر
 
ؿػػػػايّػ  زووساٚجصػػػا  ا

 
الػػػغي ٝػػػػان شؾػػػب اال

خّوا بٍباء
 
 .(5)والعى ٖابجلَ ا
ي الٌا ذ الدػػػػػػا ػ((Rudraهّػػػػػػػؼ ان اإللػػػػػػي رودرا) الٌوػػػػػػعٖػػػػػػُ 

 
ٝػػػػػػان رب  )ا
شّاهػا قػًّ
 
ِوػا وِع ا
 
ب وًٍ الي المػٍثَ ا ان مػاًػا ٖػُ الّالٗة والربٞ المِػ اها ٝو
بٍللػػػٍ ٝاهػػػت ؿػػػٌامي ثصمػػػٞ المػض
 
ِوػػػاالػماِػػػة وًٍ ِلػػػَ ٓػػػػار ا

 
ػػػان رب الفػػػٗاء ا   ٝو
.وًٍ شػػػارس الًّٙػػػان وًٍ ٖػػػُ الٍٚػػػت هٗؾػػػي مػػػن لٍٜهػػػي ِػػػجصٜم بالوباثػػػات الًبّػػػة
وب ػػةِػمٌّػػا 
 
ٌٍ ِمدػػٞ ٚؾػػٍن الًبّّػػة ّٓػ اهػػي ال ٍِزػػع لٌػػغا اإللػػي ثفػػظّك ٌٖػػٍ  ٖباال
 .(9)الي ّٓػ موٍَر 

ؿايّػ الٍّهاهّة ص( 0                                                 
 
لٌة واال
ث
 .095ٍّٓراهع اال
 .075( الممعر هٗؾي ص5
 .031( الممعر هٗؾي ص5
شمػػػػػػػػع 9
 
ـنػػػػػػػػار الفػػػػػػػػػ والفػػػػػػػػّطان( ؿػػػػػػػػامُ ؿػػػػػػػػّّع اال

 
ولػػػػػػػػَ ل

 
لػػػػػػػػٍؿ ال

 
 )بٔعاد:مًبّػػػػػػػػة زامّػػػػػػػػة ال
ٍّٝػػػػػػػػػػػت ؛53( ص0011بٔػػػػػػػػػػػعاد  .س.ب
 
دِػػػػػػػػػػػانا

 
 ثػزمػػػػػػػػػػػة:رها ؿػػػػػػػػػػػامُ الظـ )شلػػػػػػػػػػػب:دار مكارهػػػػػػػػػػػة ال
ض ؛زػػػػػػػػػػٍن ب.هٍس "العِاهػػػػػػػػػػة الٌوعوؿػػػػػػػػػػّة" بصح هػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػٍِة:12الػهػػػػػػػػػػٍان با.ت( ص ثػػػػػػػػػػاِر

دِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان
 
 ثصػِػ:ٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الؾٍاح )دمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعِن للجٍزِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ال
.س.مٍّٔلّٗؾػػػػػُٜ 01 ص9( ج5117والوفػػػػػػ 
 
لٌػػػػػة والػػػػػعِاهات؛ا

آ
ؿػػػػػػار ال

 
 ثػزمة:شؾػػػػػان مّظا ّػػػػػٞ ا
ًوػػعرِٜؽ مّرم قػابّػو و؛001( ص5111إؿصاؽ )دمفػ٘:دار ِػاء الػعِن للوفػػػ والجٍزِػُ والجػزمػة 
ؿايّػ ص
 
 .557اال
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لي رودرا()لٍر    ثظّلّة لالإ
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اهػػػت الػبػػػة ؿػػػّجاال) ( ربػػػة مػػػػض الرػػػعري وذات مػػػػن ٓوػػػب ِلٌّػػػا Sitalaٝو
ربػػػاب الؾػػػاًٚة Kailasaاإللػػػي ّٝاؿػػػا)

 
طػزٌػػػا مػػػن الروػػػة وبػػػغلٛ لػػػارت مػػػن اال
 
( وا

ى ِن إطػازٌا ًػٍ إهٌػا ٚػغٖت بٙادثٌػا الغًبّػة 
 
ما الؾبب الغي هٙػا
 
المٔوٍب ِلٌّا.ا
 .(0)ٚػوشا دامّة ( وؿببت ليShivaِلَ اإللي قّٗا)

 
 )الػبة ؿّجال(

 
ِواوِػثبى المػض 
 
ؿػًٍرن ان مػِجٍّ)المػٍت( ٚػع  إذبػاًما  باإلليُٖ الٌوع  ا

 
 ٖػُ ا
 
هٙػا
ؿػي 
 
ػٍر اللٍثؽ وِػثػعي خّابػا  إٝلّػٞطػج من زؾع بػاًما ُٖ لٍرن الي ِلَ را مػن ًز
شمػػػشمػػػاء داٝوػػة ٖاللٍن 
 
مػػػىٖػػُ الٌوػػع ًػػٍ رمػػؼ المٍت.وِوػػعما  اال

 
ِٙجػػٞ  بػاًمػػا ان ا

ولَ ص0                                                 
 
لٍؿ اال
 
شمع اال
 
 .53( اال
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تالٜا وػػات الصّػػة الن الوػػاس ٝػػاهٍا طػػاؿ الّمػػػ الػػغًبُ طالػػعِن ال ِمٍثػػٍن 
 
 ٖػػامجا

رض
 
لّّّٗي من ًغا الّبء المػِػ ولٜن بػاًمػا ٝػان  إلّيبٌم اطغ ِبُٜ وِجوػع  اال
مالارما ٖػُ مٍٚٗػي.
 
ٍع المػٍت مػِجّػٍ ٖٙػع زمٌّػا ٖػُ ٝػٗػي وثصٍلت  ا مػػاض إلػَدمػ

 
 ا

 .(0)ثٙجٞ البفػ ُٖ المٍِع المٙػر 

 
 )اللي بػاًما(

ؿايّػ ص0                                                 
 
 .531( البّعِٞ ؿصػ اال
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طاّٚػػةثمدػػٞ الظًّ ػػة ؿػػٍاء 
 
و العِوّػػة مػػن مؾػػببات المػػػض ٖػػُ الٜٗػػػ  اال
 
ا
هّة ثٗوُ إلَ هجا ذ ٍٖرِة ٝمػا الٌوعي الٙعِم 

 
والظًّ ة ًوا ِلَ هٍِّن إما طًّ ة ا

و طًّ ة مػن هجػاج شّػان ؿػابٙة.ٖ، ؿوػ 
 
هصػاءّلَ طػاؼ  ا

 
،  ا

 
الّػالم الٙعِم الػغي را

ٖوػػا ِػػن  ػض ٖػػٍر وٌٍِٚا ٖػػان الٌوػػٍد ٚػػع اِجٙػػعواؿػػٜاهي ان الظًّ ػػة ثؾػػبب المػػ
ة الجػػػػػػُ ارثٜبٌػػػػػػا ٖػػػػػػُ شّاثػػػػػػػي الؾػػػػػػابٙ طًاِػػػػػػاىِػػػػػػن  مؾػػػػػػ ٍؿ اإلهؾػػػػػػانان بػػػػػػ ذلػػػػػػٛ
رواحٚػػػٍي بجواؿػػػض  إِمػػػانٌواؾ الؾػػػابٙة ٖ

 
و الػػػجٙمك المّػػػػوؼ ٖػػػُ الٌوػػػع باؿػػػم  اال
 
ا
ن هلظػك( Samsaraؿامؾارا)
 
 اإلهؾػانًػغى الّّٙػعن بمػا ِلػُ:ال ثوجٙػٞ روح  وِمٜػن ا
ي مٜػان  لَإالمّت 

 
و ٖػُ ا
 
و الوػار ا
 
طػشالة من العِمٍمة ُٖ الروػة ا
 
 بػٞ ثٍلػع والدن ا

طػػ، الػٍالدن الٍاشػعن بّػع  إِػادنزعِعن.وثجٍالَ 
 
ٖػُ ؿلؾػلة ال مجواًّػة.ولّؽ مػن  اال

المصجمٞ ان ثٍٜن الٍالدات المججالّة ِلَ مؾجٍ، واشع ٖٙى من الٜا وات.ٖػالٍالدن 
و ِلػػَ  ٚػػع ثصػػعث لٗجػػػن زموّػػة مصػػعدن ٖػػُ الداهّػػة

 
و الرصػػّم ا
 
ي مػػن شلٙػػات الروػػة ا
 
ا
رض
 
ي مػػن  اال
 
قػػٜاؿٖػػُ ا
 
  ا
 
و  والصّػػان الوباثّػػة ا
 
لغلٛ ٚػػع ثٜػػٍن  اإلهؾػػاهّةالصٍّاهّػػة ا

ِلػػَ إلػػَالػػٍالدن  إِػػادن
 
ؿػػمَ اال
 
و  واال
 
دهػػَ إلػػَا
 
و المؾػػجٍ،  اال

 
مػػن المؾػػجٍ، الصػػالُ ا

يالؾاب٘ من الٍزٍد.
 
النمن مٜاهة ازجماِّة مجعهّة  إهؾانان  ا

 
ُ مػثبػة ٚع ٍِلع ٖػ ا
و روح ٖػػػػػُ 
 
و اشػػػػػع الظوػػػػػار ا
 
و دودن ا
 
و شجػػػػػَ ٝصّػػػػػٍان ا
 
و ٝموبػػػػػٍذ ا
 
مػػػػػُ ا و بًػ
 
رازػػػػػا ا

ّٖػاؿزٌوم.وان الغي ِٙػر يبّّة الٍالدن الداهّة ًُ 
 
الٗػػد ٖػُ شّاثػي وًػٍ مػا ِّػػؼ  ا
 الػػغي ِٙػػٍؿ بػػان 
 
 الٜارمػػا وًػػٍ المبػػعا
 
ٖٜػػاربمبػػعا

 
لماثػػي  ال ّٖالػػيالمػػػء ٝو
 
خػػػا وا
 
طاّٚػػا ا
 
 ا

 .(0)المؾجٙبلُ ِصعد ممّػى ُٖ الٍزٍد

 .53-51( هٍس العِاهة الٌوعوؿّة ص0                                                 
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 )الؾمؾارا(

 
 الٜارمػا ًػٍ  اإلهؾػانوِبعو ان من هجػا ذ طًاِػا 

 
 إلػابةالؾػابٙة بصؾػب مبػعا

بمػػػػض ٖػػػُ شّاثػػػي الاشٙػػػة ٖٗػػػُ ٚػػػاهٍن مػػػاهٍ الّا ػػػع للٙػػػػن الؾػػػادس ٚبػػػٞ  اإلهؾػػػان
 (0)المػػػػػػػػّاد
 
ّٖػػػػػػػػالٌم  وداء الؾػػػػػػػػٞ  الممػػػػػػػػابّن بػػػػػػػػعاء الرػػػػػػػػغا  " :إن هٙػػػػػػػػػا

 
زػػػػػػػػؼاء ا

لٍؼ وِبػػعو ان ٝػػا .(5)الؾػػابٙة"
 
مػػػ مػػا
 
الظًاِػػا العِوّػػة والظلّٙػػة ثؾػػبب المػػػض وًػػٍ ا
ي مػن 
 
لع، ِػعد مػن الفػٍّب الٙعِمػة ٝالبػابلّّن واإلٓػِ٘ ٖٙػع ٝػان االِجػعاء ِلػَ ا
رزػػػاؿ الػػػعِن ِػػػ دي بالفػػػظك المّجػػػعي إلػػػَ إلػػػابجي بػػػالمػض ٖمػػػن ِؾػػػػؽ ذًػػػب 

ٍػػػاٖػ ومن ِٙجػػػٞ البػ االبػ 
 
ًمػػػان ِمػػػاب بالؾػػػٞ ومػػػن ِػػػعهؽ اًمػػػان ِمػػػاب بٍزػػػُ اال
مػاض زلعِػة ٖػاش

 
.وِبػعو ان ِػعد ٝبّػػا مػن (5)ٍٓرو وًم لوٕ من الٌٜوة ِماب با
ن الجػُ ثوٜػح ٌِػع الظًاِا الظلّٙة ِّجٙع إهٌا ثؾبب المػض ُٖ الٌوع الٙعِمػة ٖ
 
المػا
ي ثجػػػػػؼوج مػػػػػن بّػػػػػعى ٖإهٌػػػػػا ثمػػػػػاب بػػػػػالمػض ِٙابػػػػػا لٌػػػػػا ِلػػػػػَ 

 
زوزٌػػػػػا بّػػػػػع وٖاثػػػػػي ا

ماهٍؿػػػػػػػمػثُ هػجاب الٌوػػػػػػػػعوس ( شػػػػػػػٍؿ ثػزمػػػػػػػة ٝاملػػػػػػػة لٙػػػػػػػاهٍن مػػػػػػػاهٍ اهَػ:إشؾػػػػػػػان شٙػػػػػػػُ )ثػزمػػػػػػػة( 0                                                 
لّٕ والجػزمة والوفػ باالمكعس

 
 .ت(. )بّػوت:دار الَّٙة الّػبّة للجا

 .05: 5ماهٍؿمػثُ ( 5
 .90: 00( ماهٍؿمػثُ 5
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ن الظا وة:"ثغ  بّن الواس ُٖ ًػغى .(0)إخمٌا
 
الصّان وثٍلػع ٖػُ الصّػان الداهّػة ٖػُ ٖالمػا
و،رشػػػم ابػػػػن 
 
  وثٙاؿػػػُ ا
ث
ؿػػػػٙا  اال
 
ِمػػػػاؿ .(5)"إخمٌػػػاِٙابػػػػا لٌػػػا ِلػػػػَ  واال

 
وِبػػػػعو ان اال
وهّػػػؼ ان الفػػٌادن .(5)الؾػػّ ة ال ثرلػػب ِلػػَ اإلهؾػػان ٖٙػػى المػػػض وإهمػػا ٚمػػػ الّمػػػ
وان قػػب الظمػػ ِؾػبب اؿػٍداد .(9)الٜاذبة ُٖ ٚوّة ما ٚع ثؾبب المػػض لمػاشبٌا
ؿو
 
هٕ وِمػػػػػػػػػػػاب الومػػػػػػػػػػػا  بوػػػػػػػػػػػجن اناال

 
 وؿػػػػػػػػػػػارؽ الصبػػػػػػػػػػػٍب ِمػػػػػػػػػػػاب بػػػػػػػػػػػوٙك اال
ِواء
 
مػػا والٔفػاش اال
 
ِوػاءان ِمػاب بؼِػػادن  ا
 
واال
 
خ البًن.ًػغا وان ؿػػارؽ ا باهجٗػػ  ا

ٍخ ِماب بؾٍء الٌوم وؿارؽ الدّاب ِماب بالرغا  وؿارؽ الظّػٞ  الًّا  المًب
مػاِماب بالّػج وؿارؽ الممػباح ِمػاب بػالّمَ وم ذي المظلٍٚػات ِمػاب 
 
 ضبػا

شٜػػا  الفػػػِّة .(2)ِامػػة
 
وِبػػعو ان الٍبػػاء ٚػػع ِٗؾػػػ شعوخػػي بامجوػػاع الوػػاس ِػػن ثوّٗػػغ ا

شّاها ِٗؾػ بٍزػٍد الفػٍدرا)يبٙة الموبػٍذِن( والملصػعِن بٜػدػػن ٖػُ .(7)الٌوعوؿّة
 
وا
 .(1)معِوة ما
 ّٝػػػٕ ان ٓوػػػب  الّابػػػانوٖػػػُ  
 
لٌػػػةهٙػػػػا
ث
وان ٝػػػان ممػػػعر ِرلػػػب المػػػػض  اال
لٌػػػة الجٙلّعِػػػة ٖػػػُ مااًػػػٍ البػػػٍذا ٍٓث ًوػػػا اإللٌػػػُالٔوػػػب 

ث
 ٖٙػػػع شػػػٞ البػػػٍذا مصػػػٞ اال
العِاهػػة البٍذِػػة وِػػع ٝا وػػا إلٌّػػا.وُٖ بٍذِػػة المٌاِاهػػا الجػػُ اهصػػعرت إلػػَ الّابػػان ٝػػان 

رض إلػػػَزػػػاء  إلٌّػػػاالبػػٍذا ِٙػػػعس وِّبػػػع بٍلػػػٗي ٝا وػػػا 
 
بػػػعاُٖ الصوػػػٍ ِلػػػَ البفػػػػِة  اال
لمة.و
 
  ِوػعما 255ن ِػا  الّابػا إلػَالجٙالّع الّاباهّة ِن دطػٍؿ البٍذِػة  ثجصعثالمجا
( مػػن هَّػػػى الٜػػٍري لػػٍرن للبػػٍذا مًلّػػة Kimmeiالّابػػاهُ ّٝمػػُ) اإلمبػايػػٍر ثلٙػػَ 

ِػػػػػػا بالػػػػػػغًب وبّن الٜػجػػػػػػب المٙعؿػػػػػػة وبّن 
 
والموات ورؿػػػػػػالة ثجّلػػػػػػ٘  اال
مػػػػػػػثباشػػػػػػح ٖػػػػػػُ  اإلمبػايػػػػػػٍر بالّّٙػػػػػػعن البٍذِة.وثفػػػػػػّػ الػواِػػػػػػة ان 

 
ِوػػػػػػاءمػػػػػػُ  اال
 
 ا
ػػػان اإلمبػايٍر لٜػػػوٌم شػػغرِن مدػػػٞ مرلؾػػي.وٚع ٝػػػان بّوػػػٌم رآبػػّن بالبٍذِػػػة و ؛ٝو

م مّارهػػػّن لػػػػاشة للػػػعِن الرعِػػػع ِمل ًم االِجٙػػػاد الػػػٍرع بػػػان الٜػػػامُ  لٌػػػةّٓػػػًػ
ث
 ا
ػػػػػػّم ِفػػػػػػّػن  الّابػػػػػان المصلّّن ؿػػػػػػٍؼ ِٔوػػػػػػبٍن.وثبُ الٙلّلػػػػػػٍن ر ػػػػػّؽ الػػػػػػٍزراء ِز

 .079: 2( ماهٍؿمػثُ 0                                                 
 .50: 0( ماهٍؿمػثُ  5
 .021: 9( ماهٍؿمػثُ 5
 .013: 3( ماهٍؿمػثُ 9
 .25-90: 00( ماهٍؿمػثُ 2
 .71: 9( ماهٍؿمػثُ 7
 .55: 3( ماهٍؿمػثُ 1
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اثظػػػغ زاهػػػب  اإلمبػايػػػٍر ( ٖػػػُ اٚجػاشػػػي الّٙػػػا  بظًػػػٍات اِرابّػػػة ولٜن Sogaؿػػػٍٓا)
ػػػػػا ِلػػػػػَ الصػػػػػغر ومػػػػػػر لػػػػػٍرن ا لبػػػػػٍذا الغًبّػػػػػة ِلػػػػػَ ر ػػػػػّؽ ِفػػػػػّػن الؾػػػػػٍٓا لّظجبًػ
ؿػثي
 
ػن ان الٜػامُ ٚػع  وِػ، ًٞ ؿّّجػض الٜامُ.وِوعما ثٗفَ ا ٍق وباء بّن الوػاس 
لّٙػػػتاِجػهػػػٍا 
 
رؿػػػٞ اإلمبػايٍر االٚوّة.وبّػػػع وٖػػػان  إشػػػع،المػػػٍرن الغًبّػػػة ٖػػػُ  ٖا

 
 ا

طػػػ، الملػػٛ الٜػػٍري ؿػػٗارن 
 
ِبلػػْ  زاهػػب الٌٜوػػة والٜػجػػب المٙعؿػػة الجػػُ إلػػَهػػمت  ا

ِعدًا الما ػجّن راًبة ثموُ المٍر ومٌوعؿا مّمارِا للمّابػع.ومن ٚبّػٞ المراملػة 
طػ، مّبع الؿجّمالٌا الظاص ومػن  بإقادنؿمس للؾٗارن 

 
ِعت ا
 
ي  ا
 
ِفّػن ؿػٍٓا الػػا
الٙا ػػػٞ بػػػان الػػػعِن الرعِػػػع ِرػػػب ان ِظوػػػُ الطجبػػػار ِػػػادؿ.ولٜن ثٗفػػػَ الٍبػػػاء مػػػػن 

طػػػػ، 
 
ا مػػػػن مػػػا لػػػعٚوا الصٜاِػػػة الٙعِمػػػ وإذا.ا ة ٖػػػان لػػػٍرن البػػػٍذا ٚػػػع وزػػػعت مؾػػػجًٙػ
طػػػ، 
 
ت شّػن ٖٙػػع اؿػػجمػ الٍبػػاء ٖجٙػػع   ا

 
ٖػػُ ّٚػػػ اشػػع االٚوّػػة.ولٜن ًػػغى المػػػن هفػػا

 وإالر ّؽ ِفّػن ؿٍٓا بصرة ثؾجدّػ الجّٜٗػ ًُ اهي لّؽ الٜػامُ ًػم الػغِن ٓوػبٍا 
 .(0)بٞ لٍر البٍذا الجُ اؿجاءت من بػودن اؿجٙبالٌا  َلٜان الٍباء ٚع اهجٌ

 
 )بٍذا(

دِػان ث0                                                 
 
صػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػ٘:دار ( زٍن ب.هٍس "العِاهة البٍذِة" بصح همن مٍؿٍِة:ثارِض اال
 .001 ص9( ج5117ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 
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ؿػػايّػ و
 
وربػػا الكعِمػػةٖػػُ ا

 
ؿػػٗٞ ٖػػُ ٖولوػػعا  ا

 
ًوػػاؾ ثٍهّجار ملٜػػة الّػػالم اال
لػػم
 
هػػٍ الؾػػٍداء لػػع، الؾػػلجٍّن ٖػػُ (0)وبواثٌػػا ربػػات المػػػض والفػػػ واال
ث
اهػػت الػبػػة ا .ٝو
وربػػػػػػػا الٙعِمػػػػػػػة ًػػػػػػػُ الجػػػػػػػُ ثمػػػػػػػّب الػزػػػػػػػاؿ بػػػػػػػالروٍن

 
وثجصػػػػػػػعث المّدٍلٍزّػػػػػػػا .(5)ا
ودِػػنلفػػمالّّن ِػػن وودن وِؾػػمَ ِوػػع الجٍّثػػٍن ا االؿػػٜوعِواّٖة

 
هػػي ا
 
ِوػػعما ٝػػان  با

ػػػة ٖاهػػػي ِوػػػؼؿ  إلػػػَِجٙػػػع   ِعا ػػػيؿػػػاشة المّٝػ
 
 ٖوػػػا ِػػػن إلػػػابجٌم المػػػمم والّمَ با
 .(5)بالفلٞ
ؿايّػ  
 
ٖػُ  ّنالماِػعو الٙػايوِػن ًػغا االِجٙاد ٖ ال عا ّػة ك ا والوثجصعث ا
الن 
 
اإللػػي ٍِٝػػٍت ًػػٍ الػػغي ادطػػٞ  ِّجٙػػعون إنالروػػٍب الٔػبػػُ للٍالِػػات المجصػػعن ا
ػػػان اإللػػػي ٝؼِّج(9)ض والفػػػٙاء والمػػػٍت للّػػػالمالمػػػػ  ِوػػػع االزثػػػٛ ٍثػػػٛ وًٍ مّبػػػٍد .ٝو

مػػػػاض إلػػػَ البفػػػػ مدػػػٞ الرػػػعري والًػػػاٍِن والّمػػػَ
 
ػػػان (2)ثوؾػػػب إلّػػػي إرؿػػػاؿ اال .ٝو
ِلػػػػَ Pillan/Pilonبػػػػّان)

 
ػػػػع واإللػػػػي اال ػػػػان ٖػػػػُ ثفػػػػّلُ رب الِػ ( ِوػػػػع ًوػػػػٍد االرٝو
اثي ث دي إلَ البػؽ والؼالزؿ.وِوػع  اهت ثصٝػ رواح قػػِػن ثٙػٕ ِلػَ ِوعًم ٝو
 
بػّان ا
طػػػ، للبفػػػِة
 
مػػػاض والٜػػٍارث اال
 
ثُ بالرٗػػاؼ واال
 
.وٖػػُ (7)طعمجػػي وثصت إمػثػػي ٖجػػا

مػػػاض والمٍت وًػػٍ هجّرػػة لمػػػاع 
 
ؿػػًٍرن ثًّػػُ ؿػػببا لا
 
ٖػِّٙػػا ًوػػاؾ ا
 
لّبّػِػػا ٖػػُ ا
رض والي الؾػماءبّن 
 
 ٖٙبٞ بػعء المػػاع لػم ِّػػؼ البفػػ المػػض والمػٍت والفػٙاء اال
 المػػػاع 
 
ابػػا ًػػٍ الظػػال٘ (1)وِػػاهَ البفػػػ مػػن المػػػضخػػم بػػعا وٓوػػعا ٝػػان اإللػػي رٝو

 
.وٖػػُ ا
هٍٜر وّٚٞ ان ِػ
 
ػان اإللػي ر لع، قّب ا وًاهٔػا ِوػع ٚبا ػٞ ع  رهػاى ِػ ثُ بالمػض.ٝو

وٓوعا ًٍ شارس المػصة ولٜوي ٖػُ هٗػؽ الٍٚػت ًػٍ الػغي اوزػع المػػض 
 
باهٍّرو ُٖ ا
ػػان ؿػػٍباها ًػػٍ الػػي الرػػعري ِوػػع ٚبا ػػٞ الٍّرو(3)والمػػٍت ٖػِّٙػػة وًٍ ِمدػػٞ .ٝو

 
بػػان اال

ؿايّػ0                                                 
 
 .571 ص( قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

 .550( الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص5
 ثػزمة:شؾػػػػػػػػػػػػػّب ٝاؿٍشة )دمف٘:موفػػػػػػػػػػػػػٍرات وزارن الدٙاٖػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػٍر ورمػػػػػػػػػػػػػٍز ( مّػؿػػػػػػػػػػػػػّا الّػػػػػػػػػػػػػاد 5
 050( ص0003الؾػػػػٍرِة 

 
لٌػػػػػة واال
ث
ض ؿػػػػػايّػ الجٍّثٍهّػػػػػة" بصح هػػػػػمن مٍؿػػػػػٍِة؛إي.ثٍهّات "اال  ثػػػػػاِر

دِان
 
 .525 ص5( ج5112 ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للجٍزُِ والوفػ والجػزمة ال
رخػػػػػ ٍٝرثػػػػٞ 9
ث
ؿػػػػاطّػ الػػػػػالم( ا

 
لًػِصُ )بّػوت:الم ؿؾػػػػة الّػبّػػػػة للعراؿػػػػات لػػػػامٍس ا

 
 ثػزمة:ؿػػػػٌَ ا

 .003( ص0005والوفػ 
 .515( الممعر هٗؾي ص2
ؿايّػ ص( قاب7ّ

 
 .501ػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

ؿايّػ الّالم( 1
 
 .505 صٍٝرثٞ ٚامٍس ا
 .555( الممعر هٗؾي ص3



84 
 

لٌػػػةمػػػن و.(0)المػػػض لػػػعٌِم
ث
ٖػِّٙػػػةٚبا ػػػٞ الٗػػػٍن  ا
 
ؿػػػاٝباثا وًػػػٍ ِوػػػع طلػػػّذ بّوان  اال
لٞ
 
زٌومّا همٍذزّا وبما اهي ٝان دا ما ِّاٚب بفػعن اهجٌػاؾ  إلٌاارهّا بٞ  إلٌا باال
وب ةالمصػمات 
 
ٖػِّٙػا ان .(5)للرعري  إلٌاالرعري لغا ٖٙع ِع  با

 
ؿًٍرن من ا
 
وثجصعث ا

ؿػػًٍرن ان ٝوجػػٍ  ان المػػػض
 
لٌػػة هجّرػػة ذهػػب اشػػع الملػػٍؾ إذ ثػػػوي اال
ث
ٚػػع ؿػػلًجي اال

ِلَ ٝاثٍهعا إلًِا ػي ثٗؾػّػا 
 
هي ٝان ِؼور اإللي اال
 
ؿًٍري ٝان طالعا ال
 
وٓوعا اال
 
ملٛ ا

ًِػاى ّٝؾػا 
 
ال ِػؼورى وا
 
رض وُٖ إشػع، المػػات ٚػاؿ ٝاثٍهػعا لٜوجػٍ ا
 
لما ٍِٙ  بي ُٖ اال

ِػػػا  ؿػػػٜػ ٝوجػػػٍ وهؾػػػُ الجّلّمػػػات وٚػػػاؿ لػػػي:ال ثػػػعع اشػػػع ِمؾػػػي.ولٜن وٖػػػُ إشػػػع
 
، اال

رؿػػٞ إلػػَ 
 
ػػا الٜػػّؽ ٖٔوػػب موػػي ٝاثٍهػػعا وشػمػػي مػػن الظلػػٍد خػػم ا وذًػػب إلػػَ ثػػٞ ثاٝر

وٓوػػعا المػػػض والمػػٍت
 
ؿػػًٍرن ِػوٌِػػا االِٜػػٍا ٖػػُ هّرّػِػػا الروٍبّػػة ان .(5)ا

 
وثجصػػعث ا

ة الوار من الي الؾماء اوباؿُ اوؿػٍا لػغا ٓوػب  موػي  اإللػياشع ٖجّان الٙبّلة ٚا  بؾٚػ
ِػػػج ٖرّلػػي 
 
و ٝمػػا ثٙػػٍؿ  ا
 
ؿػػًٍرنا
 
 الػػغيِلػػَ لؾػػان اٝبػػان اوباؿػػُ ابػػن الػػي الؾػػماء  اال
بّيالٗجَ رؿالة  ابلْ
 
هت إلّٛاشمٞ رؿالة  إهوُ:"ا

 
النثؾجًُّ  ا
 
ان ثمفُ ولٜوٛ  ا
ؿًٍرنلن ثؾجًُّ ذلٛ موغ الٍّ " ومن ازٞ ًغا ثٍٙؿ 
 
ِػػج لم ِّع ِؾجًُّ  اال

 
 اال

ؿًٍرن خاهّة ثػوٌِا.(9)ان ِمفُ
 
ٚبّلة ٝاوهػع ٖػُ زوػٍب اٖػِّٙة ثفػابي هٍِػا  وًواؾ ا

ًِػػاى 
 
ِلػػَ لّػػؼا دِػػا يػػا ػ الّؾػػٞ وا
 
ؿػػًٍرن باهػػعورا اإلٓػِّٙػػة ثٍٙؿ بػػان اإللػػي اال
 
مػػا ا

م بٗػجس  وا ٞ وِظبًػ
 
طغًا إلَ البفػ اال
 
ان ِلَ الًا ػ ان ِا خاث شبات من الٙػع ٝو
رض اخوجّن موٌما ثصجٍِان ِلَ بغور وِلػَ إال ثٗػجس الدالدػة إال ِوػع مرػُ
 
ء لّػؼا إلػَ اال
إلًِاء الجّلّمات شٍؿ مصجٍِاثٌا لٜن الًّػ لم ِٙعر ِلػَ مٙاومػة شػب االؿػجًاع 
مػػػا الدالدػػػة ٖجصمػػػٞ المػػػػض 
 
ػػػان اخوجػػػان موٌمػػػا ثصجٍِػػػان ِلػػػَ البػػػغور ا وٖػػػجس الٙػع ٝو
ٖػِّٙػا بػان .(2)والمٍت والصٍّاهات المٗجػؿة والؼواشػٕ

 
وثّجٙػع ٚبا ػٞ الٜاوهػعي ٖػُ ا

مػاض وًٍ الغي ِعاوٌِاالصّان والمٍت بّع 
 
 .(7)اإللي لّؼا وشعى ٌٍٖ الغي ِػؿٞ اال

 .555( الممعر هٗؾي ص0                                                 
كّػػػػػػػػػػة( ج.س.ٖػػػػػػػػػػػولّـ "5 ـِػ

 
دِػػػػػػػػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الػػػػػػػػػػعِاهات ال

 
" بصػػػػػػػػػػػح هػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض اال
 .590 ص0( ج5111الؾٍاح )دمف٘:موفٍرات ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 

ؿايّػ الّالم5
 
 .552 ص( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
لػػػو الوػػػار( زػػػّمؽ ٖػِػػػؼر 9

 
ؿػػػاطّػ ـػػػُ ا

 
 ثػزمة:ٍِؿػػػٕ قػػػلب الفا  )دمفػػػ٘:دار ِػػػاء الػػػعِن للوفػػػػ ا
 .059( ص5113والجٍزُِ والجػزمة 
ؿايّػ الّالم ص2
 
 .557-552( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
ؿايّػ ص7
 
 .505( البّعِٞ ؿصػ اال
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ق اح المٍثَ.لا.2
 
ت وا  فّاطّن والػفاِر
لٌػػة 

ث
دهػػَ مػػن اال
 
ٚػػعمٍن إلػػَ مظلٍٚػػات ا
 
ٚػػٍ، مػػن البفػػػ   هؾػػب اال

 
ولٜوٌػػا ا
و 
 
شّاها بّع  إرادثٌا ورهاًا وًغى الٜا وػات ا
 
لٌة وا
ث
شّاها بإرادن اال
 
مػاض ا
 
ؿباب اال
 
ا
رواح الفػػِػن المظلٍٚات الًلس ِل

 
ؿماء مدػٞ الفػّايّن والّٗارِػت واال
 
َ ثّػٌِٗا ا
ا من المؾمّات.  وًّٓػ
ٝػػان الؾػػٜان ِّجٙػػعون بػػان الٜػػٍن ملػػُء بالّٗارِػػت   (0)الػاـػػعِن بػػالدٖػػُ 

مػػا الًّبػػٍن 
 
م مػدوؾ ا لٌػػة الفػػػ الػػغِن دشػػًػ
ث
والد ا
 
طّػن ًػػُ ا
 
الًّبػػة والظبّدػػة.واال
زوصج
 
ِػا وثمّؼوا با
 
بواء اهٍ واِولّٞ وا
 
ٝػدػػ ِػعدا مػن الًّبػة ٌُٖ  ٌمٌٖم ا

 
والظبّدػة ا

ٌػػػػػا ِمػػػػػّ٘ وِصػػػػػػػؽ  رض بٚػ
 
ٝمػػػػػا ِٙػػػػػٍؿ هك:"...ٝالّفػػػػػب الػػػػػغي ًِٔػػػػػُ وزػػػػػي اال

 المػػعن 
 
ٝالوار ثمػػّب اإلهؾػػان بػػالمػض وًػػٍ ٖػػُ ٖػاقي وثوػػّ٘ ِلػػَ زؾػػعى وثما

ًػات"
ث
رِاؼ هٍاشا وا
 
 ِوػي ٖػُ (5)واال

 
مػاض ًػٍ اِجٙػاد هٙػػا
 
 وان ارثبػاط ًػغى الٙػٍ، بػاال
ٚػػػع  وخا ػٙوػػػا الم
 
لٌػػػة إلػػػَ البفػػػػ:"لٙع (5)ٜػجٍبػػػةا

ث
.وًػػػغى الّٗارِػػػت ثػؿػػػٞ مػػػن ٚبػػػٞ اال
هٌم مػؿلٍ اِولّٞ ؿّع البلعان"
 
 .(9)طػزٍا من ِالم الرصّم ا

و قػبي إلٌّة)ِؾػب٘ اؿػمٌا دا مػا إقػارن 
 
ٝاهت ًغى الفػّايّن ٝا وػات إلٌّػي ا
ٝػدػػػ ٚػػعرن موػػي ولٜوٌػػا اٚػػٞ مٙػػعرن (2)اإللًٍّػػة(

 
 ذات ٚػػعرن ثٗػػٍؽ ياٚػػة البفػػػ ٌُٖ ا
طّػِن ُٖ الّعِع من ممّؼاثٌم المجمدلة ٖػُ الٙػٍن وِل

 
لٌة بّع إهٌا ثفارؾ اال
ث
ٍ من اال
ِوا
 
اء وربما الظلٍد ا .ٖالّٗارِت ٝما ِجوس من الومػٍص طالػعن ال ثمػٍت وال (7)والٝغ

ٍع ٚػػٍ، الفػػػ المؾػػببة للمجاِػػب اله0                                                  ؾػػان  بػػاد الػاٖػػعِن مػػن ٚبػػٞ الباشػػح ُٖ:اؿػػامة ِػػعهان ( درس مٍهػػ
ػػػػػػػػػا ٖػػػػػػػػػُ دِاهػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاد الػاٖػػػػػػػػػعِن"  ػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػان ِصّػػَ "الّٗارِػػػػػػػػػت الفػػػػػػػػػػِػن واقػػػػػػػػػباح المػػػػػػػػػٍثَ ودوًر دوِر

ظّة  .01-75 ص5105 لؾوة 7 الّعد:الجاِر
شمع المّجٙػػػػػػػػػػػعات العِوّػػػػػػػػػػػة ٖػػػػػػػػػػػُ الّػػػػػػػػػػػػاؽ 25( بٍِّي المؾػػػػػػػػػػػ ولّة الرؼا ّػػػػػػػػػػػة ص5

 
؛ؿػػػػػػػػػػػامُ ؿػػػػػػػػػػػّّع اال
 .75-70( ص0033الف ون الدٙاّٖة الّامة  الٙعِم )بٔعاد:دار
لػػػػػػٍاح ؿػػػػػػٍمػ( لػػػػػػمٍ ّٞ هػػػػػػٍح ٝػِمػػػػػػػ 5

 
 ثػزمة:يػػػػػػي باٚػ )الٙاًػن:م ؿؾػػػػػػة ٖػػػػػػػاهٜلّن للًباِػػػػػػة مػػػػػػن ا
 .052( ص0021والوفػ 
 .022( البات المّجٙعات العِوّة ص9
 .22بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص (2
 .055( بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص7
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ن ِٜػػػٍن 
 
ذ، ٝػػػا
 
ا ّٖا ولٜػػػن ِمٜػػػن دٖوٌػػػا بّّػػػعا ِػػػن يػِػػػ٘ اال وال ِمٜػػػن ثػػػعمًّػ
ؿٗٞ
 
 .(0)إِادثٌا للّالم اال
لمؾػػػػمارِة بجٗالػػػػّٞ زّػػػػعن ِػػػػن ًػػػػغى الٙػػػػٍ، الفػػػػػِػن ثؼودهػػػػا الومػػػػٍص ا

مػاٝن ثٗوػلٌا بٍزػي 
 
م مػن وزػٍد ا ولٗاثٌا ٌُٖ ثؾٜن ُٖ ٝٞ مٜػان ثٙػِبػا ِلػَ الػٓػ

مػػػاٝن المٌرػػػٍرن  :طػػػاص مدػػػٞ
 
 والمػػػصاري  والمػػػعاٖن  والظػا ػػػب  والمَلمػػػة  اال

ٍٜٝػػػٍ الػػػغي ِّػػػّـ ٖػػػُ المٙػػػػابػ  بػػػة مدػػػٞ الفػػػًّان اوث ػػػٞ مٜػػػان ِبّػػػح ِلػػػَ الًػ ٝو
ؿػٗٞ ٖوّػؼ مػدا والمصاري 

 
شّاها ثؾٜن الّالم اال
 
لٍ الغي ًِٙن الظػا ب وا
 
واال
ؿاؾ)
 
( وًٍ المؾبب للمػػض والصمػَ ٝػان مٙػػى ٖػُ ٝػٍر )الّػالم Asagان الفًّان ا

ول ػػٛ الّٗارِػػت مدا شّومػػا 
 
ؿػػٗٞ( وٚع ثلّػػب ٍػػػوؼ طالػػة ٖػػُ زِػػادن هفػػاط ا

 
اال

و ِوػػػع والدثٌػػػا يٗلٌػػػا ثٍا لػػػغا ٖػػػان ال
 
ن الػػػٍالدن ا
 
جّٜٗػػػػ الٙػػػعِم ِّػػػؼي إلػػػَ ثوجَػػػػ المػػػػا

.وثّّـ الّٗارِػت بفػٜٞ (5)الّٗارِت الوؾبة الّالّة من شمَ الوٗاس ومٍت الٍلّع
 ِػن 
 
قػار المّػوّٖن بالؾػبّة ّٓػػ مجمّػؼي الروؽ وهٙػػا

 
ٍٍٜٝ اال زماِات موٌم االوث
 ُٖ هك(5)ٍٝهٌم ٚبّلة
 
 .إذ هٙػا
رض
 
 "إهٌا ؿبّة ثؾٜن اال
رض
 
 إهٌا ؿبّة طػزت من اال
رضإهٌا ؿبّة ول
 
 عت ِلَ اال
رض
 
ت ِلَ اال ِػ  إهٌا ؿبّة ثِػ
ٚعامٌا قٍاي  المصّى"
 
 با
 
 .(9)زاءت لجًا
طػ:
 
 وُٖ هك ا
 "ًُ ؿبّة! ولعت ُٖ زبٞ الٔػب
ت ُٖ زبٞ الفػؽ  ِػ  ًُ ؿبّة! ثِػ
رض
 
 وثؾٜن ٌٍٝؼ اال

قٍر ال( ًاري ؿاٝؼ 0                                                 
 
 ثػزمة:ٝاٍم ؿػّع العِن )بٔػعاد:دار الفػ ون الدٙاّٖػة صّا  الٍّمّة ـُ بالد بابو وا
 .503( ص5111الّامة 
؛شوٍن ِٙا ػػػػػع مػػػػػا بّػػػػػع 510؛ٝػِمػ الؾػػػػػٍمػٍِن ص17( مٍؿٜاثُ الصوػػػػػارات الؾػػػػػامّة الٙعِمػػػػػة ص5
شمع المّجٙعات العِوّة ص011المٍت ص
 
 .505؛ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص75؛اال
شمع ال5
 
 .75مّجٙعات العِوّة ص( اال
 .29( بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص9
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رض
 
ماٝن المٌرٍرن من اال
 
ن ُٖ اال
 
 وثٌَػ ٖرا
ن ٍٖؽ زبٞ الٔػب  ؿبّجٌا ثٝػ
ك ٍٖؽ زبٞ الفػؽ"  .(0)ؿبّجٌا ثٚػ
ي ارثبايػات ِا لّػة  

 
ٝاهت الّٗارِػت بفػٜٞ ِػا  ِعِمػة الػشمػة ولػّؽ لٌػم ا
 ِلَ طاؼ االلٌة والبفػ ِمل ٍن ِالم البفػ بٞ اهٌم ِصالػوهٌم مدٞ الرعران:
 "اهجم الفّايّن الّعِمٍ الػشمة)اهجم الغِن(
 ال اب لٌم وال ا  وال اطت
 وال اخ وال زوزة وال اوالد لٌم
 الؾماء واالرضاهجم الغِن ثٙلبٍن 
ٞ مٜان شّح]...[  ٝو

 اهجم الغِن ثؾٍرون البفػ ٝما ِّٗٞ ؿّاج من الٙمب
 .(5)ؾُء"الًّب والاهجم الغِن ال ثلّوٍن وال ٖػؽ لعِٜم بّن 

ػا المظػػب  ؿػماء ثّبػػ ِػن وٍا ػٌٗػا وِػن دوًر
 
 وًِل٘ ِلَ ًغى الفّايّن ا
ذ، ودمػػػػػػػػػػػػػػػار.
 
و  وِمػػػػػػػػػػػػػػػا ِؾػػػػػػػػػػػػػػػببٍهي مػػػػػػػػػػػػػػػن ا

 
طػػػػػػػػػػػػػػػغ ا
ث
ؿػػػػػػػػػػػػػػػماء اال
 
ومػػػػػػػػػػػػػػػن ثلػػػػػػػػػػػػػػػٛ اال

و الموجَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ)aḫḫazuٛ)الماؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
و rabasu( المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبك ا

 
( المظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ا

هدػػػػاى لّلّجػػػػٍ)lilu( روح اللّػػػػٞ)Labassuالػػػػعاشػ)
 
شّاهػػػػا lilitu( وا

 
(.وًِلػػػػ٘ ِلٌّػػػػا ا
ؿماء لّؾت لٌا ِاٚة بٍٍا ػٌٗػا مدػٞ الػٍ
 
ػاهٍا (5)همجػارو...الض-بػازوزو -لماقػجٍ-ٝػالٍ-ا .ٝو

.وِمٜػػػن لٌػػػغى (9)ِمػػػٍروهٌا بٌّ ػػػة مظلٍٚػػػات بفػػػّة الظلػػػ٘ والٌّ ػػػة وؿػػػٗاٝة للػػػعماء
ثػػان ٖػػُ اهجَػػار 
 
ِػػة لػػٍرن ّٖمٜن لٌػػا ان ثؾػػجلُٙ بٌّ ػػة ا
 
الفػػّايّن ان ثجفػػٜٞ ٖػػُ ا

و ثػػعور ٖػػُ مرمٍِػػة ٜٝػػاب 
 
و ثًػػٍؼ المعِوػػة لػػّا ٖػػُ قػػٜٞ خّلػػب ا
 
ٚػػعو  الػزػػٞ ا

ي زؾػػػػم وان 
 
ٖػػػػاُِ.وِمٜن لٌػػػػا ان ثوٗػػػػغ مػػػػن ا
 
رض ٝاال
 
و ثوؾػػػػاب ِلػػػػَ اال
 
المػػػػّع ا

خّػ هػػ ّٞ  ثجصػػػؾ ٖػػُ ٝػػٞ مٜػػان دون ان ِػاًػػا اشػػع وان
 
اإلزػػػاءات الٍٚا ّػػة ذات ثػػا
و ثوػعُٖ مدػٞ 
 
هٌا ثؾجًُّ ان ثؼشٕ ِلَ البٍّت طاؿ ق٘ ُٖ بػاب البّػت ا

 
ٌّٖا ال

 .502( ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص0                                                 
 .39 ص9( الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج5
شمع المّجٙػػػػػعات العِوّػػػػػة ص507ِٙا ػػػػػع مػػػػػا بّػػػػػع المػػػػػٍت ص ( شوػػػػػٍن 5

 
؛بٍثّػو العِاهػػػػػة ِوػػػػػع 75؛ اال
 .055البابلّّن ص
شمع ال507( شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص9

 
 .75مّجٙعات العِوّة ص؛ اال
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ذ، والٙجػػػٞ.ولّؽ ًػػػغا 
 
ثّػػػار ًػػػٍا ُ وًم ِػػػعطلٍن البّػػػٍت واإلؿػػػًبات إلشػػػاؿ اال
هٌػا 
 
ػات طايٗػة ال ِمٜػن ثمػعٌِٙا ٌُٖ ثٍلػٕ با ٖٙى بٞ إهٌػا ٚػادرن ِلػَ الّٙػا  بصٝػ

لٍات ِمٜن ان 
 
اهت الّٗارِت ثعؿ ِلَ وزٍدًا با ة طايٗة ٝالفٌب.ٝو ثًّػ بؾِػ
لٍاثٌم ًغى ِادن ثٍٜن اقػع 
 
ماٝن المٍشفة وا
 
شٍّاهّة ثبّح الٗؼع الفعِع ُٖ اال

و 
 
 مػػن ِوػػاثٌم وًُ ثرمػػُ ِػػادن ٖػػُ إقػػٜالٌا بػػّن البفػػػ ورؤوس الصٍّاهػػات ا

 
ويػػا

ِوػػاء شٍّاهػػات مظجلٗػػة
 
غى الّٗارِػػت:"ان .وِٙػػع  همػػا ثمػػٍرا زّػػعا ِػػن ًػػ(0)ثٌَػػػ با

ِوػػاء لػػي ان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال 
 
ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال ٖػػم لػػي ان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال ا
ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال ًّ ػػة لػػي... ان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ ال ِػػػ، شجػػَ ٖػػُ هػػٍر  إن لػػي ؿػػمُ

ِادٌِا ملٍخة وًُ 
 
الفمؽ...ان ٝوت الٍ الفػِػ االلًٍة الجُ ثٌػب ُٖ اللّٞ والجُ ا

ان ٝوت الػٍ الفػػِػ ِوػا  ِلػَ اإلهؾػان وِوٌػ٘ مدػٞ الصمػار ان ٝوػت ثرٌٞ الظٍؼ...
الػػٍ الفػػػِػ ال ِّػػػؼ الػػغبا س وال ثٙػػع  لػػي ٚػػػابّن الػػعّٚ٘...ان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ مدػػٞ 
طٗػػاش  ِظػػػج مػػن قػػ٘ ًِّػػػ ٖػػُ اللّػػٞ ان ٝوػػت الػػٍ الفػػػِػ مدػػٞ يػػا ػ لّلػػُ ًِّػػػ 
ماٝن المَلمة...ان ٝوت الٍ الفػِػ ال ِمٜن 
 
رؤِجػي مدػٞ اللّػٞ ان ٝوػت ًواؾ ُٖ اال

طػػ (5)الٍ الفػِػ مدٞ خّلب ُٖ معِوة مٌرٍرن ًٍِؼ بمػمت ٖػُ اللّػٞ"
 
.وٖػُ هػك ا

:
 
 هٙػا

 "إهٌم من دون رشمة مدٞ قًّان الٍ إهٌم مدٞ...
 .(5)لّؾٍا ؿٍ، زؾع واشع ولّؽ لٌم ؿٍ، ٖم واشع"
ٝػدػ:
 
 وخمة هك ِمٕ الّٗارِت بعٚة ا
  ة ثوّن("بّن ؿبّجٌا واشع ًٍ رِس الروٍب)ُٖ ًّ
 الداهُ ثوّن ٖآػ ٖاى
 الدالح ّٓػ مٗجػس...
 الػابُ خّبان َِّم...
ؿع ًمٍر ال ِمٜن ازجواب وخبجي
 
 والظامؽ ا
 والؾادس...

شمع المّجٙػػػػػػعات العِوّػػػػػػة ص17مٍؿٜاثُ الصوػػػػػػارات الؾػػػػػػامّة الٙعِمػػػػػػة ص( 0                                                 
 
؛ؿػػػػػػاٝؼ الصّان 75؛اال
 .507-502الٍّمّة ص
 .023( البات المّجٙعات العِوّة ص5
 .507( الممعر هٗؾي ص5
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 .(0)والؾابُ زوبّة دوامة..."
ي ًعؼ  

 
 ُٖ الّالم اال الجعمّػ واالذ، ٌٖم:ان ًغى الّٗارِت لم ِٜن ا
 ذراع زوزٌا" ... ٝاهٍا ٚادرِن ِن اهجؼاع الؼوزة من بّن 
 .(5)واهجؼاع الًٗٞ ِن خعي مػهّجي"

طػػػ، ِػػن ًػػغى الّٗارِت ٖفػػًّان الصمػػَ 
 
دلػػة الٗوّػػة ثمػػٍرات ا
 
ثٙػػع  لوػػا اال

ٖػػػػاع 
 
ػػػػان ِمؾػػػػٛ بّعِػػػػي ا ى؛ٝو ٚر
 
يػػػػػاؼ همػػػػػ ا
 
ؿػػػػوان شمػػػػار وا
 
ؿػػػػع وا
 
س ا
 
وِمػػػػٍر بػػػػػا

ان ٝلػب اؿػٍد وطوؼِػػ ِػعاِبان خعِّػي .وهمجلػٛ شالّػا موصٍثػة ثٌَػػ ٌّٖػا (5)ًا لة ٝو
و لماقجٍ وثمػٍر ًػغى الفػًّاهة وًػُ ممؾػٜة ٖػُ ٝػٞ ِػع قًّاهة ربمػ
 
ا ثمدػٞ لبػثػٍ ا

بجٌػا ِلػَ ٌٍػػ  لب ِػهّان من خعٌِّا وٚع خوػت ٝر ا طوؼِػ ٝو خّباها وثعلَ ِلَ لعًر
 .(9)شمان ِػبن ُٖ زورؽ ِؾّػ ُٖ المّاى

 
 )بازوزو(

 .502( ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص0                                                 
 .19 ص9( الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج5
 .11الؾامّة الٙعِمة ص( مٍؿٜاثُ الصوارات 5
 .503شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص (9
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 )لّلّجٍ(
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ِوا ؿابٙا ان البػابلُ ٝػان  ِّجٙػع ان الظًّ ػة ثرلػب المػػض ٖصّن 
 
ِػغهب را

اإلهؾان ِٔجاظ موي اإللي وِجظلَ ِوي :"ًغا الػزٞ الفػِػ المػذوؿ اذبصي ٝما ِػغبس 
و:"ٖان إلٌػػػػي ٚػػػػع ثػػػػػؾ 
 
لٌجػػػػي" ا
ث
الصمٞ ٖٙػػػػع طػػػػػج اإللػػػػي مػػػػن زؾػػػػعى وثظلت ِوػػػػي ا
طّػػ إلٌٍػار ٓوػػبي وِظػػج مػن زؾػػع (0)زؾػعى"

 
 وإذا مػا اطجػػار اإللػي ًػغى الًػِػػ٘ اال
رواح الفػِػن الجُ الظاي  المغهب ٖاهي ِمبس من ّٓػ معاُٖ 
 
ِوي ُٖ وٚت ثٍٜن اال
ثصٍ  شٍلػي ًػُ الموجّٗػة مػن الظًّ ة ّٖمػبس ٖػِؾػة لٌػا الجُ ثػعطٞ إلّػي وثّٙػّم 
ؿػي ِلػَ  ُٖ زؾعى مُ شاقّة الفػ والفٙاء بٞ إهٌا ثؾًّػ ِلّي وثمجلٜي:
 
"وهػُ را
ي الفػػًّان( ِرلػػؽ مّػػي 
 
س المػِن وِػػعى ِلػػَ ِعى وٚعمػػي ِلػػَ ٚعمي" واهػػي )ا

 
را
.وٚػع ٝػان البػابلُ ِػعرؾ (5)لمّٙع وِوا  ُٖ ٖػاقي وِػعطٞ مّػي ٖػُ مظعِػيِلَ هٗؽ ا

الوجّرػػة المجػثبػػة ِلػػَ الغهب ولػػاثي ِػػادن ثّٜػػؽ شالجػػي الوٗؾػػّة :"من ال الػػي لػػي 
مػػؼؽ لصمػػي  ِق لٌػػة ثصمّػػي 
ث
و:"من ال ا
 
س ٝػػالػداء" ا
 
وِمفػػُ ٖػػُ الفػػارع ًِّٔػػي وزػػُ الػػػا
طػػاؿ الفػػٍّر بّػػٍارض ّٓػػػ  .ٖاإلهؾػػان ِفػػّػ بٍزٍدًػػا مػػن(5)بػػالظورػ" )ِمؼؽ(ٝمػػا

قػػعًا مػػن طػػاؿ المػض وًػػغا ًػػٍ الػػعلّٞ ِلػػَ اهػػي وٚػػُ ثصػػت 
 
مػِصػػة ثٌَػػػ ِلػػَ ا
 :"لٙع اؿجٙػ ِٗػِت االؿاٍٜٝ الفػِػ ُٖ زؾػم الػزٞ اهػي (9)ؿًّػن الػوح الفػِػن

يػاٖػػي"
 
خوػػاء ثرٍالػػي اهػػي ِمؾػػٛ بّعِػػي ورزلّػػي وِفػػٞ ا
 
.لػػغا (2)ًِٔػػُ الػزػػٞ ٝػػالػداء ا
دان الٔوػػػػب اإللٌػػػػُ الػػػػغي ِمػػػػّب ِمٜػػػػن الٙػػػػٍؿ ان ًػػػػغى 

 
رواح الفػػػػػِػن بمدابػػػػة ا
 
اال
رض ثػػػوٙن ٝمػػػاِٙة وثوػػػؼؿ ٓوػػػبٌا ِلػػػَ (7)اإلهؾػػػان المػػػغهب

 
:"ٖػػػُ الؾػػػماء وِلػػػَ اال

م ٚػعرثٌا ِلػَ  مامػي مًلٙػة المػػطات" وٓر
 
الٗػِؾة وشّن ِوؼؿ اإللػي ٓوػبي ثؾػػع ا

لٌػػة وال ثؾػػجًُّ ان ثّٗػػٞ قػػّ  إال
ث
 بإقػػارن الجؾػػبب بػػالمػض إال إهٌػػا  ثصػػت رشمػػة اال

لٌػػػػػػة لإلِٙػػػػػػاع 
ث
طػػػػػػغ مٍاٖٙػػػػػػة اال
 
موٌا وِرػػػػػػب ِلٌّػػػػػػا ان ثصػػػػػػٍز ِلػػػػػػَ ؿػػػػػػبب وزّػػػػػػي ال
  وثٍهس الومٍص ًغى الصّٙٙة:(1)باإلهؾان

 .29؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص15روثن ِلٍ  البابلّّن ص( 0                                                 
؛بٍثّػو العِاهػػػػػػػػػػػػة ِوػػػػػػػػػػػػع 21؛بٍِّي المؾػػػػػػػػػػػػ ولّة الرؼا ّػػػػػػػػػػػػة ص957( ٍٝهجّوٍ الصّػػػػػػػػػػػػان الٍّمّػػػػػػػػػػػػة ص5
 .055البابلّّن ص
 .21ّة ص؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا 15 ص ( روثن ِلٍ  البابلّّن5
 .23؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص11مٍؿٜاثُ الصوارات الؾامّة الٙعِمة ص (9
 .521( ًاري ؿاٝؼ َِمة بابٞ ص2
 .521( ِصّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص7
 .055؛بٍثّػو  العِاهة ِوع البابلّّن ص29( بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص1
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لٌة )بؾبب اإلخم(
ث
 "ًوا ِدار ٓوب اال

 .(0)لّت الفّايّن ثؾػع بالمرُء وًُ ثمػخ"
ثُ الٍٙ، الفػِػن لمّاٚبة المغهب بٞ ِظًػ
 
مػ ال ِجٍٕٚ ِلَ الجموُ بان ثا
 
ٍ اإللػي واال

 طًٍن ِملّة لمّاٚبة المغهب:
 "لٙع وهّوا اؿاٍٜٝ ُٖ زؾعؾ لّّغبٛ
 وٚعرها لرؾعؾ ممّػا ؿّ 
دطلوا إلَ زؾعؾ مػها
 
 وا

 مػها ٚاثا وهّوا ُٖ زؾعؾ
لم ُٖ زؾعؾ
 
 وهّوا الظًّ ة واال
لم ُٖ زؾعؾ
 
 وهّوا اال

 وهّوا ُٖ الػزٞ الفػِػ وزٌا قػِػا
 وٖما قػِػا ولؾاها قػِػا
 ّٚة والجٍِّغنوالؾصػ والػ 

ال  الجُ ُٖ زؾع المػِن"
ث
 .(5)وزمُّ اال

مػػػػػػاض الجػػػػػُ ثؾػػػػػببٌا ًػػػػػغى الٙػػػػػٍ، 
 
ثجصػػػػػعث الومػػػػػٍص ِػػػػػن الٜػدّػػػػػػ مػػػػػن اال
ػان  ٝما ُٖالفػِػن  همػٍص اإلهػغار االٝعِػة:"إذا لػم ِجٍٚػٕ لػعٓاى ِػن االطػجاج ٝو

ربّػة 
 
و:"إذا ٝػان مػِوػا لمػعن ا
 
ِجٙلب ُٖ ٖػاقي ٖان ذلٛ هػبة الفًّان رابّمػٍ" ا

و 
 
و:"إذا لػػم ثوجػػاب الصمػػَ  ا

 
ِػػا  ٖػػان الفػػًّان اطظػػازو ٚػػع اؿػػجصٍذ ِلّػػي" ا

 
طمؾػػة ا

ي ٝان ٓؼِػا ٖان الفًّان اطظازو ٚع اؿػجصٍذ ِلّػي" و:(5)يٗا ولٜن ِٚػ
 
"إذا ٝػان   ا
ٝػػػػػػػػػػان زؾػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػِن الػػػػػػػػػػٗػ ووزٌي الػػػػػػػػػػٗػ وؿػػػػػػػػػػًس لؾػػػػػػػػػػاهي اؿػػػػػػػػػػٍد ٖاهػػػػػػػػػػي 

س وثجصػعث  الومػٍص ِػن لػعاع ِظجلػٕ ِػن المػعاع الػغي ِمػّب الػػ .(9)اطظازو"
 
ا
ي وًٍ مػض طًّػ ربمػا ِٜػٍن مػػض المارِا وًػغا المػػض الػغي ِمػّب  الغي هّٖػ
س المّػػػػػوؼ باؿػػػػم ثّ ػػػػٍ)
 
س ِؾػػػػببي قػػػػًّان قػػػػػ الػػػػػا
 
و)Ti’uالػػػػػا

 
( وًػػػػٍ ٖػػػػُ di’u(ا

 ( وًواؾ هك ورد ّٖي ما ِلُ:SAG-GIGالؾٍمػِة)

 .055( بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص0                                                 
 .75بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص (5
لبعري الًب ص5
 
 .55-50( ا
 .905( رو الّػاؽ الٙعِم ص9
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 "ثّ ٍ ًٍِؼ ُٖ المصػاء ِصعث ِالٗة ٝالػِاح
 
 
ِالُ واال
 
 ؿٗٞوِبػؽ ٝالبػؽ وِوجفػ ُٖ اال
 من ال ِظاؼ إلٌي ِصًمي ٝما ِصًم ٚمبة

 ( ِواثي ٝػٙمبةḫinnuوِصًم طّووٍ)

 ومن ال إلٌة لي ثصمّي ًِّوي ُٖ زؾعى
 وِلمُ ٝما ثلمُ ٚبة الؾماء وِوؾاب ٝماء اللّٞ
 هصٍ الػزٞ الغي ِاّٚي ِلَ الًػِ٘
 وِػدِي ٝما ِّٗٞ اومٍ 
هاِي
 
 وِٙجلي ٝما ِصًم ا
 وِلّٙي ُٖ هار الًبة
 ثّ ٍ الغي يػِٙيًغا ًٍ 
ي اشع  ِالٗة خّٙلة وال ِّٖػ
 .(0)وال اشع ِّػؼ روابًي الفظمّة"

 ِن الّٗػِت الػٍ:"إن ٝوػت الػٍ الفػػِػ...مدٞ زػعار ِجماِػٞ وِوٌػار 
 
طػ هٙػا
 
وُٖ هك ا

ذرع والؾػاؽ...إن ٝوػػت 
 
ِلػَ اإلهؾػان إن ٝوػت الػٍ الفػػِػ الػػغي ِػػبى الٗػم وِّٙػع اال
ػػادى إن ٝوػػت الػػٍ الػٍ الفػػػِػ الػػغي ِؾػػجصٍذ ِلػػَ اإلهؾػػ ان ٖػػُ ٖػاقػػي اللّلػػُ ووٚػػت ٚر

طػغ ًػغا اإلهؾػان...إن ٝوػت الػٍ الفػػِػ ِوػا  
 
الفػِػ ِؾلب الوٍ  الغي ًػٍ ًوػاؾ لّا

ِلَ اإلهؾان...إن ٝوت الٍ الفػِػ ًُِٔ اإلهؾان مدٞ ٚٗة إن ٝوت الٍ الفػِػ مدػٞ 
رض"
 
 .(5)قبٜة ِلَٙ ِلَ اإلهؾان ِلَ اال
شّاهػػا هرػػع 
 
زم ٖػػػدا واشػػعا شّػػح ِػػوٙن ٝػػٞ واشػػع ِػػعن قػػّايّن ثٌػػا إنوا

ِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء زؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي وِٜػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب 
 
موٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا
(ِؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاع asakku/ašakku ٖاؿاٍٜٝ/اقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍٜٝ)(5)ِلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ٍٜٝػػػػػػػػػػػٍ) رواح المػػػػػػػػػػػٍثَ الفػػػػػػػػػػػػِػن(ٌِازم utukkuواوث

 
شّاهػػػػػػػػػػػا ا
 
()الػػػػػػػػػػػغي ًِػػػػػػػػػػػاب٘ ا
و aluالبلٍّ  والػػػػػػٍ)

 
رواح المػػػػػػٍثَ ا
 
ِوػػػػػػا ا
 
( ٌِػػػػػػازم المػػػػػػعر وايّممٍ)وًٍ ًِػػػػػػاب٘ ا

 .22بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص؛59( ِلُ خم زاء الًٍٖان ص0                                                 
 .023-021( البات المّجٙعات العِوّة ص5
 .930( رو الّػاؽ الٙعِم ص5
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قباح 
 
مػػاض الرلػع ولباؿؾػٍ rabisuالفػِػن(ٌِازم الظالػن ورابّمٍ )اال

 
( ِؾبب ا

(Labassu:ِؾب المػع وِمٜن ان هٙػا ِن ًغى الصالة ) 
س الػزasakkuٞ"ِٙجػب اؿاٍٜٝ)
 
 ( من را
 (من شلٙيnamtaruوِٙجػب همجارو)
(ٍٍٜٝ  ( الفػِػ من ِوٙيutukuوِٙجػب اوث
 (الفػِػ من لعرىaluوِٙجػب الٍ)
 ( الفػِػ من ٍٚاميetimmuمٍ)وِٙجػب ايّم
 (الفػِػ من ِعىgalluوِٙجػب ٓاللٍ)
 .(0)(الفػِػ من ٚعمي"iluوِٙجػب اِلٍ)
:
 
طػ هٙػا
 
 وُٖ هك ا
(ٍٍٜٝ  ( ؿٜوا ّٖيLama( والفػِػ الما)utukku"ان الفػِػ اوث
 (ِٙجػبان موي لّاdimani( ودِماهُ)dimmeدِممة)
ِوا"( ِٙجػبان مAzagga(وازاٜٝا)Namtarوشجَ همجار)

 
 .(5)وي ا

ٍٜٝػػػٍ الفػػػػِػ الػػػغي ٖػػػُ المػػػصػاء ِٙجػػػٞ اإلهؾػػػان المجمجػػػُ بمػػػصة  :"اوث
 
طػػػػ هٙػا
 
وٖػػػُ ا

زّعن.الٍ الفػِػ الغي ًُِٔ مدٞ خٍب ايّممٍ الفػػِػ ٝالٍ الفػػِػ اللػغان ِّٙػعان 
لمػػػا لّلٍ الػػغي ِجرػػػٍؿ ٖػػػُ ٝػػػٞ 
 
الرؾع لماقجٍ الباؿػػٍ اللغان ِرّػػػان الرؾػػػع مجا
لبس لغلٛ موًػبا.وهٍّا ٖػُ مٍهُ من المصػاء إهٌم اٚجػبٍا 
 
من اإلهؾان الغي ا

زؾػػػمي اؿػػػاٍٜٝ المػػػ لم إهٌم ٖػػػُ زؾػػػمي مامّػػػت المؾّ ة وهػػػٍّا ٖػػػُ زؾػػػمي دمػػػا 
ٖاؿػػػعا إهٌم ٖػػػُ زؾػػػمي الممػػػّػ الؾػػػّ  إهٌم ٖػػػُ زؾػػػمي الؾػػػم الػػػػديء إهٌم ٖػػػُ 
زؾػػػػػػػمي اللّوػػػػػػػة الؾػػػػػػػّ ة إهٌم ٖػػػػػػػُ زؾػػػػػػػمي الفػػػػػػػػ والظًّ ػػػػػػػة إهٌم ِلّػػػػػػػي الؾػػػػػػػم 

دهػٍ   (5)لف  "والّٙاب لٙع وهٍّا)ِلّي(ا
 
طػ ٍِٙؿ الًبّب الؾاشػ:"شّوما ا
 
وُٖ ا
شّاهػا ِمٜػن (9)من المػِن الغي اؿجصٍذ ِلّػي همجار الػغي اهٙػن ِلّػي اؿػاٍٜٝ"
 
.وا
ػػػب الوػػػاس ٖػػػُ  ٍع مػػػن الّٗارِػػػت بّمػػػٞ ٖالػابّمػػػٍ ًِػ  ِػػػن اطجمػػػاص ٝػػػٞ هػػػ

 
ان هٙػػػػا

؛شوٍن ِٙا ػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػا بّػػػػػػػػػػع 21؛بٍِّي المؾػػػػػػػػػػ ولّة الرؼا ّػػػػػػػػػػة ص59ِلػػػػػػػػػػُ خم زػػػػػػػػػػاء الًٍٖػػػػػػػػػػان ص (0                                                 
 .501-507المٍت ص
 .000( بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص5
 .022( البات المّجٙعات العِوّة ص5
 .027( الممعر هٗؾي ص9
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يٗػػػاؿ ٖػػػُ الٔالب ا
 
مػػػا اللّٞ وثٌػػػازم ِٗارِػػػت االطظازو والابػثٍ والاباؿؾػػػٍ اال
ػٍر دوهمػا إهػاث لػغا  طػػ قػًّان وًػم ٖػُ الٔالػب ٝذ

 
اللّلٍ ٌٖػٍ ِٗػِػت همػٗي بفػػ واال

ػٍر وِاشٙػن  ٌٖم ِ ذون الوؾاء وِٙابلٌم االردات لّلُ)لّلّجٍ( وًن إهػاث دوهمػا ٝذ
ػػان ٍِلػػع مػػن اثصػػاد اللّلّجػػٍ بالػزػػاؿ  بػػجٌن مػػوٌم واإلهػػػار بٌم ٝو الػزػػاؿ إلقػػباع ٓر

وزػي ثمػؼؽ مػن ِٙػُ ثصػت ؿػلًجٌا الجػُ لػٍ وًػُ وشػٍگمظلٍٚات ٝااللٍ والػ
 
ش بػعون ا
باًػا بّػع المػٍت
 
.وًوػاؾ ِٗارِػت (0)ٝاهت ثجرمُ شٍؿ موا  الػزٞ المػػِن لجصمػُ ا
طػ، ثؾبب المػض مدٞ الّٗػِجة لماقجٍ الجُ ِّجٙع إهٌا 

 
ثمػّب ثّغب المػهػَ اذ ا
مػاض 
 
يٗػػاؿ مػػن وثرلػػب الصمَ الػزػػاؿ باال

 
وثٌػػعد الوؾػػاء ِوػػع الػػٍالدن وثؾػػػؽ اال

مٌػػػػػاثٌملػػػػػعو 
 
 ٖػػػػػُ الومػػػػػٍص الؾػػػػػصػِة:"ابوة اهػػػػػٍ الجػػػػػُ ثّػػػػػػغب  (5)ر ا

 
وهصػػػػػن هٙػػػػػػا

و:"ابوػة اهػٍ ٝاهػت ثبصػح ِػن هؾػاء ِلػَ وقػٛ الػٍالدن"
 
يٗاؿ" ا
 
 ثّػابّػ (5)اال

 
و هٙػػا
 
 ا
طّػػػ 
 
و:"الجُ ثفػػّٞ الوػػار" والجّبّػ اال
 
مدٞ:"المؾػػت بًػػن الوؾػػاء ٖػػُ المظػػاض" ا
لممّجػػة مػػن زػػػاء شمػػػَ ِفػػّػ إلػػَ الصمػػَ الفػػعِعن الجػػُ ثصػػعث ٖػػػُ شػػاالت الوؾػػاء ا

مػاض الظبّدة وًٍ رؿٍؿ اإللي وًواؾ .(9)الوٗاس
 
 هػگػاؿالوامػثٍ ِٗػِت الًاٍِن واال
ؿػػٗٞ
 
.والػػَ زاهػػب ثػػعطٞ الّٗارِػػت المباقػػػ ًوػػاؾ اِجٙػػاد اإللػػابة (2)الػػي الّػػالم اال

رواح الفػػػِػن ثؾػػٜن زؾػػم اإلهؾػػان ٖإذا 
 
بػػالّّن وٖصٍ، ًػػغا االِجٙػػاد ان بّػػن اال
رواح ثجػػػػؾ زؾػػػم الوػػػاٍػ ِػػػن يػِػػػ٘ الّّوػػػّن هَػػػػ بجٗػػػػس إلػػػَ قػػػظ
 
طػػػػ ٖػػػان اال
 
ك ا

لجوجٙٞ إلَ زؾم الفظك الموٍَر إلّي ًغى اإللابة ال ثجم إال من قظك لي الٙػعرن 
و مػػػػػن قػػػػػظك 
 
ِلػػػػػَ ثٍزّػػػػػي ثلػػػػػٛ الوَػػػػػػ المجٗػؿػػػػػة وال ٖػػػػػػؽ ان ٝاهػػػػػت مجّمػػػػػعن ا

شمع المّجٙعات العِوّة ص؛593( ؿاٝؼ َِمة بابٞ ص0                                                 
 
 .75-75اال

طػ  الوؾػػازٍن وولّػع الرػػادر ( 5
 
قػػٍري المجػػا

 
 )بٔػػعاد: الوؾػػّذالصػػػؼ والمػػواغات الّعوِػػة ـػػُ الػمػػػ ال
دِب البٔعادِة 
 
؛ٖاهػٞ ِبػع الٍاشػع ِلُ "الّػاٖػة 591؛ؿاٝؼ َِمة بابػٞ ص31( ص0015مًبّة اال

 )بٔػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعاد:دار الصػِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽوالؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصػ" بصح هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍِة:
؛ؿػػػػػػػاٝؼ الصّان 153-151؛ِبػػػػػػػٍدي مّرم الصوػػػػػػػارات الؾػػػػػػػامّة ص012 ص0( ج0039للًباِػػػػػػػة 
 .502الٍّمّة ص
قٍر ص5
 
 .001-007( ؿاٝؼ ٍٚن ا
 .003( الممعر هٗؾي ص9
شمع المّجٙعات العِوّة ص591( ؿاٝؼ َِمة بابٞ ص2

 
 .75؛اال
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ػػػ ّٖػػي ًػػغا المّجٙػػع ِّػػٍد إلػػَ ٌِػػع الملػػٛ اقػػٍرباهّباؿ ػػّم ٝذ ٚػػع  ٚر
 
-770)بػيء وا
 .(0)ٚبٞ المّاد( 751

قػػباح وًػػم 
 
رواح الفػػػِػن ٝا وػػات ثّػػػؼ باال
 
ٝػػان ِّػػاون ًػػغى الفػػّايّن واال

قػػػػػباح المػػػػػٍثَ وًِلػػػػػ٘ ِلػػػػػٌّم ٖػػػػػُ اللٔػػػػػة االٝعِػػػػػة اؿػػػػػم ايّممػػػػػٍ)
 
و ( eṭemmuا

 
ا

و قػػػبصي ٝمػػػا (Edimmuادِممػػػٍ)
 
وًػػػُ ٝلمػػػة ثّوػػػُ ِلػػػَ وزػػػي الّمػػػٍ  روح المّػػػت ا
 ٍ قػػػػ
 
طػػػػػ، اؿػػػػجّملت ٖػػػػُ الّمػػػػػِن البػػػػابلُ الٙػػػػعِم واال

 
ري الٙػػػػعِم.ومن المّػػػػاهُ اال

ٍع مػن الفػّايّن والؿػّما ٖػُ شالػة ِػع  دٖػن زؾػع المّػت  لايّممٍ ما ِفّػ إلَ هػ
مػػاض للبفػػ شّػح ِػػد ٖػُ 
 
والجٙػِػب لػي ٖجظػج روشػي ِلػَ ًّ ػة قػًّان ثؾػبب اال

 ٖػُ اشػع 
 
مؾػٜػجي ٖػُ البػِػة" وهٙػا
 
اشع الومٍص:"ان ِع االيّممٍ)الفبس( الٔػِػب ا
قٍرِ
 
ػا الجّاوِغ اال ًػ ة ان:"االيّممٍ الفػِػ ٚع امؾٛ بٜػجّٗي" وذلٛ ٖػُ مّػػض ٝذ

قظاص
 
زؼاء مظجلٗة من زؾع اشع اال
 
مػاض ؿببجٌا الفّايّن ال
 
.وهٌٗم مػن (5)لّعن ا

م مػن إهٌػا ثوػؼؿ  زؾادًا بػالٓػ
 
رواح المٍثَ الغِن لم ثعٖن ا
 
الومٍص المؾمارِة ان ا

ؿػػٗٞ إال إهٌػػا ثبٙػػَ ٚلٙػػة ّٖػػي وثوجٌػػؼ ٝػػٞ ٖػلػػة 
 
شّػػاء للّػالم اال

 
لٌػػا لجظػػػج إلػػَ ِػػالم اال
ا الجّؽ.ٖٙػع ٝاهػت  ذ، بٌم اهجٙاما موٌم لٙػعًر
 
شّاء وثلص٘ اال
 
قباح ثٌازم اال
 
بٌّ ة ا

ان اهًٙػاع الٙػػابّن  رواح المٍثَ بصازة إلَ ؿع اشجّازاثٌا مػن الًّػا  والفػػاب ٝو
 
ا

مػػا ان ثبٙػػَ مّجمػػعن ِلػػَ 
 
مػِن ٌٖػػُ ا
 
مػػا  ا
 
رواح ِػػ دي إلػػَ زّلٌػػا ا
 
والؾػػٍا ٞ ِػػن اال
شّػػاء الًػػ

 
و إهٌػػا ثظػػػج إلػػَ ِػػالم اال
 
ؿػػٗٞ ا
 
ػػة ٖػػُ بػػ س الّػػالم اال ّن والمػػاء الّٜػػػ ٓاٚر

م بٍزػػػػػٍب  شّػػػػػاء لجفػػػػػًّػ
 
ٝػػػػػٞ ٖوػػػػػات الفػػػػػٍارع وثجػػػػػػبك باال
 
رػػػػػة ثا ٓاهػػػػػبة موِؼ

و لاهجٙػػػػا  مػػػػوٌم لجؾػػػػببٌم ٖػػػػُ 
 
ذ، بٌػػػػم ا
 
ا وإِٗا ٌػػػػا شٌٙا وذلػػػػٛ بإلصػػػػاؽ اال ًػ ٝذ
ؿػٗٞ بؾػبب إًمػالٌم ٖػُ دٖػن
 
زؾػع لػاشبٌا ٖػُ الٙبػػ  شػماهٌم الػاشة ُٖ الّالم اال

رض ًٍ 
 
رواح إلَ اال
 
بّواِة ووٖ٘ الًٍٙس الظالة وًٜغا ٝان العاُٖ لٍّدن ًغى اال
و ّٓػػػ 
 
ِػػع  ثمٜوٌػػا مػػن الصمػػٍؿ ِلػػَ الػاشػػة يالمػػا بٙػػُ زؾػػع لػػاشبٌا ّٓػػػ مػػعٍٖن ا

قباح الغِن (5)مٙػب لي
 
قباح ثفّػ إلَ ا
 
.وًواؾ الّعِع من الجّاوِغ الظالة بًػد اال
زؾػػادًم بػػ
 
و قػػبس بّٙػػت ا

 
رض...ا
 
ػ:"إذا ٝوػػت قػػبصا طػػػج مػػن اال ا دٖن وموٌػػا ثػػٝغ

لبعري الًب ص0                                                 
 
 .55( ا
؛ِبػػػػػػٍدي مّرم 010-013؛شوٍن ِٙا ػػػػػػع مػػػػػػا بّػػػػػػع المػػػػػػٍت ص21بٍِّي المؾػػػػػػ ولّة الرؼا ّػػػػػػة ص (5
 .23الصوارات الؾامّة ص
 .055  001شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص( 5
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و قػػظك لػػم 
 
و ٍػػٞ زؾػػعى ٖػػُ المػػصػاء ال ًِّٔػػي الجػػػاب ا
 
قػػظك مػػات ٖػػُ البػِػػة ا

و مػػن لػػم ِٔػػى   
 
قػػباح:"من الٙػػُ ٖػػُ طوػػعؽ ...ا
 
طػ، ثفػػّػ إلػػَ ا
 
ِػػعٖن زؾػػعى..." وا

و
 
ٖػػُ  ٚبػػػى ٖجمػػعد زؾػػعى بػػا ًٓاء)مدػػٞ( ابػػن الملػػٛ الػػغي رمػػُ زؾػػعى ٖػػُ البػِػػة ا

و وؿى الؾٌٍؿ"
 
 ٝوػت قػبس قػظك ّٓػػ مػعٍٖن (0)الظػا ب ا

 
طػ:"ؿٍاء ا
 
.وُٖ هك ا

  قػػبس المّػػت الػػغي لػػم ثٙػػع  لػػي الٙػػػابّن 
 
  ٝوػػت قػػبس الػػغي لػػم ِلػػ٘ ِواِػػة ال ػٙػػة ا
 
ا

ػ اؿػػمي" و ٝوػػت قػػبس الػػغي لػػم ِػػٝغ
 
و الػػغي لػػم ِؾػػٜب لػػي المػػاء ا
 
.ٖوػػا (5)الروا ؼِػػة ا

قػػػباح المػػػٍثَ الجػػػُ ثب
 
ؿػػػٗٞ وِجٍٚػػػُ ِػػػن ًػػػغى الصػػػاالت ٖػػػان ا

 
ٙػػػَ ٚلٙػػػة ٖػػػُ الّػػػالم اال
ن ٍِٜهػػٍا ٚػػع 
 
قػػظاص الػػغِن ِمٍثػػٍن بصػػٍادث مّّوػػة ٝػػا
 
شّػػاء اال
 
طػوزٌػػا إلػػَ ِػػالم اال

و مػػاثٍا ٖػػػُ ٓػػػؽ ؿػػّٗوة ٝغلٛ روح الػػػغي مػػات مٍثػػا مبٜػػػػا 
 
ؿػػًٍٙا مػػن ِلػػػَ هظلػػة ا

و مراِػة 
 
و مػن مػات زػػاء زٗػاؼ ا
 
و الغي ٚوػَ هصبػي بمػٍرن ٖرا ّػة ا
 
بؾبب الٍباء ا
و هػػػػبجي لػػػاِ
 
ن الجػػػُ ماثػػػت وًػػػُ ِػػػغراء والفػػػاب الػػػغي مػػػات بّمػػػػ ا

 
ٙة ٝغلٛ المػػػػا

و ٖػػػػػػػُ ٖجػػػػػػػػن الصوػػػػػػػاهة 
 
ن الجػػػػػػػُ ماثػػػػػػػت ٖػػػػػػػُ المظػػػػػػػاض ا
 
ِػػػػػػػؼب والمػػػػػػػػا
 
الؼواج وًػػػػػػػٍ ا

.وثجصػػػػعث الومػػػػٍص ِػػػػن (5)لًٗلٌا والمّػػػػت الػػػػغي ٚوػػػػَ هصبػػػػي ٖػػػػُ مٜػػػػان ٓػِػػػػب
ؿػي وزؾػمي ويػػؼ اهٗػي بػهػٍض 
 
لػّب را
 
قػباح المػٍثَ:"إذا ا
 
مػاض الجُ ِؾببٌا ا
 
اال
 ٚػػع اؿػػجصٍذ وإذا ٝػػ

 
ٚاربػػي الػػغي ٝػػان ٚػػع مػػات ٍما
 
ان ِّػػن قػػٗجّي...ٖان قػػبس اشػػع ا

شفػاؤى مّاٚػة ٖإهٌػا ِػع 
 
اهػت ا اهت ِعاى ثػثرٗػان ٝو بجي ٝو لّب ُٖ ٚر
 
و:"إذا ا
 
ِلّي" ا
رواح المػػػػػػٍثَ ِمٜػػػػػػن ان ثبجلػػػػػػُ اإلهؾػػػػػػان ٖػػػػػػُ (9)الفػػػػػػبس"

 
قػػػػػػباح وا
 
.لػػػػػػّؽ ٖٙػػػػػػى اال

وػا ان البػابلُ ٝػان الٍاُٚ ولٜوٌا ِمٜن ان ثوٗغ لػي ِػن يػِػ٘ الصلم الؿػّما إ دٝر
 
ذا ا
، الوػػا م ٖػػُ الصلم اهػػي ٚبلػػي اشػػع 
 
:"إذا را
 
ِػػػ، الصلػػم ِلػػَ اهػػي شّٙٙػػة وِمٜػػن ان هٙػػػا

، الوػػا م ٖػػُ الصلػػم اهػػي 
 
طػػػ:"إذا را
 
مػػٍات ٖاهػػي ؿػػّمٍت بؾػػبب البػد" وٖػػُ هػػك ا
 
اال

رواح ماء ِلَ ِعِي ٖان إشع، ِّوّي ؿجّمَ"
 
 .(2)ؿٜبت اال

 .055( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .059-055( الممعر هٗؾي ص5
 .050-053الممعر هٗؾي ص( 5
هعي( رِوّي البات 9

 
هغار ـُ الطب ال لبعري )بٔعاد:مًبّة المرمػُ الجفظّك والإ

 
 ثػزمة:ِبع اللًّٕ ا

لبعري الًب ص55( ص0017الّلمُ الّػاُٚ 
 
 .51؛ا
لبعري الًب ص
 
.91( ا 5 
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رواح قػػػػِػن إذا مػػػا اهجٙلوػػػا إلػػػَ طػػػارج ارض الػا
 
ٖػػػعِن ٖان االِجٙػػػاد بٍزػػػٍد ا
ثؾػػػبب المػػػػض ٝػػػان مػػػن المّجٙػػػعات الجػػػُ ٌٍػػػػت ٖػػػُ ِػػػعد مظجلػػػٕ مػػػن الصوػػػارات 

لٌػة وشػعًا ًػُ مػن ثؾػبب المػػض  ممػ الكعِمةوالدٙاٖات الٙعِمة ُٖٗ 
ث
لم ثٜن اال
مػػػاض ٌٖوػػاؾ الٙػػٍ، الفػػًّاهّة الفػػػِػن 

 
ٖٙع ٝػػان ًوػػاؾ اِجٙػػاد ٚػػٍي بػػان بّػػن اال

رواح
 
و الفػػّايّن الجػػُ لٌػػا الٙػػعرن ِلػػَ دطػػٍؿ الرؾػػم البفػػػي  ثّػػؼ، إلػػَ اال
 
الفػػػِػن ا

م الظبّػػػػح لٜن الومػػػػٍص ال ثٙػػػػع  لوػػػػػا  خًّػ
 
واطجػاٚػػػػي إرباٝػػػػي ثبّػػػػا لًبّّػػػػجٌم وثػػػػا
ٍع يبػػػاء الممػػػػٍِن الرؾػػػع إلػػػَ .(0)مّلٍمػػػات ٝػدّػػػػن شػػػٍؿ المٍهػػػ
 
 57وٚػػػع ٚؾػػػم اال
لممػػِّن وبا قٛ ٝان الؾبب الغي دٖػُ ا.(5)ٚؾما ٝٞ موٌا ِصٜمي ِٗػِت مّّن

ماثٌم الّلمّػػة ٝػػاهٍا ٚػػع 
 
مػػػاض إلػػَ ًػػغى الٙػػٍ، إهٌػػم طػػاؿ ثػػا
 
الٙػػعماء إلػػَ هؾػػبة اال

مػػػػػػاض 
 
مػػػػا  ا
 
مػػػػػاض ولٜوٌم وٚٗػػػػٍا شّػػػػػار، ا
 
ؿػػػػباب بّػػػػػن اال
 
ػػػػػة ا ثمٜوػػػػٍا مػػػػن مّٖػ

مػػػػػاض 
 
مػػػػامٌم إال إرزػػػػاع ًػػػػغى اال
 
بّّوٌػػػػا ولم ِػػػػػوا ؿػػػػببا ِوػػػػٍِا ٍاًػِػػػػا ٖلم ِٜػػػػن ا
ِوػػا المرٌ

 
يٍلػة الممػعر إلػػَ ٚػٍ، مرٌٍلػة ا
 
و ال ثوجمػُ للّػػالم  ا
 
ٚػٍ، ّٓػػ يبّّّػػة ا

 (5)الَاًػ
 
رواح الفػػِػن وهٙػا
 
و اال
 
 وِمٜن ان هًل٘ ِلَ ًغى الٍٙ، اؿم الّٗارِػت ا

رواح الفػػػػػِػن 
 
ٖػػػػُ الجّاوِػػػػغ والومػػػػٍص المجّلٙػػػػة بػػػػالًٍٙس الؾػػػػصػِة ِػػػػن ًػػػػغى اال
المؾببة للمػض ٝما ثفػٌع ِلػَ ذلػٛ ٚمػة هبػامٍن الجػُ ؿػوجواولٌا الشٙا وثظايػب 

مػػػػػاض الػػػػغِن ِػػػػعوا المؾػػػػببّن للمػض وٚػػػػع اِجٙػػػػع الجّاوِػػػػ
 
غ المجوٍِػػػػة قػػػػّايّن اال

رواح الفػِػن ًم رؿػٞ الػبػة ؿػظمت ربػة 
 
الممػٍِن الٙعماء ان قّايّن المػض واال
مػػػػػاض
 
وب ػػػػة واال
 
ؿػػػػماء ًػػػػغى الّٗارِػػػػت (9)اال

 
.وثجصػػػػعث الجّاوِػػػػغ الجػػػػُ ولػػػػلجوا ِػػػػن ا
ػػػػػان ؿػػػػػػطُ مػػػػػ(2)المؾػػػػػببة للمػػػػػػض مدػػػػػٞ دهػػػػػع ابػػػػػن الػبػػػػػة شجصػػػػػٍر  ن ِٗارِػػػػػت  ٝو
ِوػػا بّبػػُ
 
مػػٍات ٖػػُ هفػػػ (7)المػض وًوػػاؾ ا

 
.وثفػػّػ ثٍِّػػغن إلػػَ دور الفػػّايّن واال
ن مّجػػػة"
 
و امػػػػا
 
مػػػػاض الجػػػُ ِصػػػعخٌا...رزٞ مّػػػت ا
 
:"اال
 
طػػػػ، (1)المػػػػض إذ هٙػا

 
 وٖػػػُ ا

 .039-035( بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص0                                                 
 .505-505مػ الٙعِمة ص( روِؼ روح م5
بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص5
 
 .75( ا
 .250( ٝماؿ الًب الممػي ص9
 .251الممعر هٗؾي ص (2
 .272( الممعر هٗؾي ص7
 .532الممعر هٗؾي ص (1
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ي واشػػع ثػػٍُٖ ٖػػُ ٖػاقػػي"
 
ي واشػػع ٚجػػٞ بمعِػػة وا
 
:"ا
 
و:"مػػػض ِػػاع المؾػػبب (0)هٙػػػا

 
 ا
و مّجػػػة"
 
و مّػػػت ا
 
و مّبػػػٍدن ا
 
و مػػػن مّبػػػٍد ا

 
و زػػػن ا
 
ثػػػُ مػػػن مّبػػػٍد ا
ث
و:"المػض اال
 
. ا
و مّػػت"
 
و:"اإلهؾػػان الممػػاب مػػن زػػن ا
 
و (5)مّت" ا

 
ثػػُ مػػن مّبػػٍد ا
 
خّػ اال
 
و:" الجػػا
 
 ا
ن"
 
و روح رزػػٞ وامػػػا
 
هػػا ٖػػُ بػػاد الػاٖػػعِن إن الوؾػػاء .(5)مّبػػٍدن ا

 
ػػان ِّجٙػػع ٝمػػا ٚػا ٝو
رواح والٍٙ، الفػِػن
 
خّػ اال
 
 .(9)الصٍامٞ مّػهات لجا
ؿػػّا ٝاهػػت الّٗارِػػت ٖػػُ 
 
 ٖػػُ هػػك  المػػؾػى ا

 
مػػن مؾػػببات المػػػض إذ هٙػػػا
ٍِّد إلػَ الملػٛ مٍرؿػّلؽ الدػاهُ ِّػؼو ؿػبب مػػض زوزجػي إلػَ روح قػػِػن اؿػجٙػت 

 ِػػػػػػػػػن الّٗػِػػػػػػػػػت (2)ٖػػػػػػػػػُ زؾػػػػػػػػػعًا
 
.ومػػػػػػػػػن الّٗارِػػػػػػػػػت المػثبًػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاإلمػاض هٙػػػػػػػػػػا

 .(7)(Tarpatssis( وثارباثؾّؽ)Alauwaimisاالوامّؽ)
ػػٍناِجٙػػع  م مػػن المرجمّػػات الٙعِمػػة الػ ِػ بالّٗارِػػت وٚػػٍ، الفػػػ  ّٝٔػػًػ

دلػػػػة ِػػػػن دور 
 
مػاض ٖػػػػُ الجٗؾػػػػّػات  ًػػػػاالمظجلٗػػػػة إذ ِؼودهػػػػا الٌّػػػػع الٙػػػػعِم با
 
ٖػػػػُ اال
رواح قػِػن ِؾًّػ ِلٌّا إبلػّؽ ثؾػَّ لجرػبػة الوػاس بالظًّ ػة ولم 

 
الاًٍثّة ًُ ا

ِظلٌٙػػػػػػا الفػػػػػػًّان الن هللا ًػػػػػػٍ طػػػػػػال٘ الرمُّ ولٜوٌػػػػػػا ما ٜػػػػػػة ؿػػػػػػاًٚة اهوػػػػػػمت 
.وٖػُ شالجٌػا ًػغى الٗاؿػعن الموصًة ثؾػجًُّ ان ثرّػٞ للفًّان ُٖ ثمػدى ِلَ هللا
و مروٍهػػػػا
 
ِمػػػػَ ا
 
و ا
 
لػػػػم ا
 
و ا
 
بٜػػػػم ا
 
.ٖوػػػػا ِػػػػن ذلػػػػٛ اِجٙػػػػع الّبػِػػػػٍن (1)قظمػػػػا مػػػػا ا

مدػػػاؿ مػػػػض الًػػػاٍِن الػػػغي ِٗجػػػٛ بالوػػػاس وٚػػػت 
 
مػػػػاض ا
 
بّٗارِػػػت مؾػػػ ٍلة ِػػػن اال
 ّٕٝ ِؾبب الفًّان المػض لإلهؾان:"اهمػػؼ الفػًّان مػن (3)الٌَّػن
 
.وهصن هٙػا
طمػك من شوػن ا

 
ؿػي إلػَ ا
 
ٍِب بٙػوح اهجفػت ُٖ بعهي ٝلي من ٚمة را
 
لػب وابجلَ ا
.وربمػا اِجٙػع الٌّػٍد الػغِن ِاقػٍا ِوػع البصػػ المّػت ان الػػوح الفػػِػن ًػُ (0)ٚعمّي"

ِوػػا الجػػُ ثؾػػبب المػػػض إذ ِػػػد ٖػػُ وخّٙػػة دمفػػ٘:")ًغا ًػػٍ( الٙػػاهٍن ّٖمػػا ِظػػجك 
 
ا

 .250( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .295-290( الممعر هٗؾي ص5
 .272( الممعر هٗؾي ص5
 .51( روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص9
لمالصُ الم2
 
 .503ملٜة الصّدّة ص( ا
 .711الممعر هٗؾي ص (7
طػػون 1
ث
ة ماؿػجػ مّعِا )الٙاًػن:مًبّػة الجفؾػّػ الجط ّكػُ للنػجػاب المكػعس( بػوس بػارثٍن وا :ثػزمة:قػٝػ
ة ماؿجػ مّعِا   .0030( ص0003قٝػ
ولَ ص3
 
لٍؿ اال
 
شمع اال
 
 .29( اال
ٍِب 0
 
 .1: 5( ا
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س واللصّة)الممػابة بمػض(...وِلػَ الٜػػاًن
 
ن ِػػ،  برلػعن الػػا

 
الػػوح ٚػع دطلػػت  إن ا
س..."
 
فا.وُٖ (0)الػا ٍهِػ هازّو الب

 
ٌَِػ المػض ِلَ اهػي مػن ّٖػٞ  الػٌع الرعِع وال

و الفػػًّان ٖػػُ 
 
رواح الورؾػػة ا
 
 ِػػن دور اال
 
ّٖػٞ الفػػًّان ٖٗػػُ ٝػدّػػػ مػػن الصػاالت هٙػػػا
ؿباب المػض
 
 وان مٔادرن الفًّان زؾع المػػِن ِػ دي إلػَ اؿػجػداد الفػظك (5)ا
 ِػػػ
 
ٍع( بّوػػػٌم لمػػػصجي وهصن هٙػػػػا ي ِؾػػػ

 
ن شالػػػة ثفػػػّػ إلػػػَ ذلػػػٛ لػػػػاشة:"زاءى)ا
طػػػس"
 
طػس ِؾػػٜوي قػػًّان ٖلمػػا يػػػد الفػػًّان ثٜلػػم اال

 
.وًػػغى الفػػّايّن ٝمػػا (5)بػا

ِػػعادًا ٝػدّػن وٖػػُ 
 
اهت ا مػػاٝن الٙاشلػػة ٝو
 
ًػػٍ الصػػاؿ ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن ثؾػػٜن اال

 ِػػػن ؿػػػبُ 
 
ٝػدػػػػ مػػػن قػػػًّان ٖػػػُ زؾػػػع المػِن ٖٗػػػُ شالػػػة هٙػػػػا

 
شػػػاالت ٚػػػع ِصػػػٞ ا
ؿػماء ثػعؿ ِلٌّػا ٖٗػُ رواِػة (9)دطلت زؾع اإلهؾانقّايّن 

 
اهت الفػّايّن لٌػا ا .ٝو

هازّػػٞ ِػػعَِ الفػػّايّن بػػػلرٍّن وًػػُ ٝلمػػة ثّوػػُ اٝبػػػ وشػػعن ٖػػُ الرػػّـ 
 
ثػػػد ٖػػُ اال
زوػػػعي مما ٍِهػػػس ان الػزػػػٞ لػػػم ِٜػػػن  7111-5111الػومػػػاهُ وًُ ثجٜػػػٍن مػػػن 
 .(2)ِؾٜوي قًّان واشع بٞ قّايّن ٝػدّػن
مػػػػػػاض ٖػػػػػُ وهّػػػػػػؼ ان الفػػػػػّايّن ثلّػػػػػ

 
العِاهػػػػػة ب دورا مٌمػػػػػا ٖػػػػػُ هفػػػػػػ اال

رامػاِوٍّ گاهػػ وبفٜٞ ِا  ارثبى المػض ُٖ العِاهة الؼرادقجّة بػوح الفػػ الؼرادقجّة
مػػػاض المٍزٌػػة هػػع 
 
طػن( ٌٍٖ الػػغي ٚػػع طلػػ٘ ٝػػٞ اال
 
)اًػِمػػان ٖػػُ الومػػٍص المجػػا
زاهػػػػػا)؟(  البفػػػػػػ: "الصمػػػػػَ

 
 )لعٓػػػػػةاٝاٖازا ؿاراها)المعاع( ؿاراؿػػػػػجُ)الصمَ الباردن( ا
ا)؟( ا هػػػع رامػػػاِوٍّ گاهػػػػاإللػػػابات الجػػػُ طلٌٙػػػا  الوجاهة ؿػػػجاِػِا)؟(...الصّة( دورٝو
زؾػػػػػػػػػػػػاد البفػػػػػػػػػػػػػ"
 
مػاض:"هَػػػػػػػػػػػػػ اإلبلػػػػػػػػػػػػّؽ (7)ا

 
الؼ اال
ث
.وًػػػػػػػػػػػػٍ المؾػػػػػػػػػػػػ ٍؿ ِػػػػػػػػػػػػن ا
لػػػابوُ بػػػػَ[ الٙاثػػػٞ إلرامػػػاِوٍّگاهػػػػالمجٍشـ]

 
".وٖػػػُ (1)مػهػػػا 009000)اإلهؾان( وا
طػن )البٌلٍِػػػػػػػػػػة( ِجصػػػػػػػػػػعث البوعاًفػػػػػػػػػػن ِػػػػػػػػػػن دو 

 
ر روح الفػػػػػػػػػػػ الٜػجابػػػػػػػػػػات المجػػػػػػػػػػا

لَٙ رامػػػاِوٍّگاهػػػػاًػِمان)
 
ػػػا:"ا ( ٖػػػُ هفػػػػ الفػػػػور ٝالبظػػػٞ والمراِػػػة والمػػػػض وًّٓػ
ٍع المػض الفب٘ الٜؾػػػػػػػػػٞ ِلػػػػػػػػػَ الدػػػػػػػػػٍر  اًػِمػػػػػػػػػان بالبظٞ الٍّز الّغاب الر

 .520( ّٖػ  الومٍص الٜاملة ص0                                                 
ول5َ
 
لٍؿ اال
 
شمع اال
 
 .19 ص( اال
 .55-55: 0( مجَ 5
 .57-59: 00؛لٍٚا 92-95: 05( مجَ 9
 .0007( بارثٍن الجٗؾّػ الجًبُّٙ ص2
 .5: 51( ّٖوعِعاد 7
 .5: 55( ّٖوعِعاد 1
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وؿ("اٍِماردٓو
 
.وًوػػػاؾ هػػػك ِٙػػػٍؿ ان الفػػػّايّن المؾػػػببّن للمػػػػض (0))اإلهؾػػػان اال

مػػاٝن
 
بػاج المػػمت( وًُ ا
 
المػػٍثَ ُٖٗ العِاهػػة الؼرادقػػجّة  ِّّفػػٍن ِوػػع الػػعاًما)ا

رض ٌّٖا وثّػػػع الردػػػة هرؾػػػة ٖالغي ِػػػعٖن 
 
ِصوػػػػ دٖػػػن الردػػػح وذلػػػٛ لٙعؿػػػّة اال

قّة 
 
رض لغا ثّػض الردح بّع المٍت ِلَ العاًما شّح ثّػض ال

 
المّت ِعهؽ اال

الفػػمؽ ومػػن خػػم ثلجٌمٌػػا الًّػػٍر الرارشػػة والٜاب لػػغا ثّػػع الػػعاًما مٍاٚػػُ معهؾػػة 
بالؾة
 
مػػاض ِلػَ الػعاًما ثجرمُ ٌّٖا اال

 
.وِفػّػ هػك (5)والفّايّن شّح ِوفػون اال

ػٍن ٚػغارثٌم ِلٌّػا  بالؾة الًّػا  ِلػَ الػعاًما وِٗٓػ
 
إلَ ًغى المٍرن بٍٙلي:"ِجواوؿ اال

زٞ ًػػغا ِػػغًبٍن للّػبػػعن شجػػَ ثمػػبس ثلػػٛ الػا صػػة الوجوػػة 
 
ِػػا زرادقػػت ؿػػّبجاما!...ال

مػاض:الص
 
ٜػػػػػػػػػػػػػة والصمَ مجرغرن وموجفػػػػػػػػػػػػػػن ِلػػػػػػػػػػػػػَ الػػػػػػػػػػػػػعاًما ثجٍٜن ِلٌّػػػػػػػػػػػػػا اال
واهػي..."
 
يٗاؿ والفػّب ٚبػٞ ا
 
.وِوؾػب المػػض (5)الؾاطوة الصمَ الباردن ٝؾػاح اال
ِوػػا ٖػػُ شػػاالت إلػػَ مظلػػٍؽ ِػػعَِ زػػاِوُ)
 
و الروُ:"]ثظػػعع[ زػػاِوُ الوػػاس Jainiا

 
( ا

ٖوػػٞ)ِبارن ٓاموػػة( وثرّػػٞ 
 
ٚلّلػُ اإلدراؾ ممػػن ِوفػػعون وِبصدػػٍن ِػػن الجٗػػاًم اال
مػػػػػػاض ثجؼاِػػػػػع بفػػػػػٜٞ اٝبػػػػػػ بٍؿػػػػػاي
 
ٖظػػػػػاذًم ... اال

 
ة الدالح]ِبػػػػػارن ٓاموػػػػػة[ ِلَ ا
م" ِػػادٌِم وِلػػَ الوػػٗا ػ الػػداث لفػػًّػ
 
طػ إلػػَ (9)وا

 
.وِفػػّػ الٗػدوؿػػُ مػػن ِمػػػ مجػػا
ػػػػػم ٖػػػػػُ المػػػػػػض إذ ِجصػػػػػعث ِػػػػػن الملػػػػػٛ ّٜٝػػػػػاوس اشػػػػػع ملػػػػػٍؾ إِػػػػػػان  الرػػػػػن ودوًر
ؿػػًٍرِّن وِٙػػٍؿ اهػػي ًػػازم معِوػػة مازهػػعران ٖاؿػػجورع ملٌٜػػا بملػػٛ الرػػن المػػعٍِ 

 
اال
لػػػاب الملػػػٛ اإلِػاهػػػُ بالّمَ وِوػػػعما ٚػػػا  بًػػػٞ إِػػػػان ؿػػػبّغرٍِ الػػػغي لبػػػَ 
 
يلبػػػي وا

ؿػػًٍري رؿػػجم بٙجػػٞ ؿػػبّغرٍِ وقػػ٘ بًوػػي واطػػغ ٝبػػعى إلػػَ ّٜٝػػاوس الػػغي مػػا ان 
 
اال

 .(2)مؾس هَػى بعمي شجَ ِاد ِبمػ
ػػػان  ًػػػٍ روح قػػػػِػن شلػػػت  ِّجٙػػػعون ان ؿػػػبب المػػػػض الػػػػػب الكػػػعماءٝو
رواحّٖي ّٖعاوِي بما ًِػد ًغى 
 
 .(7)اال

 .5( بوعاًّفن الٗمٞ:0                                                 
 .529( ِبع الػشمن اٖؾجا ص5
 .23-21: 1( ّٖوعِعاد 5
 .20: 1( ّٖوعِعاد 9
بػػػٍ الٙاؿػػػم الٗػدوؿػػػُ 2
 
ؿػػػمّػ المػػػالًُ )بّػوت:دار الّلػػػم  ثػزمة لفػػػػس الن ػػػػى الفػػػاًوامة ملصمة ا( ا
 .93-91( ص0010للماِّن 
ؿال ( دمحم ِبع المّّع طان 7 ؿاطّػ الػػبّة ل و الإ

 
 .51( ص0051 )الٙاًػن:با.مى ال
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الٙعِمػػػػة ؿػػػػادت ٖٜػػػػػن وزػػػػٍد ٚػػػػٍ، الفػػػػػ المّػػػػػوّٖن باؿػػػػم  انالّابػػػػٖػػػػُ و
و طوػػاء ذات ( Oniاوهُ)

 
زؾا  شمػاء ا
 
لواؼ موٌم ِٗارِت زٌوم لٌا ا
 
وًم ِلَ ا

طػػغى ٖػػُ ِػبػػة مػػن هػػار إلػػَ الػػي 
 
و طٍّؿ ووٍّٗجٌػػا الػػًّاد الظػػاي  وا
 
رؤوس خّػػػان ا
ٍع ولٌػػػػا مّػػػػعن -زٌػػػػوم اِمػػػػٍ بػػػػعِا مػػػػن الًّػػػػـ والر

 
ًٍو وثّػػػػغب ًػػػػغى الّٗارِػػػػت ا

ًا لػػة.وًواؾ لػػوٕ مػػوٌم ِمػػٍر بػػداث ِّػػٍن وٖػػم ٝبّػػػ وٚػػػون ولٌم الٙػػعرن ِلػػَ 
ؿػػػػػػايّػ 
 
وب ػػػػػػة ٖػػػػػػُ اال
 
مػػػػػػػاض واال
 
الًّػان وًػػػػػػغى الّٗارِػػػػػػت ًػػػػػػُ المؾػػػػػػ ٍلة ِػػػػػػن اال

طػ، مؾ ٍلة ِن المػض وًُ ِٗارِت ٝاهت هؾاء ثصػٍلن 
 
الفوجٍِة.وًواؾ ِٗػِت ا
و الصؼن الفعِع
 
وربػاٍثٍن ٖػُ اِجٙع الجّ.(0)إلَ ِٗارِت هجّرة الّٔػن ا

 
الٔػبّػة بٙػٍ،  ا
هٌػارالرن المؾببة للمػض ٌٖواؾ زن الّوابُّ 
 
الػغِن ٝػاهٍا ِجظػغون ِػادن ًّ ػة  واال
ٝػدػبفػِة.ولٜن 
 
هػٍاٌِم ا
 
( الػغِن ِّّفػٍن ٖػُ المػاء Nixiesقػٌػن ًػم الوّٜؾػّؽ) ا
ؿٗٞبٌّ ة رزاؿ وهؾاء همٌٗم 
 
اهت هؾاؤًم ٖا ػٙات الرماؿ  اال ِلَ قٜٞ ؿمٜة.ٝو
قّ ثصتلؾن ِر
 
ن الغًبّة.وٚػع ِصػعث لمػن ِفػاًعًن  ةا الفمؽ لجمفّى قًٍّر

و ِؾػػمُ ٓوػػاءًن الفػػرُ ان ِٗٙػػع ٚػػٍاى الّٙلّػػة.وًواؾ 
 
رواحا

 
و زػػن ثًٙػػن الصٙػػٍؿ  ا
 
ا
اهػػػػت ًّػػػػ ت ًػػػػغى  رواحوالٔابػػػات ٝو
 
ػػػػٍر  اال مؾػػػػجمعن مػػػػن البّ ػػػػة الجػػػػُ  وإهػػػػاثمػػػػن ٝذ
زؾػػػادًمِّّفػػٍن ٌّٖا 
 
 المفػػّػن ثٜؾػػػًٍا الًصالػػب ووزػػػًٌٍم مرّػػعن ٝمػػػا ًػػػٍ ٖا
قػػرارلصػػاء 
 
ػػٍن الظمػػا ك الؾػػػِة اال اهٍا ِّٖػ  وِؾػػجّٗعون موٌػػا للصػػع لإلِفاب ٝو
مػػاضمن اهجفار 
 
.ولٜوٌم ٚػع ِجظػغون ًّ ػة الصفػػات والّػح والعِػعان ّٖوفػػون اال
مػػػػاض
 
رواح الصمػػػَ وا.(5)بػػػّن الوػػػاس اال

 
ّة بٍزػػػٍد ا وربػػػا الفػػػٚػ
 
 ِجٙػػػع الؾػػػاؼ ٖػػػُ ا
 .(5)وِٗارِت المػض

ؿايّػ ج0                                                 
 
لظٍري مّرم اال
 
ؿايّػ الّالم ص00-01 ص0( ا

 
 .011؛ٍٝرثٞ ٚامٍس ا

ؿايّػ الجٍّثٍهّة ص( 5
 
لٌة واال
ث
 .532ثٍهّات اال
ؿايّػ ص5
 
 .519( البّعِٞ ؿصػ اال
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 ()لٍر  ثظّلّة للػ هّنؾّؽ

 
 ِػػن شػػاالت مفػػابٌة الدكاـػػات ال عا ّػػةٖػػُ 
 
ػػان ٖػػُ ثفػػّلُ   هٙػػػا ٖٙبّلػػة ارٝو

ؿػباب المػػض ًػٍ اؿػجصٍاذ روح قػػِػن ِلػَ المػػِن
 
.وِّجٙػع ًوػٍد (0)ثّجٙع ان من ا
ٍٝاه رواح ثرلػب المػػض ومػوٌم واشػع ِػعَِ ّٖاماًؾػُ ث

 
مػازون بٍزػٍد ا
 
ِالُ اال
 
ٍ ُٖ ا

ًم رو 
 
ح ُٖ الٔابة وًٍ ٚػؼ  زؾػمي ملػٍن ومّوَ اؿمي ؿّع الصٍّاهات وِوَػ إلّي ٝا

شمػػػػػ وًػػػػٍ ِجػػػػػبك بالوؾػػػػاء الصٍامػػػػٞ والصػػػػعِدات الػػػػٍالدن إذ ِػؿػػػػٞ لٌػػػػن 
 
بػػػػاللٍن اال
هٌػػػن لػػػم ِصملػػػن موػػػي
 
مػػػاض ال
 
لٍؼ ِوػػػع الٌوػػػٍد الًٍمؾػػػٍهّّن الػػػغِن .(5)اال

 
ومػػػن المػػػا

ِػػعاءًمِؾػػٜوٍن ٍٝلٍمبّػػا البػًِاهّػػة ٖػػُ ٝوػػعا ان ًِلػػُ الػزػػاؿ الػػغِن ِٙجلػػٍن 
 
ٖػػُ  ا

ؿٍدن الصػب باللٍ
 
ًملػٍا ٖإذاثًٌّػي  ٝإزػاء اال

 
لػابجٌمًػغا الرؼء  ا
 
رواح ا
 
الٙجلػَ  ا

ٚػػٍا  ؿػػّبّػِا واؿػػّا الٍؿػػًَ بػػان قػػًّاها ٚػػع دطػػٞ .(5)بػػالّمَ
 
وِٗؾػػػ المػػػض ِوػػع ا
ػػان الواهػػاي واالولجفػػُ.(9)زؾػػع المػػػِن رواحالؾػػّبّػٍِن ٚػػع ٚؾػػمٍا  ٝو

 
رواح إلػػَ اال
 
 ا

رواحِادِػػة ودًٍِػػا ؿػػّّٗن 
 
مبػػانقػػػِػن ودًٍِػػا  وا
 
ٝػػان الجٗػػاًم ال ِػػؼاؿ ممٜوػػا  وإذا.ا

ؿايّػ ج0                                                 
 
لظٍري مّرم اال
 
 .52 ص0( ا
ؿايّػ الّالم ص5
 
 .001( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
 ثػزمة:هبّلػػة إبػاًّم مػازّة:شؾػػن ٍاٍا )الٙاًػن:الٌّ ػػة الفٍلنلػػٍر ـػػُ الػٌػػع الكػػعِم( زػػّمؽ ٖػِػػؼر 5

 .37( ص0015الممػِة الّامة للٜػجاب 
ؿٍِّة الٍؿًَ" بصح همن مٍؿٍِة:( لّوا ؿّٜاال "الفاماهّة الؾ9

 
دِانّبّػِة واال

 
ض ال  ثصػِػ:ٖػاس ثاِر
 .073 ص0( ج5111الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 
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ولَمػػػُ 
 
طّػػػػن ٖػػػان ًػػػغى اال
 
وػػػا ٚايّػػػا ان ثوػػػؼؿ ِوػػػع  اال ن ٖر .وٚع اإلهؾػػػان إرادنثػػػٖػ
رواشػاٍِٜن بّػن الؾػّّٗن 
 
دِػة  ا

 
ِمالػيثؾػاِع الفػامان ِلػَ ثا
 
ما ا
 
البػاُٚ موٌػا ٖٙػع  ا

ثُ 
 
ي  إلَِا
 
مي ِلَ االًجمػا  بي.وِصػعث ًػغا ٝمػا ِػػ، الواهػاي واالولجفػُ  إهؾانا وِٓػ
رواحبان ثمؽ 
 
َ  الواس ّٖٙػُ ًػ الء اال مػػاضلػِػ

 
 اال
 
رواح ولم ثلرػا
 
مدػٞ ًػغا  إلػَ اال

م  إالالؾػػػلٍؾ  و لػػػٍر إيّامٌػػػاِلػػػَ  اإلهؾػػػانلٜػػػُ ثػػػٓػ
 
طػػػغ قػػػٜٞ بفػػػػ ا
 
.وِمٜن ان ثا

وثّجٙػػع الٙبا ػػٞ الجػػػُ ثّػػّـ ٖػػُ زػػؼر االهػػػعمان ٖػػُ طلػػّذ البؤػػػاؿ ان .(0)الصٍّاهػػات
رواح الجُ ثّّـ ُٖ الٔابات والبصار ًُ
 
وِفػظك .(5)الجُ ثؾبب المػض لإلهؾان اال

ؿػا  وبٍرمػا وبػاء الٜػٍلّػا 
 
الجفّوٍّن الغِن ِّّفٍن ُٖ الموًٙة الٍاّٚة ِلَ شػعود ا

بٍلٗي روشا طًػن إلَ درزة اهي إذا ٚامت زماِة موٌم بؼِارن موًٙة راهرٍن وٚػت 
ِوما ؿاروا لّعرؤوا ِػوٌم الفػًّان
 
 ٝما اهجفار الٍباء ٖإهٌم ِصملٍن ؿٌٍّٖم مفٌػن ا

شػػػػػػػػػاش شجػػػػػػػػَ ال ِّدػػػػػػػػػ ِلػػػػػػػػٌّم ًػػػػػػػػغا 
 
ٝػػػػػػػػاهٍا ِٙوػػػػػػػػٍن وٚػػػػػػػػجٌم مظجب ػػػػػػػػّن بػػػػػػػػّن اال
ٖػِّٙػػػا .(5)الفػػػًّان

 
ػزػػػُ البٍقػػػمن ٖػػػُ موًٙػػػة لػػػصػاء ٝلٌػػػاري ٖػػػُ بٍثؾػػػٍاها ٖػػػُ ا ِق و
رواح الفػػِػن المػٗػاء العّٚٙػة الرؾػم
 
ٍع مػن اال وٖػُ بٍؿػٍزٍ .(9)ؿبب المػض إلػَ هػ
ٖػِّٙاُٖ 
 
ًػالُٙػع الٍؿًَ قػماؿ بصّػػن ٖٜػجٍرِػا هّاهؼا ِّج ا

 
و  اال

 
ان ٝػٞ شرػػ ٝبّػػ ا
مػػاًّٚػة مػػن المػػظػ ِؾػػٜوٌا روح ِمػػارس هفػػايي ٖػُ الٙػِػػة 
 
و قػػػا.ٖٜػدّػ مػػن  ا
 
طّػػػا ا

مػػػػاض
 
وب ػػػةوبمػػػٗة طالػػػة  اال

 
رواحالفػػػػ الػػػغي ثوػػػمػى  إلػػػَ ثّؼ، اال

 
 ٖإذاالمػػػظٍر. ا
ن.ِوػع 
 
و امػا
 
و وباء ٖان الػوح ِمجلٛ قظما من ًغا المٜان رزا ٝان ا

 
اهجفػ مػض ا
ػا وِمػّس بالوػاس ّٖرجمُ ذاؾ ِجؾل٘  خًّػ

 
ًغا الفظك  المظػن وًٍ واٚػُ ثصػت ثا
ّم  يبػػاءالػػِؼ
 
هػػصّة للػػػوح خم ِجلػػٍ بالواسالؾػػصػن  واال

 
و دزازػػة ا
 
 وِٙػػعمٍن هّرػػة ا
ٖمػػس ٖػػإذاالمػض. إِٙػػاؼالجػػُ ِجمٜوػػٍا بٌػػا مػػن  الًػِٙػػة ِلػػٌّم الفػػظك

 
الػػػوح ِػػن  ا
بجػػي للوػػاس ِلػػَ ًػػغا الوصٍ ٖاهػػي ِجػػػؾ الفػػظك وِؾػػٜن المػػظػن طػ، مػػػن  ٓر
 
.ِوػػع ا

بّجػػػي لّمػػػارس ِملػػػي الّػػػادي وِٜػػػػٕ الػػػػوح ِػػػن اؿػػػجظعامي  إلػػػَذاؾ ِّػػػٍد الٍؿػػػّى 
طػ، وؿًّا مػن 
 
( وثوؾػب Bori)وثّجٙع ٚبا ػٞ الصٍلػة بػالرن وِؾػمٍهٌم بػٍري .(2)ا

ؿايّػ ص0                                                 
 
 .515( البّعِٞ ؿصػ اال
 .05( الظًّب االخوٍلٍزّا ص5
 .597( ٖػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص5
 .055( الظًّب االخوٍلٍزّا ص9
 .550( ٖػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص2
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هػٍاع مجّػعدن مػن 
 
مػاض.وخمػة ا
 
إلٌّم ِادن إهٌػم ِرّلػٍن الوؾػاء ِػاٚػات وِوفػػون اال
 
 
ان ا م ِعَِ بابامازا الغي ِّػع ٖػُ بّػن الصػاالت البٍري الغي ِّبعى الصٍلة ٝو ٝبًػ

مٜػن اؿجػهػاءى بمٌػارن 
 
با لبوُ البفػ وِمٜن لٌم ان ًِلبػٍا موػي ٝػٞ قػُء.ٖإذا مػا ا

 
ا

و بإرؿػػػػػاؿ المػػػػػػض 
 
مػػػػػا إذا ٓوػػػػػب ٖاهػػػػػي ِّاٚػػػػػب بٗلػػػػػذ ٝلّجػػػػػُ هػػػػػصّجي ا

 
ٝػػػػػان طّػا ا

بػػػار 
ث
ِوػػػا مػػػا ِّػػػػؼ باؿػػػم ماؿاؿػػػاو وًػػػٍ شػػػامُ شٗػػػاري اال

 
إلٌّمػػػا.ومن ًػػػ الء الرػػػن ا
 .(0)مٜن ان ِجصٍؿ إلَ خّبان وِوجي لّؽ لٌا قٗاءوِ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ٖػِّٙة ص0                                                 
 
 .592-599  595( ٖػولّـ العِاهات اال



116 
 

 الؾصػ..3
لٌػػة والفػػّايّن ًػػُ الجػػُ ثؾػػبب  المػػػض ولٜػػن ًوػػاؾ ال

ث
ؾػػصػ لػػّؽ ٖٙػػى اال
ّٖػاؿ الٙا مػة ِلػَ االِجٙػاد بالٗاِلّػة الغي ِوجذ ِوي المػض.

 
والؾػصػ ًػٍ هَػا  مػن اال
الجػػُ ثؾػػجظع  بّٔػػة طلػػ٘ الوجػػا ذ  الٍٗرِػػة لّػػعد مػػن الجمػػػِٗات والًػا ػػ٘ والّوالػػػ

طػػػػِن ثبّػػػا لمفػػػّ جي 
ث
و ًػػػٍ مصاولػػػة مػػػن اإلهؾػػػان لجػػػػوِن الًبّّػػػة واال

 
المًلٍبػػػة ا

و مصاولػػػػػػػػة الؾػػػػػػػػًّػن ِلػػػػػػػػَ الٙػػػػػػػػٍ، المصًّػػػػػػػػة بػػػػػػػػي بٍاؿػػػػػػػػًة ممارؿػػػػػػػػات 
 
وإرادثػػػػػػػػي ا
طػ من (0)مّّوة

 
ٍع ا هٍاع الؾصػ مظجلٗة موٌا ما ِّػؼ بالؾصػ الجّايُٗ وًواؾ ه

 
.وا
شّاها ًوػػاؾ مػػا ِمٜػػن ثؾػػمّجي بؾػػصػ الٜلمػػة وإشػػع، الؾػػصػ ًػػٍ الؾػػصػ االث
 
مػػالُ وا
ٍع من الؾصػ ًُ اللّوة. قٜاؿ ًغا الو
 
 ا
ٍع  وادي الػاـعِنُٖ  مػاض وٚػع ِػع ًػغا الوػ

 
لّب الؾصػ دورا ٖػُ ٌٍػٍر اال

 موػػغ زمػػن شػػاٝم ؿػػالة لٜػػـ الداهّػػة 
 
مػػن الؾػػصػ مموٍِػػا بمٍزػػب الٙػػٍاهّن إذ هٙػػػا
وامػ هع الؾصػن الغِودِا گ
 
ؿٍد وٖػهػت الٙػٍاهّن ان ًواؾ ا

 
ن ِمارؿػٍن الؾػصػ اال

قػػػػٍرِة الٍؿػػػػًّة وٚبلٌػػػػا قػػػػػِّة شمػػػػٍرابُ ٍِٙبػػػػة المػػػػٍت ِلػػػػَ ممارؿػػػػة الؾػػػػصػ 
 
اال

ؿٍد(.وٚع ِؼي إلَ الؾصػن الػغِن آلػبٌم مػن الوؾػاء بعلّٞ ٝػٍن مَّػم 
 
الوار )اال

ان الؾػػصػن الػػغِن  مػػػاض والفػػػور.ٝو
 
الجّاوِػػغ مٍزٌػػة هػػعًن برلب الٜػدّػػػ مػػن اال
 
 
زاهػػب الن ِؾػببٍن اال

 
مػػاض والماؿػُ بوَػ الّػػػاّّٚن الٙػعماء ٝاهٍا بمػٍرن ِامػة ا
 .(5)الؾصػ الػؿمُ ٝاهت ثفػؼ ِلّي العولة وًٍ دِوُ ٓاِجي الظّػ
ؿػٍد وٚػعرثٌم ِلػَ ثؾػلّى 
 
دلة إلَ الؾػصػن المفػجٔلّن بالؾػصػ اال
 
وثفّػ اال
شّاء:
 
 المػض ِلَ اال
ا الفػِػ  "ِملت الؾاشػن ؿصًػ
ٝٞ روشٌا ّٓػ 
 
 الًّبةزّلجوُ ا

طغ روشُ
 
 زّلجوُ اقػب قػابٌا لجا

 ٓؾلجوُ بماء ٓؾٞ ٚغر الن وزٍدي ًٍ وزٍد رزٞ مّت
 مؾصجوُ بؼِجٌا الػديء لجعمّػي 

( رِػػػػػاض ِبػػػػػع الػػػػػػشمن الػػػػػعوري وِلُ شؾػػػػػّن ٖػػػػػػج الّامػي "الؾػػػػػاشػات ٖػػػػػُ الّػػػػػػاؽ الٙػػػػػعِم والجػػػػػٍران 0                                                 
 .021 ص5112/5117 لؾوة:25  :مرلة ؿٍمػوالجلمٍد" 
شمع المّجٙعات العِوّة ص5
 
 .507ٝغلٛ:ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص ؛اهَػ79-75( اال
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 زّلجوُ امػض بمػض ؿُء ًٍ ٚبوة اللّوة
 .(0)ِّوجوُ لفبس ٓػِب ِجرٍؿ ولّؽ لي ِفّػن"

،)االقػػػّبٍ( ما ػػػعن ٚػػػػابّن ٖػػػان ًػػػغا المػػػػِن و
 
 ٖػػػُ هػػػك ثفظّمػػػُ:"إذا را
 
اٚػػػُ وهٙػػػػا

"إذا لػم ِجٍٚػٕ ؿػّان اللّػاب مػن   و:(5)ثصت الؾصػ الغي ؿّ دي بي إلػَ المػٍت"
 .(5)ٖم الػزٞ ٖان ًغا الػزٞ ٚع ثّػض للؾصػ"

خػػػػػػػارى 
 
دلػػػػػػػة ِعِػػػػػػػعن ِػػػػػػػن ؿػػػػػػػصػ اللّوػػػػػػػة وا
 
وهمجلػػػػػػػٛ مػػػػػػػن وادي الػاٖػػػػػػػعِن ا

خػػػار الؾػػػلبّة ٖصؾػػػب ٌٖواؾ هػػػك ِجصػػػعث ِػػػن 
ث
ان المػػػػض اشػػػع ًػػػغى اال الؾػػػلبّة ٝو
خار المجػثبة ِن
ث
ان  اال لّوة ما:"باللّوة والبلٍ، ٝػان زؾػعى ِغوي وهٗؾػي ِوػّ٘ ٝو

هّن ٌٖػػٍ موٌػػٛ إلػػَ ابّػػع شػػع وًٍ 
 
ن ٖمػػي.وشٞ بػػي الّػػغاب واال
ث
اللّػػاب والؼبػػع ِمػػا

خار اللّوة ِلَ .(9)مجفػد لّا وهٌارا وال ِجػؾ لي المػض ٖػلة للػاشة"
ث
 ِن ا
 
وهصن هٙػا
ي قػػظك ِصػػاوؿ مصػػٍ اإلهؾػػان ٖػػُ طاثمػػة قػػػِّة شمػػٍرابُ الػػغي ِلٙػػُ بلّوػػة ِ
 
لػػَ ا
ن ِمصٍ اؿم شمٍرابُ وِوُ اؿمي مصلي لغا هرعى ٍِٙؿ:

 
و ِصاوؿ ا
 
 ٍٚاهّوي ا
 ٝػاؾ ابوة اهٍ قّّٗجُ ُٖ مّبع اٍِٜر -"ِؾَ اإللٌة هّن
يػاٖي بمػض ِواؿ
 
ن ثبجلُ ا
 
 ا

 ووباء طبّح وزػح ممن ال ِفَٗ وال ِّػؼ داءى يبّب
 وال ثّّع لي الصّان المػاًم والٜمادات
 .(2)اهت ِوة ممّجة ال ِمٜن اؿج ماؿ دا ٌا"ٝما لٍ ٝ

 ٖػػػُ شرػػػػ ٝػػػٍدوررو)
 
(اللّوػػػات المؾػػػببة للمػػػػض لٜػػػٞ مػػػن Kudurruوهٙػػػػا

لٌة الَّػا  و:"لجًٔػي بػالبػص 
ث
مػا بإثاٖي ٖلجوؼؿ ِلّي لّوة اال
 
و ِمعر ا
 
ِجلٕ الصرػ ا
رض"
 
لٌػة الؾػػماء واال
ث
دِووػػا -إبػػا-.وِػػػد ٖػػُ طاثمػة شرػػػ ٝػػٍدوررو مػػن ٌِػع مػػػدوؾ(7)ا

 
ا

رض المموٍشػػة ٖػػُ ًػػغا  100-150هُ)الدػػا
 
ٚبػػٞ المػػّاد( ان ٝػػٞ مػػن ِّجػػعي ِلػػَ اال

 .522-529( ؿاٝؼ َِمة بابٞ ص0                                                 
لبعري الًب ص5
 
 .53( ا
 .005( الممعر هٗؾي ص5
 .32بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص (9
 .019( ص0010 )بٔعاد:دار الصػِة للًباِة الفػا ع الػػالّة الكعِمة( ٍٖزي رقّع 2
 .02بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص (7
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لٌة:"ِؾػػػػػاًم ان ِلّوػػػػػٍى باللّوػػػػػة الجػػػػػُ ال ِمٜػػػػػن ان ثػػػػػؼوؿ وان 
ث
الٜػػػػػٍدوررو ٖػػػػػان اال

 .(0)ِصًمٍا شرػ شعودى وان ِصلٍا بغرِجي الفػ والمػض"
ِمػػاؿ الؾػػصػِة المصجملػػة الجػػُ ٚػػع ثؾػػبب 
 
وًوػػاؾ هػػك ِجصػػعث ِػػن ٝاٖػػة اال
جػػػُ ال ثٙجمػػػػ ِلػػػَ الّمػػػٞ الؾػػػصػي بػػػٞ ثجرػػػاوزى إلػػػَ ٝػػػٞ الٙػػػٍ، الؾػػػصػِة المػػػػض ال

ٌِػػػػػػػػػػػا الػزػػػػػػػػػػػٞ الفػػػػػػػػػػػػِػ الّّن الفػػػػػػػػػػػػِػن الٜلمة الػدِ ة اللؾػػػػػػػػػػػان 
 
الم ذِػػػػػػػػػػػة :"ا

الؾّ  الؾػػػػػصػ الصّلة الؾػػػػػصػِة الٗجن الصّٞ الم ذِػػػػػة الجػػػػػُ ثٍزػػػػػع ٖػػػػػُ زؾػػػػػم 
ِجٌػػا الصّػػٞ الم ذِػػة الجػػُ ثّٙػػع الٗػػم 
 
الصّػػٞ  المػػػِن والجػػُ ثرّلػػي ِػػ ن مدػػٞ زػن ا
 .(5)الجُ ثموُ اللؾان" الػدِ ة 

 .025ما بّع المٍت ص شوٍن ِٙا ع (0                                                 
 .022( البات المّجٙعات العِوّة ص5
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 )هٍدوررو(
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ع الومػػٍص ًػػغى  ممػػػ الكعِمػػةٌَِػػ ٖػػُ  المػػض وًػػٍ مػثبًػػا بالؾػصػ وثٝ 
ّٕ بإمٜػػان ؿػػاشػ ان ِؾػػلى المػػػض  الصالػػة وثفػػّػ إلػػَ اخػػػ الؾػػصػ ٖػػُ اإلهؾػػان ٝو
ِلّي:"إذا ٖصمت قظما ممابا بمػض ٖػُ ٖػم مّعثػي وبوػمٍر ٖػُ زؾػمي وبٍّٚي 

خّػ الؾػػصػ"
 
مػػا  ٚوػػان (0)ثصػت ثػػا

 
 ٖػػُ االِجػػػاؼ الؾػلبُ الػػغي ِػػعلُ بػي المجػػٍَٖ ا
 
.وهٙػػا

ثؾػػبب بمػػػض اشػػع مػػن الوػػاس"
 
ؿػػٗٞ ٍٚلػػي:"لم ا
 
.بػػا قػػٛ ٝػػان ِٙمػػع بػػي (5)الّػػالم اال

 اؿجظعا  الؾصػ ُٖ إِٙاع المػض بفظك ما.
 ُٖ الومٍص إلَ شالة إلابة بالمػض ولٜن ِن يػِ٘ الٍٙن الؾػصػِة 

 
وهٙػا
مػػػػػػاض ّٓػػػػػػ الم

 
 ِن:"اال
 
بػػػػػػِؽ هٙػػػػػػا
 
ٙمػػػػػٍدن والمٍزٌػػػػػة مػػػػػن الؾػػػػػصػن ُٖٗ بػدِػػػػػة ا

االرثفػػاشّة الجػػُ ثمػػّب الّػػّن الّؾػػػ، وثوبػػُ مػػن الؾػػػن ٖان ذلػػٛ هجّرػػة الػػوٗؽ 
وِّػػة وًواؾ 
 
الوػػازم ِػػن هفػػاط الٜػػاًن.ان الٙلػػب ًػػٍ الػػغي ِرّػػٞ ًػػغى ثػػعطٞ اال
ذلػػٛ ثٔلػػُ وثٔلػػُ ٖػػُ ٝػػٞ لصمي)ِواثي( ّٖمػػاب الٙلػػب بصالػػة )هػػؼح زح( بؾػػبب 
هػػػي ِمػػػبس ٖػػػُ شالػػػة ٓلّػػػان وِصمػػػٞ إٓمػػػاء"
 
مػػػا (5)ال

 
:"ا
 
.وٖػػػُ شالػػػة مػهػػػّة خاهّػػػة هٙػا
ثػػُ مػػن 
 
بظمػػٍص زواؿ الّٙػػٞ وٖٙػػعان الػػغاٝػن ٖان ذلػػٛ من)زػػػاء( مػػن الػػوٗؽ اال
هفػػاط الٜػػاًن الػػغي ِجلػػٍ الومػػٍص.ٌٖغا الػػوٗؽ ِػػعطٞ الػػػ ػجّن ِػػعن مػػػات ّٖػبػػٛ 

خ(9)الّٙٞ بؾبب ذلٛ"
 
ّػات الؾػصػِة ِلػَ اإلهؾػان .من ًغى الومػٍص ٌَِػػ ان الجػا

خػػا ؿػصػِا ِمٜػن 
 
ي هفػاط طػارؽ للًبّّػة ٍِلػع ِوػي ا
 
ِمٜن ان ثجم مػن ّٓػػ ٚمػع ٖا

ان ِ خػ ِلَ الٗػد ٖالمػض ًوا لم ِٜن هجاج مباقػ لوفاط ؿصػي هٗغى ؿاشػ قػِػ 
ؿٍد وال من زػاء لّوػة ما بػٞ هجّرػة موًّٙػة لوفػاط ٝػاًن ِّمػٞ 

 
ِجّايَ الؾصػ اال
 العِوّة الجُ ثجؾم بٍٙثٌا الؾصػِة. ِلَ ثػثّٞ الومٍص
ؿّا المؾػى وُٖ 
 
 ّٝػٕ ان زوزػة مٍرؿػّلؽ الدػاهُ ٚػع ثٍّٖت الػغي ا
 
وهٙػػا

ؿٍد
 
بّي مجٌما إِاًا باؿجّماؿ الؾصػ اال
 
لَٙ مؾ ولّة مٍثٌا ِلَ زوزة ا
 
 .(2)ا
 ِن اخػ الؾصػ ٖػُ لػصة اإلهؾػان ُٖٗ هػك ِفػّػ إلػَ  الػٌع الكعِمُٖ 
 
هٙػا
زلػػب بػػي المػػػض ِلػػَ الممػػػِّن:"اطغ مٍؿػػَ وًػػارون  ان مٍؿػػَ هٗػػغ يٙؾػػا ؿػػصػِا

 .500 صٝماؿ الًب الممػي  (0                                                 
ؿًٍرن والمّوَ ص5
 
 .15؛الؾٍاح الػشمن والفًّان ص550( الؾٍاح اال
 .30( ٝماؿ الًب الممػي ص5
 .35الممعر هٗؾي ص( 9
لمالصُ المملٜة الصّدّة( 2
 
 .503 صا
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ػػٍن وذراى مٍؿػػَ إلػػَ الؾػماء ٖمػػار ٚػوشػػا وبدػػٍرا ٖػػُ  مػا  ِٖػ
 
ثػػٍن ووٚٗػػا ا
 
مػن رمػػاد اال

مػا  مٍؿػَ بؾػبب الٙػػوح الجػُ ٝاهػت ٖػُ 
 
الواس والبٌا م.ولم ِٙعر الؾصػن ان ِٙٗػٍا ا
ان  المؾػّصّةالممػادر .وثفّػ المادن المجٍٖػن ُٖ (0)الؾصػن وُٖ زمُّ الممػِّن"

ؿباب المػض وثفّػ رواِة ان الؾّع المؾّس بٜلمة موي ثمٜن 
 
للؾصػ دورا ٖاِا ُٖ ا

ٍع( إلّػػػي ِلػػػَ اهٗػاد وِاثبػػػي  هػػػاس بالّمَ:"دِػػػا ٍِؿػػػٕ الًٗٞ)ِؾػػػ
 
مػػػن ان ِمػػػّب ا

ٍع ٚػػػع دِػػػا مػػػػن ِلػػػَ يٗػػػٞ بػػػالمٍت  ان ِؾػػػ قػػػّاء؟)ٝو
 
ٚا ا:لمػػػاذا ثّٗػػػٞ مدػػػٞ ًػػػغى اال
لم
 
ها ٖمات ٍٖرا( ان ً الء الواس ِجا

 
زابي:ا
 
ٍع ا ٍهوا وِٙمٍّهوا ّٓػ ان ِؾ ٍن وًِٜػ
ٝػػػػٍن 
 
زلػػػٛ ؿػػػٍؼ ا
 
اِػػػػؼ ان ًػػػغى الٜلمػػػات لّؾػػػت ٝامػػػٛ ومُ ذلػػػٛ إهوػػػُ مػػػن ا
لبس الغِن اثٌمػٍى 
 
لامجا ولٜن ً الء الواس ؿٍؼ ِجصملٍن ٍِٙبجٌم وِلَ الٍٗر ا

.وثجصعث الومٍص المؾّصّة ِن ٍٚن الؾصػ ُٖ المػض ُٖٗ شاالت ٝان (5)ِمّاها"
ال  وًوػاؾ رواِػة ثٙػٍؿ ِٜػُٗ ان 

ث
ٍِٙ  الؾاشػ بلمؽ ِوٍ قػظك مػا شجػَ ِمػاب با

المػػػػا 
ث
مػػػػػ الػػػػغي ؿػػػػبب لػػػػي ا
 
ان الؾػػػػّع المؾػػػػّس امؾػػػػٛ اشػػػػع ثامّػػػػغى مػػػػن لصّجػػػػي اال

قعِعن:"امؾػػػٛ بلصّجػػػُ وقػػػعًا وٚاؿ لػػػُ:ال ثٜػػػن ِػػػا ٍِشوػػػا ّٓػػػػ مػػػ من وال ثٜػػػن 
م ِػا إطػٍاهُ طبٝػ
 
ها ِا مٍالي؟ إهوُ ا
 
 إهوُ ِاهّػت ٖوٍلّا ٖٙلت لي:ما الغي لوّجي ا

 .(5)من الم َِّم لمعن خاخّن ٍِما ُٖ المٜان الغي امؾٛ ّٖي بلصّجُ"

 .00-3: 0( طػوج 0                                                 
 .5-0: 2 ( إهرّٞ الًٍٗلة لجٍما5
ِماؿ الػؿٍؿ ٍِشوا:5
 
 .0( ا



113 
 

 
ٍع(  )لٍر  ثظّلّة للطفو ِؾ
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ٝػدػػ  الجلمػٍدُٖ 
 
مػاض ٖالػزػٞ المجػؼوج مػن ا
 
 ِػن الؾػصػ وؿػببي ٖػُ اال
 
هٙػػا

ٝبػ ؿوا ثّمػٞ الؾػصػ لموػُ الؼوزػة 
 
من واشعن ٚع ِ دي ان ثٍٙ :"الؼوزة الٙعِمة اال
والد"الفابة من إه
 
 .(0)راب اال

ػػػقلّػػب الؾػػصػ والؾػػصػن دورا مٌمػػػا ٖػػُ شّػػان  ؽِػ االزجماِّػػة وُٖ اٚػػػٞ  الإ
م  ثٙعِػ هصػن همجلػٛ ولػٗا زّػعا لًٙػؽ مػٍرس مػن ازػٞ إهػؼاؿ الروػٍن بفػظك ٓر
رادت االهجٙػػا  مػػن اِوػػٍ طالػػة 
 
ؿػػًٍرن ثٙػػٍؿ ان الػبػػة ًّػػػا ا
 
ان الًٙػػؽ زػػاء زػػؼء مػػن ا
ت إلػػَ إشػػع، زووسات زوزٌػػا اإللػي دٍِهّؾػػٍّس ابن ٓػِمجٌػا إشػػع، ِفػّٙ

 
 ٖالجرػا
لٌػة ًوػا 
ث
ربات االهجٙا  وًُ ثؾٍّٗهُ لجمّبٌا ًُ وزوزٌػا اخامػاس بػالروٍن ولٜن اال
لٌػة ٓوػبٌا 
ث
مدلػة الؾػابٙة ِوػعما ثوػؼؿ اال
 
لم ثٙػر إهؼاؿ الروٍن بٌما ٝما قاًعها ٖػُ اال

ؿػػًٍرن 
 
ت إلػػَ الؾػػصػ.وثٍٙؿ اال
 
ان ِلػػَ الٗػػػد ٖجمػػّبي بػػالمػض بٙػػػار موٌػػا بػػٞ الجرػػا

مؾٜت بمفّلٌا المٔمػٍر بالػع  واثفػصت بمًٌّٗػا الػغي لػبٔجي 
 
ثؾٍّٗهُ الٙاؿّة ا

ػػا ٖػػُ لػػصبة ربػػات الظػػٍؼ  بالػػعماء وثموًٙت بدّبػػان شػػٍؿ طالػػػثٌا وٓادرت مًٙػ
ِمػػػػػعن المػػػػػعطٞ 
 
ػػػػػب والروٍن ووٚٗػػػػػت ِوػػػػػع بػػػػػاب اخاماس ٖػػػػػاًجؼت ا والصػػػػػؼن والِػ
بػػػٍاب الممػػػوٍِة مػػػػن طفػػػب الؼان وًػبػػػت الفػػػمؽ مػػػن

 
مٜاهٌػػػػا  وقػػػصب لػػػٍن اال

ػػػػت ًػػػػغى اإلقػػػػارات المفػػػػ ٍمة اِوٍ وِوػػػػعما شاولػػػػت  ِٖؼ
 
لٍؼ ٖػػػػُ الؾػػػػماء.وٚع ا
 
المػػػػا

طّػػػػن الٌػػػػب ًػػػُ وزوزٌا اِجػهػػػت ربػػػة الٔوػػػب يػٌِٙما ِوػػػع المػػػعطٞ ومػػػعت 
 
اال

ٖػػاُِ ٖصّصٌػػا واهٗلػػت 
 
رؿػػلت اال
 
ؿػػٌا ٖا
 
ذراٌِّػػا الملجػػٕ شٍلٌمػػا الدّػػابّن وًؼت بػا
ت م ا خم اهجِؼ رؿلت بٌما بّوٌا ِن ٝػجٌّٗا وبّوٌا ِن لعًر
 
ا خّابّن ا ن هٗا ًػ
هٗاؿػػػػا 
 
طػػػػػ ِلػػػػَ لػػػػعر اخاماس وهٗدػػػػا ٌّٖمػػػػا ا
 
ٖؾػػػػٙى اشػػػػعًما ِلػػػػَ لػػػػعر اِوػػػػٍ واال

ِعثػػي 
 
شوػػػت ؿػا ا ؿػػاما ٖجاٝػػا ا
 
شوػػػت مٌّػا هػػمن مػػا ا
 
اهت ثؾػػٍّٗهُ ٚػػع ا ؿػامة.ٝو

ؿػػػػٗٞ( ومن ؿػػػػم 
 
ػػػػاء الٜلػػػػب ّٝػبّػوس)ٝلػػػػب الّػػػػالم اال إشػػػػع، الؾػػػػاشػات مػػػػن ٓر
ّٖػػٍان اطّػػعها ومن طلػػّى الروػػٍ
 
ن الممػػصٍب بالٌػػغِان ومن ٖٙػػع الػػغاٝػن الػػغي اال

ٍع والرػِمػػة والؾػػّار وقػػٌٍن الٙجٞ.وٚػػع يصوػػت الؾػػاشػن  ِّمػػُ الّٙػػٞ ومن الػػعم
هػػاٖت ِلّػػي دمػػاء شارن ويٌجػػي ٖػػُ ٚػػعر بػوهػػؼي بّػػع ثٙلّبػػي بّمػػا 

 
ذلػػٛ ٝلػػي مّػػا وا

لٙت ثؾٍّٗهُ ًغا الؾم الغي ِؾلب الّٙٞ ِلَ 
 
طوػاء من هبات الفٜػان الؾا  وا
قػػػّلت مفػػػّلٌما ودارت شٍلٌمػػػا مػػػػات اخامػػػاس 

 
واِوػػػٍ وًمػػػا واٚٗػػػان ِػثّػػػعان خم ا

 .075( العوري والّامػي الؾاشػات ُٖ الّػاؽ الٙعِم والجٍران والجلمٍد ص0                                                 
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هػت إلػَ هراشٌػا ِػػادت 
 
دت المٌمػة الجػُ ٌِػعت بٌػػا إلٌّػا ًّػػا وايما
 
ومػػات شجػَ إذا ا

لّب اخاماس بالروٍن إلَ درزػة اهػي 
 
إلَ مملٜة المٍثَ الجُ ِصٜمٌا ًادِؽ.ِوعًا ا
طػغت ابوٌػا يارد زوزجػي ِػػو  ٚجلٌػا ومن خػم ٚػا  بٙجػٞ ابوػي لّار 
 
مػا اِوػٍ ٖٙػع ا
 
طٍس ا

لٙػػػػت هٗؾػػػػٌا مّػػػػي مػػػػن ٚمػػػػة ثػػػػٞ لػػػػظػي ِفػػػػػؼ ِلػػػػَ 
 
طػػػػػ الػهػػػػُّ ملّّٜػثّػػػػي وا
 
اال
ما  يٙؽ ؿصػي ربما ٝان ِوٗغ من ازٞ إلابة قظك ما (0)البصػ
 
.با قٛ إهوا ًوا ا

ؿػػًٍرن ًوػػا ِػػن الًٙػػؽ ولٜػػن بػػا قػػٛ ٝػػان ًػػغا 
 
م لػػٍّبة ٖمػػٞ اال بػػالروٍن وٓر
ػاء ٝلػب مػن المٗجػػض اهػي ِػمػؼ إلػَ الًٙؽ ِجم ِن يػِ٘ لػوُ ؿػا ٞ  مٜػٍن مػن ٓر

ِفػػاب طالػػة مػػن 
 
َّٖ ٖوػػا ِػػن مػػٍاد ؿػػصػِة ربمػػا ا
 
ؿٗٞ وؿػػم ا
 
ٝلػػب الّػػالم اال

المٗجػض إهٌا ثّمٞ ِلػَ إلػابة الفػظك بػالروٍن وِجم يصػن ًػغى المػٍاد وطلًٌػا 
و 
 
مُ بّوٌا مُ إهاٖة د  زعِع إلٌّا وبما ان الوك ال ٍِهػس مػن ان ِٙػٍ  الؾػاشػ ا

برلب الع  ٖا ِمٜووا ُٖ ًغى الصالة ان هجٌٜن ِن ممعرى وِجم يٌٍ ًغا  الؾاشػن
الظلّى ُٖ ٚعر بػوهؼي بّع ثٙلّبي بّمػا مػن هبػات الفػٜػان الؾػا  وإلٙاءى ِلػَ مػن 
ػػػب الؾػػػاشػ بإلػػػابجي بالروٍن ولمػػػا ٝػػػان مػػػن المؾػػػجصّٞ ان هجظّػػػٞ  ان ؿػػػاشػا  ِٓػ
ػػب ٖػػُ إلػػابجي بػػا مػػا  الفػػظك الػػغي ِٓػ
 
لروٍن وِٙػػٍ  بإلٙػػاء ًػػغا ِؾػػجًُّ ان ِٙػػٕ ا

الظلّى ِلّي ِمٜن االٖجػاض ببؾاية ان ًغا الظلّى ؿػّجم إلٙػاءى ِلػَ دمّػة ثمدػٞ 
الفػػظك الػػغي ِوبٔػػُ ان ِػػجم ممارؿػػة الؾػػصػ ِلّػػي ووٖ٘ مبػػادئ الؾػػصػ الجّػػايُٗ 
مػ بوَػ الؾاشػ البع ان ِورس.
 
 ٖان اال
وؿارثػػبى الؾػػصػ بػػالمػض وِػػع  الٌوػػع الكعِمػػةوٖػػُ 

 
ت الدػػاهُ اشػػع مؾػػببا اال
ا م جػػا بػػن ٝػػٞ مػػن  إلػػَوثفػّػ مػػادن ٚاهٍهّػػة  ًػػغى الصّٙٙػػة:"ِّاٚب بٔػامػة مالّػػة ٚػػعًر
رواحِجلػػٕ 
 
و ِّػػٌّٙم ِػػن  ا

 
و ِمػهػػٌم ا
 
و ِؾػػجٍلُ ِلػػٌّم بالؾػػصػ ا
 
الوػػاس بػػالّؼا م ا
 .(5)ممالصٌم"
   الّابان الكعِمةُٖ 

 
ؿػًٍرن ان ا
 
 ِػن اخػػ الؾػصػ ٖػُ المػض وثجصػعث ا
 
هٙػا
لٌػة وِػػعَِ الػٝغ
ث
هػي هٜػح بٍِػػع اشػع اال

 
وراؽ زبػٞ الظػِػػٕ المصمػػن ِاٚبػت ابوٌػػا ال
 
ػ ا

طػغت 
 
ًّٚي ِلَ هٗؾي لغا ثٍٙ  بجوّٗغ يٙؾا ؿصػِا مػن ازػٞ إلػابجي بمػض ٖٙػع ا
ًّٚة من الظّؼران وذًبػت إلػَ زؼِػػن وؿػى هٌػػ اِؼوثؾػُ شّػح ٝؾػػثٌا مػن مٜػان 
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طػػػغت مػػػن الوٌػػػػ 
 
غلٛ ا ػػػا ِلػػػَ قػػػٜٞ موػػػٍر واؿػػػُ.ٝو الّٙع ولػػػوّت موٌػػػا ؿػػػلة ًّٚػ

رػا وطلًجي مػُ ملػس ٝاهػت ٚػع شَٗجػي بػٍرؽ الظّػؼران.خم ٚػغٖت بلّوجٌا:مدلمػا ان ش
وراؽ الظّػػػؼران ًػػػغى ٖلّٜن اطوػػػػ خػػػم 
 
وراؽ الظّػػػؼران ًػػػغى طوػػػػاء ومدلما ثػػػغبٞ ا
 
ا

لّػػغبٞ.ومدٞ ًػػغا الملس ملػػس المػػع والرؼر ٖلّمػػب بػػالّػؽ ولّرٕ.ومدلمػػا ًِٔػػؽ 
ٝػػػػػٞ قػػػػػُء ٖػػػػػٍؽ ًػػػػػغا الصرػػػػػػ ؤِػػػػػٍص ٖلّٔػؽ ًػػػػػٍ ولّوٙلب.بّػػػػػع ًػػػػػغا وهػػػػػّت 
ٍِا .وهجّرػػة لػػغلٛ اطػػغ ًِلػػػب 
 
مٍٚع.ٖػػغو، اإللػػي ومػػػض وبٙػػُ زاٖػػا لمػػػعن خماهّػػة ا

قّاء اللّوة من ِلَ المٍٚع وًٜغا ِاد زؾع ابوٌا 
 
  ا
 
ّت اال مي ِوع غ ٖر
 
الٍّٗ من ا
 .(0)إلَ لصجي
 لػػػػع،  
 
اِجٙػػػػادات مماخلػػػػة ٖٙػػػػع اِجٙػػػػع ؿػػػػٜان زػػػػؼر  الك ا ػػػػو ال عا ّػػػػةوهٙػػػػػا
.وٖػػػُ (5)ّا( ان المػػػػض والمػػػصة والٍٖػػػان ثوػػػجذ ِػػػن الؾػػػصػالجػوبػِاهع)قػػػماؿ اؿػػػجػال

الماٍِ ثوجفػ ثّازِم ؿصػِة ِمٜن مػن طالٌػا إلػابة الفػظك الملٙػَ ِلّػي الؾػصػ 
 بالمػض إذ ِموُ الفػظك دمّػة مػن قػمُ الّؾػٞ مػن طلّػة مٌرػٍرن بصّػح ِٜػٍن
لػػاب الّمػػَ 
 
يػػٍؿ العمّػػة شػػٍالُ طًػػٍن الّػػعو.ٖإذا يّػػن العمّػػة ٖػػُ مٜػػان الّػػّن ا

س ِػػع
 
لػػابي بالٔدّػػان والُٙء ولػػٍ يّوٌػػا ٖػػُ الػػػا
 
وى وان يّوٌػػا ٖػػُ مٍهػػُ المّػػعن ا

ال  لػعرى وًٜػغا
ث
ػت اال لابي بالمعاع ولٍ يّوٌػا ٖػُ المػعر مٚؼ
 
.وان الؾػاشػ ٖػُ (5)ا
( ٖػُ ّٖٜػجٍرِػا ٚػع ِصمػٞ ِلػَ ًّٚػة ٖػػاء االبؾػٍ  Wotjobalukٚبّلة وثرٍبػالٍؾ)

قظاص وِفٌٍِا ببىء ِلَ ا
 
لوار ّٖفػّػ لػاشبٌا بػالمػض ٖػُ الجُ ِؾجظعمٌا اشع اال

مٜػػػن إٚوػػػاع الؾػػػاشػ بػػػان ٍِٚػػػٕ مّٗػػػٍؿ ؿػػػصػى ٖاهػػػي ِؾػػػلم 
 
خوػػػاء ذلٛ.ٖػػػان ا
 
داطلػػػي ا

لعٚاء المػِن وًِلب إلٌّم ان ِوًٍّا ُٖ الماء ٝما لٍ ٝاهٍا ًِٗ ٍن 
 
الًّٙة إلَ ا

.وان (9)الوار.وبمرػد الن ِجم ذلػٛ ِفػّػ المػػِن بالػاشػة والٌػعوء شجػَ ِفػَٗ ثمامػا
ًالُ زوٍ
 
هػي باإلمٜػان إلػابة الفػظك بػالّػج إذا ا

 
ب قػؽ اؿجػالّا مدا ِّجٙػعون با

و الٗصػم الصرػػي ٖػُ 
 
و الَّػم ا
 
و الؼزػاج ا
 
ٓػزت بّػن الفػَاِا الصػادن مػن الٜػٍارثؼ ا

 ثػزمػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػَ الّػبّػػػػػػػػػة:دمحم هٍزّنُ النػجػػػػػػػػػاب الّابػػػػػػػػػاهُ المكػػػػػػػػػعس( ماؿػػػػػػػػػٍمُ قػػػػػػػػػّباثا )ثػزمػػػػػػػػػة( 0                                                 
 .570-573( ص0000ِوّمة )دمف٘:دار الجٍِٜن 
 .010( الظًّب االخوٍلٍزّا ص5
بػٍ زِع )الٙاًػن:الٌّ ػة الممػػِة الؾمن الغً ُ دراؿة ـُ الؾصػ والعِن( زّمؽ ٖػِػؼر 5

 
شمػع ا
 
 ثػزمة:ا
لّٕ والوفػ 
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ال  الػوماثّؼمّػػػػة ِوػػػػعًم إلػػػػَ ًػػػػغا الؾػػػػبب
ث
ػدّػا مػػػػا ثوؾػػػػب اال خػػػػار ٚعمّػػػػي ٝو
ث
.وان (0)ا

ًالُ ٖػُ زوػٍب ٓػػب اؿػجػالّا ِّجٙػعون اهػي مػن 
 
ي قػظك اال

 
ذ، بػا
 
الؾػٌٞ إلصػاؽ اال
زؾػػػا  
 
و ّٓػػػػ ذلػػػٛ مػػػن اال
 
و الؼزػػػاج ا
 
ِػػػن يػِػػػ٘ دٖػػػن بّػػػن الفػػػَاِا مػػػن الٜػػػٍارثؼ ا

خوػاء االؿػجػطاء ٖجؾػػي الظالػّة الؾػصػِة الجػُ 
 
خػ الغي ًِبّي زؾػمي ا
 
الصادن ُٖ اال

المػا مبػشػة
ث
زؾا  الصادن إلَ زؾم الوػصّة وثؾػبب لػي ا
 
.وًوػاؾ (5)ثٜمن ُٖ ثلٛ اال
مػػػض بؾػبب الؾػػصػ لػم ِٜػػن ٖػُ ٝػػٞ الصػاالت هجّرػػة ثػعطٞ ؿػػاشػ دال ػٞ ِلػَ ان ال

ؿٍد وًغا ٍِّد إلَ طالّة الؾصػ االثمالُ ٖوصن هّػؼ مدا ان 
 
ِمارس الؾصػ اال

ٍر  ٖػػاد الٙبّلػة مػن الػٝغ
 
خوػاء شٗػات الجٜػػِؽ الجػُ ِمػػ بٌػا ا
 
 ا
 
الٙبا ٞ االؿجػالّة ثلرػا

ؿوان الٗػد مػوٌم ٚبػٞ ان ِؾػمس 
 
ٝػدػ من ا
 
و ا
 
لػي بػالجمجُ بصٙػٍؽ ومؼاِػا إلَ طلُ ؿن ا

الػزػػٞ البػػالْ المٜػجمػػٞ الػزٍلة.وِفػػّػ ًػػغا االِجٙػػاد إلػػَ وزػػٍد ِاٚػػة ؿػػصػِة بػػّن 
ؿواهي بّع طلٌّا من لدجي.لغا هرػع ان بّػن الٙبا ػٞ الجػُ ثّػّـ شػٍؿ هٌػػ 

 
المبُ وا

قػرار الٙػِبػة مػن الوٌػػ 
 
دالوذ ُٖ هٍّؿاوث وِلؼ ِوٍّن الؾن الموؼوِة ٖػُ لصػاء اال
و إشع، ٍِّ
 
و إذا وّٚػت الؾػن ذاثٌػا ٖػُ المػاء ا

 
ن الماء.ٖػإذا همػا اللصػاء ٖػٍؽ الؾػن ا

مػػػا إذا اهٜفػػػػٕ اللصػػػاء ِوٌػػػػا 
 
مػػػٍر ؿػػػػٍؼ ثؾػػػّػ ِلػػػَ مػػػػا ِػا .ا
 
ٖػػػان ذلػػػٛ ِّوػػػػُ ان اال

ًػالُ ِّجٙػعون ان ذلػٛ المػبُ ؿػٍؼ ِٙاؿػُ الفػُء 
 
ؿػػاب الومػٞ ٖػان اال
 
وًازمجٌػا ا

مػػػاض الٗم.وهّػػػؼ ان ٚبّلػػة المػػٍرِوذ)
 
ػجٍر Murringالٜػدّػػػ مػػن ا ( ٚػػع ٌِػػعت للػػٝع
خوػػاء إشػػع، Howittًاوِػػت)

 
ؿػػوان الجػػُ اٚجلّػػت مػػن ِػػعد مػػن الٗجّػػان ا
 
( بػػبّن اال

ّٝػػع ان ِصٌَٗػػا ٖػػُ مٜػػان 
 
ٍخ ثلػػٛ الٙبّلػػة ٖػػُ شػػؼ  وثا شٗػػات الجٜػػػِؽ ويلػػب قػػّ

ػػػػػػٍن اهػػػػػػي ِصػػػػػػجٌٗ ّٖػػػػػػي بػػػػػػبّن بلػػػػػػٍرات  ال ِوػػػػػػٌّا ٖػػػػػػُ ٝػػػػػػّؽ ٝػػػػػػاهٍا ِّٖػ
 
امػػػػػػن وا

 ٍ ؿػػػوان ّٖمػػػّب المػػػبّة الٍٜارثؼ وذلػػػٛ شجػػػَ ال ِوجٙػػػٞ ؿػػػصػ ثلػػػٛ البلػػػ
 
رات إلػػػَ اال

ػجٍر ًاوِػت مػن االشجٗػاؿ  ذ،.وبّع مػور ما ِٙػب من ِا  ِلػَ ِػٍدن الػٝع
 
هٗؾٌم باال
 
ا

زارى اشع رؤؿاء الٙبّلة بّع ان ًُٚ ُٖ رشلجي ما ِٙػب من ما ػجُ وطمؾّن مّا لُٜ 
وٖػػػع ٖػػُ ثلػػػٛ المٌمػػػة الن اشػػع المػػػبّة وٚػػػُ 
 
ػ لػػػي اهػػي ا ؿػػػوان.وٝذ
 
ِؾػػجػد موػػػي ثلػػٛ اال
ذ، الغي اهجٙػٞ إلػَ الٗجػَ  ٖػِؾة

 
ؿوان ذاثٌا ٚع لصٌٙا اال
 
المػض ٖاِجٙع الواس ان اال

مػان ٖػُ لػػوعوؽ طػاص وإهٌػا بّّػػعن 
 
ٝػع لػػي إهٌػا مصٍٍٗػة ٖػػُ ا
 
هٗؾػي.ومُ ان ًاوِػت ا
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ن الػزػٞ ان  ي زًٍػ ؿصػي مدٞ بلٍرات الٍٜارثؼ ٖٙع ٖر
 
خّػ ا
 
بغلٛ ِن الجّػض لجا

ؿػػػوان ولٌٗػػػا ٖػػػُ شػػػػص وِواِػػػة لٜػػػُ ِّػػػٍد إلػػػَ مػػػٍين الٙبّلػػػة إال بّػػػع ان اؿػػػجّاد ا
 
ال
 .(0)ِظٌّٗا ثماما
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 اهجٌاؾ الجابٍ..4
ثفّػ العال ٞ المجٍٖػن شالّا إلَ ان المػض ِّع هجازا موًّٙا الرثٜػاب ّٖػا 
شّاهػػا ِٜػػٍن مٍزٌػػا 
 
لٌػػة بٞ ا
ث
مصػما)ثػػابٍ( ولّؽ بالوػػػورن ان ِٜػػٍن مٍزٌػػا هػػع اال
 ِوٌا ُٖ ممادرها بفػٜٞ مٍخػ٘هع المٙعس بفٜٞ ِا  وِمٜن ا
 
.وِجفػٜٞ (0)ن هٙػا

الجػػابٍ مػػن ِػػعد مػػن الجصػِمػػات المجمػػلة بالّاٚػػة ّٖمػػا بػػّن الّػػالم الػػعهٍّي وِػػالم 
 ٝاهػت ًػغى الٙػٍن مػن ممػعر الٌػُ 
 
المٙعؿات.وِػثبى ُٖ ٍٚن ٍٖؽ يبّّّة ما ؿٍاء ا

ثُ ارثبػػػػػاط ًػػػػػغى الٙػػػػػٍن لا صػػػػػة 
 
  مػػػػػن ممػػػػػعر ؿػػػػػصػي.وِا
 
ػػػػػي ا بػػػػػالمٌٍٗ  الػػػػػغي هّٖػ
وثٍمػػاثُّٜ ًّٖػػاؿ الرػػؼاء مػػن اِجػػع، ِلػػَ ا

 
لجصػِمػػات بجػػعطلٌا الٗػػٍري وبػػػد ّٖػػٞ ا

و 
 
ن ِمػػػػّب الفػػػػلٞ الّوػػػػٍ الػػػػغي اؿػػػػجظعمي ٖػػػػُ الّٗػػػػٞ المصػػػػػ  ا

 
شػػػػعود الجابٍ ٝػػػػا

و ِّازلػػػػػي المػػػػػٍت الؾػػػػػػُِ
 
ٖالجػػػػػابٍ ِصمػػػػػٞ مٌٗػػػػػٍ  الصَػػػػػػ .(5)ِعاًمػػػػػي مػػػػػػض مػػػػػا ا
ٝػدػػػػػوبفػػػػٜٞ  والجصػِم
 
قػػػػّاءدٚػػػػة ثصػػػػغِػ:)ال ثمػػػػؽ( وًػػػػٍ ًِػػػػاؿ  ا

 
قػػػػظاص اال
 
 واال

ّٖػػاؿ
 
ي.واال
 
طػػػبمّوػػَ  ا
 
قػػّاءًوػػاؾ  ا
 
و  ا

 
و شملٌػػا ا
 
ّٖػػاؿال ِمٜػػن لمؾػػٌا ا
 
ال ِمٜػػن  ا

و البٙاء ِلَ مؾاٖة موٌم إثّاهٌا
 
قظاص ِرب ثروبٌم ا
 
ماٝن وا

 
ال ِمٜن العطٍؿ  وا

 الجػػابٍ مٍزػػٍدن ٖػػُ زمّػػُ إلٌّا
 
دِػػان.ًػػغى المصػمػػات الٙا مػػة ِلػػَ مبػػعا

 
وٖػػُ ٝػػٞ  اال

 .(5)المرجمّات
ّٚػػػا  قػػػظك مػػػا بّٗػػػٞ مصػػػػ  ٝػّٗػػػٞ برلػػػب المػػػػض إن  لُال ػػػاب الػػػعِنٖػػػُ 

وٚػات 
 
ِمػاؿ مّّوػة ٖػُ ا
 
لٌػة بػٞ ّٚامػي با
ث
ِلّي وًغا الّٗٞ المصػ  لّؽ مٍزي هع اال

وٚػػات الؾػػوة ٚػػع ثؾػػبب المفػػاٝٞ 
 
ٝػدػػػ ا
 
مصػػعدن مػػن الؾػػوة ال ِرػػٍز الّٙػػا  بٌا ولّػػٞ ا

ٍزػػع إذا ثػػم ٌّٖػػا اهجٌػػاؾ المصػػػ  ًػػُ قػػٌػي ثفػػػِجٍ وهّؾػػاهٍ ُٖٗ ًػػغِن الفػػٌػِن ِ
مػاهػػا ِعِػػعن ُٖٗ الّػػٍ  
 
ػػا ٖإهٌػػا ٚػػع ثؾػػبب ا ِػػعد مػػن المصَػػٍرات إذا مػػا ثػػم ثراوًز
وؿ من قٌػ ثفػِجٍ:
 
 اال

ٝٞ )الػزٞ( الدٍ  وإال لؾّجي الّٙػب
 
 "ال ِا

لّب باإلؿٌاؿ".
 
ٝٞ البمٞ وإال ا
 
 ال ِا

:
 
 وُٖ الداهُ من قٌػ ثفػِجٍ هٙػا

 .575-570( ِصّػػَ المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن ص0                                                 
 .15( الؾٍاح دِن اإلهؾان ص5
ًم الظمػػا ك الممّػػؼن للػػعِن ٖػػُ المرجمّػػات البعا ّػػة" بصح هػػمن مٍؿػػٍِة:ثا5
 
ػػض ( زػػٍن ب.هػػٍس "ا ِر

دِان
 
 .51 ص0( ج5111 ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة ال
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لّب بالبػص
 
ٝٞ لصما مًبٍطا وإال ا
 
 "ال ِا
ٝٞ لصم خ
 
و طوؼِػ وإذا ا
 
و ماِؼ ا
 
 ٍر ا
لّب بمػض ؿاؾ
 
 (Sag-Ki-bid-baبا)-بّع-ُٝ-ا
بار وإال
ث
 ٖٙع البمػ". وال ِجٍزي هصٍ اال
":
 
 وُٖ الٍّ  الدالح من قٌػ ثفػِجٍ هٙػا
لّب بمػض)
 
ٝٞ ؿمٜا وإال ا
 
 (ثٍؿؾTussuٍ"ال ِا
 وال ِػوي بالماء شٙٞ ؿمؾم
لّب بمػض اٝاؿ
 
 وإال ا
ن
 
 وال ِٙجػب من امػا
ن 
 
 ثوؼع ِوي ٍٚن اإلطماب"الن ًغى المػا
 وُٖ الٍّ  الظامؽ من ذات الفٌػ:
و قٍمػا
 
ٝٞ رقادا ا
 
 "ال ِا
 وإال شبؾي الفًّان ؿٍّٜ".
غلٛ:  ٝو
ٝٞ لصما مًبٍطا وإال
 
 (rabisuهػبي الفًّان رابّمٍ) "ال ِا

(ٍٍٜٝ لابجي ِع اوث
 
ٝٞ لصم خٍر وإال ا
 
 (Utukkuوال ِا

لّب بمػض ؿاؾ
 
ٝٞ لصم ماِؼ وإال ا
 
 ا"ب-بّع-ُٝ-وال ِا
 وُٖ الٍّ  الظامؽ:

ٝٞ لصما مًبٍطا وإال هػبي الّٗػِت الػابن
 
 "ؿٍؼ لن ِا

ٍٍٜٝ الّع ِلّي ٝٞ لصم البٙػ وإال وهُ الّٗػِت االوث
 
 وال ِا

 وال ِوصوُ إلَ لعِٙي وإال هػبي اإللي المّٔػ قٍالؾ".
 وُٖ الٍّ  الؾادس:

لم ُٖ الفػاِّن"
 
لّب با
 
 .(0)"ال ِّبػ شٙا وإال ا
هػي ِّػع شٍّاهػا مٙػعس  ِّع ٚجٞ ٝلب الماء مةِػان الكعِاإ ُٖ 

 
ّٖا مصػما ال

الؼرادقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجّّن ٖبؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبب ًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغا الّٗٞ:"ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٌرػ المٜػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  ِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 .057-059؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص521-527مة بابٞ صؿاٝؼ َِ (0                                                 
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وٖػػػػُ الٌوػػػػع ٝػػػػان الفػػػػظك الػػػػغي .(0)المؾٍٜن الؾّادن الظّػ المصة الفػػػػٗاء..."
و المػػػاء 
 
و الٙمػػػػ ا
 
قػػػّاء المٙعؿػػػة ٝالوػػػار والفػػػمؽ ا
 
و إلػػػَ  ِجبػػػٍؿ وًػػػٍ ِوَػػػػ إلػػػَ اال

 
ا

و ا ًمػان االبػ 
 
ٝػػٞ اللصػػم ٖػػُ الٌوػػع ارثػػبى .(5)ٖاهػػي ِمػػاب بػػالروٍن لبٙػػػن ا

 
وِبػػعو ان ا
 .(5)بمصػ  قعِع ِوجذ ِوي اإللابة بالمػض

 ِػػن الّٗػػٞ المصػػػ  وهجا رػػي الؾػػلبّة ُٖٗ
 
طػػػ، هٙػػػا
 
وروبػػا  وٖػػُ شوػػارات ا

 
ا

ػاهٍا ِّجٙػعون بػػان الكعِمػة شػػػاش ٝو
 
قػرار واال
 
 ٝػان اللجٍاهّػٍن الٍخوّػػٍن ِّبػعون اال
ٓ
 
و ِماب بالفلٞ من ًُِٙ اشع اال

 
ن ا
 
ما ِمٍت ٖرا
 
مان من الّٔاض المٙعؿة ٖاهي ا
يػاٖػػػػي
 
 ِػػػػن شػػػػاالت مفػػػػابٌة ٖ الدكاـػػػػات ال عا ّػػػػةوٖػػػػُ .(9)ٖػػػػُ اشػػػػع ا

 
ٗػػػػُ زػػػػؼر هٙػػػػػا

و شجػػَ االٚجػػػاب 
 
  ِػػن لمػػؽ زدػػة المجػػٍَٖ ا
 
ٚػػارب مػػن هاشّػػة اال
 
الجػوبػِاهػػع ِمجوػػُ اال

و د
 
و ثؼِّوٌػا ا
 
ٖوٌػا.وًم ِّجٙػعون ان موٌا ٝما اهػي ال ِؾػمس ان ٍِٙمػٍا بٔؾػٞ الردػة ا

و لمؾػػػٌا ِػػػ دي ال مصالػػػة إلػػػَ إلػػػابجٌم بالّلػػػٞ الظًّػػػػن 
 
مرػػػػد االٚجػػػػاب مػػػن الردػػػة ا

بوػػػاء المجػػػٍَٖ ٍِٙمػػػٍن باؿػػػجظػاج بّػػػن الَّػػػا  مػػػن الردػػػة وًػػػم 
 
ومٍثٌم.ًػػػغا وان ا

مػػا 
 
ٚاربٌم.ا
 
طػػػ ِلػػَ ا
 
هٗؾػػٌم بػػبّن الَّػػا  وٍِٙمػػٍن بجٍزِػػُ الػػبّن اال

 
ِصجَٗػػٍن ال
ٚارب المجػٍَٖ مػن هاشّػة 
 
  ٖػان اؿػجظعا  َِػا  المجػٍَٖ مصػػ  ِلػٌّم ثمامػا.وإذا ا

 
اال

ٚػارب مػن زػاهبٌم بمػاِػان ذلٛ ٖػإهٌم ِّجٙػعون بػان بًػٍهٌم ؿػٍؼ 
 
لم ِٙم ًػ الء اال
د، ذلٛ إلَ مٍثٌم
 
 .(2)ثوجٗض وربما ا
 
 
 
 

 
 
 

 .25: 05( ّٖوعِعاد 0                                                 
 .25: 9( ماهٍؿمػثُ 5
 .21-93: 2( ماهٍؿمػثُ 5
 .533( ٖػِؼر الٔمن الغًبُ ص9
 .011-017( الظًّب االخوٍلٍزّا ص2
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هؾان..5 خّػ النٍاهب غلَ لصة الإ
 
 ثا
وثّمٞ ثّجٙع بّن الصوارات الٙعِمة ان للٍٜاٝب اخػ ُٖ لػصة اإلهؾػان  

لػػػابجي بػػػالمػض.ٖمن المّػػػػوؼ 
 
شّاهػػػا إلػػػَ ا
 
رلػػػعوا  وادي الػاـػػػعِنالٌٜوػػػة ٖػػػُ  إنا

ػٍا ان ٖػُ الؾػماء هػٍِّن موٌا ؿػّارن وخابجة وِػعوا مػن الؾػّارن ؿػبّا  الٍٜاٝب وِٖػ
ػػػػػن والمػػػػػِض والمفػػػػجػي وزشٞ ٝمػػػػا ِػػػػعو مػػػػن  وًُ:الفػػػػمؽ والٙمػػػػػ وًِػػػػارد والًؼ

ٖػػُ الرػػؼء الروػػٍبُ موٌػػا خم  53وِة وٖػػُ الرػػؼء الفػػمالُ مػػن الٙبػػة الؾػػما 79الدابجػػة
ػػػا  ٝػدًػ
 
يلٍٙا ِلػػػَ ا
 
الخوػػػُ ِفػػػػ الجػػػُ ثٗمػػػلٌا بػػػالبػوج وا
 
ٍٝبّػػػة ا ؿػػػمٍا الجرمّػػػات الٜ

ٍع  ٍا االٚجػان ِلَ اهػي وٚػ قٌػ وِٖػ
 
ؿماء الصٍّاهات وطممٍا ٝٞ بػج لفٌػ من اال

 
ا

رض والٙمػػ واشػع البػوج وٚػالٍا ان 
 
اشع الٍٜاٝب الؾّارن ِلَ الظى الٍالٞ بّن اال
خّػ ِلَ الفظك المٍلٍد ُٖ ثلٛ الؾاِة وذلٛ الٍّ  وبي ِجٙػر مؾػجٙبٞ ل
 
اٚجػان ثا

زٌػػؼن الرؾػػم
 
الجػػُ ثجّػػػض  شّاثػػي ولػػصجي ٖٜػػان ان وهػػٍّا زػػعاوال للبػػػوج وؿػػمٍا ا
 للمػض ُٖ ٝٞ بػج من ًغى الرعاوؿ:

س بػج الصمٞ
 
 للػا

 للّو٘ والٜػجّٗن بػج الدٍر 

 
 
 للبلٍّ  بػج الجٍا

ِواءللمعر  بػج الؾػيان
 
 وما زاورى من ا

ؿع
 
 للٙلب وٖ اد المّعن بػج اال

بجّن بػج الرعي  للٝػ

 للؾاّٚن بػج العلٍ

 للٙعمّن بػج الصٍت

مّاء بػج المّؼان
 
 لموًٙة الؾػن وزؾم المّعن واال

 للٜلّجّن بػج المّؼان

ِواء الجواؿلّة بػج الّٙػب
 
 لا

 للٍرؾ  بػج الٍٙس
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مػاض الجُ
 
 ثصعث ُٖ ٝٞ بػج: ٝما وهٍّا زعوال باال

س والفلٞ بػج الصمٞ
 
مػاض الّّن والػا
 
 ا

مػاض الٙلب والؾٜػجة بػج الدٍر 
 
مػاض ِٙلّة وا
 
 ا

 
 
مػاض الّمبّة والعِعان واالٝؼما بػج الجٍا

 
 البلٍّ  واال

مػاض الرٌاز الجوٗؾُ بػج الؾػيان
 
 ا

ؿع
 
 الػ ة والٙلب والصمّات الفعِعن بػج اال

  بػج الّغراء
ث
مػاض ِمبّة واال
 
   المّعنا

  بػج المّؼان
 
  الروب الّمبّة الموفا
ث
اؽ الّمبُ واال  اإلًر

 ِػؽ الوؾا وهّٕ الٌَػ بػج الّٙػب

 الػوماثّؼ  بػج الٍٙس

شٜا  بػج الرعي
 
 اهًٍاء واهًػاب اال

س بػج العلٍ
 
  ُٖ الّوات والػا
ث
 دوران دمٍي هّّٕ واال

س وؿٍء الٌوم بػج الصٍت
 
ٚعا  والٌَػ والػا
 
 (0)وزُ اال

زػػا  الؾػماوِة ٖػُ شػعوث 
 
وثجصعث الومٍص الجوب ِة ِن اخػ الٍٜاٝب واال
 ُٖ ؿلؾلة)
 
وب ة ٝما هٙػا
 
مػاض واال
 
 (:enuma Anu Enlilاال
ػن ُٖ اللّٞ وٍلت ٝغلٛ يٍاؿ الٍٚت ٖان وباء ؿّصٞ بالبلع".-  "إذا ارثّٗت الًؼ

ة ٖؾػّصٞ مػػض دِ ػٍ)- ( di΄u"إذا ٝاهت الفػمؽ ِوػع قػػوٌٚا مصايػة بّٔػٍ  مجٗٚػ

 ُٖ البلع".
"إذا بعت الفمؽ ُٖ قٌػ هّؾان مجًٍرة وِلٌّا قُء ٝالػواؿب ٖان وباء ؿػّصٞ -
 بالبلع".
ِػػا  قػػٌػ ؿػػّماهٍ)-

 
( مصايػػة بٌالػػة ٖػػان Simânu"إذا ٝاهػػت الفػػمؽ ٖػػُ لػػباح اشػػع ا
مػاض ُٖ البلع".
 
 الّٗػِت لماقجٍ ؿّصعث اال
مػػػا  ٚػلػػػٌا وِلػػػَ ِمّوٌػػػا -

 
)الػػػي هػگاؿٖػػػان  "إذا مػػػػت ؿػػػصابة ِوػػػع قػػػػوؽ الفػػػمؽ ا
 الًاٍِن(ؿّؾٍد".

لبعري الًب 0                                                 
 
 .55-55( ا
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ّة - وؿ مػػػػن الفػػػػٌػ ٖان شػػػػعخت ؿػػػػاِجٌا رِػػػػاح قػػػػٚػ
 
"ِوػػػػع بػػػػؼوغ الٙمػػػػػ ٖػػػػُ الّػػػػٍ  اال
مػاض ُٖ ذلٛ الفٌػ".
 
 ٖؾجٜػدػ اال
ٍٝػػػػػػػب ؿػػػػػػػّبؼِاهوا)- ػػػػػػػان الٜ ل  ٖػػػػػػػان الًػػػػػػػاٍِن ؿػػػػػػػّصٞ sibzianna"مدلػػػػػػػي ٝو

 
(مجا
 .(0)بالبلع"
ٍٝػػػػػب راُٖ)الفػػػػػمؽ( الٌوػػػػػع الكعِمػػػػػةوٖػػػػػُ  ٍٝبػػػػػا  اِجٙػػػػػع المورمػػػػػٍن ان ٝ ٝ

ٍٝػػب ؿػػٍّٜن ٚلػػ٘ البػػاؿ  و قػػػِػا وان الفػػظك المٍلػػٍد ثصػػت بػػػج ًػػغا الٜ
 
هصؾػػا ا

ال 
ث
ػػا مػػن اال مػػػاض وًّٓػ
 
( )وًػػٍ اؿػػم Chaco)ل ا ػػو ثفػػاهٍ.وثوؾػػب (5)ومّػهػػا لا

ِفػػػاب ٖػػػُ 
 
ٍح زبػػػاؿ ماثٍٓػوؿػػػٍ إلػػػَ ؿػػػٌٍؿ اال ًِلػػػ٘ ِلػػػَ الؾػػػٌٞ الممجػػػع مػػػن ؿػػػٗ
 
 
رزوجّن( إلػػػَ اطجٗػػػاء هرػػػم الدػِػػػا الؾػػػوٍي ٝؾػػػبب لا

 
مػاض والػػػَ ٍِدثػػػي ٌٍػػػٍر اال
 .(5)الفٗاء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .50( الممعر هٗؾي ص0                                                 
ؿايّػ ج5
 
لظٍري مّرم اال
 
 .53 ص5( ا
 .591 ص0عر هٗؾي ج( المم5
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طػى للمػض..6
 
ؿ اب ا

 
 ا
ؿػػػباب الفػػػا ّة الجػػػُ درؿػػػواًا شػػػٍؿ مؾػػػببات المػض ٖػػػان  
 
إلػػػَ زاهػػػب اال

 ِوٌػػػػا ٖػػػػُ ممػػػػادرها ثًّّوا ثمػػػػٍرات ٓوّػػػػة ِػػػػن ٖٜػػػػػ الصوػػػػارن 
 
طػػػػػ، هٙػػػػػا
 
ؿػػػػبابا ا
 
ا
لػلٍّنـالؿجػالٍّن الٙعِمة 

 
ٝػِّٞجٙػعون ان مػن  ال

 
و ٝػان  إذايٍيمػي) ِا

 
شٍّاهػا ا
مػاضِمابٍن  وإهٌمهباثا( ٖان هؾاء ٚبّلجي ِمبصن ٍِاٚػ 
 
و الوٜبػات باال
 
وًوػاؾ .(0)ا
و الصٍّان الًٍيمُ دون هػوب مػن 
 
ٚبا ٞ ُٖ اؿجػالّا ال ِجاح لٌا اؿجٌاؾ الوبات ا
زاهبالجّّٙع شجَ ِلَ 
 
شػعث ان ٚػا   إذا.ٖبّن ٚبا ػٞ الٜػاِجّـ واالهمػاثرّػا ٖاهػي اال
م االِمٍ ُٖ مٜان ثصجلي ِفّػن يٍيم بغور الّفػب وزمُ يٍيِفّػن قظك من 
ٝلٌابّن ًغى البغور ٖان ِلّي ٚبٞ 
 
ّم وِٙػٍؿ لي:"لٙػع زمّػت  إلػَان ِموػُ  ا الػِؼ
رهػػٜمًػػغى البػػغور مػػن 
 
ّم ِلػػَ ذلٛ:"شؾػػن ِمٜوػػٛ ان ا ٝلٌػػا" ّٖػد الػػِؼ

 
مػػا إذا ".ثا
 
ا
ٝػػػػٞ رزػػػػٞ االِمػػػػٍ البػػػػغور ٚبػػػػٞ يلػػػػب اإلذن ّّٖجٙػػػػع اهػػػػي ؿػػػػُّٙ مػِوػػػػا وِظػػػػاي

 
ػ ا
 .(5)بالمٍت

 
 )طٍطم(

 .009( قلصت هصٍ هَػِة زعِعن ص0                                                 
دِان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح 5

 
اِم "الًٍيمّة" بصح همن مٍؿٍِة:ثارِض اال مّٞ دوٝر

 
دمف٘:دار ِاء 1( ا

 .05 ص0( ج5111العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 
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 )طٍطم(

 
نػػاوِػػ من  مِػ

 
بٍزػػٍد ٚػػٍن ٖػػُ الٜػػٍن ثػػعَِ واٝػػان وٚػػع ثػػػزم الػػبّن ٝلمػػة  ًوػػٍد ا

ؿػػُء إلػػَ شػػع بّّػػع ثّػِػػٕ ماًّجٌػػا الصّّٙٙػػة.ٖالٍاٝان 
 
واٝػػان بػػالػوح الَّّمة.وٚػػع ا

شػػٍاؿ ٝا وػػا مفظمػػا والٌوٍد ال ِمدلٍهٌػػا ٖػػُ قػػٜٞ مصػػعد 
 
ي شػػاؿ مػػن اال
 
لّؾػػت بػػا
بعا ولػػػػػػػػغا ٌٖػػػػػػػػم ال ِؾػػػػػػػػجًٍّّن ٌٖػػػػػػػم ٍِٙلػػػػػػػػٍن:"إه

 
ٌم لػػػػػػػػم ِػػػػػػػػوا الٍاٝاهعا)الٍاٝان(ا

ثفظّمػػٌا".ولّؽ مػػن الممٜػػن شجػػَ ثصعِػػعًا مػػن طػػاؿ لػػٗات وطمػػا ك مّّوػػة 
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ٖمػػا مػػن ٝلمػػة ثؾػػجًُّ ان ثٗؾػػػ مّوػػَ ًػػغا الممػػًلس بػػّن ٚبّلػػة الػػعاٍٝثا مػػدا ٌٖػػُ 
ػػػٞ الًٍػػػة.وزمُّ الٜا وػػػات الجػػػُ ِرلٌػػػا ػػػٞ ٚػػػٍن ؿػػػػِة ٝو  ِوػػػعًم ثّػػػاه٘ ٝػػػٞ لٔػػػؼ ٝو
ربّة والفػمؽ والٙمػ والورٍ ( لّؾػػت ؿػٍ، ثرلّػػات 

 
رض والػِاح اال
 
الػعاٍٝثا)اال

لٌػػػػػػغى الصّػػػػػػان الٔاموػػػػػػة والٙػػػػػػعرن الٔاموػػػػػػة الجػػػػػػُ ثػػػػػػعطلٌا زمّّا إهٌػػػػػػا ٚػػػػػػٍن ٓٗػػػػػػٞ 
و المػػػٍت بإهؾػػػان ٚػػػا  
 
مػِّٜػػػة إذا مػػػا هػػػؼؿ المػػػػض ا
 
وموجفػػػػن.ّٖوع ٚبا ػػػٞ االوماًػػػا اال
هػػي وهػػُ هٗؾػػي ٖػػُ مٍازٌػػة  باهجٌػػاؾ الجصػِمػػات الجػػُ ٝاهػػت ثصمػػُ يٍيمي ٖػػغلٛ
 
ال

ي الٍاٝػػان الػػغي ٝػػان ِّمػػٞ هػػعى بٙػػٍن ثجواؿػػب مػػُ المػػعمة 
 
ًػػغى الٙػػٍن الٔاموػػة ا

ٖػػُ المػػّن ثّػػؼ، و.(0)المجلٙػػان وٍِّد الؾػػبب ٖػػُ ذلػػٛ ان الًػػٍيم ِرؾػػع الٍاٝػػان
والدًػػػم 
 
رواح الّا لػػػة للجّبّػ ِػػػن ؿػػػظًٌم ِلػػػَ ا
 
و ا
 
ؿػػػاؼ ا
 
مػػػػاض ِػػػادن إلػػػَ اال
 
اال
شٗادًم
 
اهت ٚبّل(5)وا ة المّوػعي ٖػُ ؿػّػالٍّن إذا مػػض اشػعًم ٍِٙلػٍن ان ذلػٛ .ٝو

 .(5)لّع  إًِاء الًّا  لػوح الؾلٕ
طػػػػػ، للمػػػػػض ثٙػػػػعمٌا لوػػػػا 
 
 إذ ِؾػػػػٍد الدكاـػػػػات ال عا ّػػػػةًوػػػػاؾ مؾػػػػببات ا
ػػان) ( وًػػُ مػػن ٚبا ػػٞ الٌوػػٍد الصمػػػ والجػػُ Araucanاالِجٙػػاد مػػدا لػػع، ٚبّلػػة ارٝو
مػػػػاض ًػػػُ هجّرػػػة دطػػػٍؿ قػػػ
 
و ثؾػػػٜن وؿػػػى ثفػػػّلُ ان اال

 
ُء ٓػِػػػب إلػػػَ الرؾػػػم ا
هػػػاع روشػػػػي
 
و ان اإلهؾػػػػان ٚػػػػع ا
 
.وِّػػػػؼ، ؿػػػبب المػػػػػض ٖػػػػُ المرجمّػػػػات (9)الصؾػػػع ا

وؿػُ 
 
الٙعِمة ٖػُ ؿػّبّػِا واؿػّا الٍؿػًَ إلػَ مٌٗػٍ  آجمػاب الػوح وًػٍ الؾػبب اال
و إهٌػػا ٚػػع 
 
اهجفػػارا مػػن ّٓػػػى بٜػدّػػػ ًوػػاؾ.وِّؼ، الػػعاء إلػػَ ان الػػػوح ٚػػع هػػلت بّّػػعا ا

ت و وزػٍد ٝا وػات .وًواؾ من الجٙا(2)ؿٚػ
 
لّع ما ثوؾب المػض إلَ الظّاهة الؼوزّة ا
ؿػػػايّػ 
 
 ِوػػػي ٖػػػُ إشػػػع، ا
 
نػػػا شٍّاهّػػػة ؿػػػببت المػض وًػػػغا الجمػػػٍر هٙػػػػا مِػ

 
ًوػػػٍد ا

ػػػان ابوػػػا لػػػػ Huathiacuri إذ ثٙػػػٍؿ ان رزػػػا ّٖٙػػػػا ِػػػعَِ ًٍخّػػػاٍٝري)الروٍبّػػػة ( ٝو
ػان ٖػُ هٗػؽ موًٙجػي  بّي الٜػدّػػ مػن الّلٍ  ٝو
 
رزػٞ ٓوػُ ؿبارِاٝاٝا وٚع ثّلم من ا

 .057-055( الممعر هٗؾي ص0                                                 
ؿايّػ الّالم ص5
 
 .055( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
 .553( الممعر هٗؾي ص5
ؿػػػػػػايّػ ج9
 
لظػػػػػٍري مّرم اال
 
مػِّٜػػػػػػة الفػػػػػػمالّة بصح هػػػػػػمن 52 ص0( ا

 
؛ؿػػػػػػا  د.ّٓٞ "الفػػػػػاماهّة اال

دِػػػػػػػػػػػػػػػػػانمٍؿػػػػػػػػػػػػػػػػٍِة:
 
ض ال  ثصػِػ:ٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس الؾٍاح )دمفػػػػػػػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػػػػػعِن للوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر
 .015 ص0( ج5111والجٍزُِ 
دِػػػػػػػػان( مّػؿػػػػػػػػّا الّاد "الفػػػػػػػػاماهّة:هَػن ِامػػػػػػػػة"  بصػػػػػػػػح هػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػٍِة:2

 
ض ال  ثصػِػ:ٖػػػػػػػػػاس ثػػػػػػػػاِر

 .021 ص0( ج5111ٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ الؾ
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ٚػػٍي ِػػعَِ ثامّجاهامٜا وٚػػع زّػػٞ مػػن هٗؾػػي شّٜمػػا واإللػػي الظال٘ ِؾػػٜن ٖػػُ دار 
لػػػػػٗػ وِمجلٛ ِػػػػػعدا مػػػػػن الامػػػػػا 
 
ؿػػػػػٌٙٗا مػػػػػن رِػػػػػـ الًّػػػػػٍر ذي لػػػػػٍهّن اشمػػػػػػ وا

ؿًٍرن ِن إلابة ًغا الٔوُ بمػض طبّح وبّوما ٝػان ًٍخّػاٍٝري 
 
الملٍهة.وثفّػ اال

بػػّن خّلبػػّن وِلػػم ؿػػبب مػػػض مجرٌػػا ٖػػُ ؿػػّػى هصػػٍ البصػػػ اؿػػجمُ إلػػَ ٝػػا  ِرػػػي 
الػزٞ الَّّم ٖٙع طاهجي زوزجي وان ًواؾ خّبػاهّن ًػا لّن ِصٍمػان ٖػٍؽ مؾػٜوي 
زبػ ًٍخّػػاٍٝري 
 
ؿػػّن ثصػػت شرػػػ الػشَ ٖػػا
 
ٝان شّاثػػي بّوما ِظجٗػػُ هػػٗعع ذو را
 
ِػػا

الؼوزػػػػػة الظا وػػػػػة ِلػػػػػَ االِجػاؼ وٚوػػػػػَ ِلػػػػػَ الدّبػػػػػاهّن ٖفػػػػػُٗ ثامّجاهامٜػػػػػا مػػػػػن 
طػ، َِ(0)مػهي
 
ٌػ المػض بفٜٞ وشـ ٖٙبا ٞ العاِاؾ ُٖ بٍرهٍّ ٖػُ .وُٖ ثٙالّع ا

ؿًٍرن ِػن قػبس زػا ُ 
 
ؿّا ثّؼو ؿبب مػض الرعري إلَ وشـ إذ ثجصعث ا

 
قػؽ ا

ان ٚا ػػػع قػػػّب االِبػػػان المػػػعٍِ رادن ٚػػػع  م ِلػػػَ قػػػٜٞ مػػػػض الرػػػعري.ٝو ٝػػػان ِػػػؼوًر
ٚا  اشجٗاال بالمواؿبة ُٖ بّت الًٍّر)؟( ودِا ٝػٞ 

 
اهجمػ ِلَ ِعو لي ُٖ بّجٍهٛ وا
ٍخ الٙػِػػػة إهٌػػػم قػػػاًعوا ٚػػػا دن الصػػػػب ٖػػػُ دار الوػػػّاٖة وِوع االشجٗػػػاؿ ٚػػػاؿ لػػػي قػػػّ

ػػعن المٙػػعس وًٍ مٙػػعس ِوػػع الػػي الًّػ.ويلبػػٍا موػػي إطػػاء المٜػػان بّػػع  طّػػاؿ الٜٝػ
ما 
 
ثباِي ِمٍثٍن من الرعري ا
 
 ا
 
ِا  ولٜن لم ِؾجمُ إلَ همّصجٌم وبُٙ وبعا
 
خاخة ا

ِػػا  بػػا هػػٍ  وُٖ اللّلػػة 
 
الػابّػػة اطجبػػ  ٖػػُ شمػػّػن ملٍٖٗػػة وزػػاء ًػػٍ ٖٙػػع بٙػػُ خاخػػة ا

 ِػن (5)الفبس ِٔوُ ِن زماؿ د  اإلهؾان ٖٙا  رادن وٚجٞ الٍشـ
 
.وُٖ المّن هٙػػا

مػػػػػن ثػػػػعَِ قػػػػُ
 
هّػػػػاب همػػػػػن وذهػػػػػب Shi-wang-muمػػػػٍ)-واهػػػػػْ-ا

 
ن با
 
اهػػػػت امػػػػػػا ( ٝو
رواح الفػػِػن -ٌٖع ِاقت ُٖ زبٞ الّفب إلَ الٔػب من موًٙة ٍٝن
 
لٍن ثصٜم اال

مػاضوثػمُ البفػِة با
 
 .(5)لٍباء واال

                                                 1) Lewis Spence, The Myths Of Mexico and Peru,(New York,2014),PP.230-231; 
ؿايّػ ج
 
لظٍري مّرم اال
 
 .559 ص5ا
ؿايّػ الّالم ص5
 
 .055( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
ؿايّػ ص5

 
 .052( قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال
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مٍ لٍر  من الكػن الدامن غفػ المّالدي(-واهؼ-)قُ  

 
ؿػػّاد  ًوػػٍد النّجفػػةوِوػػع 

 
ػػت باؿػػم ا ٖػػُ ٍٓاثّمػػاال ِوؾػػب المػػػض إلػػَ ٝا وػػات ِٖػ
لػواؼ ٖٙػع ٝػان 
 
لٌة وال قّايّن وًػم ِلػَ ا
ث
ؿٗٞ)قّبالبا( وً الء لّؾٍا با
 
الّالم اال

رزلٌم ولػػبْ اًػالبٍى واًالٔاهػػا وٍّٗجٌمػػا:"ثٍرِم البفػػػ وزّ
 
لٌم ِوػؼون ّٚصػػا مػػن ا
ما 
 
ػػػان( وًٍ مػػػا ِػػػعَِ ثفػػػٍٓاهاؿ".ا لػػػٗػ)ربما المٙمػػػٍد بػػػي الّٚػ

 
وزػػػًٌٍم بػػػاللٍن اال

اهػػػػػػت ًػاوثٌمػػػػػػا مػػػػػػن الَّػػػػػػػم  ثفػػػػػػامّاباؾ ثفػػػػػػامّاًٍلٍ  وًما شازبػػػػػػا قػػػػػػػّبالبا ٝو
ووٍّٗجٌمػػػا:"ثوصّٕ البفػػػػ شجػػػَ ِجصٍلػػػٍا إلػػػَ مرػػػػد َِػػػا  وزمػػػازم وِمٍثػػػٍن".ُٖ 

ّٗجٌما:"بّػػح المػػٍت للبفػػػ ِلػػَ العروب وًػػغا المػػٍت شػػّن ٝػػان قػػّٛ وباثػػان وٍ
ٖػػٍاًٌم لّجّٙ ػػٍا دما.لٙػػع 
 
الػػغي ِػػعَِ مػػٍت الٗراءن وذلػػٛ برّػػٞ الػػع  ِمػػٞ إلػػَ ا

م  ٝاهػػػػت وٍّٗػػػػة ٝػػػػٞ مػػػػػن ًػػػػغِن الؾػػػػّعِن شمػػػػػٞ البفػ والوػػػػٔى ِلػػػػَ شوػػػػػازًػ
م ّٖمػػػػا ًػػػػم  م إلػػػػَ ان ِمٍثػػػػٍا ٖػػػػُ العروب زاِلّن]الػػػػع [ ِمػػػػٞ شوػػػػازًػ ولػػػػعوًر

طػ، لٍرن  وًواؾ.(0)ِؾّػون"
 
مػاضِن مؾببات  ا
 
قػرػثان هبججػا ٖػُ  إلػَثوؾػبٌا  اال

درِػػػػػػان رِدّوٍس)ثػزمػػػػػػة0                                                 
 
-بٍبػػػػػػٍؿ ـٍى)هػجػػػػػػاب المرلؽ( النػجػػػػػػاب المكػػػػػػعس لك ا ػػػػػػو النّجفػػػػػػُ( ( ا
زموة ماِا

 
 .20-21( ص0000 ثػزمة:لالس ِلماهُ )ِمان:دار ا
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ؿػػًٍرن لؾػٜان زؼِػػن هّػاس وًػػُ زؼِػػن ثٙػُ ٖػُ الروػػٍب  إذبعاِػة الظلػ٘ 
 
ثجصػعث ا

وؿ بفػػػػ ِلػػػَ 
 
رضالٔػبػػػُ مػػػن ؿػػػٍمًػن اهي ِوػػػعما ثػػػٍُٖ ا
 
وِػػػعَِ ؿػػػٌّاي هبجػػػت  اال
ِوّجاقػػرػثان مػػن ٖمػػي 
 
ػثػػا وا ًز
 
ػػػ ٖجؾػػاٚى ِلػػَ وا رض وًؼ الػػػِس الًؼ

 
مػػن ًػػغا  واال

ت 
 
ػ هفا مػاضالًؼ
 
اهت االثٗاٚات الجُ ثبػ  بّن الٙبا ٞ ٚع ثؾبب المػض .(0)اال  إذاٝو
ّن المٍاّٖٙن ِلٌّاما هٜح   .(5)بٌا اشع الًٖػ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .57( ٖػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص0                                                 
 .553( الممعر هٗؾي ص5
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 الفمو الداهُ

 ثمٍرات طالة غن المػهَ ـُ الصوارات الكعِمة
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اِوػػػػػػػػػػػت هَػػػػػػػػػػػػن المرجمّػػػػػػػػػػػات الٙعِمػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػَ المػهَ والؿػػػػػػػػػػػّما ذوي ثب
هػػٍاء ِمٜػػن 
 
لة بّػػع ان ًوػػاؾ ا
 
ولّػػة المجػػٍٖػن ِػػن المؾػػا
 
م ٚلػػة المػػادن اال الّاًػػات وٓر

راء بّػػن المرجمّػػات الٙعِمػػة بالمػهػػَ وًغى الجمػػٍرات ِمٜػػن 
 
ػػة ا ان ثؾػػلى لمّٖػ

 ِوٌػػا بفػػٜٞ طػػاص ِوػػع الؼرادقػػجّّن ٖػػُ إِػػػان 
 
رِّن ٖػػُ الان هٙػػػا

ث
ٌوع ويا ػٗػػة واال

طػ،.ولّػٞ لػّؽ مػن البصػ 
 
المّت الٌٍّدِة ولم ِػجم الّدػٍر ِلٌّػا ٖػُ الصوػارات اال
 ِػػػن هَػػػػن طالػػػة ثرػػػاى المػهػػػَ ٖػػػُ 
 
ٖٙى ٖبالوؾػػػبة  ًػػػغى الػػػعِاهاتالٔػِػػػب ان هٙػػػػا

للؼرادقػػػػػجّّن ٖإهٌم ِظجلٗػػػػػٍن ِػػػػػن ٝػػػػػٞ الصوػػػػػارات الٙعِمػػػػػة ٖػػػػػُ مصاولػػػػػة ثٗؾػػػػػّػ 
 ٖػػػُ الٜػدّػػػػ مػػػن
 
ؿػػػباب مظجلٗػػػة  المػض ٖٗػػػُ الٍٚػػػت الػػػغي هٙػػػػا

 
الصوػػػارات الٜبػػػػ، ا
لٌػػػػة والفػػػػّايّن ِّمػػػػان ؿػػػػٍِة ٖػػػػُ إهػػػػؼاؿ المػػػػػض وًػػػػٍ ٖػػػػُ آلػػػػب 

ث
للمػػػػػض وان اال

و 
 
و الّبػػػِّن ا
 
 ِوػػع الّػػػاّّٚن الٙػػعماء ا
 
شّػػان ِٙػػاب للبفػػػ ِلػػَ ِمػػّاهٌم ٝمػػا هٙػػػا
 
اال

لٌػػة ال ثٍٚػػُ مػهػػٌا إال 
ث
اإلٓػِ٘ ٖػػان العِاهػػة الؼرادقػػجّة ثوٗػػػد بظمّمػػة مٌمػػة ان اال

قػػػ 
 
ار المّػػادِن للؼرادقػػجّّن ًغا مػػن زٌػػة وان المػػػض ًػػٍ هجػػاج مباقػػػ لٙػػٍ، باال

ثبػاع ًػغى الٍٙ، لػغا هَػػ إلػَ المػهػَ 
 
الفػ وبالجالُ ٖان المػِن بػا قػٛ ًػٍ مػن ا
ثباع ٍٚ، الفػ لغا ٌٖم موبٍذِن 
 
وربما ٝػان الوَػػ بالّاًات ِلَ إهٌم معهؾّن من ا
 ِوػي -خػا ًوػعِاإلَ المػهَ الؿّما الممابّن بالّاًات ثمدٞ ثػا

 
لػّا ولػغا هٙػػا
 
وربّػا ا
 
ا

ما بالوؾبة لرماِة البصػ المّػت ٖػان ٌٍػٍر ذات الوَػػن ِلػَ المػهػَ هػابُ ُٖ الٌوع.
 
ا

ي مػػػن 
 
ٝػدػػػػ بػػػعلّٞ ِػػػع  وزػػػٍد ذات الوَػػػػن ٖػػػُ ا
 
م بالعِاهػػػة الؼرادقػػػجّة ال ا خًػ
 
مػػػن ثػػػا

ػػا الٜػجابػػات الٌٍّدِػػة الؾػػابٙة والاشٙػػة لرماِػػة ُ ٖػػ البصػػػ المّت ٖوػػا ِػػع  ًٌٍٍر
 الٜػجابات المؾّصّة.

ِوَػػػون إلػػَ ذوي  الؼرادقػػجٍّنان ارثبػػاط مٌٗػػٍ  المػػػض بػػػوح الفػػػ زّػػٞ 
هٌم مػػػػػػػػػثبًّن
 
 لػػػػػػػػغا ِػػػػػػػػعوا موبػػػػػػػػٍذِن رامػػػػػػػػاِوٍّ گاهػػػػػػػػػبػػػػػػػػػوح الفػػػػػػػػػ  الّاًػػػػػػػػات بػػػػػػػػا

مػ اًػٍرامؼدا ِّمػا ببوػاء ٖػار )
 
طػغ مّػي Varازجماِّا ّٖوعما ِا

 
( ٖاهػي ِموّػي مػن ان ِا
ي ٖار([]مظلٍٚػػات[ رامػػاِوٍّگهػػػاالمظلٍٚػػات المػِوػػة المػثبًػػة بػػػ 

 
:"]ال ثرلػػب إلّػػي)ا
مػػػػػا  ومصعبػػػػػة مػػػػػن الظلٕ المفػػػػػًٍة ثلػػػػػٛ الجػػػػػُ ثصمػػػػػٞ الفػػػػػامات 

 
مصعبػػػػػة مػػػػػن اال

زؾػػػػػاد المػمّػػػػػة وال الجػػػػػُ 
 
ؿػػػػػوان المؾٍؿة الرؼماء اال
 
ة ذات اال المػِوػػػػػة الموصٖػ
طػػػ، ثظػػع  ؿػػمات 
 
.وان الػبػػة (0)والمًبٍِػػة ِلػػَ المػػٍت"رامػػاِوٍّ گاهػػػثصمػػٞ ِّػػٍب ا

 .50: 5( ّٖوعِعاد 0                                                 
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لٜن ِرػب ال ثٜػجُٗ بوبغًم بٞ ثمػ ِلَ إهٌم ِرب إال ِٙعمٍا لٌػا الٙػػابّن:" اهاًّعا
بػػػػػػص إال ِجمجػػػػػُ بٙػبػػػػػاهُ]...[ و

 
ػػػػػ٘ بػػػػػالٗج٘]...[وال اال ال المػػػػػػِن بػػػػػالصمَ وال المًػ
ٚؼا  
 
ٍخ مػػػػػن الرماِػػػػػة.ولن اٚبػػػػػٞ الٙػػػػػػابّن مػػػػػن ]ِػػػػػع[ الّمّػػػػػان الًػش اال المؾػػػػػل
لػػػػػػصاب الوٍبات)الممػػػػػػػوِّن(...الم
 
راهّن.ِرب ِلػػػػػػَ ًػػػػػػ الء إال المّجًٍّن]...[ ا

ٚػؼا  الػغِن 
 
مػا  ال المصػعب مػن الظلػٕ وال اال
 
ِٙعمٍا لُ الٙػػابّن: ال المصػعب مػن اال

بالؾة وطػادمٍ 
 
ؿوان ملجٍِة!)زرادقت ِجؾاءؿ(:ماذا ؿّصمٞ لٍ ٚعمي ِبعن اال

 
لٌم ا

ردّٖؾٍرا اهاًّعا:ُٖ الصّٙٙػة ِػا زرادقػت ؿػبّجاما 
 
زابجي ا
 
دروچ بّع ّٓاب الفمؽ؟ ا
ٍن مًٔػػػػٍن بالرػب مصٍٗرون)ربمػػػػا مػِوػػػػٍن( المػػػػ من  رثا)المػػػػعؽ(!ًم مٖٙػ
 
بػػػػػ ا

لػػٕ وؿػػجما ة مػػن..."
 
قػػُ ثجصػعث:"لن اٚبػػٞ الٙػػػابّن (0)بالٙػشة وقػوٍّّن ا

 
.والػبػػة ا
 .(5)الوؾاء الّاٚػات..." الجُ ِٙعمٌا الػزاؿ المػهَ والّّٙمٍن 

 
مان(  )اًِػ

 .02-05: 2( ِاقت 0                                                 
 .29: 01( ِاقت 5
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   )اهاًّعا(                                                            
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 ِػػػن هَػػػػن مفػػػابٌة لمػػػا وزػػػعهاى ٖػػػُ  الٌوػػػعٖػػػُ 
 
مػػػن هَػػػػن للمػػػػض  إِػػػػانهٙػػػػا
 ان الػزػػٞ ِلّػػي الّا ػػع للٙػػػن الؾػػادس ٚبػػٞ المّاد والمػهػػَ ُٖٗ ٚػػاهٍن مػػاهٍ 

 
هٙػػػا
ؿػػػػان ِمجوػػػُ ِػػػن الػػػؼواج مػػػن اؿػػػػ مّّوػػػة موٌػػػا ثلػػػٛ 
 
و  اال

 
الممػػػابة بػػػعاء البٍاؿػػػّػ ا

و ال
 
و الممػابة الممابة بعاء الؾٞ ا

 
و الممػابة بػعاء المػعاع ا
 
ممػابة بؾػٍء الٌوػم ا
بػػّنبالرػػغا  
 
و الممػػابة بالرػػغا  اال
 
ؿػػٍد ا
 
ي الػزػػٞ ان ِبجّػػع ِػػن الػػؼواج اال
 
.وِلّي ا
ن:"زا ػػػػعن 
 
ِواءمػػػػن المػا
 
مػػػػػاض مّعِػػػػة وٚػػػػع .(0) والمػِوػػػػة"اال

 
وإذا ٝاهػػػػت بّػػػػن اال
مػػاض لػم ث
 
ٜػن ٖػُ ٝػٞ الشٌ الٌوٍد الٙعماء ذلٛ ٝمػا ٖػُ مػػض الؾػٞ ٖػان بّػن اال
شٍاؿ مّعِة لغا ٖان ًوػاؾ ثصػػِم ِػػثبى بمٌٗػٍ  المػػض ذاثػي لػّؽ إال.

 
وِبػعو ان اال
ٝػدػًواؾ دال ٞ 
 
قظاصمٍٕٚ الٌوٍد الٙعماء من المػض ٖمن  إلَثفّػ  ا

 
الغي ال  اال

زػػعادالجٙػػعمات الفػػٌػِة  إشػػع،( وًػػُ Shradehيّػػا  قػػػداى)  إلػػٌّمِٙػػع  
 
:"من لا

مػاضٝان ممابا 
 
و(5)زلعِة" با
 
و:"من ٝان ممابا (5)"من ٝان ممابا بعاء الؾٞ" ا

 
 ا
و الرػػغا "
 
و بػػعاء الظوػػازِػ)؟( ا
 
 .(9)بػػعاء المػػػع ا

 
ِوػػاوهٙػػػا
 
ِػػن الجٙػػعمات المٙعمػػة  ا
زعاد
 
لٌة لا
ث
ِمَ:"ان شوٍر واال
 
 ِلَ يّا  الجٙعمة ِظؾػ لاشب العٍِن خػٍاب اال
 ِصػػعد.وًوػػاؾ هػػك (7)ِظؾػػػى م ػػة هػػّٕ" وشوػػٍر المرغو :"(2)"ثؾػػّة ِفػػػ هػػّٗا

بفػػٜٞ واهػػػس مػػػن ِرػػػب ان ِبجّػػػع ِوػػع ثٙػػػعِم ثٙعمػػػة قػػػػداى:"ِرب ان ِبجّػػػع ِػػػن 
لػلُالمٜان الغي ثٙا  ّٖي ِبادن قػداى:
 
ٍِر  اال
 
ِوػاء وهاٚك واال
 
 وزا عًا شجَ اال
ِلػػػَ اوًوػػػاؾ هػػػك ٍِهػػػس ّٝػػػٕ ان ِلػػػَ البػ .(1)ولػػػٍ ٝػػػان طػػػاد  الػػػعاُِ"

 
ًمػػػان وًػػػٍ ا
ٝػػٞ الًّػػا  
 
ال ِا
 
قػػظاص مدػػٞ ؿػػلًة دِوّػػة ٖػػُ العِاهػػة الٌوعوؿػػّة ا

 
المٙػػع  مػػن ِػػعن ا
و المػِن
 
وان ِلَ الملٛ ُٖ الٌوع بمٍزػب الٙػاهٍن الٌوػعي .(3)الؾٜػان والٔوبان ا

لػػواؼ مػػن الوػػاس مػػوٌم 
 
الٌوػػعي ان ِٙمػػُ ِػػن شوػػػثي شػػّن ًِلػػب المفػػٍرن ِػػعن ا

 .3-7: 5( ماهٍؿمػثُ 0                                                 
 .020: 5( ماهٍؿمػثُ 5
 .029: 5( ماهٍؿمػثُ 5
 .070: 5( ماهٍؿمػثُ 9
لٌة.2

ث
و اال
 
زعاد ا
 
هي دِاًم إلَ ثٙعمة مٙعمة لا
 
 ( ٝان الفظك الغي ِٙع  الجٙعمة ِؾجصمٞ خٍاب هٍّٖي ال

 .011: 5( ماهٍؿمػثُ 7
 .595: 5( ماهٍؿمػثُ 1
 .511: 9( ماهٍؿمػثُ 3
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ِوػػػاء
 
وبػػػا قػػػٛ ان إبّػػػاد ًػػػ الء .(0)الظػػػػس والّمُ والمم والمػهَ وهاٚمػػػُ اال
مػػػ وٚػت يلػب المفػػٍرن لػّؽ لّػػع  لػاشّجٌ

 
م ِلػَ موصٌػػا بػٞ الن وزػػٍدًم ِمدػٞ ا
 إالبٞ ان الٙػاهٍن الٌوػعي ِػػ، ان ِلػَ الٙاهػُ مصػػ  ِرػب ِلػَ الملػٛ ِػع  ارثٜابػي.

طػػػغ بفػػػٌادن الًٗػػػٞ والفػػػّض والمػػػػِن ٖػػػُ الٙوػػػاِا وِع قػػػٌادثٌم مدػػػٞ قػػػٌادن 
 
ِا

المظجلّن ِٙلّا والؾػبب ٖػُ ذلػٛ ٝمػا ِٗؾػػى الٙػاهٍن بػان ًػ الء ِػادن:"ال ِجٜلمػٍن 
مػاض مّّوػػػة ال ِوَػػػػ إلػػػٌّم بوَػػػػن ؿػػػلبّة .(5)المػػػعؽ"

 
وِبػػػعو ان بّػػػن المػهػػػَ بػػػا

ٖصؾب بٞ ِصػمٍن شجَ من شٌٍٙٚم االزجماِّة ٖممن ِصػمٍن من اإلرث ٝان من 
ِوػػا ي
 
طػػػس والممػػاب بػػوٙك ٖػػُ ا
 
ِمػػَ والػػم ومروػػٍن واال
 
ٝػػان  إِػػػانٖػػُ .(5)ولػػع ا

ِوػػا مػػن هجػػاج ِمػػٞ روح الفػػػ وبالجػػالُ ٖػػان المػهػػَ بػػ
 
ا قػػٛ ٝػػاهٍا مػػن المػػػض ٝمػػا را
ثباع
 
 ِن وزٍد خوا ّػة بٌػغا الفػٜٞ ٖػان ًوػاؾ  ا

 
ًغى الػوح ولٜن ًوا ُٖ الٌوع ال هٙػا
ؿباببا قٛ 
 
ٝاموة وراء ثلٛ الوَػن للمػهَ وثٌمّفٌم ازجماِّػا ودِوّػا.من ّٓػػ  ا

خػػػػػػرِػػػػػب ٝػػػػػان لٙػػػػػاهٍهُ الٜارمػػػػػا والؾامؾػػػػػارا 
 
الٜبّػػػػػػ ٖػػػػػُ ًػػػػػغى الوَػػػػػػن للمػػػػػػض  اال
هّػػػةع لػػػّؽ بالوػػػػورن هجػػػاج طًّ ػػػة والمػهػػػَ ٖالمػض ٖػػػُ الٌوػػػ

 
بػػػٞ ٖػػػُ ٝػدّػػػػ مػػػن  ا
الصاالت ٝاهت مػن هجػاج طًّ ػة ٚػع ارثٜبػت ٖػُ شّػان ؿػابٙة لػغا ٝػان ًػ الء المػهػَ 

لٌػػةبوَػػػ المرجمػػُ مػػغهبّن بصػػ٘ 
ث
والفػػػا ُ الٌوعِػػة لػػغا ِؾػػجٍزب ِػػع  الجؾػػامس  اال
شػػٍاؿمٌّػػم ٖػػُ ٝػػٞ 
 
وًوػػاؾ هػػك ٍِهػػس برػػاء ًػػغى الصّٙٙػػة ِٙػػٍؿ:"ان مػػن ٍِلػػع  اال
و 
 
و اطػػػػػس ا
 
ِمػػػػَؿػػػػٌّٗا ا
 
و  ا
 
لػػػػما
 
و ممػػػػابا  ا
 
ِوػػػػا يا
 
و بّٔػػػػػ ذلػػػػٛ مػػػػن الّاًػػػػات  با
 
ا
مػاض
 
 لغلٛ ِرػب الجٜػّٗػػ دومػا ِػن ِٜػٍن ذلػٛ هجّرػة ؿػٍء ِملػي الؾػاب٘ إهمػا واال

الػػغهٍب بّٔػػة الًٌػػارن الن مػػن ال ِٜػٗػػػ ِػػػن ذهبػػي ٍِلػػع خاهّػػة مٍؿػػٍما بّامػػات ّٓػػػػ 
لػعِاهجّن الؼرادقػجّة والٌوعوؿػّة با قٛ ٝاهت الصػِػة الٗػدِػة ٖػُ ٍػٞ ا.(9)مػهّة"
 اإلهؾػػانٝػػان  إِػػػانمؾػػببات المػض ٖٗػػُ  وإشػػع، اإلهؾػػانؿػػببا مباقػػػا ٖػػُ ممػػّػ 
و  إلَبان ِوَم  إرادثيمظّػا بٜامٞ 

 
دؽٍٚ، الظّػ بمّوػَ  إلٍَٚ، الفػ ا

 
ٝػان شػػا  ا

همارُٖ ٍِٜن من 
 
و من  ا

 
ثباعروح الظّػ اًٍرامؼدا ا
 
 وبالجالُ روح الفػ اهگػاماِوٍّ ا
ّٖالػيان اطجّارى ؿّجٍٕٚ ِلّػي ممػّػى وُٖ الٌوػع ٝاهػت ٖ

 
)الٜارما( ًػُ الجػُ ثصػعد ا

 .090: 1( ماهٍؿمػثُ 0                                                 
 .10: 3( ماهٍؿمػثُ 5
 .515: 0مػثُ ( ماهٍؿ5
 .29-25: 00( ماهٍؿمػثُ 9
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  إلَمؾجٙبلي 
 
ؿٍا
 
و  اال
 
ٖوػٞ إلػَا
 
ِمػا ِمػّبي مػن مػػض ٖػُ شّاثػي  مؾػ ٍؿلػغا ٌٖػٍ  اال
 الاشٙة.
:"] ال ِرٍز لػزٞ[  طا فة ال صػ المّتوِوع 

 
هفاًع المٍرن ذاثٌا ٖوصن هٙػا
 
 
و ؿاذج...وال لا
 
و مّجٍى ا
 
لم.. ان ِػعطٞ مروٍن ا

 
ِػج وال اال
 
ِمَ وال للمفٍى وال اال
ٍع مػػػن الٙػػػغارن (0)الًا ػٗػػػة" ي هػػػ

 
ي رزػػػٞ ولػػػم بػػػا
 
طػػػػ:"ال ِرػػػٍز ال
 
 ٖػػػُ هػػػك ا
 
و هٙػػػػا
 
.ا

البفػػػِة ان ِػػعطٞ زماِػػة الممػػلّن وال ِدبػػت اشػػع مٍلػػٍ  ٖػػُ مومػػبي ٖػػُ زماِػػة 
و قػظك 
 
و ٖػُ ِعِػي ا
 
و بػي قػلٞ ٖػُ ٚعمّػي ا
 
الممػلّن وال اشػع ّٖػي ِّػب ٖػُ لصمػي ا
ِػػػػج 
 
ي رزػػػٞ مجػػػعاع ّٓػػػػ ٚػػػادر ِلػػػَ ا

 
و بػػػي ِّػػػب زؾػػػماهُ وال ا
 
بٜػػػم ا
 
و ا
 
ِمػػػَ ا
 
و ا
 
 ا

و 
 
ي وٍّٗػػػة ا
 
ي مػػػن ًػػػ الء ثٙلػػػع ا
 
الرلػػػٍس ًػػػادم بػػػّن زماِػػػة الممػػػلّن ٖا ِرػػػٍز ال

مومػػػػػػب بػػػػػػّن رزػػػػػػاؿ الًا ػٗػػػػػػة ذوي الؾػػػػػػمّة الصؾػػػػػػوة الن ما ٜػػػػػػة الٙعاؿػػػػػػة مػػػػػػن 
ي واشػػع مػػوٌم مػػا ٍِٙلػػي للمرلػػؽ المٙػػعس ّٖلّػػ
 
ي ان ِوػػاٚـ ]زمػػاِجٌم[ وإذا ٝػػان ال

هي مٍلٍ  وّٖي ِّب"
 
.وُٖ ٚاهٍن (5)ذلٛ لٍشعى وال ِرٍز ان ِعطٞ مُ الرماِة ال

و ممػػاب بّاًػػة 
 
و ٝؾػػّس ا
 
ِمػػَ ا
 
و ا
 
ِػػػج ا
 
ي رزػػٞ ا
 
:"ال ِؾػػمس ال
 
الصػػػب الٙمػاهػػُ هٙػػػا

ٖػػة ان ِػػغًب مػػُ زػػّـ الصػػػب"
ث
ي ا
 
و بػػا
 
.ان ًػػغا الػػوك لػػم ِموػػُ (5)زؾػػماهّة دا مػػة ا
 
 
هٌػػػم ال ِوّٗػػػٍن ٖػػػُ الصػب بػػػٞ لػػػ ا ًِػػػاؿ ًػػػ الء المػهػػػَ مػػػن ممػػػاشبة الرػػػّـ ال

لػػصاب المػػػض والّاًػػات 
 
ول ػػٛ مػػن ا
 
الرػػّـ الػػعهؽ إذا مػػا راٌٖٙػػم ًػػ الء.ولم ِٜػػن ا

مصػػومّن مػن شٙػٌٍٚم االزجماِّػة ٖصؾػب بٞ شػمػٍا شجػَ مػن دطػٍؿ الٌّٜػٞ:"ال 
ي مٜػػػػان مػػػػن معِوػػػػة المّبػػػػع( ٖػػػػُ زمّػػػػُ 
 
ِمػػػػَ ان ِػػػػعطٞ إلٌّػػػػا)ا
 
ي رزػػػػٞ ا
 
ِرػػػػٍز ال
ِامي شجَ ال ِعهؽ ا
 
 .(9)لمعِوة الجُ اًٚن ٌّٖا)الػب("ا

 
 
 
 

 

 .595-590( ّٖػ  الومٍص الٜاملة ص0                                                 
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 ارث اط الطب والطب الؾصػي بكٍى ما ـٍؽ الط ّػة
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بًػػاؿ 
 
لٌػػة واال
ث
همػػاؼ اال
 
لٌػػة وا
ث
ٖػػُ الٜػدّػػػ مػػن الصوػػارات الٜبػػػ، ثػػػثبى اال
ؿػػًٍرِّن بالؾػػصػ الوػػاُٖ والًػػب وًػػغى الٙػػٍ، ِّػػ

 
ؼ، إلٌّػػا دا مػػا الّٙػػا  بمؾػػاِعن اال

مػػ 
 
و ِّػؼ، إلٌّػا ا
 
البفػ ُٖ الصمػٍؿ ِلػَ الّاج ؿػٍاء ِػن يػِػ٘ ثػعطلٌا المباقػػ ا
و ارثبايٌا بالؾاشػ الموٗغ للًٍٙس الؾصػِة.
 
 اطجػاع الٍلٗات الًبّة الّازّة ا
لٌػػة ٌٖػػُ المؾػػ ٍلة المباقػػػن  وادي الػاـػػعِنارثػػبى الًػػب والؾػػصػ ٖػػُ 
ث
باال
لٌػػة   اذ ّػػات الّازّػػة ِػػن ٝاٖػػة الّٗال

ث
ٝػػان اإللػػي اِوٜػػُ وابوػػي اإللػػي اؿػػالٍطُ مػػن اال
زؾػا  المػهػَ 
 
رواح الفػِػن مػن ا
 
اإللي ٖالمػثبًة بالًٍٙس الظالة بًػد الرن واال
ِفػاب الفػٗاء  الي الصٜمػة والصّػان  ًٍ ِاااِوُٜ/

 
وزػع ا
 
وبّعى ؿػلًة الؾػصػ الػغي ا
لٙابػػػي رب الجّاوِػػػغالّلّػػػا والمّػػػارؼ الؾػػػػِة وم
 
وهؾػػػب إلّػػػي ّٚامػػػي )بّٞ قبجُ( ن ا

بصماِػػػة اإلهؾػػػان وثظلّمػػػي مػػػن الّٗارِػػػت وٚػػػع ٝػػػان ٌٝوػػػة االقػػػّبٍ بفػػػٜٞ طػػػػاص 
بّن.
 
ِػػثبى اإللػي وِؾجّّوٍن بي ُٖ ثّاوِغًم لًػد الفػّايّن وِػعوى الػي الؾػصػ اال
طّػ ٍِٙ  بٍازب الجً
 
 لغا ٖان اِوُٜ ِمدٞ الٙعرن ِلَ الجًٌّػ ٌّػاِوُٜ بالماء واال
رواح الفػػِػن الجػُ ثػعهؽ اإلهؾػان وثؾػبب المػػض من ٝٞ ما ِػعه
 
ؽ بمػا ٖػُ ذلػٛ اال

والػػػػػػػعهؽ.وُٖ الفػػػػػػػّا ػ ِػػػػػػػٍٖػ الجٍِّػػػػػػػغن الّٗالػػػػػػػة وِمػػػػػػػٕ اإلزػػػػػػػػاءات الجًٌّػِػػػػػػػة 
ِمػػاؿ ال
 
ػػؼ ٖػػُ ا ؾػػصػ والفػػٗا ّة ولّؽ مػػن المبالٔػػة الٙػػٍؿ اهػػي ٚػػع قػػٔٞ مٍٚػػُ المٝػ
بػػػػػّن لمصاربػػػػػة قػػػػػّايّن المػض الػػػػػغي 
 
وِمػػػػػٗي هػػػػػك:"ذاؾ الػػػػػغي ٌِػػػػػعئ ٝػػػػػٞ اال

قػػُء وِظمع ٝػػٞ قػػُء ذاؾ الػػغي بمصػػن ثٍِّغثػػي ٌِػػعئ ٝػػٞ قُء الؾػػّع الٜبّػػػ 
ِا الػػػغي ٌِػػػعئ ٝػػػٞ قػػػُء وِظمع ٝػػػٞ قػػػُء والغي بمصػػػن ثٍِّغثي ٌِػػػعئ ٝػػػٞ 

 
ا
نِؾػجًُّ ٌعئ ٝٞ قُء" ُٖ شػّن ٝػان اؿػالٍطُ قُء ًٍ الغي ِ

 
ِػػ، ثرمّػات  ا
رواح الفػِػن ّٖمٌٗا لٍالعى بعٚة
 
 .(0)الّٗارِت واال

البات المّجٙػػػػػػػػػػػػػػعات ؛055 ص0؛رقػػػػػػػػػػػػػػّع المّجٙعات العِوّػػػػػػػػػػػػػة ج590ؿػػػػػػػػػػػػػاٝؼ َِمة بابػػػػػػػػػػػػػٞ ص( 0                                                 
ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًٍرن ؛011؛ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدي مّرم الصوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات الؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامّة ص021 صالعِوّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

 
الؾٍاح اال

لٌػػػة ص055والمّوػػػَ ص
ث
ًػػػم اال
 
دِان مػػػا بػػػّن الوٌػِن:إيالػػػة 50؛الفػػػاٝػ رمٍز ا

 
ّلػػػع زاٍٝبؾػػػن "ا ؛خٍٝر

دِػانِامة" بصح هػمن مٍؿػٍِة:
 
ض ال  ثصػِػ:ٖػػاس الؾٍاح )دمفػ٘:دار ِػاء الػعِن للوفػػ والجٍزِػُ ثػاِر
قٍر"  بصح هم070 ص5( ج5111والجػزمة 

 
ض ن مٍؿػٍِة:؛لمٍ ّٞ ًوػي ًٍؾ "دِاهة بابٞ وا ثػاِر

دِان
 
 .553 ص5( ج5111 ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة ال
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 )اللي اِونُ(                                          
 

طّػػ ًػٍ الػغي ِلمػي 
 
ِا وان ًػغا اال
 
ًغا وٚع ِع اإللي مػدوؾ ُٖ وٚت الش٘ ابوا لإللي ا
ؿػار الؾصػ وٖوٍهي 
 
والصّٙٙة إن ِاٚة اإللػي مػػدوؾ بالؾػصػ ٚػع ثّػؼزت مػن طػاؿ ا

قػارت الومػٍص ثفابي لػٗاثي مػُ الػي الجّاوِػغ الؾػٍمػي اؿػالٍطُ.
 
 َ مػػدوؾإلػوٚع ا
مػاض:"مػػػػػدوؾ الػػػػغي ِلػػػػَ اهػػػػي الػػػػي الصٜمة والػػػػي يػػػػػ 

 
رواح الفػِػن وقػػػػاُٖ اال
 
د اال
ٍن لإللػػػي مػػػػدوؾ ِػػػن يػِػػػ٘ ِػػػعاوي ٝػػػٞ وِػػػات المػض". وٚػػػع ٝػػػان المػهػػػَ ِجوػػػِػ
رواح الفػِػن الجُ ِّاهٍن موٌا.وٌَِػ من الومٍص  الٌٜوة

 
الن ِظلمٌم من ّٖٞ اال
ِػا لّّػػض  الظالة بالجّؼِم ان اإللي مػدوؾ ٝان ِغًب

 
بّػي اإللػي اِوُٜ/ا
 
بعورى إلػَ ا

و 
 
رواح الفػػػػِػن ا
 
ِلّػػػي شالػػػة الفػػػظك المؾجّٔح ؿػػػٍاء الفػػػظك الػػػغي ثؾػػػٜوي اال
ؿٍد:
 
 الٍاُٚ ثصت ؿلًة ؿاشػ قػِػ ِمارس الؾصػ اال
بُ الغي طل٘ البفػِة بّعِي
 
 "ا

طغ روشي".
 
 لٙع ذًبت الؾاشػن لجا
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بّػػػي ان ؿػػػاشػن مػػػا ؿػػػببت المػػػػض لػزػػػٞ  ًوػػػا ِظبػػػػ مػػػػدوؾ
 
بػػػاى ٝػػػان ِظبػػػػى ا

 
وان ا
ًِػػػػػػػػي قػػػػػػػػػابٛ 
 
ػػػػػػػػا لفػػػػػػػػٗا ي:"اذًب ابوػػػػػػػػُ مػػػػػػػػػدوؾ ا بػػػػػػػػاإلزػاءات الٍازػػػػػػػػب اهراًز
ٝػػٞ هبػػات الصّان دِػػي ِػػعًن هٗؾػػي ؤِجؾٞ...ثٍلػػٞ 

 
الًاًػ قػػػاب الصّان دِػػي ِا

إلػػػَ ؿػػػاشػثي بػِس ٖمػػػٛ دع رِػػػس ٖمػػػٛ ثمػػػلٌا دع الؾػػػصػ والؾػػػم والٙػػػغارن ثػػػغًب 
ثػػغًب إلػػَ البػِػػة دع قػػبس الٔػِػػب  بّّػػعا ِوي بجٍِّػػغن الصّػػان الًػػاًػن دع اللّوػػة

مامػٛ 
 
ِظجُٗ...دع الػزٞ ِّّـ دع الػزٞ ٍِٜن لصّصا دع الػزػٞ ِٜػٍن مّٗػَ ا
بػػع ولّٗٛ مػػػدوؾ مػػا ِملجػػي الؾػػاشػن لٙجلػػي ٝما ًِّػػُ الصّػػان لػزالػػي".ومن 

 
إلػػَ اال
لٙاب ال
 
لٙاب والػعى الػي الصّان وؿػّع ٖػن اال

 
يلٙت ِلَ اإللي مػدوؾ وًُ هٗؾٌا ا
 
جُ ا
لٌػػة وّٚٞ ِوي:الجّاوِػػغ 
ث
.ًػػغا (0)ُ المػػٍثَ"ّػػػػ"الؾػػّع الػػغي ِصور ّؽ الؾػػصػ بػػّن اال
ِوػػػػا
 
لٌػػػػة الؾػػػػصػ ا
ث
ّبّػػػػٞ وهٍؿػػػػٍٜ مػػػػن ا ػػػػان ّٝػػػػػا ٝو الػػػػغِن ارثبًػػػػٍا بػػػػالًٍٙس  (5)ٝو
 الؾصػِة الفاّٖة.

 
 )اللي مػدوؾ(

؛رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّع المّجٙعات 15؛روثن ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابلّّن ص522( ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٝؼ َِمة بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٞ ص0                                                 
دهػػػػػػػػػَ 017؛ِلُ الّػاٖػػػػػػػػػة والؾػػػػػػػػػصػ ص050العِوّػػػػػػػػػة ص

 
؛ؿلّم دراؿػػػػػػػػػات ٖػػػػػػػػػُ شوػػػػػػػػػارن الفػػػػػػػػػػؽ اال

ٍ 539الٙعِم ص لٌة ص؛الفاٝػ رم
ث
ًم اال
 
 .007-002ز ا

 .595ؿاٝؼ َِمة بابٞ ص( 5
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لٌة بػٞ ٝػان الًػب الّلمػُ ٝػغلٛ 
ث
لم ِٜن الًب الؾصػي ًٍ الٍشّع بّع اال
ؿػماء Gulaال)گػٍة ٖٙع ٝػان الًػب ثصػت شماِػة الػبػ

 
ػت بّػعن ا (إلٌػة الفػٗاء وٚػع ِٖػ

 وهّوؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو  :موٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ٍگػػػػػػػػا) ( ٝمػػػػػػػا Ninkarrakوهّوٜػػػػػػػاررؾ) Meme)(0)( ومّمػػػػػػػُ)Nintinugaوهّوجّو

ِؾػػن
 
ي ؿػػّعن ا
 
لػػٞ ربػػة  إنوِبػػعو .(5)ِبػػعت باؿػػم هّوؾػػّوا ا

 
الػبػػة گػػٍال ٝاهػػت ٖػػُ اال
 .(5)لفٗاءللًب واالمٍت خم ثصٍلت بّع ذلٛ إلَ إلٌة 
ٝػػان الوػػاس .لػػغا (9)البفػػػ ثّجمػػع بفػػٜٞ طػػاص ِلػػَ اإللٌػػة گػػٍالٝاهػت لػػصة 
نِلجمؾٍن موٌا و ٌاِٙمعوه
 
روٚػة ٖػُ مّبػع  ا

 
مػاهٌم وِفػّػها هَػا  اال
 
ثفٌّٗم من ا

ِػػػعت مػػػن ازػػػٞ طعمػػػة المػهػػػَ وّٚػػػا  
 
ػػػغلٛ الصرػػػػات الراهبّػػػة إهٌػػػا ا ًػػػغى الػبػػػة ٝو
هٌػا:(2)الٌٜػان بجٙػعِم ِػع الّػٍن لٌػم

 
  الؾػماوِة .وولػٗجٌا الومػٍص المؾػمارِة با
 
"اال
ِؾػػن( الملٜة الجػػُ ثّّػػع الصّػػان للمػػٍثَ"
 
وًػػُ الجػػُ .(7)لمّبػػع المعِوػػة الػ ّؽ)ٖػػُ ا
غلٛ (1)ثصّػػُ المٍثَ بلمؾة ِعًا .والًبّبة (3):"شاَٖة الصّان لمن ِظاٌٖا"ٝاهت ٝو
.والًبّبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الَّّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغوي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤوس (3)ِظاٌٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا"
 وؿػػػػػػػػػػمّت:"الموٙغن الٜبّػن" و:"الؾػػػػػػػػػػّعن الجػػػػػػػػػػُ ثفػػػػػػػػػػُٗ (0)الؾٍد)الؾػػػػػػػػػػٍمػِّن(
مػاض"
 
 و:"ربػػػػػػػػػػػػػػػػة الّٙػػػػػػػػػػػػػػػػاّٚػ والؾػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ " و:"الَّّمة ٖػػػػػػػػػػػػػػػػُ الممارؿػػػػػػػػػػػػػػػػات اال

ٌٍػت اإللٌة 
 
الًبّة" و:"المجمّؼن بٙعراثٌا ومٌاراثٌا ُٖ ٖن الّاج والفٗاء".وًٜغا ا
مػػٍر الًبّػػة وبمٍزػػب ثلػػٛ المٌػػارات الجػػُ امجلٜػجٌػػا ٝاهػػت 

 
گػػٍال ٚػػعرثٌا الٗا ػٙػػة ٖػػُ اال

مػػ باؿػجعِا ٌا لممارؿػة بّػ
 
هَار اإللي اِا الغي ا
 
ن المّالرػات الًبّػة:"إن اِػا مصى ا
ها گٍال بٗن 
 
لٌة"ٝلٗوُ ا

ث
 .(01)الّاج الغي ًٍ من اطجماص اال

لٍاح ؿٍمػ( 0                                                 
 
ِؾػن بػّن ؛ِبػاس ِلػُ الصؾػوُ 250؛ؿاٝؼ َِمة بابػٞ ص052 صٝػِمػ من ا

 
مملنػة ا

ة رث الؾٍمػي والؾّاد  المٍِر  .03( ص5119 )دمف٘:موفٍرات اثصاد الٜػجاب الّػب الإ
لٌة ص5
ث
ًم اال
 
 .073( الفاٝػ رمٍز ا
5 

ث
ؿػار اال
 
 .51لٌة والعِاهات ص( مٍّٔلّٗؾُٜ ا
ِؾن ص9
 
 .01( الصؾّوُ مملٜة ا
قٍر ص( 2
 
 .527ًٍؾ دِاهة بابٞ وا
 .051 صشوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت( 7
لٌة ص1
ث
ًم اال
 
 .071( الفاٝػ رمٍز ا
 .027( شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص3
لٍاح ؿٍمػ ص0
 
 .052( ٝػِمػ من ا
لٌة ص01
ث
ًم اال
 
 .071( الفاٝػ رمٍز ا
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:"إذا 
 
وثفػػّػ الومػػٍص إلػػَ ثػػعطٞ ًػػغى اإللٌػػة ٖػػُ الّملّػػات الًبّػػة إذ هٙػػػا
ؿي وهؾُ ٝامي وٓعا ٝامي موًػبا وياش 
 
قػب إهؾان ما قػابا ٍِٚا زعا ٖعار را
ػ اؿػػػػػػػم اشػػػػػػػع ِفػػػػػػػػ هٍِػػػػػػػا مػػػػػػػن ٖٜػى وزصَػػػػػػػت ِّواى ٖلفػػػػػػػٗا ي طػػػػػػػغ...)ًوا ِػػػػػػػ ٝغ
طػغ الٍلػٗة  مؾػاءت گػٍال الّٙاّٚػ( واطلًٌا بؼِت وطمػ ِلَ مٙػبػة مػن اإللٌػة 
 
ولّا

ٙػة اإللػي هّوٍرثػا گػٍال .وثٌَػػ الػبػة (0)ّٖفػَٗ" ٚبػٞ قػػوؽ الفػمؽ  ُٖ المػباح  بٖػ
 ٖػػػُ ثػػػغِّٞ ِظػػػك بّػػػن الومػػػٍص 
 
ٝػػػالٌّن للًػػػب ٖػػػُ بّػػػن الصػػػاالت ٖوصن هٙػػػػا
س إلػػػَ ّباؿ ثٍٙؿ:"ولػػػٗات قػػػٗاء)لٜٞ قػػػُء(الًبّػػػة مػػػن مٜػجبػػػة اقػػػٍرباه

 
من الػػػػا
ٞ مػػا  طمػػك مرمٍِػػة ما ِػػعا المرمٍِػػة المّػوٖة ثجوػػمن طبػػػن المظجمػػّن ٝو

 
اال

لٌة الًب الَّّمة هّوٍرثا 
ث
رؿػلٌا ٝاثػب مػن .(5)"وگٍال ِظجك بٍازبات ا

 
وٖػُ رؿػالة ا
ػ ٌّٖا:"لٌّػػب هّوٍرثػػا وگػػٍال الملػػٛ المػػصة قػػٍري الصػػعِح إلػػَ الملػػٛ ِػػٝغ

 
 الّمػػػ اال
 .(5)والّاّٖة"

ها 
 
ِوػػػا:"ا
 
لٌػػػة الًػػػب الّملػػػُ بػػػٞ الًػػػب الؾػػػصػي ا
ث
ولػػػم ثٜػػػن ًػػػغى اإللٌػػػة ا

ها املػػػٛ شّٙبػػػة ممجل ػػػة 
 
ِفػػػاب وا
 
الًبّبػػػة اِػؼ ّٝػػػٕ اقػػػُٗ إهوُ اشمػػػٞ ٝػػػٞ اال
ة ُٖ الٍلٗات (9)بالجّاوِغ الّٗالة واشمٞ مُّ همٍص ٝٞ الفٗاء"  و:"گٍال الباِر
 .(2)ًب"الٍلٗات الؾصػِة وُٖ الّاج والَّّمة ُٖ ممارؿة ال
طػػ، اإللػي دامػٍ )
 
لٌة الًب والفػٗاء اال
ث
لٌػة Damuومن ا

ث
گػٍال ( وًػٍ ابػن اال

ازو وِّوػػُ اؿػػمي الؾػػّع -وًوػػاؾ اإللػػي المّػػػوؼ باؿػػم هػػّنوِّػػػؼ بالًبّػػب اإللٌُ.
ان قّار ابوي هّوّٜ ّا:الؾّع الّارؼ بالماء( ٝو ؼِعدا الّمػا الملٍٖٗػة فػالًبّب)شٖػ
ٖػػػػػاُِ وًػػػػػُ مػػػػػا ثػػػػػؼاؿ ثؾػػػػػجظع  رمػػػػػؼا ل
 
ومػػػػػن المّػػػػػػوؼ إن اإللػػػػػي .(7)مٌوػػػػػة الًػػػػػبباال

 .(0)هّوّٜفؼِعدا ٚع ِػؼ بٍٙاى الؾصػِة الٜبّػن ٝالي للًب والفٗاء

 .15ّن صروثن ِلٍ  البابلّ (0                                                 
قٍر ص5
 
 .552( ؿاٝؼ ٍٚن ا
لٌة ص5
ث
ًم اال
 
 .073-071( الفاٝػ رمٍز ا
ِؾن ص9
 
 .03( الصؾّوُ مملٜة ا
لٌة ص2
ث
ًم اال
 
 .071( الفاٝػ رمٍز ا
بػػٍ المصاؿػػن ِمػػٍٗر 001؛شوٍن ِٙا ػػع مػػا بّػػع المػػٍت ص250( ؿػػاٝؼ َِمة بابػػٞ ص7

 
مػػػالم ؛دمحم ا

دهػػػػػػػَ الكػػػػػػػعِم
 
؛الؾػػػػػػػٍاح لٔؼ 525( ص0031بّػػػػػػػة  )بّػػػػػػػػوت:دار الوٌوػػػػػػػة الّػشوػػػػػػػارات الفػػػػػػػػؽ ال
ؿػػػػّع بػػػػن بػػػػٍ بٜػػػػػ الصٗمػػػػُ 025ِفػػػػجار ص
 
ل ػػػػو  126-331الؾػػػػؼو الٍّهػػػػاهُ لػػػػ الد الػاـػػػػعِن ؛دمحم اال
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ٝاهػػػت مػػػن إلٌػػػات الػػػٍالدن وِػػػعت  الػبػػػة ِفػػػجار البابلّػػػة  إنومػػػن المّػػػػوؼ 
ثٌَػ ٝؾػّعن للفػػٗاء ٖػُ الجػاثّػػٞ والمػلٍات الجػػُ ولػلجوا مػػن وادي ؿػّعن االهرػػاب 
وطٍيبػت ِفػجار  .(5)إلَ المّت ِصّا والَ المػِن ِفػَٗ"الػاٖعِن:"ِوعما ثوَػِن 

باهٌػػػا ِوػػػعما ثلمػػػُ ٖػػػُ الؾػػػماء ٖػػػان الصّػػػان ثبّػػػح ٖػػػُ االمػػػٍات و:" ِػػػوٌن الٜؾػػػصاء 
خوػاء ٖجػػن وهّجت ِفػجار بإلٌػة الػشمػة لمػا ثٙعمػي مػن الّػٍن للصٍامػٞ . (5)وِمفٍن"

 
ا

لػػػبس قػػػا ّا 
 
اهوػػػا ٖػػػُ لصَػػػة ِوػػػع الّػػػػاّّٚن الٙػػػعماء إن ّٓػػػاب اإللٌػػػة اِواإلهراب وا

ٝػػػغلٛ الػبػػػة  .(9)الػػػٍالدن ِرّػػػٞ الّملّػػػة مؾجّمػػػّة وربمػػػا ِجّػػػػض الروػػػّن للٍٖػػػان
لػػػػػباهّجٍ  زوزػػػػة ٝبّػػػػػ االلٌػػػػة البابلّػػػػة مػػػػػدوؾ ٚػػػػع طٍيبػػػػت ٖػػػػُ الجػاثّػػػػٞ: "اهػػػػت 

طغِن بّع المػِن"
 
 .(2)الفٍٗٚة  ثا

مٌػات ِلػَ الػٍالدن
 
اهت الػبة مامُ من اإللٌػات الجػُ ثؾػاِع اال ػغلٛ (7)ٝو  ٝو

 ِوٌا ُٖ هك:ة الػب
 
 هّولّٞ من اإللٌات المػثبًة بالٍالدن وِمٞ الٙابات ٝما هٙػا
مٍمة
 
 "ٌِع إلٌّا)اِولّٞ( ٝغلٛ بٍٍا ػٕ اال
ٞ ما ِػثبى بالمٍلعات"  .(1)ٝو
ِوػػا الػبػػة هّوجػػٍر)
 
 اؿػػمٌاNinturومػػن إلٌػػات الػػٍالدن ا

 
ي  (]ٚػػػا
 
ؿػػابٙا هّوجػػٍ ا

و ؿّعن الٍالدن[ 
 
ٍخ الٍالدن.وِّوُ اؿمٌا ؿّالؾّعن الجُ ثلع ا ت ٝػغلٛ  عن ٝ وٚع ِٖػ
 ()هّوظٍرؿػػػػػػػػػػػػاؾوِّوػػػػػػػػػػػػُ اؿػػػػػػػػػػػػمٌا مظػزػػػػػػػػػػػػة االزوػػػػػػػػػػػػة و (Arurruاروررو)باؿػػػػػػػػػػػػم 

(Ninḫursag) ي ؿّعن
 
( مػن Nin-insinaاِوؾػّوا)-اإللٌة هّنٝاهت و .(3)(الربٞ)ا

اهػػػػػػػػػػت ابوجٌػػػػػػػػػػا يٍبٙػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػُ الػبػػػػػػػػػػة گٍالو  اإللٌػػػػػػػػػػات المػثبًػػػػػػػػػػات بالًػػػػػػػػػػب  ٝو
ػؿػٍ ِلػَ هٌػػػ الٗػػات الصامػٞ لاؿػػم ()المظجلٗػة ِػػن اإللػي المػبُ ٖػػُ Damuٝدامػٍ)

                                                                                                                   
داب المّالد

ث
؛الصؾػوُ مملٜة 051( ص5115 )رؿػالة مازؾػجّػ ّٓػػ موفػٍرن زامّة المٍلػٞ ٝلّة اال

ِؾن ص
 
 .55ا
لٌة ص0
ث
ًم اال
 
 .017( الفاٝػ رمٍز ا
ؿػػًٍرن والمّوػػَ ص35الؾػػامّة ص( ِبػػٍدي مّرم الصوػػارات 5

 
شوٍن ِٙا ػػع الصّػػان ؛515؛الؾٍاح اال

 .001 صوالظمب
 .505 ص5( ج0000 )بّػوت:دار الؾاُٚ دٍِان الؿاطّػ( ٚاؿم الفٍاؼ 5
لٌة ص9
ث
ًم اال
 
 .02( الفاٝػ رمٍز ا
 .557 ص9( الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج2
ؿايّػ ص7

 
 .072( قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

ؿايّػ جالفٍاؼ دٍِان ا( 1
 
 .71 ص0ال
دِان ما بّن الوٌػِن ص319  315  15( ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص3

 
 .023؛زاٍٝبؾن ا
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مٌػػا بٍلػػٌٗا إلٌػػة الفػػٗاء
 
ػػ(0)هٗؾػػي( ثجبػػُ ا ؿ لػػغا ارثػػبى ان اإللػػي قػػمـ .ًػػغا ٝو

 
الػػي الٗػػا
و ثٍِّػػغن لػػم 
 
مػاض وقػػٗاءًا وًواؾ هػػك ٚمػػّػ ِجٙػػع  لػػان ا

 
بالّػاٖػػة الظالػػة بػػاال

لٌة وهرع اإللي قمـ ِظػجك بمٌمػة 
ث
 الجوبػ ثملوا مومٍهٌا ِفّػ إلَ ثٙؾّم ادوار اال
ؿػػػػػػار( ب

 
هت الػػػػػغي زمُّ)ا
 
ي قػػػػػمـ ا
 
المؾػػػػػجٙبٞ ّٖمػػػػػا ِظػػػػػك المػػػػػػض والفػػػػػٗاء:"ا

ِلموُ إذن)؟([ ّٝػػػػٕ مػػػػا ِػػػػاء  )للفػػػػٗاء)؟( 
 
الّػاٖػػػػة)؟( وهػػػػّت ٖػػػػُ ِػػػػعِٛ]...[]ا
وِػع اإللػي قػمـ لػاشب الٙػعرن ِلػَ يػػد الفػّايّن مػُ إبًػاؿ  من( ًغا المػض".

اهػػت ثٙػػا  يٙػػٍس دِوّػػة مجّػػعدن ث لػػاب المػػػِن ٝو
 
 ٌّٖػػا مّٗػػٍؿ الؾػػصػ الػػغي ا

 
ٙػػػا
ِمػػاؿ ِبػػػز اإللػػي قػػمـ ٖػػُ شػػٞ 
 
الجّاوِػػغ وِؾػػجظع  المػػاء للجًٌّػػػ وٖػػُ ٝػػٞ ًػػغى اال
ٖػػػاد
 
ٝػػغلٛ ارثػػبى .(5) الّٙػػٍد ومػػوس الصّػػان للمػػػِن لػػغا ِػػع واًػػب الصّػػان والمػػصة لا
 .(5)(A-ZUGALLUاإللي هّوٍرثا بالًب وؿمُ بالًبّب الٍٙي)

 
ٍح ؿّ ار(-)اللي قمـ  ل

دِان ما بّن الوٌػِن ص0                                                 
 
 .035( زاٍٝبؾن ا
ؿايّػ ج5
 
لٌة ص73-71 ص5( الفٍاؼ دٍِان اال

ث
ًم اال
 
 .77؛الفاٝػ رمٍز ا

لٌة ص5
ث
ًم اال
 
 .050( الفاٝػ رمٍز ا
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 بُ(مؾلة شمٍرا-)اللي قمـ
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 قمـ ِفق الر و بموفارى(-)طجم اؿطٍاهُ

 
وهّػػػؼ مػػن الومػػٍص ان الًػػب الؾػػصػي ِمدػػٞ الٌبػػة اإللٌّػػة للبفػػػ وًغا 
ؿًٍرن ادابا ِوعما ِموس اهٍ إلّي ٚابلّة قٗاء المػض:

 
 ِجوس من ا

 "وٚاؿ)اهٍ(:بما ان ادابا من الروؽ البفػي 
 )بٍؿا لي الظالة( اهجمػ
 الروٍب-وشًم زواح رِس
 الؾمٍات دون ِٙاب ٖلّٜن ًٜغا: ولّع إلَ

 )ٝٞ( ما ؿجّٗلي )رِس الروٍب( من الفػ للبفػ
ي مػض( ثؾببي ُٖ زؾم الواس
 
 )وا

 )مّي( ؿجؾجًُّ هّوٜػاؾ ان ثٌع ٌم
 )وإذ ذلٛ( لّغًب الفػ ولّوًل٘ المػض
ت الصمَ الرلّعِة)الباردن(
 
 )ولٜن دوهػ(ػي ٖلجا

 .(0)وال ِجمٜن )المػِن( من االؿجػاشة بوٍ  لغِغ"
ػ  ّة ثػٝغ وِبعو ان المٙمٍد بي ًوا ًٍ الفٗاء الؾصػي ولّؽ الًب الّملُ ٌٖواؾ ٚر

ٍهي الٜاًن المًٌػ ُٖ ارِعو  .(0)ادابا ٝو

                                                 0) E. A. Speiser, "Adapa" ,In: ANET,( Princeton,1966),P.P.102-103. 
ؿايّػ ج593البات المّجٙعات العِوّة ص

 
 .932 ص5؛الفٍاؼ دٍِان اال
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لٌػػػة ٖػػػان ٖػػػن الًػػػب ومٌاراثػػػي  ممػػػػ الكعِمػػػةٖػػػُ 
ث
ٝمػػػا ٝػػػان المػػػػض بّػػػع اال
دو
 
ِوػػا إذ وابجٜػػار اال

 
لٌػػة ا
ث
الممػػػِّن الٙػػعماء ٚػػع ِػػعو  إنهّػػػؼ ِػػة ٝلٌػػا مػثبًػػة باال
لػػي ثصػػػٍت ًػػػٍ مبػػعع الؾػػػصػ والًػػػب والرػاشة ٖٙػػػع ٝػػان يبّبػػػا وِػػػػؼ بػػػػ:"يبّب اإل 

ربػُ وؿػػجّن 
 
ٌػا ؿػػّح الفػػِػ إلػػَ ا هػي قػػَٗ ِػّن شػػٍرس بّػع ان مٚؼ

 
ِّوػُ شٍرس" ال
يلػ٘ ؿػٌما مػن الوػار ِلػَ ًّٚة

 
ؿًٍرن إن ؿّح اثظغ ًّ ة طوؼِػ بػي وا
 
 ُٖ ا
 
 وهٙػا

لػػػابي بالّمَ لػػػغا اؿػػػجعُِ ثصػػػٍت لّازػػػ
 
يبػػػاء إذا مػػػا و.يِػػػّن شػػػٍرس الّؾػػػػ، وا

 
اال
يبػػػاء الػمػػػع ِّبعوهػػػي 
 
يبػػػاء والؿػػػّما ا
 
ان اال اثبّػػػٍا ثّالّمػػػي ِمػػػوصٌم مٌػػػارن الفػػػٗاء ٝو

بفػػػػٜٞ طػػػػاص وثصٍت ًػػػػٍ ؿػػػػّع الؾػػػػصػ الَّّم الػػػػغي اطجػػػػػع المػػػػّْ الؾػػػػصػِة 
ٝؾػػػبجٌا لٙػػػب الؾػػػاشػن 
 
الفػػػاّٖة وًٍ الػػػغي ِلػػػم اِػػػؼِؽ الّعِػػػع مػػػن الجّاوِػػػغ الجػػػُ ا
ؿػػػًٍرن الَّّمة وٚػػػع ِلمٌػػػا
 
الجّاوِػػػغ الجػػػُ ثؾػػػجًُّ بمٍزبٌػػػا قػػػٗاء زمّػػػُ  يبٙػػػا ال

 ٖػػُ مؾػػجوّٙات الػػعلجا
 
مػػػاض الجػػُ ابجلػػُ بٌػػا شػػٍرس المػػّٔػ ِوػػعما هفػػا

 
 وثٙػػٍؿ.(5)اال
ؿًٍرن
 
هاِلَ لؾان اِؼِؽ:" اال

 
هااِؼِؽ شبلت بًٗٞ ٝان َِّما الًٗٞ شٍرس. ا

 
 ا

هربػػػػػػت إلٌػػػػػػة
 
شػػػػػػٍرس ابػػػػػػن اِػػػػػػؼِؽ ٖػػػػػػٍؽ زؼِػػػػػػػن اوِػػػػػػـ ٖػػػػػػُ اثػػػػػػٍ ٖػػػػػػُ موًٙػػػػػػة  ا
هوُٝػدّػا بٍالدن شٍرس  المؾجوّٙات.ابجٌرت
 
اِجبػثي ًعِة ؿجٍّهوُ ِن ٖٙعان  ال
بّػػي
 
طّٗجػػي.ا
 
 معِوػػة  إلػػَبصػص شٙػػا ٝػػان مظّٗػػا زّػػعا.خم رشلػػت  ا

ث
( ٖصّّػػت Am)ا
رهػػػّيؿػػػٜاهٌا وِػػػعت لمػػػّٔػي 
 
طػػػغى ال
 
ُ وزػػػعت رهػػػُّّ بػػػّن ذراِػػػُ خاهّػػػة لٜو وا
و شػػػٍرس الػػػغًبُ الظالك 
 
دهػػػَٚػػػاب ٍٚؿػػػّن ا
 
رضمػػػن المػػػٍت.رو،  ا

 
بمػػػاء ِّوّػػػي  اال

ع قٗجّي.ٝان زؾػمي مجمػلبا وٚلبػي مجٍٚٗػا وِوػات ؿػّٙاهي ال ثجصػؾ ٖمػػطت وزب
بٜػػػٞ ٚػػػٍاي مػػػن مػػػػارن الصؼن.زػػػػ، هصػػػٍي ؿػػػٜان مؾػػػجوّٙات البػػػػدي مباقػػػػن مػػػن 
بٍّثٌم.وبٍٜا لممّبجُ الَّّمة لٜن لم ِٗجس اشع موٌم ٖمي لّجٜلم.ٝان ٝػٞ مػوٌم 
ن إهؾػػػانشؼِوػػا زػػػعا مػػػن ازلػػػُ ولم ِؾػػػجًُّ 
 
ثػػػتشٍرس. إلػػػَِّّػػػع الصّػػػان  ا

 
ن  ا
 
امػػػػا
اهت من ِا لة هبّلة وشاولت  نٝاهت مّػوٖة زعا ُٖ المعِوة.ٝو
 
ثوُء الصّان مػن  ا

طػػ، 
 
ػة ٍػٞ ابوػػُ بػا شػاؾ".ٖػُ الٍٚػػت  إنٖػُ شػٍرس ومػػُ  ا ٚلبٌػا ٝػان ملّػػ  بالمّٖػ
قػػػارهٗؾػػي 
 
 ابػػن  إن إلػػػَالوػػاس  ا

 
طّػػيالمٙعؿػػػة اِػػؼِؽ ٚػػػع شمػػُ مػػػن  اال

 
ؿػػػّح الن  ا

ؿايّػ ج0                                                                                                                   
 
 .972 ص5( الفٍاؼ دٍِان اال
ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايّػ ج5
 
لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍري مّرم اال
 
؛ٝماؿ الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 91  92؛ٓلٍّهرُ الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ص500 ص0( ا
 .021مة ص؛روِؼ روح ممػ الٙع55ِ-55ِع دِاهة ممػ الٙعِمة صڤا؛92الممػي ص
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ي ِمٜن الوباثات الجُ اطُٗ ٌّٖا ال
 
 )ٚػ ٝا ن مّاد اطجػاٌٚا وان ٝلمػات ٚػعرن اثػٍ  ال

 
 ا

ربػػابرب  ؿػػابٙا ثّمػػٍ(
 
الػػغي ٖػػُ الؾػػماوات ًػػُ الجػػُ شمػػت شػػٍرس لٜػػُ ال ِمػػلي  اال
طػػػٍى
 
ي الصػػػاالت مصٍٍٗػػػا مػػػن  ا

 
ذاىؿػػػّح شّح ٝػػػان ٖػػػُ ا

 
 إن بّػػػع ٖجػػػػن اٝػجفػػػٕ ا
خوػػاءشػػٍرس ٚػػع لعٓػػي ِٙػػػب وان الؼاشػػٕ الػػغي ِصًػػم الٙلػػب ٚػػع زػشػػي.ُٖ ًػػغى 
 
 اال

طجٌػػػػػػػااءت هٗجػػػػػػػّؽ وزالػػػػػػػت بػػػػػػػّن المؾػػػػػػػجوّٙات وًػػػػػػػُ ثبٜػػػػػػػُ بمػػػػػػػػارن بػػػػػػػاء زػػػػػػػ
 
 ا

ِوااِؼِؽ وزاءت مٌّا 
 
ّت) ا ؿ:"ماذا  إلٌػة( Serqetؿػٚػ

 
الّٙػارب والجػُ ٍلػت ثؾػا
زػػػ، للًٗػػٞ شػػٍرس؟خم ٚالػػت هٗجػػّؽ الِؼِؽ:الػػػطُ بالمػػلٍات للؾػػماء وازّلُ 
بػػي ِجصػػػؾ ابّػػع ٖػػُ مؾػػ ػػب رع ِجٍٚٗػػٍن ِػػن الجرػػعِٕ ال ثػػعُِ مٝػ ارى مػػن بصػػارن مٝػ
الؾػػػػماء  إلػػػػَازػػػػٞ الٍلّػػػػع شٍرس".لػػػػػطت اِػػػػؼِؽ ٖػػػػُ الصاؿ وولػػػػلت لػػػػػطجٌا 

ػػب ماِػػّن الؾػػوّن ٖجٍٚٗػػت الفػػمؽ ِػػن الػػعوران ولػػم  إلػػَوزّلػػت يلبٌػػا ِمػػٞ  مٝػ
ػػب مػػن مٜاهػػي ثٙػػبا لجوػػػع  ػػب مصمػػا اإللٌةِجصػػػؾ المٝػ .لػػغا طػػػج ثصػػٍت مػػن المٝػ
وامػػػػىبالٜلمػػػات الؾػػػصػِة والٙػػػٍن الَّمػػػَ 
 
 الجػػػُ بمرػػػػد  ال
 
ثلٗػػػٌ ثجصٙػػػ٘ ٍٖرا لػػػغا  نا
ِجٌػػػػػػا اإللٌػػػػػػة اِػػػػػػؼِؽ ٖمػػػػػػٛ ِّػػػػػػػؼ ّٝػػػػػػٕ ِجلػػػػػػٍ الؾػػػػػػصػ ِظايػػػػػػب اِػػػػػػؼِؽ ٚا ا:
 
"ا

ثّػت 
 
ػب رع.لٙػع ا ماهي ِّجمػعان ِلػَ مٝػ
 
ذ،.ٖمصجي وا
 
والجّاوِغ لن ِمّب شٍرس ا
ثػػػػػن)
 
ػػػػػب المٙػػػػػعس للٙػػػػػػص ا ( إلػػػػػَ المٜػػػػػان الػػػػػغي ٝػػػػػان ّٖػػػػػي Atenالّػػػػػٍ  ٖػػػػػُ المٝػ
مؽ.وِوػػػػػعما ِػػػػػجصٜم اللّػػػػػٞ ؿػػػػػّصًمي الوػػػػػٍء ل

 
مػػػػػي باال

 
ّاّٖة شػػػػػٍرس مػػػػػن ازػػػػػٞ ا
طّػػػن 
 
اِؼِؽ.ؿػػّصعث  لٜػػٞ مػػن ًٍِػػب مػػا ًػػٍ مٜػجػػٍب ًوػػا".با قػػٛ إن الّبػػارن اال
ثفػػّػ إلػػَ مػػوس ثصػػٍت الٙػػٍ، الؾػػصػِة إلػػَ الػبػػة اِؼِؽ.مػػا شػػعث بّػػع ذلػػٛ مّػػػوؼ 
مػػػػػي اِػػػػػؼِؽ
 
وِفػػػػػّػ ٝلّموػػػػػت .(0)بالًبُ ِػػػػػاد المػػػػػّٔػ شػػػػػٍرس للصّػػػػػان وابجٌرػػػػػت ا
لػػٕ
 
اهػػت  الؾػػٜوعري إلػػَ ان اإللػػي ثصػػٍت ٚػػع ا ربّػػّن ٝػجابػػا ٝو

 
ٝػجبػػا ثّػػعت االخوػػّن واال

 .(5) ٚع طممت للًب 95-51الٜػجب من 
 

 .057-052( بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص0                                                 
بػػٍ رشمة الؾػػصػ ِوػػع الٗػاِوػػة ص5
 
بػػٍ رشمػػة 20( ا

 
ؿػػال  والػػعِن الممػػػي الكعِم دراؿػػة مكارهػػة ؛دمحم ا الإ

دِان الؾماوِة
 
 .031( ص5112 )الٙاًػن:شابُ للوفػ والجٍزُِ بّن العِن الكعِم وال
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 )اللي ثصٍت(
 

لٌػػػػة الًػػػػب ٖػػػػُ ممػػػػػ الػبػػػػة ؿػػػػظمت إلٌػػػػة موػػػػٕ الجُ ٝاهػػػػت راِّػػػػة 
ث
ومػػػػن ا

ثبػػاع ًػػغى اإللٌػػة الػػغِن ِفػػٍٗن الٜؾػػٍر 
 
ػػان مربػػػو الَّػػا  ٖػػُ ممػػػ مػػن ا يباء ٝو
 
لا

ؿؾت لٌا مؼارات ُٖ المّ
 
زمٌّػا ٖػُ وٚػت مبٜػ وٚػا  بفٗاِجٌا.وٚع ا

 
ابع ٖػُ ممػػ با

بًٍٙؿػػٌا ٌٝوػػٍت مػػوَم مجمػػٞ بالمػهػػَ لي دؿػػجٍرى الظاص وِّمػػٞ وؿػػًّا بػػّن 
لٌة.وٚػػػع هؾػػػب الممػػػػٍِن إلػػػَ ٌٝوػػػة ؿػػػظمت ٚػػػٍ، 

ث
زمٌػػػػن يػػػاب الفػػػٗاء وبػػػّن اال

 ِػػن 
 
ػػغلٛ هٙػػػا لٌة.ٝو
ث
قػػاّٖة ٖٙا  الٌٜوػػة ِوع ػػغ بّػػاج المػهػػَ بػػٍشُ مباقػػػ مػػن اال
ثُ ٖػػػُ ؿػػػّادنامصٍثػػػب)امٍثّؽ بالٍّ

 
و اٚبػػػٞ ٖػػػُ  هاهّة(واؿػػػمي ِّوػػػُ ًػػػٍ الػػػغي ِػػػا
 
ا

لػػٞؿػػا 
 
ػػان ٖػػُ اال يبػػاء ممػػػ ذا قػػٌػن ٝبّػن ٝو
 
 ٝػػاًن مّبػػع بجػػاح خػػم  وًٍ اشػػع ا
ؿػػن الدالدػ
 
ػا ٚبػٞ ا 5721)شٍالُ ةوزِػا للملٛ زوؿػ مػن اال ػان يبّبػا باِر لمّاد( ٝو
اثبػػػػا  ولػػػػار الػػػػي  وبصلٍؿ العولػػػػة الصعِدػػػػة لػػػػار راِػػػػُ الٜػجبة وٚػػػػع الػػػػي ّٖمػػػػا بّعٝو
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طػن الؿػّما ٖػُ ِمػػ الوٌوػة الصٜمة والًب والّمارن والٗلٛ.
 
وِع ٖػُ الّمػٍر المجػا
مػػي اإللٌػػة هػػٍت ٖصػػٞ  252-729الممػػػِة)

 
ٚبػػٞ المػػّاد( ابوػػا لبجػػاح الػػي موػػٕ مػػن ا
و ابوا للػبة ؿظمت.
 
ووللت إلّوا دمَ بغلٛ مصٞ الي ِعَِ هّٗػثٍ  ابن اإللي بجاح ا
س ِلػػَ  بػوهؼِػػة لػػي ثمدلػػي زالؾػػا

 
وِصمػػٞ ورؽ وبدػػٍب يٍِػػٞ قػػٜٞ ٝػػاًن شلّػػ٘ الػػػا

ػػػػة والجّلّم وٚػػػػع يٍبػػػػ٘ باؿػػػػٜلّبٍّس ِوػػػػع  بت وِػػػػع ؿػػػػّع المّٖػ البػػػػػدي ِلػػػػَ ٝر
 .(0)اإلٓػِ٘

 
 )امصٍثب(

 

دهػػػػَ الٙػػػػعِم  (0                                                 
 
ؿػػػػامُ ؿػػػػّّع  ؛91-97؛ٓلٍّهرُ الًػػػػب ص70صِمػػػػٍٗر مّالم شوػػػػارات الفػػػػػؽ اال

شمػػع وزمػػاؿ رقػػّع اشمػػع ثارِض الفػػػؽ الٙعِم )بٔعاد:مًبّػػة الجّلػػّم الّػػالُ 
 
لًٗػػُ ؛77( ص0033اال

ؿػػػػػايّػ )بٔعاد:دار الفػػػػػ ون الدٙاّٖػػػػػة الّامػػػػػة 
 
لظػػػػػٍري مّرم اال
 
؛ٍٝرثٞ ٚػػػػػامٍس 05 ص5( ج0001ا
ؿػػايّػ الّػػالم ص
 
؛روِػػؼ روح 25الٙعِمػػة ص ِع دِاهػػة ممػػػڤػػا؛20-90؛ٝماؿ الًػػب الممػػػي ص57ا
ؿايّػ ص015ممػ الٙعِمة ص

 
 .050؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال
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 ٝػػغلٛ ِػػن رزػػٞ ممػػػي ِػػعَِ 
 
موصٍثػػبوهٙػػا

 
ػػٍن  ا بػػن شػػابٍ وٚػػع ِػػاش ٖػػُ ٌِػػع الِٗػ
موصٍثب
 
ثّمٙت ٖػُ الػغي ِظبػهػا ِػن هٗؾػي:" ٚبػٞ المػّاد( 0571-0912الدالح) ا
ٚػػػػػػػػػػػػٍاؿ
 
يلّت ِلػػػػػػػػػػػػَ  اال
 
ِمػػػػػػػػػػػػاؿالٙعؿػػػػػػػػػػػػّة وا
 
)رب الصٜمػػػػػػػػػػػػة( ثصٍثُ)ثصػػػػػػػػػػػػٍت( ا
االبػػػػػػاًػن وثؼودت بٜػػػػػػٞ  ؿػػػػػػػاًر
 
فػػػػػػٗت ِػػػػػػن ٖمػػػػػػٍلٌا واِجاد الوػػػػػػاس ِلػػػػػػَ ان  ا ٝو
اِؾجفّػوهُ ُٖ ٝٞ  مًٍر
 
.وثػثب ِن شٜمجي الٍاؿػّة ان ٚعؿػي الممػػٍِن بّػع ..."ا

لّ
 
ٌم اإلٓػِػػػ٘ ٖػػػُ ثا طػن وقػػػاٝر
 
م المجػػػا لٌػػػٍى ٖػػػُ ِمػػػًٍر
 
 وهؾػػػبٍا إلّػػػي يٌوٖاثػػػي خم ا

شالًٍػػا إلػػَ مّبػػػع 
 
ِػػادوا بوػػاء مٙمػػٍرن قػػّا ػى ٖػػػُ ٓػػػب يّبػػة وا
 
ػػة بالًب وا المّٖػ
لٌمػػا مٙمػػٍرثّن ٖػػُ الًػػاب٘ الّلػػٍي مػػن  وٚػػع يٍبػػ٘ مػػُ اِمصٍثب وطمػػكٝبّػ 

مّبػػػع شجفبؾػػػٍت بالػػػعِػ البصػػػػي وقػػػادوا بٙعرثػػػي ٖػػػُ قػػػٗاء مػهػػػاًم إذا بػػػاثٍا ٖػػػُ 
 .(0)مّبعى

 
موصٍثب بن شابٍ(

 
 )ا

 
ان ا الصعِدة يارد للّٗارِػت الجػُ  ة( ٚع ِع ُٖ ِمػ المملKhonsoٜإللي طٍهؾٍ)ٝو

 إلّػػي الممؾٍؿػػٍن والمػهػػَ مػػن 
 
مػاض وِلجرػػا
 
زؾػػا  البفػ وقػػاّٖا مػػن اال
 
ثؾػػٜن ا

دهػػػػػػػػػػػػػػػَ الٙعِم )الٙاًػن:الٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػة الّامػػػػػػػػػػػػػػػة لفػػػػػػػػػػػػػػػ ون المًػػػػػػػػػػػػػػػابُ 0                                                 
 
( ِبػػػػػػػػػػػػػػػع الّؼِػػػػػػػػػػػػػػػؼ لالس الفػػػػػػػػػػػػػػػػؽ اال
مّػِة 
 
 .512-519 ص0( ج0071اال
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ان طٍهؾٍ ِوجػعب ٚػٍاى إلػَ ثمدػاؿ ِرؾػع ّٖػي  ِوا ٝو
 
هصاء ممػ ومن طارزٌا ا
 
ٝاٖة ا

ّن إلّي.وًٜػغا مػػػا إِاى بالػػغًاب وقػػٗاء المجوػػِػ
ث
هرػػع ان طٍهؾػػٍ هٗػػػ شٍثػػب  هٗؾػي ا

مّػػ بظجػان الػغي الجمؾػي هّابػة ِػن ابوجػي وذلٛ باهجػعاب طٍهؾػٍ 
 
ُٖ الٜػهٛ ؿػاِع ا

خػػاٍن ِػػغًب إلػػَ ؿػػٍرِا الػػغي ٝػػان ِؾػػمَ:"ًٍ الػػغي ِوٗػػغ الظًى وًػػٍ الػػغي ًِػػػد 
مّػػػػن 
 
اللمػػػٍص" وٚع ثمٜػػػن البػػػعِٞ اإللٌػػػُ مػػػن ثوّٗػػػغ مٌمجػػػي ويػػػػد مػػػن زؾػػػم اال

وٚػػػع ارثػػػبى مّبػػػع الػبػػػة هّػػػت ٖػػػُ ؿػػػاِؽ)ُٖ الػػػعلجا( .ًػػػغا (0)الّٗػِػػػت الػػػغي ِّػػػغبٌا
ا الٌٜوة وٚػػع ِػػعت ًػػغا الػبػػة شامّػػة  ػػت باؿػػم دار الصّػػان ِػػعًِػ بمعرؿػػة للًػػب ِٖػ
م للػػػػٍال ػػػػان الممػػػػػٍِن ِمػػػػٍروهٌا دا مػػػػا ٖػػػػُ لػػػػًٍر يباء ٝو

 
ن مّّوػػػػة دللٍالػػػػعات واال
خوا ٌا
 
ت ِبا(5)للوؾاء ُٖ ا

 
طػِن اإللي ؿػابّؽ الغي بعا
 
لٌة الًب المجا
ث
دثي ُٖ .ومن ا
 .(5)الّمػ البًلمُ

ؿػػػػػػػػػايّػ ج0                                                 
 
لظػػػػػػػػػٍري مّرم اال
 
؛روِػػػػػػػػػؼ روح ممػػػػػػػػػػ 91ِع دِاهػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػ الٙعِمػػػػػػػػػة صڤػػػػػػػػػا؛1 ص5( ا
 .052-059 صالٙعِمة
ؿػػػػػػػػػػػػػػايّػ ج93( ٓلٍّهرُ الًػػػػػػػػػػػػػػب ص5

 
لظػػػػػػػػػػػػػػٍري مّرم اال
 
ِع دِاهػػػػػػػػػػػػػػة ممػػػػػػػػػػػػػػػ ڤػػػػػػػػػػػػػػا؛505 ص5؛ا
شمع واشمع ثارِض الفػؽ الٙعِم ص92الٙعِمة ص
 
 .009؛اال
ؿايّػ الّالم ص5
 
 .90( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
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 )اللي ؿّػابّؽ(

 
لٌػة الممػػِة ٖػُ ِمػػ المملٜػة الصعِدػة ٚػع ارثػبى ًػٍ 

ث
مػٍن ٝبّػػ اال
 
وهّػؼ ان اإللػي ا

شّاها:"الًبّػػب 
 
ػػان ِلٙػػب ا يبػػاء الّّػػٍن  ٝو
 
ِوػػا بالًب وٚػػع ارثػػبى بػػي ًػػٍ ٝػػغلٛ ا
 
ا

و: الغي ِفُٗ الٍّّن بّٔػ دواء" 
 
مٍن مٗجس الٍّّن"  ا
 
و: "ا
 
 ٍؿ"."قاُٖ الص ا
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 )اللي امٍن(

 
ػؼ ِبادثػي  ػان مٝػ مػاض الّّػٍن وِػعَِ دواو ٝو
 
طػ بػا
 
طػ اطجك ًٍ اال
 
ان ًواؾ الي ا ٝو

يباء الػمع من الٌٜوػة المجمػلّن بػي.إال ان 
 
ٝػدػ ا
 
ان ا ُٖ ِّن قمؽ الصالّة)اٍِهٍ(.ٝو

ػؼى ٖػُ دموٌػٍر إلػَ اٍِهٍ ٖصػٞ مصػٞ دواو  طػن من مٝػ
 
شٍرس اهجٙٞ ُٖ الّمٍر المجا
م
 
لبس الي ا
 
 .(0)ػاض الٍّّن بعال مويوا

 .93-91( ٓلٍّهرُ الًب ص0                                                 
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 )اللي شٍرس(

 
ػػػان الممػػػػٍِن ِػػػعٍِهٌا  وهّػػػػؼ ان الػبػػػة اِػػػؼِؽ ارثبًػػػت بٙػػػٍ، الؾػػػصػ والًب ٝو

ن ثػهُ يٗلٌا وِعت ُٖ ًغى المٗة إلِادن لصة المػهَ
 
 ومدلت اِؼِؽ بٌّ ة امػا
يٗػػػػػاؿ وطالػػػػػة مػػػػػن المػػػػػػض
 
دوِػػػػػة الفػػػػػاّٖة (0)شامّػػػػػة اال

 
 وًػػػػػُ الجػػػػػُ اٝػجفػػػػػٗت اال

اهػػػت ش ولَ ٝو
 
اذٚػػػة ٖػػػُ ٖوػػػٍن الًب ثمػػػع ِػػػع الّػػػٍن لٜػػػٞ زؾػػػع ِلّػػػٞ ًِلػػػب اال

شػا  المػهػَ لجًّػٌّم الػاشػة وثػعلٌم ِلػَ ؿػبّٞ 
 
رشمجٌا.وٓالبا ما ٝاهت ثٌَػ ُٖ ا

خّػ لمؾػجٌا الفػاّٖة
 
ِمَ ِبمػ والٜؾػّس ِفػَٗ بجػا
 
.وٖػُ ثػثّلػة (5)الفٗاء.وِٙاؿ ان اال

ػػَ وا هٌػػا ؿػػّعن شرػػػن الػػٍالدن وؿػػّعن الٚػ
 
ٍِػػة إلٌّػػا ثٍلػػٕ با .وِجصػػعث (5)لجّاوِػػغمٖػ

اهػػت لٌػػا  مػػػاض ٝو
 
بلٍثػػارؾ ِػػن الػبػػة اِػػؼِؽ وِٙػػٍؿ إهٌػػا ِلمػػت الػزػػاؿ ٖػػن قػػٗاء اال
نوِمٜػػػن (9)ٚػػػعرن ِلػػػَ اؿػػػجظعا  الؾػػػصػ لفػػػٗاء المػػػػض
 
ِػػػعد ٝبّػػػػ مػػػن  إنهاشػػػٌ  ا

مػاض ثػثبى بٌػا وًُ ثٙػٍؿ إلػَ رع الػغي لؾػّجي شّػة:"ما 
 
الجّاوِغ الظاص بّاج اال
ػػػُ اشػػػع -س؟ماذاًػػػغا ما ًػػػغا ِػػػا والػػػعي المٙػػػع ًػػػٞ بػػػح خّبػػػان الوػػػّٕ إلّػػػي؟ًٞ ٖر

دهَ الٙعِم ص97( ٓلٍّهرُ الًب ص0                                                 
 
 .001؛ؿلّم دراؿات ُٖ شوارن الفػؽ اال

 .025ٍاح لٔؼ ِفجار ص( الؾ5
ؿًٍرن والمّوَ ص5
 
 .002( الؾٍاح اال
 .50ِع دِاهة ممػ الٙعِمة صڤا( 9
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ا بالؾػػصػ الّٗػػاؿ" دمًػ
 
ؿػػي هػػعؾ؟ِوع غ ؿػػا
 
يٗالػػٛ را
 
ؿػػًٍرن إلػػَ ّٚػػا  وثفػػّػ .(0)ا

 
ا

ؿػًٍرن إن ًٙؽ اِؼِؽ ب
 
قٗاء يٗٞ ملػعوغ مػن ِٙػػب ِػن يػِػ٘ الؾػصػ وثٍٙؿ اال
الػبة اِؼِؽ ربت ابوٌا شٍرس ُٖ مٜان طُٗ ُٖ مؾجوّٙات البػدي بؾػبب ماشٙػة 

م ًغا ًػبت لّا بٗوٞ ؿّح لٌا و شبؾٌا ًُ وابوٌا شٍرس ُٖ موؼؿ ٝؾرّوّن.ٓر
ِػػػػػػٍن اإللػػػػػػي ثصػػػػػػٍت ولػػػػػػصبٌا ٖػػػػػػُ رشلجٌػػػػػػا ؿػػػػػػبّة ِٙػػػػػػارب ثؾػػػػػػمَ ِلػػػػػػَ الجػػػػػػٍالُ 

-(Mestetefمؾػػػػػػػػػػجّجّٕ)-(Mestetمؾػػػػػػػػػػجّت)-(Befenبّٗػػػػػػػػػػّن)-(Tefenثّٗػػػػػػػػػػّن)
طّػػن ًػُ الجػُ Matetماثّت)-(Thetetثصّجّت)-(Petetبجّت)

 
(.الّٙارب الداخػة اال

ي معِوػػػػػة Per-suiؿػػػػػٍي)-ٖػػػػػُ الًػِػػػػػ٘ شجَ ولػػػػػلت مؾػػػػػجوّٙات بّػػػػػػ ٚادثٌػػػػػا
 
()ا
 بلػػػػػػػػػػػعن اثػػػػػػػػػػػٍ)
 
( Athuالجماؿػػػػػػػػػػػّس(والَ معِوػػػػػػػػػػػة إلٌجػػػػػػػػػػػُ المػػػػػػػػػػػوعؿ شّػػػػػػػػػػػح ثبػػػػػػػػػػػعا
المؾجوّّٙة.وبمٍالػػلة الػشلػػػة ولػػػلٍا إلػػػَ معِوػػػة ثػػػب شّػػػح ٝػػػان لػػػػ ّؽ المٙايّػػػة 
موػػػػؼؿ لوؾػػػػا ي.ٖلم ثؾػػػػمس ؿػػػػّعن البّػػػػت بػػػػعطٍؿ اِػػػػؼِؽ طٍٖػػػػا مػػػػن الّٙػػػػارب الجػػػػُ 

ثٌػػػا ٚادمة.ِوع ػػػغ ازجمّػػػت الّٙػػػارب وٚػػػػروا مٌّا شّػػػح ٝ
 
اهػػػت ثوَػػػػ مػػػن البػػػاب ورا

ن ّٖٙػػػػن 
 
لػػػعٌٓا ٖاطجاروا لٌػػػغى المٌمػػػة الّٙػػػػب ثّّٗن.ٖػػػُ ًػػػغى اللصَػػػة ٖجصت امػػػػا
ثّّـ ُٖ المؾجوّٙات باب ٍٝطٌا المّٔػ الِؼِؽ ٖاشجمػت اإللٌػة داطلػي.ُٖ ًػغى 
خوػػاء زشػػٕ الّٙػػػب مػػن ثصػػت بػػاب بّػػت الصػػاٝم ولػػعغ ابػػن ؿػػّعن ا

 
قػػّٞ اال

 
لموؼؿ وا
مًػػػار لّصػػػعث 
 
ن ثظمػػػعًا ولم ثٜػػػن ًوػػػاؾ ا
 
الوػػػار ٖػػػُ المٜػػػان ولم ثؾػػػجًُ المّػػػاى ا

ذ، ّٖلَ الِؼِؽ.ٖٜاهت 
 
ن الجُ لم ثٙم با
 
ًغا ٖالٗمٞ لم ِٜن قجاء.شعث ًغا للمػا

ؿػَ ِلػَ ابوٌػا الػغي ال 
 
ثرػي ثلٛ المظلٍٚة الجّؾة ُٖ قػٍارع المعِوػة ثمػػخ مػن اال
و ِمٍت.شؼهػ
 
ت اِػػؼِؽ ِلػَ الًٗػٞ الملعوغ ٖمػممت ِلػػَ ثّػػؼ إن ٝػان ؿػّّّـ ا

  الموٍٜبػػة ٚا لػػة:"ثّالُ إلُ.ثّػػالُ إلُ.ٝلمجػػُ يلؾػػم ِصمػػٞ 
 
ن ثوٙغى.لػػغا هػػادت اال
 
ا
ها ابوة مّػ 
 
يػد الفػػ بٜلمػات ٖمػُ الجػُ ِلموػُ و الصّان.ا

 
ِوا.ؿػا
 
ٖة زّعا ُٖ المعِوػة ا

بُ إِاًا ٖاها ابوة زؾعى ًٍ.خم وهّت اِؼِؽ ِعٌِا ِلَ زؾم الٍلع إلرزاع
 
الػوح  ا

الن.ال ثٙجػب ثّػػاؿ ِػػا ؿػػم بّٗػػّن 
 
رض.ارشػػٞ ا
 
إلّػػي ٚالت:"ثّػػاؿ ثّّٗن.اٌٍػػػ ٖػػٍؽ اال

ٖاِّػػػػػػٞ 
 
هػػػػػػا اإللٌػػػػػة اِػػػػػػؼِؽ ؿػػػػػّعن ٝلمػػػػػػات الٙػػػػػٍن الجػػػػػػُ ثّٗػػػػػٞ ا

 
رض.ا
 
اٌٍػػػػػػ ِلػػػػػَ اال

ي  
 
الؾػػصػ.الٜلمات الجػػُ ٖػػُ لػػٍثٌا الؾػػصػ.ايّوُ ِػػا ٝػػٞ زاشػػٕ ِلعغ واؿػػٙى مًػػا
س ِا ؿم مّؾجّت ال ثمّع ِالّا.ِا ؿم بّج
 
ّت وثصّجّت ال ثًٙػ ٚػِبا ماثّػت الػا

                                                 1( Wilson, The god and his Unknown Name of Power,P.13. 
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س".خم ثلػػت اِػػؼِؽ لػػبّن ٝلمػػات الؾػػصػ الجػػُ ِلمٌػػا إِاًػػا اإللػػي 
 
ي  الػػػا
 
اؿػػٙى مًػػا
ٌِػػػػػػػا الؾػػػػػػػم" خم  Sebؿػػػػػػػّب)

 
( لٜػػػػػػػُ ثبّػػػػػػػع الؾػػػػػػػم ِوٌػػػػػػػا وٚالت:"اهؾػػػػػػػصب.اطػج ا
هاٖت:"ؿّّّـ الٍلع وؿّمٍت الؾم ٝما ثّّـ الفمؽ ِمٍت الؾم"

 
 .(0)ا

اهت الػبة ؿلٜت الجُ لٍرت بفػٜٞ  لٌػة الؾػصػ وّٚٞ إهٌػا ٝو
ث
ِٙػػب من ا
اهت ثٍٖػ الصماِػة معت الؾصػن الموجمّن لٌا بٍٙن ؿصػِة اؿجظعمًٍا ُٖ الّاج  ٝو
ّا:ثػػػػػػا اورت(.ًػػػػػػغا وان الػبػػػػػػة ثاوورت(5)مػػػػػػن لعٓػػػػػػة الّٙػػػػػػػب الممّجػػػػػػة ومّوػػػػػػَ  )شٖػ
رض الَّّمػػة وربما:الَّّمةاؿػػمٌا:

 
ن ًُ مػػن اال

 
 ٝاهت مػػن الػبػػات الصامّػػات للمػػػا

ت ٖػػػُ الّعِػػػع مػػػن المٍاٚػػػُ الممػػػػِة موٌا بّػػػت الػػػٍالدن الظػػػاص الصامٞ وٚػػػع لػػػٍر 
ؿػػػػػػٍان شّح لػػػػػٍرت ممؾػػػػػػٜة بمػػػػػعِجّن بّػػػػػػعًا لٔػػػػػػػض 

 
بصػػػػػٍرس ٖػػػػػػُ ّٖلػػػػػة ٖػػػػػػُ ا
هدػػَ ٖػػػس الوٌػػػالصماِػػة 
 
وت ثمدػػٞ ٖػػُ ًّ ػػة ا ؿػػع وًٓاء  ٝو

 
رزػػٞ وبػػػاخن ا
 
شامٞ وا
س مػػػن ذِػػػٞ ثمؾاح 
 
موجمػػػبة ِلػػػَ ٚػػػعمٌّا الظلّٗجػػػّن ومػثٜػػػؼن بإشػػػع، ٚػػػعمٌّا للػػػػا
مػػػػػػامّج
 
اهت ًّ جٌػػػػػػا ٖػػػػػػُ لػػػػػػٍرن ّن ِلػػػػػػَ ِامػػػػػػة ًّػوٓلّّٗػػػػػػة ثّوػػػػػػُ الصماِػػػػػػة.اال ٝو

ؿ الّػػػػػٍن 
 
ثمداؿ شاهػػػػػػن دا مػػػػػا طػػػػػاؿ ِملّػػػػػة الٍالدن شّػػػػػح ِجوػػػػػػع إلٌّا وثؾػػػػػا

 والوراح ُٖ ثٍلّع الًٗٞ.

بػػٍ رشمة الؾػػصػ ِوػػع الٗػاِوػػة ص059-055( بعج الؾػػصػ ٖػػُ ممػػػ الٙعِمػػة ص0                                                 
 
؛روِػػؼ روح 90-91؛ا
 .025-025ممػ الٙعِمة ص
بٍ رشمة ال5
 
 053؛روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص90ؾصػ ِوع الٗػاِوة ص( ا
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 )الػبة ثاوورت(

 
لٌػػػة (Heqet/Heket)شٜػػػت()ٝاهػػػت الػبػػػة ًّّٜتو 

ث
س اال
 
هػػػٗعع إلٌة بػػػػا
 ولمػػػا ٝاهػػػت الوػػػٗادع ثٌَػػػػ طػػػاؿ ٍالدنالظمػػػٍبة والٍالدن ثؾجصجوػػػػ لجؾػػػٌّٞ ال

مػػػن .وًُ مٍؿػػػم الّٗوػػػان ِامػػػة ِلػػػَ الٍٖػن لػػػغا ِبػػػعت ًػػػغى الػبػػػة بٌػػػغا الفػػػٜٞ
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اإللٌػػػات الٙػػػابات اللػػػٍاثُ ِؾػػػاِعن الفػػػمؽ ِلػػػَ الػػػٍالدن الرعِػػػعن ٝػػػٞ لػػػباح وُٖ 
ا ًغا ثبعو شامّة للٍالدن.  دوًر

 
 )الػبة ًّنّت(

 
ٖػػػػػُ ِملّػػػػػة الػػػػػٍالدن ( وًػػػػػُ ثجػػػػػعطٞ Meskhentوًوػػػػػاؾ الػبػػػػػة مؾػػػػػظوت)

بوٗؾٌا ٖجؾػػػاِع الصٍامػػػٞ ِلػػػَ ثؾػػػٌّٞ وهػػػٌّن وثمدٞ الٙػمّػػػعثّن اللجػػػّن ثرػػػدم 
ثٌن المظاض وهػاًا هٗؾٌا ِلَ قػٜٞ ٚػمّػعن ثوجٌػُ 

 
ِلٌّا الوؾاء الممػِات ِوعما ِا
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س إلٌة.وثصوػػػ مؾػػظوت ِوػػع ؿػػِػ المظػػاض ٖػػُ اللصَػػة هٗؾػٌا الجػػُ ِظػػػج ٌّٖػػا 
 
بػػا

مي.وبٌغا العو 
 
طػػ الروّن من رشم ا

 
هٌا ثموُ الٍٚت وًُ ثؾَّ مػن بّػت ال
 
ر ِٙاؿ با

  المظػػػاض
 
ؿػػػًٍرن ثٙػػػٍؿ ّٝػػػٕ ان اإللٌػػػة (0)لرلػػػب الػاشػػػة للوؾػػػاء مػػػن اال
 
.وًوػػػاؾ ا

مؾظوت ٚع الًصبت اِؼِؽ وهٗجّؽ وًّٜت وطوّمػٍ إلػَ بّػت ؿػّعن ثػعَِ روت 
اهٍا ِلَ  رباب ٝو
 
يٗاؿ.وِوعما ولٞ ً الء اال
 
ثجّت الجُ ٝاهت ثٍقٛ ان ثلع خاخة ا
ٍا بّن المٍؿَّٙ -ة هؾاء وزعوا قظما ِعَِ رعًّ  اوؿػ ِٕٙ ًواؾ وِوعما ِٖؼ

زابٍا:"دِوػا هػاًػا إذ 
 
  المظػاض ًوا".ٖا
ث
ن ثٙاؿػُ اال
 
ِجٌا الؾّعات خمة امػا
 
ٚاؿ لٌم:"ا

طػػغًم رع
 
ن".ِوع ػػغ ا
 
لٌػػة -هصػػن هّػػػؼ ّٝػػٕ هٍلػػع امػا

ث
ٓلػػ٘ اال
 
اوؿػػػ إلػػَ الموؼؿ وٚػػع ا
مػػا ثجّػػت وٚػػع زلؾػػ-البػػاب واهٗػػػدوا بالؾػػّعن روت

 
مامٌػػا وهٗجػػّؽ ورا ٌا ا
 
ت اِػػؼِؽ ا

ًّٜػػت ٖٙػػع ِرلػػت والدن الًٗٞ ولػػع، والدن الًٗػػػٞ طًػػت مؾػػظوت هصػػٍى وًػػػُ 
ِوػػا ي
 
ػػان اإللػػي طوّمػػٍ ٌِػػب المػػصة ال رض ٝلٌا" ٝو
 
.ومػػن (5)ثٍٙؿ:"ؿػػٍؼ ِؾػػٍد اال

اإللٌػػػات المػثبًػػػات بالًػػػب اإللٌػػػة باؿت/باؿػػػجّت الجػػػُ ِػػػعت شامّػػػة الوػػػاس مػػػن 
رواح الفػػػِػن
 
مػػػاض واال
 
ِػػا  الؾػػالة .(5)اال

 
ػػا مػػن ا ًػ وًوػػاؾ الػبػػة مٗػػعت الجػػُ ورد ٝذ

ولػػَ)
 
طػن 5339-5001اال

 
ٚبػػػٞ المّاد(ٖػػػُ شرػػػػ بػػػالػمٍ ولػػػٍرت ٖػػػُ الّمػػػٍر المجػػػا
ّٖػػَ
 
ن برلػػع ًٚػػة وِػػعت الصامّػػة هػػع لعٓػػة اال
 
وٚػػع ثوامػػت ٖػػُ ِمػػػ .(9)بفػػٜٞ امػػػا
شرػػن  وهرػع لػٍرثي ٖػُ ًػغا الّمػػ ٖػُ اإللػي الٙػؼ  المػح  العولة الصعِدة اإللػي بػّؽ

لٌة.وًغا ِّوُ اهػي ٚػع 
ث
ي ُٖ بّت المّاد شّح ثصمٞ والدن اال
 
مٍمة ُٖ المّبع ا
 
اال

ا ِلػػَ الصمػػٞ.وهػاى ٖػػُ مّبػػع بالػػعِػ البصػػػي مػػُ الػبػػة ثػػاوورت ٚػػػب ؿػػػِػ  لػػار مفػػٖػ
م شػاس الصامٞ ُٖ المظاض  .(2)والدن إشع، الملٜات باِجباًر

دهػػػػػػػػػػػػػَ الٙػػػػػػػػػػػػػعِم ص0                                                 
 
بػػػػػػػػػػػػػٍ رشمة الؾػػػػػػػػػػػػػصػ ِوػػػػػػػػػػػػػع 55( ؿلّم دراؿػػػػػػػػػػػػػات ٖػػػػػػػػػػػػػُ شوػػػػػػػػػػػػػارن الفػػػػػػػػػػػػػػؽ اال

 
؛ا

 العِاهػػػػػػػػػػػػػػة الممػػػػػػػػػػػػػػػِة ٖاِع؛050  055  51؛روِػػػػػػػػػػػػػػؼ روح ممػػػػػػػػػػػػػػػ الٙعِمػػػػػػػػػػػػػػة ص059الٗػاِوػػػػػػػػػػػػػػة ص
ؿايّػ ص93الٙعِمة ص

 
 .015؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

وؿػػػػػػػػػػػى ( ولػػػػػػػػػػػؽ بعج العِاهػػػػػػػػػػػة الِٗػ5
 
ة الفػػػػػػػػػػػػؽ اال ٍهّة ثػزمة:ٍِؿػػػػػػػػػػػٕ ؿػػػػػػػػػػػامُ الٍّؿٕ )ِمان:قػػػػػػػػػػػٝػ

 .015-015( ص0000للًباِة 
 .95دِاهة ممػ الٙعِمة ص  ٖاِع( 5
شمع واشمع ثارِض الفػؽ الٙعِم ص9
 
 .21( اال
 .21 صدِاهة ممػ الٙعِمة  ٖاِع( 2
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 )اللي بّؽ(

 
دوِػػػة ٖػػػُ المّجٙػػػعات الممػػػػِ
 
لٌػػػة:"ِاج خػػػاٍن وثوؾػػػب اال

ث
ة الٙعِمػػػة إلػػػَ اال
و:"ِاج رابُ 
 
زٞ رع..." ا
 
و:"ِاج خالح لوّجي ثٗوٍت ال
 
لوّي اإللي قٍ هٗؾي..." ا
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و:"ِػػاج 
 
زػػٞ رع..." ا
 
و:"ِػػاج طػػامؽ لػػوّجي هػػٍت ال
 
زػػٞ رع..." ا
 
لػػوّي زّػػب ال

ؿي..."
 
زٞ رع هٗؾي لًػد المعاع من را
 
 .(0)ؿادس لوّجي اِؼِؽ ال
لٌػػة الػػغي ارثبًػػٍا ب
ث
هػػٍبّؽ)ومػن اال

 
دوِػػة ا
 
(وًػػٍ ِمدػػٞ الػػي Anubisابجٜػػار اال
مػػي بّػػع والدثػػي اوزِػػػِؽ المٍت وّٚػػٞ اهػػي ابػػن الػبػػة هٗجػػّؽ مػػن 
 
هٙغثػػي  ًرػثػػي ا
 
ٖا

طّػػي ؿػػّت ٚا  اوزِػػػِؽ وبّػػع اؿػػجظػاج زدػػة  اِػػؼِؽ وثبوجػػي 
 
بّػػع مٙجلػػي ِلػػَ ِػػع ا
دوِػػػة الوػػػادرن
 
هػػػٍبّؽ البػػػارع ٖػػػُ الًػػػب والؾػػػمٍ  بجصوػػػّػ المػػػػاًم واال

 
 ٖػػػُ(5)ا

 
 .وهٙػػػػا
ال  المؾػػمان اوطػػعوا الجػػُ وزػػعت ٖػػُ ٝػجػػاب مصٗػػٍظ ٖػػُ 

ث
 ِػػاج اال
 
بػدِػػة بػلّن:"مبػػعا

وؿّم 
 
هٍبّؽ ُٖ معِوة ا
 
ٚعا  الػب ا
 
 .(5)وذلٛ ُٖ ٌِع اودِمٍ" لوعوؽ ثصت ا

 
 )اللي اهٍبّؽ(

بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص279( ٝماؿ الًب الممػي ص0                                                 
 
 .15-15؛ا

لظٍري مّرم 5
 
ؿايّػ ج( ا
 
 .15 ص0اال
بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص5
 
 .20( ا
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ؿّا المٔػ، ب
 
ِوػا ٝما ارثبى المػض ُٖ ا

 
لٌة ٖان الًب ارثبى بٌػم ا
ث
ٖٙع اال
ان ًواؾ إلٌا خاهٍِػا Katahziwariٝاهت الػبة ٝاثاطؼٍِاري) (إلٌة الؾصػ والفٗاء ٝو
اهت وٍّٗجي إزالة الّرؼ وِع  اإلهرابUliliyassisِعَِ اولّلّاؿّؽ)  .(0)(ٝو
لٌة النوػاهّةٝاهت بّن 

آ
لٌة وادي الػاٖعِن وممػػ الٙعِمػة  ال

ث
مدلٌا مدٞ ا

 ِػن ًػغا الجمػٍر ٖٙع ٝاهػت ًوػاؾ إلٌػة 
 
مظجمة بالفٗاء وُٖ همػٍص اوٓارِػت هٙػػا
ي يػػػػػاردن المػض(قػػػػػّجٙة ثػػػػػعَِ
 
ي ِجػػػػػ٘ )ا

 
 واؿػػػػػمٌا مػػػػػن الرػػػػػغر ِجػػػػػ٘ الٜوّػػػػػاهُ ا
و إِجاٚػػي وثصػِػػػى مػػن الػػػوح الفػػػِػن
 
ػػان اإللػػي (5)وشػر ووٍّٗجٌػػا قػػٗاء المػػػِن ا .ٝو
لٌػة ذات الًبّّّجػّن الظّػػن والمػػعمػن Bel Zebobبّػٞ زِبػٍب)

ث
( مدػٞ ٝػدّػػػ مػن اال
مػػػػػػاض الن اؿػػػػػمي مػ 
 
ٝػػػػػب وِّوػػػػػُ بّػػػػػٞ الػػػػػغِن هلٙاًم ِصمػػػػػٞ لػػػػػٗجّن ٌٍٖ الػػػػػي اال

طػػغ لػػٗة الػػي المػػػض لٜػػٍن الػػغباب هاٚػػٞ للمػػػض
 
 الػػغباب ٌٍٖ ؿػػّع الػػغباب الػػغي ِا

ة الٜوّػاهّّن بالّاٚػة بػّن الػغباب والمػض ٚٞ ثٙعِػ الَ مّٖػ
 
 ًػٍ ٖػُ وًغا ِفّػ ٝا
اهػػػػػػت مػػػػػػعن هٗػػػػػػؽ الٍٚػػػػػػت ػػػػػػؼ وِٙػػػػػػػون ِٜػػػػػػا  الػػػػػػي الًػػػػػػب والوٙاًػػػػػػة والّاج ٝو مٝػ

زموػػػػػػة الٙعِمػػػػػػة 
 
ان ِػػػػػػؼورى ٖػػػػػػُ اال الٜػدّػػػػػػػ مػػػػػػن ذوي الّاًػػػػػػات والؿػػػػػػّما ِبادثػػػػػػي ٝو
ؿًٍرن ٝوّاهّة ّٕٝ ِّاقػ اإللػي اِػٞ اإللٌػة (5)المؾجّمّة موٌا
 
 ُٖ ا
 
ِفػجػوت .وهٙػا
ػن  (ِفجارن) زوؾّا ّٖورب موٌا الجّجاهات الؾبُ)الّمالٙة( وًن إلٌػات ما ّػات ِػٝغ

 بالجّجاهػػات الٍّهاهّػػة وثػثبى إشػػعاًن باإللػػي )لػػعِ٘( وثلػػع موػػي اإللػػي اٝلبٍّس)وًػػٍ
ؿػػًٍرن  (9)اإللػي اؿػٜلّبٍّس الٍّهػػاهُ( الػي الًػب والفػػٗاء

 
وبػا قػٛ ثٜفػػٕ ًػغى اال
لٌػػػة المػثبًػػػة بالًػػػب لػػػع، الٜوّػػػاهّّن اإللػػػي 
ث
ِػػػن مػػػ خػات إٓػِّٙػػػة واهػػػصة.ومن اال

اقمٍن الي الًب وِّػؼ ٖػُ معِوػة لػٍر باؿػم ِاؿٍمٍهٍ وِفػّػ اؿػمي إلػَ المًٙػُ 
و اؿػػػٍ والػػػغي ِفػػػّػ إلػػػَ الًب ممػػػا ِفػػػّػ إ
 
ان اإللػػػي ِاؿػػػٍ ا لػػػَ مػػػ خػات ؿػػػٍمػِة ٝو
لػػػٞ إلٌػػػا بّػػػوت واقػػمٍن ٖػػػُ 

 
ػػػان ٖػػُ اال لػػػّعا ِػػػٍازي اؿػػٜلّبٍّس لػػػع، الٍّهان ٝو
ِوا ِفػؼ ِلَ المصة والفػٗاء
 
ؿٗٞ لٜوي ٝان ا
 
ان قػّارى شّػة ثّػن للّالم اال  ٝو

لمالصُ المملٜة الصّدّة ص0                                                 
 
 .770( ا
هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّؽ ٖػِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (5
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطّػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اوؽاِر

 
 )بّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت:دار الوٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار مالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم وا
 .100؛ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص530( ص0031للوفػ 
ولػػَ ص5
 
لػػٍؿ اال
 
شمع اال
 
لٌػػة ؛299  550؛ِبػػٍدي مّرم الصوػػارات الؾػػامّة ص07( اال

ث
لمازعي اال
 
ا

 .001الٜوّاهّة ص
لٌة الٜوّاهّة ص9
ث
لمازعي اال
 
 .71( ا



167 
 

ِوػػػا ؿػػػاثػاٖة قػػػعراٖا الػػػي الفٗاء وِؾػػػ.ٝػػػغلٛ اإللػػػي (0)ذهبٌػػػا وًػػػُ رمػػػؼ الظلػػػٍد
 
مَ ا

و
 
ان ًغا اإللػي مجظممػا ٖػُ قػٗاء لؾػّات الّٗػِت الفاُٖ( بمّوَ)قع الفاُٖ ا  ٝو

الدّػػػابّن والّٙػػػارب والصفػػػػات لغلٛ ٖٙػػػع ٝاهػػػت الموصٍثػػػات ثمػػػٍرى إلٌػػػا قػػػابا مػػػُ 
وٚع ِدػ ِلَ مؾلة ُٖ ِمػِت ٌّٖا هٙـ ِمٜن ارزاِي الَ الٙػن الدّابّن والّٙارب.

و الظػػػامؽ ٚبػػػٞ المػػػّاد وًبٌػػػا اشػػػع االقػػػظاص الَ:"ؿػػػّعى قػػػ
 
عراٖا الهي الؾػػػادس ا
.وبمػػا ان المؾػػلة ال ثٗمػػس ِػػن الظعمػػة الجػػُ اداًػػا ًػػغا (5)الػػَٔ الػػَ لػػٍت ٝلماثػػي"

 االلي للػزٞ ٖا ِمٜن ان هجٍُٚ ؿٍ، ان االلي ٚع قٗاى من المػض.
اهػػػػػت اإللٌػػػػػة المػػػػػعٍِن باؿػػػػػم ؿػػػػػعِع مػػػػػن اإللٌػػػػػات المػثبًػػػػػات بالفػػػػػٗاء  ٝو

قػٜاؿ اإللػ(5)والًػب
 
ػع وًػٍ اشػع ا ٚػ ي الٜوّػاهُ بّػٞ وِّوػُ .وًوػاؾ الػي ِػعَِ بّػٞ مق
مػػػاض
 
ػػان لػػي هبػػُ ِفػػُٗ مػػن اال ك ٝو .ومػػن اإللٌػػات المػثبًػػات بػػالٍالدن (9)ؿػػّع الٚػ

ن  ػػػان شوػػػًٍر و ٍٝخػػػاراثٍ وًػػػن بوػػػات بّػػػٞ ٝو
 
ن لػػػع، الٜوّػػػاهّّن بػػػالٍٜخػات ا ِّػػػٖػ

ؿػًٍرن ٝوّاهّػة ثجصػعث 
 
ن ُٖ ا  ِن دوًر
 
ِومن الصمٞ والٍالدن الؾلّمة وهصن هٙػا
لػػٕ مػن ٖجصمػػٞ بّػػعًا ِوان وثفػػػؼ ِلػػَ والدثٌػػا  ِػػن ّٚػػا  بّػػٞ بموػػازّة ِوػػان
 
ا
.ًغا وٚع ارثبًت الػبة ِفجار ُٖ ؿٍرِا بالٍالدن وهّػؼ ان (2)إلٌات الٍالدن ٍٝخػات

لٍاشا ِلػَ زػعران 
 
الوؾاء ُٖ الٙػن الظامؽ ٚبٞ المّاد ٝن ِٙعمن الوغور وِّلٙن ا
 .(7)المّبع ِؾجًّٗن بٌا اإللٌة ِفجار لُٜ ثؾٌٞ ِلٌّن الٍالدن
مػػاض ٖػػُ 
 
ِػػانوٖػُ الٍٚػت الجػُ ارثبًػت اال بػػوح الفػػ ٖان الًػب ارثػػبى  اإ

لٌػػػػػة الؼرادقػػػػػجّة ٖاإللي اًػػػػػٍرامؼدا ًػػػػػٍ الػػػػػغي طلػػػػػ٘ الوباثػػػػػات 
ث
بٙػػػػػٍ، الظّػػػػػػ مػػػػػن اال

الؼ وبإِعاد 
ث
ها اًٍرامؼدا طلٙت الوباثات الفاّٖة الجُ ثوبت بالم ت باال

 
الفاّٖة:"ا

ّػان" جٌا زمٌّّا شٍؿ گاٝو ؿماء واؿػمي .وهّ(1)ال ثصمَ وزِر
 
ػؼ ان لٌغا اإللي ِعن ا

؛دوهالػػػػػػع ًاردن "العِاهػػػػػػة الّٗوّّٙػػػػػػة" بصح هػػػػػػمن 31-37( ِبػػػػػػٍدي مّرم الصوػػػػػػارات الؾػػػػػػامّة ص0                                                 
دِػػػػػػػػػانمٍؿػػػػػػػػػٍِة:

 
ض ال  ثصػِػ:ٖػػػػػػػػػػاس الؾٍاح  )دمفػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػعِن للجٍزِػػػػػػػػػُ والجػزمػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػاِر
 .005 ص5( ج5111والوفػ 
لٌة الٜوّاهّة ص253مّرم الصوارات الؾامّة صِبٍدي ( 5

ث
لمازعي اال
 
 .07-02  12؛ا

لٌة الٜوّاهّة ص5
ث
لمازعي اال
 
 .015( ا
 .003( الممعر هٗؾي ص9
لٌة الٜوّاهّة  ص2
ث
لمازعي اال
 
ٍٝان العِاهة الٜوّاهّة ص051  31( ا  .05؛ٍٝبػ ٝو
دِان ص 7
 
ٍّٝت مٙارهة اال  .51( ب
 .9: 51( ّٖوعِعاد 1
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طػن ِبٙػػػػَ الػػػػػب (0)واؿػػػػمي الدػػػػامن ِفػػػػػ ًػػػػٍ الفػػػػاُٖ
 
.وٖػػػػُ الومػػػػٍص البٌلٍِػػػػة المجػػػػا
رض مػن 
 
مػاهػي ِلػَ اال
 
راد اًػِمػان هفػػ قػػورى وا
 
اًٍرامؼدا مػثبًا بالّاج ّٖوعما ا
وؿ ٌِػػب  ٍِمػػاردگاازػػٞ الٙوػػاء ِلػػَ 

 
وؿ الػػغي طلٙػػي اًٍرامؼدا والدػػٍر اال
 
اإلهؾػػان اال
ِعثٌما:"لٜن ٚبٞ مرػُء اًػِمػان إلػَ الدػٍر مػؼج اورمؼد)اًػٍرامؼدا( ِفػبا الػب لمؾا

قاّٖا]ِؾػػػػمَ بػػػػاهْ[ مػػػػُ ٚلّػػػػٞ مػػػػن المػػػػاء ودًن بػػػػي ِّوّػػػػي لُٜ ِظٗػػػػٕ مػػػػن الػػػػم 
اهػػػػت الػبػػػػة اهاًّػػػػعا مػػػػن اإللٌػػػػات المػثبًػػػػات بالًػػػػب وٚػػػػع (5)الوػػػػػبات والباِػػػػا" .ٝو
بػػػػػػغور ٝػػػػػػٞ .وًػػػػػػُ مػػػػػػن إلٌػػػػػػات الػػػػػػٍالدن:"ًُ )الجػػػػػػُ( ثظلػػػػػػ٘ (5)ولػػػػػػٗت بالفػػػػػػاّٖة

  
ث
مٌػػػػػػات لٜػػػػػػٞ الؼوزػػػػػػات ثظٕٗ مػػػػػػن اال
 
الػزاؿ وثصوػػػػػػػ للػػػػػػٍالدن ًُ شوػػػػػػن اال
لٛ الؼوزػػػػػػػػػػػػػػػات الفػػػػػػػػػػػػػػػابات الصػػػػػػػػػػػػػػػامات ِػػػػػػػػػػػػػػػن والدن (9)الػػػػػػػػػػػػػػػٍالدن"
 
و:"ٖلجؾػػػػػػػػػػػػػػػا
 
 ا
و:"ثمػوس ٝػٞ الوؾػاء والدن مّؾػػن"(2)ِؾّػن"
 
ػان الٙمػػ ِوػع اإلِػػاهّّن الٙػعماء (7) ا .ٝو

ٝاهت ثفػجػِا وًػُ ربػة ثمدػٞ .و (1)إلٌا ِّبع ثصت اؿم ماى وٚع ِع إلٌا ِرلب الفٗاء
رِػػػػػػّن (3)هرمػػػػػػة ؿػػػػػػّػوس ٚػػػػػػع دِّػػػػػػت بالفػػػػػػاّٖة

ث
 وبٗوػػػػػػلٌا لػػػػػػن ِجّػػػػػػػض ويػػػػػػن اال

وب ػػػػػػة
 
قػػػػػػُ وًػػػػػػُ إلٌػػػػػػة الؾػػػػػػّادن ًػػػػػػُ الجػػػػػػُ ثٌػػػػػػب المػػػػػػصة (0)لا

 
لٌػػػػػػة ا
ث
اهػػػػػػت اال .ٝو
.ومػػػػن الٙػػػػٍ، المػثبًػػػػة بالمػػػػصة مػػػػا ِّػػػػػؼ ٖػػػػُ العِاهػػػػة الؼرادقػػػػجّة بػػػػػ (01)لإلهؾػػػػان
زػػػعاد اFravashiالٗػڤاقػػػُ)

 
رواح اال
 
لمػػػٍثَ الجُ ثٍالػػػٞ الصّػػػان ٖػػػُ الّػػػالم ( وًػػػم ا
طػػػ وثصمػػُ زماِجٌػػا وقػػّبٌا ٖػػُ الّػػالم الػػعهٍّي

 
 وهّػػػؼ ان ًػػ الء الٗػڤاقػػُ (00)اال

بًػػػػاؿ (05)ًػػػػم الػػػػغِن ِموصػػػػٍن المػػػػصة للمػػػػػِن
 
لٌػػػػة ٖٙػػػػع ارثػػػػبى اال
ث
.ٖوػػػػا ِػػػػن اال

ؿػػن البفػعادِة وًُ 
 
وؿ الفاّٖن ِعَِ خػِجػا مػن اال
 
ؿًٍرِّن بالّاج ٖٙع ٝان ا
 
اال

 .05  3: 0( ِاقت 0                                                 
 .5( بوعاًّفن الٗمٞ:5
 .9: 05؛0: 2( ِاقت 5
 .5: 2( ِاقت 9
 .31: 2( ِاقت 2
 .2: 05( ِاقت 7
 .2: 1( ِاقت 1
 .95: 3( ِاقت 3
 .27: 3( ِاقت 0
 .0: 01( ِاقت 01
 .905( ِبع الػشمن اٖؾجا ص00
 .91  59: 05( ِاقت 05
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ؿػػػػ ال
 
ٌِػػػا مػػػن اال

 
ؿ زرادقػػػت اًٍرامؼدا:ا
 
ؿػػػًٍري اإلِػاهُ:"ؿػػػا
 
مػثبًػػػة ٖػػػُ الجػػػارِض اال

وؿ من بّن الفػاّٖن 
 
ٌِا المٙعس! من ٝان اال
 
الػوح الظّػ ِا طال٘ الّالم العهٍّي ا

وٚػػػػٕ 
 
وٚػػػػٕ المػض وا
 
ٍِٚػػػػاء والبفػػػػعادِّن الغي ا
 
ٓوّػػػػاء اال
 
والصٜمػػػػاء الؾػػػػّعاء واال

زؾػػػػػػا
 
ػػػػػػة ِػػػػػػن ا زػػػػػػاب المٍت وابّػػػػػػع الؾػػػػػػّٕ المػػػػػػعبب والصمػػػػػػَ المصٚػ
 
د البفػػػػػػػ؟ ا
وٚػػٕ المٍت وابّػػع 
 
وٚػػٕ المػض وا
 
وؿ مػػن بػػّن الفػػاّٖن الػػغي ا
 
اًٍرامؼدا:خػِجػػا اال

زؾػاد البفػػ.الجمؽ الػعواء ٖصمػٞ ِلّػي مػن 
 
ػة ِػن ا الؾّٕ المعبب والصمػَ المصٚػ
طػ ِػػن (0)طفػػاثػاٖاِػِا لمٙاومػػة المػػػض والمػػٍت"

 
.وِجصػػعث الٗػدوؿػػُ مػػن ِمػػػ مجػػا
ؿػػػًٍرِّن وًػػٍ زم
 
ؿػػػار المػػػواِة اشػػع ملػػػٍؾ إِػػػان اال

 
هػػي ِػػػػؼ ا
 
فػػػّع وِٙػػٍؿ ِوػػػي با
دوِػة
 
وٖػُ العِاهػة الماهٍِػة هّػػؼ إن م ؿػؽ .(5)الًبّة وما ِجبٌّا من ِلٍ  ّٝلم اال

هػا 
 
العِاهة ماهُ ٚع ارثبى بٜٗػن الًب والّاج وًواؾ ٍٚؿ موؾٍب إلَ مػاهُ بٍٙؿ:"ا
لًبّػة الوًاؿُ الغي زػاء مػن ارض بابػٞ".وثّبّػ الوًاؿػُ ًوػا ِػعؿ ِلػَ المٌػارات ا
مػػػػػاض 
 
الّالّػػػػة الجػػػػُ ثمجػػػػُ بٌػػػػا ماهُ ٖٙػػػػع ٝػػػػان هًاؿػػػػّا مػػػػاًػا ٚػػػػادرا ِلػػػػَ قػػػػٗاء اال

 .(5)المؾجّمّة
ارثبًػػت قظمػػّة الؾػػّع المؾػػّس بالّاج وبٙعرثػػي  العِاهػػة المؾػػّصّةٖػػُ 

هازّٞ وٚػػع ورث 
 
مدلػػة الٜػدّػػػن ٖػػُ اال
 
ِلػػَ قػػٗاء ٝاٖػػة المػهػػَ ٝمػػا ثػػعؿ ِلػػَ لػػٛ اال
 ّن.ًغى المٗة من بّعى الػؿٞ والٙعؿّ

 .5-0: 51( ّٖوعِعاد 0                                                 
 .0( الٗػدوؿُ الفاًوامة ص5
 .502والفًّان ص ( الؾٍاح الػشمن5
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 )الؾّع المؾّس راغُ الظػاؼ الوالة(                                     

 
مػػا الؾػػّعن مػػػِم الّػػغراء ٖٙػػع شاَٖػػت ِلػػَ لٙػػب ؿػػّعن المػػصة وًٍ لٙػػب 

 
ا

ارثػػػبى بّػػػعد مػػػن إلٌػػػات الفػػػػؽ الٙػػػعِم بفػػػٜٞ ّٖلُ وثػػػعًٍِا المػػػلٍات المػِمّػػػة 
وزػػاع الرؾػػع.وِ من الوػػاس الّػػٍ  بال
 
ؿػػٙا  وا
 
ٙػػعرن الفػػاّٖة لػػبّن ثماخّػػٞ بفػػاّٖة اال

ػػػا ٖػػػُ الصلػػػم لػػػبّن المػهػػػَ المّ ػػػٍس مػػػن  مػِم ٝمػػػا ِػػػػوون ِػػػن مّرػػػؼات ًٌٍٍر
 .(0)قٗاءًم وثصّٙ٘ ًغا الفٗاء ِن يػِ٘ اللمؽ

 .025( الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص0                                                 
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م الػغراء(                                                         )مِػ
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ِمػػة ٖػػُ ثرؾػػّع وٚػػع شػػٞ الٙعِؾػػّن ٖػػُ العِاهػػة المؾػػّصّة مصػػٞ االلٌػػة الٙع
يباء11المصة ٖالٙعِؽ لٍٚا االهرّلُ)ثٍُٖ ِا  
 
 .(0) ( ِع قّّٗا لا

 
 )الكعِؽ لٍلا(

 .190( ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص0                                                 
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ػػػقٝػػػان  ؽِػ لٌػػػة ثمجلػػػٛ  الإ
ث
م مػػػن الفػػػٍّب الٙعِمػػػة ِّجٙػػػعون ان اال ّٝٔػػػًػ
الٙػػػػػػػػعرن ِلػػػػػػػػَ ان ثفػػػػػػػػُٗ المػهػػػػػػػػَ ٌُٖ بّػػػػػػػػعًا المػػػػػػػػصة مدلمػػػػػػػػا بّػػػػػػػػعًا المػػػػػػػػػض 

بٍللٍ ٚع لّب دورا  إنوالمٍت ٖالمّػوؼ 
 
وب ػة وُٖ هٗػؽ  اإللي ا

 
مؼدوزا ٌٍٖ إلٌػا لا
بٍللػٍ ٝػػان ٚبػٞ ٝػػٞ قػػُء 
 
الٍٚػت إلٌػػا للًب والؾػبب ٖػػُ ًػغى االزدوازّػػة ان اإللػػي ا

قػّجٌا الجػُ ثوػػب ٝالؾػٌا  وًُ 
 
الي الوٍر والي الفمؽ ولما ٝاهت الفمؽ ٚاثلة با

بٍللٍ ِع لغلٛ رامُ الؾٌا  الػغي ًِلػ٘ 
 
ُٖ الٍٚت هٗؾي مّٗعن بٍٙثٌا الٍٚا ّة ٖان ا
ٌامي مػػن بّّػػع باِجبػػارى المػػٍت المٗػػاز  ولٜوػػي ٖػػُ الٍٚػػت هٗؾػػي الػػي الفػػٗاء الػػغي ؿػػ

وؿ مػػػػن ِلػػػػم الوػػػػاس ٖػػػػن الجًبّػػػػب وٍِٙؿ ًػػػػغا اإللػػػػي ِػػػػن 
 
مػاض وًػػػػٍ ا
 
ِفػػػػُٗ اال

هػػػػا ابجعِجػػػي وما مػػػػن طالػػػػّة لّفػػػػب ثبػػػػعو إال 
 
ؿػػػػُ والًب ا
ث
ها الًبّػػػػب اال
 
هٗؾػػػي:"ا

بٍللػػػػٍ 
 
مػػػػوس ِػػػػاٖؽ الًبّػػػػب وِوػػػػعي ِلمٌػػػػا" وٍِٙؿ الفػػػػاِػ الػومػػػػاهُ ّٖػزّػػػػٞ ان ا
ِفػػاب وٖػػن الفػػٗاء
 
ػػة ٖوػػا ٞ اال ػػان اؿػػٜلّبٍّس)(0)الًػػػوادي مّٖػ ( Asclepius.ٝو

لػٞ مػػن 
 
بٍللػٍ مػن زوزجػي ٍٝروهّؽ)ٍٝردهُ( وًػٍ ٖػُ اال

 
لٌػة الًػب وًػٍ ابػن ا
ث
مػن ا

ؿػػػػايّػ ان والػػػػعى ؿػػػػلمي إلػػػػَ 
 
البفػػػػػ خػػػػم لػػػػار إلٌػػػػا للًػػػػب بّػػػػع وٖاثي وثجصػػػػعث اال
ٝػدػػػػػػػػ ( الٙوًٍر)ٝػػػػػػػا ن همػػػػػػٗي إهcheironطّػػػػػػػون)

 
ان ا ؾػػػػػػػان وهمػػػػػػٗي شمػػػػػػػان( ٝو

ت قػػٌػن اؿػػٜلّبٍّس Centauriالٙوػايػن)
 
( شٜمة وٚػػع ِلمػػي ٖػػن الًب بّػعًا بػػعا
ِازّبي الفٗا ّة شجَ اهي هرس ُٖ إِادن المػٍثَ إلػَ 

 
الًبّة واٝػجؾب ؿمّة يّبة ال

ًِجػػػػي إِػػػػاى 
 
ػػػػٍن الػػػػغي ا الصّػػػػان وٍِّد الٗوػػػػٞ ٖػػػػُ ذلػػػػٛ إلػػػػَ اؿػػػػجّماؿ د  الٍٔٓر
ط
 
خّوا والَ طٍاص هبات ا
 
ؿٗٞ( ا

 
َّٖ ٖفّػ ًادِؽ)الي الّالم اال
 
بػثي بي ذات مػن ا
ان ِلػػػَ البفػػػػ ان ِاٚػػػػٍا  زووسقػػػػاّٝا ٍٖاٖ٘  زووسبالٔبن والَلم ٖػػػغًب إلػػػَ 

م.وًٜغا ِع اؿٜلّبٍّس مغهبا إلِاٚػة ؿػون الًبّّة ٖوػػبي  بمػاِٙة  زووسممًّػ
و الوػا
 
ر لٍٜهػي ٚوت ِلّي.وِّع اؿٜلّبٍّس ُٖ الجٙالّع اإلٓػِّٙة من ؿػالة الوػٍء ا
ػػان ِّّػػع الػػعؼء إلػػَ المػهػػَ وِلَ ًػػغا ٝػػان مٍهػػُ اشجػػػا  ٖػػُ بػػاد  بٍللٍ ٝو

 
ابػػن ا

لظالػػػػػػػعي )بّػوت:دار الّلػػػػػػػم الهّػػػػػػػاد ( بّبلّػػػػػػػٍس ٖػزّلّػػػػػػػٍس مارو)ٖػزّػػػػػػػٞ( 0                                                 
 
 ثػزمػػػػػػػة:ِوبػن ؿػػػػػػػامة ا

؛ِلُ الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِض 95؛اوّٖع مؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض الٜا وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات ص521( ص0013للماِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّن 
ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايّػ ج511الٍّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهُ ص

 
لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍري مّرم اال
 
؛ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدي مّرم الصوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 07ص 0؛ا
ؿػػػايّػ الّػػػالم ص95الؾػػػامّة ص
 
؛الؾػػػٍاح لٔؼ 02؛ٝماؿ الًػػػب الممػػػػي ص003؛ٍٝرثٞ ٚػػػامٍس ا
ؿػػػػػػػػػػػػػػػايّػ الٍّهاهّػػػػػػػػػػػػػػػة ص029ِفػػػػػػػػػػػػػػػجار ص

 
لٌػػػػػػػػػػػػػػػة واال
ث
؛زّؾػػػػػػػػػػػػػػػٜا ٝارج الصٜاِػػػػػػػػػػػػػػػات 23؛ٍّٓراهع اال
ؿايّػ ص015الٍٗلٜلٍرِة ص

 
 .90؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال
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هٌػا المظلٍٚػات الٍشّػعن الجػُ ثٙػعر ان 
 
اهت الدّابّن مٙعؿة ُٖ ِبادثػي ال اإلٓػِ٘ ٝو
طػن ٖٙػع ِدػػ ثظلُ زلعًا.

 
وٚع اؿجمػ ثٙػعِؽ الػي الًػب االٓػِٙػُ شجػَ الّمػٍر المجػا
وان ِلَ اخار مّبػع اؿػٜلّبٍّس الػغي ٍػٞ ٚا مػا شجػَ ُٖ ٚػِة دوما الٍاّٚة قماؿ لب
شايػػت بػػي مّبػػٍدات مؾػػاِعن بعء مػػن زوزجػػي اِبّػػٍن الٙػػػن الػابػػُ المّادي.
 
وٚػػع ا
هربت لي ولعِن ًما بٍدالّػٍِس)
 
( الغِن Machaon( ومظاوون)Podiliriusالجُ ا

ٝاهػػػػػا مػػػػػاًػِن ٖػػػػػُ الًػػػػػب ٝمٌػػػػػارن والػػػػػعًما.ومن بوػػػػػات اؿػػػػػٜلّبٍّس إلٌػػػػػات ًػػػػػن 
اهت ثٙػػٍ  بجٔغِػػة الدّػػابّن المٙعؿػػة الجػػُ ٝاهػػت Hygieiaًّراِػػا) ()ربػػة المػػصة ٝو
طػن ُٖٗ  ثٙػٍ  بمّرػؼات الّػػاج(

 
وٚػع اؿػجمػ ثٙػػعِؽ ًػغى االلٌػة شجػػَ الّمػٍر المجػػا
الٙػػػن الظػػامؽ المػػّادي ثػػم اهفػػاء شمػػا  طػػارج اؿػػٍار معِوػػة دبؾػػُ ٖػج)ّٚمػػػِة 
ٗؾّٗؾػاء ثمدػٞ الٌػة المػصة الرعِعن( ورمم الٙؾم البارد مػن الصمػا  واِّػع ثبلًّػي ب
خّػ ذا ()ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػٗاء وربما ٝػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌا Iasoوِاؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ)ًّراِا.

 
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

و الػػػػعواء لٜػػػػٞ داء( وأِٞ.وٚػػػػع Panaceaؿػػػػٍمػي( وبواّٝا)
 
()ربػػػػة الّػػػػاج الّػػػػا  ا

ٝما  لٌا 
 
ارثبى بي ثّلّؾٍٗرس الػوح الصارؿة للوٙاًة والغي ِمدٞ مػثعِا زبة دون ا
ول ٛ الغِن اؿ
 
س وًٍ زي ا
 
شّاها بفٜٞ ًٓاء را

 
جػدوا ِاّٖجٌم.وِمدٞ اؿٜلّبٍّس ا
طػػػػ ًػػػٍ بّػػػان)
 
يلػػػ٘ ِلّػػػي اؿػػػم ا ػ اهػػػي ٚػػػع ا  ّٖػػػٍان ومن الرػػػعِػ بالػػػٝغ

 
و Paeanا

 
( ا

و بّاهٍس(Paeonبٍّن)
 
ي المّالذ ا

 
بٍللٍ ا
 
بّي ا
 
يل٘ ِلَ ا
 
- وًٍ ذات االؿم الغي ا
 .(0)الفاُٖ

لظػػٍر 511( ِلُ الجػارِض الٍّهػػاهُ ص0                                                 
 
ؿػايّػ ج؛ا
 
؛ِبػػٍدي مّرم الصوػػارات 50-53 ص0ي مّرم اال
ؿػػػػػػايّػ الّػػػػػػالم ص912  507الؾػػػػػػامّة ص

 
؛ 02؛ٝماؿ الًػػػػػػب الممػػػػػػػي ص091؛ٍٝرثٞ ٚػػػػػػامٍس ا
ؿػػػايّػ الٍّهاهّػػػة ص
 
لٌػػػة واال
ث
ؿػػػايّػ ص025-020  23ٍّٓراهع اال

 
  97؛قػػػابّػو وًوػػػعرِٜؽ مّرم اال

ؿايّػ ص000  051
 
 .551؛البّعِٞ ؿصػ اال
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 (اؿنلّ ٍّس)
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لٌػة المػثبًػة بالًػب الػي ِػعَِ ارِؾػجٍس ٖػُ م
ث
وًٙػة خّؾػالُ وّٚػٞ ومن اال

وهّػػػػػػؼ ان اإللٌػػػػػة .(0)ان الٙوًػػػػػٍر طّػػػػػػون رباى وٚػػػػػع ثّلػػػػػم ٖوػػػػػٍن الػػػػػعواء والّػاٖػػػػػة
ثٍن 
 
رض( ذات ارثبػػػػػػاط بالًػػػػػػب إذ ٝػػػػػػان المػهػػػػػػَ ٖػػػػػػُ معِوػػػػػػة بػػػػػػاثػاس ِػػػػػػا

 
ٓاِػػػػػػا)اال
 ّٝػػػٕ ؿػػػٙى .(5)الؿجفػػػارثٌا

 
ؿػػػًٍرن هٙػػػػا
 
خّوػػػا ثلّػػػب دورا إلٌػػػة المػػػصة ُٖٗ ا
 
اهػػػت ا ٝو
خوػػػاء بوػػػاء ال
 
بػوبّلّػػػا وثّػض لظًػػػػ المٍت لػػػٍال ان قػػػٗجي المّمػػػاري مّوؾػػػّٜلّؽ ا
ي الفاّٖة
 
خّوا بإِراز ولٌغا ؿمّت بالٌاِرّا ا
 
اهػت الػبػة ارثمػّؽ).(5)ا ( Artemisٝو

لػػػػػٞ ِّوػػػػػُ ؿػػػػػلّم  مػػػػػن اإللٌػػػػػات المػثبًػػػػػات
 
بالًب وربمػػػػػا اؿػػػػػمٌا مفػػػػػج٘ مػػػػػن ا
مػاض".وبؾػػػػبب ارثبايٌػػػػا 
 
ومّاَٖ الػػػغي ِرّػػػػٞ مػػػػن ارثمػػػػّؽ ثلػػػٛ:"الجُ ثفػػػػُٗ اال
يٗػػػاؿ بػػػالٙمػ ٖٙػػػػع ٝاهػػػ

 
ثٌّن ت ثفػػػػػؼ ِلػػػػَ والدن اال

 
ٌُٖ ثؾػػػػاِع الوؾػػػٍن ِوػػػػعما ِػػػػا
( Eileithyia.ٝػغلٛ الػبػة اِلّدّػا)(9)المظاض وِّؼ، إلٌّػا إهٌػا موصػت الًػب للبفػػ
.وُٖ وًّػػػا وًػػُ مػػن إلٌػػات الٍالدن ثؾػػاِع الوؾػػاء ِوػػع الٍهػػُ زووسابوػػة اإللٌػػّن 
زمػػان
 
اهجا البعا ّػػة مػػن الجػػارِض الٍّهػػاهُ ٝػػان ًوػػاؾ اخوجػػان ثػػع اال ِّان بٌػػغا االؿػػم ٝو
ي يٗػػػػٞ إال إذا ٝاهجػػػػا ابوجػػػػا 

 
ان ِلػػػػَ والدن الوؾػػػػاء وال ِمٜػػػػن ان ٍِلػػػػع ا ًّػػػػػا وثفػػػػٖػ
طّػػػا اهػػعمرجا مػػُ بّوػػٌما 
 
  ان ثرػػع الػاشػػة مػػن دوهٌن.وا
 
ي ا
 
شاهػػػات وال ِمٜػػن ال

اهت ثمٍر ٓالبا وًػُ راّٝػة وًٍ وهػُ ِّجٙػع  لٌة الٍالدن.ٝو
ث
ُٖ قظمّة واشعن ًُ ا
طػػػ، ثٙػػٍ  بإِمػػاءن اهػػي ِؾػػاِع ِلػػَ ال

 
ٍالدن وثصمػػٞ مفػػّا رمؼ الوٍر بّومػػا بالّػػع اال

.واقػػػػجٌػت اإللٌػػػػة ًّػػػػػا مدػػػػٞ ابوجٌػػػػا اِلّدّػػػػا والػبػػػػات ارثمػػػػّؽ وًّٜػػػػاثُ (2)الجفػػػػرُّ
بمؾػػاِعن الوؾػػاء ِوػػع الػػػٍالدن وان ًػػغا الجمػػازج بػػّن وٍّٗجػػػُ الػػػبجّن ًّػػػا وابوجٌػػػا 
لت لوٗؾٌا اطجماص ابوجٌػا زّلت باشح ِٗجػض إما ان ًّػا بٍلٌٗا ربة ٝبػ، اهجص

لػا لػاشبة ًػغا االطجمػاص 
 
و إهٌػا ٝاهػت ا
 
الػبة المػٔػ، ٖمػارت ًػُ ربػة الػٍالدن ا

مػػ ِػعت 
 
ِا ٝػان اال
 
خم الًوّت ربة لػّٔػن مؾػجٙلة وٌِػع إلٌّػا بٌػغا االطجمػاص وا

لٌة وا0                                                 
ث
ؿايّػ الٍّهاهّة ص( ٍّٓراهع اال
 
 .093ال
 .53( الممعر هٗؾي ص5
 .21( الممعر هٗؾي ص5
ؿػػػػػػػايّػ ج00( روز العِاهػػػػػػػة الٍّهاهّػػػػػػػة ص9

 
لظػػػػػػػٍري مّرم اال
 
ؿػػػػػػػايّػ 50 ص0؛ا

 
لٌػػػػػػػة واال
ث
؛ٍّٓراهع اال

ؿايّػ ص10الٍّهاهّة ص
 
 .97؛قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

لظػٍري 500؛ِلُ الجػارِض الٍّهػاهُ ص51( روز العِاهػة الٍّهاهّػة ص2
 
ؿػػايّػ ج؛ا
 
؛ 50 ص0 مّرم اال
ؿايّػ الٍّهاهّة ص
 
لٌة واال
ث
 .020ٍّٓراهع اال
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و ربػػػة ٚابلػػػة ثّػػػّن الوؾػػػاء ِوػػػع 
 
ي مدلٌػػػا ربػػػة للػػػٍالدن ا
 
ًّػػػػا لػػػوٍا البوجٌػػػا اِلّدّػػػا ا
 .(5)ٝاهت الػبة اٖػودِت من إلٌات االهراب لع، االٓػًِ٘غا و .(0)الٍهُ

ػػػػة  ؿػػػػػار مّٖػ
 
لٌػػػػة ٖػػػػُ بػػػػاد اإلٓػِػػػػ٘ ًػػػػُ الٍشّػػػػعن المالٜػػػػة ال

ث
لػػػػم ثٜػػػػن اال

طػػػ، مػػن الٙػػٍ، المالٜػػة للمّػػارؼ الًبّػػة وموٌػػا مػػا 
 
لػػواؼ ا
 
الًب بػػٞ ٝػػان ًوػػاؾ ا

ن ٖػػػػػػػػػُ الجٙالّػػػػػػػػػع اإلٓػِّٙػػػػػػػػػة بالصٍرِػػػػػػػػػات وموٌن شٍرِػػػػػػػػػة الربػػػػػػػػػٞ وثػػػػػػػػػعَِ  ِّػػػػػػػػػٖػ
ِفػػػاب الًبّػػػة الازمػػػة Oenonêاوِوػػػٍهُ)

 
ػػػة ٝاملػػػة برمّػػػُ اال ( الجػػػُ ٝاهػػػت ذا مّٖػ
ٍاثُ ِؾػٜن الٌٜػٍؼ ًوػاؾ الصٍرِػة الّدّػا الجػُ لػومن الصٍرِات ال.(5)لمعاوان الرػوح
لٌػة بمػثبػة .(9)ثّػّن الصٍامػٞ وٚػت الٍهػُ

ث
وًوػاؾ شٍرِػات المّاى وِػعًن الػبّن ا
ػػن إلٌػػات يّبػػات ِفػػّٗن المػهػػَ بًػػاؿابّػػن وارثػػبى .(2)مجعهّػػة ٝو
 
ؿػػًٍرِّن ال
 
 اال
ػػػٞ الػػػغي ٝػػػان ِجمجػػػُ بٙػػػٍ، يبّػػػة  ٝػػػان ِؾجصوػػػػ ٖػػػُ شالػػػة  إذبالًػػػب ومػػػوٌم ًٚػ

وب ػػػة
 
 ُٖ شػػػّن ان بّػػػن الّوػػػابُّ الفػػػاّٖة ٖػػػُ ًّمّػػػػا وخػمػػػٍبّلُ ٝاهػػػت مٙعؿػػػة اال
 .(7)إلّيبالوؾبة 
لٌػػػة مظجمػػػة بالفػػػٗاء  الػومػػػانلػػػع، 
ث
ِوػػػا ا
 
لٌػػػة الػوماهّػػػة ا

ث
ٖٙع ِػػػع ٝبّػػػػ اال
 
 
لٌػػػػة الفػػػػٗاء زػػػػٍبّجػ ٖػػػػُ الٙػػػػػون المجػػػػا

ث
طػن مػػػػن ثػػػػارِض اإلمبػايٍرِػػػػة الػوماهّػػػػة مػػػػن ا

( ِػن الظالػّة الفػٗا ّة لجمدػػاؿ  502-501لٜاثػب الػومػاهُ اوؿػػاهٍّس)وِجصػعث ا
لٜػٍن)
 
ثمدػاؿ اإللػي زٍؼ)زػٍبّجػ( البارشػة وقػّػ  (Alconالػب زٍبّجػ:"لٙػع لمػؽ ا
خّػ الًبّب..."
 
مػن لػي زػٍبّجػ زوزػة اإل ( Junoٚع ٝاهت الػبة االًِالّة زٍهٍ)و.(1)بجا

ؿما ٌا الّعِعن زٍهٍ لٍؿّوا
 
يٗاؿ ومن ا
 
الجػُ ثٙػٍ   (Juno Lucina)إلٌات والدن اال
طّػػػن مػػن َِػػا  الػهػػُّ وثٍٙيبصماِػػة الؼوزػػة الصامػػٞ 

 
ت ٖػػُ ًػػغى المػػٗة اال  وِٖػ

يٗاؿ ٝػػان مػػن (Juno Ossipagoباؿػػم زٍهػػٍ اوؿػػّبآٍ)
 
ػػا إلٌػػة والدن اال .وباِجباًر
هٙػػغت الًبّّػػُ ان ثجوػػػع إلٌّػػا الؼوزػػ

 
اهػػت زٍهػػٍ لٍؿػػّوا ًػػُ الجػػُ ا ات الّاٚػات ٝو

 .577( ِلُ الجارِض الٍّهاهُ ص0                                                 
 .000( ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص5
 .0؛وارهػ اإلٓػِ٘ ص952( ِلُ الجارِض الٍّهاهُ ص5
ض ثػػػػػػػػػاِر( زػػػػػػػػػٍن رِجفػػػػػػػػػارد خػوهٌّػػػػػػػػػٞ بٍالر "العِاهػػػػػػػػػة الٍّهاهّػػػػػػػػػة:هَػن ِامػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػٍِة:9

دِان
 
 .05 ص5( ج5112 ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة ال
ؿايّػ الٍّهاهّة ص2
 
لٌة واال
ث
 .050( ٍّٓراهع اال
 .070( الممعر هٗؾي ص7
شمع اإللي زووس ص1
 
 .527( اال
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لػػػػابجٌن بّػػػػع 
 
هؾػػػػاء الؾػػػػابّّن)إشع، الٙبا ػػػػٞ االًِالّػػػػة( مػػػػن ٝارخػػػػة الّٙػػػػم الجػػػػُ ا
ِوا زٍهٍ مارثّالّؽ وًُ إلٌػة الػٍالدن 
 
ؿما ٌا ا
 
اطجًاٌٖن من ٚبٞ رومٍلٍس.ومن ا
ِوػػػػا وزٍهٍ ؿٍؿػػػػبّجا
 
اهػػػػت شامّػػػػة الػػػػٍالدات (Juno Sospita)ا اهػػػػت ثجلٙػػػػَ  ٝو ٝو
.وثمػػٍر زٍهػػٍ لٍؿػػّوا وًػػُ ثصمػػٞ يٗػػا بػػّن ٌػػاالت شػػارن ِوػػع المظػػاض والٍالدنابج

ػن  .(0)ذراٌِّا وِرلؽ يٗان ِوع ٚعمٌّا ٝما ثمدٞ مُ يٗٞ بغراٌِّا  وبّعًا ًز

 
 )الػبة زٍهٍ(

 
بٍّس( گٍالومػػن مّبػػٍدات الًػػب الػوماهّػػة اؿٜلّبٍّس)ؿػػمُ ٖػػُ رومػػا اؿػػ
وِبػعو .(5)لمػّاد للػجظلك مػن الًػاٍِنٚبٞ ا 505الغي دطلت ِبادثي إلَ روما ِا  

ؿػػػػػػػايّػ ج0                                                 
 
لظػػػػػػػٍري مّرم اال
 
ؿػػػػػػػايّػ الػوماهّػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػم552 ص0( ا

 
لٌػػػػػػػة واال
ث
ن ؛ؼ.ٍّٓراهع "اال

دِػػػػػػػػػػػػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػػػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػػػعِن للوفػػػػػػػػػػػػػػػػ والجٍزِػػػػػػػػػػػػػػػُ 
 
مٍؿػػػػػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض اال
 .501 ص5( ج5112والجػزمة 
 .551-553( شٍ شادخة دطٍؿ اؿٜلّبٍّس الٍّهاهُ إلَ روما اهَػ:اوّٖع مؾض الٜا وات ص5
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لٌػػة اإلٓػِّٙػػة المظجمػػة بالًػػب ٚػػع دطلػػت رومػػا بّػػع ان اؿػػجٍلَ الػومػػان ِلػػَ  إن
ث
اال

ػػان ال ِػػؼاؿ  بٍللٍ ٝو
 
ّٚمػػت ٖػػُ رومػػا ِبػػادن ا
 
المػػعن اإلٓػِّٙػػة ٖػػُ زوػػٍبُ اًِالّا لػػغا ا

بٍللٍ مظجما بالفٗاء مػن
 
 ِعَِ وٚج غ باؿم مّعٍِٜس وٚع زّٞ الػومان من اإللي ا

رهػا ِلػَ 
 
وب ة خم ابوي اؿٜلّبٍّس الغي ٝان الي الًب وٚع طمك الػومػان لػي ا

 
اال

زؼِػن لّٔػن مٙابٞ ؿٍؽ الدّػان ولاروا ِوٙلٍن الّبّع الممابّن إلَ ًواؾ شّح 
ػػػغلٛ ِبػػعت الػبػػػة اِلّدّػػػا الٍّهاهّػػة ثصػػػت اؿػػػم .(0)بٍّسگٍالِّجوػػُ بٌػػػم اإللػػي اؿػػػ ٝو
اهػػت الػبػػة دِاهػػا(5)لٍزّوػػا ِوػػع الػومػػان ثؾػػاِع الوؾػػاء  اًِالّػػة للٔابػػاتوًػػُ إلٌػػة  .ٝو
.ومػػػن المّبػػػٍدات (5) وِجوػػػػع إلٌّػػػا الوؾػػػٍن مػػػن ازػػػٞ الصمػػػِٞلػػػَ الػػػٍالدن الؾٌلة
طػِات اِرّػِا)
 
( الجُ ٚعمت لٌا الوؾٍن الٙػابّن من ازٞ ثؾػٌّٞ الػٍالدن Egeriaاال
ِوػا
 
اهػت الػبػة ؿػالٍس)(9)ا اًّة وٚػع ثٍشػع مػُ الػبػSalus.ٝو ة ( ثرؾػع المػصة والٖػ
 .(2)ٚبٞ المّاد 515 وٚع قّع لٌا مّبع ُٖ روما ِا  الٍّهاهّة ًّراِا
لٌػػة للفػػٗاء مػػوٌم ٝمػػا ِٙػػٍؿ ٍِلّػػٍس ّٚمػػػ  الؾػػلتلػػع، 

ث
وربػػا الٔػبّػػة ا
 
ٖػػُ ا

بٍللػػػػػٍ( الػػػػػغي ًِػػػػػػد 
 
لؾػػػػػلجُ مػػػػػابٍهٍس باإللػػػػػي ا
 
بٍللٍ)يػػػػػاب٘ الػومػػػػػان اإللػػػػػي ا
 
اإللػػػػػي ا
مػاض
 
 .(7)اال
  المػػػّنٖػػػُ 

 
اهت ارثػػػبى الًػػػب بػػػالٍٙ، اإللٌّػػػة واال ؿػػػًٍرِّن ٝو
 
بًػػػاؿ اال

ِوػػا قػػّوPi-hsia-yuan-chunْثفػػٍن)-ِػػٍان-ًؾػػّا-اإللٌػػة بػػُ
 
  -( وثؾػػمَ ا
 
مػػٍ اال
يٗاؿ وثفػؼ ِلَ الٍالدن ولٌػا ِػعن مّاوهػات موٌػا ؿػّعن 

 
المٙعؿة ثصمُ الوؾاء واال

طػػػ، وٍّٗجٌػػا 
 
يٗػػاؿ مػػن الّػػّن الفػِػن وؿػػّعن ا
 
الػؤِػػة الرّػػعن الجػػُ ثصػػاٌٖ ِلػػَ اال
يٗاؿ.ولٌػغى
 
ًػة إلٌػة موػاٍػن ٖػُ  ثٍلّع اال مّػػن الّٔػٍ  المٚػ

 
اإللٌػة الجػُ مّوػَ اؿػمٌا ا
يلػ٘ ِلٌّػػا لٙػب ؿػاهْ-العِاهػة البٍذِػة ٖػُ قػظك اإللٌػػة ٝػٍان
 
-هّػػاهْ-ثػؼو -هُ وٚػع ا

ػػػن  يٗػػاؿ وثٌَػ ِػػادن ٖػػُ الٗػػن وًػػُ ثرلػػؽ ِلػػَ ًز
 
ي الؾػػّعن الجػػُ ثٍلػػع اال
 
هّػػاهْ ا

لٌة والعِاهات ص0                                                 
ث
ؿػار اال
 
 .21( مٍّٔلّٗؾُٜ ا
ؿايّػ الّالم ص5
 
ؿايّػ ص؛091( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا

 
 .50قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

؛مّفػػّٞ ٓػاهت "العِاهػػة الػوماهّػػة:هَػن 010؛الؾػػٍاح لٔؼ ِفػػجار ص19( ٖػِؼر الٔمػػن الػػغًبُ ص5
دِػانِامة" بصح هػمن مٍؿػٍِة:

 
ض ال  ثصػِػ:ٖػػاس الؾٍاح )دمفػ٘:دار ِػاء الػعِن للوفػػ والجٍزِػُ ثػاِر
 .515 ص5( ج5112والجػزمة 
 .13( ٖػِؼر الٔمن الغًبُ ص9
ؿايّػ ص2

 
 .512؛ ٓػاهت العِاهة الػوماهّة ص551( قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

لٌة والعِاهات ص7
ث
ؿػار اال
 
 .73-71( مٍّٔلّٗؾُٜ ا
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ٌا وإللٌػة الظمػػٍبة لػٍثؽ مػثعِػة طمػػارا ابػّن اللػٍن وًػػُ ثصجوػن يٗػا بػػّن ذراِّ
مػاض-ٍٝان

 
 .(0)هُ طبػن ُٖ مّالرة زمُّ اال

 
 (ثفٍن-ٍِان-ًؾّا-بُ)

 
ؿػػايّػ المػػّوّة ِػػن قػػّن
 
ٚبػػٞ المػػّاد(  5703-5353هٍهػػْ)-وثجصػػعث اال

ؿػػًٍري وّٚٞ اهػػي ِلػػم المػػّوّّن ٖػػن الؼراِػػة واٝػجفػػٕ ٍٖا ػػع 
 
وًػػٍ شػػاٝم المػػّن اال

دوِػػة وّٚٞ اهػػي اٝػجفػػٕ ٖػػُ ِػػٍ  واشػػع ؿػػبّّن هبجػػة 
 
اٝػجفػػٕ الؾػػمٍ   اؿػػامة ٝماال

هػػػػي ِػػػػن يػِػػػػ٘ ززػػػػاج ٖػػػػُ زػػػػعار مّعثػػػػي اؿػػػػجًاع ان ِػاٚػػػػب ًوػػػػم 
 
الموػػػػادن لٌا ال

ؿايّػ ج0                                                 
 
لظٍري مّرم اال
 
 .030-033 ص0( ا
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دوِػة ال ِػؼاؿ ّٚػع االؿػجّماؿ شجػَ ٍِموػا ً
 
غا.وثجصػعث الوباثات.ومن خم زمُ ٝػجاب ا
دبّػػة اهػػي 
 
ِفػػابالجٙالّػػع اال

 
.وٖػػُ (0)ٚػػع مػػات ِوػػع ّٚامػػي بػػإزػاء ثرػػارب ِلػػَ هٗؾػػي باال

ػان.(5)إلَ ان رب الفمؽ ؿػٍرِا ٝػان ِّػؼ، إلّػي قػٗاء المػهػَالٌوع ثفّػ الجٙالّع   ٝو
مػػان المػػعٍِان اقػػّٗوُ ِ دِػػان وٍّٗػػة الموٙػػغِن الٜػػٍهّّن  اإللٌػػان
 
ِرٍبػػان  إذالجٍا
ِوػا  الؾماء

 
بة وِمعان ِع الٍّن لٜٞ إهؾان ُِٙ ُٖ شالة لّبة.ٝما ِ دِػان ا ُٖ مٝػ
ًٍّن مٌمػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػعاوِّن اإللٌّػػػػػػػػػػػػػّن اللػػػػػػػػػػػػػغِن ِؾػػػػػػػػػػػػػاِعان المػهػػػػػػػػػػػػػَ والمفػػػػػػػػػػػػػ
والّازؼِن ّّّٖعان البمػ لمػن ٖٙػعى بػٞ ان لٌمػا الٙػعرن شجػَ ِلػَ درء المػٍت ِػن 

إلػػػػَ بٍذا ٝمػػػػا ًػػػػٍ الصػػػػاؿ مػػػػُ مػػػػاهُ ٖػػػػُ  ًػػػػغا وثوؾػػػػب الجٙالّػػػػع البٍذِػػػػة.(5)الوػػػػاس
ٚعرات ِلػَ قػٗاء المػض:"وشػاؿ ثٗفػُ وبػاء ما ٌَِػ)بٍذا(بمػٗجي هًػاس الماهٍِة 
و الّابػػػػانوٖػػػػُ .(9)قػػػػاؼ"

 
( إلٌػػػػا للًػػػػب O-kuni-nushiقػػػػُ)هٍ-ٝػػػػٍهُ-ٝػػػػان اإللػػػػي ا
ٍٍٝ ان ِؾاِعى ؿ ان الٙؼ  Suku-na-bi-koٍٝ)-بُ-ها-والؾصػ ٝو ( ًٍ اإللي الٙؼ  ٝو

ػان  ّن ٝو ان مػاًػا ٖػُ ٖوػٍن الًػب وًٍ ؿػّع الّاٖر ابن اإللٌة الموجرة المٙعؿة ٝو
و
 
دوِة وًٍ ِػاز  ا
 
مػػاض ٖػُ موًٙػة -ٝػٍهُ-طبّػا باال

 
هٍقػُ وٚاما ؿػٍِة بمّالرػة اال

 .(2)اِؼومٍ

ؿػػػػػػػايّػ الّػػػػػػػالم ص0                                                 
 
لؿ وزػػػػػػػي؛زٍزِػػػػػػػٕ ٝامبػػػػػػػٞ 009( ٍٝرثٞ ٚػػػػػػػامٍس ا

 
 ثػزمة:شؾػػػػػػػن ال طػػػػػػػو بػػػػػػػا

 .551( ص5115لٙػ )دمف٘:دار الٜلمة 
ؿايّػ الّالم ص5
 
 .35( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
لٌة والعِاهات ص5

ث
ؿػار اال
 
 .017( مٍّٔلّٗؾُٜ ا
ٍٝػػػػػػػػا 9 ٍّٝػػػػػػػٍ دِوػػػػػػػعو ّٝ  ثػزمػػػػػػػة:شاز  مالػػػػػػػٛ مصؾػػػػػػػػن )بٔعاد:دار الفػػػػػػػ ون الدٙاّٖػػػػػػػػة ثػػػػػػػػالّم بػػػػػػػػٍذا( ب
 .99( ص5113الّامة 
ؿايّػ ج2
 
لظٍري مّرم اال
 
ؿايّػ الّالم ص32 ص5( ا

 
 .005؛ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
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و)                                                 

 
 (هٍقُ-هٍهُ-ا
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( مػن المّبػٍدات المٌمػة ولػي Jizo bosatsuوِّػع المّبػٍد زّػؼو بٍؿاثؾػٍ)
يٗاؿ
 
ًمٌا ٝان ِؾٌٞ والدن اال
 
 .(0)ِعن وٍا ػٕ ا

 
 (زّؼو بٍؿاثؾٍ)

 
( والػلٌا مػن المػّن لٜوٌا ِبػعت Kishimojinوًواؾ الػبػة ّٝفػّمٍزن)
يٗػالٌن  ُٖ

 
مٌػات لفػٗاء ا
 
الّابان وِعت شامّة الوؾاء ِوع الٍالدن وثجوػػع إلٌّػا اال

لظٍري مّرم 0                                                 
 
ؿايّػ ج( ا
 
 .550 ص0اال
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( وًٍ مّبٍد واؿػُ Yakushi-Nyoraiهٍّراي)-.وًواؾ الي ِعَِ ِاٍٝقُ(0)المػهَ
االهجفػػػار ٖػػػُ الّابػػػان موػػػغ الٙػػػػن الدػػػامن المّادي وًػػػٍ اإللػػػي الفػػػاُٖ الػػػغي ٍِٚػػػٕ 
وب ة وِؾػػجًُّ ِلمػػي الؾػػًّػن ِلػػَ المػض 
 
وِمدػػٞ ِػػادن ًّ ػػة بػػٍذا ممؾػػٜا بّػػعى اال

دوِة
 
 .(5)ٚارورن لّٔػن ثصجٍي ِلَ ا

 
هٍّراي(-)ِاهٍقُ  

 .077 ص0( الممعر هٗؾي ج0                                                 
 .597 ص5( الممعر هٗؾي ج5
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وؿوُٖ بٍذِة المٌاِاها الجُ ٌٍػت ُٖ الٌوع ُٖ الٙػن 
 
و الدػاهُ المػّادي  اال
 
ا
ٍرِا والّابػان ٖػُ  واطػػخم اهجفػت بّع ذلٛ ُٖ المّن ٝو
 
الٙػػن الؾػادس المػّادي  ا
بػػٞ ًوػػاؾ مػػا   ُ ولّؽ البػػٍذا ٚػػع ٚػػعس ًوػػاؾ ٖصؾػػبٌَِػػػ البػػٍذا ٌّٖػػا ٜٝػػا ن الٌػػ
ٍن بػالبٍدًّؾاثٗات)وًم بٍذوات المؾجٙبٞ( لٌػة الًػب ِّٖػ
ث
.وٚع شٞ ً الء مصػٞ ا
ٚمػػػػػػػػػػػػػػَ ٌٖوػػػػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػٍذوات المؾػػػػػػػػػػػػػػجٙبٞ 

 
ٖػػػػػػػػػػػػػػُ شوػػػػػػػػػػػػػػارات الفػػػػػػػػػػػػػػػؽ اال
( Ti-Tsangثؾاهْ)-( ُٖ الٌوع الغي ِعَِ ُٖ المّن ثKshitgarbhaُٝفّجّٔاربا)
 الغي ٌِجم بمؾاِعن الوؾاء وًن ُٖ مون والدن الًٗٞ.( Jizoوُٖ الّابان زّؼو)

 
 (هفّجّؾاربا)
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مػػػػٞ( ومػػػػوٌم 
 
ي بػػػػٍذوات الجا
 
وًوػػػػاؾ ٖػػػػُ المٌاِاهػػػػا البػػػػٍذوات الػػػػعًّاهّّن)ا
ثبػػػػاع ٝػدّػػػػػون ٖػػػػُ الجبػػػػت Bhasiajiaguruبٌاؿػػػػّازّآٍرو)

 
ي بػػػػٍذا الفػػػػٗاء ولي ا
 
( ا
 .(0)والمّن والّابان
ى لػػع، المرجمّػػات ًوػػاؾ مّجٙػػعات مفػػابٌ الدكاـػػات ال عا ّػػةٖػػُ 

 
ة لمػػا هٙػػػا
ٖػِّٙة ثجصػعث ِػن اإللػي اِٗػا)Yorubaالصوارِة الٜبػ، ٖٙبّلة ٍِربا)
 
( وان Ifa( اال

رض لمؾػػػاِعن المػهػػَ والوؾػػػاء الصٍامػػٞ وثّلػػػّم البفػػػػ 
 
رؿػػلي إلػػػَ اال
 
َِػػػم ا
 
اإللػػي اال

 .(5)يػِٙة اؿجّماؿ العواء وّٚٞ ان اإللي اِٗا ٝان يبّبا ماًػا

 
 ٍِربا( )ثمداؿ رزو من ل ّلة

 .001-007( هٍس العِاهة البٍذِة ص0                                                 
لًػِصُ )دمفػػ٘:دار هّوػػٍ، للعراؿػػات والوفػػػ 5

 
ٖػِّٙة ثػزمة:شؾػػن ًّػػدم ا
 
ؿػػايّػ اال
 
( زّٗػػػي بارهعر اال
 .055-050( ص5111والجٍزُِ 
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ٖػِّٙا ِع اإللي ؿاٝارابػو)
 
( ًٍ الغي ِفُٗ Sakarabruوُٖ ّٓوّا ُٖ ٓػبُ ا
مػػاض
 
ٖػِّٙػػة ٖػُ ؿػّػالٍّن ثٙػػعس الربػاؿ (0)مػن اال

 
اهػػت ٚبّلػة مّوػعن اال وثّػػعًا  .ٝو
لٌػػػة 
ث
ؿػػػًٍرن إلػػػَ ان رزػػػا مػػػن الٙبّلػػػة يلػػػب ذات مػػػػن مػػػن الربػػػٞ الػػػغي  ا
 
وثفػػػّػ ا

اِػػة الوؾػػاء ٖػػُ والدثٌػػن وقػػٗاء  ٍٝػػٍرو ِوػػع (5)المػهػػَِٙعؿػػٍى ِر ػػان الػػي الؾػػماء م .ٝو
ٖػِّٙػػػا إلٌػػػا ًٍِٖػػػا ًِّػػػُ الصّػػػان والمًػػػػ وِػػػعاوي 

 
قػػػّب ًػِػػػٍ ٖػػػُ زوػػػٍب ٓػػػػب ا
( ًػػػٍ المػػػصة والًػػػب Iztiilton.وِوػػػع قػػػّب االزثّػػػٛ ٝػػػان اِؼثّّلجػػػٍن)(5)المػهػػػَ
يبػاء ًػم ٌٝوجػي ِوعًم 
 
ػان اال ًػ-.ٖػُ شػّن ٝػان ّٝوّػٛ(9)ٝو

 
( ًػٍ kinich-Ahau)اوا
 .(2)ان ِوع قّب شوارن الماِارب الًب والمعاو

 
ًاو(-)هّوّم

 
 ا

الن بّع 
 
نوا
 
مؾػس قػامٞ لًبّّػة  إزػػاءاؿجّػهوا مٌٗػٍ  المػػض البػع مػن  ا

 الّاج الؾصػي الغي مارؿجي المرجمّات الٙعِمة.
 

ؿايّػ ج0                                                 
 
لظٍري مّرم اال
 
 .72 ص5( ا
ٖػِّٙة ص( بارهعر 5
 
ؿايّػ اال
 
 .05-00اال
ؿايّػ الّالم ص5
 
 .551( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
ؿايّػ ص9

 
 .051( قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

 .091( الممعر هٗؾي ص2
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 الفمو الػابع
ة للػالج  الٍؿا و الؾصِػ
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 .الكػبان-المال   الجكٍى غالج للمػض.1
والمػػان ؛الجٙػػٍ، الٗػدِػػة ِػػاما مٌمػػا ٖػػُ الّاجٝاهػػت المػػان والٙػػػابّن و 

بػػاثٌم  بوا ػػي ِوػػالٍا بٍاؿػػًجٌا ٓر
 
ثٙػػٍ  بجٜػػػار بّػػن ٝلمػػات وزمػػٞ وهػػٌّا المرجمػػُ ال

طػػػ دِػػاء ويلػػب وقػػٍّر بوػػّٕ وإٚػار بٍزػػٍد ٝا وػػات
 
و ًػػُ بجّبّػػػ ا
 
لٌػػة ا
ث
 مػػن اال

ال  .والمػان ذات ّٚػٍد وقػػوط(0)ِلٍِة ثؾجًُّ ان ثٍٙ  بما ِّرؼ ِوي الٜا ن البا ػع
ِػزػػَ موٌػػا هٗػػُ إال إذا ثلّػػت ِلػػَ شؾػػب الٍٙاِػػع المٍهٍِة واإلهؾػػان ِّجٙػػع ثمػػا  
االِجٙػػاد اهػػي إذا ٚػػا  بجػدِػػع الٜلمػػات الظالػػة بٌػػا ٖاهػػي ؿّمػػٞ إلػػَ ٓاِاثػػي زػػػاء ًػػغا 

ان هٙجػػػػح ان المػػػان ثمدػػػٞ ثٍالػػػٞ ؿػػػصػي بػػػّن  وبوػػػاء ِلػػػَ ذلػػػٛ ِمٜػػػن.(5)الجػدِػػػع
قػبيالجُ ثصٜم الّالم والٍٜن وًُ ًوا ان زاز لوا الجّبّػػ  اإللٌّةوالٍٙ،  اإلهؾان

 
 ا

ِػػن يػِػػ٘ ثػدِػػع ٝلمػػات ثلػػٛ المػػان ذات  اإلهؾػػانالجػػُ ِؾػػجًُّ (5)بؾػػصػ الٜلمػػة
 نٖػػػاُٖٗ شالػػػة المػػػػض المّٗػػػٍؿ الؾػػػصػي ان ِػػػ خػ ِلػػػَ الٙػػػٍ، الّٗالػػػة ٖػػػُ الٜػػػٍن.

ػػػُ ِعِػػػي هػػػا ِػػػٍان وإلهؾػػػان ِٖػ
 
ا إلػػػَ إلٌػػػي لّصمّػػػي مػػػن ا اهت ًػػػغى اِر ٚػػػٍ، الفػػػػ ٝو

المػػػلٍات ثػاٌٖٙػػػا يٙػػػٍس مّّوػػػة ِلػػػَ الفػػػظك المػػػػِن ان ِٙػػػٍ  بٌػػػا مػػػن ازػػػٞ ان 
ثؾجرّب اإللٌة لماثي.وبا قٛ ٝاهت المػان ثٙػع  الػاشػة الوٗؾػّة للمػِن وٖػُ 
دان ّٖالػػة الؿػػجوٌاض الٌمػػة اإللٌّػػة
 
لٌػػة لٜػػُ  هٗػػؽ الٍٚػػت ٝاهػػت ا

ث
واؿػػجعرار ًِػػٕ اال
ماثؾارع إلهرػاد المػِن وإهٙػاذى مػن مصوجػي.
 
هػيالٙػبػان ٖػّمٜن ان ِّػػؼ  ا

 
ثٙػعِم  با

و بػػػاإلٓػاؽ قػػػُء هملٜػػػي
 
و بػػػالصػؽ ا
 
مػػػا بالٙجػػػٞ ا
 
و  إلرهػػػاء اإللي وًػػػغا الفػػػُء ِػػػعمػ ا

 
ا
و زامػػع مػػن ازػػٞ هٙلػػي مػػن ملّٜػػة البفػػػ إلػػَ ملّٜػػة الٙػػٍ، 

 
و إٖوػػاء قػػُء شػػُ ا
 
وًػػب ا
و 
 
مػػػٞ الػوشّػػة ا

 
ٍع ِلػػَ ا اإللٌّة.وابؾػػى قػػػٜٞ لػػي ًػػٍ الجٙػػػعمات والٌػػعاِا مػػن ٝػػػٞ هػػ

رواح.ّٖوػػعما ِٜفػػٕ 
 
و ّٓػػػ  اإلهؾػػانإرهػػاء اال

 
ان الٙػػٍ، ثجمػػػؼ بفػػٜٞ ّٓػػػ ِػػادي ا
و اؿػػجمالجٌا شّػػػح ال 
 
مووػػبى ٖاهػػي ِّمػػع إلػػَ ثٙػػعِم الٙػػػابّن مػػن ازػػٞ اؿجػهػػا ٌا ا
الؿجػهػػػػا ُ.وًٍ ِوػػػػ
 
هػػػػي ِؾػػػػجًُّ إطوػػػػاٌِا وًغا مػػػػا ِؾػػػػمَ بالٙػبػػػػان ا

 
عما ِّجٙػػػػع با
و الجّػٍِن 
 
ّٖالػي ِّمػع إلػَ ثٙػعِم الٙػػابّن بٙمػع الجٜػّٗػػ ا
 
آوب الٍٙ، الػوشّػة با

 .12( قلصت هصٍ هَػِة زعِعن ص0                                                 
 .11( الممعر هٗؾي ص5
خّػ بػالٍٙ، المصًّػة باإلهؾػان مػن ّٓػػ اؿػجظعا  يٙػ5ٍ

 
قػٜاؿ الجػا
 
س مّّوػة ( هٙمع بؾػصػ الٜلمػة ًوػا ٝاٖػة ا

ا وًوا هّع المان زؼء من  َ وًّٓػ إهما ِن يػِ٘ الٜلمة الموًلٙة من ٖم ٚا لٌا مدٞ اللّوة والجّاوِغ والٚػ
 ًغا الومى من الؾصػ.
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ػة إلّي وًػغا مػا  مٞ بان ِٗجس يػِٙا ثجعٖ٘ موي الٍٙ، الظاٚر
 
ّٖالي وربما ِا
 
ِن ؿٍء ا

ؿػار.والفػػػػٜٞ الّػػػػا  للٙػبػػػػان 
 
المجبػػػػُ ٖػػػػُ المّابػػػػع:ًٍ ان ِصوػػػػػ هػػػػعٍِى بٙػبػػػػان اال
ٖوػػاء المّبػػع شّػػح ِٙػػٍ  الٜػػاًن بجٙػػعِم ًػػغا الٙػبػػان لإللي.وٚػػع الموػػصُ ٚػباهػػي إلػػَ 
ؿػباب لجٙػعِم 
 
ِػن الفػٜػ .الجّبّػػ 5.الّبػادن 0الٙػبػان ًػُ:اٚجػاح الباشدٍن طمؾػة ا
 .(0).دِم الؾا  والممالصة2.ٝػٗارن ِن ذهب 9.المٙاِوة 5
ٝاهػػت المػػان مٍزٌػػة لإللػػي إلزالػػة ٓوػػبي وًُ ثٌػػعؼ  وادي الػاـػػعِنٖػػُ 
ؿػػاس 
 
مدلػػة ٝػدّػػػن ِػػن بفػػٜٞ ا

 
االِجػػػاؼ بػػاإلخم مػػن ازػػٞ اؿج مػػاؿ المػػػض وًوػػاؾ ا
ًػػغى الًػِٙة.والمػػلٍات الجػػُ ِٙػػعمٌا الفػػظك المػػػِن وثٌػػعؼ إلػػَ اؿػػجعرار ًِػػٕ 
مامػػػٛ لجصػػػاٝموُ 
 
زدػػٍ ا
 
لٌػػة مػػػن ازػػٞ موصػػػي الفػػػٗاء:"لٙع يػػالجوُ الوراؿػػػة واهُ ا

ث
اال

لػػػٞ المػػػػض الظبّػػػ
 
ح مػػػن وثمػػػعر ٚػارؾ شاٝموُ والػػػعر ٚػػػػارؾ ِلػػػَ إخمُ واؿجا

زؾػػػمُ ودمػػػػ الفػػػػ الػػػغي ٖػػػُ لصمُ وِوػػػاثُ شجَ إذا مػػػا زاؿ الفػػػػ ِػػػن زؾػػػعي 
ٚػٍ، ِلػَ رؤِػة هػٍرؾ"
 
ٍِػة إلػَ (5)ولصمُ وِواثُ ا )وًٍ گلگػامـ.وًوػاؾ لػان مٖػ

لػػػي بّػػػع وٖاثػػػي( زػػػاء ٌّٖػػػا:" ِمػػػاؿ بًٍلّػػػة وا 
 
ى  ملػػػٛ هؾػػػبت إلّػػػي ا

ث
اٚوػػػُ  گلگػػػامـا
لػػػػػػػػٞ البلػػػػػػػػٍ، مػػػػػػػػن زؾػػػػػػػػعي وابّػػػػػػػػع 
 
وزػػػػػػػػاع بصٜمػػػػػػػػُ والػػػػػػػػعر الٙػار اؿجا

 
ِوػػػػػػػػُ ا
ر، الوٍر.ٓوػػػب اإللػػػي 
 
الّوػػػات ولّظػج الفػػػػ الػػػغي ٖػػػُ زؾػػػعي وِوػػػاثُ ُٝ ا
شامُ زا ػن ورؤِاي قػِػن ق مُ وثٗاؤلُ موًػبان ولّؽ 

 
والواس اهمب ِلُ ا

ؿػػػُ وابّػػػع المػػػػض ِػػػن 
 
ًوػػػاؾ ٚػارات ثًبػػػ٘ الّػػػعؿ واإلهمػػػاؼ ايػد الٍزػػػُ مػػػن را

 لي:وُٖ لان خاهّة مٍزٌة الَ هٗؽ الملٛ الم .(5)زؾعي"
 "الابوُ ؿٍء لّجٛ ثمعر شٜما بمعدي
 وثلٌٗ بٙػار من ازلُ ان ؿازع امامٛ
 العر شٜما بمعدي وثلٌٗ ٚػار من ازلُ
 اهجؼع المػض الغي ًٍ ُٖ زؾعي
 .(9)ايػد ٝٞ ؿٍء].....["

دِان ص0                                                 
 
ٍّٝت مٙارهة اال ًم الظما ك الممّؼن للعِن ص50( ب
 
 .55-50؛هٍس ا

 .97( بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص5
 .55؛اهَػ للٍات مفابٌة ُٖ:الؾٍاح الػشمن والفًّان ص23-21صبٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة  ( 5
 .953 ص9( الفٍاؼ دٍِان االؿايّػ ج9
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 ٖػػػػُ لػػػػان 
 
قػػػػٍرباهّباؿ: "لمػػػػاذاوهٙػػػػػا
 
ِصػػػػّى بػػػػُ المػػػػػض وِػػػػغاب الٙلػػػػب  ال
لم...لٙع شوَ مػض الٙلػب ومػ
 
ٌِػا اإللي!ؿػلى والفٙاء واال

 
ػض الرؾػع ٚامجُ...هػعبت ا
هُ 
 
ٌِا اإللي لم ٚػرت ٝٞ ًغا ِلُ؟ا
 
ر، هٍرؾ! ا
 
لٌة ودِوُ ا
ث
ًغى ِلَ الغي ال ِظاؼ اال
لٌة"
ث
ثّغب ٝمن ال ِظاؼ اال
 
 .(0)ا

-ٝاهػػت المػػان ًػػُ بمدابػػة ثٍالػػٞ ؿػػصػي بػػّن اإلهؾػػان المػػػِن والظػػاي 
قبي المغهب وبّن ِالم اإللًٍّة الٔاهب الغي البع من الجؼل
 
ٕ لي لُٜ ِػهَ ٌُٖ ا
بؾصػ الٜلمة الجُ ِؾجظعمٌا الؾاشػ ولٜن ًوا ِجم ُٖ موػمار مػن الجػغلٞ الٍاهػس 
للٙػػػٍ، الجػػػُ ثصٜػػػػم الٍٜن وًوػػػاؾ ؿلؾػػػػة مػػػن المػػػلٍات الومٍذزّػػػػة الجػػػُ ثفػػػػٜٞ 
ًمّة المان ُٖ الفٗاء 
 
 وموٌا: معطٞ لٌٗم ا

 
 لال  الَ مػدوؾ -

 الٗة"ِا مػدوؾ الفراع الغي ٓوبي مدٞ ٓوب الّ
ب 
 
 رءوؼولٜن هّمجي ًُ هّمة ا
 دِا ُ لم ِؾجمُ إلّي اشع وًغا ما ِٗرّوُ
 لػطجُ لم ِرب ِلٌّا اشع وًغا ما ِّغبوُ
لبصت موًٍِا ِلَ هٗؾُ وِرٍزا 
 
ت ٚلبُ ٝٞ قراِجُ وا  ٖاٚر
 ؿّع الٍٙن مػدوؾ الي الػشمة
 بّن البفػ ِلَ ٝػدػثٌم
 ّٕٝ ِؾجًُّ الٍشّع ان ٌِٗم؟
ي إخم؟
 
بعا؟ الغي لم ِػثٜب ا
 
 الغي لم ِّؼؿ ا
 ومن ِؾجًُّ ان ٌِٗم مٙالع اإللي؟
ٍٞ بعون ثٙػب...
 
شاٌٖ ِلَ اشجػامُ وثّبعي وؿا
 
 ؿٍؼ ا
 ...هعؾ ارثٜبت زػما
 لٙع ثراوزت وطالٗت شعود شماِة اإللي
شؽ بٌا وًُ ثدٙلوُ
 
 آٗػ لُ ذهٍبُ ا
ِوا
 
 آٗػ لُ ثلٛ الجُ ازٌلٌا ا

 .025-025( شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص0                                                 
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 ولّٜن ٚلبٛ ّٓػ مٔجاظ ابع )موُ(
 وطٕٗ ذهبُامس إخمُ 
 هٍر ثػددي بعد ارثباُٝ
بُ
 
بُ وطًّ ة والع ا
 
 ان طًّ ة ا
مُ
 
  ا
 
مُ وا
 
 وطًّ ة ا

ٚػبا ُ البّّعِن
 
ٚػبا ُ المٙػبّن وا
 
 وا

ٞ من ِمت لُ بملة ٚػابة  ٝو
ؿٍء ممّػ؟
 
 ؿٍؼ لن ِجٙػبٍا ولّجٌم ِغًبٍا إلَ ا

 إذا ٝلموُ اإللي ٖاهي ؿٍؼ ًٌِػهُ وِوّٙوُ مدٞ زرع الٜاهٜاؿ
ِعهُ بّن ِعي 
 
 الٌُ الصامُ الوّٙجّنا

 وِوعًا ٖبالمان والعِاء والجٍؿٞ
بع
 
مامٛ إلَ اال
 
لؼ  هٗؾُ الؾٍٜن ا
 
 ؿٍؼ ا

يػاٖي
 
 ان قّب الٍين الغي ال ِصمَ ِعدى والغِن ِؾٜوٍن ِلَ ٝٞ ا
 ِؾمٍّن َِمجٛ...
لمُ
 
 امس إخمُ وبعد ا
لمُ
 
 ِا مػدوؾ الفراع بعد ا
لمُ
 
روا بعدي ا
 
ِجٌا الملٜة الٜبّػن ا
 
 ا
ٌِا اإللي 
 
لمُا

 
 هابٍ ذو االؿم الؾاشػ بعد ا
لمُ
 
ِجٌا الملٜة ثاقمّجٍ بعدي ا
 
 ا
ٌِا الفراع 
 
لمُ هػگاؿا
 
 بعد ا
لٌة ؿاٝوة الؾماء امصُ إخمُ
ث
ِجٌا اال
 
 ا

طًاء الجُ ال ثصمَ والجُ زّلجوُ مغهبا موغ يٍٗلجُ
 
 ان اال
 دمػٌِا ؿبُ مػات دمػٌِا
بُ الغي ولعهُ
 
 ولّٜن ٚلبٛ مدٞ ا
طػزجوُ
 
مُ الجُ ا
 
 للصّان طغي مٜاهٌا ومدٞ ٚلب ا

هفع َِمجٛ"
 
ٌِا الفراع مػدوؾ ؿٍؼ آوُ وا
 
الن ا
 
 .(0)وا

 .091-092 صبٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن( 0                                                 
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 لال  الَ غفجار -
 وِوٌن المػِن  ِصّا المّت "شّوما ثلّٙن هَػثٛ 

 ومن ٝان ثا ٌا ِرع ؿٍاء الؾبّٞ إذ ِػ، وزٌٛ
ها طادمٛ الجّب الموٌٛ
 
ها الغي دٍِثٛ ا
 
 ا

 اهَػي إلُ ِا ؿّعثُ واٚبلُ يلبُ
ماهة واؿمُّ لاثُ الُٙ ِلُ هَػثٛ
 
 با
زلُ
 
هٗاؿٛ ال
 
 اموصّوُ الػشمة ولجظمع ا

 الػشمة لرؾعي المػثّع الملُء باالهًػابات والٍٗهَ
ٍع والجفّٜات لم الملُء بالعم
 
 الػشمة لٙلبُ المجا
لُ الٙل٘ والٔامن والموًػب
 
 الػشمة لٗا

 الػشمة لبّجُ الغي ال هٍ  لي والمػثرٕ من الجفّٜات المجٜػرن
ػات! الػشمة لوٗؾُ ٍع والٖؼ  الؾٜػ، بالعم

ؿع الصاه٘
 
 ِلُ ٚلبٛ ًغا اال
 
 ِا ارهّوّجٍ  لٌّعا
 ولجػمٙوُ ِّواؾ  بًّٕ!
ل  بدٙة
 
 اهَػي إلُ بٍزي مجا

ر، هٍرؾ الؾايُ".
 
 ايػدي المؾاوئ من زؾعي لُٜ ا

لٌػػة 
ث
وًػػغا المػػػِن المّػػغب ال ًِػػاب الػشمػػة ٖٙػػى بػػٞ ِمػػٕ شالجػػي البا ؾػػة لّػػٞ اال

 ثػؽ ِلّي:
 ٍزة ثوٗظٌا الػِس الّاثّة"الجٍي مدٞ م

 ٚلبُ ًِّػ وِظٗ٘ برواشّي مدٞ يا ػ الؾمٍات
ٍح مدٞ شمامة لّٞ هٌار! ه
 
 ا
 إهوُ موًػح باّٝا بمػارن
 ُٖ االهجصاب هٗؾُ ملّ ة بالّغاب
ها ِا الٌُ وِا إلٌجُ
 
 ٖماذا ّٖلت ا

هُ ال اشجػ  الٌُ وإلٌجُ!
 
ا ِامٞ ٝو
 
ها ا
 
 ًا ا

 العمارّٖلُ )اهٙن( المػض والمعاع والظؾارن و
 ِلُ اؿجصٍذ الٌلُ والٜػاًّة والٔوب الًاٖس
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لٌة والبفػ!
ث
 الّٔن والصو٘ وٓوب اال

قٌػ ٚاثمة وؿوُ ِغاب
 
ِا  مَلمة وا
 
 لم اِػؼ ِا ؿّعثُ ؿٍ، ا
 لم اِػؼ ِا ؿّعثُ ؿٍ، ِٙاب واهًػاب وٍٖهَ
 ٖالمٍت ِمؾٛ بُ والفعن الٙمٍ،".
ػم اهػي ال  لػم الػغي ِّػاهُ موػي المػػِن وٓر
 
ما  ًػغا اال
 
ِّػػؼ ذهبػي إال اهػي ِػعرؾ ان ال وا

لٌػػػة  لػػػغا ًِلػػػب مػػػن الػبػػػة 
ث
مامػػػي للفػػػٗاء إال ان ِصمػػػٞ ِلػػػَ الٔٗػػػػان مػػػن اال

 
ؿػػػبّٞ ا
 ِفجار ان ثٔٗػ ذهٍبي وطًاِاى:
خامُ ومظالٗاثُ
ث
طًا ُ وا
 
 "شلُ ذهٍبُ وا
خامُ وثٙبلُ للٍاثُ
ث
 اهؾُ ا

 شًمُ ٍّٚدي وردي ِلُ الصػِة".
طّػإللي الفظمُ الغي ثػؾ المػِن ٖان شجَ ا

 
لٌة لُٜ ثّّعى إلّي: اال
ث
 ِبجٌٞ إلَ اال
مػؾ لّّع اإللي الٔاهب ّٖمبس لعِٙا
 
 "مػي با

لٌة ٝاهت بٔوبٌا ٚع ارثعت ِوُ"
ث
 .(0)ولجّع إلُ اال

 
وؿ للػبة غفجار الال  -

 
قٍر هالػ باؿ ال

 
 لملم ا

 "ِا ِفجار الؾّعن الجُ شمجٌا ًُ ان ثموس الصّان
رؽ الغي اِػ 
 
رِع ان اِػض ٝٞ اال
 
مامٛ ا
 
 ٖيا

ٍٚالُ الموٌٜة
 
لُٔ ؿمّٛ إلَ ا
 
 ا

لم
 
 لجٔٗػ هٗؾٛ لرؾعي المجا
ِجٌا الؾّعن الن ٚلب ِبعؾ
 
 اهَػي إلُ ا
لم لٍ اهٛ شٍلت وزٌٛ ِوي!".
 
 ِجا

قٍر هالػ باؿ مػا ٚػا  بػي مػن طػعمات لٌػغى اإللٌػة مػن لػواِة ثماخّلٌػا 
 
خم ِؾجّػض ا
 إلَ بواء مّابعًا ولٜوي ِجؾاءؿ
ًملجٛ إذن بماذا)هؾّجٛ(
 
 "بماذا ا
 شجَ زازِجوُ بالمػض؟".

المي المبجلَ بٌا يالبا من اإللٌة الٔٗػان والمؾاِعن:
ث
طّػا ٖان ًغا الملٛ ِفػح ا
 
 وا

 .511-517( البات المّجٙعات العِوّة ص0                                                 
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ِامٞ( ٝمن ال ِظفَ إلًٍّجٛ البجة
 
 ")ًا إهُ ا

 والظًّ ة؟
 
ٍٝن ُٖ الظًا
 
 ّٕٝ ال ا
م ٍٝهُ ٓوّا ها ثّؽ( دوما ٓر
 
 )ًا ا

زع( الػاشة
 
ها مصػو  من ٝٞ قُء)وال اؿجًُّ ان ا
 
 ا
ٍُٝ لّؽ لُ ؿٍ، الصػمان ِلَ  ِػقُ المل

 ال اٚػب الًّا  الغي بٍدي ثواولي...
 الفػاب الوّٗؽ الوػوري للصّان)ٚع ثّٔػ ِوعي( إلَ قػاب مػ
هاقّع الجُ ثواؿب )الملٍؾ(
 
بالُ بالّٙدارن واال
 
 بت ال ا

ن اإلشّاء ًا إهُ مصػو  ٝلّا )موي(!
 
 ومن الٗػح الغي ًٍ قا
م ٍٝهٌما ملّ جّن ب لٍان لٜوٌما ال ثػِان بّّعاِّواي ٓر
 
 اال
رض هصٍ الّلَ!
 
ٌّما من اال  وال ِؾّوُ من بّع ان اٖر
لم المجٍالٞ ِازموُ!
 
ّن ًغا اال ِجٌا الؾّعن ؿججٝػ
 
 إلَ مجَ ا

طاٖٛ
 
ها الغي ا
 
رؽ ا
 
قٍر هالػ باؿ المبجلَ باال
 
ها ا
 
 ا

 الغي امؾٛ شاقّة خٍب إلًٍّجٛ الغي ثٍؿٞ إلّٛ بٍلٗٛ ؿّعثُ
ثوػع إلَ إلًٍّجٛ!اهَػ إلُ ِا ؿّعثُ 
 
 ا
هٗاؿٛ
 
 ا
 
هت المٔجاٍة ٍٝهُ رشّمة ولجٌعا
 
 ا

 لّمٞ ٚلبٛ إلَ المٔٗػن ان ٝان ٓاهبا ِلُ!
 ايػدي مػهُ لجٜن طًّ جُ ُٖ هَػؾ يّٗٗة!
  ِا ؿّعثُ الٌعوء إلُ!لّوؼؿ من ٖمٛ

مّوا دوما
 
مّػؾ المٗوٞ الغي ٝان ا
 
 ِلَ ا
ي" قُٗٙ وايػدي اٚر
 
 .(0)ا

 
لٌة -

آ
لَ زمّع ال  لال  اإ
لٌػػػة  ِدػػػػ

ث
ٍِػػػة إلػػػَ ٝػػػٞ اال ِلٌّػػػا ٖػػػُ مٜػجبػػػة اقػػػٍرباهّباؿ وًُ ِبػػػارن ِػػػن لػػػان مٖػ
المّػػػوؼ موٌػػا لػػع، ٝاثػػب الوك وّٓػػػ المّػوؼ ًِلػػب موٌػػا ٓٗػػػان طًاِػػاى الجػػُ 

 ارثٜبٌا دون ٚمع وِن ّٓػ ِلم بٌا:

 .515-510( الممعر هٗؾي ص0                                                 
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 ٚلب الٌُ الٔاهب ِلُ
 
 "لٌّعا

ي  ولّػض ِوُ اإللي الغي ال اِٖػ
ٌا  ولجػض ِوُ اإللٌة الجُ ال اِٖػ
 لّػض ِوُ من اِػؼ من اإللي ومن ال اِػؼ
 لّػض ِوُ من اِػؼ من اإللٌات ومن ال اِػؼ
ٝلت يّاما شػمي الٌُ
 
 برٌٞ موُ ا

 برٌٞ موُ وي ت مٜاها شػمجي إلٌجُ
خامُ ِعِعن وطًاِاي َِّمة
ث
 ّٖا الٌُ ان ا

جي من ذهٍب  إهُ زاًٞ شٙا بما اٚجٖػ
 إهُ زاًٞ شٙا بما ارثٜبجي من طًاِا
 هَػ إلُ بٙلب ٓاهب ولٜن اإللي

 وإلٌجُ ُٖ ٓوبٌا ثؾببت ُٖ مػهُ
ي ي واإللي الغي ال اِٖػ  لٙع هاؿ موُ اإللي الغي اِٖػ
ٌا ٌا واإللٌة الجُ ال اِٖػ  وٚوت بّغابُ اإللٌة الجُ اِٖػ
 ايلب الٍّن وما من اشع ِمع إلُ الّع
 ابُٜ وما من اشع ٍِٙ  لُ ؿوعا
شعا
 
 اهعب وال ِؾمُ ٍِِلُ ا
مػي 
 
  ومّجٞ وِّواي ال ثبمػمٔلٍب ِلَ ا

ٌِا اإللي الػشّم ًغى هػاِجُ ٖالُ اهَػ
 
 ّٖا الٌُ ا

 اإلهؾان مظلٍؽ ٚالػ الجّٜٗػ ال ِّػؼ قّ 
 ال ِعري مجَ ِروُ شؾوة وال مجَ ِموُ إخما
رها
 
 ٖا ثًػح ِا ربُ ِبعؾ ًغا ا
 ًا ًٍ ِٔػؽ ُٖ ماء المؾجوُٙ ٖظغ بّعى
 وشٍؿ ؿّ ثي إلَ شؾوات
خا  الجُ ارث
ث
 ٜبٌا ثغروًا الػِاحدع اال



199 
 

ٌا ٝما ثوجؼع الّباءات"  .(0)واذًب بإِمالُ الؾّ ة اهجِؼ
ان ًػػغى المػػلٍات ثمدػػٞ لػػٍرن همٍذزّػػة لجوػػػع اإلهؾػػان إلػػَ الٙػػٍ، الّلّػػا  

الجػػُ ثصٜػػم الٜػػٍن ٌُٖ ثًّػػُ ٝػػٞ الجّلّػػٞ الػػغي ِمٜػػن ان هؾػػٍٚي مػػن ازػػٞ ٌٖػػم 
لٌػة المػعطٞ للّاج ٌٖػغى 
ث
المػلٍات الجػُ ِمٜػن ان لماذا ثمدػٞ المػان والجػغلٞ  لا

ٚؾػػػا  ثًّّوػػػا ثمػػػٍرات ٓوّػػػة ِػػػن ِٙلّػػػة ؿػػػٜان وادي 
 
هٙؾػػػم مٍهػػػٌٍِا إلػػػَ خاخػػػة ا

 المػػػِن المػػغهب إلػػَ إلٌػػي ِظايبػػي بجػػغلٞ مادشػػا 
 
وؿ ِلرػػا
 
الػاٖػػعِن ُٖٗ الٙؾػػم اال
هٌػا بػا   ٍٚثي

 
ًملجػي ال
 
ػجػي وا لٌػة إلهٙػاذى الجػُ ثٝػ
ث
وزبػوثػي مٍهػصا اهػي ٚػع اؿجمػػخ اال
ي إخػم ثرػاى اإللًٍّػة خم ِوجٙػٞ ٖػُ الٙؾػم قٛ ٓاهبة موػي شجػَ لػ
 
ٍ اهػي لػم ِػثٜػب ا
لٌػة مجرػاوزا ٝػٞ الصػعود
ث
ذهػب بصػ٘ اال
 
هػي ا
 
هادمػا ِلػَ ٝػٞ الػػغهٍب   الدػاهُ لّّجػػؼ با

الجُ ارثٜبٌا شجَ ثلٛ ّٓػ المٙمٍدن وًٍ ًوا ِمٌع لاهجٙاؿ إلػَ الٙؾػم الدالػح مػن 
لٌة ٝلٌػا ا
ث
ٍع المًػوح لًّلب من اال ن ثٔٗػػ الغهٍب لّجبػعد المان وًُ لب المٍه

لٌػة ٝػٞ طًاِػا ذلػٛ الفػظك المػغهب وبالجػالُ 
ث
لم ولن ِػجم ذلػٛ إال بػان ثػعمػ اال
 
اال

 المػِن ولّجمٜن من الٍّدن إلَ شماِة إلٌي الصامُ.
ولٜن لم ثٜن ًغى الومٍص ًُ ٝٞ ثمٍرات البابلّّن ِن الجٙػٍ، ٝؾػاح  

مػ إلػَ ا
 
شّان ٚع ِجراوز اال
 
مجوػاع البفػػ ِػن ثٙػعِؽ مٍزي هع المػض ُٖٗ بّن اال

لٌػػة ٝلٌػػا باؿػػجدواء مؾػػبب المػض وًػػغا ِجوػػس مػػن مًٙػػُ ذا يبّّػػة طالػػة ِػدهػػا 
ث
اال
 من ملصمة اثػاطاؿّؽ:
 "ٝان اثػاطاؿّؽ ِبلْ إلٌي اِوُٜ وِظايبي:
 ٖجس اثػاطاؿّؽ وطايب ؿّعى:
لٌة(ًٞ ؿٍّاللٍن
ث
ي اال
 
بع )ا

 
مػاض والٍباء ِلّوا إلَ اال
 
 ثؾلّى اال
ل  م طادمي اثػاطاؿّؽٖٗجس اِوُٜ ٖاى ٝو

لٍات ِالّة:
 
مػ ان ِّلن الموادون ُٖ الباد با
 
 لجا
لٌجٜم
 
 ال ثبرلٍا ا
 ال ثملٍا إللٌاثٜم
 بٞ اٚمعوا باب همجار

                                                 1)S.Langdon, Babylonian Penitential Psalms,(Paris,1927),PP.39-44; Ferris 
J.Stephens,"Prayer to Every Gods",In:ANET,( Princeton,1966),PP.391-392. 
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ّٕ من الظبؼ  واشوػوا مّٜم ٓر
 ولّلي ؿّؾػ بٙػابّن من يّا  الؾمؾم
ُ ِعى ِوٜم".  ّٖؾجصُ من ًعاِاٝم وِٖػ
مػى بي إلٌي ا
 
 ِوُٜ لغا هرع همجار:وبالّٗٞ ِوٗغ اثػاطاؿّؽ ما ا
 "ِؾجصُ من ٚػابّوٌم
ُ ِوٌم الٍباء"  .(0)وٖر

اثوس لوا بفٜٞ زّع ان لّؽ المان وشعًا ًُ الٙػادرن ان ثٍٚػٕ الؾػظى 
ِوػػػا   اإللٌػػػُ
 
خػػػػ الٗاِػػػٞ ٖػػػُ إهٌػػػاء المػػػػض بفػػػٜٞ  بػػػٞ الٙػبػػػان ا
 
الػػػغي ٝػػػان لػػػي اال

و ٝػٗارن ِن ذهب لُٜ
 
هصّة ٝػٗعِة ا
 
طػ، ِن ثٙعِم ا
 
ِجم  زغري وثجصعث همٍص ا
المي:
ث
 ثظلك المػِن من ا
ِٕ طادمٛ لّؾجًُّ ثمرّع ٚعرثٛ  "اق
ما  َِمجٛ
 
 لجؾجًُّ ٝٞ البلعان ان ثظفُ ا
 اٚبٞ ثٙعمجي وثٙبٞ ٝػٗارثي
 .(5)اٚبٞ ٖعِجُ واموصوُ الصّان"
رواح الفػػِػن مػوٌم ِّمػٞ  

 
ان الٜاًن الػغي ِٙػٍ  بّػاج المػهػَ ويػػد اال ٝو
ِوا ِلَ ثٙعِم الٙػػابّن مٙػوهػة باالب
 
ػان ًوػاؾ ٚػػابّن ا جٌػاالت من ازػٞ المػِن ٝو

و مػػن ذبّصػػة.ٌٖواؾ 
 
لٕ مػػن مػػٍاد بؾػػًّة ا
 
لٌػػة ثجػػا
ث
ٓغا ّػػة بؾػػًّة مٙعمػػة وزبػػات لا

ٚبٞ ٝٞ قُء الٙػبان الغي ِٙع  ِن الظًّ ة ٖالٙػبان ِظع  ٖٜػػن البػعِٞ وًواؾ 
هػػك ٍِهػػس ًػػغى الٜٗػن:"الصمػػٞ ًػػٍ البػػعِٞ ِػػن البفػػػِة لٙع ٚػػع  الصمػػٞ بػػعال ِػػن 

بػػػة شّاثي و بػػػة الصمػػػٞ بػػػعال ِػػػن ٚر س الػزٞ وٚػػػع  ٚر
 
س الصمػػػٞ بػػػعال ِػػػن را
 
ٚػػػع  را

:
 
طػ هٙػا
 
 الػزٞ وٚع  لعر الصمٞ بعال ِن لعر الػزٞ".وُٖ هك ا
ِى طوؼِػا بعال ِوٛ
 
 "ا
ِى لصمي بعال ِن لصمٛ
 
 ا

لٌة
ث
 ودمي بعال ِن دمٛ ولجٙبلٌا اال

-553؛باٚػ ملصمػػػػػػػة ٝلٜػػػػػػػامـ ص090-050؛ِلُ الًٍٖػػػػػػػان ص59( ِلػػػػػػػُ خم زػػػػػػػاء الًٍٖػػػػػػػان ص0                                                 
ؿايّػ ج550
 
 .33-31؛الٔاهمُ اثػاشؾّؽ ص525-521 ص5؛الفٍاؼ دٍِان اال
 .515بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص (5



211 
 

س ؿػِػى
 
 والٙلب الغي ؿجوّي ِلَ را
ل
ث
ًِي بعال ِن ٚلبي ولجٙبلي اال
 
 .(0)ٌة"ا
ٖالبػػػابلُ ِؾػػػجًُّ ان ِػػػجظلك مػػػن الفػػػػ بجٙػػػعِم شّػػػٍان ِػػػغبس ِوػػػع مٜػػػان  

المػػػػِن ٝغبّصػػػة.والٍاُٚ ان ذبّصػػػة الٜػٗػػػارن ال ًػػػعؼ لٌػػػا إال ثروػػػب اإلهؾػػػان هجػػػا ذ 
هػػصّة ثّوػػُ اؿػػجبعاؿ اإلهؾػػان 
 
لم واال
 
الٔوػػب اإللٌُ.وًػػغى الوجػػا ذ ًػػُ المػػػض واال
ػػان دور الٜػػاًن ًػػٍ الظػػاي  بالصٍّان. بّّػػة الوػػصّة وهٙػػٞ الػػعهؽ إلٌّػػا ثّػػعِٞ يٝو
 .(5)بّع ان ِجصػر موٌا المػِن

و الٍبػاء شؾػب بػٞ هّػػؼ اهػي 
 
لم ِٜن الٙػبان المٙع  للجظلك مػن المػػض ا
ن ِٙػعمن ٚػباهػا مػن ازػٞ اإلهرػاب وٚػع ِدػػ   ٌِػعؼ إلػَ إزالػة الّٙػم
 
ٖالوؾػاء ِمٜػن ا

ٍع مػن البػهػؼ وًػٍ بفػٜٞ ًػاؿ هٙػـ ِلّػي  ؿػًػِن مػن ِلَ اخػ ٖػِع من هٍِي ممو
خػػػ إلػػَ إلٌػػة 
 
ًػػعت ًػػغا اال
 
الٜػجابػػة المؾػػمارِة وِفػػّػ إلػػَ إن إشػػع، الوؾػػاء ال ثورػػب ا
ِوػػػا بٌػػػعؼ مؾػػػاِعثٌا ِلػػػػَ Šerua( المّػوٖػػػة باؿػػػم قػػػّػوا)Eruaالصمػػػٞ اِػػػػوا)

 
( ا

 .(5)الصمٞ
لٌػة ِػجم 
ث
شّان لم ِٜػن الٙػبػان المٙػع  لا
 
ػى ًوا ُٖ بّن اال ومن الرعِػ ٝذ
ٙػى وًػػغا ِجوػػس مػػن اشػع الومػػٍص الجوب ِػػة الػػغي بفػٜٞ ّٖلَ إهمػػا بفػػٜٞ رمػػؼي ٖ
، الوا م ُٖ الصلم ٝان 
 
لٌة ٖؾّؼوؿ ِصمٞ ؿلة بٌا ٍِٙؿ لػاشة:"إذا را

ث
ًعِة إلَ اال
قػػػار"
 
لٌػػة ٖػػُ الصلػػم ٝػٗػػّا بإهٙػػاذ (9)ِوػػي اؿػػجصٍاذ اال

ث
.ٌٖػػٞ ٝػػان ثٙػػعِم الٌعِػػة إلػػَ اال
  ان الجٗؾػػّػ ٝػػان ثوبّػػي المػػػِن بوػػػ 
 
ورن ثٙػػعِم المػػػِن مػػن الّٗارِػػت الفػػػِػن ا

لٌة ُٖ الٍاُٚ؟.
ث
 الٌعِة لا
رواح الفػِػن وُِٙ ٖػِؾػة المػػض ِجوػػع  

 
لم ِٜن الفظك الغي ثٌازمي اال
لٌة ٖصؾب
ث
رواح المػٍثَ مػن ِا لجػي الجػُ ثؾػجًُّ   إلَ اال

 
ِوا إلػَ ا
 
بٞ ٝان ِجوػع ا

زػػػعادي 
 
مػػػُ وا
 
بػػػُ وا
 
رواح ا
 
رواح ِا لجُ ِػػػا ا
 
إهٙػػػاذى إذ ثػػػػد ٖػػػُ إشػػػع، الجّاوِػػػغ:"ِا ا
 
 
طػػُ وا
 
ٚػػع  وا

 
ؿػػٗٞ ٝوػػت ا
 
هػػت مؾػػجٙػن ٖػػُ الّػػالم اال
 
ٚاربُ يالمػػا ا
 
ًلػػُ وا
 
ػػٞ ا طجػػُ ٝو

 .515الممعر هٗؾي ص (0                                                 
 .515-515 صالممعر هٗؾي( 5
 )بٔػػػػػػعاد:دار الصػِػػػػػػة شوػػػػػػار  الػػػػػػػػاؽ( بٌّرػػػػػػة طلّػػػػػػٞ إؿػػػػػػماِّٞ "الٜػجابة" بصح هػػػػػػمن مٍؿػػػػػػٍِة:5
 .559 ص0( ج0039للًباِة 
لبعري الًب ص9
 
 .91( ا
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برلػػٛ ُٚٗ 
 
وػػت ابػػغؿ الّواِػػة لػػٛ وا إلّػػٛ الٙػػػابّن الروا ؼِػػة واؿػػٜب لػػٛ الماء ٝو

مػػا  قػػمـ و 
 
ن ا
ث
ٖػػة بصُٙ لّجؾػػلم  گلگػػامـاال

 
واِػهػػُ ٚوػػّجُ واشمػػلُ ِلػػَ ٚػػػار را
ؿػػػػٗٞ الػػػػػوح الفػػػػِػن الجػػػػُ ٖػػػُ زؾعي و
 
ِمػػػػابُ ولّصػؿػػػػٌا همجػػػار وزِػػػػػ الّػػػالم اال

 
ا
ؿػػٗٞ شػاؿػػة ٍِٚػػة ولّموٌّػػا هّػػعو ر ػػّؽ بػػٍابُ الّػػالم 

 
هّوٜفػػؼِعا موػػادي الّػػالم اال

هػػا طادمػػٛ 
 
ؿػػٗٞ مػػن الّػػٍدن خاهّة طػػغي ًػػغى الػػػوح إلػػَ ارض الاِػػٍدن ودِّوػػُ ا

 
اال

ٚع  الماء البػارد لفػػبٛ ٖػاموصّوُ الصّػان 
 
ثًٌػ باؿمٛ ُٖ المواؿٛ ؿا
 
ٌا ال شّا مٖػ
 .(0)الٓوُ بمعِصٛ"
و ذلػػػٛ الٙػبػػػان الػػػغي ِٙعمػػػي ول 

 
ٜػػػن ِمٜػػػن ان هجؾػػػاءؿ لمػػػاذا ًػػػغى المػػػان ا
ِّوػُ ٝػٞ قػٗاء  ٖػانالمػػِن؟ان الٙاِػعن الجػُ ثٙػٍؿ ان ٝػٞ مػػض ِّوػُ وزػٍد إخم 

ّٝع 
 
لٌة ؿجٔٗػ اإلخم:"طًّ ة)المػِن( ؿجٔٗػ وؿّوٌن" إنبالجا
ث
 .(5)اال
لػُ الجػُ بؾػببٌا ثبج  ِعت المان من ازٞ ٓٗػان الغهٍب ممػ الكعِمةُٖ 
لٌة اإلهؾان بالمػض
ث
وًواؾ ِػعد مػن المػلٍات ثًّّوػا ثمػٍرات  وؿّلة للفٗاء   اال

ػػا ٖػػُ الفػػٗاء  وان ٝاهػػت ثلػػٛ المػػلٍات اٚػػٞ شػػػارن  وزاذبّػػة مػػن  زّػػعن ِػػن دوًر
رع الّب ابوي بمػض بؾبب طًّ ػة مػا ارثٜبٌػا -ٖػزٞ ِعَِ هب الملٍات البابلّة 

رع(  وٖػُ -وعما ٝان مػِوا)اي ابن هػبرع بمان م خػن: "ِ-لغا ِجري الَ االلي امٍن

ثُ ٝػػِس 
 
ِػت ؿػّع االلػي ِػا
 
شالة المٍت  وِوعما ٝان ُٖ ٚبوة امٍن بؾبب بٙػثي  را
رع مػػػن مػهػػػي: -ابػػػن هػػػب بإهٙػػػاذالفػػػماؿ ِؾػػػبٙي هؾػػػّمي الّلّػػػٞ"  وًوػػػا ِٙػػػٍ  االلػػػي 

ن الؾػػّع ان ِٜػػٍن رشّمػػا. ان 
 
ن الظػػاد  ان ِظًػػ   ٖمػػن قػػا
 
م مػػن اهػػي مػػن قػػا "بػػالٓػ
ٝملػػػػي ِٙوػػػػُ ٍِمػػػػا رب يّبػػػػة ال
 
ٓاهػػػػبا  ٖٗػػػػُ ٓموػػػػة ِػػػػّن ِػػػػؼوؿ ٓوػػػػبي...ٖبص٘  با
ورزػػٞ اطػػػ الػػّب بػػالّمَ مػػن  .(5)طلٍد)ٝا( ػػٛ  ٝػػن رشّمػػا  وال ثٜػػػر مػػا شػػعث"

ػػا بظًّ جػػي  ًِلػػب  زػػػاء ِمػػّن ٝػػاذب  ّٖجرػػي الػػَ االلػػي بجػػاح ثا بػػا  هادمػػا  مّجٖػ
ِٔٗػػٞ ِمػػا  الػشمػػة: "اهوػػُ رزػػٞ شلػػٕ ٝاذبػػا باإللػػي بجػػاح رب الصػػ٘  ٖػػاهَػ ّٝػػٕ ال
ػ اؿػم بجػاح ٝػغبا. واهَػػ ّٝػٕ ِٜػب  ِّٗلي اي اهؾان. اشػغر لوٗؾػٛ  وشػاذر ان ثػٝغ
ِلَ وزٌي من ٍِٙؿ الٜغب! لٙع زّلوُ مدػٞ ٝلػب ٖػُ الًػِػ٘  واهػا بػّن ِعِػي. اهػي 

 .551 صؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ؛051شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص( 0                                                 
 .02( البات الجفظّك واإلهغار ص5
 .919( ولؾٍن الصوارن الممػِة ص5
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زّػٞ الوػػاس وااللٌػة ِوَػػػون الػػُ ٝػزػٞ اٚجػػػؼ االخػم هػػع ربػػي. اهػي بجػػاح رب الصػػ٘  
ػ٘ بػُ ػن رشّمػا"ٝان مصٙا ُٖ مّاٚبجػي لػُ. اٖر   اطػػٖػُ هػك .و(0)  واهَػػ الػُ  ٝو

 
هٙػػا
ان قظمػػا ارثٜػػػب طًّ ػػػة ِاٚبجػػػي ِلٌّػػا الػبػػػة مّػثؾّرػ)مّػؿػػػّرػ( بالمػض واهػػػي 
قػػػُٗ بّػػػع ان يلػػػب المػػػٗس والٔٗػػػػان مػػػن ٚمػػػة الٔػب وِٙمػػػع بٙمػػػة الٔػػػػب الّػػػالم 
ؿماء الػبة وًٍ ثا
 
لمة ٚمة اشع ا ؿٗٞ ٝو
 
ي الٙمة-اال

 
 .(5)دٌِوت ا
ؿّا المؾػى ُٖ 
 
ت الجٍٙ، الفظمّة من لان وثٙعِم الٙػابّن ِاما ٝاه ا

 ُٖ هك لان للملٜة بٍدوطّبا زوزة الملٛ شاثٍؿّلُ الدالػح 
 
مٌما ُٖ الّاج وهٙػا

لٌػة لفػٗا ي وموصػي شّػان 
ث
للػبة لّلٍاهّؽ بّػع ان اقػجع المػػض بؼوزٌػا ٌٖػُ ثواقػع اال
لُ زوزػػػُ يٍِلة:"شاثٍؿػػّلُ طادمػػػٛ مػػػِن...إذا شاثٍؿػػػّلُ ملّػػٍن وإذا شاثٍؿػػػّ
و إذا قظك مػا 
 
و ثصت إذا بّٔػ ٚمع ا
 
ي الي ٍٖؽ ا
 
و ا
 
لٌة ا
ث
لبس بّٔوا ُٖ ٍِّن اال
 
ا

ٚع  قُء إلَ اإللي لّرلب الفػ ِلَ شاثٍؿّلُ...اإللٌة ؿػّعثُ ال ثػعُِ الفػػ ِمػؽ 
ت 
 
هػػػت ويػػػا
 
هػػػت اإللٌػػػة ؿػػػّعثُ ؿػػػجموصّوي الصّػػػان...وإذا ا
 
شاثٍؿػػػّلُ طادمػػػٛ....إذا ا
ؿػّلُ طادمػٛ وبٍدطّبػا طادمجػٛ اموصػُ الفػٌٍر الفػػ بٙعمّٛ...ؿػّعثُ شّػان شاثٍ
. وِوػػػعما مػػػض الملػػػٛ مٍرؿػػػّلؽ الدػػاهُ ٖاهػػػي ٚػػػع اؿػػػجّان (5)والؾػػوٍات الًٍِلػػػة..."
لٌة اطظّاوا لُٜ ثفّٗي
ث
لٌػة وِمٜن (9)با

ث
.ًغا وان الٙػابّن ٝاهت ثٙع  الؿجًّاؼ اال
ي وٚػػػػػت وثٍٜن ِػػػػػادن زػػػػػؼءا مػػػػػن الًٙػػػػػؽ الؾػػػػػصػي 

 
ي قػػػػػظك ٖػػػػػُ ا
 
ان ِٙػػػػػعمٌا ا
خوػػاء الصػػػب (2)للّػػاج

 
 اهػػي ا
 
.ًػػغا وان يٙػػٍس الجٜػّٗػػػ ثّػػع مػػن وؿػػا ٞ الّاج وهٙػػػا
ؿػػػّا المػػػٔػ، اهعلُ 
 
الجػػػُ اهػػػعلّت بػػػّن الّػػػاثجّؽ ملػػػٛ لّػػػعِا وإٚلػػػّم مّلّؾػػػّا ٖػػػُ ا
م ان ًػغى الصادخػة لػم  ِؾٍس ولم ِب٘ موي ؿٍ، الػمػاد.وٓر

 
خّوا ُٖ ا
 
شػِ٘ ُٖ مّبع ا

لّب بمػض بّع ٍِ
 
بي بٌا الواس إال ان الّاثجّؽ ا
 
دن الرّـ إلَ ؿاردِؽ ِالػمة ِا

زمػػػة وٍٞ ِلػػَ ًػػغى الصالػػػة ردشػػا يػػػٍِا دون ان 
 
مملٜػػة لّػػعِا خم اقػػػجعت ِلّػػي اال

ؿ الّػاٖػػػات ٖػػػُ دلُٗ ِمػػػا ِوبٔػػػُ ِملػػػي لّفػػػَٗ مػػػن 
 
ِفػػػَٗ ِوعما بّػػػح وٖػػػعا ِؾػػػا

 .919( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .25 دِاهة ممػ الٙعِمة صڤاِع( 5

3(Goetze, Prayer To Lelwanis,P.392-394. 
لمالصُ المملٜة الصّدّة ص
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 .300صِلُ الجارِض الٍّهاهُ:الّمػ الٌّادي ( 9
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طبػثػي اهػي ِرػب ان ِٙػٍ  
 
بٍللػٍ ٖػُ دلٗػُ ا
 
مػهي ٖلما يػح الؾ اؿ ِلػَ ِػاٖػة اإللػي ا
ِؾػػػػٍس لٜػػػػُ ِفػػػػَٗاللّػػػػعِّن بجرعِػػػػع مّبػػػػ

 
ػػػػٍى ٖػػػػُ ا خّوػػػػا الػػػػغي اشٚػ
 
.وِبػػػػعو ان (0)ع ا

الّاثجّؽ لم ِٜػجٕ بػغلٛ بػٞ ٚػا  بجٙػعِم الٌػعاِا إلػَ مّبػع دلُٗ ٖٙػع ٚػع  دهػات ٝبّػػات 
لٌة ِلّي بالمصة
ث
 .(5)من الٗوة ويبٙا من الصعِع المّف٘ من ازٞ ان ثمن اال
اؿػػػػػػجظعمٍا المػػػػػػان ويٙػػػػػػٍس الجٜػّٗػِػػػػػػة  النوػػػػػػػاهٍّنال هّػػػػػػػؼ ان ٝػػػػػػان 
الٙػػػػػػػػابّن ٍٝؿػػػػػػػّلة للّاج لٙلػػػػػػػة الفػػػػػػػٍاًع الومػػػػػػػّة الٜوّاهّػػػػػػػة ولٜن ال ِمٜػػػػػػػن و

ؿػػػًٍرن اٌٚػػػات دالالت اؿػػػجبّادًا مػػػن ثّٜٗػػػػ اإلهؾػػػان ٍٝؿػػػّلة للّاج 
 
وثٙػػػع  لوػػػا ا
زّعن شٍؿ االمػ ٖالملٛ دان اِٞ ُٖ االؿًٍرن لػم ِٜػن لػي ولػع لػغا ٖاهػي ِوًٙػُ ٖػُ 
ٌَػػػػ بّػػػٞ وِجٍؿػػػٞ الػػػَ اِػػػٞ ان المّبػػػع اؿػػػبٍِا ِجوػػػػع لالٌػػػة.وُٖ الّػػػٍ  الؾػػػابُ ِ

ِؾجرّب لػزاء دان اِٞ.وبالّٗٞ ِؾجرّب اِٞ لفٗاِة بّٞ وِبفػ دان اِٞ بٍالدن 
 ِػػن ًػػغى الصالػػة بفػػٜٞ زّػػع ولػػع، الّبػػػِّن..(5)ابػػن لػػي

 
 وهصػػن ٖػػُ اٚػػٞ ثٙػػعِػ هٙػػػا

ًػػم وؿػػػا ٞ الفػػٗاء ٌُٖ بمدابػػػة 
 
وِفػػّػ الٌّػػع الٙػػػعِم إلػػَ ان المػػػان ثمدػػٞ إشػػػع، ا
لمػػػِن المّػػغب وهللا ٌٖػػُ ثمدػػٞ ثٜػّٗػػػا هازّػػا هػػع الػػغهٍب ثٍالػػٞ ؿػػصػي بػػّن ا
ػػة المؾػػببة للمػػػض طػػغى ؿػػارن مػػن زوزٌػػا (9)المٙجٖػ

 
.ّٖوػػعما مػػػض ابّمالػػٛ بؾػػبب ا
مامػي إال إِػادن ؿػارن وثّػٍِن 
 
إبػاًّم وِاٚبي الػب بٜارخة الّٙم ِلَ ذلػٛ لم ِٜػن ا
مٍاؿ:"ٖمػػػػلَ إبػػػػػاًّم إلػػػػَ هللا ٖفػػػػَٗ هللا ابّمالػػػػٛ وا

 
ثػػػػي وزٍارِػػػػي إبػػػػػاًّم باال

 
مػا

ّا ملٛ دوِلة ٌٍِذا ِجّػض لمػض وِفػؼ ِلَ المٍت لغا ِجري إلػَ (2)ٍٖلعن" .وشٚؼ
قػػاح بٍزٌػػي هصػػٍ الصػػا ى ولػػلَ 
 
إلػػَ الػػػب ٌِػػٍى داِّػػا إِػػاى لجظلّمػػي مػػن مػهي:"ٖا

ماهػػػػػة وإطػػػػػاص ٚلػػػػػب ولػػػػػوّت مػػػػػا 
 
مامػػػػػٛ با
 
ػػػػػػ ّٝػػػػػٕ ؿػػػػػلٜت ا ى ِػػػػػا رب اٝذ
ث
ٚػػػػػا ا:ا

ّا بٜاء مػا وٚبٞ ان ِبلْ اق وؿػى طايبػي الػػب ِػهّٛ.وبَٜ شٚؼ
 
ّّا ٖواء الٙمػػ اال
ّػػػا ر ػػػّؽ قػػػّبُ وًغا مػػػا ٍِٙلػػػي الػػػػب الػػػي داوود ٚػػػع ؿػػػمّت  ٚػػػا ا:ارزُ وٚػػػٞ لصٚؼ

 .57ًّػودوت ثارِض ص( 0                                                 
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بػ ػػٛ..."
 
هػػا ا
 
ِت دمٍِػػٛ وًػػا ا
 
.وهّػػػؼ ان يا ػٗػػة البصػػػ المّػػت ٝػػاهٍا (0)لػػاثٛ ورا
دِّة
 
وب ة ٝاهػت ًوػاؾ يٙػٍس ثٜػّٗػِػة (5)ِعاوون مػهاًم بالمان واال
 
.وُٖ شالة اال
 ِػػػن ثٙػػػا  مػػػن 

 
دؽ إِٙػػػاؼ ٓوػػػب الػػػػب وهصن هٙػػػػا
 
و بجّبّػػػػ ا
 
ازػػػٞ الػػػجظلك موٌػػػا ا

إشػػػػع، ًػػػػغى الًٙػػػػٍس ٖػػػػُ هك:"ثػػػػغمػ زمّػػػػُ بوػػػػُ إؿػػػػػا ّٞ ِلػػػػَ مٍؿػػػػَ وًػػػػارون 
ٚا لّن:لٙع ٚجلجما قّب الػب ٖلما ازجمّت الرماِة ِلَ مٍؿَ وًػارون موػّا إلػَ 
َ وًػارون طّمة االزجماع وإذا بالؾصابة ٚع ًٓجٌا ومرع الػب ٚع ثػاء،.ٖاٚبٞ مٍؿ
هوػػػُ 
 
مػػػا  طّمػػػة االزجماع.ٖٙػػػاؿ الػػػػب لمٍؿػػػَ:اطػزا مػػػن بػػػّن ًػػػغى الرماِػػػة ال

 
إلػػػَ ا

ٖوٌّم ُٖ لصَة.ٖظػا ِلَ وزٌٌّما خم ٚاؿ مٍؿَ لٌارون:طغ المرمػن وهُ ٌّٖا 
 
ؿا

ؿػػػع إلػػَ الرماِػػة لجٜػٗػػػ ِػػوٌم الن الٔوػػب 
 
ِوػػا بظٍرا وا
 
هػػارا مػػن ِلػػَ المغبس وا
ؿػػػع إلػػَ المصجػػع  ٚػػع لػػعر مػػن الػػػب وثٗفػػَ ٖػػٌّم ا

 
مػػػ مٍؿَ وا
 
لٍباء.ٖوٗػػغ ًػػارون ا
ػٗػػػػػػ ِػػػػػن   ِجٗفػػػػػَ ٌّٖم ٍٖهػػػػػُ البظػػػػػٍر ٝو
 
وؿػػػػػى الرماِػػػػػة وإذا بالٍبػػػػػاء ٚػػػػػع ابجػػػػػعا
شّاء ٖجٍٕٚ الٍباء"
 
 .(5)الفّب.ووٕٚ ًارون بّن المٍثَ واال
ٖػُ إِػػان ِرّلػٍن مػن المػان والٙػبػان ؿػببا للفػٗاء مػن  الؼرادقجٍّنٝان 

مػػػػػػػػاض ٖػػػػػػػػ:"الٜلمات المٙعؿػػػػػػػة ثبّػػػػػػػع ا
 
ٌِػػػػػػػا اال

 
لفػػػػػػػػ وثؼِػػػػػػػٞ ّٖػػػػػػػٞ الٍزػػػػػػػُ موٛ]ا

ع:"هٙػػع  (9)الًٗػػٞ["  وٖػػُ لػػلٍات مظجلٗػػة ِمٜػػن ان هػػػ، ًػػغى الصّٙٙػػة بفػػٜٞ مٝ 
مػػاض 
 
الٙػابّن للمصة والفػٗاء من ازػٞ الجٙػع  والومػٍ من ازػٞ إِاٚػة الوراؿػة وا

ٖٜػػػػػػار الّٙٞ للصٜمػػػػػػة الظّػػػػػػػن للًٌػػػػػػارن الرّػػػػػػعن (2)الرلػػػػػػع"
 
و:"هٙػػػػػػع  الٙػػػػػػػابّن ال
 
 ا
ػػة  ة للمّٖػ .وًوػػاؾ هػػك (7)العِوّػػة الًّبة للمػػصة الرّػػعن]للػوح والرؾػػع["المباٝر

ذن لػػلٍا لػػػ 
 
مػػػاض:"ا
 
هٌػػا ثموػػُ اال
 
ِجصػػعث ِػػن المػػان إللػػي الصػػػب اإلِػاهػػُ ڤػثػاگوػػا با
ٝػدػػػػػ الٜػػػػٞ المػػػػلٍات الٗوػػػػلَ ڤػثػاگوػػػػا 

 
مظلػػػػٍؽ اإللػػػػي )اًػػػػٍرامؼدا( الػػػػغي ِؾػػػػجص٘ ا
رِػػّن ولن والٙػػابّن المػػادٚة.ِوع غ لػػن ثٌػػازم الرّػػٍش الٔازِػػة المّادِػػ
ث
ة بلػػعان اال

ِا  الداهُ 2-0: 51( الملٍؾ الداهُ 0                                                 
 
طبار اال
 
 .9-0: 53؛اقّّا 59: 55؛ا
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.ومػػػن الرػػػعِػ ماشَجػػػي ان المػػػلٍات المٙعمػػػة ٖػػػُ (0)ثٌازمٌػػػا الٙػشػػػة والًػػػاٍِن..."
 ٖػػُ المػػلٍات 
 
إِػػػان مػػن ازػػٞ الفػػٗاء ال ثجوػػمن ثلػػٛ الجمػػٍرات ٝمػػا اِجػػعها ان هٙػػػا
دهػػَ الٙػػعِم ّٖلَ طػػاؼ بابػػٞ مػػدا الجػػُ ٝػػان االِجػػػاؼ 

 
لٗواًػػا ٖػػُ الفػػػؽ اال
 
الجػػُ ا
ؼي ُٖ المان من ازٞ الصمٍؿ ِلَ الفٗاء ال هرعى ٖػُ المػلٍات باإلخم الرؼء المٝػ

ي إخػػػم ٝمؾػػػبب للمػض ٖػػػالمػض ِوػػػعًم 
 
ػػػٍن بػػػا الؼرادقجّة ٖالؼرادقػػػجّّن ال ِّجٖػ

لػػػٞ لغا ِػػػجم ًوػػػا موػػػادان الٙػػػٍ، اإللٌّػػػة لمؾػػػاِعن المػػػػِن 
 
بؾػػػبب ٚػػػٍ، الفػػػػ باال

لػي ذاثػي لجظلّمي من الفػ ُٖ شػّن ثوػموت المػان الومٍذزّػة ٖػُ بابػٞ دٍِن اإل 
 الغي ثؾبب المػض لُٜ ِٔٗػ الظًّ ة وبالجالُ الجظلك من المػض.

مػػػاثّػػػع لػػػان  الؼرادقػػػجّة مػػػن المػػػلٍات المٌمػػػة الجػػػُ ثجلػػػَ ِوػػػع  اِفػػػٍ-اِِػ
المػض وِبػػػػػػعو ان المػػػػػػان ثؾػػػػػػجٌعؼ اؿػػػػػػجوٌاض الٙػػػػػػٍ، اإللٌّػػػػػػة بػػػػػػعء مػػػػػػن اإللػػػػػػي 

رامػاِوٍّ گاهػاع ثبِمان من ازٞ هػب قّايّن اإلمػاض ااًٍرامؼدا خم الي الفٗاء اِػ
غلٛ الؾصػن المؾببّن للمػض ًمّة المان   ٝو
 
ًوػا  ُٖ الفٗاء ٖإهوا ؿػووٙٞوهَػا ال
:"ٝٞ ًػػػغا هورؼى وهوَمػػػي زمُّ ًػػػغى المػػػلٍات ٝاملػػػةبّػػػن المػػػلٍات الؼرادقػػػجّة 

زؾػػاد الواس لمٙاومػػة 
 
زػػٞ ا
 
دِّػػة ال
 
زؾػػاد الواس وهػػعٍِ بٜػػٞ ًػػغى اال
 
هجلًٍػػا لظّػػػ ا
زاها المػػػػػض والمػػػػٍت والصمػػػػَ ؿاراها 
 
ا اؿػػػػجاِػِا لمٙاومة ٝاڤاازا ؿاراؿجُ ا  دورٝو
زؾػػاد البفػػػ.ايػد  رامػػاِوٍّ گاهػػػالّػػّن الفػِػن الوجاهة واإللػػابات الجػػُ طلٌٙػػا 
 
هػػع ا
لم الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّن 
 
المػض ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت واال
زاها ٝاروگا از
 
ڤاٝا وايػد اؿػػػػػجارِػِا.اموصوا ِػػػػػا اًػػػػػٍرا ِػػػػػػالفػِػن ؿاراها ؿاراؿجُ ا
رهػػا! لوؾػػجًُّ بَّمجٌػػا مػػن  ثلػػٛ الٙػػعرن اإللٌّػػة لوؾػػجًُّ

 
بٍٙثٌػػا مػػن يػػػح الػػعروچ ا

هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعروچ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا مبػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا! ايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
لم الصمَ الّّن 
 
اِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّػ اگٍِػ اگػا المػض المٍت اال
زاها  ٝاروگا ازِػػػػػػػػڤاٝا وايػد اؿػػػػػػػجاِػِا الوجاهة وايػد 

 
الفػِػن ؿاراها ؿاراؿػػػػػػػجُ ا
زؾػػػػا  البفػػػػػ.ايػد ٝاٖػػػػة  رامػػػػاِوٍّ گاهػػػػػاإللػػػػابات الجػػػػُ طلٌٙػػػػا 
 
همػػػػاط المػػػػػض هػػػػع ا

 
ا
()قػػػػػػػػػػػػػًّاهة( Jahiوالمٍت زمّػػػػػػػػػػػػُ الّاثٍؿّّن)الؾػػػػػػػػػػػػػصػن( البارِّّٜن و اًػػػػػػػػػػػػػُ)
قػار.]لػػػان اِػِمػػػا
 
ت إلػػػَ ًوػػػا اِػِمػػػان المػػػٍُٖ بٍِػػػعى لّؾػػػّع رزػػػاؿ -اال

 
اِفػػػٍ[ ٖلّا

ػػػػػػػٍب ٌّٖػػػػػػػا الجُ ِؾػػػػػػػجصٌٙا  ت المٓػ
ث
وهؾػػػػػػػاء زرادقػػػػػػػت لّؾػػػػػػػّع ڤاًٍماهٍ بالمٜاٖػػػػػػػا

 .93: 09( ِاقت 0                                                 



217 
 

جػُ ِموصٌػا اًٍرا!ٖلّوػػب اِػِمػػان الػعِن.الجمؽ الٙعاؿػة الجػُ ثٔػعؽ ِلّوػا بػالوّم ال
همػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط المػض والمٍت وزمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ 
 
المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍُٖ بٍِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى زمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ا
قػار"
 
 .(0)الّاثٍؿّّن والبارِّّٜن و اًُ اال

وُٖ لان خاهّػة ثجلػَ لػوٗؽ الٔػض ثٍهػس الٙػػابّن المٙعمػة مػن الفػظك 
 ِمٜوٛ ِا ٝا  الػب المرّع المٙعس 
 
لٌة من ازٞ ان ثٍٙ  بفٗا ي:"ا
ث
المػِن إلَ اال
ٚع  لٛ ٚػباهػا  ان

 
لٕ شمان ؿػُِ ِرّب الرػي.ا
 
ًِّٛ مٙابٞ ذلٛ ا
 
ثفّٗوُ؟ؿا

لػٕ زمػٞ 
 
ًِّٛ مٙابػٞ ذلػٛ ا
 
ا]ٚػِن الّّن المالصة[ الظّػ مظلٍؽ مؼدا ا ِا ؿاٝو

ًِّػٛ مٙابػٞ ذلػٛ 
 
ا الظّػ مظلٍؽ مؼدا ا ٚع  لٛ ٚػباها ِا ؿاٝو
 
ؿػُِ ٍٚي الؾوا .ا

هػػٍاع الماقػػّة المػػّٔػن
 
ا مػػن زمّػػُ ا هدػػَ مػػُ لػػٔاًر
 
لػػٕ ا
 
ا ا ٚع  لػػٛ ٚػباهػػا ِػػا ؿػػاٝو

 
.ا

هػػػت( ثبػػػعؿ الّؾػػػػ ِؾػػػػا وثؼِع 
 
ػػػة ثّٙػػػة ودودن )ا ػػػٛ بٝػ باٝر
 
الظّػ مظلػػػٍؽ مؼدا وا

زابوُ مّدػػػا المٙػػعس 
 
الّؾػ ثؾػػّٕ اإلهؾػػان ٖػػُ مػهػػي وثّّػػع المػهػػَ إلػػَ المػػصة.ا
مػػػػاض الػػػػ 
 
قػػػّٗٛ؟ ّٝػػػٕ ابّػػػع ِوػػػٛ ًػػػغى اال
 
؟ دِػػػا الظػػػال٘ 009000المرّػػػع:ّٕٝ ا
ها اًػػٍرا 
 
قػػّاء الظّػن...امجدػػاال وياِػػة لٜػػا  اًػػٍرامؼدا المٙػػعس:ا

 
مؼدا طػػال٘ زمّػػُ اال
ؿاهػػگاًا إلػَ دار اِػِمػان وٚػاؿ لي...هٗػغ اِػِمػان الػٍُٖ -اًٍرامؼدا ذًب البفّػ هػاِػو 
ة واهًلػػ٘ بفػػٍؽ ه ٍ زبػػٞ المٜالمػػة المٙعؿػػة هصٍ ٓابػػة صػػبٌّعى]ًػػغا الًلػػب[ بؾػػِػ
هػٍا 
 
ع مػن الظٍّؿ زلػب المٜالمة المٙعؿة.زلب مّي اِػِمان المٍُٖ بٍِعى ثؾػّة ا

هػػػٍاع مػػػن الرماؿ.زلػػػب مّػػػي اِػِمػػػان المػػػٍُٖ 
 
مّػػػي اِػِمػػػان المػػػٍُٖ بٍِػػػعى ثؾػػػّة ا

هػػٍاع مػػن 
 
هػػٍاع مػػن الدّػان.زلػػب مّػػي اِػِمػػان المػػٍُٖ بٍِػػعى ثؾػػّة ا

 
بٍِػػعى ثؾػػّة ا

طادِػع.ايػد اِفػّػ  
 
الٔوم المّٔػن.زلب مّي الّما ذات الّٙع الجؾػُ وشٗػػ ثؾػُ ا
وگػا 
 
وايػػػػػد اؿػػػػجاِػِا الوجاهة ايػد اإللػػػػابات الجػػػػُ طلٌٙػػػػا  ازِػػػػػڤاٝا  اگػػػػٍِػ اگػا ا
همػػػػػػاط المػػػػػػػػض والمٍت زمّػػػػػػػُ  رامػػػػػػػاِوٍّ گاهػػػػػػػ

 
زؾػػػػػػا  البفػػػػػػػػ ايػد ٝاٖػػػػػػػة ا
 
هػػػػػػػع ا

قػار.لػػان اِػِمػػا
 
ثُ إلػػَ ًوػػا اِػِمػػان -الّاثٍؿػػّّن البارِّّٜن  و اًػػُ اال

 
اِفػػٍ ٖلّا
ت ڤاًٍمػػػػاهٍ المػػػػٍُٖ بٍِػػػػعى لّؾػػػػّع رزػػػػاؿ وهؾػػػػاء زرادقت لّؾػػػػّع 
ث
 مػػػػُ المٜاٖػػػػا

ػػٍب ٌّٖػػا الجُ ِؾػػجصٌٙا الػػعِن.الجمؽ الٙعاؿػػة الجػػُ ثٔػػعؽ ِلّوػػا بػػالوّم الجػػُ الم ٓػ
همػػاط المػػػض والمٍت زمّػػُ 
 
ِموصٌػػا اًٍرا!ٖلّوػػػب اِػِمػػان المػػٍُٖ بٍِػػعى زمّػػُ ا

ٝػدػػػػ همػػػػا 
 
قػػػػار.ٖلججلٍ ًػػػغى الٜلمػػػات الجػػػُ ًػػػُ ا
 
الّاثٍؿػػػّّن والبارِّّٜن و اًػػػُ اال
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!...ان مفػػػػّ ة الػػػػػب ًػػػػُ ٚػػػػاهٍن االؿػػػػجٙام ِمػػػػاؿ وقػػػػٗاءت
 
ة...وطّػات ڤاًٍمػػػػاهٍ ٖػػػػُ اال
ي مػػعاُٖ 
 
زػػٞ مػػؼدا.من ؿػاِع الّٗٙػػػ ِرّػػٞ اًػٍرا ِصٜػػم...ا

 
الرارِػة ُٖ ًػػغى الػعهّا ال

قػار؟ من ّٓػ هارؾ وڤاًٍمػاهٍ اللػغِن بّٗلٌمػا 
 
ٚعمي لُ ِا مؼدا! بّوما ًٍِٚوُ ٝػى اال

لٌموػػُ إذن ان اثظػػغ الػػعِن ٚاِػػعن...من ًػػٍ الوالػػػ ا
 
لػػٍن الظّػ ِػػا اًػػٍرامؼدا ا
 
لػػغي ا

ٝػػٍن مػقػػعا للّػػالمّن.وبػػ ؿػػّصمُ ثّالّمػػٛ؟ ازّلٌػػا زلّػػا 
 
ن ا
 
ت ؿػػػ  ا

 
ش مػػُ واٖلّػػا
ڤاًٍمػػػاهٍ لمؾػػػاِعثُ ومؾػػػاِعن مػػػن ثفػػػاء ِػػػا مػػػؼدا! اشموػػػا مػػػن مبٔوػػػّوا ِػػػا مػػػؼدا وِػػػا 
ِجٌػػا الفػػًّاهة دروچ! إلػػَ الٌػػاؾ ِػػا هؾػػٞ إبلػػّؽ! إلػػَ 

 
رمػػاِجُ!إلَ الٌػػاؾ ا
 
ؿػػبّوجا ا

ِا دروچ! اذًبػُ بّّػعا إلػَ موػاي٘ الفػماؿ ٝػُ  الٌاؾ ِا ِالم اإلبلّؽ! اًلُٜ بّّعا
شّاء واالؿجٙامة"
 
بعا المٍت لّالم اال
 
 .(0)ال ثموصُ ا

مػػػانوًوػػػاؾ لػػػان يٍِلػػػة ثّػػػػؼ باؿػػػم لػػػان  ثجلػػػَ إلبّػػػاد الفػػػػ ِػػػن  اِِػ
اإلهؾػػػػػػػػػان وموػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػض:"ان المػػػػػػػػػػض ًػػػػػػػػػػب بّّػػػػػػػػػعا المٍت...ِمٞ الفػػػػػػػػػًّان 
ٍع مػػػن الفػػػّايّن(...ٍالم َّٖ...لػػػٔار  الّٜؾُ...اِفػػػما الٜػػػاٖػ)ه
 
البفػ...لػػػٔار اال
ٍع مػػػػػػػػن الفػػػػػػػػّايّن(...الٔػور...االشجٙار...الصمَ  رزٞ)ربمػػػػػػػػا هػػػػػػػػ

 
الػػػػػػػػغ ب...خوا ُ اال

الؾاطوة....االٖجػاء...الظاؼ...الّّن الفػِػن...الٜلمات الٜاذبػة...  اًػُ الجػُ ثرّػٞ 
اإلهؾػػػػػان ًؼِا...الػػػػػػِس الجػػػػػُ ثٌػػػػػب مػػػػػن الفػػػػػماؿ...الػِس الجػػػػػُ ثٌػػػػػب مػػػػػن الفػػػػػماؿ 

َّٖ وًُ الجُ ثٌؼ  ثلٛ  ثاقت ًُ
 
ي لان اِػِمان( ثٌؼ  لُ لّٔػ ثلٛ اال
 
الجُ)ا

ِمػػػػػاؿ 
 
الفػػػػػّايّن...ًُ الجػػػػػُ ثٌػػػػػؼ  المػض المٍت والفػػػػػّايّن وًُ الجػػػػػُ ثٌػػػػػؼ  ا
َّٖ ولػػػػػػػّٔػ 
 
الفًّان اِفػػػػػػػما الٜاٖػ وٍػػػػػػػالم البفػػػػػػػػ.ًُ الجػػػػػػػُ ثٌػػػػػػػؼ  لػػػػػػػّٔػ اال
رزٞ الٔػور االشجٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار والصمَ 
 
الغ ب لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّٔػ خوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُ اال
اء الظاؼ وثٌؼ  الّّن الفػِػن]الصاؿعن[.إهٌا الجػُ ثٌػؼ  لػُ لػّٔػ الؾاطوة االٖجػ 

مامٌػػا 
 
بالؾػػة....اهعُٖ ا
 
رزػػٞ ذاؾ والجػػُ ثٌػػؼ  ثلػػٛ اال
 
الػػغي ٝلػػي  رامػػاِوٍّ گاهػػػخوػػا ُ اال

بالؾػة.ٖٙاؿ 
 
 ٝغبا من بػّن ٝػٞ اال
 
ؿٍا
 
:الٍِػٞ لػُ! ًػا ًػُ اإللٌػة رامػاِوٍّ گاهػػمٍت واال
ٝػدػ ؿٙما من-اقا
 
مػاض الجػُ ؿػجٍزُ االؿػٙم مػن  ڤاًّفجا الجُ ثٌؼ  اال

 
بّن ٝػٞ اال

ٝػدػػػػ ًاٝػػػا مػػػن بػػػّن ٝػػػٞ شػػػاالت المٍت ؿػػػجٌؼ  الفػػػًّان 
 
مػاض ؿػػػجٌؼ  اال
 
ٝػػػٞ اال

ٝػدػػ قػًّوة مػن ٝػٞ الفّايّن ؿػجٌؼ  وثٍزػػُ 
 
ٝػدػػ قًّوة ؿػجٍزُ الفػًّان اال
 
اال

ٝػدػػػ الَػػالمّن 
 
ٝػدػػ قػا ؿػػجٌؼ  الٜػاٖػ اِفػػما وؿجٍزّي ؿػجٌؼ  ا

 
ِمػاؿ الفػػػِػن اال
 
اال
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ٝػدػػػػ هػػػػاون ...خوػػػا ُ ٍلمػػػا للبفػػػػ .
 
ٝػدػػػػ ٓعرا...لػػػّٔػ الػػػغ ب اال
 
..لػػػّٔػ الدّبػػػان اال

ٝػدػ 
 
قػػػع مػػن بػػػّن الصمػػػَ الؾػػػاطوة...اال
 
...الٔػور...االشجٙار...الصمَ اال
 
ؿػػػٍا
 
رزػػٞ اال
 
اال

...ؿػػػػػػػجٌلٛ 
 
ؿٍا
 
ٝػدػػػػػػػػ شبػػػػػػػا للظمػػػػػػػا ...الّّن الفػػػػػػػػِػن اال
 
اٖجػػػػػػػػاء مػػػػػػػن المٗجػِن...اال

الفػػػماؿ ولن ثًّػػػُ  دروچ ؿػػػجوعُٖ دروچ وؿػػػجظجُٗ وؿػػػجٌلٛ بّّػػػعا ٖػػػُ موػػػاي٘
ٚع  إلّي ٚػباها زعِػا 
 
ي اًٍرامؼدا( ؿا
 
بعا.من ازٞ الٙي ومرعى)ا
 
الّالم الصُ للمٍت ا
ؾػػػػػمُ بي والقػػػػا ِق َ  -بػػػػان  زمػػػػٞ هٙػػػػػع  البارؿػػػػمان شٜمة اللؾػػػػػان الٚػ
 
ڤاًّفػػػػػجا اال

ِماؿ الفػػػاب الٜلمات المػػادٚة...ان مفػػّ ة الػب)اًػػٍرامؼدا( 
 
المٙعؿة الٜا  اال
بارؾ ٚػػٍن وهفػػاط اقػػاًػػُ ٚػػاهٍن الٙعاؿة...

 
بارؾ الٙػبػػان والمػػان وؿػػا
 
ڤاًّفػػجا  -ؿػػا

ا  بػػة الػػغي طلٙػػي مؼدا وٚػػٍن وهفػػاط ؿػػاٝو ٝػدػػػ ٓر
 
زمػػٞ وٍٚن وهفػػاط اِػِمػػان اال
 
 اال

ٖوػػػٞ مػػػن ٝػػػٞ طّػػػػ...]اموس[ ذلػػػٛ 
 
الًّب...الػػػغي طلٙػػػي مػػػؼدا المٙعس...الٙعاؿػػػة ا

ل٘ والمرع اموصي لصة الرؾع اموصي المٙا  الؾايُ الؾّّ
 
ع والمبارؾ اإلهؾان الجا
 .(0)من بّن المٙامات المٙعؿة"
مػػن المػػلٍات الؼرادقػػجّة هظلػػك الػػَ مٗػػاًّم مٔػػاِػن ِػػن ثلػػٛ الجػػُ ؿػػادت  

الفػػػؽ االدهػػَ الٙػػعِم  ٖالمػػلٍات الؼرادقػػجّة ثّػػعد ٝاٖػػة اهػػٍاع االمػػػاض الجػػُ ِمٜػػن 
والجػػُ ثبلػػْ  )روح الفػػػ( رامػػاِوٍّگان ِمػػاب بٌػػا البفػػػ ثلػػٛ االمػػػاض الجػػُ طلٌٙػػا اهػػػ
ٝػػػػغلٛ ثفػػػػّػ المػػػػلٍات الػػػػَ ٝاٖػػػػة اول ػػػػٛ المؾػػػػببّن للمػػػػػض مػػػػن اثبػػػػاع   00000
م. ولٜػن لمػاذا ًػغا الؾػػد المًػٍؿ گاهػ و الؾػصػن وّٓػًػ

 
راماِوٍّ من ٚػٍ، الفػّايّن ا
مػػػػاض
 
هػػػيوالمؾػػػببّن لٌػػػا؟ ان ًػػػغا الجّػػػعاد مٌػػػم بالوؾػػػبة للؼرادقػػػجُ المػػػ من  لا

 
 ال
اء اال بصمػػػػ الظًػػػػ لٜػػػُ بمدابػػػة ثفػػػظّك للمػػػػض ومؾػػػببّي وبالجػػػالُ لػػػن ِػػػجم الفػػػٗ

ِػػجمٜن الٌػػة الظّػػػ مػػن ثػػعمّػى هٌا ّػػا. وًػػٍ امػػػ الٖػػت لاهجبػػاى وِٜفػػٕ ِػػن اطػػجاؼ 
ِمّ٘ مُ ٌٖم البابلّّن لمٌٍٗ  الفٗاء  ُٖٗ الٍٚت الػغي ٝػان البػابلُ ِّمػٞ زاًػعا 
ِلػػَ ؿػػػد مًػػٍؿ لٜاٖػػة الػػغهٍب المصجملػػة الجػػُ مػػن الممٜػػن ان ِٜػػٍن المػػػِن ٚػػع 

و 
 
المػػػػض بالٜلمػػػات  نٖػػػان الؼرادقػػػجُ ِّمػػػٞ ِلػػػَ مصالػػػػ   ؿػػػٌٍارثٜبٌػػػا ِػػػن ِمػػػع ا

المٙعؿة ذات االخػ الؾصػي لُٜ ِجمٜن من ثصًّمٌا. ٖالبابلُ ِػِع ان ِػجظلك مػن 
وادت الَ الٔوب االلٌُ  ولٜن الؼرادقجُ الغي   ِبء الظًّ ة الجُ اخٙلت ٝاًلي
ػػي  ِعًا ٖػػُ شمػػػ ِرػػب ِلّػػي ان ِؾػػا ٝػػانٝػػان ِلػػَ خٙػػة ثامػػة بػػان الٌػػة الظّػػػ لػػن ثجٝػ
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ٖػػالمػِن بّػػع ان ِصمػػػ  وبالجػػالُ ِػػجظلك مػػن المػػػض.  ذلػػٛ الظًػػػ الػػغي ٍِازٌػػي
ومّاوهّػػي لٜػػُ  )روح الظّػػػ(ٝاٖػػة االمػػػاض وٚػػٍ، الفػػػ البػػع مػػن ان ِوػػادي اًػػٍرامؼدا

ثّمٞ ِلَ يػد ثلٛ الٍٙ، الفػِػن  ولم ِٜن االمػ ٝغلٛ شؾب  بٞ ان اًػٍرامؼدا 
ِلَ مٙاومة الفػ والمػض. وان ًغا الّٗػٞ الػغي  الٙعرن نوٍٚ، الظّػ ؿجموس المػِ

ثٙػػٍ  بػػي ٚػػٍ، الظّػػػ ٌَِػػػ ٝصػػػب مّلوػػة ِلػػَ المػػػض ومؾػػببّي  ولٜػػن ًػػغى الصػػػب 
لّؾت مرازِة بٞ واّّٚة الن المػان ثجصػعث ِػن يػػح ٚػٍ، الفػػ ارهػا  وًػغا ٝلػي 
الن ٚاهٍن اًٍرامؼدا ِمدٞ االؿػجٙامة الجػُ ؿػجّمٞ ِلػَ قػن الصػػب ِلػَ ٚػٍ، الفػػ. 

لػػٛ الصػػػب الجػػُ ؿػػجوجٌُ بوٗػػُ المػػػض ومؾػػببّي الػػَ موػػاي٘ الفػػماؿ  واطّػػػا ٖػػان ث
المػػان ثٌَػػػ رزػػاء مػػن الؼرادقػػجُ المػػ من مٍزػػي الًػػٍرامؼدا لّمػػوس المػػػِن المػػصة 

.ُّ  والمرع والمٙا  الٖػ
ِوا ؿابٙا ّٕٝ ان ّٖا مصػما ٚع ِرلب الفٙاء والمػػض ِلػَ اإلهؾػان لغا 

 
را
ن ان ِػجم ثٙػعِم ٝػٗػارن مواؿػبة ّٖوع ّٚػا  قػظك بٙجػٞ ٖان اؿجّادن المػصة البػع مػ

ِوا ٖػػان إلػػابجي بػػالمػض ثّػػع 
 
ٝلػػب المػػاء ًػػٍ شّػػٍان مٙػػعس ِوػػع الؼرادقػػجّّن ٝمػػا را
اذا امجوػػُ  هجّرػػة مباقػػػن للّٗػػٞ المصػ  لػػغا لػػن ثّػػٍد الؾػػّادن والمػػصة للمػػػِن إال
ّن المػػػػِن ِػػػن ذلػػػٛ الّٗػػػٞ المفػػػّن ومػػػن خػػػم ٝػػػان ِلػػػَ المػػػػِن ان ِٙػػػع  الٙػػػػاب
ي البفػػػػػػػ( ِػػػػػػن ٚجػػػػػػٞ ٝلػػػػػػب والٌػػػػػػعاِا لػػػػػػػوح ٝلػػػػػػب المػػػػػػاء المٙجػػػػػػٍؿ
 
:"إذا امجوّػػػػػػٍا)ا

ِا  بلّالٌّػػػػػػا مػػػػػػُ الوّػػػػػػػان 
 
الماء ٚػػػػػعمٍا الٙػػػػػػػابّن لػػػػػػػوح ٝلػػػػػب المػػػػػػاء لمػػػػػػعن خاخػػػػػة ا

شؼمة البارؿػػػػػػػمان)وًٍ هبػػػػػػػات ِٙػػػػػػػع  دا مػػػػػػػا ٖػػػػػػػُ الٙػابّن( وثٙػػػػػػػعِم 
 
المفػػػػػػػجّلة وا

 .(0)الٌعاِا بّع ًغا ؿجٍّد الؾّادن الظّػ المصة الفٗاء"
ق الكعماءٝان  ؽِػ ٚػٍا  الٙعِمػة ٖػُ شالػة المػػض  الإ

 
م من اال با قٛ ًّٝٔػ

دلػة مػن لػلٍات ِمٜػن 
 
م ِػع  وزػٍد ا لٌػة مػن ازػٞ ان ثفػٌّٗم ٓر
ث
ٍن إلػَ اال ِجوِػ

ان ث ِع ذلٛ إال إهوا همجلٛ دال ٞ إلَ ان الجٜػّٗػ ِن الػغهٍب ثؾػاِع ِلػَ الػجظلك 
ِوػػػا ان اإلٓػِػػػ٘ الٙػػػعماء ِػػػع
 
وا ان الظًّ ػػػة ثرلػػػب المػػػػض وان مػػػن المػض ٖٜمػػػا را

الجٜػّٗػ ِوٌا ِّع يػِٙا لصّصا للجظلك مػن الٔوػب اإللٌُ وبالجػالُ الػجظلك مػن 
ًػػػػاهٍا ٝاًوي ٚػػػػع 
 
بٍللػػػػٍ ِوػػػػعما ا
 
ذهبػػػػٍا بصػػػػ٘ اإللػػػػي ا
 
المػػػػػض ذاثػػػػي ٖاالطّّن الػػػػغِن ا

طّػ الجٜػّٗػػ ِػن الظًّ ػة ولما 
 
ثّػهٍا للٍباء ٖٜان البع من ازٞ الػجظلك مػن اال

 .22-29: 05( ّٖوعِعاد 0                                                 
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ِرٌلٍن طًّ جٌم إذ لم ِجمٍروا ان اإللي ِوؼؿ ٓوػبي وؿػظًي ِلػٌّم ٝان اإلٓػِ٘ 
ػػػة  طّػػػٞ ان ِػػجم اللرػػٍء إلػػػَ الّػاٖػػة مػػػن ازػػٞ مّٖػ

 
بؾػػبب اًاهػػة ٝاًوي لػػػغا ِٙجػػػح ا
 ؿبب الًاٍِن وٓوب اإللي:
هبّاء
 
و اال
 
 "ٖلوجٍزي بالؾ اؿ إلَ اشع الجٙان ا
شا  شّح ان شلما ورد من 
 
و شجَ مٗؾػ  ا
 
ِوا زووسا

 
 ا
بٍللٍِمٜن ان ِ
 
 ٍهس لوا ؿبب ٓوب ا
هصّة ِلٍموا
 
و بؾبب اال
 
 ٝان ذلٛ من ازٞ هغر ما ا
 
 ا

 ٖلّلي ان وللي قغ، دطان الظػاؼ والجٍّس
 .(0)ؿّٙبٞ ان ِصٍؿ لّوجي ِوا"

ولٜػن الّػػاؼ ٝالظػاس ٍِهػس لاطّػّن ؿػبب شوػ٘ اإللػي ِلٌّم وًػٍ ِٙػٍؿ لٌػػم ان 
بّ
 
ػػػػُ ٓوػػػػبي ِػػػػوٌم ال ِٙجمػػػػػ ٖٙػػػػى ِلػػػػَ إِػػػػادن الٗجػػػػان إلػػػػَ ا بٍللػػػػٍ دون ٖر
 
ٌػػػػا ٝػػػػاًن ا
 مٙابٞ بٞ ِجم إرؿاؿ ٝػٗارن مواؿبة لإللي:
هصّة ِلٍموا
 
و ا
 
 "ال  لّؽ من ازٞ هغر ا
ذلي آامموٍن
 
 بٞ ِلٍموا من ازٞ ٝاًوي الغي ا
 ولم ِٙبٞ بإرزاع ابوجي لي ولم ِٙبٞ ٖعِجي
 الػامُ ًِل٘ ِلّوا مما بي وؿّجابُ
 
 ولٌغا بعا

 اهاهّّنإياٌٚا ولن ِصرب ياٍِهي المغؿ ِلَ الع
بٌّا
 
 ما لم هّع الٗجان ذات الًػؼ اللماح إلَ ا
ة هصّة مباٝر
 
 دون مٙابٞ ودون ٖعِة مُ ثٙعِم ا
 .(5)إلَ طػوؿُ.بٌغا ِمٜن ان هؾجػهّي وهٙوّي"

ي 
 
مػػػػا  االطّػػػػّن إال ان ِومػػػػاٍِا لمفػػػّ ة اإللػػػػي مػػػػن ازػػػػٞ إهٌػػػػاء الٍبػػػػاء ا

 
ولػػػم ِٜػػػػن ا

 ٌم دهؾٌا:اؿجػهاء اإللي من ازٞ الجظلك من الظًّ ة الجُ لصٙ
بٍللٍ
 
هصّة إلَ الػامُ ا
 
 "زػوا اال

 وهؼلت طػوؿّؽ هٗؾٌا من ِابػن البصار
 وٚادًا اودِؾٍّس ذو الصّٞ الّعِعن إلَ المغبس

 .71-75: 0( ًٍمّػوس اإللّاذن 0                                                 
 .011-05: 0( ًٍمّػوس اإللّاذن 5
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ؿلمٌا إلَ ذراُِ والعًا وٚاؿ لي:
 
 وا

رؿلوُ إلَ ًوا ِا طػوؿّؽ آامموٍن ؿّع الػزاؿ
 
 لٙع ا

هصّة مٙعؿة
 
ٚع  ا
 
ِّع ابوجٛ وا
 
 ال
بٍللٍ باؿم العاهاهّّ
 
 ن لّلوا هؾجػهُال

طػ لاطّّن(
 
ٍع لع، االرزّّّٗن)اؿم ا  اإللي الغي ٍٝ  الجّاؿة والعم
ٌا بّن ذراِّي وثلَٙ الػزٞ هٌَ ٝامي وثٝػ
 
 ا

هصّة
 
 الػزاؿ اال
 
 ابوجي الصبّبة بٗػح ًّا
 لإللي بالفٜٞ الا ٘ شٍؿ المغبس المجّن
ِعٌِم ولمٍا الفّّػ المبّدػ
 
 وبّعما ٓؾلٍا ا
ُ طػوؿّؽ ِعِي وًٍ   ِٕٙ بّوٌم وراح ِملُ بمٍت زٌٍري:ٖر

 اؿمّوُ ِا رب الٍٙس الٗوّة ِا من ثوفػ ؿلًاهٛ
هت رب الٍٙن
 
ّا المٙعؿة وِا من ا  ِلَ طػوؿُ ٝو
لّٔت إلَ للٍاثُ ذات مػن
 
 ِلَ ثّوّعوس.ان ٝوت ٚع ا
جوُ وهػبت زمُّ االطّّن  وقٖػ
طػ، 
 
الن مػن ا
 
ثوػع بٌا إلّٛ ا
 
بجُ الجُ ا  لب ٓر
 ي ِن العاهاهّّنوابّع الًاٍِن المظؼ 
بٍللٍ"
 
ُ ِّٙػثي ُٖ لاثي وؿمّي ا  .(0)وًٜغا ٖر
بٍللػػٍ الًػػاٍِن ِػػن االطّّن.
 
ػػُ ا وربمػػا ٝاهػػت الٙػػػابّن البفػػػِة ثٙػػع  الثٙػػاء وًٜػػغا ٖر
وب ة
 
زمانُٖ  اال
 
ؿًٍرن وثٙع  اإلٓػِ٘المبٜػن من ثارِض  اال

 
ثٍٙؿ  إذهٍء ِن ذلٛ  ا
ػػٞ و ٌؼِػػٍن ابوػػػة المّػػعون ملػػػٛ ٞ يػػػوادن  ٖػػػُ وٚػػت ٝػػػان ِػػجم الجوػػػصّة بلػػػان ًٚػ

وبػػاء  زووسوِوػػعما ٖػػػض .(5)اهجفػػػ ٖػػُ الموًٙػػةالمعِوػػة ٝػٙػبػػان لجٌع ػػة ٓوػػب وبػػاء 
خّوػػاِلػػَ معِوػػة 
 
خّوّػػٍنلمؾػػاِعن مّوػػٍس ملػػٛ ٝػِػػت ولُٜ ِػػجظلك  ا

 
مػػن الٍبػػاء  اال

مّوػػٍس ِلػػَ قػػٜٞ ؿػػبّة قػػبان وؿػػبُ ٖجّػػات  إلػػَؿػػوٍِة  إثػػاون إرؿػػاؿِلػػَ ٍا واٖٙػػ
ػػان .(5)وهمػػٗي خػػٍر  إهؾػػانثػػٍر وًػػٍ وشػػـ طػاٖػػُ همػػٗي المّوٍ إلػػَِٙػػعمٍن يّامػػا  ٝو

 .921-951: 0( ًٍمّػوس اإللّاذن 0                                                 
ؿايّػ الٍّهاهّة ص5
 
لٌة واال
ث
 .071( ٍّٓراهع اال
 .031( الممعر هٗؾي ص5
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لٌػة 
ث
الػومان الٙعماء ُٖ شالة إلابجٌم بالصمَ ٖػإهٌم ِّملػٍن ِلػَ ثٙػعِم الٙػػابّن لا

 .(0)الجُ شملت االؿم ِّوي الصمَ
ؿػػاطّػثجصػػعث  

 
ؿػػػنِػػن م ؿػػؽ  المػػّوّة ال

 
 527-0055ثفػػٍ الصاٝمػػة) ا
مٚعمت المّاد( والدثي الّرّبة بّع ان ٚبٞ 

 
 :لإلليالٙػابّن  يا
مي"ِوعما ٚعمت 
 
 الٙػبان ا
 يلبت ان ٍِٜن لٌا ذرِة
ٍع  ما وِوعما وٚٗت بظف
 
ٚعا  ا
 
 ثّان)الػب بفٜٞ مًل٘( شبلت ا
 لفٌٍر شملٌا ولعت يٗا ٝالصمٞ إثمامٌاوبّع 
خواء
 
ذ،والدثٌا لم ثمب  ا

 
لمولم ثفّػ  باال
 
 .(5)"با
ض الّاباهّػةثٜفٕ و  مػػاض الجػُ ّٝػٕ ان الجٙػٍ، ِازػا ّٖػ الجٍاِر

 
اال هػع اال
لٌة ُٖٗ ٌِع اإلمبػايٍر الّاباهُ ؿػٍزّن)
ث
ٚبػٞ المػّاد( اهجفػػت  51-01ثؾلًٌا اال

لم 
 
وب ػػػػػة الٜػدّػػػػػػن ٖػػػػػُ الّابان ٌٖلػػػػػٛ الوػػػػػػاس لصػػػػػع االٚجػػػػػػاب مػػػػػن االهٙػاض ٖجػػػػػػا

 
اال

لمػػػا قػػػعِعا.وُٖ لّلػػػة وبّومػػػا ٝػػػان ممػػػعا ٖػػػٍؽ ؿػػػػِػ طػػػاص 
 
اإلمبػايػػٍر لٌػػػغا الٍهػػػُ ثا
ها باالؿجفارن اإللٌّة بع

 
ا لي ُٖ الصلم اإللي الٜبّػ الػوح الَّّم المٍلَ وِٙاؿ لػي:"ا
لٌػػة ؿػػٍؼ ثػػؼوؿ 
ث
وثػػا ثػػاهٍّٜ ٖػػان لّوػػة اال
 
قػػّاء ٖإذا ِبػػعثمٍهُ مدػػٞ ا
 
مؾػػبب ًػػغى اال

رؿػٞ اإلمبػايػٍر ٖػؿػاها 
 
وثّػٍد الؾػّٜوة والٍداِػة إلػَ الػباد مػن زعِػع".وبواء ِلّػي ا
 
 
ربّة بصدػا ِػن رزػٞ ِػعَِ ا
 
وثػا ثاهٍّٜ ٍٖزػعوى ٖػُ ٚػِػة ؿػِّّن ُٖ االثراًات اال

مّوػػػػػػػػٍ ٖػػػػػػػػُ موًٙػػػػػػػػة ٍٝثفُ)االؿػػػػػػػػم الٙػػػػػػػػعِم لموًٙػػػػػػػػة اوؿاٝا( ٖالػػػػػػػػًصبٍى إلػػػػػػػػَ 
ٚػا  شٗػا يٍٙؿػّا مػن ازػٞ اإللػي الٜبّػػ  يمو ي االطّػاإلمبػايٍر.ِوع غ زّل
 
ٝاًوا وا
قٍّٜؤ ان ِموُ -وا ُٖ زبٞ مّمٍرو.وزِادن ِلَ ذلٛ يلب من زالة اِٜآا-اومُ
يبػػػػاؽ ؿػػػػماوِة ٝما 
 
رهػػػػّّن وهغر الػػػػعرع ِػػػعن ا

 
لٌػػػػة الؾػػػػماوِّن واال
ث
شػػػػعد مّابػػػػع اال
س الصمػاوِّن إللي ؿٍمُ
 
ودا)ثُٙ ًاثّن الموًٙجّن ُٖ مصاَٖػة هػارا -والٗا

 
ؿاٝا ُٖ ا

و مػن الصعِػع 
 
ًِّات من المّجّٔػا)ًّٚػة مػن الػٍرؽ ا
 
الصالّة(.ٖوا ِن ذلٛ ٚع  ا

لٌػػػة الٙ
ث
ي الػػػي مػػػن ا
 
مػػػا  مػػػغبس المّبػػػع( دون ان ِوؾػػػَ ا
 
ٍح ثّلػػػ٘ ٚػباهػػػا ا مػػػم والؾػػػٗ

لٌة والعِاهات ص0                                                 
ث
ؿػار اال
 
 .21( مٍّٔلّٗؾُٜ ا
د5ِ
 
ٍّٝت مٙارهة اال  .009ان ص( ب
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وب ػػػة ثمامػػػا
 
ِماؽ وهجّرػػػة لػػػغلٛ ثٍٚٗػػػت اال
 
طػػػػ، ِٙػػػٍؿ اهػػػي ولػػػع (0)واال

 
.وٖػػػُ رواِػػػة ا
بٜػم وذات -ابوا ًٍ مجفػُ (5) (11-ؽ. 50لإلمبػايٍر ؿٍ وّن)

 
واّٝي ولٜوػي ٝػان ا
لٌػة:"إذا 
ث
مػن طلع اإلمبػايػٍر للوػٍ  ٚلٙػا ٖرػاءى الػٍشُ ٖػُ الصلم وِلػَ لؾػان اشػع اال
ٚمػػت لػػُ ٚمػػػ ٝالٙمػػػ اإلمبػ 
 
ايػػٍري ٖلؾػػٍؼ ِوًػػ٘ ولعؾ".وبّػػع رؤِػػة ًػػغا الصلػػم ا

شػػاوؿ ان ِّػػػؼ ِبػػػ يٙػػٍس الجورػػّم مػػن ًػػٍ اإللػػي الػػغي ثرلػػَ لي.ٖاٝػجفػػٕ ان روح 
الػػي اِؼومػػٍ الٜبّػػػ ًػػٍ ممػػعر اللّوة.لػػغا ٚػػػر ان ِػؿػػٞ الًٗػػٞ لؼِػػارن اإللػػي الٜبّػػػ ٖػػُ 
مّػػػ الًٗػػٞ مػػُ مػاّٖٙػػي وًمػػا اّٝػػي ثاثؽ واوهاٝػػام

 
ُ مّبػػع مّبػػعى وبالّٗٞ ِػػؼور اال
مػػػػا إلػػػػَ  اإللػػػػي مّػػػػػ ثٙػًِػ

 
ػػػػُ المػػػػػاّٖٙن لا الٜبّػػػػػ ٖػػػػُ اِؼومػػػػٍ ّٖوًػػػػ٘ الًٗٞ.وٚػػػػع ٖر
 .(5)اإلمبػايٍر ٚا لّن ّٖي:"لٙع ثٜلم ولُ الٌّع بٗوٞ ثٙعِؾي لإللي الٜبّػ"
الدكاـػػات ٝمػا ًػٍ الصػاؿ ٖػُ الصوػارات الٜبػػ، ٖػػان مػن وؿػا ٞ الّػاج ٖػُ 

ؿًٍرن ثفّػ إلَ ان الجٍٙ، والمان والٙ ال عا ّة
 
ػابّن مٌمة ُٖ الّاج إذ ثجصعث ا
لػػػػػػّب 
 
اٖػِّٙػػػػػػة شػػػػػػٍؿ اشػػػػػػع ملػػػػػػٍؾ ٚبّلػػػػػػة بٍٓوػػػػػػعا وِػػػػػػعَِ ثّمبػػػػػػٍ وثٙػػػػػػٍؿ اهػػػػػػي ا
رض (9)بالروٍن وقػػػػػػُٗ مػػػػػػن المػػػػػػػض بّػػػػػػع ان ثػػػػػػم ثٙػػػػػػعِم ٚػػػػػػػابّن بفػػػػػػػِة
 
.وٖػػػػػػُ ا
مػِٜػػػػػػػا الروٍبّػػػػػػة ًِلػػػػػػ٘ ِلػػػػػػػَ ؿػػػػػػٜاهي اؿػػػػػػػم 
 
ٚمػػػػػػػَ زوػػػػػػٍب ا
 
رطبّػػػػػػٞ ٖػػػػػػُ ا
 
الوار)ا

و  اإللي الٍِٗرّّن( وِوع ٚبا ٞ الؾلٜوا  ِؾمَ
 
ِلَ ِوعًم الؾػاٝن ٖػُ الؾػماء ا
 
اال
بمّػػػػػؼؿ ِػػػػػن البفػػػػػػ لّؽ لػػػػػي لػػػػػٍر ثّٜػػػػػؽ  اإللػػػػػيالػػػػػغي ِٙػػػػػّم ٖػػػػػُ الؾػػػػػماء.وًغا 

مامصػػي ولّؽ لػػي ٝػػاًن ِوػػػع إلّػػي وُٖ شالػػة مػػػض يٗػػٞ اشػػع مػػن الؾػػٜان مػػدا 
طػػػػػغ ولػػػػػعي موُ ٌٖػػػػػٍ مػػػػػا زاؿ بػػػػػالْ 
 
هت ٖػػػػػُ ِلّا ػػػػػٛ ال ثا
 
ِجرٌػػػػػٍن إلّػػػػػي بالػػػػػعِاء:"ا
والداشػػػع  وِوػػعما ِٙػػُ.(2)المػػٔػ"
 
ٖػِّٙػػةمػِوػػا لػػع، ٚبا ػػػٞ الّاهػػان  اال

 
ِجٍزٌػػػٍن  اال

لٌػػػػػة إلػػػػػَبالػػػػػعِاء 
ث
زػػػػػعاد اال
 
ػػػػػعِن ومّػػػػػعدِن  واال ِمػػػػػاؿمٝ 

 
الظّػػػػػػن الجػػػػػُ ٚػػػػػا  بٌػػػػػا  اال

 .513-511( قّباثا ٍٝزُّٜ ص0                                                 
بايػن الّاباهّّن اهَػ: 5
 
 شٍؿ ثٍارِض شٜم اال

http://ar.wikipedia.org. 
 .559-551قّباثا ٍٝزُّٜ ص (5
ٖػِّٙة ص9
 
ؿايّػ اال
 
 .075( بارهعر اال
ؿػػػػػػػػػػػػطٍر ( مّػؿػػػػػػػػػػػػّا الّػػػػػػػػػػػػاد 2

 
 ثػزمػػػػػػػػػػػػة:هٌاد طّاية )دمفػػػػػػػػػػػػ٘:دار ٝوّػػػػػػػػػػػػان للعراؿػػػػػػػػػػػػات مظػػػػػػػػػػػػاًػ ال
ؿػػػػػػايّػ ص؛00( ص0000والوفػػػػػػػ 

 
 ثػزمػػػػػػة:ِادؿ المكػػػػػػعس والػػػػػػػادي؛مػؿػػػػػػّا الّػػػػػػاد 505الّاد اال
 .025( ص5110الٍّا )بّػوت:دار الجوٍِػ للًباِة والوفػ والجٍزُِ 
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هّٔػِجّػػٛ الٔػبّػػػة ِػػػجم وٖػػػُ العِاهػػػة الٍٗلجاوِػػة الظالػػػة بفػػػٍّب البالٍّ.(0)الفػػظك
ي الػػػػػػوح الصامّػػػػػة للٙػِػػػػػة Litingbelلّجّؤبػػػػػٞ) إلػػػػػَاالبجٌػػػػػاؿ 

 
لّرّػػػػػٞ الوؾػػػػػاء ( ا
 .(5)مظمبات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ٖػِّٙة ص0                                                 
 
 .557( ٖػولّـ العِاهات اال
 .550الممعر هٗؾي ص (5
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لٌُ والصمٍؿ غلَ الففاء.2   الجعطو الإ
 ِوػػػي ٖػػػُ ممػػػادرها المجٍٖػن وًػػػغا  

 
طػػػػ مػػػن الّػػػاج ِمٜػػػن ان هٙػػػػا
 
ان همًػػػا ا

دبّػػات 
 
مػػػاض بفػػٜٞ مباقػػػ وثٙع  اال
 
ٍع مػػن الّػػاج ٌَِػػػ ّٖػػي اإللػػي ٝفػػاٍؼ لا الوػػ
دلػػة ِػػن ًػػغا 
 
الػػومى مػػن الّاج وربمػػا ِٜمػػن الؾػػبب المظجلٗػػة للصوػػارات الٙعِمػػة ا

إلَ اِجٙاد الٙعماء بٌٜغا همى من الّاج ًٍ اإلِمان بان اإللي ؿٌّب إلهٙاذ المػِن 
  ِازا.وان ثصٙ٘ الّاج للمػِن ؿّعُٖ إلَ اإلِمان بان اإللي بوٗؾػي ؿػاًم 

 
زا ا
 
ا
 ُٖ الّاج.
 ِػػن ًػػغا الػػومى مػػن الّػػاج وان وابػػػز مدػػ بػػالد الػاـػػعِنٖػػُ 
 
اؿ ِمٜػػن هٙػػػا

ؿػًٍرن 
 
لٌة بّػع اهػي ًِّػُ ثمػٍرات ٓوّػة ًٍ ا
ث
االؿجّاهة بي وان ٝػان ِظػك ِػالم اال

مػػػػػػاض مػػػػػن زػػػػػػاء لّوػػػػػة ثلٙاًػػػػػا مػػػػػن الػبػػػػػة 
 
دلمػػػػػٍن ٖػػػػػالػب اِوٜػػػػػُ ِمػػػػػاب بدمػػػػػان ا

هّوظٍرؿاؾ ولم ِٜػن ًوػاؾ مرػاؿ لفػٗا ي إال بجػعطٞ مباقػػ مػن الػبػة هّوظٍرؿػاؾ 
 بّع ثعطٞ الدّلب وٖفٞ االهٍهاُٝ:
 ( ِوع ذلٛ الجػاب شؼهاAnunnaٍهوا)لبؽ االه "

 لٜن الدّلب الغي ٝان شاهػا ٚاؿ الِولّٞ
ِعت هّوظٍرؿاؾ؟
 
ثُ إذا ما ا
 
 ماذا ؿجٍٜن مٜاٖا
زابي اِولّٞ
 
 ٖا
ِعت هّوظٍرؿاؾ
 
 إذا ما ا

 إلَ معِوجُ]...[ ؿٍؼ ازرع قرػن ّٝفٜاهٍ
 وؿٍؼ ثمبس مفٌٍرا 
 لمُ الدّلب وبػى اؿجّعادا
 و]....[
 وزِن بالٜصٞ ِّوّي".
هّوظٍرؿاؾ للّمٞ ِلَ قٗاء اِوُٜ وثظلػ٘  ِبعو ان الدّلب ٍِٖ٘ ُٖ مؾّاى وثٍّد
بػػػػػاخماهّػػػػة الٌػػػػػة مػػػػػ

 
و)-ن ازػػػػٞ قػػػػػٗاء اِوػػػػػاء اِوٜػػػػػُ الدماهّػػػػة وًػػػػػُ اإللػػػػػي ا
 
( Aba-uا

س واإللٌػػػػػة هّوؾػػػػػّٜا)ل
 
-Ninkiriاوثػػػػػٍ)-لفػػػػػّػ واإللٌة هّوّٜػػػػػػي ل (Ninsikilaلػا

Utu )ل(ُاهٕ واإللٌػػػػػػػػػػػػػػػػة هّوٜاؿػػػػػػػػػػػػػػػػNinkasi) لٗم واإل ل(لٌػػػػػػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػػػػػػازيNazi )
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ٍع ل( Nintiلغراع واإللٌػػػة هّوجػػػُ)ل (Azimuaلصورػن واإللٌػػػة ازِمػػػٍا)ل واإللي لوػػػل
 .(0)للمجن( En-Ša-agاگ )-اهفا
ؿػػػًٍرن ؿػػٍمػِة طالػػػة بظلػػػ٘  

 
ِوػػػا ٖػػُ ا
 
ٍع مػػن الّػػػاج ا  ِػػػن ًػػغا الوػػػ
 
وهٙػػػا

اإلهؾػػان الجػػُ ثٙػػٍؿ ان الػبػػة هّوظٍرؿػػاؾ ٚامػػت بظلػػ٘ لػػوٕ مػػن البفػػػ:"لم ِٜػػن 
الشجٗػػػػاظ بموّػػػػي)ٝما ِوبٔػػػػُ(" ولٜن الػػػػػب اِوُٜ:"قػػػػٗاى بآجؾػػػػاؿ مػػػػُ بمٙػػػػعورى ا
لػّب (5)ثٍِّغن طالة"

 
 ّٕٝ ان ًغا الػزٞ ٚػع ا
 
.وُٖ ٚمّعن المّغب الؾٍمػي هٙػا
 بالمػض لٜن إلٌي الفظمُ ِجٍلَ بوٗؾي مّالرجي:
 "]ذلٛ الػزٞ[ ٚع اؿجمُ]إلٌي إلَ دمٍِي وهصّبي المػِػ[
 ي ٚلب إلٌي]ذلٛ الفاب[ ٚع لًٕ بٜاؤى وهصّب

 والٜلمات الصٙة الٜلمات الًاًػن الجُ ثٍٗى بٌا ٚع ثٙبلٌا إلٌي موي
 الٜلمات الجُ اِجػؼ بٌا الفاب ُٖ لاثي
م)؟( إلٌي وؿصب إلٌي ِعى من ٝلمة الفػ رهت)؟(...ٝو

 
 ا

 الجُ ثصؼن الٙلب...واشجون
 ويػد قًّان المػض المصعؽ الغي بؾى ِلّي زواشّي
لابي مدٞ...
 
 بعدى والمػض الغي ا

زالي
 
مػ اإللي( ٚع ا
 
ي ا
 
 والممّػ المف ٍ  الغي ٚعر لي)ا
 .(5)وبعؿ مّاهان الػزٞ)؟( إلَ ٖػح"

وٖػػُ ٚمػػػّعن المّػػغب البػػػابلُ وًػػػُ هؾػػظة مّعلػػػة بفػػػٜٞ مػػجٙن ورا ػػػُ ِػػػن 
ػػػا  زًػ
 
 ِػػػن شالػػػة مماخلة ٖبّػػػع الّٙػػػا  بًٙػػػٍس الجّػػػؼِم الجػػػُ ا

 
لػػػٞ الؾػػػٍمػي هٙػػػػا
 
اال

مػػػصة للمػِن وًػػػُ هجّرػػػة موًّٙػػػة إلػػػَ ٝػػػاًن مظػػػجك ِجػػػٍلَ اإللػػػي ذاثػػػي إرزػػػاع ال
 ثوػع المػِن للٍٙ، اإللٌّة الجُ ثؾجرّب لي:
ور 
 
ٍٝا البابلُ-دِن-هّن-"ُٖ الصلم ٌٍػ ا  ل

                                                 0)Kramer,"Enki & Ninhursag:a Paradise Myth,P.40-41. 
ؿػاطّػ الؾلػمٍ ّٞ هػٍح ٝػِمػػ 

 
لػؿ الدالػح ل ػػو ال

 
دبّػة ـػُ ال

 
ة دراؿػة ـػُ المورػؼات الػوشّػة وال ٍمِػ

؛الفػٍاؼ دٍِان 011-00( ص0010 ثػزمة:ٍِؿٕ داوود ِبػع الٙادر )بٔعاد:مًبّػة المّػارؼ المّالد
ؿايّػ ج
 
 .51-52 ص0اال
ؿايّػ ج5
 
 .73 ص0( الفٍاؼ دٍِان اال
.015ٝػِمػ الؾٍمػٍِن ص  (3  
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 رزٞ قاب ذو لصّة البؽ ثازي
 مّؼما ُٖ قٜلي ِبعو وًٍ ِصمٞ لٍشا
ٍٚؿ لٛ
 
رؿلوُ ال
 
 وٚاؿ ان مػدوؾ ذاثي ًٍ الغي ا
 قاٝان ازلب االزدًار-مفػي -إلَ قٍبفُ
ُّ ًٜغا ؿ  لموُ مػدوؾ إلَ ِعي قاٖ

رؿٞ إلُ رؿالة
 
 )ُٖ( شالة الَّٙة ا
 اٌٍػ لغوّي ِامة موٍَرن ِلَ إهّامي
ة( طػزوُ بؾِػ
 
لم الغي ٝان ًٍِؿ)ا
 
 من اال

ن وثصًمت ٍّٚدي
 
 اهجٌَ مػهُ ٖرا
( ٚلب ؿّعي
 
 بّع ان )ٌِعا
 وطمعت هٗؽ مػدوؾ الػشّم
اثُ)وثلَٙ للٍاثُ(  وثٙبٞ ثوِػ
 ؼ)واٌٍػ ثراًُ( ٚلبي الًٍّ

لم إلَ ًغا الصع...
 
ثا
 
ها الغي ٝوت ا
 
ٖة ثراًُ ا
 
 وهً٘ بالػا

 )ابّع( الٙماص اإللٌُ الغي اشجملجي
 )ٓٗػ( المظالٗات الجُ )بٌا لػت مغهبا...(
يل٘ بالػِس زمُّ اًماالثُ!".
 
 وا

ِػاد المػصة 
 
هٌا ثجمػة لٌػغا الػوك وثػػوي ّٝػٕ ان مػػدوؾ ا
 
ا طػ، ثبعو ٝو
 
ًواؾ ٝؾػن ا
 إلَ المّغب البابلُ:
ٖ٘")اه

 
 ي يػد( الػِس الػدِ ة إلَ ِم٘ اال
ؿٗٞ القَ الصمَ دِ ٍ
 
 ِلَ ؿًس الّالم اال
 اهؼؿ الؾّاؿ الػديء إلَ ابؾٍ مٙاماى
ٍٍٜٝ الغي ال ِٙاو  ٍِٜر اوث
 
رؿٞ إلَ ا
 
 ا

رؿلٌا إلَ الربٞ
 
 يػد لماقجٍ وا

 اؿلم الػزٗة الباردن إلَ الوٌػ الٗا ن والَ البصػ
 اهجؼع زغور الوجاهة مدٞ الّفب
 هٍمُوالدٙ
 
 ٞ المؾُء الغي ِما
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 الؾماء
 
مي ِلَ الجفجت مدٞ دطان ِما ٓر
 
 ا
ًاثُ...
ث
 وِاثُ وا

رض
 
 زّلٌا مدٞ هباب ثػثُٗ خم )ثظجُٗ ُٖ( اال
 والمعاع الّوّع الغي ٝان)ِدٙٞ ِلُ( مدٞ ؿصاب
زالي مدٞ الوع، اللّلُ ويػدى من ٍُٖٚ
 
 ا

 ِّواي الٔا ػثان اللجان  ٝان ثػؿب المٍت ٚع ًٓاًما
بّعى 
 
ِاد إلَ بمػي لٗا ي 5711ا
 
 ٖػؿظا وا

بٜم
 
لم ا
 
 إذهاي اللجان ٝاهجا مؾعودثّن ومٔلٙجّن مدٞ إذهُ ا
 هؼع ِوٌما لماطٌما وٖجس ؿمُّ من زعِع
 اهُٗ الغي من زػاء معن الصمَ ٝان الجوٗؽ ّٖي ٚع اطجو٘
 الجٌابي لُٜ اؿجوف٘)بصػِة(
 
 ًعا

طغثا)...(
 
 من قٗجُ اللجّن ٝاهجا ٚع زٗجا وا
 وشٞ الجفوذمؾس الٌلُ 

 ٖمُ الغي ٝان مٔلٙا وّٓػ ماًػ للصعِح
 لٙلي ٝالوصاس وزّٞ ٓبػثي ثلمُ
ؿواهُ الجُ ٝاهت ممًٜة ومجصرػن ُٖ ٝػجلة واشعن

 
 ا

ا ٌا)وشػر( زغوًر  ٖجصٌا إذ ٖٚػ
 لؾاهُ الغي ٝان مجفورا ال ِؾجًُّ الجصػؾ
 مؾس ما ٝان ِلٍخي ّٖاد هًُٙ ؿّاال
 ٌا مٔلٙةشورػثُ الجُ ٝاهت مؾعودن وثظجو٘ لٍٜه
ا اهفع ٝالمؼمار ِاد إلَ وهٌّا ولعًر
 
 ا

 زغور لؾاهُ الموجٗظة والجُ لم ثٜن ثجلَٙ)ًٍاء(
ِجٌا ثٍّد إلَ الوَا  وِوٗجس اهؾعادًا"
 
 .(0)را

ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايّػ ج913-917( البات المّجٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعات العِوّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ص0                                                 
 
-995 ص5؛الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاؼ دٍِان اال
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ٍٝػاؿ باهػعا ّٝػٕ اهػي ِمػػض ِوػع زبػٞ ِػعَِ  وروؾ ل
 
ؿًٍرن طالة بصػاٝم ا
 
 ُٖ ا
 
وهٙػا

ي إِاهجي.وِؾجرّب اوثػٍ وِٙػع  طٍررو  لغا ِجري إلَ اإللي اوثٍ بابجٌاؿ شار يالبا مو
 .(0)لي يّا  وقػاب الصّان وِفّٗي من مػهي
لٌػة ٚػع  ممػ الكعِمةُٖ  

ث
ثفّػ المادن المجٍٖػن إلَ اِجٙػاد الممػػِّن بػان اال
ؿػًٍرن هّػػؼ إن الػبػة اِػؼِؽ ثػغًب 
 
ثجعطٞ بوٗؾٌا من ازٞ ثصّٙ٘ الفػٗاء ُٖٗ ا
طّػػػن بإرهػػاع إلػػَ معِوػػة بّبلػػٍس وثّمػػٞ مجظّٗػػة ِوػػع ملٜػجٌػػا ِفػػجار و
 
ٚع ٝلٗجٌػػا اال
ان الًٗػػٞ مجٍِػػٛ المػػصة ٖػػػدت إلّػػي اِػػؼِؽ لػػصجي بإرهػػاِي مػػن  ابوٌػػا المػػّٔػ ٝو

ؿًٍرنوُٖ .(5)إلبٌّا
 
طػ،  ا
 
و ماِػت وزّػػِذ هّػػؼ  ا

 
ثّػؼ باؿم المعؽ والٜػغب ا
لٌػػةبفػػٜٞ زّػػع ٚػػعرن 
ث
نِلػػَ ثصّٙػػ٘ الفٗاء وثفػػّػ  اال

 
طّػػيالٜػػغب اقػػجَٜ ِلػػَ  ا
 
 ا

مػػا المػػعؽ 
 
ٍع  ا لٌػػةثاؿػػ
ث
طّػػػالن  اوهػػٍ ا
 
هػػاع اال
 
ؿػػّٜن ٝاهػػت ِا ػػعن للٜػػغب الػػغي  ا
ٍع لمػػالس الٜػػغب وِوػػعما ؿػػ ٞ ِػػن  إهٌػػاادِػػَ  ؿػػّٜن ّٓػػػ ِادِة لػػغا شٜػػم الجاؿػػ
نالٍّٙبػة الجػُ ِوبٔػُ 
 
زاب بػان ثػ وؿ زمّػُ ممجلٜػات قػّٙٙي ثًبػ٘ ِلػَ قػّٙٙي ا
 
 ا

لػبس للمػعؽ ولػع 
 
ِػٍا  ا
 
إلّي وان ِمػبس المػعؽ طادمػا لػي وان ثٙجلػُ ِّوّي.وبّػع ا

طّػ ؿػلبي خػٍر ٖػِػع وال  ثمٜن
 
ؿلٍبي ِوعما ادَِ إن اال
 
من طعاع ِمي الٜغب بوٗؽ ا

ٍا زِػػٕ ادِاءاثػػي الؾػػابٙة ثرػػاى  دٝر
 
ٍع الٜػػغب وا دان الجاؿػػ
 
ٍِزػػع بػػعِٞ لي وِوػػعما ا
طّي ٚػروا إِادن البمػ إلَ ماِت
 
 .(5)ا
الَ الجػعطٞ المباقػػ م ٖػُ الفػٗاء مػن االمػػاض  النػجابات الٌٍّدِةوثفّػ  
لٌّػػػٍدي ٚػػػع الػػػّب بػػػالّمَ ولٜػػػن هللا قػػػٗاى بٍاؿػػػًة قػػػظك ِػػػعَِ ِؼرِػػػا ًٍٖبّػػػا ا
ا ّٞ  .(9)اثوس اهي الماؾ ٖر
كّػػةثجصػػعث  ؽِػ دبّػػات الإ

 
ِػػن شػػاالت قػػٗاء لػػم ثوٗػػغ مػػن ٚبػػٞ اشػػع مػػن  ال

البفػػػ بػػٞ ان اإللٌػػة ثجػػعطٞ بوٗؾػػٌا وثّمػػٞ ِلػػَ ثوّٗػػغ الّاج وربمػػا ًػػغى ثّٜػػؽ 
لٌػػة ًػػُ الجػػُ بّػػعًا الفػػ
ث
ٗاء وٚع ٌٖػػم ًػػغا االِجٙػػاد بفػػٜٞ واّٚػػُ اِجٙػػاد ِٙػػٍؿ ان اال

شمػػػػػػػػع 501( ٝػِمػ الؾػػػػػػػػٍمػٍِن ص0                                                 
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ًػػػػػػػػػم 931 ص9؛الفػػػػػػػػػٍاؼ دٍِان اال

 
؛الفػػػػػػػػػاٝػ رمٍز ا

 .73االلٌة ص
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مدلػػة ِػػن ًػػغا االِجٙاد ّٖوػػعما 
 
ٌَِػػػ اإللػػي بوٗؾػػي وًػػٍ ِمػػارس ٖػػن الًب وًوػػاؾ ا

زػػػػػػح اِوّػػػػػاس ٖػػػػػُ الصػػػػػػب الًػوادِػػػػػة لػػػػػم ِّالرػػػػػي اشػػػػػع مػػػػػن البفػػػػػػ بٞ:"ٚامػػػػػت 
ػػػػػة الٜبّػػػػػػن  ارثمّؽ راقػػػػػٙة الؾػػػػػٌا  ولّجٍ بمّالرة زػشػػػػػي والّواِػػػػػة بػػػػػي ٖػػػػػُ الٖٔػ

ؿػّا المػٔػ، ٖػُ هػؼاؿ مػُ .وِوعما (0)والؾػِة"
 
ػٍس ملػٛ دولػة لّّٜػا ٖػُ ا زػػح ٓاٝو

دوِة بٞ اثرػي 
 
 إلَ ِاج زػشي ِن يػِ٘ اال
 
بًاؿ االطّّن لم ِلرا
 
ٍٝػوس اشع اال ثّ

بٍللٍ الغي ؿارع إلَ قٗا ي:
 
 بالعِاء إلَ اإللي ا

 "امؾٛ بّعى ذراِي الغي ٝان الرػح ِ لمي
ٍٝػوس بؾٌم شّن ٝان لابي ثّ
 
 شّح ٝان ٚع ا
 ٍر الّالُ وابجّع ِن المصّى بمػاّٖٙيٍٖؽ الؾ

بٍللٍ الغي ِوػب ِن بّع:
 
 ووزي لاثي إلَ ا

ٍّٝة الدػِة هت ُٖ مٜان ما ُٖ الباد الل
 
 اؿمّوُ ِا مٍالي ٖا

ِوما ٝوت ثؾجًُّ ان ثؾمُ
 
و ًوا ُٖ يػوادن وا
 
 ا

لم
 
ها ٚع هؼؿ بُ ًغا اال
 
لم؛وا
 
 رزا ِجا

 اهَػ ان بُ زػشا ِمّٙا وذراُِ من زاهبّي
لم المبػح ودمُ ال ِرِٕموُ 
 
 بي اال

ػجُٗ ث لموُ  وال ِجٍٕٚ ِن الوؼؼ ٝو
 ال اؿجًُّ اإلمؾاؾ بػمصُ بدبات وال اؿجًُّ الجٙع 
 لٙجاؿ الّعو وٚع ؿٙى طّػ الػزاؿ
والدىزووسؿاربّعون)وًٍ قػِٜي ُٖ الصٜم(ابن 
 
  الغي ِصمُ ا
ٚٞ ِا مٍالي طٕٗ ِوُ ًغا الرػح؛
 
 ِلَ اال
لم ِوا  واموصوُ ال
 
 ٍٙن لُٜ اؿجًُّودع اال

ٍّّٝن ودٌّٖم إلَ الٙجاؿ اُٚ الل  موادان ٖر
ٚاثٞ دٖاِا ِن الرؾع المػثمُ
 
ها هٗؾُ ؿا
 
 وا

بٍللٍ
 
 ًغا ما ٚالي ُٖ لاثي.وٚع ؿمّي ٍِٖبٍس ا
لم وزٕٗ من الرػح الّمّ٘
 
وٕٚ اال
 
ان ما ا  وؿِػ

ؿٍد الوازؼ وبح ُٖ روشي الٍٙن
 
 الع  اال

 .993-991: 2 ( ًٍمّػوس اإللّاذن0                                                 
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ان ؿ ِماٚي ما ِرػي.ٝو
 
ٍس ُٖ ا درؾ ٓاٝو
 
 ّّعاوا

 .(0)الن اإللي الَّّم ٚع اؿجراب لماثي..."
بًػػػاؿ الؾػػػبّة هػػػع يّبػػػة ٚػػػع زػػػػح ٖػػػُ موازلػػػة لػػػي مػػػُ 

 
 ّٝػػػٕ ان ثػػػعٍِس اشػػػع ا
 
وهٙػػػػا

خّوػػػا زلبػػػت لػػػي إٝؾػػػّػ ٝػػػان ِمٜػػػن ان ِفػػػّٗي وِرّلػػػي 
 
مّاهّبػػػٍس الًّبػػػُ إال ان ا
ادت ان ثٙ س عمػػػػػػػػي لػػػػػػػػي شػػػػػػػػّن زػػػػػػػػاءى الّػػػػػػػػػاؼ امّٗاروسطالػػػػػػػػعا ٝو

 
 وٚػػػػػػػػع  لػػػػػػػػي را

ُ ٓمػػػن الٔوػػب قػػ٘ ثػػعٍِس زمرمػػة ِػػعوى والػػجٌم مظػػي.خار ٓوػػب مّاهّبػػٍس.وٖ
ػجي ِلَٙ شجٗي ومات ثعٍِس بّع ذلٛ بٙلّٞ خّوا من ذلٛ الّٗٞ البػبػي ٖجٝػ

 
 .(5)ا
 ولػٗا را ّػا ِػن  الٌوعُٖ  

 
 ِن شالة ثعطٞ الٌُ ٖػُ قػٗاء المػهػَ وهٙػا
 
هٙػا
ن ثػػػػعَِ مالّوُ ٝػػػػان الوؾػػػػاء ِوا  اذ ًػػػػغى الصالػػػػة

 
ؿػػػػًٍرن ِػػػػن امػػػػػا
 
دوهٌػػػػا ثجصػػػػعث ا

ػػا وثّػػبؽ ٖػػُ  اهت ثفػػٍٜ مػػن الجػػٍاء ٖػػُ ِوٌٙا وشعبػػة ٖػػُ ًٌٍػ ثػِٗاٝػا)الصػػعباء( ٝو
طغت 
 
ن إلَ ٝػِفوا)وًٍ ثرؾّع ارهُ لإللي ّٖفوٍ( وٚع ا

 
بجٌا لغا ثجٍزي ًغى المػا ٝر
ومؾصت بعًن الٍّد زبٌجي ومن خػم   وراشت ثػقٌا ِلَ ِع ٝػِفوا  بّعًا ًٍِرا 

خ ٝػِفػػوا 
 
بّع ذلػػٛ ارثمػػت ِلػػَ ٚػػعمُ ٝػِفػػوا ودٖوػػت مؾػػصت ِلػػَ زبٌػػة باالرمػػا ا

ؿػػٌا بػػّن رزلّػػي وراشػػت ثبٜػػُ بمػػػارن ٚا لػػة:"ِا الٌُ الٌُ إهػػُ ٚبّصػػة زػػعا" لٜن 
 
را

رض ٚا ا:"ِػا 
 
ُ ثػِٗاٝػا من ِلػَ اال هت لؾت ٚبّصة" خم اهصوَ وٖر

 
زابٌا:"ا
 
ٝػِفوا ا

طجُ من ٚاؿ اهٛ لؾت زمّلة.اهٛ زمّلة؟وثٜلم بٙعرن".هٌوت ثػِٗاٝػا من ِلػَ 
 
ا
رض وشاولػػػت ان ثٙػػػٕ بالًػِٙػػػة الجػػػُ اِجػػػادت ِلٌّػػػا ّٓػ إهٌػػػا قػػػّػت ان ًوػػػاؾ ا
 
ال

اهجػا  رزلٌػا ؿػٍِة ٝو
 
قّ  ٓػِبا ياٚة مٗاز ة شاولت ان ثٕٙ واؿجًاِت وهمت ا
ػت  دٝر
 
ٚماًا ووٚٗػت موجمبة وبفػٍّر ِفػبي المػعمة ا

 
مؾجّٙمجّن ومعت ٚامجٌا ال

ن ان ثػاِّػػػي
 
مػػػن ؿػػػلٍؾ ٖٙٗػػػؼت  مػػػا الػػػغي شمػػػٞ لٌا وهؾػػػّت مػػػا ِجٍزػػػب ِلػػػَ المػػػػا

لػػػػابجٌم العًفػػػػة.لغا ٚالػػػػت 
 
ػػػػان الوػػػػاس الػػػػغِن ثرمّػػػػٍا ِوَػػػػػوا إلٌّػػػػا وٚػػػػع ا ٖػشا.ٝو

زلػت ِاًجُ ٚالػػت ذلػٛ وارثمػت ِلػَ رزلػُ ٝػِفػػوا 
 
لٜػِفػوا:"ِا الٌُ...ِػا الٌػُ لٙػع ا

ػ ٚػػعس مػػن ان ِػػٝغ
 
هػػي ا
 
ػػان ال ِوًػػ٘ بػػي ال ا الًٍِػػٞ بّٖػ .وٖػػُ (5)مًّٔػػة رزلّػػي بفػػًّػ
ؿػًٍرن ثٙػٍؿ
 
ن الصػعباء ذًبػت إلػَ ٝػِفػوا وثٍؿػلت إلّػي بػان  رواِة خاهّة لا
 
ان المػػا
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فػػػػػػػػػػػػػػوا( ؾ. .مٍهفػػػػػػػػػػػػػػُ 5 ػػػػػػػػػػػػػػع ِبػػػػػػػػػػػػػػع الرلّػػػػػػػػػػػػػػٞ زٍاد )الاذّٚػػػػػػػػػػػػػػة:دار الصػػػػػػػػػػػػػػٍار للوفػػػػػػػػػػػػػػػ هِػ  ثػزمة:ِر
 .502-501( ص5111والجٍزُِ 
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م المػػوعؿ.ٖغًب إلٌّػػا ووهػػُ ٚعمّػػي ِلػػَ ٚػػعمٌّا  ِؾػػمس لٌػػا بػػان ثٗػػػؾ زؾػػعى بمػػًػ
لػػػبس زؾػػػعًا 
 
ِلػػػَ إلػػػَ ان ا
 
ٌّػػػا إلػػػَ اال وخبجٌمػػػا خم وهػػػُ إلػػػبّّن ثصػػػت ذٚوٌػػػا وٖر
 ِػن الملػٛ ذرِجاراقػجػا .(0)مؾجّٙما ويبّّّا

 
ملػٛ معِوػة وٖػُ ملصمػة المٌابٌاراثػا هٙػػا
ِمػػػًَاؿػػػجّوابٍرا الػػػغي ٝػػػان 
 
 اإللٌّػػػةبمػػػٍرثي  إلّػػػيوبٗوػػػٞ ٝػِفػػػوا الػػػغي ثرلػػػَ   ا

لػػػػػبس ٚػػػػػػادرا ِلػػػػػَ رؤِػػػػػة ٝػِفػػػػػوا برمّػػػػػػُ 
 
قػػػػػٜاؿاؿػػػػػجّاد بمػػػػػػى وا

 
وًوػػػػػا هًػػػػػػ٘  اال
ي قػػُء 
 
رِػػع مفػػاًعن ا
 
طػػػذرِجاراقػػجػا:"لٙع قػػاًعثٛ وال ا
 
ِػػٍد ا
 
رِػػع ان ا
 
ٝػّٗٗػػا مػػػن  وا

طػ، 
 
 .(5)" ٖما ان ٚاؿ ذلٛ شجَ ِاد ٝػّٗٗاا

لٕ وزي ص0                                                 
 
 .529( ٝامبٞ البًٞ با
قػػػػػاري 5
 
ػػػػػع ِبػػػػػع الرلّػػػػػٞ زٍاد )بٔػػػػػعاد:دار الصػِػػػػػة ملصمػػػػػة مٌابٌاراثػػػػػا( قػػػػػاٝػا رازػػػػػا زٍبػػػػػاؿ ا  ثػزمة:ِر
 .500( ص0005للًباِة 
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فوا(  )هِػ



225 
 

لٌة.3
آ
ار  مػابع ال   ِز
مػػاض الجػُ  

 
طػػ، ّٓػػ الجٙػٍ، ٖػُ ِػاج اال
 
ثفّػ الممػادر إلػَ وزػٍد يػِٙػة ا

لٌػػة.وبا 
ث
ثمػػّب اإلهؾػػان وِمٜن ان هًلػػ٘ ِلػػَ ًػػغا الّػػاج لػػّٔة زِػػارن مّابػػع اال
ٚػعمّن اِجٙػعوا 
 
لٌة ثٍٖػ الػاشة الوٗؾّة للمػِن ولٜن اال
ث
قٛ ٝاهت زِارن مّابع اال
الن ان ًغى ال

 
مػا  اِجٙػاد ال ِػؼاؿ راؿػظا إلػَ ا
 
ؼِارن ثٌعؼ إلَ الفٗاء وبا قػٛ هصػن ا

مػػػ
 
ّة والٔػبّػػة ًػػػٍ اِجٙػػػاد ِٙػػٍؿ ان زِػػػارن اال اٝن ٖػػُ الّعِػػػع مػػػن بلػػعان الّػػػالم الفػػػٚػ
 المٙعؿة ِرلب الفٗاء للمػِن.
لٌػػػػة يلبػػػػا  ممػػػػػ الكعِمػػػػةٖػػػػُ 

ث
هّػػػػػؼ ان المػهػػػػَ ٝػػػػاهٍا ِػػػػؼورون مّابػػػػع اال

ممػػٍِن ِػؼورون المّابػع الظالػة بامصٍثػب وًِلبٍن مػن للّاج ٖٜػدّػا مػا ٝػان ال
الؼ المػهػػَ شّػػح دوهػػٍا وٚع روشػػي ان ِجػػعطٞ ًػػٍ ٖػػُ قػػٗاء مػهػػاًم 
ث
زار مّابػػعى ا

همٍلػػا ثفػػٌع بٌػػغى الؼِػػارن وثّجػػػؼ برؼِػػٞ الفػػٜػ ِلػػَ ِواِػػة امصٍثػػب بٌػػم وِلػػَ 
ٖوا ِن ذلٛ ٝان الممػٍِن ِوػٍّن همػاذج مػن الًػّن للّوػٍ قٗا ٌم لمػهاًم.
آلػب زا ػػػي  إنوَِن ػِن مػن زؾػع الفػػظك ٖػُ مّبػع امصٍثػب شجػػَ ِفػٌّٗا.المػ

ّٚمػػت ٖػػُ مّابػػعى المػػلٍات وٚػػعمت 
 
امصٍثػػب ٝػػاهٍا مػػن الممػػابّن بالّاًات وٚػػع ا

و ّٓػػػ ٚابػػٞ للفػػٗاء.وٚع وردت ٖػػُ 
 
ٌّٖػػا الٙػػػابّن يلبػػا للفػػٗاء مػػن مػػػض مؾػػجٍّك ا
لػّب  بػدِة ٚعِمػة ثّػػؼ باؿػم بػدِػة بٌوؾػة شٜاِػة ِػن هظػٍثّؽ ثػجلظك
 
ٖػُ اهػي ا
ِمػػن وِؾػػػ ٖػػُ الجػػوٗؽ مػػُ ؿػػّاؿ)ربما شالػػة الجٌػػاب 

 
لػػم ٖػػُ الراهػػب اال
 
مػػػن بصمػػَ وا

، الّػّن 
 
ت الٍالػعن را
 
رؿٞ إلَ مّبع امصٍثب مُ والعثي.وُٖ اللّٞ را
 
ِمن( ٖا
 
روئي ا

ؿي شجَ ٚعمّي خم اطجَٗ.وثوبي المماب بّػع ذلػٛ 
 
قبس امصٍثب ِٗصك ابوٌا من را
، المّبػػٍد ذاثػػي بالّّٜٗػػة الجػػُ قػػاًعثٌا ًُ واهػػي مػػن هٍمػػي وٚػػك ِلػػَ والعثػػي اهػػي 
 
را

ا.وٚع زػػػاء ٖػػػُ بّػػػن الػواِػػػات  لػػػابي ٖصمػػػعاى ِلػػػَ ذلػػػٛ واهمػػػٖػ
 
قػػػُٗ ثمامػػػا ممػػػا ا

الٍّهاهّػػػػة ان معِوػػػػة ارؿػػػػوٍي بػػػػالٍّٗ  ثصػػػػٍي مّبػػػػعا طالػػػػا المصٍثػػػػب ِّػػػػٍد لٌّػػػػع 
هػػَ .ومػػن المّابػػع الجػػُ اقػػجٌػت بؼِػػارن المػ (0)البًالمػػة ِػػؼورى الوػػاس للّػػاج والجبػػػؾ

لٌػػػا مّبػػػع دهعرن ٖٙػػػع ٝػػػان ٍِزػػػع ٖػػػُ ًػػػغا المّبػػػع ممػػػػ يٍِػػػٞ همػػػبت ِلػػػَ زعراهػػػي 
اهت يػِٙػػػة الّػػػاج ثػػػجم  ثماخّػػػٞ وثّاوِػػػغ ؿػػػصػِة ذات ٚػػػعرن ِلػػػَ قػػػٗاء المػهػػػَ.ٝو
شٍاض.وبٌغى المّاى الجُ اٝػجؾبت 
 
ثُ:ِمب ماء ِلَ ًغى الجماخّٞ خم ِرمُ ُٖ ا
ث
ٝاال

 .501؛روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص20-90( ٝماؿ الًب الممػي ص0                                                 
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ػػان ٖػػُ الًػاب٘ الّلػػٍ ي ٖػػُ مّبػػع شجفبؾػػٍت بالػػعِػ ٚػٍن ؿػػصػِة ِؾػػجصم المػِن.ٝو
البصػػػي ٚػػع  ِدػػػ ِلػػَ ٝػجابػػات هٙفػػٌا بّػػن المػهػػَ ِلػػَ زػػعران ًػػغا المّبػػع ِػػعٍِن 
ٌّٖا اإللٌة باإلهّا  ِلٌّم بالفٗاء.وٚع ؿرٞ اشعًم وِػعَِ اهػعروماطٍس المٙػعوهُ 
.ًػغا وان مّبػع (0)اهي بالّٗٞ ثم قٗاءى:"ٝان مػِوػا وٚػع قػٗاى اإللػي ٖػُ هٗػؽ الّػٍ "

ػػػؼا مٌمػػػا الؾػػػابٍّ   ت ِبادثػػػي ٖػػُ الّمػػػػ البًلمُ ٝػػان مٝػ
 
لإللػػػي ؿػػػابّؽ الػػػغي بػػعا
ثّي المػهَ من ٝٞ مٜػان للفػٗاء
 
.وثٙػع  لوػا ٚمػة ممػػِة ثٗالػّٞ زّػعن ثظػك (5)ِا

لٌػة وثّػؼ الٙمػة باؿػم ٚمػة ؿػُ
ث
وزِػ والٙمػة -الّاج ِن يػِػ٘ زِػارن مّابػع اال

 
ا
الن المجصػػػٕ البػًِاهُ وبػػػالػ 
 
ٓم مػػػن ان بعاِػػػة ًػػػغى معوهػػػة ِلػػػَ بػدِػػػة ِصػػػجٌٗ بٌػػػا ا

ال إهوا هؾجًُّ بؾٌٍلة ثظّٞ ًغى البعاِة وًُ ان زوزة ولػُ الٌّػع 
 
الٙمة مٍٗٙدن ا

ػػان مػػن يبّّػػة الصػػاؿ ان  الممػػػي المػػعٍِ ؿػػُ ثٍ  ٍلػػت لٗجػػػن يٍِلػػة ال ثورب.ٝو
دت المػػان خم 
 
ت إلػػَ اشػػع المّابػػع شّػػح ثًٌػػػت وا
 
مػ وٖػػُ الوٌاِػػة لرػػا
 
ٌػػا اال ِ ٚر
ػػان لل لؾػػت مػػس هامػػت ًوػػاؾ ثوجَػ.ٝو

 
رادت ٖٙػػع شلمػػت بمػػن ِٙػػٍؿ لٌا:"ا
 
ؾػػّعن مػػا ا

ػػة".وهّػؼ  اوزقػػت زوزة ؿػػُ ثٍ  الػاٚػػعن ٖػػُ المّبػػع مػػن ازػػٞ الصمػػٍؿ ِلػػَ البٝػ
ثػػي زوزػػة ولػػُ الٌّػػع ٖػػُ شلمٌػػا لػػّؽ ؿػػٍ، يّػػٕ اشػػع 

 
طػػػ، ان مػػن را
 
مػػن همػػٍص ا

رباب.وٚع همصٌا الػب ُٖ الصلم بفػب مؾصٍؽ هباثُ ِؾػاِع ِلػَ الصمػٞ:"امن 
 
اال
ا بدمػػارى الجػػُ إلػػَ بّػػت ز  وزٛ وًوػػاؾ ؿػػجرعِن ٝػمػػة ٚػػع همػػت ٖاٝؾػػػي موٌػػا ِٖػ

ِصملٌا والوُّ موٌا مؾصٍٚا ثوّّوي ُٖ الماء وثفػبّوي ٖجصمػلُ ٖػُ هٗػؽ اللّلػة 
ن بًٗٞ
 
 .(5)ِلَ الًٗٞ".وبالّٗٞ ثصمٞ المػا
ػػػػػػػقاِجٙػػػػػػػع  ؽِػ لٌػػػػػػػة ثرلػػػػػػػب  الإ

ث
ٝالممػػػػػػػػِّن الٙػػػػػػػعماء ان زِػػػػػػػارن مّابػػػػػػػع اال
 ّا ُٖ الّعِع من دوؿ الّػالم ِػن يػِػ٘ زِػارن مػؼارات الفٗاء وًٍ اِجٙاد ما زاؿ قا

ولّػػػاء والمػػػالصّن والٙعِؾػػػّن.ولّٞ الػػػعارس لمّجٙػػػعات اإلٓػِػػػ٘ الظالػػػة بؼِػػػارن 
 
اال

مّبػػع اإللػػي اؿػػٜلّبٍّس ِاشٌ الجفػػابي الٜبّػػػ بّوٌػػا وبػػّن زِػػارن مّابػػع اِمصٍثػػب 
و بػالّٜؽ ٍِه
 
اهّػة مػا لع، الممػِّن وان ٝان الصعِح ِن وزػٍد مػ خػات ممػػِة ا
واطػ الٙػن الظامؽ ٚبٞ المّاد اهجفػت ِّٙعن اإللػي اؿػٜلّبٍّس 

 
زالت مبٜػن.ُٖٗ ا

بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص0                                                 
 
 .77-72( ا
ؿايّػ الّالم ص5
 
 .90( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص5
 
بٍ رشمة اإلؿا  والعِن الممػي ص059-055( ا

 
 .91؛ا
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ػ ابّػػعاوروس  ا بالػػٝغ زػػعًر
 
لػػٙاع ٖػػُ بػػاد الٍّهػػان ولٜن ا
 
ِلػػَ هصػػٍ مٗػػاز  ٖػػُ ِػػعن ا

ٍلّؽ ومًلػػة ِلػػَ الظلػػّذ  ُ الٓر الجػػُ ثٙػػُ ٖػػُ قػػبي زؼِػػػن هاث ػػة مػػن الؾػػاشٞ الفػػٚػ
ّػػة واؿػػّة مّبػػعا هػػظم لإللػػي ِوػػم الؾػػاروهُ.ُٖٗ داطػػٞ ًػػغى المعِوػػة  ٚػػّم ِلػػَ ٚر
 
ا

ماٝن ِوا  ٌّٖا المػهَ الػغِن ِٙمػعون اؿػٜلّبٍّس لُٜ ِفػّػ ِلػٌّم ّٖمػا ِظػك 
 
ا

اهػت يٙػٍس اؿػٜلّبٍّس شالجٌم المصّة وٚع قّع ُٖ الٙػن الػابُ ٚبٞ المّاد  ٝو
ثٍن إلػػَ شػػػ  المّبػػع وِجًٌػػػون ( Asclepiaثّػػػؼ باؿػػم اؿػػٜلّبّا)

 
ػػان المػهػػَ ِػػا ٝو
ػػعون ِلػػَ وِمػػٍ يّمػػة مّّوػػة خم ِوػػصٍن بصٍّاهػػات وِٚػ

 
ٝػػٞ ا
 
مٍن وِمؾػػٍٜن ِػػن ا

ٍع ٚػب ثمدػاؿ  و ِلَ ؿػِػ مٍه
 
و ٖػواثٌا ُٖ رواؽ يٍِٞ ملص٘ بالمّبع ا
 
زلٍدًا ا

شامػػػػػا ثجوػػػػػمن ولػػػػػٗات 
 
اإللػػػػػي.وِوامٍن اللّػػػػػٞ ومػػػػػن المٗجػػػػػػض إهٌػػػػػم ِػػػػػػون رؤ، وا
ٍد ٖٙػػػػع ٝاهػػػػت الًػِٙػػػػة المٌّػػػػ ٍدن لػػػػع، لفػػػػٗا ٌم مػػػػن المػػػػػض وِؾػػػػمَ ًػػػػغا بالٚػ
و ِفػُٗ المػػِن ِلػَ الٗػٍر رزػا 
 
اإللي ًُ ان ِػؿٞ شلما ٍِلُ ّٖي بّاج مّّن ا

ن وٍِٙ  الٌٜوة ُٖ المباح بجٗؾّػ الصلم وٍِهصٍن ثٍزٌّػات اإللػي.با 
 
  امػا
 
ٝان ا

قػػٛ ٝػػان الفػػٗاء ِػػجم ِػػن يػِػػ٘ اإلِمػػان بٙػػعرن اإللػػي ِلػػَ الفػػٗاء شّػػح ان الّػػاج 
و لّػػػػػػٞ الفػػػػػػ
 
ػ ٝػدّػػػػػػػا ا ٗاء ٝػػػػػػان ِجصٙػػػػػػ٘ بمػػػػػػؼِذ مػػػػػػن ًػػػػػػغا اإلِمػػػػػػان الًبػػػػػػُ ال ِػػػػػػٝغ

دوِة.وث ِع االًعاءات والوغور اِجٙاد بّن المػهَ بان الفٗاء ثػم بّػع ان ثرلػَ 
 
واال

لػٍاح شرػِػة ٖػُ شػػ  المّبػع دون 
 
لٌم اإللي ُٖ الصلم.وِدػ ِلَ هٍٙش مًٍلة ٖػٍؽ ا

ِلٌّػا المػهػَ بالجٗالػػّٞ ّٝػٕ ثػم قػػٗا ٌم بمّرػؼن مػن اإللػػي موٌم مٜػٗػٍُٖ البمػػػ 
لػٍاحُٖٗ اشػػع الػغِن هػالٍا الفػٗاء ثمامػا.
 
 ّٝػٕ ان  اال
 
لػػابّيهٙػػا

 
 رزػػا ٝػان ٚػع قػلت ا

لّفػػّٗي.ٖلما وٚػػُ  لإللػػيواشػػعا زاء لمّبػػع اؿػػٜلّبٍّس لّجوػػػع  إلػػبّازمّّػػا ِػػعا 
لػػػٍاح َبمػػػػى ِلػػػ
 
  اال

 
طبػػػارالمٍهػػػٍِة داطػػػٞ المّبػػػع وٚػػػػا
 
الفػػػٗاء الّرّبػػػة المعوهػػػة  ا
 الفػػٛ ِؾػػاورى.ِلَ اهػػي هػػا  ٖػػُ 
 
هػػي ِلّػػب ِلٌّا بػػعا

 
، ٖػػُ موامػػي ٝا
 
مٌرػػُ المّبػػع ٖػا
ػ ٌٍػ لي  ووهُ ِعى ِلَ ِع ًغا الفظك  اإلليالوػد ُٖ المّبع وبّوما ٝان ِػمُ الًؼ
لػػابّيوبؾػػى لػػي 
 
طػػػبّػػع  إلػػبّا ا
 
لي مػػا  ا
 
فػػٛ ٖػػُ الٜػجابػػات ِٝػػان ال ِػػؼاؿ  إذاخػػم ؿػػا
لٍاحِلَ  المٙعؿة
 
زابًغا المّبع  ا
 
هيالػزٞ  ٖا
 
اؾ شٙا لػم ِّػع ِفػٛ ٌّٖا.ِوػع ذ با
هٛ:"ولٜن اإلليٚاؿ لي 
 
مػن  الٜػاٖػٚع قػٜٜت ٌّٖػا مػن ٚبٞ ٖاهػٛ ؿػجعَِ باؿػم  ال
الن
 
".خم بػح الػزٞ ُٖ لباح الٍّ  الجػالُ المّبػع وٚػع بػػئ مػن مػهػي.ومػن ٖماِعا ا

خّوّة ٍِراء ثػعَِ امبػوزِػا لجلػجمؽ الومػّصة مػن اإللػي 
 
ن ا
 
طػ، زارت ًغا المٜان امػا
 
ا
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طبػػار الفػػٗاء المعوهػػة ِلػػَ ٖػػُ مػهػػٌا وبّوما ٝاهػػت ثؾػػّػ ٖػػُ ا
 
ت ا
 
رزػػاء المّبػػع ٚػا

لٍاح المّبع وؿظػت من بّوٌا إذ وزعثٌا مؾػجصّلة بّّػعن ِػن الّٙٞ وٚالػت ٖػُ 
 
ا

ِمَ ان ِؾػػػجػد بمػػػػى 
 
ِػػػػج ان ِمػػػبس ؿػػػلّم الؾػػػاّٚن ولا
 
هٗؾػػػٌا:"ّٕٝ  ِمٜػػػن لا

ت ٖػُ 
 
لمرػد رؤِجٌما رؤِا؟".خم هامت ُٖ المٌرُ وًُ ِلػَ ًػغا الوصػٍ مػن الفػٛ ورا

هٌػػػػا ؿػػػػٍؼ ثؾػػػػجػد بمػػػػػ ِّوٌػػػػا موام
 
ٌػػػػا رؤِػػػػا بػػػػعا ٌّٖػػػػا اإللػػػػي ِٙػػػػٕ براهبٌػػػػا ووِػػػػعًا با

ػػا البالْ.وبّػػع  ػ، لٜػًٗػ المٗٙػػٍدن ِلَ قػػػط ان ثٙػػع  للمّبػػع طوؼِػػػا مػػن الٗوػػة ٝػػٝغ
ان وِعت اإللي ان ثُٗ بغلٛ ٖجس اإللي ِّوٌا ولب ٌّٖا البلؾم ٖػزّت ٖػُ الّػٍ  
ا.   المػهَ إلَ اؿػٜلّبٍّس ًػعاِاًم وذلػٛ وِٙعالجالُ إلَ بّجٌا وٚع ارثع إلٌّا بمًػ

ان بّػػن  بػمػػُ الػػغًب ٖػػُ الوػػاٍٖرن المٙعؿػػة وبجّلّػػ٘ الوػػغور ِلػػَ زػػعران المّبػػع.ٝو
اإلٓػِػػػػ٘ ِػػػػغًبٍن إلػػػػَ مّبػػػػع اؿػػػػٜلّبٍّس وِ موػػػػٍن بٜػػػػٞ مّرػػػػؼن ؿػػػػرلجٌا هٙػػػػٍش 
خوػاء اللّٞ وِفػّٗي بّملّػة 
 
ثّي اإللي ُٖ قظمي ُٖ ا
 
المّبع وِوجَػون ِن خٙة ان ِا
و بّٙػػار ؿػػصػي المٍّٗؿ.وهرػػع ًوػػاؾ شالػػة مفػػابٌة لٌػػغا ٖػػُ مّبػػع زػاشّػػة ِر
 
ّبػػة ا

وِػٞ 
 
اإللي الممػي ؿػابّؽ ُٖ زؼِػن دِلٍس الغي ٍِزػع ّٖػي مٗؾػػون رؿػمٍّن لجا
شا  ومػػعاشٍن ِؾػػبصٍن بػػوّم اإللػػي وبا قػػٛ ٖػػُ ان بّػػن الٍلػػٗات الًبّػػة 

 
اال

وهّػػؼ .(0)ٌوػةالجُ وزعت موٍٙقة ِلَ الصرػ ُٖ شػ  المّبع ٝاهت من ثصوػّػ الٜ
الجػػُ ثٙػػُ ٖػػُ اثّٜػػا مصػػػاب للّػػػاؼ الػػغي اهػػي ٝػػان ٖػػُ معِوػػة اوروبػػٍس ثلػػٛ المعِوػػة 

ِعَِ امّٔاراوس شّػح ثّػٍد المؾجٗؾػػون ِػن مؾػا ٞ ثظمػٌم ان ِػغبصٍا الٜبػاش 
قػػػظاصهػػػصّة لػػػي 
 
طػػػػِنالمػػػ لٌّن  ولا
ث
ؿػػػماءًمالػػػغِن ٝاهػػػت ٚػػػع هٙفػػػت  اال

 
ٖػػػُ  ا
لٜبػاش وِوػامٍن ِلٌّػا وًم ِجٍّٚػٍن المصػاب.وبّع ذلٛ ٝان ِٗجػش ًػ الء زلػٍد ا
قػظاصان ِجمدٞ لٌم ً الء 
 
مػاٝنٖػُ رؤِاًم.وِبػعو ان  اال

 
ػا  ا الوبػٍءن ًػغى ٝػان ِؼوًر
ؿاؿػػا
 
المٌػػموبمػػٗة دا مػػة المػهػػَ الػػغِن ٝػػاهٍا ِبصدػػٍن ِػػن وؿػػّلة لجظّٗػػٕ  ا

ث
 ٖػػإذا.ا

مػػػػػاٝنٖػػػػػُ ثلػػػػػٛ  ِػوهٌػػػػػاًػػػػػغى الٍؿػػػػػّلة مػػػػػن طػػػػػاؿ رؤِػػػػػاًم الجػػػػػُ  إلػػػػػَثٍلػػػػػلٍا 
 
 اال

و الٗوػػّة ٖػػُ  مٖإهٌالمٙعؿػػة 
 
م بػمػػُ ًٚػػُ مػػن الوٙػػٍد الغًبّػػة ا ِّبػػػون ِػػن قػػًٜػ
ػػع ان مٜػػان الوبػػٍءن ًػػغا لػػم ِٜػػن ِٗػػجس  بٍابػػيالوبػػُ المٙػػعس لٌػػغا المٜػػان.ومن المٝ 
 
 ا

؛ِلُ الجػػػارِض 551-550؛ٖػِؼر الٍٗلٜلػػٍر ٖػػُ الٌّػػع الٙػػعِم ص092-099( روز العِاهػػة الٍّهاهّػػة ص0                                                 
ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايّػ ج052-059الٍّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهُ ص

 
لظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍري مّرم اال
 
؛بٍالر العِاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 50 ص0؛ا
ؿايّػ الٍّهاهّة ص01الٍّهاهّة ص
 
لٌة واال
ث
 .025؛ٍّٓراهع اال
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قٌػ المّٕ ذلٛ الن الٜاًن ٝان ملؼما بان ٍِٜن مٍزٍدا ُٖ ًػغا  إالللؼا ػِن 
 
ُٖ ا
ِػػا المٜػػان مػػعن ِفػػػن 
 
ٚػػِٞلػػَ  ا
 
 مػػن ٝػػٞ قػػٌػ ابجعاء  اال

 
مػػن هٌاِػػة الفػػجاء شجػػَ ِبػػعا

وُٖ ًػػػغى الٗجػػػػن لػػػم ِٜػػػن ِؾػػػمس ث الػػػغي ِجٗػػػ٘ مػػػُ ٌٍػػػٍر هرػػػم الدػِػػػا.مٍؿػػػم الصػػػػ 
ِػا للٜاًن ان ِجّٔب 
 
ٝػدػػ مػن خاخػة ا
 
ان ِلػَ المػػِن الػغي ِرػُء  ا دّٖػة واشػعن.ٝو
 ان ِٙػػٍ  ٚبػػٞ ٝػػٞ قػػُء بػػعُٖ رؿػػم ٚػػعرى اإللػػيلٌػػغا المٜػػان ِلػػجمؽ الومػػّصة مػػن 
ِٚٞلَ  ثؾّة اوبٍالت
 
ػة م اال ن الٗوة الظالمة لظؼِوة المّبػع ٖػُ شوػػن شػاٌٖ ٖٓػ

 ٖػإذاالمٙعؿات الغي ٍِٙ  بجعوِن اؿم ًغا الفظك واؿم بلػعى ٖػُ الؾػرٞ الّا .
هػصّةٝان الٜاًن مٍزٍدا ٖان من وازبي ان ِملُ ٖػٍؽ الصّػٍان الػغي ٚػع  
 
وان  ا
ماِوػػُ لصمػػي ٖػػٍؽ المػػغبس.
 
 ٝػػان الٜػػاًن مجّٔبػػا ٖٗػػُ وؿػػُ الفػػظك الػػغي ٚػػا  إذا ا
هػػػصّةبجٙػػػعِم 
 
ان ِػػػ دي ًػػػغى الًٙػػػٍس بوٗؾي.وِصمػػػٞ الٜػػػاًن ِلػػػَ زلػػػع ٝػػػٞ  اال
هصّة ٝما ِصمٞ ِٙع   شٍّان
 
ِلَ ٝػجٕ مػن ٝػجّٗي وبٍلػٌٗما موصػة لي ولٜوػي ال ا

ي زػػؼء مػػن لصػػم الصّػػٍان طػػارج المٜان.
 
ٚػػا  الفػػظك بٌػػغى  ٖػػإذاِؾػػمس بػػان ِوٙػػٞ ا
جٙبٞ الوبػػٍءن.وُٖ ِؾػػمس لػػي بّػػع ذلػػٛ بالمبّػػت ٖػػُ ًػػغا المٜػػان شجػػَ ِؾػػ اإلزػػػاءات

ػع الوؾػاء  إذالمٌرُ ِوا  الػزاؿ والوؾاء موٗمػلّن بصّػح ِٗمػٞ بّوٌمػا المػغبس  ثٚػ
ع الػزاؿ زٌة الٔػب  .(0)زٌة الفػؽ ُٖ شّن ِٚػ
لٌػػػة بػػػُ المػػػّن الكعِمػػػةوٖػػػُ 

ث
-ِػػػٍان-ًؾػػػّا-ٝػػػان المػهػػػَ ِػػػؼورون مّبػػػع اال
ِلَ بّػػع قػػان)زبٞ الٙمػػة الّرّبػػة( -ثفػػٍن من ازػػٞ الفػػٗاء الٍاُٚ ٖػػُ مّػػاوّٖوْ
لٌػػػة  91

ث
ّن إلػػػَ اال ٍع مجوػػػِػ ثُ المػهػػػَ إلّػػػي مػػػن ٝػػػٞ هػػػ

 
ػػػان ِػػػا مػػػّا مػػػن بّٜن ٝو

لػػػٍات الٌا رػػػة 
 
لػػػوا  ولػػػػاخ المرػػػاهّن واال
 
لجفػػػٌّٗم مػػػن طػػػاؿ دطػػػان ِّػػػعان اال

-ًؾػػّا-واللٔػػى الّػػالُ الػػغي ِؾػػٍد المٜػػان إذ ِٗجػػػض ان ذلػػٛ ِٜؾػػب ًِػػٕ بػػُ
 .(5)ثفٍن وقٗٙجٌا-ٍِان
 
 
 
 

 .553-551( ٖػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص0                                                 
ؿايّػ ج5
 
لظٍري مّرم اال
 
 .030 ص0( ا
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 . مالجػاوِغ والػلَ والجما.4
مػػػػػاض الؿػػػػّما ثلػػػػٛ الجػػػػُ  إن 

 
طػػػػػ، الجػػػػُ ثؾػػػػجظع  ٖػػػػُ ِػػػػاج اال
 
الٍؿػػػّلة اال

رواح الفػػػػػػِػن والّٗارِػػػػت والفػػػػّاي
 
ػػػػػَ  :ّن ًػػػػُثؾػػػػببٌا الٙػػػػٍ، الفػػػػػِػن مػػػػن اال الٚػ
هٌػػػا المػػػّٔة اللَّٗػػػة الجػػػُ ِجلًٍػػػا  والجّاوِػػػغ والجمػػػا م.

 
وِّػػػػؼ ٓلّػػػٍهرُ الجّاوِػػػغ با
ثجمػػٕ بػػالرمٍد وِػػع  الٙابلّػػة  ؿػػادن الؾػػصػ ِوػػع الّٙػػا  بظعمجػػي.وإهٌا بفػػٜٞ ِػػا 

ؼ الٍٙن الّٗالة ّٖي وثلٛ الٍٙن موصمػن  ان الؾصػ ومٝػ ٝر
 
ًم ا
 
ِلَ الجّٔػ.وٚع ِعت ا

ُٖ لّٔجٌا اللَّٗة ثوًل٘ مٌّا من ٖم المجٜلم ّٓػػ مبالّػة بفظمػّجي وال بػالمٍّذ 
ة لي ؿالٜة يػِٙا ذاثّة ال ِػٍدن موٌػا شجػَ بػإرادن ٚا لٌا.والٔالػب ان إؿػواد ٚػٍن ذاثّػ
لٍات الرعِعن وّٚمة هٔمػة 
 
 اإلهؾان ِجٜلم ًٖٗن إلَ ٍٚن اال
 
 ِوعما بعا
 
لٗاظ هفا
 
لا

الوً٘ وًابٌػػػػػا ٖػػػػػُ ّٓػى.وٚػػػػػع ِػػػػػم االِجٙػػػػػاد لػػػػػع، الٙػػػػػعماء بػػػػػان الٜلمػػػػػة لٌػػػػػا شّػػػػػان 
لبصت الٜلمة الجُ ثمٍر المعلٍؿ ُٖ الٜٗػ البعا ُ ًُ المػعلٍؿ ذاثي.ًػغا 

 
طالة.وا

مػػػػ الػػػغي زّػػػٞ لموًػػػٍؽ الجّاوِػػػغ والمػػػ
 
لٍات ّٚمػػػة ثّلػػػٍ معلٍلٌا والػػػغي اوزػػػب اال

ي اهصػػػػاؼ إذ ان اٚػػػٞ ثّػػػعِٞ 
 
االلجػػػؼا  بفػػػٜلٌا وبًػِٙػػػة ثػثّلٌػػػا المٍروخّن دون ا

ٌّٖمػػا ٝػػان ِّٔػػػ مػػن يبّّجٌػػا وِٗٙػػعًا ٖاِلّجٌا بػػٞ ٝػػان ِػػ دي ثبّػػا لجٙالّػػع بّػػن 
 إلٙاءًا.بٞ ان بّوٌا ُٖ ممػ الٙعِمة مدا ٝػان مػا 

 
الٙبا ٞ البعا ّة بصّان من اطًا

و إهٌػػا ٝاهػػت ثؾػػجظع  
 
هٌػػا ٝاهػػت دطّلػػة ا
 
زوبّػػة مدػػٞ بػدِػػة لوػػعن ال
 
ِػؼاؿ ِلٙػػَ بلٔػػة ا

زوبّة.وللؾػػػبب هٗؾػػػي ٖػػػان الجّاوِػػػغ ِمٍمػػػا اشجَٗػػػت بجػاّٝػػػب لَّٗػػػة 
 
رواح ا
 
هػػػع ا

ّب والٔػابػػة ٖػػُ الجّبّػ ِٜؾػػٍان  لٗػػاظ مٌرٍرن.وذلػػٛ الن الٙػػع  ٖػػُ الجٝػ
 
ِجّٙػػة وبا

ػػػان الجّاوِػػػغ خٍبػػػا مػػػن الفػػػاِػِة والٔمٍض وِؼِػػػع  ا.ٝو خًّػ
 
مػػػن روِجٌػػػا وُٖ ٚػػػٍن ثا
و 
 
و باالؿػػػجّارن ا
 
ما بالجفػػػبّي ا
 
مػػػعلٍؿ الجٍِّػػػغن ِفػػػّػ دا مػػػا إلػػػَ الٔاِػػػة المًلٍبػػػة ا

ػدّػا مػا ٝاهػت ثظوػُ  لٌػة.ٝو
ث
و بؾػد شػٍادث مماخلػة مػن ثػٍارِض اال
 
لٍات ا
 
بجٍاٖ٘ اال

ػػػػا  الؾػػػػصػِة) ٚر
 
و ٝاهػػػػت ثٙػػػػػن 1-9-5ثاوثٌػػػػا لجٙالّػػػػع مؾػػػػجمعن مػػػػن طػػػػٍاص اال

 
( ا

و الؼِػٍت  بالجػاثّٞ
 
و باؿػجّماؿ الوبّػغ ا
 
ٚمفػة ا
 
ِلَ الّٙع المػبٍية ِلَ الصباؿ واال
و الماء المٙعس
 
 .(0)ا

ػػػػػَ)ٝاهػػػػػت الجّاوِػػػػػغ  وادي  مػػػػػن وؿػػػػػا ٞ الّػػػػػاج الوازّػػػػػة ٖػػػػػُ(Šiptuوالٚػ
رواح الفػػػػِػن الم ذِػػػة والفػػػّايّن الجػػػُ ثؾػػػبب   الػاـػػػعِن

 
اهػػػت ثٍهػػػُ لًػػػػد اال ٝو

 .53-57( ٓلٍّهرُ الًب ص0                                                 
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ٖػاد ٝمػػػا ٝػػػ
 
مػػػػاض الرؾػػػعِة والّٙلّة لا
 
ان ِٙمػػػع موٌػػػا إبًػػػاؿ اخػػػػ الؾػػػصػ الػػػغي اال

لٌػػػة 
ث
ؿػػماء مفػػاًّػ اال
 
ِمارؿػػي الؾػػصػن.والٔالب موٌػػا ثٜػػٍن ِػػػن يػِػػ٘ االؿػػجّاذن با
المّػوٖة بالجؼامٌا زاهب اإلهؾان موٌم قػمـ واِا وابوي مػدوؾ.وزػػت الّػادن ٖػُ 
ي ممػاشبة لمدػٞ 
 
خواء إزػػاء بّػن الّملّػات الؾػصػِة ا
 
الجّاوِغ إهٌا ٝاهت ثجلَ ُٖ ا
الّملّات مدٞ الجبظّػ وؿٜب الماء ورقي.ًغا وان همٍص الٜػدّػ من الجّاوِغ  ًغى

ػػػػػػاب  و شػػػػػػوز مػػػػػػن الصرػػػػػػػ ثّلػػػػػػ٘ بٌّ ػػػػػة دالِػػػػػػات ٖػػػػػػُ ٚر
 
ٝػػػػػان ِػػػػػػوٙـ بٌّ ػػػػػػة ِػػػػػػٍذ ا

هػػػػار الفػػػّايّن
 
يٗػػػاؿ درءا لظًػػػػ ا
 
ٖػاد وطممػػػت يا ػٗػػػة موٌػػػا لا
 
وِبػػػعو إن .(0)اال

ػػػػػػَ والجّاوِػػػػػػغ ٖػػػػػػُ الّػػػػػػاج رازػػػػػػُ إلػػػػػػَ االِجٙػػػػػػاد إه ثجؾػػػػػػم بٍٙثٌػػػػػػا ٌػػػػػػا اؿػػػػػػجظعا  الٚػ
الٗا ػٙػػػػػة:"شجَ إذا ٝػػػػػػان بٍؿػػػػػػُ مػػػػػػا ٖػػػػػػُ زؾػػػػػػم المػػػػػػػِن ان ٌِػػػػػػع  المّابع ٖبٌػػػػػػغى 
ّن" قػػػػار موجػػػِؼ
 
ِػػػا لّٜن اال
 
 لػػػغا ٖإهٌػػػا اؿػػػجظعمت مػػػُ الًٙػػػٍس (5)الجٍِّػػػغن ٝا  ا

الؾػػصػِة ٝمػػا ؿػػوػ، الشٙا.ًػػغا وثجصػػعث الومػػٍص ِلػػَ إزػػػاءات ِٙػػٍ  بٌػػا الفػػظك 
ػ لػػػان مٍزٌػػػة إلػػػَ المػػػػِن هٗؾػػػي  ٚبػػػٞ ثػػػاون الجٍِّػػػغن مػػػن ازػػػ ٞ الفػػػٗاء إذ ثػػػٝغ

ِفػػجار:"ُٖ مٍهػػُ لػػم ِػػغًب إلّػػي اشػػع ثٜوؽ ؿًصي وثووػػصي بمػػاء هُٙ وثػثػػب 
ربُ يابٍٚات ثٜػػػػػػػعس ٌّٖػػػػػػػا هفػػػػػػػارن الصٍر وثوػػػػػػػػ  ٌّٖػػػػػػػا 

 
بمػػػػػػػا ِفػػػػػػػبي الؼاوِػػػػػػػة بػػػػػػػا

ُ.وثجلػػٍ  الوار وثؾػػٜب ٌّٖػػا ًِػػٍرا ودّٚٙػػا هاِمػػا وؿػػػو وثّمٞ ؿػػّٜبة دون ان ثٝػ
ػػُ ثراى)هرمػػة( ِفػػجار خم ثوًلػػ٘ دون ان ثوَػػػ إلػػَ ًػػغى الجٍِّػػغن خػػاث مػات وث ٝػ
.ولٜػػػن ٖػػػُ ٝػدّػػػػ مػػػن الصػػػاالت ٝػػػان المّػػػؼ  ًػػػٍ الػػػغي ِجلػػػٍ الجٍِّػػػغن ِلػػػَ (5)ورا ػػػٛ"

.وٖػُ (9)الفظك المػِن:"ِمؾٛ االقّبٍ بّع المػػِن وِجلػٍ الجٍِّػغن خػاث مػػات"
ِوػػػػػػا لؼِادن ٖاِلّػػػػػػة 
 
شػػػػػػاالت ٝاهػػػػػػت الجّاوِػػػػػػغ ثؾػػػػػػجظع  ٖػػػػػػُ الّملّػػػػػػات الًبّػػػػػػة ا

اج.ٌٖوػػاؾ ِػػاج ِظػػك لعٓػػة الّٙػػػب ثػػعطٞ ثػػاون الجّاوِػػغ مػػن هػػموي ٖالّاج الّ
طػػغ المػػػِن ٖػػُ ٖمػػي ؿػػبُ شبػػات مػػن 
 
ػػَ ٖػػٍؽ الرػػؼء الممػػاب خم ِا  بػػجاون الٚػ
 
ِبػػعا

ِفػاب الربلّة وِموػْ ًػغا ٝلي؛وبّػع ذلػٛ ِػغًب إلػَ 
 
الٙمس الظالك مُ بّن اال

 (2)ُ ٖمي ٖػُ المػاءالوٌػ ؤًِؽ ّٖي ؿبُ مػات وُٖ المػن الؾابّة ِبم٘ ما ٖ
 
.وهٙػػا

دب الػػاؽ الكعِم( يي باٚػ 0                                                 
 
 .513( ص0017 )بٔعاد:دار الصػِة للًباِة مكعمة ـُ ا
 .022وّة ص( البات المّجٙعات الع5ِ
 .515( الممعر هٗؾي ص5
لبعري الًب ص9
 
 .75( ا
 .13ص( مٍؿٜاثُ الصوارات الؾامّة الٙعِمة 2
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ِن ولٗة لّاج الّّن المػِوة ثٍٙؿ ان ِٔؼؿ الفظك المػِن طًّا ِّٙعى ؿبُ 
ّػػػػة وُٖ الوٌاِػػػػة ِػػػػػبى الظػػػػّى ِلػػػػَ الّػػػػّن  لما ِّٙػػػػع ِٙػػػػعن ِجلػػػػٍ ِلٌّػػػػا ٚر ِٙػػػػع ٝو

:"إذا مؾت ِع الفبس رزا ويوت إذهاى ٖظغ مؾصٍؽ (0)المػِوة
 
طػ هٙػا
 
.وُٖ هك ا
رز)؟( 
 
ثّػة خػاث الؼرهّض ُٖ د  اال

ث
ذن)و( ثجلػٍ الجٍِّػغن اال
 
ولٗي ُٖ ًٚن ثوٌّا ُٖ اال

مػات:رزػػػػػػا ُ ان ثصٌٗ رزػػػػػػا ُ ان ثصٌٗ رزػػػػػػا ُ ان ثصٗػػػػػػٌ وال ثػػػػػػعع ان ِٙجػػػػػػػب 
 .(5)موٌم"

ومػػػػػن المّػػػػػػوؼ ان الًبّب)االؿػػػػػٍ( ٝػػػػػان ِؾػػػػػجظع  الجّاوِػػػػػغ إلػػػػػَ زاهػػػػػب 
ػػاؼ ولٜن ٖػػُ الٍٚػػت هٗؾػػي ٍِزػػي اهػػي دوِػػة.ُٖٗ هػػك هرػػع االؿػػٍ ِمػػٕ دواء للِػ

 
 اال

البػػع مػػن ثػػاون ثٍِّػػغن.وًواؾ مػػػِن يبٙػػا لػػوك ِفػػٍٜ مػػن اهجٗػػاخ البًن هرػػع ان 
ؿػٍ ٝػان 
ث
االؿٍ ِرّلي ِفػب دواء مّّوة للجظّٕٗ ِوي وِػاٖ٘ ذلػٛ ثٍِّغن.وِمػٕ ا
ّػػػة  ِّػػػالذ اشػػػع الملٍؾ هػػػمادا ِدبػػػت بًػِٙػػػة مّّوػػػة وُٖ الٍٚػػػت هٗؾػػػي ِػػػؼودى بٚػ

بػػة الملػػٛ ن الصامػػٞ لجؾػػٌّٞ ِملّػػة .وًوػػاؾ ثّاوِػػغ ثجلػػَ ِلػػَ ا(5)لجّلػػ٘ شػػٍؿ ٚر
 
لمػػػا

ن الصامػٞ الجػُ لػعٌِا ِؾػػ ٖػُ والدثٌػا مػعٖوا  الٍالدن
 
ِػاٌٖٙا يٙؽ ِجوػمن زِػارن المػػا
ن الجػػػُ ِوػػػعًا ِؾػػػػ ٖػػػُ الٍالدن...
 
ػ هك:"المػػػػا ٖػػػُ شالػػػة لػػػّبة.لٙع مؾػػػٛ  إهٌػػػاوِػػػٝغ
ن هّػػػؼ مػػن ًػػٍ الًٗػػٞ بٍٙن...

 
" وًوػػا ِجرػػي الػػوك بالظًػػاب إلػػَ اشػػعًم ال ِمٜػػن ا

نًُ الجُ طلٙت يٗا مًَٔ بٔبار المٍت.ودًوت ِّوػاى ال ثٙػعر "لٔمٍض الوك:
 
 ا

نثػ، طجمت قٗجاًا ال ثٙعر  
 
ثظرٞ".وًوػاؾ ٌَِػػ ثٗجصٌمػا...ال ثلػبؽ شرابػا ال  ا

ى مػػػػػػدوؾ 
ث
ن ثجصػػػػػعث وثظايػػػػػب اإللػػػػػي مػدوؾ:"ٚػػػػػٕ إلػػػػػَ زػػػػػاهبُ...ا

 
الػػػػػوك إن المػػػػػػا

يلػػ٘ ذلػػٛ الػػغي طػػجم ِل
 
هػػا مصايػػة بالمفػػاٝٞ.ثٙػب موُ!ا
 
الن ا
 
ّػػي مظلػػٍؽ الػػػشّم!ا

ؿػًٍرن شػٍؿ 
 
ثُ!دِي ِػػ، الوػٍر".خم ِجبػُ ذلػٛ ثػاون ا
 
لٌة ٝمظلٍؽ بفػي دِي ِا
ث
اال

ٖجان الي الٙمػ واؿػم زوزػة اإللػي الٙمػػ ورد بٌّ ػة بٙػػن ٝػان ِوػعًا لػٍّبة ٖػُ الػٍالدن 
ؿًٍرن ثٍٙؿ
 
 شّح هؼلجا ابوجا اهٍ من الؾماء لمؾاِعثٌا واال
 ؿّن-اؿمٌا گّمة ٝاهت لؾّن بٙػن  "ثٍِّغن:
 اهت مؼداهة بٜٞ المٗاثنٝ

 .09ٝماؿ الًب الممػي الٙعِم ص (0                                                 
لبعري الًب ص5
 
 .010( ا
قٍر ص5
 
 .555( ؿاٝؼ ٍٚن ا
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ًا ؿّن آػ  بٌا
ث
 ٝاهت مٔػِة الفٜٞ وإذ را
 ووهُ ِلٌّا ِامة ؿّن الظالة البعِّة
 وزّلٌا ثؾّػ ُٖ مٙعمة الًُّٙ
ان ِؾّػون  ووراءًا ٝان زمُّ الِػ
ٝػدػ هوارن
 
ٍهٌا من الّفب اال اهٍا ِِػ  ٝو
ٓؼر مٍرد
 
 وِؾٍٙهٌا الماء من ا
ان الفبان ودون ان ِػا انبعون ِلم الِػ  ى الِػ
 ؿّن الدٍر الٗجُ الٍخاب واًم البٙػن وهؼا ِلَ بٜارثٌا
قٌػ
 
ملت اال ِا  معثٌا ٝو
 
 وشّوما بلٔت اال
ٝػدػ
 
ٝػدػ ٖا
 
لبصت البٙػن ِمبّة ا
 
 ا

ان الفبان ٓاهبّن ان راٌِّا ٚلٙا وزمُّ الِػ  ٝو
هّوٌا ولػطة موازاثٌا ارثاع ه
 
 واراهوِوع ا

ُ ِعى هصٍ الؾم  اءؿّن ُٖ الؾمٍات ؿمُ لػاطٌا وٖر
 هؼؿ ماٝان ؿماوِان ٝان الٍاشع ِصمٞ زِت الٙارورن
طػ اهؼؿ مّاى الوران
 
 واال

وؿ زبٌجٌا بؼِت الٙارورن
 
 لمؽ اال

طػ زؾعًا ٝلي بمّاى الوران
 
 وهوس اال

 مػن خاهّة لمؽ زبٌجٌا بؼِت الٙارورن
طػ زؾعًا ٝلي بمّاى الوران
 
 وهوس اال
 شّوما لمؽ للمػن الدالدة
رض ؿٙى الّرٞ من رقا الٔؼاؿ
 
 ِلَ اال
مار
 
ًِت البٙػن الّرٞ اؿم ا
 
 ٝا-وا
 ؿّن ًٜغا بمٍرن يبّّّة-ٖٜما ولعت گّمة
لمة
 
ن الفابة المجا
 
ِوا ًغى المػا
 
 لجلع ا

ن الجُ ُٖ المظاض بّؾػ
 
ما  الٙابلة ولجوذ  المػا
 
 وال ِٕٙ ماهُ ا
 هاروهعي هاطٍهعي...
 ؿّن-ٝاهت لؾّن بٙػن اؿمٌا گّمة
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يلٙجي وِوع لػط
 
هّن الغي ا
 
 ة هراثٌاِوع اال
 ؿّن-ؿمُ هوار
 لػطجٌا

 من ًغا ِا هاروهعي؟ من ًغا ِا هاطٍهعي؟
 إهٌا البٙػن ِا ؿّعي وًُ ُٖ ِؾػ المظاض
 اؿٜب ِلٌّا ؿّعي مّاى لّٗصجٛ
 ؿّن-لُٜ ِوٗجس ثٍِذ البٙػن گّمة
ا مدٞ شّة وِوؾاب مدٞ ٖػخ شّة  وِظػج لًّٔػ
 .(0)وال ِجػؾ مدٞ زعار ِوٌار طعى ِؾٙى هصٍ ٌٍػى"
خوػػػاء الٍالدن وربمػػػا ٝاهػػػت ثوٗػػػغ ثلػػػٛ بػػػا قػػػ

 
ٛ ٝاهػػػت ًػػػغى الجٍِّػػػغن ثجلًٍػػػا الٙابلػػػة ا

ا الجٍِّػػػػغن ومن المصجمػػػػػٞ ان الٙابلػػػػة ثّمػػػػٞ ومٌّػػػػػا  ًػ الًٙػػػػٍس هٗؾػػػػٌا الجػػػػػُ ثػػػػٝغ
ولػػَ ِلػػَ مؾػػس 
 
ولػػَ ثصمػػٞ ٚػػارورن زِت والداهّػػة ٚػػارورن ماء ثّمػػٞ اال

 
مؾػػاِعات اال

 زبٌجٌا بالؼِت والداهّة ثووس ِلٌّا الماء.
اهت ًػػغى الجمػا م ثصجػػٍي ِلػػَ  ًػغا وٚػػع ابجػعع الٌٜوػػة مػا ِّػػػؼ بالجمّمػة ٝو

شّاها 
 
لٌة الَّا  لصماِة لاشب الجمّمة ٝما ثصجٍي ا

ث
ثٍِّغن مٜػجٍب ٌّٖا دٍِن لا

ِلػػػَ لػػػٍرن للفػػػًّان المٙمػػػٍد الػػػغي ِػػػػاد ثظلػػػّك المػػػػِن موي.وٚػػػع ولػػػلجوا ِػػػعن 
قػػٜاؿ لٌػػغى الجما م موٌػػا مّمػػٍؿ هػػع الفػػًّان بػػازوزو ابػػن طػػاهب

 
ٍٝػػٞ بػِػػاح ا ُ الم
ػان االقػٍرٍِن ِؾػجّّوٍن بػي لًػػد االرواح .وِمدٞ قػًّان الصمػَ المّٕ الاٖصة ٝو

وِصمٞ اشػػػع ثلػػػٛ الجمػػػا م الممػػػوٍِة مػػػن الفػػػػِػن الجػػػُ ثجّػػػػض للمػهػػػَ وثّػػػغبٌم.
هّػػػاب 
 
الصرػػػػ لػػػٍرن بالوصػػػت البػػػارز ثمدػػػٞ ًػػػغا الفػػػًّان:وزي مظّػػػٕ ِٜفػػػػ ِػػػن ا
عي إهؾػػػػػػػان لٜوٌما ثوجٌّػػػػػػػان شادن لػػػػػػػي لػػػػػػػعر ٝمػػػػػػػعر يػػػػػػػا ػ وِػػػػػػػعان ثفػػػػػػػبٌان ِػػػػػػػ

زوصة.وٌَِػ ٍٖؽ لٍرن الفًّان بازوزو 
 
ربّة ا
 
بمظالب ولي ذِٞ يٍِٞ مٍّٙؼ وا

ٚوّػػػػػػػة الصٍّاهػػػػػػػات 
 
لػػػػػػػٕ مػػػػػػػن الٌٜوػػػػػػػة المّػػػػػػػؼمّن وًػػػػػػػم ِلبؾػػػػػػػٍن ٖػػػػػػػُ رؤوؿػػػػػػػٌم ا
المظجلٗة.وِؾػػبب ًػػغا الّٗػِػػت الجٌػػاب الرّػػٍب الم لم لػػغا ٝػػان اإلهؾػػان ٖػػُ وادي 

ها اإللي بػاز الػاٖعِن ِصمٞ ثمّمة للٍٚاِة من ط
 
 ُٖ إشعاًا:"ثٍِّغن:ا
 
وزو ًػى الجُ هٙػا

ها الػػػػغي ِدػػػػٍر بٙػػػػٍن ٖػػػػُ زبٞ)الّػػػػالم ابػػػػن طاهبُ 
 
ملػػػػٛ ِٗارِػػػػت الػػػػػِس الفػػػػػِػن.ا

قٍر ص591-550( البات المّجٙعات العِوّة ص0                                                 
 
 .003-001؛ؿاٝؼ ٍٚن ا
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مػػػػا بالوؾػػػػػبة للػِػػػػاح الجػػػػػُ 
 
ي الّٗارِػػػػت المؾػػػػػببة للػِاح( ا
 
ؿػػػػٗٞ(شجَ ِػثّٗػػػػػٍا)ا
 
اال

مػػػامٌم
 
زوصجٌا" وِبػػػعو ا-ثػاٌٖٙم ٖٙػػػع وهػػػّت الػِػػػاح الٔػبّػػػة ا
 
ؾػػػػت ا ٝق ن الػِاح 
طّػػػن ًػػُ الرملػػة الؾػػصػِة ًوػػا الجُ ثرّػػٞ ثاوثٌػػا الػِاح لّؾػػت ّٖالػػة 

 
الرملػػة اال

لػبصت ًػغى 
 
م من ِع  ما مة الػوك ثماما ٖٙػع ا هع من ِصمٞ الجمّمة وِلَ الٓػ
طّػػػػا لصماِػػػة الوؾػػػاء وٚػػػت الٍالدن ولّلػػػي بؾػػػبب الجفػػػابي الّػػػا  

 
الجمّمػػػة ثؾػػػجظع  ا

ػن بالمظلٍٚات الجُ ٝاهت ثٌعد الوؾػاء لجمّمة لماقجٍ الجُ ٝاهت ثجّل٘ بمٍرن مباق
س 
 
طّػػػن بػػػا
 
مٌػػات المػهػػّات وٚع لػػٍرت لماقػػجٍ ِلػػَ الجمّمػػة اال

 
وٚػػت الػػٍالدن واال
ن
 
ؿع وزؾم امػا
 
ن  إنوهّػػؼ .(0)وًُ ثٕٙ ِلَ شمار وثػهػُ شّػٍاهّن ا

 
الّواِػة بػالمػا
ػ:"  شجػػػَ ٚبػػٞ الػػٍالدن ٖورػػػع مػػدا ٝذ
 
شرػػارالصامػػٞ ِػػن يػِػػػ٘ الجمػػا م ثبػػعا

 
ثٍهػػػُ  ا

ن مػِوػة ٖػُ شٍؿ ط
 
ن الجُ ال ثلػع بؾػٌٍلة".ولعِوا همػا ِظػجك بمّالرػة امػػا

 
مػ المػا
ػب ِلػَ الوػار ِػعدا مػن  إذٖجػن الصمٞ  ِفػابٝاهػت ثٝػ

 
لػٞذات  اال
 
الوبػاثُ ومػن  اال
ن 
 
خػػػم ثظلػػػى مػػػُ الؼِػػػت والرّػػػة.وثوُٙ ٌّٖػػػا ًّٚػػػة لػػػٍؼ وثٍهػػػُ ِوػػػع مٌبػػػٞ المػػػػا
ػػت الجؼ ان ذلػٛ ِٜػػر مػػثّن ٖػُ الٍّ  وٚػع ٝذ  ٝػإزػاءاتِّػت والجوػمّع ثصمّلػة ٝو

 .(5)مجممة
ػػػػّم و دوات الٔؼؿ ٖٗػػػػُ ٚر

 
ػػػػم يّوّػػػػة ثمػػػػٍر لماقػػػػجٍ وًػػػػُ ثصمػػػػٞ ا ًوػػػػاؾ ٚر

ؿػٍد هفػاًع لماقػجٍ وًػُ ثمؾػٛ بظػّى ٓػؼؿ مػبػٍط 
 
طوػ واال
 
ٍع من الصرػ اال ممو

طػػ ًػٍ 
 
هٌا ثمؾػٛ مفػًا.وٍِزع همػٍذج ا
 
طػ، ِبعو ٝا
 
بمٔؼؿ من زٌة ومن الرٌة اال
ٍح هٙػػـ ِلّػػي قػػٜٞ لما قػػجٍ وثبػػعو وًػػُ ممؾػػٜة بمٔػػؼؿ ومفػػى.ومن ِبػػارن ِػػن لػػ

الت الجػُ اِجٙػع ؿػٜان بػاد الػاٖػعِن 
ث
المّػوؼ إن المفى والمٔؼؿ ٝاها من زملػة اال
ا ولٙع هٙفت ًػغى  دواتإهٌا ثًػد لماقجٍ والجظلك من قػوًر
 
الظالػة بالوؾػّذ  اال
نوالٔػػؼؿ ثمؾػػٌٜا لماقػػجٍ بّػػعًا ٝمػػا ٖػػُ اللػػٍشّن الؾػػالّٗن مػػن ازػػٞ 
 
ثجػػػؾ بّػػت  ا

ةالمػػػػ طجػػػا  ٖػػػُ بػػػاد الػاٖػػػعِن ؿػػػٍاء ٝاهػػػت .(5)ِن بؾػػػِػ
 
ػ إن اال ومػػػن الرػػػعِػ بالػػػٝغ

و اؿػػًٍاهّة ٚػػع اؿػػجظعمت ٝػجمػػا م للّػػاج إذ إن مػػادن الظػػجم ولػػٍن شرػػػى 
 
موبؾػًة ا

شمع المّجٙػػػػػػػػػػعات ؛012-019ِلُ الّػاٖػػػػػػػػػػة والؾػػػػػػػػػػصػ ص ؛591-550( ؿػػػػػػػػػػاٝؼ َِمة بابػػػػػػػػػػٞ ص0                                                 
 
اال

 .557-552؛ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص71العِوّةص
قٍر ص5
 
 .001( ؿاٝؼ ٍٚن ا
 .30-31( الرادر الصػؼ والمواِات الّعوِة ص5
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رواح الفػِػن ويلػب الفػٗاء
 
خّػ مباقػ ُٖ يػد اال
 
ٖٙػع اؿػجّمٞ الظػجم الموبؾػى .(0)ثا
 إنوِبػػػعو .(5)صػػػػوز وثمػػػا م(ِلػػػَ هًػػػاؽ مصػػػعود 5211ٝ-9111ٖػػػُ الّمػػػػ الّبّػػػع)
طجػػػا الػمػػػٍز الموٍٙقػػػة ِلػػػَ 
 
ػػػغلٛ ِلػػػَ  اال هّػػػةٝو
ث
الٗظارِػػػة طػػػاؿ ِمػػػٍر مػػػا ٚبػػػٞ  اال
ثؾجظع  للصمٍؿ ِلَ الظمب والجٜاخػ والفٗاء  الجارِض ٝاهت ذات دالالت ؿصػِة
رواح الظبّدة
 
هػارى والمػض واال
 
 .(5)واثٙاء الفػ وا
ػػَ وال ممػػػ الكعِمػػةٖػػُ  ثجظػػغ وجمػػا م ٖػػُ الّاج اؿػػجظعمت الجّاوِػػغ والٚػ

ثّة:
ث
قٜاؿ اال
 
 الجّاوِغ ُٖ ممػ الٙعِمة اال
ػػؼ الؾػػصػ 0 .ٚػػع ثوَػػػ إلػػَ المػػػض ِلػػَ اهػػي مػػن ّٖػػٞ روح قػػػِػن وُٖ ًػػغى الصػػاؿ ِٝػ

مػ شّن ِٙػػػػاؿ لٌػػػػا مدا:"اطػزػػػػُ ِػػػػا ٝاؿػػػػػن الَّم ِػػػػا مجؾػػػػللة إلػػػػَ 
 
مػػػػا بػػػػاال
 
ِلٌّػػػػا ا

و شّن ِٙاؿ للمػض:"اطػج من البماؽ اطػج من ا
 
 لُٙء...".الفػاِّن".ا
 شوػػت 5

 
طػ، وًُ االدِاء بّع  اإلذِان إلَ الػوح الفػِػن:"ا

 
.ٝاهت ًواؾ وؿّلة ا

ثّػػػػػػت إللػػػػػػابجي 
 
 ا
 
و:"ا
 
لجٙبّػػػػػػٞ ًػػػػػػغا الًٗػػػػػػٞ؟...ال... ٖلػػػػػػن اؿػػػػػػمس لػػػػػػٛ بجٙبّلػػػػػػي..." ا
ذن 
ث
طػغى مّػٛ؟...ال لػن ا
 
 ٚبلػت لجا
 
و:"ا
 
بّس لٛ ان ثوؼؿ بػي هػػرا...".ا
 
بوػر؟...ال لن ا
و:"إهُ اش
 
ثُ بػػػٛ قػػػػا ومن لػػػٛ بالػػػًصابي...".ا

 
وػػػػ ثلػػػٛ دواء الّؾػػػٞ وًغا مػػػا ِػػػا
مٍات".
 
ثُ بٛ هػرا...ِؾٞ شلٍ المغاؽ لإلشّاء ولٜوي مػ لا

 
 البمٞ وًغا ما ِا
ػػػغلٛ ِلػػػَ 5 .ٝػػػان الؾػػػصػ ِّجمػػػع دا مػػػا ِلػػػَ ٚػػػٍن اللٌٗ وِلػػػَ الّوػػػٕ ٖػػػُ إلٙا ي ٝو

ػػة اؿػػم ِػػعوى وًٍ ٖػػُ هَػػػى اؿػػم  ؿػػماء من ًوػػا ٝػػان الؾػػاشػ ٌِػػجم بمّٖػ
 
طػػٍاص اال
ّػػػؼ هػػػعى.مدا المػػػػض  ػػػة ًػػػغا االؿػػػم ٝاهػػػت ثموصػػػي ٚػػػٍن وثّّوػػػي ِلػػػَ الجٝػ الن مّٖػ

 إلػػَ الجصاِػػٞ ِوػػعما 
 
ال اِػػػؼ اؿػػمٛ؟".بٞ اهػػي ٝػػان ِلرػػا
 
ِٙػػٍؿ:"إهُ اِػػػؼ اؿػػمٛ.. ا

هت هبّٞ؟ 
 
 ا
 
هت طاد ؟...ٖلجظػج من الُٙء...ا
 
 ا
 
ة بان ِمّس:"ا ِفٛ ُٖ ًغى المّٖػ
 ٖلججؾػب ُٖ البٍؿ".
ؿػػػػػػالّب ا9

 
لؾػػػػػػصػ ومن مَػػػػػػاًػ ًػػػػػػغا الجٌعِػػػػػػع بجوػػػػػػاوؿ .لٙػػػػػػع ٝػػػػػػان الجٌعِػػػػػػع مػػػػػػن ا

هدَ اطجٗػػُ ِػػا ؿػػاٝوة 
 
  ا
 
هػػت ا
 
ػػػ ا ِجٌا الػوح ٝذ
 
الٗوػػات خم إيػػاؽ ًػػغى المػػّصة:"ا

وروؾ وزمػػػع  همػػػػ( ٖػػػػج بمػػػمي زػػػُ 0                                                 
 
طجػػػا  الؿػػػطٍاهّة ـػػػُ المجصػػػؿ الػػالػػػُ ا

 
 )لوعن:موفػػػٍرات ال
 .09( ص0009هابٍ 
 .51( الممعر هٗؾي ص5
 .50( الممعر هٗؾي ص5
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ِوػا ُ ًغى...لٙػع اشوػػ ثلػٛ ًػغى 
 
لصمُ ًغا...اطػزُ من لصمػُ ًػغا...اطػزُ مػن ا
ٝلٌّا...ٖاشجػؿُ ِا طّٗة واًػبُ".
 
 الٗوات لجا
ن:"إذا لػػػم ِفػػػٕ ًػػػغا المػػػػِن ٖػػػان .مصاولػػػة ربػػػى ممػػػّػ المػػػػِن بمَػػػاًػ الٜػػػ2ٍ

رض وثجٍٕٚ الفمؽ ِن الفػوؽ".
 
 الؾماء ؿٍؼ ثًب٘ ِلَ اال
خّػ ِلػػػػػَ الػػػػػػوح وإبّادًػػػػػا 7

 
طػػػػػػ للجّاوِػػػػػغ وًػػػػػٍ ادِػػػػػاء المػػػػػصة للجػػػػػا
 
.ًوػػػػػاؾ قػػػػػٜٞ ا

وب ػػة 
 
وٚػات الجػػُ لجوجفػػ ٌّٖػا اال
 
طػػك ٖػُ اال
 
ؿػػلٍب ِجبػُ ِلػَ اال
 
ػان ًػغا اال باإلِصاء.ٝو
هَ لػػ
 
ن ِٙػػاؿ:"إهُ ؿػػلّم الرؾػػم...ا
 
هػػا الػػغي ٝػا

 
هػػا لػػصّس البػػعن؟...إهُ ا
 
لػػاب وا
 
ُ ان ا
 .(0)طػزت من ًغى الٜارخة ؿلّما مّاَٖ"
 
 
مػػػػػاض   هٙػػػػػا

 
لٌػػػػة للجّاوِػػػػغ للػػػػجظلك مػػػػن اال
ث
ؿػػػػًٍرن ِػػػػن اؿػػػػجظعا  اال
 
ٖػػػػُ ا
ال  إذ ثٍٙؿ إن
ث
طغت ابوٌا شٍرس وربجي ؿػا ُٖ زؼِػػن الفػمؽ الّا مػة  واال

 
اِؼِؽ ا

ػػان الًٗػػٞ شػػٍرس هػػّّ ٗا ِوػػع والدثػػي وهػػصّة دا مػػا ٖػػُ المؾػػجوّٙات ٚػػػب بٍثٍ.ٝو
مػػػػاض لمٌازمجػػػي وٚػػػع 
 
ٖػػػاُِ واال
 
رؿػػػٞ زمّػػػُ اال
 
لمٜا ػػػع ِمػػػي ؿػػػّت الفػػػػِػ الغي ا

اؿػػػجًاِت والعثػػػي الؾػػػاشػن الَّّمػػػة شماِجػػػي مػػػن ًػػػغى الّوالػػػػ الفػػػػِػن بٍاؿػػػًة 
ٍٖاًٌا وثظؼ بغٍِلٌا وًٜغا هرا شٍر 
 
.وثٌَػ (5)ثّاوِغًا هع المظلٍٚات الجُ ثّن با
الومػػٍص الؾػػصػِة بػػٞ الًبّػػة الجُ زطػػػت بّػػعد ٝبّػػػ مػػن  الجّاوِػػغ لػػّؽ ٖٙػػى ٖػػُ

مػ الغي ِفّػ إلَ امجؼاج الًب الّملػُ والؾػصػي ٖػُ الّاج وِمٜػن ان 
 
الجّاوِغ اال

 َ هػػػػٍرد مدػػػػاال زّػػػػعا ِلػػػػَ ذلػػػػٛ ًػػػػُ بػدِػػػػة لوػػػػعن الًبّػػػػة الجػػػػُ ٝاهػػػػت ملّ ػػػػة بػػػػالٚػ
ّػػػػة  طػ، هػػػػع مػػػػػض دِػػػػُ باؿػػػػم ثمّت وٚر
 
ػػػػَ هػػػػع المػػػػػع وا والجّاوِػػػػغ ٌٖواؾ ٚر
ػػػَ هػػػع لل طػػػػ، للّػػػّن الّموػػػَ ٖٙى وواشػػػعن هػػػع مػػػػض ِاطٍ وًوػػػاؾ ٚر
 
ّّوّن وا

مػػػػػػػػػض شػػػػػػػػٍ  ٝػػػػػػػػٍت ومػض ؿػػػػػػػػجا والعودن الفػػػػػػػػػًِّة ومػض ثوجّمػػػػػػػػٍ ومػض 
َ إلبّاد الع  وهع البلٌارؿػّا)ربما هٗؾػٌا مػػض  ؿمن وهع ِمَ اللّٞ.ٖوا ِن ٚر
ّة للرػح وهػػع الصػؽ وهػػع ثٙػػّس  طػ، لؾػػصب الػػع  وإبّاد الؾػػصػ وٚر

 
ِػػاع( وا
شّاها مػن ازػٞ ثٍِٙػة (5)ػؽ الص

 
َ ُٖ الّاج المباقػػ وا .وِجم اؿجظعا  الجّاوِغ والٚػ
ٚؾا :
 
هٍاع الجّاوِغ الممػِة إلَ ِعن ا
 
 ٖاِلّة العواء المٙع  وِمٜن ثموّٕ ا

ولَ ص91-50( ٓلٍّهرُ الًب ص0                                                 
 
لٍؿ اال
 
شمع اال
 
 .50؛اال

ؿايّػ ج5
 
لظٍري مّرم اال
 
 .571 ص0( ا
 .211-217( ٝماؿ الًب الممػي ص5



238 
 

  هع المػض م اقػ .ثػاوِغ ثؾجظع  1
اٖوػػٞ ومػػن ازػػٞ ٌٖػػم ًػػغى الجّاوِػػغ ثجلػػَ مػػن ازػػٞ قػػٗاء الّوػػٍ الممػػاب 
ٍع من الجّاوِغ:البع من ثموٌّٗا وٖ  ٘ ما ِلُ مُ اًِاء امدلة ِلَ ًغا الو

.
 
: وثػػػثبى ًػػغى الجّاوِػػغ باإللػػي شػػٍرس الػػغي ٌَِػػػ وًػػٍ هػػع الصػػػوؽثػاوِػػغ ثجلػػَ  ا

ممػػاب بصػػػوؽ ٖػػُ المػػصػاء ولػػّؽ ًوػػاؾ مػػاء  ومػػن ازػػٞ اهٌػػاء االلػػم ٖػػان الجّاوِػػغ 
 الجّاوِغ: وِمٜن ان هٙع  امدلة ِن ًغا الموٕ منثفّػ الَ زلب الماء من الوٌػ.
ّػػػة الوػػػار :"الجػٍِػػػغ  الولػػػَ- ولػػػَ ابوػػػٛ شػػػٍرس ممػػػاب بصػػػػؽ ٖػػػُ -ٚر

 
ٖػػػُ المػػػػن اال

المػػػػصػاء.ًٞ ًوػػػػاؾ مػػػػاء؟لّؽ ًوػػػػاؾ ماء؟ًوػػػػاؾ مػػػػاء ٖػػػػُ ٖمُ.وًوػػػػاؾ هّػػػػٞ بػػػػّن 
ػا ٍِهػُ ِلّػي  ن وهػّت ٝذ
 
يٗ  الوار.ثجلَ ًغى ِلَ لػبن امػػا
 
ٖظغي.ًا ٚع شوػت ال
 .(0)لمْ وقّػ طػوؼ وٍِهُ ِلَ الصػؽ"
 
لّب بصػوؽ ُٖ المػصػاء لّؽ ًوػاؾ ماء.ولؾػت  :ِغ  الداهّةالجػٍ-

 
"ابوُ شٍرس ا
ن ماء من الفاي  
 
ِجٌا المػا
 
ي اِؼِؽ( اشوػي ا
 
  .(5)وؿا ا إليٗاء الوار" ًواؾ)ا

طّػػػن ٖػػُ ٝػػا الجٍِّػػغثّن الجػػُ ثظايػػب الػبػػة اِػػؼِؽ برلػػب 
 
بػػا قػػٛ ان الّبػػارن اال

 لمًلٍبة للّاج.الماء من ازٞ إيٗاء الصػوؽ ًُ الٜلمة الؾصػِة ا
 
ٖٙع ٝان االطّػ من المؾا ٞ الظًّػن الجػُ ثٍازػي : ثجلَ هع ؿم الػكػب وِغاثػ ب.

ذ، ًغى الّٙارب بػجاون الجّاوِػغ الؾػصػِة
 
شّاء ِجروبٍن ا
 
ان اال . الممػي الٙعِم ٝو

وثمٕ ًغى الجّاوِغ ّٕٝ ان الي ما ٚع لعٓي ِٙػب وؿػ، الؾػم ٖػُ زؾػعى ومػن خػم 
مػػن زؾػػع االلػي لٜػػُ ِصّػا. وِمٜػػن ان هٙػػع  همػاذج مػػن ًػػغى ِظايػب الؾػػم بػالظػوج 
 الجّاوِغ.
ٖٙػػع لؾػػٌّا ِٙػػػب ٖػػُ  الًٙػػة المٙعؿػػة  ثّػػاؿ إلػػَ ابوجػػٛ  "رع  :الجػٍِػػغ  الولػػَ-

ٖٙػع دطػٞ  ثّػاؿ إلػَ ابوجػٛ  يػِ٘ مٍشـ ولار لػاطٌا ِمٞ إلَ ِوػان الؾػماء 

بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص950؛ٝماؿ الًب الممػي ص20( ٓلٍّهرُ الًب ص0                                                 
 
 .70؛ا

 .950( ٝماؿ الًب الممػي ص5
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ٍِّػػػػغن مػػػػن ًػػػػغى الج ِٜمػػػػن الٌػػػػعؼ. (0)واطػػػػغ ِؾػػػػػي ٖػػػػُ لصمٌػػػػا" الؾػػػػم زؾػػػػعًا 
لٌة
ث
 الممػِة رع من ازٞ إهٙاذ المماب. اؿجوٌاض الٍٙ، اإللٌّة المجمدلة بٜبّػ اال
 
اطػزػُ مػن  ِا ِّن شػٍرس! اطػج من رع  "ثعٖ٘ ِا ؿم الّٙػب! :الجػٍِغ  الداهّة-

هػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػغي 
 
هوُ ا
 
هػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػغي ِجمػػػػػػػػػػػؼ ا
 
هوُ ا
 
اإللػػػػػػػػػػي المصجػػػػػػػػػػػؽ ِوػػػػػػػػػػع ثٍِّػػػػػػػػػػغثُ!ا
ٌِػػػػػػا الؾػػػػػػم ا
 
رض ا
 
لٍٙي!اهَػ ِػػػػػػغُِ اإللػػػػػػي الَّػػػػػػّم ِػؿٞ)الػؿػػػػػػالة(.اطػج ِلػػػػػػَ اال

ػػػغا.وِمٍت الؾػػػم طػػػاؿ  ػػػغا ابػػػن ٝػػػغا ٝو اؿػػػمي وِصّا رع وِمػػػٍت الؾػػػم.ِصّا ٝػػػغا ٝو
لٌة والجُ ثّػؼ رع باؿػمي الفظمػُ"
ث
الجٍِّػغن  .(5)شعِح اِؼِؽ الَّّمة ؿّعن اال

مػى بػػالظػوج  ولٜػػُ ِػػجم الفػػٗاء  ٖػػإن ِلػػَ مػػن ِلٙػػُ 
 
ًوػػا ثظايػػب ؿػػم الّٙػػػب وثػػا
 م االلي رع من ازٞ ان ِفَٗ المػِن.الجٍِّغن ان ِّلن اؿ
 
ًػػغا الػػومى مػػن الجّاوِػػغ ِظايػػب المػػػض مباقػػػن مػػن  :المػػػض ثظاطػػبثػاوِػػغ  ج.

ػػػػ ٚػػػػابّن ثٙػػػع  الػػػَ  ازػػػٞ ان ِظػػػػج مػػػن زؾػػػع المػػػػِن  وٚػػػع ِجوػػػمن الظًػػػاب ٝذ
  :ذلٛومن االمدلة ِلَ االلٌة  

ي مػػػػض ربمػػػا المٙمػػػٍد بػػػقػػػػثٍّ  باؿػػػمدِػػػُ مٍزٌػػػة هػػػع مػػػػض : الولػػػَجػٍِػػػغ  ال-
وِّػة
 
بػػِؽ ور  اال
 
و ٝمػا ولػٗجي بػدِػة ا
 
 "اطػج ِػاثٍِّػغن:. اهٗػِؼما قػِاهّة ورِعِػة ا
والػػػػغي ِصػػػػػعث الوػػػػػبن ٖػػػػُ وؿػػػػػى ًػػػػػغى   الػػػػػغي ِّٗػػػػٞ شالػػػػػة قػػػػػػثٍّ قػػػػػػثٍّوِػػػػاء 

هٛ مجمػػػٞ باثمػػػاالت طػػػٍهؽ)؟( وإذا ٖصمػػػت ور  طٍهؽ)ِبػػػارن ّٓػػػػ 
 
ِوػػػاء ال
 
اال

ي ٖػػػػُ
 
ربػػػػُ  مٌٍٗمػػػػة( ازّلوػػػػُ اشوػػػػػ ًػػػػعاِا ٚػباهّػػػػة إلػػػػَ رع )ا

 
المػػػػبس(.ثجلَ ًػػػػغى ا

ال ثظجلػػٕ ًػػغى الجٍِّػػغن ِػػن ثلػػٛ المؾػػجظعمة هػػع ؿػػم الّٙػػػب ٖػػُ ٍٝهٌػػا .(5)مػػػات"
مػى بػػػالظػوج مػػػُ ٖػػػارؽ ان الجٍِّػػػغن ًػػػغى ثفػػػّػ الػػػَ   ثظايػػػب المػػػػض مباقػػػػن
 
وثػػػا
بػا قػٛ الّبػارن االطّػػن المجوػموة الٙػابّن الجُ ثٙع  الَ االلٌػة مػن ازػٞ الفػٗاء  و
ػ الٙػابّن ًُ ال    ٜلمة الّٗالة هع المػض.ٝذ
 

بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص (0                                                 
 
 .91ا

2( Wilson, ”The god and his Unknown Name of Power,P.13. 
 .921( ٝماؿ الًب الممػي ص5
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ّػػػػػٕ ِفػػػػػٜٞ طًػػػػػػا ِلػػػػػَ زؾػػػػػع   ثمػػػػػٕ الجٍِّػػػػػغن المػػػػػػض: الجػٍِػػػػػغ  الداهّػػػػػة- ٝو
وِػػػجم ثٍزّػػػي امػػػػ الّػػػي بػػػالظػوج ٝمػػػا ًػػػٍ الصػػػاؿ ٖػػػُ ثٍِّػػػغن مٍزٌػػػة هػػػع   المػػػػِن
ػػا :" ٌِػػا البػد ِػػا ابػػن البػد ِػػا مػػن ثٌفػػم الَّػػا  وثجلٕ الرمرمػػة اطػج الٝؼ
 
اطػج ا
رض"
 
   .(0)ِلَ اال
 
ًلب مػن   ثمٕ الجٍِّغن الي ما ٚع الّب بالمػض: الدالدةالجػٍِغ  - ِق لم و

 
وًٍ مجا
ػا  :المػض ان ال ِؾجمػ ُٖ الابة االلي ا  الٝؼ ٌِػا الٝؼ
 
لماوزِػِؽ "ا

 
 ٖا ٖػُ اهٗػي مجػا
ػ ان ًػغى الجٍِّػغن ذاثٌػا ثؾػجظع  هػع  ثمبي وال ثػثُٗ إلَ ذراِػي".ومن الرػعِػ بالػٝغ
ما ّّٝٗة اؿجظعا  ًغى الجٍِّغ
 
ّػة ثٙػاؿ الّمَ!.ا :"ًػغى الٚػ

 
طّػػ ٖوٙػا
 
ن  هع المػض اال
وثٍهػػػُ ٝػػػٞ موٌػػػا ٖػػػُ الوار وِّمػػػػ ماءًػػػا  وثّمػػػٞ ؿػػػبُ ِٙػػػع   وثٜػجػػػب ٖػػػُ بػدِػػػة

طػػػ، ِلػػَ ؿػػًس 
 
وًِٙػػػ ٖػػُ الٍّّن وثٍهػػُ إشػػعاًا ِلػػَ ؿػػًس الّػػّن الّموَ واال
ربُ مػات
 
 .(5)"الّّن الّؾػ، وثٍهُ واشعن موٌا ُٖ...وِٙاؿ ذلٛ ا

 
مػاض الّّػٍن ِفػار الػَ ِػّن االلػي شػٍرس لمػع  ٍِػغن: ثّالجػٍِغ  الػابػة-

 
طالػة بػا
ا المّبػٍد ثصػٍت المػض: وزعثٌا مّبٍدات ِػّن قمؽ واشوػًػ
 
"ًغى ِّن شٍرس ا

مػػن االقػػمٍهّن ومػػن الٗوػػاء الٜبّػػػ المٍزػػٍد ٖػػُ ِػػّن قػػمؽ ومػػن معِوػػة)ب( ومن 
لم اإللٌػُ والمػ
 
عاع معِوة)دب( ِٙاؿ لٌا ثّالُ ِا ِّن المّبٍد شٍرس.ثّالُ لمع اال
الفػػػػػػعِع المػػػػػػار  الممّػػػػػػت مٍثػػػػػػا والمّػػػػػػادي ِػػػػػػعاون والػػػػػػغي ِوػػػػػػػ... ِػػػػػػّن ثصػػػػػػت 
ربُ مػػات لمػا ِ طػغ 
 
شَُٗ.ًغا الٜا  ِٙاؿ ا
 
شَُٗ.ثّالُ ا
 
شَُٗ طلُٗ ا
 
لابُّ.ا
 
ا
 .(5)الّاج"
 
ثجصعث الَ المػض وثمٗي بالعطّٞ والجٍِّغن بمّٔة المجٜلم : الجػٍِغ  الظامؾة-

  الػغي ِجصػعث ِػن اوزِػػِؽلػي شػٍرس ابػن ِلَ لؾػان اشػع االلٌػة وِلػَ االطػك اال 
ّٕ ِصمُ زؾعى ي هػر لػن   وال ٍِٗت الجٍِّغن ان ؿصػ والعثي اِؼِؽ ٝو

 
ػ ان ا ثٝغ

 .501( ص0005 )دمف٘:موفٍرات اثصاد الٜػجاب الّػب مػالم شوار  ممػ الكعِمة( دمحم الظًّب 0                                                 
 .70-73( ابٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص5
 .70( الممعر هٗؾي ص5
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ٌِا ِمػػّب زؾػػػع االلػػي المجٍشػػػع االن مػػػُ المػِن:
 
ٌِػػػا الػػعطّٞ بػػػا رزّػػػة ا
 
"اطػػػج ا
هػا شٍرس
 
 ابّػع ِوُ ٖاهػا المٌػازم لػُ دون ان ثٜػٍن ِػعاؾ ِلُ ابّػع ِوػُ رازّا ا

ِصمػػػػػػُ زؾػػػػػػمُ ٖا هػػػػػػػر ِػػػػػػعطٞ زؾػػػػػػمُ وال والػػػػػػعثُ ؿػػػػػػصػ  ان ػِؽ اوزِػػػػػػابػػػػػػن 
)؟()ِػػعطٞ ؟( ٖػػُ زؾػػمُ ابّع ِوُ)ثٜػػػر ًػػغى الّبػػارن ؿػػت )اؿػػم مػض(مفبوت
 .(0)مػات("
 
شػع االلٌػة الػغِن ًغى ِّمع ٚا ٞ : الجػٍِغ  الؾادؿة-

 
الجٍِّػغن الػَ ثٌعِػع المػػض با
.مػن الػغي ِّػػؼ :"من الغي ِّػؼ مدػٞ المّبػٍد رعِؾجظعمٍن الؾصػ للجظلك موي

مػػػا ان  مدلي؟ًػػػغا المّبػػػٍد الػػػغي ِمػػػا الرؾػػػم بػػػالٗصم إلػػػَ ان ِمجلػػػ  بّػػػع المّبٍد.ٝو
ٌِا المػػػػػض 
 
المّبػػػػٍد ؿػػػػّت ؿػػػػصػ البصػػػػػ ٝػػػػغلٛ المّبػػػػٍد ؿػػػػّت ؿػػػػٍؼ ِؾػػػػصػؾ ا
ربػُ مػػات ِلػَ 
 
ّػة ا ؿٍّي ال ثعطٞ ال ثعطٞ زؾم ٖان ابػن ٖان.ثجلػَ ًػغى الٚػ

 
اال

وػػػاثذ مػػػن وهػػػُ الّرػػػّن ٖػػػُ الٙػػػعح خػػػم زِػػػت يػػػازج وِلػػػَ طبػػػؼ الٙػػػعح)ربما الظبػػػؼ ال
  .(5)وهّي ِلَ الوار( ؿٍؼ ثًػدى بغلٛ وِّمٞ شراب من قججٍت"

 
ّٕ ان االلٌة ثموُ دطػٍؿ   ثفبي الجٍِّغن هؼِٕ الع  بالوّٞ: الجػٍِغ  الؾابػة- ٝو

 ٖػػُ ثٍِّػػغن
 
ثجلػػَ  ّٖوػػان الوٌػػػ الػػَ المّبػػع بمّوػػَ مماخلػػة الرؾػػع بالمّبػػع  ٝمػػا هٙػػػا
هػػٍبّؽ لّموػػُ الوّػػٞ مػػن دطػػٍؿ المّبػػع شجػػَ ِصمػػُ مػػن إلِٙػػاؼ هػػؼؼ الصّن
 
ثػػَ ا
 
:"ا

 .(5)ٝان بعاطلي" وُٖ ذلٛ ثفبّي الصّن بّٗواهات الوّٞ
ػَ ثّامػٞ المػػض ٝػٙػٍن ِاٚلػة ٌٖػٍ ِظايػب مباقػػن مًالبػا بػان  ٍع مػن الٚػ ان ًغا الوػ
ػها بظًػػاب الًبّػػب الؾػػاشػ ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن  ِظػػػج مػػن زؾػػع المػِن وًػػٍ ِػػٝغ

 ب للمػض.للّٗػِت المؾب

دوِة المػطا  للمِػن 2
 
اد  ـاغلّة ال  .ثػاوِغ ثؾجظع  لِؼ

و إلػػػػَ الٙػػػػٍ، 
 
ٍع مػػػػن الجّاوِػػػػغ لػػػػّؽ مٍزٌػػػػا إلػػػػَ المػػػػػض مباقػػػػػن ا ًػػػػغا الوػػػػ
الفػػػػِػن بػػػٞ ثٍزػػػي إلػػػَ الّػػػاج المًَّ.والصّٙٙػػػة ان ٝػدّػػػػ مػػػن الٍلػػػٗات الممػػػػِة 

 .211( ٝماؿ الًب الممػي ص0                                                 
 .210الممعر هٗؾي ص (5
 .20( ٓلٍّهرُ الًب ص5
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ّػػة مػػن  ٍٙهٌػػا بٚػ يبػػاء ِػػادن ِٖػ
 
ازػػٞ ثٍِٙػػة ٝاهػػت ذات زػػعو، ِازّػػة ولٜػػن ٝػػان اال
 الواؼ ًُ:وِمٜن ان هموٕ ًغى الجّاوِغ الَ مٍّٗلٌا 

.
 
ػػع  ا و غوػػع وهػػع وـر

 
ػػاد  ـػالّجػػي ا ػػق ِز ثػاوِػػغ مٍزٌػػة للػػعواء ذاثػػي امػػا غػػن طِػ

 ::مداؿ ِلَ ذلٛ الجّاوِغ الجالّةالومادات
ي ِوػٍ ٖػُ اإلهؾػان.لٙع طػزػت مػن  ":الجػٍِغ  الولَ-

 
ّة ثجلَ ِوع وهُ ِاج ال ٚر
بعِػة شٙا.لٙػع معِوة )ِّن قمؽ

 
لصاب الٍٚاِة وشٜا  اال
 
ٚعمّن ُٖ المّبع ا
 
( مُ اال

لٌة.لٙػع وًبػٍهُ شماِجٌم.لػعي ولػٗات وهػٌّا ؿػّع 
ث
  اال
 
طػزت من لا الصرػ مُ ا

ن مّجػة ُٖ 
 
و امػػا
 
و رزػٞ مّػت ا
 
و مّبػٍدن ا
 
مػاض الجػُ ِصػعخٌا مّبػٍد ا
 
الٍٜن لًػد اال

ؿػػػػػُ ًػػػػػغا وٖػػػػػُ ٌٍػػػػػػي ًػػػػػغا وُٖ ٝػجٗػػػػػُ ًػػػػػغِن وُٖ لصمػػػػػُ ًػػػػػغا وُٖ
 
ِوػػػػػا ُ  را

 
ا
ًػػػػػغى ولّٙاب ر ّؾػػػػػٌم المػػػػػعُِ الػػػػػغي ِػػػػػعطٞ الٗؾػػػػػاد ٖػػػػػُ لصمػػػػػُ والوػػػػػّٕ ٖػػػػػُ 
ِوػػػػا ُ 
 
ػجٗػػػػُ وزؾػػػػمُ ًغا وا ؿػػػػُ ًػػػػغا ٝو
 
ِوا ُ ٝفػػػػُء ِمػػػػّب لصمػػػػُ ًغا ورا
 
ا

ِعا ي وؿٍّٜن )ثصٍت دلّلي(.ثصٍت 
 
هٙغى من ا
 
ها ؿا
 
ها اهجمُ إلَ رع.لٙع ٚاؿ:ا
 
ًغى.ا

يبػػػػاء الػػػػغي زّػػػػٞ الظػػػػى ِجٜلم.ووهػػػػُ الٜػجػػػػب ووًػػػػب مٌػػػػارن الفػػػػٗاء للمػػػػا
 
ًػ ولا
ّة ِوع وهُ الّازات  ها مصبٍب اإللي الغي ؿّبّٙي شّا.ثجلَ ًغى الٚػ

 
المػاّٖٙن لي.ا
ي ِوػػٍ ٖػػُ اإل
 
  ٖالجٍِّػػغن ًػػغى الجٍِّػػغن ٚوػػاِا ًامػػةثجوػػمن  هؾػػان المػػػِن".ٖػػُ ا

ػ ان المػِن ًوا ثصت شماِة االلٌة ؿٍاء ثلٛ المٍزٍدن ُٖ ِّن قمؽ  او ُٖ  ثٝغ
وًػػػػُ بمػػػّٔة المػػػػجٜلم ان المػػػػِن لعِػػػػي ِػػػػعن   ٍِػػػغنلػػػا الصرػػػػػ. خػػػم ثجصػػػػعث الجّ

ولٗات ؿػصػِة هػع االمػػاض الجػُ ثمػّب زؾػعى  وبمػا اهػي اي المػػِن ِوجمػُ الػَ 
لة اهٙػػاذى مػػن االمػػػاض ومؾػػببٌّا  ولٜػػن رع الػػغي ال رع

 
  ٖػػإن االطّػػػ ؿػػّجٍلَ مؾػػا

ِجعطٞ مباقػن ُٖ الّاج ؿّٜلٕ ثصٍت ؿّع المٌارن الًبّة بإهٙػاذ المػػِن. ولٜػُ 
ع دوما اهي مصبٍب االلي الغي ؿّبّٙي شّا.   ِومن المػِن الفٗاء ِلّي ان ِٝ 

 
ي هػػماد.لٙع ٖٜػػت اِػػؼِؽ المٍٜٗؾ.لٙػػع شػػػرت الجػٍِػػغ  الداهّػػة-

 
ػػُ ا :"ثجلػػَ ِوػػع ٖر

وزورِؽ.ِػا اِػؼِؽ ِػا 
 
بػاى ا
 
طػٍى ؿػّت الػغي ٚجػٞ ا
 
لصٌٙا بػي ا
 
هػار الجُ ا
 
شٍرس من اال

هٙغِوُ من ٝٞ هػػر و
 
قػػ طبّػح ومن المصػن الجػُ ِرلبٌػا ٝبّػن الؾصػن شػرِوُ ا

هدَ ٝمػػػا 
 
و ا
 
ػػػػ ٝػػػان ا ن مّجػػػة مػػػن ِػػػعو ِّجػهػػػوُ ٝذ
 
و امػػػػا
 
و رزػػػٞ مّػػػت ا
 
و إلٌػػػة ا
 
الػػػي ا

ٚػُ ٖػُ قػػؾ 
 
هوُ دطلت الوػار وطػزػت مػن المػاء.لن ا
 
ٖٜٜت وشػرت ابوٛ شٍرس ال
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ها )شا(.ِػا رع هػادي لػلٛ ِا 
 
ها قاب وا
 
هػادي مػن اوزِػػِؽ ًغا الٍّ .ًا ٚع ثٜلمت ا
ي مػػػػػػػن
 
هٙػػػػػػػغثوُ مػػػػػػػن ٝػػػػػػػٞ رديء  طػػػػػػػػج موػػػػػػػٛ)ا

 
مٍات(.لٙػػػػػػػع ا
 
طػػػػػػػػج مػػػػػػػن ِػػػػػػػالم اال

ن مّجػة.إهٌا 
 
و امػػا
 
و رزػٞ مّػت ا
 
و إلٌة ا
 
وطبّح وقػِػ ومن المصن الجُ ِرلبٌا الي ا
ٝػػعت( مػػػات ِعِػػعن".
 
ّػػة َِّمػػة شٙا)ثا الجٍِّػػغن ًوػػا ثػػػبى قػػٗاء المػػػِن باإللػػي  ٚر

ٖإهٌػا  شٍرس  ٖٜما ٚامت اِؼِؽ ٝبّػن الؾػصػن بإهٙػاذ شػٍرس ابوٌػا مػن طًػػ ؿػّت
 ؿجؾاِع المػِن من ازٞ الفٗاء.

 
ٌِا الًػارد  :الجػٍِغ  الدالدة-

 
ٌِا الّاج ثّاؿ ا
 
ّة )ثجلَ( ِوع قػب العواء:ثّاؿ ا "ٚر

ّػػػة ثػػػ خػ بٙػػػٍن ِلػػػَ  ِوػػػا ُ ًػػػغى.ان الٚػ
 
قػػػّاء( الظبّدػػػة مػػػن مّػػػعثُ ًػػػغى ومن ا
 
)لا

ا ِٜؾّا إال ثّلم ان شٍرس وؿّت ادطا المؾجفَٗ الٜبػ، ٖػُ مع ِوػة الّاج.ٝػًر
ن طمّجُ)ؿػػػّت(.واهي   ِػػػّن قػػػمؽ

 
وٚجمػػػا شمػػػلت المٗاوهػػػات مػػػُ شػػػٍرس بفػػػا
لٌػػة ًوػػاؾ.
ث
رض؟ًػػٍ ِّٗػػٞ ٝػػٞ مػػا ِفػػاء مدػػٞ اال
 
ي واشػػع ِلػػَ اال
 
ثجلػػَ  ؿّفػػَٗ مدػػٞ ا
ػػعن( مػػػات ِعِػػعن" َِّمػػة  ِوػػع قػػػب الػػعواء. ًػػغى الجٍِّػػغن  ِلػػَ  .(0)شّٙٙػػة )مٝ 

مػى بالظػوج من 
 
زؾع المػِن  ٖإهٌا ِٜؽ ثلٛ الجّاوِغ الجُ ثظايب المػض  وثا

ثظايب الّاج الغي ًِػد الٍٙ، الظبّدة من زؾع المػِن. وِبعو ان الجٍِّغن ًوا 
 ال ثٍٙ  بفٗاء المػِن اهما ث خػ ُٖ ٍٚن الّاج الغي ؿّّمٞ ِلَ قٗا ي.

 
لّؾٞ الغي ِػؼ الممػٍِن ّٚمجي الَّّمة ّٝومػػ وًُ ثظك ا :الجػٍِغ  الػابػة-

دوِة و
 
ٌِػػا الّؾػػٞ ؿػػػ مػن ِوالػػػ ثػاّٝػػب اال

 
هػػت ا
 
اؿػػجظعمٍى ٝػدّػػػا ٖػػُ الّازات:"ا
ربػػاب الجػػُ ثوػػعشػ ّٖمػػا بّوٌػػا الٙػػػن 
 
إلػػَ الرػػػاد ؿػػّػ الؾّٗوة.ٖالّؾػػٞ ؿػػلّم.ٍٚلٍا لا
و للوػػػّٗاء والظػػػاملّن ٖػػػُ مصػػػارِبٌم )؟( والفػػػماؿ للفػػػماؿ)؟(الّمػػػّن للّمّن

 
  ا
بٍابٌػػا 
 
ٌِػػا الصػػاَّٖن للؾػػماء وا
 
ربػػاب  ا

 
رض واال
 
ٌِػػا الصػػاَّٖن لػػا
 
ٌِػػ ا

 
ا الصػػاَّٖن ا

مًار الٔؼِػن 
 
ٌِا الصاَّٖن للؾماء لا
 
الصٗػٌ  والوّٗاء والصمَٙ ٖػُ مصػارِبٌم   ا
ت الصٗػػٌ"
 
ومّٙػػعن الػػَ شػػع   ثجوػػمن الجٍِّػػغن مٗػػاًّم ٓاموػػة.(5)وراء الصٌٗ...لّػػا
ربػػابٝبّػػػ  ٖالظًػػاب مٍزػػي بفػػٜٞ ر ػػّؽ 
 
؟! : "االربػػاب الجػػُ ثوػػعشػ"المٌؼومػػة لا

 .537-532ٝماؿ الًب الممػي ص (0                                                 
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و بجّبّػػػ ادؽ ٖفػػلت ٖػػُ يػػػد ً المٙمػػٍد بٌػػا االلٌػػة الجػػُ ٌٖػػٞ
 
ؼمػػت امػػا  المػػػض  ا
ا  ثمػػػٕ الجٍِّػػػغن الػػػَ ؟. إلهٙػػػاذىلػػػغا اثرػػػي المػػػػِن الػػػَ الّؾػػػٞ ِظايبػػػي   المػػػػض

خم ثجصػػػعث اؿػػػًٍرن ٓاموػػػة ثجّػػػػض ٌّٖػػػا االلٌػػػة للٌؼِمػػػة مػػػن ٚبػػػٞ ٚػػػٍ، قػػػػِػن؟!.
الجٍِّػػغن ِػػن الوػػّٗاء الظػػاملّن؟ الػػغِن ال هّػػػؼ مػػن ًػػم  ولٜػػن بمػػا ان الجٍِّػػغن 

  ٖػبما ِٙمع بٌم االلٌة؟ ولٜن ول ٛ الظاملّن باهٌم ِمٜػدٍن ُٖ مصاربٌّمثمٕ ا
لماذا ٍِلٍٗن ُٖ ًغى الجٍِّغن بالوّٗاء الظاملّن؟!. ان االزابة ِػن ًػغا الجؾػاؤؿ 
جوػػا اي قػػُء ِػػن الٌػػة طاملػػة هػػّّٗة ٖػػُ  ّٓػػػ ممٜػػن ٖػػُ آلػػب االشػػٍاؿ لّػػع  مّٖػ
الجػػػُ ثصٗػػػٌ الؾػػػماء  واالرض  االؿػػػايّػ الممػػػػِة. خػػػم ِجرػػػي الظًػػػاب الػػػَ االلٌػػػة 

ت 
 
والوػػػػػّٗاء الصمٙػػػػػَ اي االلٌػػػػػة الوػػػػػّّٗة  واطّػػػػػػا ِوػػػػػادي المػػػػػػِن بّبػػػػػارن: "لّػػػػػا
 الصٌٗ"  وًُ والّبارن المٌمة من ازٞ الفٗاء.

 
ها مجػػػػػٌّٙ زّػػػػػعا وخابت إلػػػػػَ و :الجػٍِػػػػػغ  الظامؾػػػػػة-

 
ثجلػػػػػَ ِوػػػػػع ثوػػػػػاوؿ الػػػػػعواء:"ا
 ٝػػٞ مػػػض ِٜػػٍن ٖػػُ وزٌػػٛ المّبٍد بجػػاح ِٗػػجس 

 
زؿ ادرا
 
ٍٝػ اال ٖمػػٛ والمّبٍد ؿػػ

ٌِا الّاج ًوا ٚػع رزػُ الظبؼ ثباِػع 
 
ٍع من الصعِع ا ِٗجس ٖمٛ بمبؾػى ًغا الممو

ثُ من 
 
الوّٕ..من زٍٖي بّٗٞ المّبٍدن)اِؼِؽ؟( ؿٍؼ ِؼوؿ مػض ِاع اإللٌُ اال
ٚػػٍاؿ المّبػػٍدن هٗجػػّؽ وًػػُ هازّػػة لػػي ٝما 
 
و ٖػػان ابػػن ٖاهة.ًػػغى ا
 
و مّجػػة ا
 
مّػػت ا
هؽ وِؾػػػػمُ البصػػػػػ لػػػػٍت المّبػػػػٍد ؿػػػػّت"ِوػػػػػب الباقػػػػ٘ الًػػػػا ػ المؾ
 
ان  .(0)جا

ٍٝػ  اِػؼِؽ   المػِن ًوا ؿّصٙ٘ الفٗاء ِن يػِ٘ ثعطٞ االلٌة الٜبػػ، بجػاح  ؿػ
 هٗجّؽ.
 
ّػػب  الرّػػة الجػػُثجلػػَ ِلػػَ  :الجػٍِػػغ  الؾادؿػػة- اؿػػجظعمٌا الممػػػٍِن ٝػدّػػػا ٖػػُ ثٝػ

دوِة وثٍٙؿ:"ًػػػػغا هبّػػػػغ الػػػػغرن ِػػػػا شػػػػٍرس الػػػػغي اطجمػ وًػػػػٍ ممػػػػَٗ ٖػػػػُ 
 
بّػػػػن اال

 
 
معِوة)ب( ومظلٍط ُٖ معِوة)دب( اقػبي ٖالٜاًن الٜبّػ وإٚ مُ شَٗجي ومٌّا
طّػػػن مٌمػػة ٖػػُ الجٍِّػػغن وربما ِٙمػػع بػػالٙوك 
 
الفػػبٜة للٙوك".وِبػػعو ان الّبػػارن اال

رواح الفػػػػِػن الجػػػُ ثًػػػػد مػػػن زؾػػػم المػػػػِن مػػػن زػػػػاء الّػػػاج 
 
ًوػػػا ًػػػٍ اٚجوػػػاص اال
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المٙػػابػ والمّابػػع الممػػػِة  والجٍِّػػغن وهصن هّػػػؼ مػػن طػػاؿ الومػػٍص وزػػعارِات
ؿماؾ ذات الػوح الفػِػن
 
 .(0)الٙعِمة ان الفباؾ ٝاهت ثؾجظع  لمّع الًٍّر واال

 

 ثػاوِغ مٍزٌة للنّو المؾجظع  لجصوّػ العواء  ب.
لم ِٜػجػٕ الممػػٍِن ٖػُ ثػاون الجّاوِػغ مػن ِلػَ الػعواء لؼِػادن ٖاِلّجػي بػٞ 
مػػػػ إلػػػَ إلٙػػػاء ثٍِّػػػغن ِلػػػَ الّٜػػػٞ
 
دوِػػػة إهٌػػػم ثّػػػعوا اال

 
 الػػػغي ِؾػػػجظع  ٖػػػُ طلػػػى اال

 واالمدلة ِلَ ذلٛ ِعِعن:
ٌِا الّٜػػػٞ الجػٍِػػغ  الولػػَ-

 
طػػغى اإلهؾػػان لّّٜػػٞ بػػي:ا
 
ّػػة ثجلػػَ ِلػػَ الّٜػػٞ إذا ا :"ٚر
هت الّٜػػػٞ الػػغي ٝػػػاؿ بػػي شػػػٍرس ٖوػػّلجي
 
ّٝػػٞ بػػػي الػػعواء ا
 
 ٝان مّٙاؿػػػا )؟(الػػغي ا

مػػػاض ؿػػلّما ِاش بمػػصة وؿامة ؿػػّٜاؿ ًػػغا الػػعواء بٌػػغا الّٜػػٞ لًّػػػد زمّػػُ 
 
اال

ًػػغى الجٍِّػػغن ثظايػػب الّٜػػٞ المؾػػجظع  لجصوػػّػ الػػعواء وثٙػهػػي  الجػػُ ٖػػُ الرؾػػم".
بّٜػٞ الٌػُ ِظػك االلػي شػٍرس وبالجػالُ ؿػجوجٙٞ الٙػٍ، االلٌّػة ِػن يػِػ٘ الجٍِّػػغن 

 الَ العواء المؾجظع  ُٖ الّاج.
 
ّة ثجلَ ِوع ّٝٞ العواء: :الجػٍِغ  الداهّة- ي ّٖلي ًٍ الغ ًغا المٙعار ِا شٍرس  "ٚر
 وإهؼاؿ المػض من الرؾم". إلؿٌاؿ الرؾم  شٍرس 
 

 ثػاوِغ مٍزٌة لػملّة ثصوّػ العواء  ج.
َ ِوع  الػعواء  وإهمػا ٝاهػت ِملّػة ثصوػّػ المػوّٗن الؾػابّٙنولم ثٙجمػ الٚػ
ّػػػػة  ّػػػػة ثجلػػػػَ ِلػػػػَ الؼِػػػػت ِوػػػػع وهػػػػّي ٖػػػػُ زمّػػػػُ ذاثػػػػي ِػاٌٖٙػػػػا ثػػػػاون ٚر ٌٖواؾ ٚر
دوِة:"الؾػػػػػػػا  ِلػػػػػػػَ ِػػػػػػػّن شٍرس ورهوػػػػػػػ
 
مػػػػػػػا  اال

 
س شػشٍثػػػػػػػب لٌَّػ رع ا
 
ٍت ورا
مػػػػػػا  المّبػػػػػػٍد   لجظػػػػػػػج المّبػػػػػػٍدن اِػػػػػػؼِؽ المّبػػػػػػٍدات الجؾػػػػػػّة 

 
ولػػػػػػجّى الٗػػػػػػػح ا
هػػػػػا 
 
زّب ولّٙاثػػػػػٞ المػػػػػػض وِصمػػػػػُ الفػػػػػظك مػػػػػن الفػػػػػبس الٙاثٞ الٙاثٞ الٙاثٞ ا
بّػػػي 
 
المّبػػٍد ثصٍت ًػػػغا الصّٜم ًػػػغا لّػػػّن المّبػػػٍد شػػػٍرس المواهػػػٞ مػػػن ازػػػٞ ا
مػػا  المّبػػٍدن هاِػػت لػػاشبة
 
وزورِؽ ا
 
هوػػا شَٗوػػا الجّػػازِم..." ا

 
ّػػة  .(5)الصّان...ال الٚػ
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ػ ِّن شٍرس ٍ، االلٌّةثجصعث ِن مصاربة المػض ِن يػِ٘ الٙ زاء ٌّٖا   وان ٝذ
 بفٗاء المػِن.من ازٞ ربى قٗاء الّّن من ٚبٞ ثصٍت 

وبئة 3
 
 .الجػاوِغ المؾجظعمة لالثكاء من ال
مجوٍِػػة وؿػػوعرج وًػػغى الجّاوِػػغ ًػػغى الجّاوِػػغ ثجلػػَ ٖػػُ شالػػة شػػعوث وبػػاء 
 ِعد موٌا:

ٖػ٘!ثٜلم مػُ ر ػّؽ الجػٍِغ  الولَ  -
 
ٌِػا اللٌػب الػغي ٖػُ وزٌي!المفػػؼ ِلػَ اال
 
" ا
رض 
 
رض اوزِػػػِؽ موػػؼؿ ًمؾػػٍت الغي ِرّػػٞ ؿػػّع اال

 
ِؼدًػ.ِػػا هظبػػت ِػػا راّٖػػة اال
هوػػُ 
 
ِػػّـ وازدًػػػ ال
 
زػػٞ والػػعًا!ثّالُ واربًػػُ الػِفػػجّن شػػٍلُ شجػػَ ا

 
إلػػَ الؾػػماء ال
بػػ
 
وؿ ًػػٍ الٍاشػػع الٜبّػػػ الؾػػاٝن ٖػػُ معِوػػة ِػػػّن اشػػجٌٗ بالٍاشػػع اال
 
ّن ًػػغا ان اال

ٌِا 
 
هػػػػا مػػػػن مصاؿػػػػّبٛ!ا
 
قػػػػمؽ وان الدػػػػاهُ ًػػػػٍ اِػػػػؼِؽ وان الدالػػػػح ًػػػػٍ هٗجّؽ وا
ٍِٚػاء ابن قػًّان المػػض دهػع ابػن 
 
ٚػٍ، اال
 
الٙابن ِلَ الٍاشع الٜبّػ ابن ؿظمت ا

هٌػػػػػ.إذا ؿػػػػاٖػت ٖػػػػُ المصػػػػّى الؾػػػػماوي 
 
شػػػػاثصٍر ؿػػػػّعن الجاج ومصعخػػػػة ّٖوػػػػان اال

ّة هػع وبػاء ًػغا الّػا  إذا مػا  ٚلّت ُٖ ؿّٗوة الوٌار ٖٙع اهرّجوُ من ٝٞ مػض.ٚر
 
وا

ي شامٞ للٍباء( ِا شٍرس ِا شٍرس ٝن شػٍؿ ٝػٞ لصمػُ يػٍؿ 
 
ًب ٝٞ رِس ؿُء)ا

م إرادن ؿظمت.ثجلَ ًػغى الّبػارن ِلػَ رِفػجُ هؾػػ ثًّٔػان اإلهؾػان هٗؾػي  شّاثُ ٓر
 ػد المػػػػض ٖػػػُ ؿػػػوة الٍبػػػاء".لصماِجػػي شّدمػػػا ذًب ًػػػغى شماِػػػة هػػػع وبػػػاء الّػػا  ثًػػػ

الجٍِّغن ٝما ًٍ مّجاد ثظايب الٍٙ، االلٌّة لُٜ ثؾاِع المػِن  الغي ًِلب من 
االلٌة هظبت ربى رِفجّن شٍلي مػن ازػٞ شماِجػي مػن الٍبػاء  وان ٝوػا ال هّػػؼ الػَ 

 االن مٔؼ، الػِفجّن.
 
ّػػػة لًػػػػد الٌػػػٍاء المٍبػػػٍء :الجػٍِػػػغ  الداهّػػػة- رواح   ولًػػػػد قػػػًّان المػػػػض  "ٚر

 
واال

ورؿػػػٞ ؿظمت:اهؾػػػصبٍا ِػػػا قػػػّايّن المػض ٖالٌٍاء)المٍبٍء( ؿػػػٍؼ ال   الفػػػػِػن
ِمػػلوُ ٝٞ مػػن ِمػػػ بػػُ ؿػػّمػ بػػُ دون ان ِوػػػبوُ ٖاها شػػٍرس الػػغي ِمػػػ بمػهػػَ 
ها الٍشّػػػػػع ابػػػػن باؿجت ؿػػػػػٍؼ ال 
 
ػػػػػم إرادن ؿػػػػظمت.ا ها شػػػػػٍرس ؿػػػػلّم ٓر
 
ؿػػػػظمت ا

ػج بٌػػا إلػػَ الظػػارج ثمّجوُ.ِجلػػٍ ًػػغى الّبػػارن رزػػٞ ٖػػُ ِػػعى ِمػػا مػػن طفػػب)دس(ِظ
ّػػػة ثٌػػػعؼ الػػػَ يػػػػد الٌػػػٍاء  وِػػعور شػػػٍؿ موؼلي ؿػػػٍؼ ال ِمػػػٍت مػػػن وبػػػاء الّػػػا ". الٚػ
  ومػن ازػٞ المٍبٍء  وقّايّن المػض  ورؿٞ الػبة ؿظمت الٌة المػػض ٖػُ ممػػ
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ان ثجٍٖػ الصماِة الٜاّٖة للفظك الغي ِػِع ِع  االلابة بالٍبػاء ٖاهػي ًِػاب٘ هٗؾػي 
ػم مُ شٍرس  ّٖبارن: "اها ش ٍرس"  واهػصة ثٌػعؼ الػَ ابّػاد الفػػ ِػن الفػظك ٓر

 ارادن ؿظمت  وًٍ لّؽ شٍرس ٖٙى  بٞ ًٍ ابن باؿجت.
 
البٔن الظارج من معِوة بٍثٍ ِا ؿظمت الظارزة من معِوة  ا"اه :دالدةالجػٍِغ  ال-

هػػػػػػػػا 
 
ٌِػػػػػػػا المٍثَ!ابّػػػػػػػعوا ِوُ.ا
 
رواح!ا
 
ٌِا اال
 
لٌػػػػػػػػة!ا
ث
ٌِػػػػػػػا اال
 
ٌِا الػزاؿ!ا
 
ِػػػػػػػّن قػػػػػػػمؽ!ا
ّػة بمٌَػػ البٔػّن الػغي ال البٔن".ِبعو ان  الٔػض من الػبٔن ًػٍ إٌٍػار ٚػارئ الٚػ
 ِٙجػب موي ّٖورٍ.

 
ها الٍاشػع الؾػلّم ٖػُ يػِػ٘ ٝػٞ مػن ِمػػ بُ ًػٞ الػّ٘ :الجػٍِغ  الػابػة-
 
وان   "ا

ِجٌا الصمَ ال ثٌازمّووُ!ٖاها الٍاشع الغي طػػج 
 
ؿلّم؟لٙع قاًعت الٜارخة الٜبػ، ا
ي الٍباء(!" من الٜارخة 
 
 .ابّع ِوَ)ا

 
طػػغ لػػػعري ًػػغا إلػػػَ  "ابفػػػ  :ظامؾػػػةالجػٍِػػغ  ال-

 
طػػػغ ٚلبػػُ ًػػػغا وال ثا
 
ابفػػػ  ال ثا

قػػّاء الظاّٖػػة الجػػُ ٖػػُ معِوػػة 
 
وزورِؽ شجػػَ ال ثػػجمٜن اال
 
طػػغ ٝبػػعي ال
 
ؿػػظمت ال ثا

ي 
 
بٍثٍ من الٍلٍؿ إلَ مٜاهُ ُٖ لباح شؾاب ِّن شػٍرس شجَ ولػٍ ٝاهػت روح ا
ي 
 
ي شّػػػٍان بػػػا
 
ي مّجػػػة وا
 
ي مّػػػت وا
 
هدػػػَ وا
 
ِػػػة ا
 
ػ وا طػػػغًا ٝذ

 
ِػػػة شازػػػة ا
 
قػػػٜٞ وا
ي مّػػت ٖػػُ ٖػاقػػي ِا 
 
ي واشػػع ٚجػػٞ بمعِػػة وا
 
ي قػػُء لعٓػػي الدّبػػان وا
 
الجمؾػػاح وا

ثبػػػاع الؾػػػوة وما ثصعخػػػي ان شػػػٍرس شجَ 
 
قػػػّايّن المػض وِػػػا قػػػّايّن المػػػػض ا

م إرادن ؿظمت)ِصمُ( ٝٞ لصمُ يّلة شّاثُ اثٞ ًغى الٜلمات  شٍرس المّاَٖ ٓر
ب ٝاو وثٜػجب بالبظٍر ِلَ قػِى مػن وهٌاوزِػِؽ ِلَ ثماخّٞ ؿظمت وباؿجت و

ّ٘ وثٍهػػُ ِلػػَ مػػػيء الفػػظك ؿػػجموُ دطػػٍؿ الصمّػ)ربمػػا المٙمػػٍد  الٜػجػػان الٚػ
ٍٚ، الفػ(......ان شماِة هّت شٍلُ......لٙع يػدت باؿجت مػن موػؼؿ الػزػٞ ِجلًٍػا 

ال ثظجلٕ ًغى الجٍِّغن ِمػا ؿػبٌٙا  ٖالفػظك الػغي ِػِػع  .(0)الفظك يّلة الؾوة"
مػػن الٍبػػاء ِلّػػي ان ِظايػػب الٌػػّن ًمػػا ؿػػظمت وًػػُ ربػػة المػػػض   ان ِصمػػُ هٗؾػػي

 .255-251ب الممػي ص؛ٝماؿ ال21ًٓلٍّهرُ الًب ص (0                                                 



248 
 

ػػػم الٍبػػػاء   واوزِػػػِؽ وًػػػٍ الػػي الّػػػالم االؿػػٗٞ  والظًػػػاب ٌِػػػعؼ الػػَ ابٙا ػػػي شّػػا ٓر
م ارادن ؿظمت. هي شٍرس الغي ؿّبَٙ شّا ٓر
 
 وقّايّن المػض  ال

 
وبئة 4

 
قّاء ـُ شالة ال

 
 .ثػاوِغ ثؾجظع  ـُ ثطٌّػ ال
مدلة ِعِعن من ًغ
 
قػّاء ًواؾ ا

 
ٍع من الجّاوِغ الجُ ثٌعؼ إلَ ثًٌّػ اال ا الو
 الجُ ِؾجظعمٌا الفظك شجَ ال ثوٙٞ إلّي ِعو، الٍباء:

"ان رؿلٛ ٚع اٖوٍا ِا ؿػظمت ان قػّايّن المػػض الجػابّّن لػٛ : الجػٍِغ  الولَ-
ِػػػػة ٝارخػػػػة.ان هٗؾػػػػٛ ؿػػػػػٍؼ ال 
 
ٚػػػػع ثٌٙٙػػػػػوا ِػػػػا باؿػػػػجت الّا  ؿػػػػٍؼ ال ِمػػػػػ ِلػػػػُ با
ها شٍرس ٍٖؽ 
 
ها وشّػعؾ ِملوُ ا

 
ها شٍرس الجػابُ لػٛ ِػا ؿػظمت ا
 
مػهَ ؿظمت.ا

ها المٌلٞ ِا ابػن باؿػجت ال ثوػؼؿ ِلُ ِػا ؿػاٝن 
 
ها المػح ا
 
ِا بٍثٍ ؿٍؼ ال ثمّجوُ ا

ػػن  ّة ِلػَ ًز ها الملٛ وؿى ملر ي.ِجلٍ الػزٞ ًغى الٚػ
 
ؿبؾبٍ ال ثٙػبوُ ال ثٙػبوُ ا

 
 
ػػا ِلػػَ اال قػػّاء ٖػػان هٗػت مػبٍيػػة مػػُ ًّٚػػة طفػػب دس بفػػػِى مػػن الٜػجان مػًر
ِوػػػػا إلػػػػَ ٖػػػػػاش الوػػػػٍ ".
 
 الٍبػػػػاء ؿػػػػّبّع وؿػػػػّموُ دطػػػػٍؿ المػض إلػػػػَ ٝػػػػٞ ٓػػػػغاء وا

هػػي شػػٍرس  
 
الجٍِّػػغن ثجصػػعث ِػػن ٖفػػٞ ٚػػٍ، الفػػػ ٖػػُ الػػابة الفػػظك بػػالمػض  ال
ػػم الجصػػعي الٍاهػػس مػػن الفػػظك الػػغي ِػِػػع شماِػػة هٗؾػػي مػػن المػػػض لفػػظك  وٓر
 ت.ؿظمت  ٖاهي ٍِّد ِجملٌٙا بٍٙلي اهي شٍرس الجابُ الَ ؿظم

 
ػن قمؽ ٍُٖٚ  :الجػٍِغ  الداهّة- ثباِػٛ  "ان ًز

 
 المػهػَ ِجروبػٍهوُ  ًػُ بّػن ا
ٛ المومػػٍب ِجروبوػػُ  هػػت  وقػػٝػ

 
هػػا ًػػارب مػػن بػػّن يٍّرؾ ِػػا شٍرس ِػػا شػػٍرس ا

 
ا

م مػن ؿػظمت اهي شػٍؿ ٝػٞ لصمػُ مػع، الصّػان.ِجلٍ الفػظك ًػغى  مّاَٖ ِلػَ الػٓػ
ػن قمؽ ُٖ ِعى" ّة ِوعما ًَِّ ًز  .(0)الٚػ

 
  ؾجظع  من ازو اثكاء المػض الوازم من ابجالع شفػ .ثػاوِغ ث5

ػػػػا  ًػػػغى الجّاوِػػػػغ ثّمػػػٞ ِلػػػػَ شماِػػػػة اهؾػػػان ابجلػػػػُ شفػػػػػن وطٍٖػػػا مػػػػن اخاًر
ٍع من الجّاوِغ:"ان ٖم ًػغا الػزػٞ الػغي ًػٍ ثصػت الؾلبّة ِلّي   مدلة ًغا الو
 
ومن ا

مػػػي ان الصفػػػػن الجػػػُ دطلػػػت 
 
لػػػابُّ ًٍ ٖػػػم ِرػػػٞ زا ُ ِوػػػعما ِظػػػػج مػػػن رشػػػم ا

 
ا
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رض بًوػػػػي ًػػػػغى
 
 ولٍ إهٌػػػػا دطلػػػػت إال إهٌػػػػا ؿػػػػجظػج ِلػػػػَ ّٚػػػػع الصّػػػػان ثظػج إلػػػػَ اال
و بػاز دون ان ث ذي بًوي ؿٍؼ ثظػج موي ٝبػاز موؾٍب إلػَ اٝػػو ]ًػٍ الػي 

 
ًّٝن ا
 .(0)ارهُ هؾب إلّي البػاز["
 

ػ  6 رواح الفِػ
 
لٌة لطػد ال

آ
 .ثػاوِغ الؿجوراد بال

هػػػػٍاع الجّاوِػػػػغ الممػػػػػِة ثّاوِػػػػغ مبوّػػػػة ِلػػػػَ االل
 
لٌػػػػة لًلب مػػػػن ا

ث
جرػػػػاء لا
رواح الفػػػػِػن مدػػػاؿ ذلػػػٛ ثٍِّػػػغن 
 
مػ ٌٖػػػُ ثًالػػػب لػػػػاشة بًػػػػد اال
 
ثػػػعطلٌا ٖػػػُ اال

ٌِا المٍزٍد ُٖ بلع الم ت ِا شػاد الٙػهّن ِػا بػالْ 
 
ثٍٙؿ:الؾا  ِلّٛ ِا شٍرس ِا ا

ال ٖلجّوػػػػػُ ِلػػػػػَ الفػػػػػًّان الػػػػػغي ِمجلػػػػػٛ 
 
مػػػػػعح زمالػػػػػٛ...ا
 
الٌػػػػػعؼ إهُ ٚمػػػػػعثٛ ال
 .(5)زؾعي"
ن بّوػػػػػٌا لٙػػػػػعماء اؿػػػػػجظعمٍا الجمػػػػػا م هّػػػػػػؼ ان الممػػػػػػِّن ا

 
لصماِػػػػػة المػػػػػػا
و لجؾػػػٌّٞ الٍالدن ٖٙػػػع اؿػػػجّاهت 
 
الصامػػػٞ وزوّوٌػػػا با قػػػٛ مػػػن الٙػػػٍ، الفػػػػِػن ا

الوؾػػاء بجمػػا م طالػػة لورػػاح الصمٞ ٝػػان ِمػػوُ بّوػػٌا ِلػػَ ًّ ػػة إهػػاث الصٍّاهػػات 
والؼواشػػٕ الجػػُ ثجمّػػؼ بٜػدػػػن اإلهرػػاب مدػػٞ الوػػٗادع والًٙى وِفػػٜٞ بّوػػٌا ِلػػَ 

ٖػػاس الوٌػػ ومن  ًّ ة
 
إهاث الصٍّاهات الجُ ثجمٕ بوظامة البًن والدعِّن مدٞ ا
طػ، الجُ اؿجظعمت لصماِة الوؾاء ما اؿػجظعمي الؾصػن بفػٜٞ لػصن 

 
الٍؿا ٞ اال

.ًغا (5)ٝبّػ هٙـ ُٖ بايوي وما شٍلي بمٍر هٗادع ٝػدّػن وثٍٙ  الوؾاء بالفػب موي
ّػٞ الػي الًػب امصٍثػب شملوٌػا وان الوؾاء ًواؾ ِملن ثمػا م لػّٔػن ٖػُ قػٜٞ ثماخ
خوػػاء الصمػػٞ لجّؾػػػ الٍهػػُ
 
و ٝمػػا ثؾػػمَ ٖػػُ .(9)ا

 
وًوػػاؾ ثمػػا م ثّػػػؼ بّػػّن شػػٍرس ا

ت ؿػػػابٙا  الممػػػػِة الٙعِمػػػة
 
ٝػدػػػػ الجمػػػا م Utchat/اوثفػػػاتوازػػػت)ٚػا

 
( وًػػػُ مػػػن ا

ان اؿػػػػجظعامٌا ؿػػػػا عا ٖػػػػُ ٝػػػػٞ الّمػػػػٍر  قػػػػٍِّا اهػػػػت ثمػػػػوُ مػػػػن الػػػػغًب  ٝو  ٝو
م مػن إن  والظفػب  والظؼؼ  زورد والا والّّٙ٘  والٔػاهّت  والٗوة  ِلػَ الػٓػ

و من شرػ 
 
ما من الازورد ا
 
ن ثموُ ا
 
هٌا ِرب ا
 
ٝػجب المٍثَ ِفّػ إلَ ًغى الجمّمة با
اهػػػػػت Mâkِػػػػػعَِ مػػػػػاؾ) طػػػػػػ،  وازػػػػػت(.ٝو

 
مػػػػػن هٍِّن:واشػػػػػعن ثٍازػػػػػي الّؾػػػػػار واال

 .255-250( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .21( ٓلٍّهرُ الًب ص5
بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص5
 
 .052-059( ا
 .20ٝماؿ الًب الممػي ص (9
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طػػ، الّمّن وًما ؿٍِة ِمدان ِّوػُ شػٍرس 
 
شػعاًما الفػمؽ وثمدػٞ اال
 
و ثمدػٞ ا
 
ا
و رع
 
وزورِؽ  الٙمػػػػػػػ ا
 
طػػػػػػػ، وا

 
إشػػػػػػعاًما يبٙػػػػػػا لػػػػػػوك ممػػػػػػػي ٝاهػػػػػػت بّوػػػػػػاء واال
ؿٍداء.وبفٜٞ ِا  ِوعما ٝػان الممػػٍِن ِلبؾػٍن الّػّن ٝػجمّمػة ٖػإهٌم ٚمػعوا بٌػا 
مػػػان والمػػػصة والّاّٖػػػة.وّٖما ِجّلػػػػ٘ 
 
ن ثرلػػػب لٌػػػم الٙػػػٍن والّؼِمػػػة والصماِػػػػة واال
 
ا

َِػػم بمٌٗػػٍ  المػػصة ِبػػعو إن الجمّمػػة ثمػػوس البؾػػٌا الٙػػٍن والمػػصة ٝمػػا الفػػم
 
ؽ ٖػػُ ا

 .(0)ٍٚثٌا الٗملّة

 
 )وازت(                                                                 

 
( اؿػػػجظعمت ٖػػػُ ممػػػػ Menatوًوػػػاؾ ثمػػػا م ثّػػػػؼ باؿػػػم ثمػػػا م مّوػػػات)
و ِصملٍهٌػا لٜػن الّػادن مػا طاؿ 

 
ان الممػػٍِن ِلبؾػٍهٌا ا ؿػػن الؾادؿػة ٝو
 
ِمػ اال
ع ٖػػػػػُ الّو٘.وثٌػػػػػعؼ إلػػػػػَ زلػػػػػب المؾػػػػػػن والمػػػػػصة ثمؾػػػػػٛ ٖػػػػػُ الّػػػػػع وٓالبػػػػػا ثجٙلػػػػػ
ٝغلٛ اؿجظع  الممػٍِن الٙػعماء مػا ِّػػؼ شالّػا بالصرػاب المٍٜن مػن .(5)لابؾٌا

و قػّػ شٍّان وًػغا الصرػاب ًػٍ الػغي ٝػان ِصمػٞ 
 
و رِػـ ا
 
و طّى مٍّٙد ا
 
ٚماش ا

 .(5)ٍٚن الجٍِّغن ّٖوٙلٌا الؾاشػ إلَ المػِن دون اؿجظعا  دواء ما

 .023؛روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص70( بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص0                                                 
 .15( بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة  ص5
 .25-20ٍهرُ الًب ص( ٓل5ّ
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 )مّوات(

 
ػَ ٖػُ ال ه ػعن ِػن الّػاج ِػن يػِػ٘ الجّاوِػغ والٚػ ِػػانمجلٛ مّلٍمات مٝ   اإ

الٙعِمػػػة وًواؾ إقػػػارن شػػػٍؿ المػػػان الؼرادقػػػجّة المّػوٖػػػة بمػػػان اِػِمػػػان ٝاهػػػت 
ّػػػة للّػػػاج لػػػٕ ًػػػغى المػػػان ّٝػػػٕ ان لٌػػػا الٙػػػعرن ِلػػػَ ًؼِمػػػة ٚػػػٍ، ٍ. ثثّامػػػٞ ٝٚػ
 ومظلٍٚات الّاثٍؿّّن  راماِوٍّ گاهػ:"ان لان اِػِمان ثٌؼ  ٍٚن ٝٞ مظلٍٚات الفػ
ػػَ  ...".والبػػارِّّٜن ّػػة االزمػػٞ واالٖوػػٞ واالٚػػٍ، بػػّن ٝػػٞ الٚػ خػػم ثٍلػػٕ باهٌػػا الٚػ
بػػػػػة هٌػػػػػا والفػػػػػاّٖة  والٍِٙػػػػػة والموجمػػػػػػن  ٌٖػػػػػُ المِػ

 
بٙعاؿػػػػػة ... ثفػػػػػُٗ  ثفػػػػػُٗ" :ال
ِفػػػاب  ...ثفػػػُٗ بالؾػػػّٜن  بالٙػػػاهٍن ...

 
  "ثفػػػُٗ بالٜلمػػػة المٙعؿػػػة ...ثفػػػُٗ باال
 .(0)الؼرادقجُجُ ثبّع المػض من زؾم ًُ الالجٍِّغن  ٌغى ٖ
 

 .7-2: 5( ِاقت 0                                                 
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ة.5  .(1)الط ّب الؾاشػ والطكٍس الؾصِػ
  ِفػػػػٔٞ الؾػػػػصػ ويٍٙؿػػػػي شّػػػػؼا ٝبّػػػػػا ٖػػػػُ ادبّػػػػات المرجمّػػػػات الٙعِمػػػػة 

والمّػػػوؼ شالّػػا لػػع، مػػ رطُ الصوػػارات الٙعِمػػة ان الؾػػصػ ِٙؾػػم الػػَ هػػٍِّن ًمػػا: 
ٍع الؾػػصػ الوػػػاُٖ  وًػػػٍ ٌِػػػعؼ الػػػَ مؾػػػاِعن االهؾػػػان ٖػػػُ مٍازٌػػػة ٚػػػٍ ، الفػػػػ  والوػػػ
ِوػػا ؿػػابٙا-الدػػاهُ الؾػػصػ االؿػػٍد  وًعٖػػي بفػػٜٞ ر ػػّؽ
 
االِػػغاء  بمّوػػَ اهػػؼاؿ  -ٝمػػا را

ٍع االوؿ مػػػن الؾػػػصػ ًػػػم المؾػػػ ولّن ِػػػن  هػػػػر باإلهؾػػػان  وًٜػػػغا ِٜػػػٍن ؿػػػصػن الوػػػ
الٙوػاء ِلػػَ قػػػور الؾػػصػن الػغِن ِجّػػايٍن الؾػػصػ االؿػػٍد  ٝمػا ان مػػن ابػػػز اًػػعاؼ 

مػػن االمػػػاض الػػغِن ِمػػّبٌم بٌػػا الّٗارِػػت واالرواح الؾػػصػ الوػػاُٖ ًػػٍ قػػٗاء الوػػاس 
 .(5)الفػِػ

ػػة  لػّؽ ًوػاؾ دلّػػٞ هّػػؼ موػي مػػا بلٔػي اإلهؾػػان ّٖمػا ٚبػٞ الجػػارِض مػن مّٖػ
بالًب وال ِبّع ان ٝان اإلهؾػان ٖػُ ثلػٛ الّمػٍر ملمػا بػبّن وؿػا ٞ الّاج ٖٙػع 
خار ِملّة الجػبوة)زػاشة ُٖ العماغ( ُٖ زمازم اإلهؾان الجُ 

 
ِػزُ ثارِظٌػا وزعت ا
مػِٜا.ٌٖوػػاؾ خٙػػػٍب ٖػػُ ثلػػػٛ  بّػػػػو ِػػػا  وذلػػٛ ٖػػػُ  51111إلػػَ شػػٍالُ 

 
ٖػػُ زوػػػٍب ا
لػصابٌا للمض وًوػاؾ ثٜلػؽ ٖػُ شاٖػة الدٙػٍب الرمازم والػلة 

 
ِدبػت إهٌػا ِملػت وا
لصابٌا ِاقػٍا بّػع ذلٛ.وربمػا ٝػان اإلهؾػان ٚػع ثؾػاءؿ وٚج ػغ 

 
ِلَ ّٚع الصّان وان ا
لم والمػض؟ًٞ ِما ثصٍِي ًغى الرمازم ًٞ شٍت روشا 

 
طبّدة ًُ الجُ ؿببت اال
ِمٜن خٙب الرمرمة إلطػاج ًغى الػوح الفػِػن وقٗاء لػاشبٌا؟ ال هّػػؼ ان ٝاهػت 
و ربما ثوّٗغا لًٍٙس 
 
داء لٗػِوة دِوّة؟ا
 
  ا
 
ًغى الدٍٙب ٚع ِملت من ازٞ الّاج ا

ؿصػِة؟الؿػػػػػػّما إذا ِلموػػػػػػا ان الًػػػػػػب ٝػػػػػػان هٍِػػػػػػا مػػػػػػن الّبادن وربمػػػػػػا هٍِػػػػػػا مػػػػػػن 
ِوػػػا.وًواؾ ٌٝػػػٕ ٖػػػُ الًٙػػػٍس وا

 
و الؾػػػاشػ ٝػػػان يبّبػػػا ا
 
ِّػػػػؼ  ـػهؾػػػان الٜػػػاًن ا

ِػػا  موػػَ  07111باؿػػم ٌٝػػٕ اإلطػػٍن الداخػػة ِصػػٍي هٍٙقػػا ثّػػٍد ٖػػُ ثارِظٌػػا إلػػَ 
س ٓؼاؿ وٌَِػ اهي ِّػالذ مػِوػا.وِّع الفػظك ذو 

 
ؿي را
 
ثمدٞ قظما ِػثعي ٍٖؽ را

لة الًٙػػٍس الؾػػصػِة ٖػػُ الصوػػارات الٜبػػػ، ٖػػُ دراؿػػة ؿػػابٙة للباشػػح بفػػٜٞ مؾػػٌب وٖػػُ 0                                                 
 
( ٍِلرػػت مؾػػا

دلػة الرعِػعن شػٍؿ ٚوػاِا الًٙػٍس الؾػصػِة ثػٍٖػت للباشػح ِٙػب هفػػ 
 
العراؿػة الصالّػة ثػم إهػاٖة بّػن اال
ولَ ٖوػػػا ِػػػن الًٙػػػٍس الؾػػػصػِة ٖػػػُ الّػػػاج
 
ؿػػػامة ِػػػعهان  العراؿػػػة اال

 
ٖػػػُ الٌوػػػع والدٙاٖػػػات البعا ّة.اهَػ:ا
ػػػػػا ٖػػػػػُ الّاج:دراؿػػػػػة مٙارهػػػػػة ٖػػػػػُ الصوػػػػػارات الٙعِمػػػػػة"  مرلػػػػػة هلّػػػػػة ِصّػػَ "الًٙػػػػػٍس الؾػػػػػصػِة ودوًر

 .109-790 ص5100 لؾوة:5 المرلع:5/الرامّة المؾجومػِة الّعد:الجػبّة
 .790( الممعر هٗؾي ص5
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ٚػػع  قظمػػّة يبّػػة ٌٖػػٍ ؿػػاشػ الٙػِػػة ويبّبٌا وثوؾػػب إل
 
س الٔػػؼاؿ ا
 
ّػػي مٍاًػػب را

رض 
 
ػػػة للّػػػادن.وِلَ مػػػع، الجػػػارِض الٙػػػعِم ِرػػػع اإلهؾػػػان ٖػػػُ ٝػػػٞ مٜػػػان مػػػن اال طاٚر
شّاهػػا 
 
الًبّػػب الؾػػاشػ مػثػػعِا رداءى الظػػاص المجّٔػػػ بجّٔػػػ الٍؿػػى االزجمػػاُِ ٌٍٖ ا
شّاهػػػا شّػػػٍان هػػػظم ِػػػجٜلم ٝامػػػا ٓاموػػػا بمػػػٍت زٌػػػٍري مفػػػٍِٗا بػػػعٚات 

 
ٍٓؿ وا

ان ًػػػػػػػ ال خّػ ِلػػػػػػػَ المػػػػػػػػِن هٗؾػػػػػػػّا.ٝو
 
دوِػػػػػػػة الًبػػػػػػػٍؿ للجػػػػػػػا

 
ء الؾػػػػػػػصػن ِمػػػػػػػٍٗن اال
شّاهػا ٖػُ 
 
لمػهاًم وٚع اِجٙع اإلهؾػان ان الػػوح الفػػِػن المصعخػة للمػػض ثػجٙمك ا
 .(0)شٍّان لّٔػ ٝالرػو ٍٖلٕ لصمي هع ًغا المػض وًٜغا

ٝػػان للجًػػٍر الصوػػاري الػػغي قػػٌعثي الصوػػارات الٙعِمػػة اخػػػ ٝبّػػػ ٖػػُ بػػػوز 
الٜػدّػ من وؿا ٞ الّاج الجُ الًب الّلمُ ٖوصن ُٖ اٚٞ ثٙعِػ هّػؼ بفٜٞ زّع 

ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ِلمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٚػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع يبٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ الصوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات 
 
ثٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ  ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ا

شػػٍاؿ 
 
الّػاّٚة والممػػِة والٍّهاهّة والػوماهّة بورػاح ولٜن ًػػغا ال ِّوػُ بٜػٞ اال
اطجٗاء ممارؿات الًب الؾصػي الغي ٍٞ ِفٔٞ شّؼا مٌما ٖػُ ثّٜٗػػ المرجمّػات 

 الٙعِمة.
وؿ ِّجمػػع ِلػػَ  هّػػػؼ ِػػن وزػػٍد هػػٍِّن بػػالد الػاـػػعِنٖٗػػُ 

 
مػػن الّػػاج اال
ٍع مػػن الًػػب ِػػعَِ اقػػّبٍ الػػغي ِجمدػػٞ الؾػػصػ وِػػعَِ اقػػّبٍثٍ  والممػػارس لٌػػغا الوػػ

ؿػػػلٍب الجّػػػؼِم ًٝػِٙػػػة 
 
رواح الفػػػػِػن وذلػػػٛ باِجمػػػاد ا
 
دورى ٝمػػػا ؿػػػوػ، ٖػػػُ يػػػػد اال
ٍع مػن الًػب  والداهُ ِّجمع الٍؿا ٞ الّلمّة وًٍ اؿػٍثٍللّاج  والممػارس لٌػغا الوػ
ؿػػػػٍ والم
ث
لػػػػٍلي إلػػػػَ الٜلمػػػػة الؾػػػػٍمػِة اِػػػػعَِ ا

 
( ومّوػػػػاى A-Zuزو)-مػػػػًلس ِّػػػػٍد با
وؿ ٖػُ الّػاج )الؾصػي( (5)الّارؼ بالماء

 
ؿػلٍب اال
 
ٖالؾػصػ .والغي ٌِموا ًوا ًػٍ اال

رواح 
 
دؽ ٖػػػُ يػػػػد اال
 
و بجّبّػػػػ ا
 
ٖػػػُ وادي الػاٖػػػعِن قػػػٜٞ ِومػػػػا مٌمػػػا ٖػػػُ الّػػػاج ا
ًػػٍ بمدابػػة ؿػػاح الفػػػِػن المؾػػببة للمػػػض مػػن زؾػػع المػِن ٖػػاللرٍء إلػػَ الؾػػصػ 
للػػػػػػعٖاع ِػػػػػػن الوٗؽ بػػػػػػٞ ًػػػػػػٍ لػػػػػػػاع هػػػػػػع الفػ ٖبالؾػػػػػػصػ ِمٜػػػػػػن دٖػػػػػػُ ثصّٙػػػػػػ٘ 
الوػػػػػر وذلٛ بّػػػػع االيػػػػاع ِلػػػػَ الوػػػػار المجٍُٚ ؿػػػػٍاء ٝػػػػان ذلػػػػٛ بؾػػػػبب ٓوػػػػب 

 .00-0( ٝماؿ الًب الممػي ص0                                                 
شػػٍاؿ ؛زاؿػػم ِبػػاس مصؾػػن المػػٍلَ 051؛الصٗمػػُ الٔؼو الٍّهػػاهُ ص901عِم ص( رو الّػػػاؽ الٙػػ5

 
ا

بػػػػػػػػػػان الشػػػػػػػػػػجالؿ الؾػػػػػػػػػػلٍلُ
 
 )رؿػػػػػػػػػػالة مازؾػػػػػػػػػػجّػ ّٓػػػػػػػػػػػ موفػػػػػػػػػػٍرن زامّة المٍلػػػػػػػػػػٞ ٝلّة الػػػػػػػػػػػػاؽ ا
داب 
ث
 .051( ص5111اال
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رواح الفػػػِػن الجػػُ ٍِازٌٌػػا الؾػػصػن
 
  بؾػػبب ًرمػػات الفػػّايّن واال
 
لٌػػة ا
ث
.وٚػػع (0)اال

ػػٍن ٖػػُ الومػػٍص ٝػػان الؾػػصػن الػػغِن ِجٍلػػٍن ِملّػػة الّٙػػا  بػػالًٍٙس ا لؾػػصػِة ِّٖػ
 وًػغان الممػًلصان (5)(Mašmašu والمفماقػٍ)(5)(ašipuالبابلّة باؿم االقػّبٍ)

و 
 
م مػػػػن ان ثػزمػػػػة الممػػػػًلس بالؾػػػػاشػ ا رواح ِلػػػػَ الػػػػٓػ

 
ِجػزمػػػػان ِػػػػادن بًػػػػارد اال

ٝػدػػػ إِوػػاشا ِػػن وازباثػػي الّٗلّػػة ٖػػُ المرجمػػُ الّػاٚػػُ 
 
الًبّػػب الؾػػاشػ ٚػػع ِٜػػٍن ا
ن الٌٜوة ًما اللػغان ٍِٙمػان بًٙػٍس الجّػؼِم الجػُ ثٌػعؼ الٙعِم وًغان الموٗان م

زؾاد المػهَ وإبًػاؿ الؾػصػ وإِاٚػة 
 
رواح الفػِػن من ا
 
ؿاس إلَ يػد اال
 
بالعرزة اال

ؿٍد وِمػػح الًبّػب الؾػاشػ ِػن ِملػي 
 
ِمٞ الؾصػن والصماِة من لواع الؾصػ اال

هػػػا المجّػػػٍذ الػػػغي ِؾػػػّػ ٖػػػُ ٝػػػ
 
ها المّؼ  الػػػغي ِفػػػُٗ الػػػباد ا
 
ٞ مٜػػػان ٖػػػُ بٍٙلػػػي:"ا

طػػ ِٙػٍ  ِلػَ (9)المعِوة.ان المّؼ  الػغي ٖمػي مٔؾػٍؿ"
 
.وٌَِػػ ان للمفماقػٍ ِمػٞ ا
ٚػػػػاءن الًػػػالُ ِػػػن يػِػػػ٘ ثٜػػػٍن الجفػػػّٜات الجػػػُ ثصػػػعث ِوػػػع ؿػػػٜب الؼِػػػت ِلػػػَ 
هػػاشُ:"إذا ٓػػاص 
 
المػػاء وًٍ ِٙػػٍ  بّملػػي ًػػغا للٗٙػػػاء الػػغِن ال ِؾػػجًٍّّن ثٙػػعِم اال
ال ؿػػػػّ  الؼِػػػػت ٖػػػػُ المػػػػاء خػػػػم يػػػػاؼ خاهّػػػػة وٌٍػػػػػ ِلّػػػػ

 
ي االهٜماش ٖػػػػغلٛ ِّوػػػػُ ٖػػػػا
مػػػا إذا ثفػػػٜٞ الؼِػػػت بفػػػٜٞ شلٙػػػة ثجصػػػػؾ إلػػػَ الفػػػػؽ ٖػػػغلٛ ِّوػػػُ ان 

 
للمػِن ا

و:"إذا ثرمػػػػُ الؼِػػػػت ِوػػػػع لػػػػبي للمػػػػػن الداهّػػػػة ٖػػػػان المػػػػػِن 
 
المػػػػػِن ؿّفػػػػَٗ" ا

ّة بّٙػػػة موٜمفػػػة ٖػػػان المػػػػض  و:"إذا ٝػػػان ٖػػػُ الؼِػػػت مػػػن الرٌػػػة الفػػػٚػ
 
ؿػػػّمٍت" ا

 .75( روثن ِلٍ  البابلّّن ص0                                                 
 الجّا5

 
و الًبّػػػب الؾػػػاشػ وِجػزمي ٍٝهجّوػػػٍ بالٜػػػاًن الػػػغي ِٙػػػػا

 
وِغ.والٜلمػػػة مػػػن الممػػػعر ( اقػػػّبٍ:المٍّذ ا

ي ثٍِّػػػغن بصػػػغؼ ٖػػػاء الّٗػػػٞ.وُٖ الؾػػػٍمػِة)
 
ِوػػػا قػػػّبجٍ ا
 
-KAوقػػػبٍ ٖػػػُ االٝعِػػػة ومّواًا ِػػػٍذ وموٌػػػا ا

INIM-MA (.اهَػ:الؾػػّع ِّٙػػٍب بٜػ ًػػٍامـ ٝػجػػاب الصوػػارات الؾػػامّة الٙعِمػػة  )الٙاًػن:دار الٜػجػػاب
؛موػػَ شؾػػن ِبػػاس "طورػ 939؛ٍٝهجّوٍ الصّػػان الٍّمّػػة ص572الّػبػػُ للًباِػػة والوفػػػ با.ت( ص
ور" 
 
؛قػػابّػو 022 ص5119-5115 لؾػػوة 25  مرلػػة ؿػػٍمػوثمّمػػة مػػن ثػػٞ دمحم وثمػػا م لػػغباب مػػن ا
ؿايّػ ص
 
 .91وًوعرِٜؽ مّرم اال
لػٞ وِػ، 5

 
لٞ ٝلمة اقّبٍ االٝعِػة ٖان ٝلمػة الماقماقػٍ ؿػٍمػِة اال

 
طػ وًٍ ِلَ طاؼ ا
 
( ٝاًن مٍّذ ا
ؿػػػػػػجاذ مٍرزوفػػػػػػجػن)
 
قماقػػػػػػٍ واالقػػػػػػّبٍ ٝاهػػػػػػا ِوجمّػػػػػػان إلػػػػػػَ يبٙػػػػػػة واشػػػػػػعن مػػػػػػن ( ان الماMorgensternاال

ؿػػػػجاذ قػػػػػاهٛ)
 
(ِّجػػػػػض ِلػػػػَ ًػػػػغا Schrankالٌٜوػػػػة ولٜن الماقماقػػػػٍ دون االقػػػػّبٍ ٖػػػػُ الموؼلػػػػة.ولٜن اال

ي وِٙػػػٍؿ ان االقػػػّبٍ والماقماقػػػٍ لَٗػػػان مظجلٗػػػان لمػػػعلٍؿ واشػػػع وان لَٗػػػة االقػػػّبٍ االٝعِػػػة ثػزمػػػة 
 
الػا
هجّوػٍ بػّن اللَٗجػّن وِػػ، ان الٜػاًن المّػؼ  الػغي ًِبػ٘ الًٙػٍس ماش.وًِػاب٘ ٍٝ-للٜلمة الؾٍمػِة ماش

و االقػػػػػػػػّبٍ.اهَػ:بٜػ ًٍامـ ٝػجػػػػػػػػاب الصوػػػػػػػػارات الؾػػػػػػػػامّة 
 
الؾػػػػػػػػصػِة ًِلػػػػػػػػ٘ ِلّػػػػػػػػي اؿػػػػػػػػم الماقماقػػػػػػػػٍ ا
 .939؛ٍٝهجّوٍ الصّان الٍّمّة ص572الٙعِمة ص
 .027( شٍؿ ًغا الوك اهَػ البات المّجٙعات العِوّة ص9
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ؿػػػػػلٍب خػػػػػان 
 
ٖػػػػػُ ٚػػػػػػاءن الٗػػػػػ وؿ ِؾػػػػػجّّن بػػػػػي ٖػػػػػُ شػػػػػاالت ؿًٍّؿ".وللمفماقػػػػػٍ ا

طالػػػة وًٍ ٚػػػػاءن ثفػػػّٜات دطػػػان المبظػػػػن:"إذا ثصػػػػؾ الجٜػػػٍن الػػػعا ػي للػػػعطان 
ػػة ٖػػان المػػػِن ؿّفػػَٗ" ػػؼ خػػم ثٍٚػػٕ ِػػن الصٝػ .وِبػػعو ان االقػػّبٍ (0)بّّػػعا ِػػن المٝػ
ٝان ِصؾن اؿجظعا  ٍٚ، ؿصػِة ٝبّػن إلَ درزة ان بّن الومٍص العِوّة ثمػٕ 

ش
 
لٌػػة ا
ث
لٌػػة".ومن الٍاهػػس ان الٜٗػػػن وراء ذلػػٛ ان ٚػػٍن بّػػن اال

ث
هٌا:"اقػػّبٍ اال
 
ّاهػػا با

لٌػػة هٗؾػػٌا 
ث
االقػّبٍ ٝاهػػت ٝبّػػن إلػػَ درزػة ٖاٚػػت شجػَ الٙػػٍ، المٙعؿػة بصّح ان اال
ٚع ثٍٜن مؾػورن ان ثّٗع هٗؾٌا بٌا لغا ٖٙع ٝان لاقّبٍ مٜاهػة مٌمػة.وهصن همجلػٛ 
ّػػٕ ان الملػػٍؾ ذاثٌػػم ٖػػُ  ًمّػػة االقػػّبٍ ٝو
 
دلػػة ِػػن ا
 
وادي الػاٖػػعِن ٝػػاهٍا ِجّٙػػعون ا

قٍرِّن ثٍٙؿ:"لماذا لػم 
 
بجّلّماثٌم بمػامة ُٖٗ رؿالة من اقّبٍ إلَ اشع الملٍؾ اال

ِػػػا ٝػػػان ٖػػػُ الَػػػا  
 
ِػػػ ت بمووعن)الّفػػػاء( إلػػػَ الملػػػٛ ؿػػػّعي لٌػػػغا الّػػػٍ  الداهُ؟وا
طػػ، لمػعن 
 
لٌػة ًٍ ٖػُ ٍػا  ٝػٞ الّػٍ  واللّلػة ومػن ا
ث
بالوؾبة إللي الفػمؽ ملٛ اال
لٜن الملٛ ؿّع البلعان ًٍ مدّٞ اإللي الفمؽ ِرب ان ٍِٜن ُٖ الَا  ٍِمّن.و

لمػػػػػػػعن همػػػػػػػٕ ِػػػػػػػٍ  ٖٙى".وِبػػػػػػػعو ان قػػػػػػػّ  ٚػػػػػػػع شػػػػػػػعث بظمػػػػػػػٍص الفػػػػػػػمؽ ربما 
ػػان  الٜؾػػٍؼ ولغلٛ ٝاهػػت مجًلبػػات الفػػّّػن ان ثٜػػٍن ٖػػُ الَا  لمػػعن ٍِمّن.ٝو
ثُ االقّبٍ بالٍٙؿ اهي يا
 
لمػا ٝػان الملٛ ًِب٘ ثلٛ المجًلبات المارمة ولٜن ًوا ِا

الملٛ هٗؾي مٌَػا بفػِا لإللػي الفػمؽ ٖان ٖجػػن بٙا ػي ٖػُ الَػا  ِرػب ان ِٙجمػػ 
هٕ ثًّػػُ ثلمّصػػا 
 
ِلػػَ همػػٕ ٍِ .وًوػػاؾ طػػػ  ٖػػُ رؿػػالة االقػػّبٍ ولٜػػن ِوػػعما ثؾػػجا
ِػػن ؿػػبب مصاولػػة االقػػّبٍ إِرػػاد ِػػغر للملػػٛ إلهٌػػاء لػػّامي.وِبعو ان الػػوك الجػػالٕ 
ٝٞ يّا  وقػػب هبّػ
 
غ ؿػًّػد شػاال المػػض ِػن الملٛ.وِرػب ان هٍِا ما ٍِٙؿ:"ان ا

و الفػػػػب ِٙلػػػ٘ 
 
ٝػػػٞ ا
 
ث طغ)ًػػػغى الومػػػّصة( بوَػػػػ االِجبػػػار.ان االهّٗػػػاؿ مػػػن ِػػػع  اال
 ٖػُ شػاالت .(5)الّٙٞ وِرلب المػض.ِؾَ ان ِؾمُ الملٛ طادمي شٍؿ ذلػٛ"
 
وهٙػػا

يبػػاء ٌّٖػػا ِٗفػػٞ
 
همػػّصة الملػػٛ باؿػػجعِاء  إلػػَممػػا ِػػعٌّٖم  المػػػض ثفػػظّك مػػن اال
لػػػّباؿػػػػشعون ٖ رجػػػي اقػػّبٍ لمّال
 
يبػػػاءبمػػػػض ولػػم ِػػػورس  ا

 
الّػػػاج  إِرػػػادٖػػػُ  اال

هتلػػػي:"
 
يبػػػاءلػػػم ثفػػػظك يبّّػػػة مػهػػػُ ولم ثرػػػع لػػػي ِازا".ممػػػا دٖػػػُ  ا

 
الملػػػٛ  ا

 الم إلػػػَِلّػػػي بػػػػاللرٍء  اإلقػػػػارن إلػػػَاؿػػػػشعون 
 
ٛ ؿػػػػّعي لػػػاالقػػػّبٍ لمّالرجػػػػي:"لّٙػا

لبعري الًب ص0                                                 
 
 .97-92( ا
قٍر ص (5

 
 .519شٍؿ ًغا الوك وثٗؾّػى اهَػ:ؿاٝؼ ٍٚن ا
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ػدًا من رؿالجُ ِرب ان ِرػي الملٛ المػاؿّم الظالة للجظلك من الفّايّن وي
 .(0)"...ٚبٞ االقّبٍ

لػػػم ِٜػػػن ًػػػغا المػػػوٗان مػػػن الٌٜوػػػة ًمػػػا الٍشّػػػعان الٙا مػػػان بّملّػػػة يػػػػد 
طّػػػ والماقماقػػٍ 
 
م ولٜػػن ٝػػان إلػػَ زاهػػب اال بػػػًز
 
رواح الفػػػِػن وان ٝػػان االقػػّبٍ ا
 
اال
(المظجمػػّن بالوػػعب والػخاء والٌٜوػػة مػػن لػػوٕ رامٙػػٍ Kaluٌٝوػػة مػػن لػػوٕ ٝػػالٍ)
غلٛ ًواؾ ٌٝوػة البػارو)الّػاٍٖن( الػغِن ِّملػٍن إلػَ المظجمّن بًٍٙس الجًٌّػ ٝ
الػػغي ِّمػػع إلػػَ اٝػجفػػاؼ الػػغهب الٜػػامن  زاهػػب االقػػّبٍ مػػن ازػػٞ ثفػػظّك المػػػض
لٌػػة
ث
لٌػػة مػػن االرثؾػػامات المؾػػ ٍؿ ِػػن شوػػ٘ اال

ث
 وٍِٙ  ًػػغا الٜػػاًن بٙػػػاءن مفػػّ ة اال
و الًصاؿ وثفػػػّػ الومػػػٍص 
 
هػػػاشُ الوػػػغور ؿػػػٍاء الٜبػػػع ا
 
شفػػػاء ا
 
ثظػػػك الجػػػُ ِلػػػَ ا
طػػػػعود بػػػػّن ٚوػػػػاثُ الٜبػػػػع ٚػػػػػا

 
ءن ٝبػػػػع الوػػػػصّة إلػػػػَ يػِٙػػػػة ِمػػػػٞ البػػػػارو:"إذا وزػػػػع ا
و:"إذا ٝػان الٗػك اإللػبُ  هػگاؿالمٗػاوِجّن ٖان 

 
ؿّدٍر وِّم الًاٍِن ٖػُ البلػع" ا

ي وؿػػّمػض" وًواؾ  للٜبػػع بفػػٜٞ ٚػػػن الماِؼ ٖػػان الػػػوح الصامّػػة للفػػظك ؿػػججٝػ
ٍهػػػي ٖاثصػػػا ٖػػػان وبػػػاء همػػػٍص ثظػػػك ٚػػػػاءن الًصػػػاؿ للوػػػصّة:"إذا ٝػػػان الًصاؿ...ل
ِمػػػػػػػػاؿ الؾػػػػػػػػصػِة الظالػػػػػػػػة (5)ؿػػػػػػػػّصٞ بالوػػػػػػػػاس"

 
.ومػػػػػػػػن الٌٜوػػػػػػػػة المػػػػػػػػػثبًّن باال
شػػػػػا )
 
 اِوػػػػػا ( والػػػػػغي ِّػػػػػػؼunšinakkuبالمػض الٜػػػػػاًن المظػػػػػجك بجٗؾػػػػػّػ اال

شا  المجّل٘ بالمػض:ša΄iluباؿم)
 
 ِن ثٗؾّػ اال
 
 ( وهٙػا

، الوا م ُٖ الصلم اهي ِمفُ ُٖ مّاى هصلة ٖان مػهي ؿٍّٜ-
 
 ن طّٗٗا"."إذا را
 "مدلي وان ٝاهت المّاى ِمّٙة ٖان مػهي ؿٍّٜن قعِعا".-
رواح -

 
و ٚاربػػػا ٖػػػان اال
 
و ٝػؿػػػّا ا
 
و ؿػػػػِػا ا
 
، الوػػػا م ٖػػػُ الصلػػػم اهػػػي ِمػػػوُ بابػػػا ا
 
"إذا را
 الفػِػن ؿجمّبي".
لابي رذاذ بٍلي ٖاهي ؿّماب بمػض ِع ِفجار".-

 
، الوا م ُٖ الصلم وٚع ا
 
 "إذا را

 .70( الٗجاوي اؿػشعون ص0                                                 
رواح الفػػػػػػػػػػػػِػن والّٗارِػػػػػػػػػػػت ٖػػػػػػػػػػػُ وادي الػاٖػػػػػػػػػػػػعِن 5

 
( شػػػػػػػػػػػٍؿ الٌٜوػػػػػػػػػػػة المظجمػػػػػػػػػػػّن بّملّػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػد اال
؛رقػػػػػػّع المّجٙعات 595؛ؿػػػػػػاٝؼ َِمة بابػػػػػػٞ ص13اهَػ:مٍؿٜاثُ الصوػػػػػػارات الؾػػػػػػامّة الٙعِمػػػػػػة ص
-001؛شوٍن ِٙا ػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػا بّػػػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػػػٍت ص930ص؛رو الّػػػػػػػػػػػػػػػاؽ الٙػػػػػػػػػػػػػػعِم 077العِوّػػػػػػػػػػػػػػة ص
قػػػػػػٍر ؛501 003
 
لبػػػػػػعري الًب ص500  515 صؿػػػػػػاٝؼ ٍٚن ا

 
؛بٍثّػو العِاهػػػػػػة ِوػػػػػػع 99  00-01؛ا
 .027البابلّّن ص
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، الوػا م ٖػُ الصلػم-
 
اهػي ذًػب إلػػَ شٙػٞ ٚمػب الؾػٜػ وًٚػُ الٙمػب وزّلػػي  "إذا را

 ُٖ رز  ٖؾّفَٗ من المػض الظًّػ الغي بي".

ٝػػػػٞ لصػػػػم ٓؼاؿ ٖؾّمػػػػاب بمػػػػػض)-
 
، الوػػػػا م اهػػػػي ِا
 
()اهدٙػػػػاب siḫal šeri"إذا را

مّاء(".
 
 اال
طػ ٖاهػػي ؿّمػػاب -

 
ًِػػاى قػػظك طجمػػا ِلّػػي اؿػػم قػػظك ا
 
، الوػػا م اهػػي ٚػػع ا
 
"إذا را
 بالرغا ...".
، الوا -
 
ًِاى)قظك( لصم طػوؼ ٖاهي ؿّماب بمػض ُٖ ِّوّي"."إذا را
 
 م اهي ٚع ا

ًعاى)قظك(قػػػػصم ذ ب ٖاهػػػػي ؿّمػػػػاب بمػػػػػض )-
 
، الوػػػػا م وٚػػػػع ا
 
( sili΄tu"إذا را

 االهؾعاد".
ًِاى)قظك( شؾاء ٖؾجّجٞ لصجي".-
 
، الوا م وٚع ا
 
 "إذا را
، الوا م ُٖ الصلم اهي ًُٚ خٍبي الػ)-
 
ب ( إلَ ًُٚ ٖؾّمػاب بمػػض اهدٙػاZag"إذا را
مّاء"
 
 .(0)اال

يبػػػػاء
 
دؽ اال
 
و بجّبّػػػػػ ا
 
الؾػػػػصػن -ان الًٙػػػػٍس الجػػػػُ ِوٗػػػػغًا ًػػػػ الء الؾػػػػصػن ا

ِوًٍي ِلَ مظايػ ِعن ولٜن ياردي الفّايّن ً الء وشعًم ِؾجًٍّّن ٝما ِػ، 
ػػػٍا دوهمػػػا طًػػػػ هػػػمن  البػػػات بٗوػػػٞ ثرػػػػبجٌم والصماِػػػة اإللٌّػػػة الجػػػُ لٌػػػم ان ِجصٝػ

دهػٍ مػن(5)الٍٙ، الؾػِة والموػن
 
المػِن شّومػا ادطػٞ بّجي واهػُ ِػعي  :"شّوما ا

يلػ٘ 
 
وردن زؾمي وِوػاثي شّوما الٗػٌ ثٍِّػغن ارِػعو شّوما ا

 
ؿي واٖصك ا
 
ِلَ را

هاقػػػػػعؾ هّوٜػؿػػػػػٍ ؿػػػػػّع 
 
الجٍِّػػػػغن ِلػػػػػَ المػػػػػػِن لّٜن ِلػػػػػَ زػػػػػاهبُ شػػػػػارس طّػ.ا

ٍٜٝػػػػػٍ الفػػػػػػِػ الٍ الفػػػػػػِػ ايّممٍ الفػػػػػػِػ ٝالٍ الفػػػػػػِػ اِلٍ  ؿػػػػػلصة اإللٌُ.اوث
 
اال
مػامُ وال ِػغًبٍا الفػِػ رابّمٍ الفػػِ

 
قػػار وال ِرجػاشٍن ا
 
ػ.ٖا ِػعن موػُ ًػ الء اال

هاقػعؾ 
 
ِػا ٝوػت( ا
 
ورا ُ ال ِعطلٍا بّجػُ وال ِمػّعوا إلػَ ؿػُٙٗ وال ِػعطلٍا موؼلُ.)ا
رض"
 
هاقػعؾ باؿػم اال
 
و:" (5)باؿػم الؾماء ا

 
نِؾػػَ لصّػاثُ وطالػُ ا

 
ِؾػّػ دومػػا  ا

شػا م اثّػة ثؾػّػ ِػن اوثٍؾ الموػادي الصػبػُ لػػ ٍٝلاب.)اهَػوا(رو -ؿاؾ-ورا ُ دوب
ؿػػػٗٞ 
 
ِمّوُ وشارؿػػػا م اثّػػػا ِؾػػػّػ ِػػػن ِؾػػػاري.هّواهوا الٜاثبػػػة الؾػػػماوِة للّػػػالم اال

لبعري الًب ص0                                                 
 
 .93-97( ا
 .75( روثن ِلٍ  البابلّّن ص5
 .022( البات المّجٙعات العِوّة ص5
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ؿػػػػػػػػػلصة اإللٌػػػػػػػػػُ ٍٝهػػػػػػػػػٍا 
 
مػػػػػػػػػامُ ثجلٍ الجٍِّػػػػػػػػػغن المٙعؿة بػػػػػػػػػػ هّوٜػؿػػػػػػػػػٍ ملػػػػػػػػػٛ اال

 
ا

ٍٝن ٖػػػػػُ البّػػػػػت قػػػػػمـ 
 
موفػػػػػعِن...شّوما ازجػػػػػؼت ِجبػػػػػة)باب( المػِن شّومػػػػػا ا

مػػامُ 
 
دهػػٍ مػػػن  وهّوٍرثػػا ِػػػن ِؾػػاري  ِػػن ِمّوػػُ  هػگػػػاؿو وؿػػّن ورا ػػُ  ا

 
شّومػػا ا
دهػٍ (0)المػِن لّٜن إلَ زاهبُ روح م اثّة وشارؿة م ات"

 
ِوػا:"شّوما ا
 
 وٍِٙؿ ا
مػامُ دوما".وًػغا الًبّػب 
 
ِا ملػٛ الٌاوِػة اإللٌػُ...لّٜن ا
 
من المػػِن لّؾػٌػ ِلػُ ا

ي مػػػن الّٗارِػػت الوػػػارن ان ثٙجػػػػب موػػػي 
 
الؾػػاشػ بٗوػػػٞ الصماِػػػة اإللٌّػػة ال ِػػػجمٜن ا
مػامُ وال ِػغًبٍا ورا ػُ.إذا وث ذِ

 
جي إِػاًم:"ال ِػعهٍن موػُ ال ِرجػاشٍن ا خواء مٙاِر

 
ي ا

ٝوػػػػػػت ِلػػػػػػَ الّجبػػػػػػة ٖػػػػػػا ثجٙػػػػػػع  ابّػػػػػػع شّدما امٜػػػػػػح ال ثمٜح شّومػػػػػػا ازلػػػػػػؽ ال 
 .(5)ثرلؽ شّدما اموُ ال ثموُ شّدما ادطٞ ال ثعطٞ"

لٌػة الؾػصػ 
ث
ٍٝاء ِػن ا و الػ
 
يبػاء الؾػصػن ؿػٍ، المٍٗهػّن ا
 
لػم ِٜػن ًػ الء اال
ِػػػػا و
 
ِا" و:"ِبػػػػع ا

 
مػدوؾ ولٌػػػػغا ٝػػػػان االقػػػػّبٍ ِؾػػػػمُ هٗؾػػػػي ٖػػػػُ الومػػػػٍص:"رزٞ ا
اهػػت معِوػػة  ِا" ٝو
 
ثُ إلػػَ شوػػػن ا
 
ِػػا ومػدوؾ" و:"الػؿػػٍؿ الػػغي ِػػا
 
ِا" و:"رؿػػٍؿ ا
 
ا

ِا ولٌػغا ٝػان ِٙػاؿ ِػن االقػّبٍ اهػي ولػع ٖػُ 
 
ارِعو الؾٍمػِة المٍين الٙػعِم لّبػادن ا
ِ
 
ها ًٍ" واهػي:"مًٌػ ًغى المعِوة:"االقّبٍ الغي طل٘ ُٖ ارِعو معِوة ا
 
ا المٙعؿػة ا
ها 
 
يلػػػ٘ ِلػػػَ المػػػػػِن ثٍِّػػػغن ارِػػػػعو" و:"ا
 
هػػػػا ا
 
ِا ا
 
هػػػػا مجّػػػٍذ ا
 
و:"ا
 
ِبػػػادن ارِػػػعو"  ا

هرػػب ٖػػُ ارِعو وقٍبارو" و:"االقػػّبٍ الػػغي 
 
المجّػػٍذ الػػغي ولػػعت ٖػػُ ارِعو الػػغي ا

ؿػػػلٍب الممّػػػؼ ٖػػػُ 
 
هػػػا اقػػػّبٍ ارِػػػعو ذو اال
 
مػػػن ارِػػػعو ال ِوًػػػ٘ إال بػػػالٜا  الص٘" و:"ا
لٌػة الؾػصػ ٚبػٞ الجّؼِم"

ث
ػ بفٜٞ لػػِس شّٙٙػة ارثبايػي با ان ِلَ الؾاشػ ان ِٝغ .ٝو
َِم مػن ِٜمػٞ الًٙػٍس رؿػمّا...إهُ بفػّػ 
 
ٍّٝٞ اال ها الؾاشػ ال
 
ّٚامي بالًٍٙس:"ا

هػػػػػا الؾػػػػػاشػ الػػػػػٌّٙ ذو الجمجمػػػػػة الوازّة ًػػػػػغا 
 
ِػػػػػا وموػػػػػعوب اإللػػػػػي مػدوؾ...ا
 
اإللػػػػػي ا

ها مػؿٞ مػد
 
ها رزٞ دامّٜوا ا
 
ِا ا
 
ها رزٞ ا
 
ها" و:"ا
 
وؾ.إهما لفػٗاء ًػغا اإلهؾػان مػن ا

هػػػا رؿػػػٍؿ 
 
هػػػا إهؾػػػان دامّٜوا ا
 
ِا ا
 
هػػػا إهؾػػػان ا
 
رؿػػػلوُ الؾػػػّع الٜبّػ" و:"ا
 
مػهػػػي ٚع ا

ِػػا ًػػُ ٖػػُ 
 
ِا ثٍِّػػغثُ ًػػُ ثٍِّػػغن مػدوؾ ِامػػات ا
 
مػدوؾ.مواقػػعثُ ًػػُ مواقػػعن ا

ها الػؿػػٍؿ 
 
ها المّؼ  الٜػػاًن الٜبّػػػ الػػغي ِٙػػٍ  بًٌػػارن يٙػػٍس ارِػػعو ا

 
ِػػعي" و:"ا
 
 
مػػا  ا
 
ها الؾػا ػ ا

 
هػػا الػؿػػٍؿ ا
 
ِا ا
 
ؿػػجاذ المجّػػٍذ اإللٌػُ لمػػػدوؾ واالبن البٜػػػ ال
 
ِا واال

 .027-022( الممعر هٗؾي ص0                                                 
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هػت ِػا -مّؼ  ارِػعو الػغي ثٍِّغثػي ٝاملػة.الٍ الفػػِػ إهمػا الؿج مالٛ ولمػع لػعرؾ 
 
ا
رؿػلوُ الؾػػّع الٜبّػػ إلػػَ ًوا إهٌػػا -ؿػاٝن المٍاهػػُ الٙٗػػن ِػػع إلػَ مٍاهػػّٛ المٙٗػػػن
 
ا
لٌػة ّٓػػ ثٍِّغثي الجُ وهُ ٍٚثٌا ُٖ ٖمُ".بػٞ اهػي ِػٝغ

ث
ػ اهػي موػعوب ِػن ِػعد مػن اال
ٍٍٝدو" ها إهؾان هّوػاط
 
ها إهؾان  هاهفة ا
 
لٌة الؾصػ:"ا
ث
.واهػي ِفػّػ ٖػُ ثّاوِػغى اهػي (0)ا
ِا:
 
 مجصع مُ إلٌي ا
 "وهُ ثٍِّغثي الًاًػن ُٖ ثٍِّغثُ
 وهُ ٖمي الًاًػ ُٖ ٖمُ
 وهُ لّابي الًاًػ ُٖ لّابُ
ػجُ". ػجي الًاًػن ُٖ بٝػ  وهُ بٝػ
طػ،:وٍِٙؿ االقّبٍ ُٖ 
 
 ثٍِّغن ا
ِا ِا ملٛ المّاى الّمّٙة
 
 "اهَػ إلُ ِا ا
ها االقّبٍ ِبعؾ
 
 ا

ؿػع إلَ قمالُ
 
 ثّاؿ إلَ ِمّوُ وا
 هُ ثٍِّغثٛ الًاًػن ُٖ ثٍِّغثُ
 هُ ٖمٛ الًاًػ ُٖ ٖمُ
 ازّٞ ٝامُ الًاًػ يّبا
 ازّٞ ٝلمة ٖمُ قاّٖة
ن ثٍٜن يٍٙؿُ ياًػن
 
 مػ با
 ٝن الفٗاء شّدما ذًبت
 .(5)المؾي"ولّصٞ الفٗاء بمن 
:
 
طػ، هٙػا
 
 وُٖ ثٍِّغن ا
ها ِبعؾ
 
ها المّؼ  ا
 
 ا

 ؿػ ِن ِمّوُ واؿوعهُ من ِؾاري 
 هُ ثٍِّغثٛ المٙعؿة ُٖ ثٍِّغثُ
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 ٖمٛ المٙعس ُٖ ٖمُ
 ازّٞ ٝامُ الًاًػ م اثّا
 ازّلي ِجصٙ٘ ٝاما ما ؿٍّٙلي ٖمُ 
ٍٚ  بٌا
 
 مػ بان ثبَٙ ياًػن الًٍٙس الجُ ؿا
ٍٝن ؿالما
 
 لصّصا ِؾَ شّوما اذًب ان ا

لمؾي"
 
 .(0)وان ٍِٜن ؿالما لصّصا اإلهؾان الغي ؿا

ػة  ٝان الًبّب الؾاشػ ِباقػ بٗوٞ ثعطٞ اإللي مػػدوؾ الػغي ِمدلػي بمٙاِر
مػاض وذلػػػػػػٛ إلهٙػػػػػػاذ المػػػػػػػِن 
 
الفػػػػػػّايّن طا ٘ الٍٗهػػػػػػَ الؿػػػػػػّما قػػػػػػّايّن اال

الممؾػػٍؾ.وًٍ ِؾػػجظع  الظًػػاب المباقػػػ مٌّػػا ولم ثٜػػن الٜلمػػات الجػػُ ِوًػػ٘ بٌػػا 
لٌػة وثبٙػَ ٝػغلٛ دون ان ِمػّبٌا  الًبّب

ث
الؾاشػ ٍِٙلٌا ارثراال بٞ اهػي مػن وشػُ اال

رض وًػػغا الوػػعاء ِرػػػدى 
 
لٌػػة الؾػػماء واال
ث
ػػان ِوػػادي طمػػمي بالوّابػػة ِػػن ا ي ثّّٔػ.ٝو
 
ا

مػػن ٍٚثػػي والًبّب الؾػػاشػ ِوػػادي الظمػػم لٜػػُ ِجٍٚػػٕ ِػػن ثّػػغِب المػػػِن وان 
 ِػشٞ:

 مٞ إلّي"ال ثٙجػب من الػ زٞ)المػِن( ابن إلٌي وال ث
ؿي
 
ؿٛ ٍٖؽ را
 
 ال ثوُ را
 ال ثوُ ِعؾ ٍٖؽ ِعى
 ال ثوُ ٚعمٛ ٍٖؽ ٚعمي
 ال ثلمؾي بّعؾ
 ال ثلٗت ِوٙٛ هصٍى
ُ ِّوّٛ إلّي  ال ثٖػ
 ال ثوَػ طلٗٛ
 ال ثلٌٗ بفُء ِوي
 ال ثعطٞ البّت".

ٝػدػ وّٚا:
 
طػ، ٍِٙؿ بّبارات ا
 
 بٞ اهي ُٖ ثٍِّغن ا

 "اطػج من الػزٞ)المػِن( ابن إلٌي وال ثمٞ إلّي
 ال ثرلؽ مّي ٍٖؽ ٝػؿّي

 .021( البات المّجٙعات العِوّة ص0                                                 
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 ال ثؾجػح ٍٖؽ ؿػِػى
 ال ثمّع مّي إلَ ؿًس بّجي
 .(0)ال ثعطٞ مّي إلَ بّجي"

ٍٜٝػػػػػػٍ الفػػػػػػػِػ الٍ الفػػػػػػػِػ ايّممٍ الفػػػػػػػِػ ٝالٍ  وٖػػػػػػُ ثٍِّػػػػػػغن خالدػػػػػػة ٍِٙؿ:"اوث
ِوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المػض المٍت 
 
و ا
 
الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِػ اإللي الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِػ رابّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِػ ا
ِا ٝوػػػػت( 
 
مػػػػامُ اطػج مػػػػن ًػػػػغا لّلٍ لّلّجٍ اؿاٍٜٝ الممػػػػّػ الؾػػػػّ )ا
 
ابجّػػػػع مػػػػن ا
مامُ بالؾماء ٝن مواقعا ال ثػعن مػن ًػغا اإلهؾػان ابن إلٌػي ال 

 
البّت...ابجّع من ا

رض ٝػػن مواقػػعا"
 
ٍٜٝػػػٍ (5)ثّػػعو إلّي بالؾػػماء ٝػػن مواقػػعا باال :"اوث

 
طػػػ، هٙػا
 
.وٖػػُ ا
الفػػػػػػِػ الٍ الفػػػػػػِػ ايّممٍ الفػػػػػػِػ ٝالٍ الفػػػػػػِػ اإللي الفػػػػػػِػ رابّمػػػػػٍ الفػػػػػػِػ 

ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍ اطظازو لّلٍ لّلّجٍ اِٜػجّمٍ همجار الفػِػ اؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍٜٝ لماقجٍ البا
مامُ"
 
 .(5)الفػِػ اهجٌاٝات مؾاوئ ؿصػ...ابجّعوا من ا

ولػػػػػػم ِٜػػػػػػن الًبّػػػػػػب الؾػػػػػػاشػ ِؾػػػػػػجظع  ٖػػػػػػُ يٍٙؿػػػػػػي الؾػػػػػػصػِة الٜػػػػػػا  
ِوػػا الجػػُ ثٙػػٍي بّػػن طػػٍ
 
ػػات ا قػػّاء المّػوٖة ؿػػٍاء ّٖمػػا اٖصؾػػب بٞ الصٝػ

 
ص اال
و اؿمٌا لغا ٝا
 
و قٜلٌا ا
 
لٍاهٌػا والّمػا ثّٗػع ٖػُ ِظك يبّّجٌا ا

 
هت خّػاب الؾػصػن وا
ن ٖػػُ 
ث
ِػػا ًػػُ اال
 
رؿػػم الػػعا ػن الؾػػصػِة والجٗػػٍى بمػػا ِلػػُ:"ان الػػعا ػن الؾػػصػِة الجػػُ ال
ِػػا المٙػػعس ًػػٍ ٖػػُ ِعي ٓمػػن الوظّػػٞ المؾػػجظع  ٖػػُ 

 
رز ؿػػاح ا
 
شٍزثُ طفػػب اال

دوات المؾػػجظعمة بمَػػاًػ 
 
الًٙػػٍس الٜبػػػ، ًػػٍ ٖػػُ ِعي".وًٜػػغا ٝاهػػت ثجٍاٖػػ٘ اال
ن
 
و الفػػًّاهّة الم ثٜػػٍن رمػػٍز الٙػػٍ، اإللٌّػػة  ِػػعن ٝػػا

 
 ِػػن  ؿػػٍمة ٖػػُ الّمػػٞ.ٍا

 
وهٙػػػا

س الوظّػػػػػػٞ اإللػػػػػػي  ًػػػػػػغى الػمػػػػػػٍز:
 
خػػػػػػٞ(ًُ)رمؼ( اإللػػػػػػي اهػػػػػػٍ...ورا
 
اء)اال "قػػػػػػرػن الًٖػ

ِػػػا والجّؽ الٍؿػػػّى ًػػػٍ طٍقٍ)قػػػًّان الًػػػاٍِن("
 
.وًػػػٍ (9)ثمٍز...والوصػػػاس اإللػػػي ا
ِوػػػا:
 
هٍ" و:" ِٙػػػٍؿ ا

 
اشمػػػٞ ٖػػػػُ ِػػػعي ؿػػػػّٕ "ٖػػػػُ ِػػػعي اشمٞ...الؾػػػػاح الؾػػػامُ ال
.ًػغا وان الًبّػب الؾػاشػ ِمػارس الًٙػؽ الظػاص بًػػد (2)الوظّٞ للؾلًة الٜبػػ،"
رواح الفػػػِػن وًػػٍ بمابػػؽ
 
طالػػة ُٖٗ هػػك مؾػػماري ِمػػٕ الٜػػاًن الٜبّػػػ ٖػػُ  اال
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رض وولػػػع ٖػػػُ مّبػػػع الؾػػػماء وِفػػػّػ إلػػػَ اهػػػي هػػػؼع مابؾػػػي 
 
هػػػي ابػػػن اال
 
معِوػػػة ارِػػػعو با

ى بػػعال ِوٌػػا خٍبػػا طالػػا بإٚامػػة يٙػػؽ دِوػػُ الموؾػػٍزة مػػن الٜػجػػان ووهػػُ ِلػػَ زؾػػع
طػػػػ مػػػن 
 
ِجّلػػػ٘ بمػػػلٍات طالػػػة بفػػػٗاء المػهػػػَ واهػػػي وهػػػُ ٖػػػٍؽ ًػػػغا الدػػػٍب خٍبػػػا ا

ٖق  بػػػّن الوَّػػػٕ 
 
س شجػػػَ الٙػػػعمّنّمػػػالٜػجػػػان اال

 
ومػػػن .(0)ٞ بفػػػٜٞ ًِّٔػػػي مػػػن الػػػػا
ػػػى إن وؿ الؾػػػاشػ ث بمابػػػؽ الًبّػػ الرػػعِػ ٝذ

 
اللػػػٍن وًػػٍي ِلػػَ رمػػػؼِن دِوّػػّن اال

بّن ِػمؼ ُٖ ب
 
اد الػاٖػعِن إلػَ الوٙػاء والًٌػارن والوَاٖػة وِّػع لبػاس ٝبػار الٌٜوػة اال
رض وٚعؿػّجٌاومابؽ الٜػجان ٖ.(5)ِلَ الّمٍ 

 
طّػ ِػمؼ إلػَ اال
 
وان .ًػغا (5)الوبات اال
رواح الفػػِػن الظػاص بًػػدشمػاء وًٍ اللٍن بّن الٌٜوة اثظغوا مابؾا 

 
 وبّن اال
مػاض مدػٞ الصمػبة 
 
ؿػٗٞ وان الجلٗػُ بٙمػاش اشمػػ اال

 
اللػٍن ِػمػؼ للػغًاب للّػالم اال

مػػػٍات
 
وِفػػػّػ هػػػك إلػػػَ إن ًػػػغا الػػػػداء ِػػػعَِ  :"ِلبؽ االقػػػّبٍ رداء اشمػ" ِػػػالم اال

 (:Naḫlptuهظابجٍ)

شمػ المؾمَ هظابجٍ المظّٕ
 
 "الدٍب اال

 لبؾجي هعؾ ووهّجي ِلَ زؾعي المٙعس
ب". طػ اشمػ اللٍن ملّ  بالِػ
 
 ولبؾت خٍبا ا

و:"الٜػػػاًن الماقماقػػػٍ وًػػػٍ 
 
ٍع مػػػن الٜػجػػػان)ا ( ؤًِػػػُ Naḫlptuٖػػػُ مًّػػػٕ ممػػػو

قػػٍري وًوػػاؾ هػػك هٗؾػػي بًّٙػػة مابػػؽ شمػاء".
 
مٌػػم ٍِهػػس لوػػا يػِٙػػة اؿػػجظعا   ا
قػػػػػظاصالمابػػػػػؽ الصمػػػػػػاء مػػػػػن زاهػػػػػب بّػػػػػن 
 
المٙعؿػػػػػّن ٖػػػػػُ لػػػػػػاٌِا الٙػػػػػٍ،  اال
( utukki limnutiالفػػِػن والوك ًػغا مػن مرمٍِػة الومػٍص الؾػصػِة المؾػمان)
الٜػػػػػػاًن الماقماقػػػػػػٍ ِمػػػػػػارع  إنوٚػػػػػػع ورد ّٖػػػػػػي:"وِّوػػػػػػُ ذلػػػػػػٛ قػػػػػػّايّن قػػػػػػػِػن 
ٍٚاؿالفًّان...وِمػخ مػددا 
 
الجالّة:لٙع لٗٗت هٗؾُ هعؾ بًّٙة ٚماش شمػاء  اال
ػػب.بمابؽ شمػػػاء بػاٚػػة) وُٖ رؿػػالة ( ِمػػمت هٗؾػػُ موػػٛ".Namrirruثرلػػب الِػ

رواح الفػػِػن 
 
قٍري اؿػػشعون إقػارن إلػَ اشجٗػاال طالػا بًػػد اال

 
مػؿلة إلَ الملٛ اال
 ٖػُ هػك بما

 
شمػػ ٝمػا ٚلوػا بػالمٍت وهٙػا
 
طػ ارثبى اللػٍن اال
 
بؽ شمػاء.ومن زاهب ا

زِػػػػػػػػػػػػاء والصلُ" بصػػػػػػػػػػػػح هػػػػػػػػػػػػمن مٍؿٍِة:شوػػػػػػػػػػػػارن الّػاؽ )بٔػػػػػػػػػػػػعاد:دار الصػِػػػػػػػػػػػػة ( ولّػػػػػػػػػػػػع الرادر "ا0                                                 
 
ال
 .559 ص9( ج0032للًباِة 
 .0( الرادر الصػؼ والمواِات الّعوِة ص5
 .073( اهَػ رمؼِة هبات الٜػجان ُٖ:الرادر الصػؼ والمواِات ص5



263 
 

ػ  طػ ثٌَػػػػ قػػػػشا لػػػبّن الًٙػػػٍس الؾػػػصػِة وثػػػٝغ
 
قػػػٍري المجػػػا
 
رؿػػػالة مػػػن الّمػػػػ اال

شّان ِلػبؽ الًبّػب الػؿالة ٝػٗن اشمػ اللٍن مٔلٕ لعمّة من الًّن.
 
وُٖ بّن اال
و ِلػػبؽالؾػاشػ ٚواِػػا اشمػ الػغي ًِّّػػي قػػٜا قػػِػا 
 
زلػع مدػػٞ الؾػػمٜة بّوػػٌم  ا

قػٍرِة 
 
قظاص الغِن هفاًعًم ُٖ الموصٍثػات اال
 
ِا وربما ان اال
 
ّٝع للجي باإللي ا
 
لجا

ؿػع ًػم مػػن 
 
و الػزػٞ اال
 
ٚوّػة ثرّلٌػم ٌَِػػون مدػٞ الػزػٞ الؾػمٜة ا
 
الػغِن ِػثػعون ا
خواء ِملٌم
 
يباء الؾصػن ا
 
داء .(0)اال

 
خوػاء ا
 
قّاء الجُ ِصجازٌػا الًبّػب الؾػاشػ ا
 
ومن اال
طػػ،"ا ػي يالًٍٙس 

 
وِلظػك .(5)الٔػاب والمٙػ:"ٓػابا ُٖ ِع ويّػ الباز ُٖ الّع اال
ِػػا( إلػػَ 
 
قػػّاء الجػػُ ِؾػػجظعمٌا الًبّػػب الؾػػاشػ ٖػػُ يٍٙؿػػي:"لٙع ؿػػلم)اإللي ا

 
هػػك اال

الّموَ امؾػٛ الٔػػاب  ِعي مٍاهُ إشػاؽ البظٍر الؾبّة للًٍٙس المٙعؿة.ُٖ ِعي
رؿػػٞ لػػُ المػػٙػ االًّػػػ الػػغي 
 
لًػػا ػ الوبّػػٞ الػػغي امؾػػٜي بّػػعي ًػػٍ هػػغِػ اإللٌة اهػػي ا

الّؾػ، هع هٍاِاؾ الفػِػن.)هعؾ( الجصٗػت بالّبػاءن الصمػػاء الجػُ ثفػُّ الٌلُ.لٙػع 
ّب" ِا زؾمُ المًٌػ بدٍب اشمػ خٍب ذي بٌاء ًر

 
 .(5)وقس ا

ان ابػػػػػز ِمػػػػٞ ِٙػػػػٍ  بػػػػي الًبّػػػػب الؾػػػػاشػ ٚبػػػػٞ المباقػػػػػن بجوّٗػػػػغ يٍٙؿػػػػي 
المػػػػػػػِن ٚبػػػػػػٞ ٝػػػػػػٞ  الؾػػػػػػصػِة ًػػػػػػٍ ٝفػػػػػػٕ يبّّػػػػػػة المػض بػػػػػػٞ ٝفػػػػػػٕ مؾػػػػػػجٙبٞ

.ُٖٗ الّعِع من الومٍص الجُ ًِل٘ ِلٌّا ِادن اؿم زػعاوؿ ِامػات الصػٌ (9)قُء
 ِبارن ٌّٖا:"شّن ِٙمع المّؼ  بّت المػِن..." وًُ 

 
ؿ هٙػا
 
و همٍص الٗا
 
والوصؽ ا

ِبػػػػػارن همٍذزّػػػػػة ثػػػػػعؿ ِلػػػػػَ مٌمػػػػػة الًبّػػػػػب الؾػػػػػاشػ وًػػػػػٍ رلػػػػػع الرػػػػػٍ مػػػػػا ٖػػػػػٍؽ 
ؿػػػجاذ البػػػات ٖػػػان 
 
مػػػا ِٙػػػٍؿ اال الرػػػٍ مػػػا ٖػػػٍؽ الًبّّػػػُ الػػػغي ِؾػػػػي ّٖػػػي الًبُّّ ٝو

و ِػارض ؿٍء بٍؿػّي ان 
 
خّػ قػِػ ا
 
المػِن ِؾمس للمّؼ  ان ِٜفٕ موغ البعاِة ثا

ما ٖػُ شالػة 
 
ؿلصة مواؿبة ُٖ شالة الٗفٞ ا
 
ٍِزي ثفظّك العاء وِجّس مصاربجي با

، طوؼِػػػا اؿػػٍد 
 
الوراح ّٖموصػػي ثٗػػاؤال مؾػػبٙا.والمّؼ  موػػغ اهًاٚػػي للمّالرػػة ان را

، طوؼِػػػػػػا ابّن ٖػػػػػان ٖػػػػػُ ال
 
ما ان را
 
ًػِػػػػػ٘ ّّٖوُ ان ذلػػػػػٛ المػػػػػػِن ؿػػػػػّمٍت ا

؛ٍٝهجّوٍ الصّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 525  597-599  035  0( الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر الصػؼ والمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِات ص0                                                 
زِػػػػػػاء والصلػػػػػػُ ص؛939الٍّمّػػػػػػة ص
 
شمع المّجٙػػػػػػعات العِوّػػػػػػة ص559الرادر اال

 
؛ؿػػػػػػاٝؼ ٍٚن 79؛اال

قٍر ص
 
لبعري الًب ص513ا
 
لٌة ص00؛ا

ث
ًم اال
 
 .50؛الفاٝػ رمٍز ا

 .592( الرادر الصػؼ والمواِات ص5
 .023( البات المّجٙعات العِوّة ص5
ا ُٖ الّاج ص9  .771( ِصّػػَ الًٍٙس الؾصػِة ودوًر
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رواح إلػػػَ بّػػػت المماب...ّٖفػػػاًع طوؼِػػػػا المػػػػِن ؿػػػّصّا
 
:"ِوعما ِجٍزػػػي يػػػارد اال

و( ؿّفػػَٗ بّػػع ِوػػاء قػػعِع...وإذا 
 
اؿػػٍد اللػػٍن ٖػػان ذلػػٛ الممػػاب ؿػػّاُٚ شجٗػػي)ا
، طوؼِػػػػا
 
ما إذا را
 
اشمػػػػ ٖػػػػان  قػػػاًع طوؼِػػػػا ابػػػّن اللػػػٍن ٖػػػان المػػػػِن ؿػػػّّّـ..ا
و( ٖػػُ الّػػٍ  الدالػػح..."
 
.وبّػػع رلػػع .(0)المػػػِن ؿػػٍؼ)ِمٍت؟(  ٖػػُ الفػػٌػ الدالػػح)ا

:"إذا ثجٙػػع  مػػن المػػػِن ٖا ثٙجػػػب 
 
ؿ ِمػػٞ إلػػَ لػػعن المػػػِن ٖوٙػػػا
 
هػػٍاع الٗػػا
 
قػػجَ ا

ػػي بظلػػّى مػػن مػػٍاد ًِػِػػة  ّػػة وِجم ذلػػٛ بٗٝػ وال بالٚػ
 
موػػي لٜػػُ ثفػػّٗي مػػا لػػم ثٙػػم ا
ِػػػػػاض وبظٍر وبالّٙػػػػا  بًٙػػػػٍس واّٚػػػػة طفػػػػّ

 
ثُ إلػػػػَ ثفػػػػظّك ا
 
ة الّػػػػعو،".خم ِػػػػا

ؿ بادِػة للّّػان:"ان لػٍثت إذن المػػِن الّموػَ ٖػان 
 
خّػات الٗػا
 
المػض ومُ بٙاء ثػا
و ان  مػػا ِٙػػعن

 
ٝػػٞ ا
 
و:"ان ٝاهػػت لػػي الفػػٌّة وًػػٍ ال ِؾػػجًُّ اال
 
ٚػػع اؿػػجٍلت ِلّػػي" ا

شّاهػػػا ِٜػػٍن المػػػِن ٖػِؾػػػة 
 
و ا
 
ؿػػّالي قػػعِعا ٖان مػهػػي ًػػػٍ مػػن لػػوُ إهؾػػان" ا
بجػػػػػي ٖإهٌا ِػػػػػع لفػػػػًّان مػػػػػا:" ذثػػػػػي ِوػػػػػات ٚر

ث
لم إهؾػػػػػان مػػػػػن لػػػػػعّٓي وا
 
مجَ مػػػػػا ثػػػػػا

شّاهػػػا المػػػػض وِوػػػُ لػػػي اشجمػػػالّن:"إذا اخػػػػ ّٖػػػي 
 
قػػػًّان..." وٚع ِفػػػظك المّػػػؼ  ا

لعٓي واؿػػػػػػػػػجمػ ِمػػػػػػػػػػخ بًوػػػػػػػػػُ! بًوػػػػػػػػػُ! إهٌػػػػػػػػػا ِػػػػػػػػػع الفػػػػػػػػػبس اشجماؿ خان:إهٌػػػػػػػػػا 
 خػػػػم ِمػػػػٍت".وُٖ شػػػػاؿ ٝػػػػٍن 
 
ِفجار وؿػػػػّمٍت)إذا ٝاهت(ِػػػػع الفػػػػبس ؿػػػػٍؼ ِجبايػػػػا
 ٍ ٍع إلػػػػػَ طًّ ػػػػة مػػػػػا ٖػػػػػُ المػػػػػِن ممؾػػػػػ ٝا مػػػػػن الفػػػػًّان ٖػػػػػان خمػػػػػة مصاولػػػػة للػزػػػػػ

خػػم بالوػػػورن:"إذا ٝػػان البػػاب الجػػُ 
ث
الماهػػُ بواء ِلػػَ الٙاِػػعن الٙا لػػة ان ٝػػٞ مػػػِن ا

ؿع ٖان ًػغا المػػِن ؿػب٘ وان اهجٌػٛ 
 
ع طلٌٗا المػِن ِالّة المػِػ ٝمٍت اال ِٚػ
و:"إذا ال
 
لٌجػػي المٙعؿػػة وان ذلػػٛ ؿػػّ دي بػػي إلػػَ المػػٍت" ا

ث
زمػػت شّػػة وؿػػادن شػمػػة ا

و ٚعؿػػػّة ا
 
لػػػي مػػػِن ِلػػػَ الػػعوا  ٖػػػان ًػػغا المػػػػِن ؿػػػب٘ وان اهجٌػػٛ ٚعؿػػػّة إلٌػػي ا
ن ِّمػػػع إلػػػَ  لغاالمعِوػػػة وؿػػػّمٍت ٖػػػُ هٗػػػؽ الؾػػػوة" 

 
ٝػػػان ِلػػػَ الًبّػػػب الؾػػػاشػ ا

ِجصٙ٘ ًػغا االٝػجفػاؼ شجػَ ِٜػٍن مّػادال إلزاشػة الؾػجار ِلػَ  إنوما  اٝػجفاؼ اإلخم
ن ثٜػػػٍن الظًّ ػػػة مّػوٖػػػة ولٜػػػن لػػػّؽ مػػػن .للمػػػػض الّٗػِػػػت المؾػػػبب

 
الوػػػػوري ا

ػػي".وُٖ  ٌػا اإلخم الػػغي ّٖلجػػي ال اِٖػ :"الظًّ ػػة الجػػُ ارثٜبجٌػػا ال اِٖػ
 
دا مػا ٖوصن هٙػا
 ًػػغى الصالػػة 
 
خا  ٖلّػػٞ المػػػِن ٚػػع اٚجػػػؼ بّوػػٌا ِبػػعا

ث
االقػػّبٍ ٖػػُ ٚػػػاءن زػػعاوؿ اال

ٍع البصػح شجػَ ِػجمٜن االقػّبٍ مػن  و ؿٌٍا.وما ان ِفػظك الػغهب مٍهػ
 
موٌا ِمعا ا
خم ِٙػػٍ  الًبّػػب الّٗػِػػت الػػغي اؿػػجٔٞ الػػغهب لٜػػُ ِصػػٞ ٖػػُ زؾػػم المػػػِن. ٌٚػػػ

 .900( رو الّػاؽ الٙعِم ص0                                                 
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ؿ الؾػػػاشػ باطجبػػػػ
 
ؿ الٜػؿُ وِؾػػػػا
 
ؿ الؾػِػ وِؾػػػػا
 
ار الرػػػػٍ مػػػػا ٖػػػٍؽ الًبُّّ:"ِؾػػػػا

ؿ 
 
ؿ المفّٞ وِؾػػػا
 
ؿ قاِا وِؾػػػا
 
ؿ وًػػػٍ ِٙػػػع  ِٙعشا وِؾػػػا
 
ما ػػػعن الًّا  وِؾػػػا

ؿ ال
 
ؿ الصٍّاهػػػػػات العازوة وِؾػػػػػا
 
ٍح والٙلم...وِؾػػػػػا ؿ اللػػػػػ
 
صٍّاهػػػػػات الموٗاخ وِؾػػػػػا

ؿ 
 
ؿ قػػوؽ الفػمؽ وٓػوبي وِؾػا
 
بار وِؾػا
ث
ؿ اال
 
ؿ ٚوٍات الؾُٙ وِؾا
 
البػِة وِؾا
رض"
 
لٌة الؾماء ومؼارات اال
ث
 .(0)ا
مػػِن ًمػا الّاج الغي ِوٗغى الًبّب الؾػاشػ  ِجٍٚػٕ ِلػَ إذن ٝان

 
شالػة  ا
ٍع الّٗػِت الػغي شػٞ ّٖػي ُٖٗ  المػػض  يبّّػة ِجًلػببّػن الصػاالت المػِن وه
ِؾػػ من الًبّب الؾاشػ 

 
ِمػن واال
 
ان ِوٗغ يٙػٍس ؿػصػِة:"إذا لػم ِجٍٚػٕ لػعٓاى اال
س المّعن( بالٍٚت هٗؾي ٖان ثلٛ 
 
ان لعرى ُٖ قػؿٍٖي)موًٙة را ِن االطجاج ٝو
ٖػػػُ   ولٜػػن(5)إلػػابة الفػػػًّان رابّمػػٍ وإذا ِالرجػػػي بؾػػصػ مواؿػػػب ٖاهػػي ؿّفػػػَٗ"
طػ، ِٜػجُٗ الًبّب الؾاشػ بجاون الجّاوِػغ
 
شّاها ا
 
ت لػعّٓي :"إذا ٌٍػػ ِلػَ ِوػاا

ثلػٍ ِلّػي ثٍِّػغن"
 
زػٞ قػٗا ي ا
 
ان طعى ؿاٝوا ٖا و ِػهّة ٝو
 
ػان (5)طًٍط يٍلّة ا .ٝو
 الّاج ٌِعؼ إلَ ٓاِجّن:
طػػ إِػادن المػػِن إلػَ إلٌػي 0

 
.إرهاء اإللي الٔاهب وممالصة مػِوي مّػي وبمّوَ ا

ي 
 
لٌػػػػػػػػة ردى)ا
ث
وؿ اال
 
الصامُ وًوػػػػػػػػاؾ هػػػػػػػػك ٍِهػػػػػػػػس ذلػػػػػػػػٛ براء:"إلػػػػػػػػَ قػػػػػػػػمـ ا
وؿ
 
لٌة لصجي إلَ ِعي إلٌي الصامُ". الٜاًن( ولٍّؿ قمـ ا
ث
 اال
.يػػػد الفػػًّان الػػغي اؿػػجٍلَ ِلػػَ زؾػػع المػِن وًػػغا ِػػجم ِػػن يػِػػ٘ ِػػعد مػػن 5
 .(9)الًٍٙس الؾصػِة
وال ٓٗػػػػػػػػان اإللػػػػػػػي ِػػػػػػػن الفػػػػػػػظك  

 
ٝاهػػػػػػػت ِملّػػػػػػػة إرهػػػػػػػاء اإللػػػػػػػي ثجًلػػػػػػػب ا
هػػصّةالمػػِن وِجم ذلػػٛ بٍاؿػػًة لػػان ثػاٖػػ٘ ثٙػػعِم 
 
مػػا.وان يػػػد الفػػًّان ِػػجم  ا
ٍس ٖالٜلمػػات والًٙػػٍس لػػع، البػػابلّّن ٖػػُ الصّٙٙػػة ًػػُ ذات ٚػػٍن ِػػن يػِػػ٘ الًٙػػ
 .(2)واّّٚة

؛ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٝؼ َِمة 933؛ٍٝهجّوٍ الصّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان الٍّمّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 02البات الجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظّك واإلهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغار ص (0                                                 
قٍر ص15-11روثن ِلٍ  البابلّّن ص؛251بابٞ ص

 
 .555؛ؿاٝؼ ٍٚن ا

 .55( البات الجفظّك واإلهغار ص5
 .55( الممعر هٗؾي ص5
 .025؛بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص15( روثن ِلٍ  البابلّّن ص9
 .15صروثن ِلٍ  البابلّّن ( 2
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وٚػػع ابجػػعع الؾػػصػن الٙػػعماء ِػػعد مػػن الًٙػػٍس الؾػػصػِة الجُ ِػػػد لٌػػا ولػػٗا 
ٝاهػػت ِملّػػة الجّػػؼِم ثرػػػي ٖػػُ المّبػػع)ٝان المّبػػع ٖٙع ٖػػُ الومػػٍص المؾػػمارِة 

و ُٖ ب (0)الغي ثجم بي يٍٙس يػد الفّايّن ِؾمَ بّت رمُٙ(
 
شػٍؿ وّت المػِن ا

ػػػغلٛ االقػػػّبٍ الدػػػاهُ وطلٌٗمػػػا شملػػػة  ٖػاقػػػي:"ِعور االقػػػّبٍ شػػػٍؿ ؿػػػػِػ المػػػػِن ٝو
ٍخ مػػػػػػن  و ٖػػػػػػُ ٝػػػػػػ
 
مفػػػػػػاِٞ البظػػػػػػٍر" وُٖ بّػػػػػػن الصػػػػػػاالت ٖػػػػػػٍؽ ؿػػػػػػًس البّػػػػػػت ا
شّاهػا 
 
و براهب الوٌػ وا
 
ٍخ الٙمب" ا طغ االقّبٍ بّع المػِن وِعطلي ٝ

 
الٙمب:"ِا

و المٙػػابػ ٖػػُ البػِة:"ِػػغًب االقػػّبٍ إلػػَ الّػػػاء وٌِّػػ  ل
 
جصوػػّػ بّػػت االٓجؾػػاؿ"  ا
مٍات.وربمػػػػا ٝاهػػػػت ثوٗػػػػغ ٖػػػػُ مٜػػػػان مَلم
 
 خػػػػم ثٍٚػػػػع ّٖػػػػي الجػػػػُ ثػمػػػػؼ إلػػػػَ ِػػػػالم اال
مػ ِمٜن اٖجػاهي إذا ما رزصوا ان ما ٚا  بي گػمّٞالوار
 
هّوٍرثا ُٖ ٚمػة ّٖٙػػ - وًغا ا
 :(5)هٗػ ًٍ يٙؽ ؿصػي ولّؽ يبُ
 ُ إال ُٖ الَلمةهّوٍرثا( ؿّعي ال ِمٜن ان ِورس ِاز-")ٖٙاؿ گػمّٞ
 شّح)؟(...والًػِ٘ مَلم
ة طالة طغى ُٖ ٖٓػ
 
 ٖا

لصابي
 
لعٚاءى وال ا
 
 شّح ال ِفٗ٘ ِلّي ا
لػ...ُٖ وؿى الوار
 
 )خم( رمَ ا

رض الملبة
 
وثاد ُٖ اال
 
 ودؽ طمؾة ا
ؿي"
 
 .(5)وقع ِعِي ورزلّي ورا

ػػػع الومػػػٍص المؾػػػمارِة ذات الّاٚػػػة هػػػػورن ثًٌّػػػػ  شػػػٍاؿ ثٝ 
 
وٖػػػُ ٝػػػٞ اال
خوػػاء الجّػػؼِم المٜػػان ٚبػػٞ ٝػػٞ قػػُ

 
ء.ٝما ٌَِػػػ مػػن ثلػػٛ الومػػٍص ان إقػػّاؿ الوػػار ا
رواح الفػػػػػِػن مػػػػن زؾػػػػم 
 
ٝػػػػان واشػػػػعا مػػػػن الًٙػػػػٍس الّٗالػػػػة لًػػػػػد الفػػػػّايّن واال

لٌػػة الوػػار الداخػػة ّٝػػػرا 
ث
-المػِن ٖبّػػع إقػػّاؿ الوػػار ِٙػػٍ  المّػػؼ  بػػعٍِن واؿجفػػارن ا

رواح ويػدًػػاGirra-Gibil-Nuskuهٍؿػػٍٜ)-ّٝبػػٞ
 
ٖوػػا .(لاهٙوػػاض ِلػػَ ثلػػٛ اال

ٝان الًبّب الؾاشػ ِرلػؽ داطػٞ دا ػػن اطجًٌػا بّمػاى الؾػصػِة ممؾػٜا  ِن ذلٛ
ِا بّػػػػػػػػعي اشمػػػػػػػػٞ ِمػػػػػػػػا 
 
و ٓمػػػػػػػػن هظلة:"بّػػػػػػػػعي اشمػػػػػػػػٞ دا ػػػػػػػػػن ؿػػػػػػػػصػ ا

 
بظفػػػػػػػػبة ا

 .501( شوٍن ِٙا ع ما بّع المٍت ص0                                                 
ا ُٖ الّاج ص5  .775( ِصّػػَ الًٍٙس الؾصػِة ودوًر
دب الٌػؼؿ والٜٗاًػة ِوػع -گػػمّٞ ( شٍؿ ًغا المًٙػُ مػن ٚمػة 5

 
هّوٍرثػا اهَػ:ٖاهػٞ ِبػع الٍاشػع ِلػُ "من ا
 .03 ص0011 لؾوة:57الؾٍمػِّن والبابلّّن" مرلة ؿٍمػ  :
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ِػػػػا المٙعس بّػػػػعي اشمػػػػٞ ٓمػػػػن قػػػػرػن الفػػػػّا ػ الَّّمة".
 
وًػػػػغا الموٍبػ ؿػػػػاح ا
ن والٙػػػػٍ، ى دون اؿػػػػجظعا  الٜلمػػػػات الّٗالػػػػة هػػػػع الفػػػػّايّثوّٗػػػػغ الّػػػػاج ال ِمٜػػػػن
س الػػػغي ٖػػػُ زؾػػػع اإلهؾػػػان ٝالٙغ، الػػػغي ِغرِػػػي المؾػػػببة للمػض
 
:"لّػػػؼؿ قػػػػ الػػػػا

رض لػػػّٜن 
 
ؿػػػم اال
 
الػػػػِس ٖا ِّػػػع بّػػػع إلػػػَ مٍهػػػّي.لّٜن مًػػػػودا باؿػػػم الؾػػػماء وا
 ٖػػُ هػػك ِػػن ّٚػػا  الًبّػػب الؾػػاشػ برملػػة مػػن الًٍٙس موٌػػا إٖػػؼاع 

 
مًػودا".وهٙػػػا

و لّٗي وشجَ المػػاخ ِلّػي ولم ِٜػن لٌػغ
 
ى الًٙػٍس ؿػٍ، ًػعؼ واشػع المػِن ا

ًٍ إطاٖة الّٗػِػت الػغي ؿػبب المػػض وإزبػارى ِلػَ مٔػادرن زؾػع المػِن:"شّومػا 
وردثػػػػي وِوػػػػاثي واٖصك زؾػػػػمي شّوما اهوػػػػس 

 
دهػػػػٍ مػػػػن ًػػػػغا المػػػػػِن وادرس ا
 
ا

المػػػػػِن بمّاى شّومػػػػا اٖػػػػؼع المػِن شّومػػػػا الػػػػُٗ المػِن شّومػػػػا الػػػػػخ ِلػػػػَ 
ن هٌٗػػم مػػا
 
هّوٍرثػػا ِوػػعما ادطػػٞ -ٚػػا  بػػي گػػػمّٞ المػػػِن".ومن ًػػغا الموًلػػ٘ ِمٜػػن ا

ػػة مَلمػػة مػػن ازػػٞ مّالرجػػي ٖاهي:"اطػػغ ِوػػػب ٝػػٞ زؾػػمي مػػن  مصػػاٌٖ هٗػػػ ٖػػُ ٖٓػ
 ِػن ًػغى الصالػة ٖػُ 
 
هػي يٙػؽ ؿػصػي.وهٙػا
 
وزّي" با
 
طمػك ٚعمػي)شجَ( ا
 
ؿي إلػَ ا
 
را

ٍح االقػػّبٍ بالؾػػٍط وِجلػػٍ الجٍِّػػغن)شٙا اهػػٛ طبّح(".ٖوػػا  هػػك ؿػػصػي ٍِٙؿ:"ِلػػ
اشػ ٚػع ٍِلػُ المػػِن بالّٙػا  بًٙػؽ ثًٌّػػي مػن ازػٞ ِن ذلٛ ٝان الًبّب الؾػ

الفٗاء ُٖٗ رؿالة مٍزٌة من ٝاًن إلَ ملٛ بؾبب إلابجي بمػػض طًّػػ مػ ذ زػاء 
ن لٙػػػػػع إلػػػػػابجٛ هجّرػػػػػة طًّ ػػػػػة ٖلّصل٘ مػػػػػٍالي الملػػػػػٛ 

 
ٌّٖػػػػػا:"الصمَ اطٕ ويػػػػػا

 ِن ّٚػا  الظػاي  بصلػ٘ قػّػى الػغي 
 
الٍّ ".والّبارن ثفّػ إلَ يٙؽ ثٜػّٗػي إذ هٙػا
مصٜم اإلٓاؽ وًِػشي ُٖ ابّع مٜان ممٜن وبٌػغا ِجًٌػػ الظًّ ة ُٖ إهاء جي المؾ

ِػا  ِجلػٍ الملػٛ لػان الجٍبػة 
 
الظاي  وٚع زاء ٖػُ اشػع ًػغى الًٙػٍس:"طاؿ خاخػة ا

ولَ ِٔجؾػػػػػػػػٞ بالمػػػػػػػػاء وِصل٘ وِػثػػػػػػػػعي خّابػػػػػػػػا 
 
لباشا ومؾاءت وِفػػػػػػػػّة اللّلػػػػػػػػة اال
 الًبّب الؾاشػ إلَ الؼِ
 
ت ٍٝؿّلة للّػاج إذ ِػعًن هَّٗة".ُٖ بّن الصاالت ِلرا
وُٖ شػاالت ِوػُ الًبّػب الؾػاشػ زؾم المػِن بالؼِت وِجلػٍ مّػي لػّٔة ؿػصػِة.

بػػّن ِلٌّٙػػا بّػػع ذلػػٛ ٖػػُ 
 
ؿػػٍد واال
 
س وٚػػع  المػػػِن طٍّيػػا مػػن المػػٍؼ اال
 
ِلػػَ را

رواح الفػػػِػن ٝمػػا ًػػٍ 
 
البػِػػة ًٝٙػػؽ ثٜػّٗػي ربمػػا ٝػػان اللٍهػػان ِػمػػؼان إلػػَ يػػػد اال
شمػ و
 
و شػٍؿ الصاؿ مُ اللٍن اال

 
ِػد ُٖ هك اؿجظعا  طٍّط ؿػٍداء ووهػٌّا ِلػَ ا
و ثػػبى شلٙػة 
 
وزػاع الرؾػمّة.ا
 
يٗاؿ المػهَ للػجظلك مػن بّػن اال
 
بة اال و ٚر
 
س ا
 
الػا

بػة  و بٚػ
 
س ا
 
ِعي والٙعمّن وٚع ِػبًٍن طٍّيا مػن لػٍؼ الصمػٞ المػّٔػ بػػا

 
إلَ اال
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و طّػٍط المػٍؼ ًػ
 
ِواء زؾم المػِن وشٍؿ ٖػاقي.ولم ِٜن الؼِػت ا

 
ِعي وا
 
و ا
 
ُ ا

شّاهػػا ًِلػػب االقػػّبٍ مػػن المػػػِن 
 
الٍشّػػعن الجػػُ ِؾػػجظعمٌا الًبّػػب الؾػػاشػ بػػٞ ا

بما وثمػػا ولٍٖا وقػّػ ماِؼ لّػمٌّػا ٖػُ الوػار ٝػإزػاء ّٖػاؿ لٙلػُ الفػػ.ولّٞ مػن 

( وثجلظك ًغى الًػِٙة بجٍّٖػ puḫuالبعِٞ)الًػؽ الّٗالة ُٖ الّاج ًٍ اؿجظعا  

و الػوح الفػ
 
طػ ِصٞ ّٖي الفًّان ا
 
ِلػَ ِػن بعال من زؾم المػِن والبػعِٞ قُء ا
وؿ البػػعِٞ ال
 
و شمٞ هػػٍِّن اال

 
و طوؼِػػػ ا
 
بػػٞ صّػػٍاهُ وًػػٍ ٖػػُ الٔالػػب ِٜػػٍن زػػعي ا

داء الًٙػػٍس الؾػػصػِة .والبػػعِٞ زػذشجػػَ 
 
ًوػػا بمدابػػة ٖعِػػة ٍٖؿػػى ٚػػػاءن الجّاوِػػغ وا
ِٙع  المّؼ  الرعي ٖعِة وبعِا للػزػٞ المػِن ِوع ػغ ِظػػج الفػًّان مػن زؾػمي 

الرػعي وبػغلٛ ِفػَٗ مػػن المػض وًوػاؾ هػك ٍِهػس ًػغى الصالػة بفػػٜٞ لّصػٞ ٖػُ 
س الرػعي 
 
ًُِ را
 
ًُِ الرعي مػن ازػٞ شّاثػي ا
 
زّع:"الرعي ًٍ بعِٞ البفػ لٙع ا

ًُِ لػعر الرػعي 
 
بػة الػزػٞ ا بة الرػعي بػعال مػن ٚر ًِّت ٚر
 
س الػزٞ ا
 
بعال من را

المػػِن بعال من لػعر الػزٞ".وًػغا ِّوػُ إن الصّػٍان الموػصَ بػي ٚػع اطػغ طًّ ػة 
د، 
 
طػػػ ٖػان الصّػػٍان الموػصَ ٚػػع ا
ث
ِلػَ ِاثٙي لػغا ٖػػان اإللػي ؿّػهػػَ ِوػي وبجّبّػ ا

هػصّة مٙعمػػة لإللػي الؿجػهػػا ي مػن زٌػػة ومن زٌػة خاهّػػة 
 
ن واشػع ٌٖػػٍ ا
ث
دورِػن ٖػػُ ا

ِمدػػٞ بػػعِٞ ٌِػػعؼ إلػػَ طػػعاع الفػػًّان برّلػػي ِمػػٍت بػػعال مػػن المػػػِن ِن يػِػػ٘ 
ِػػػػػن ثػػػػٍّٖػ مؾػػػػػٜن زعِػػػػػع  ذبػػػػس الصمػػػػػٞ وإٌِػػػػا  الفػػػػػًّان بمػػػػػٍت المػِن ٖوػػػػا
ٍع الداهُ من البعِٞ  لٕللّٗػِت.والو
 
و  مظجلٗة ّٓػ شّة مٍادمن  ثجا

 
مدٞ الٙمػبة ا
و للػوح الفػِػن 
 
و دمّة الفمُ للمػِن ا
 
ِموُ المّػؼ  دمّػة مػن ٙع ٖثمداؿ يّوُ ا

طػ، ثمدٞ الػػوح الفػػِػن الجػُ 
 
الفمُ ثفبي المػِن خم ِعٖوٌا ُٖ المٙبػن مُ دمّة ا
وؿ ؿػػػببت لػػػي المػػػػ 

 
ض.وان الٔػػػػض مػػػن ًػػػغى الّملّػػػة الؾػػػصػِة ثصّٙػػػ٘ ًػػػعّٖن اال
مػػػػػػػٍات ٖػػػػػػػُ الّػػػػػػػالم 
 
الّٙػػػػػػػا  بػػػػػػػعٖن رمػػػػػػػؼي للػػػػػػػػوح الفػػػػػػػػِػن إلِادثٌػػػػػػػا إلػػػػػػػَ مٙػػػػػػػػ اال
مػى.
 
ؿٗٞ والداهُ إٌِا  الػوح الفػِػن بان المػِن ٚع مات واهجٌَ ا

 
و اال

 
شّاهػا ا
 
ٍِٙ  ا
ّػػٞ ًػػغى الجماخبمػػوُ ثماخّػػٞ لػػّٔػن للّٗارِػػت المػػػاد إطػازٌػػا مػػن زؾػػع المػِن و
قػػٍرٍِن بػػالّرّن مػػا ِفػػابي ثّػػغب وثصًػػم بػػجاون زملػػة ِلٌّا.
 
وٚػػع لػػوُ الؾػػصػن اال

قػػػػٜٞ المػِن ورقػػػػٍى بالمػػػػاء وِػػػػاملٍى ٝبػػػػعِٞ ِػػػػن المػػػػػِن وشمّلػػػػٍى بّػػػػع ثػػػػاون 
ِؾػػجظعمٌا ومػػن الًػػػؽ الجػػُ  الّبػػارات الظالػػة بالظًّ ػػة الجػػُ ؿػػببت ِلػػة المػػػض.
مدػػٞ ٖػػُ الٙػػػاءن بمػػٍت ِػػاؿ لٙا مػػة مػػن ثجيػِٙػػة الًبّػػب الؾػػاشػ لظػػعاع الفػػًّان 
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وِّجٙػػػػع الٌػػػعاِا الجػػػُ ؿػػػػٍؼ ِجؾػػػلمٌا الّٗػِػػػػت شػػػاؿ طػوزػػػي مػػػػن زؾػػػم المػِن 
 ٚػٍا م الوػغور  ٍٝهجّوٍ إن

 
الٌعؼ ًوا إًِاء ًعاِا ّٓػ مادِة وًغا ثًبّ٘ لوٗؽ مبػعا
هػشة الممػِة الٙعِمة والجػُ ِلػجمؽ مػن المػارن ٚػاءثٌػا.

 
ومُ ذلػٛ المٍزٍدن ِلَ اال
ًِّػػت ّٖا.ًوػػاؾ ا
 
وًٜػػغا هرػػع مػػدا ان الّٗػِجػػة لماقػػجٍ ٚػػع شجمػػاؿ إن الٌػػعاِا ٚػػع ا

ؿػٗٞ ٝما 
 
ٚبلت الػقٍن المجوموة ثٙعِم ما ِلؼمٌا من م ٍهة ُٖ رشلجٌا إلَ الّالم اال
ػا لّبػٍر المّػاى المٍزػٍدن  ًِّت ًغى الّٗػِجة شلُ وشمػارا ثًٙػُ بػي المػصػاء وزوٚر

 
ا
رض.
 
:"ِػا قػمـ إن اثصت اال
 
ػب الػغي زػدم ِلػَ وُٖ يٙؽ هٙػا لفػبس)ايّممٍ( المِػ

بوػػُ يػػٍؿ  ِػػا  ال ِػطػػُ ٚبوػػجي ِوُ اهػػي ِاشٙوػػُ يػػٍؿ الوٌػػار وِِػ
 
ٌٍػػػي موػػغ ِػػعن ا

اللّػػػػٞ إن اهػػػػًٌادى لػػػػُ مؾػػػػجمػ بػػػػا اهًٙاع اهػػػػي ٌِػػػػازم زبٌجػػػػُ وِرّػػػػٞ وزٌػػػػُ 
هٌػػٛ زؾػػعي ٝلي.ٖؾػػٍاء ٝػػان قػػبصا لٍاشػػع 
 
مجٙعا لٙػػع زٗػػٕ رِٙػػُ واِبؽ لصمػػُ وا
  ٝان قبس ر 
 
ٚاربُ ا
 
ثوػػع إلّػٛ من ا

 
  ٝػان قػبصا ثا ٌا ٖاهػا ا
 
زٞ مػات مّجػة ٚاؿػّة ا

ت مػػا ِصجازػػي:خّابا للبؾي لػػوعال لٙعمػػي وشؼاما 
 
ن ثظلمػػوُ موػػي لٙػػع ًّػػا
 
ِػػا قػػمـ ا

ِعدت قػػػػّّػا لػشلجي دِػػػػي ِػػػػغًب ًواؾ شّػػػػح 
 
زلػػػػعِا لٍّرثي وٚػبػػػػة لفػػػػػبي وا

ؿػػػػػػٗٞ( لّػػػػػػٍدع إلػػػػػػَ هّػػػػػػعو ر ػػػػػػّؽ شرػػػػػػاب الّػػػػػػالم 
 
ي الّػػػػػػالم اال
 
مّٔػػػػػػب الفػػػػػػمؽ)ا
ؿٗٞ وِ
 
ن ِٔلػػ٘ الٙٗػػٞ ِلّػػي".اال

 
من وؾػػَ هّػػعو ِفػػعد ٚبوػػجي ِلّي ِؾػػَ مٗجاشػػي ا

ن 
 
طػػػػ، الجػػػُ ِوٗػػػغًا الًبّػػػب الؾػػػاشػ ًػػػُ ّٚامػػػي بفػػػع الّٙػػػع إلػػػَ المػػػػا

 
الًٙػػػٍس اال

 ِبارن ُٖ همٍص مٙلٍ:"شلت 
 
الصامٞ إلًِا ٌا الٍٙن هع ِعوًا من الّٗارِت وهٙػا
 البػِة"
 
ا الغي ما بًٞ ؿصًػ
 
 .(0) ِٙعثٌا وا
شػػٍو 
 
لػػم ِٜػػن الًبّػػب الؾػػاشػ وًػػٍ ِمػػارس يٍٙؿػػي الؾػػصػِة اؿ ٖػػُ ٝػػٞ اال

لٌػػة لػػغا هرػػعى ِجوػػػع لٜػػٞ الٙػػٍ، الّلّػػا 
ث
ٚػػادرا ِلػػَ قػػٗاء مػهػػاى بػػعون مؾػػاِعن اال

دب الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼؿ ( شػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ الًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ المظجلٗػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ا0                                                 
 
ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػجظعمٌا المّػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼمّن اهَػ:ِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ من ا

-592؛ؿػػػػػػػػػػػػػػػاٝؼ َِمة بابػػػػػػػػػػػػػػػٞ ص930  932ٍٝهجّوٍ الصّػػػػػػػػػػػػػػػان الٍّمّػػػػػػػػػػػػػػػة ص ؛03والٜٗاًػػػػػػػػػػػػػػػة ص
ِلُ الّػاٖػػػػػػػػػػػػة ؛005بٍِّي المؾػػػػػػػػػػػػ ولّة الرؼا ّػػػػػػػػػػػػة ص؛15؛روثن ِلػػػػػػػػػػػػٍ  البػػػػػػػػػػػػابلّّن ص521 597
زِػػػػػػاء والصلػػػػػػُ ص؛011-017والؾػػػػػػصػ ص
 
  035شوٍن ِٙا ػػػػػػع مػػػػػػا بّػػػػػػع المػػػػػػػٍت ص؛595الرادر اال
شمع المّجٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعات العِوّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ص027؛البات المّجٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعات العِوّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ص500

 
 ؛73 -79؛اال
لبعري الًب ص
 
 .021بٍثّػو العِاهة ِوع البابلّّن ص؛555ص؛الؾٍاح دِن اإلهؾان 75  00ا
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طػػػػػت اهٍ وهاهفػػػػػة ؿػػػػػّعن اإلهػػػػػاء المٙػػػػػعس للمّػػػػػاى 
 
ٍٍٝدا ا لمؾاِعثي:"لجفػػػػػٕ هّوػػػػػاط
 .(0)المًٌػن ومػدوؾ ابن ارِعو)لّفٍٗا( ًغا المػِن"
نوِمٜن 
 
مدلةمن  هؾجفٌع بّعد ا
 
الجُ ثٍهس ِمػٞ الًبّػب الؾػاشػ ٖػُ  اال

ٖػػارِؼ 
 
ٍح بػوهػػؼي مصٗػػٍظ ٖػػُ بػػارِؽ ِصجػػٍي ِلػػَ خاخػػة ا وادي الػاٖػػعِن إذ ِؼودهػػا لػػ
س قػًّان 
 
موصٍثػة بًٙػٍس يػػد الفػًّان مػن زؾػع المػِن ٖالموصٍثػة ِّلًٍػا را
لٌػة)اهٍ
ث
ِلػَ موػػي ثٍزػع رمػٍز ثمدػٞ اال
 
ػب مرؾػم الوصػت وُٖ اإلٖػِػؼ اال ِػػا-مِػ

 
-ادد-ا

لٌػػة الؾػػبّة( وُٖ اإلٖػِػػؼ الدػػاهُ ٌَِػػػ مرمٍِػػة مػػن -ؿػػّن-ِفػػجار-هػػابٍ-ػدوؾمػػ
ث
واال

ٍح يٙػٍس يػػد  بة وُٖ اإلٖػِؼ الدالػح ِبػعو بٍهػ ؿبّة قّايّن بٌّ ة شٍّاهات مٝػ
الفػػػّايّن شّح مػػػعد الفػػػظك المبجلػػػَ بماشٙػػػجٌم ِلػػػَ مصٗػػػة ِالّػػػة ووٚػػػٕ ِوػػػع 
ٌػػػا ٝػػػاًن ِػثػػػعي خٍبػػػا مٗمػػػا بٌّ ػػػة ؿػػػمٜة وبراهبػػػي ٍِزػػػ ع مػػػغبس ِصجػػػٍي ِلػػػَ يٖػ
س المػػػِن وٚػػٕ ٝػػاًن 
 
ممػػباح بّوما وٚػػٕ اشػػع الفػػّايّن طلػػٕ الٜاًن.وِوػػع را

ؿػػٗٞ 
 
طػػػ بٍهػػُ ِمػػع ّٖػػي قػػًّاهّن ِصػػاوالن الٌرػػٍ  ِلػػَ الفػػظك المػػعد.وُٖ اال

 
ا

يّمػػة مجوٍِػػة ِبػػعو إهٌػػا 
 
ِبػػعو مفػػٌع ثٌَػػػ ٖػػُ يػػػؼ موػػي زػثػػان وٚػػعح وٚػبػػة مػػاء وا
ما المفػػٌع ٝاهػػت ٚػػػابّن مٙعمػػة للفػػّايّن إلٚواٌِػػا 

 
بػػالٜػٕ ِػػن مٌازمػػة الوػػصّة.ا
ؿػػي 
 
ٍح ّٖٙجمػػػ ِلػػَ ثمػػٍِػ ٌٍػػػ الفػػًّان المرػػوس الػػغي ًِػػٞ را الممدػػٞ لٌَػػػ اللػػ

ٍح ٍح ِمٜػػن ان هؾػػجوجذ ان ِػػاج المػػػض ٚػػع (5)المرؾػػم ِلػػَ وزػػي اللػػ .مػػن ًػػغا اللػػ
ٝػدػػػػ مػػػن يبّػػػب ؿػػػا
 
ٍح شِوٗػػػغى ا ػػػػى ٖػػػُ لػػػ ػ وِػػػعِم ًػػػغا الٙػػػٍؿ يٙػػػؽ مػػػٍرس ورد ٝذ
ٕٙ ُٖ ِمّن العار واالقّبٍ الغي ِٕٙ ُٖ قماؿ الػعار ِجلػٍن ٍِٙؿ:"االقّبٍ الغي ِ

طػػِن ّٖجلػٍن ثٍِّغن)الفػبس الٜبّػػ 
ث
ما بّٙة االقػّبٍ اال
 
الجٍِّغن)الّالٗة الوٜباء( ا
")ٍٍٜٝ  .(5)اوث

مدلػػػػة مجوٍِػػػػة شػػػػٍؿ يػِٙػػػػة البػػػػعِٞ و
 
 ٖػػػػُ الومػػػػٍص الؾػػػػصػِة ا
 
ٚبٞ وهٙػػػػػا

ح يبّّػػة الًٙػػٍس الجػػػُ الفػػػوع ٖػػُ دراؿػػة مٌٗػػٍ  البػػعِٞ الصّػػٍاهُ البػػع مػػن إِوػػا 
و الّٗػِػت الفػػِػ.ٖوصن 
 
 ٖػُ هػك ِؾجظع  ٌّٖا العمّة ٝبػعِٞ للػزػٞ المػػِن ا

 
هٙػػا
ِن الظًٍات الجُ ٍِٙ  بٌا المّؼ  من ازٞ يػػد الّٗػِجػة لماقػجٍ مػن زؾػع مػػِن 

 .021( البات المّجٙعات العِوّة ص0                                                 
-501؛شوٍن ِٙا ػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػا بّػػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػػٍت ص13( مٍؿٜاثُ الصوػػػػػػػػػػػػارات الؾػػػػػػػػػػػػامّة الٙعِمػػػػػػػػػػػػة ص5
لبعري 503
 
 .75الًب ص؛ا
لبعري الًب ص
 
.75( ا 3 
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وال خػم طػغ قػّ  مػن الًػّن 
 
 البػعِٞ:"ِلّٛ ثًٌّػػ المٜػان ا
 
ِن يػِ٘ اؿجظعا  مبعا
ما مبظػػػػن بالػمػػػاد ودس ٌّٖػػػا والػػػوُ دمّػػػة للماقػػػجٍ وهػػػ

 
س المػػػػِن وا
 
ٌّا ِوػػػع را

ِػػػػػا .وُٖ الّػػػػػٍ  الدالح وِوػػػػػع اهجٌػػػػػاء 
 
س المػػػػػػِن خاخػػػػة ا
 
ٌػػػػػا ِوػػػػػع را طورػػػػػا ثػػػػػم اثٝػ

طػػػ (0)الوٌار طػػغ العمّػػة وايّوٌػػا بػػالظورػ خػػم ادٖوٌػػا ٖػػُ الؼاوِػػة ِوػػع الرػػعار"
 
.وٖػػُ ا
ّػػػػة مػػػػن ازػػػػٞ لماقجٍ:يٍٙؿػػػػٌا ثّمػػػػٞ ثمدػػػػاؿ البوػػػػة اهٍ)لماقػػػػجٍ( :"ٚر

 
مػػػػن يػػػػّن  هٙػا

شٗػن وثموُ ثمدػاؿ شمػار مػن يػّن شٗػن وثػؼودى بالّلٕ...ثمػوُ قػػابا مػن الظبػؼ 
ِػػا  ثجلػػٍ 
 
والرّة وثػػغبس طوؼِػػػا لػػّٔػا وثوػػُ ٚلبػػي ِلػػَ ٖػػم ابوػػة اهػػٍ ولمػػعن خاخػػة ا
مامٌػػا خػػاث مػات وٖػػُ الّػػٍ  الدالح وِوػػع هٌاِػػة الّػػٍ  ثرّلٌػػا ثظػػػج إلػػَ 

 
الجٍِّػػغن ا
طػػػ ِفػػػ (5)الّػػػاء"
 
ح الًٙػػٍس الٍازػػب ثوّٗػػغًا إلبّػػاد قػػبس مّػػت مػػن .وًوػػاؾ همػػا ا

و لػػم 
 
ػػي ًػػغا الفػػظك ا زؾػػع المػػػِن:"إذا ٌٍػػػ قػػبس اشػػع المػػٍثَ لفػػظك وإذا ِٖػ
زػٞ إبّػاد ًػغا الفػبس ثمػوُ دمّػة ثفػبي ذلػٛ المّت وثٍهػُ ٖػٍؽ ٖػػػاش 

 
ػي ٖا ِّٖػ

ما  قمـ وثػػش بالمػاء الوٙػُ 
 
رض ُٖ الٌَّػن ا
 
المػِن وُٖ الٍّ  الدالح ثٜوؽ اال
غبس لػػّٔػ ثٍهػػُ ٍٖٚػػي ٝمّػػة مػػن الجمػػػ وثودػػػ ٝمّػػة مػػن الًصػػّن خػػم ثفػػّٞ وِٙػػا  مػػ

ٍع زّع وبّع ذلػٛ ثلّػن العمّػة  مبظػن ٌّٖا ِمّػ قرػن الؾػو وثؾٜب زّة من ه
ِلػَ 
 
ؿػٗٞ وُٖ الّػالم اال
 
بالٜلمات الجالّة:قمـ!اهٛ دلّٞ ًغا المّت ُٖ الّالم اال
ػػب ٚبّس الموَػػػ بّٔن ومظّػػ ثٍؿػػٞ ٖػػاموصوُ)شا لصالجُ( اهػػي مِػ
 
ٕ لّا إهوػػُ ا
إلّػٛ وايلػب ان ثرّلػي مٜاهُ بصّػان قػمـ لّبجّػع ِوُ.وثٜػػر ًػغى المػّٔة خػػاث 
قػٍاؾ..."
 
ؽ .وٖػُ يٙػ(5)مػات خم ثٜػٗن العمّة وثػعٖن ٖػُ ٍػاؿ قػرػن ؿػعر ذات ا
طػػػ ِؾػػجظع  ّٖػػي الًبّػػب الؾػػاشػ ا
 
لعمّػػة ٝبػػعِٞ لإلهؾػػان وِجم ًػػغا الًٙػػؽ ِػػن ا

رض يػِػػ٘ ثفػػظّك الفػػبس الػػغي ؿػػبب المػض و 
 
ٝاهػػت ث طػػغ ًّٚػػة يػػّن مػػن اال
وثًٌػػػ وٖػػ٘ المػاؿػػّم الظالػػة وذلػػٛ بإٚامػػة الًٙػػٍس وثػػاون الجّاوِػػغ لمػػعن خػػاث 
ان الجمدػػػاؿ ِػػػعمذ  ِػػػا  وُٖ الّػػػٍ  الػابػػػُ ِمػػػوُ موٌػػػا الجمدػػػاؿ الظػػػاص بالفػػػبس ٝو

 
ا

ِؾػػػ ولٜػػُ ِٗٙػػع الفػػبس ٍٚثػػي ٝاهػػت ثلػػٍ، 
 
بالفػػبس وذلػػٛ بٜػجابػػة اؿػػمي ِلػػَ ٖظػػغى اال
ػة ٖػُ المٍهػػُ  ٚعمّػي وِػمػَ ِلػَ رض وٍِهػُ ؿػن ٝلػب ٖػُ ٖمػي لؾعى.وثٍهػُ ٝد
 
اال
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هػػػػا 
 
الظػػػػاص شّػػػػح ِؾػػػػٜب الفػػػػػاب إلػػػػَ اإللػػػػي قػػػػمـ وِجلٍ الٜػػػػاًن خػػػػاث مػات:"ا
ادِػػػػػٍؾ باؿػػػػػم اإللػػػػػي قػػػػػمـ ٖػػػػػُ ٓػوبػػػػػي ان ثجػػػػػػؾ زؾػػػػػع ٖػػػػػان ابػػػػػن ٖان اذًػػػػػب 
ي!".خم ِوػّٕ:"ًٜغا ثٙػٍؿ وثػعٖن ذلػٛ الجمدػاؿ ٖػُ شرػػ ِوػع ٓػػوب الفػمؽ  واثٝػ

.وًوػػػاؾ (0)ذلػػػٛ الػزػػػٞ قػػػبس المّػػت يالمػػػا ٝػػػان ِلػػػَ ّٚػػػع الصّػػػان" وؿػػٍؼ لػػػن ِػػػػ، 
يٙػؽ ِٙػع  مّلٍمػات خمّوػة ِػن إزػػاءات يػػد روح مػن زؾػع المػػِن:"إذا ٚبوػت 
و امؾػٛ قػُء قػػِػ ِػعى وال ِػِػع 
 
و...ٚبن ِٗػِت ِلّي ا
 
روح ِلَ إهؾان وهاِٙجي ا

طػػػغ ثػابػػػا مػػػن معِوػػػة طػبػػػة وبّت طػب ومّبػػػع 
 
طػػػػب االٖجػػػػاؽ ِوػػػي ّٖلّٛ ان ثا

وبؾػػػجان مٌمػػػٞ وزػػػعوؿ مٌمػػػٞ ودرب مٌمػػػٞ؛اطلى ذلػػػٛ بػػػع  خػػػٍر والػػػوُ ثمدػػػاال 
بجػػي  ؿػػع واهَم شرػػػا مػػن ِّٙػػ٘ اشمػػػ وهػػّي شػػٍؿ ٚر

 
للفػػُء الفػِػ.والبؾػػي زلػػع ا

وازّلػػػي ِمؾػػػٛ ّٝؾػػػا مػػػن الرلػػػع وزٌػػػؼى بالم ٍهػػػة وازّلػػػي ِٙػػػٕ ِلػػػَ ؿػػػًس بّػػػت 
رز إلػػَ زٍاهب
 
ِمػػعن مػػن طفػػب اال
 
ي)لجفػػٜٞ المػِن ولب)قػػػابا( واهمػػب خاخػػة ا

شًػػي بػػعا ػن مػػن الًصّن.وِوػػع الٔػػػوب ًٓػػي بػػػ.... ٚػػعر لػػم 
 
مومػػبا خاخػػُ الٙػػٍا م( وا

ًِػػػػػبض ّٖػػػػػي قػػػػػُء)ِصجمٞ اهػػػػػي ٚلػػػػػب ِلػػػػػَ المومػػػػػب الداخػػػػػُ الٍٙا م(...مفماقػػػػػٍ 
ِػػػػػػػعي 
 
ػػػػػػػػ بػػػػػػػّن ا ِػػػػػػػا  ُٖ الوٌػػػػػػػار مبظػن ٌّٖػػػػػػػا لػػػػػػػمْ الِّػ

 
قػػػػػػػّٞ خاخػػػػػػػة ا
 
ؿٍؼ...ا

عس ٖػػػُ اللّػػػٞ يصػػػّن الصوًػػػة بّن)ِػػػعي هرػػػٍ  اللّ ٞ( واثػػػٞ بػػػّن ِػػػعي قػػػمـ ٝو
ٌِا الفُء الفػِػ اهٛ مػن ًػغا الّػٍ  
 
ِا  من ازٞ المػِن:ا
 
قمـ والورٍ  خاخة ا

و اإللٌػػػػػػػة الػػػػػػػغي 
 
مٗمػػػػػػػٍؿ ِػػػػػػػن زؾػػػػػػػم ٖػػػػػػػان ابػػػػػػػن ٖان موبٍذ...ومًػود.اإللػػػػػػػي ا
وهػػػّٛ)ًوا( ٚػػػع ٖمػػػلٛ ِػػػن زؾػػػم المػِن.وٖػػػُ الّػػػٍ  الدالح ِوػػػع الٔػػػػوب هػػػُ 
ُ المػػِن الج مدػاؿ بػّن ِػعي قػمـ وِٜػر مػا مّعات الٙػبان بّن ِػعي قػمـ.وِٖػ

رض...ِػػػػػا مػػػػػن ٌِػػػػػب الوػػػػػٍر إلػػػػػَ الوػػػػػاس؛إذا 
 
ّة:قػػػػػمـ...ِا ٚاهػػػػػُ الؾػػػػػماء واال ِلُ:ٚر

ػٞ قػُء  هّا  ٝو
 
 البفػِة زمّاء اال
 
ٓػبت اهًُٙ الوٍر ِن الواس...وإذا يلّت ثعٖا

هػػت ثصٜػػم ٖػػُ ٚوػػاِا الظاي ّن رزػػاال 
 
شػػُ ٖػػُ البػِة ثػػغًب إلّٛ ٖجٌبٌػػا الصّان.ا
ػػم بػػُ وهؾػػاء؛اهٛ ثصٜػػم ِلػػّ

ّ
هػػٍء بٌػػم بفػػعن ٖٙع ال
 
ٌم بالّػػعؿ.إهُ ٖػػان ابػػن ٖان ا

بػػػػػػػاء...الن االرثرػػػػػػػاؼ والػػػػػػػعوار والبػػػػػػػعن المػِن والجٌػػػػػػػاب المٗالػػػػػػػٞ واهػػػػػػػًػاب 
هػّن ٝػٞ ٍِ ...ٖػاشٜم ٖػُ ٚوّجُ الػعر 
 
خٙلوُ وزّلوُ ال اهًُٙ ِػن اال
 
الّٙٞ ٚع ا

 شٜمػػػا مػػػن ازلُ الصٜم)ٖػػػُ لػػػالصُ(...ًٜغا ثرّلػػػي ٍِٙؿ.هػػػُ الجمدػػػاؿ ٖػػػُ وِػػػاء

 .593( ؿاٝؼ َِمة بابٞ ص0                                                 
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لػػابجٛ لّوػػة قػػمـ.خم اطػػجم ٖػػم 
 
لػػابجٛ لّوػػة الؾماء ا
 
ولػػب ِلّػػي اللّوػػة وٚٞ:ا
.ٖػػُ الػػوك مّػػالم مظجلٗػػة ٌّٖػػا هَػػػ لٜن (0)الٍِاء...وادٖوػػي ٖػػُ ارض بػػٍر مٌرػػٍرن"

ٓػػي الّٗػِػت الػغي ثػعطٞ ٖػُ شّػان الػزػٞ ان 
 
المبادئ الػ ّؾة ثبػعو واهػصة.ٖٙع ا
غت طًػٍن ؿػصػِة ٖػُ قػٜٞ ِؾجٙػ ُٖ الجمداؿ الػغي لػوُ مػن ثػػاب ود  خٍر واثظػ

ؿػػػػع والرػػػػًٍػن الصمػاء ودا ػػػػػن الًصػػػػّن لوػػػػمان ِػػػػع  اؿػػػػجًاِجي الظػػػػاص 
 
زلػػػػع ا
:"الػوُ ثمدػاال للفػًّان مػن الًػّن والبؾػي (5)والٌػوب ّٖما بّع
 
طػ هٙػا
 
.وُٖ يٙؽ ا

يّمػػة وذلػػٛ لجٔػػػي الػػػوح بجػػػؾ المػػػِن والجٙمك 
 
هٗػػؽ اال
 
لباؿػػا شؾػػوا وٚع  لػػي ا
ثلٗػػي ًػػٍ والػػػوح المجٙممػػة ٖػػُ الجمدػػاؿ خم طػػغ ًػػغا الجمدػػا

 
ؿ بٌػػعوء طػػارج البّػػت وا

ٌا:"الػوُ  طػ، ال ِجم إثػاؼ العمّػة الجػُ ثمدػٞ الّٗػِت بػٞ شٚػ
 
شّان ا
 
ّٖي" وُٖ ا

 ِلّػػي الػػعِاء الجالُ...ِوػػع 
 
ٚػػػا
 
ثمدػػاال مػػن المػػٍؼ والّرػػّن والبؾػػي لبػػاس المػِن وا

ذلػػػػػػػػٛ ؿػػػػػػػػججػؾ الػػػػػػػػػوح المػػػػػػػػػِن وثؾػػػػػػػػٜن الفػػػػػػػػبّي وطغ ًػػػػػػػػغا الجمدػػػػػػػػاؿ بّّػػػػػػػػعا 
ػػي .وِفػػّػ يٙػػؽ إلػػَ إطػػػاج اقػػّبٍ لفػػبس مّػػت)ايّممٍ( وذلػػٛ بػػان ِػػغًب (5)"واشٚػ

االقػػّبٍ إلػػَ البػِػػة ٖػػُ ِػػٍ  ذي يػػالُ شؾػػن بّػػع ان ِٔجؾػػٞ بالمػػاء الًػػاًػ وِٜوؽ 
مامػػي 
 
المٜػػان بؾػػّٗة خم ِّمػػٞ للمػػػِن قػػٜا مػػن الًػػّن وِلبؾػػي مابػػؽ وِوػػُ ا
ؿي
 
ٝلػػي ومٔػػؼال وؿػػجارا ومؾػػمارا خػػم ِػبًٌػػا إلػػَ را
 
ٗػػة ال ٓر
 
مػػا  ؿػػبّة ا

 
 وِوػػُ مػػغبصا ا
اإللي قمـ مُ وزبة ومبظػن ِصػػؽ بٌػا ِفػبا يّػب الػا صػة خم ِجلػٍ الجّاوِػغ باؿػم 
ّٗػػا مًبٍطػػا ٖػػُ رمػػاد  طػػغ وٓر
 
ِػػا ومػػػدوؾ خػػاث مػات وًِٙػػُ ِٙػػعن خػػٍب مػِوػػي وِا

 
ا

 ِلٌّػػػا 
 
ػػػٍن البّػػػن وِػػػػبى قػػٜٞ المػػػػِن بٔمػػن لٗمػػػاؼ وِٙػػػا ؿػػّن ملّ ػػّن بٓػ

 
ا ٝو

طػ، يٍِلة وِؾج
 
مٍاتثّاوِغ ٚمّػن وا

 
لٌة ِالم اال
ث
 .(9)ورع بٜٞ ا

طػػغ يابّػا مّٙػػعا بفػػٜٞ 
 
مػا الًٙػػٍس الظالػة بالبػػعِٞ الصّػػٍاهُ ٖإهٌػا ٚػػع ثا

 
ا

ٝػدػػػ ممػػا هلمؾػػي ٖػػُ يٙػػٍس العمّػػة البعِلػػة ٖ
 
ٌواؾ هػػك همػػٍذزُ ِفػػػح اؿػػجظعا  ا

البػػػػعِٞ الصّػػػػٍاهُ ٖػػػػُ الًٙػػػػٍس بفػػػػٜٞ مٗمػػػػٞ:"لبعِٞ إهؾػػػػان الِػِفػػػػّٜٜاؿ)ربة 
ؿػٗٞ( ِوػع الٔػػػوب ِر
 
ّػٞ المػػِن زػعِا ِجمػػعد مّػي ٖػُ الموػا .وُٖ هٌاِػػة الّػالم اال

طغ الػزػٞ 
 
طػ)من الؾػِػ( وؿّا
 
اللّٞ ثؾجٌّٙ ِوع الٗرػ.وؿججمعد هصٍ الراهب اال

 .503-501ة ص( ؿاٝؼ الصّان الٍّم0ّ                                                 
 .503( الممعر هٗؾي ص5
لبعري الًب ص5
 
 .75( ا
شمع المّجٙعات العِوّة ص9
 
 .77( اال
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ن(]ان الممػػًلس المؾػػجظع  ٚػػع 
 
المػػػِن الرػػعي ٖػػُ شوػػوي)ُٖ شالػػة الػزػػٞ والمػػػا

ن وُٖ شالػة الرػعي ٖمن المصجمػٞ 
 
ّٝع ان الػزٞ ِمارس الروؽ مُ المػا
 
ِّوُ بالجا

ان الػزػػٞ اثظػػغ وهػػّا ِفػػّػ إلػػَ الممارؿػػة الَاًػِػػة ٖٙػػى ّٓػػػ الّٗالػػة إال إهٌػػا ٝاّٖػػة 
لظػػػػػػػعاع الٙػػػػػػػٍ، الفػػػػػػػػِػن[.خم ثرّػػػػػػػٞ الػزػػػػػػػٞ المػػػػػػػػِن والرػػػػػػػعي ِجمػػػػػػػعدان ِلػػػػػػػَ 
اء]ٖٙػػع ٝػػان  رض وؿػػٍؼ ثلمػػؽ شورػػػن الػزػػٞ المػػػِن بظورػػػ مػػن طفػػب الًٖػ

 
اال

اء طفػبا ؿصػِا[ وؿػجًُٙ شورػػن الرػعي بظورػػ مػن ال وصاس.وؿػٍؼ طفب الًٖػ
شفػاءى 
 
 ا
 
شفاء الممػاب)الرعي( بالماء وؿػٍؼ ثعًوػي بالؼِػت وؿػٍؼ ثمػا

 
ثٔؾٞ ا

لبؾة وؿػػػػػػػػػػٍؼ ثلبؾػػػػػػػػػػي شغاءات وؿػػػػػػػػػػٍؼ ثٜصػػػػػػػػػػٞ 
 
بالجٍابٞ وؿػػػػػػػػػٍؼ ثٜؾػػػػػػػػػػٍى باال

طػػػغ ِمامػػػة الػزػػػٞ المػػػػِن 
 
ؿي وؿػػػٍؼ ثا
 
ِّوّي وؿػػػٍؼ ثؾػػػٜب زِجػػػا شلػػػٍا ِلػػػَ را

هػػي رزػػٞ مّت.وؿػػٍّٙ  ال
 
ؿي وؿػػٍؼ ثّاملػػي بلّاٚػػة ٝا
 
ػزػػٞ المػػػِن وثدبجٌػػا ِلػػَ را

وِظػج من طاؿ الباب وؿّجلٍ االقّبٍ خاث مػات الجٍِّغن:ذلٛ الفظك ٚعؿػي 
اإللي.ؿّمػػػخ االقػػّبٍ ِلػػَ ٖػػان ابػػن ٖػػان الػزػػٞ المػِن ؿػػٍّٙؿ:لٙع ذًػػب إلػػَ 
ازلي.وؿػػّّٙم مواشة وؿػػجٙع  ٚػػػابّن الروػػازن خػػاث مػػػات إلػػَ اِػقّٜٜاؿ.وؿجوػػُ 
ٝلة ِمّعن الفّّػ ال ثؼاؿ شارن ؿٍؼ ثد
 
وُ وثبرٞ )المّت( ؿٍؼ ثؾٜب ٚػباهػا ا

من الماء والرّة والغرن المفٍِة والصلّػب والّؾػٞ والؼبػع والؼِت.وؿػجّمٞ ٚػبػان 
مػػػػػػا  
 
زوػػػػػػازن لفػػػػػػبس ِا لجٛ.ؿػػػػػػٍؼ ثّمػػػػػػٞ ٚػبػػػػػػان زوػػػػػػا ؼي للرعي.وؿػػػػػػٍؼ ثجلػػػػػػٍ ا
()وًػػػػػػػػٍ اؿػػػػػػػػم مػػػػػػػػػادؼ لاقػػػػػػػػّبٍ( ًٍ Šešgalاِػِفػػػػػػػػّٜٜاؿ الجٍِّغن:قّفػػػػػػػػٜاؿ)
طٍى وؿٍؼ ثّامٞ الرعي بلّاٚة
 
طػ (0)ٝما لٍ ٝان شّا ومن خم ثعٖوي" ا

 
.وُٖ هك ا

 
 
ٝػدػػػػػػػػػ بؾػػػػػػػػاية هٙػػػػػػػػػا
 
س ِصجػػػػػػػػٍي يٍٙؿػػػػػػػػا ا

 
:"اذبس طوؼِػػػػػػػػػا رهػػػػػػػػّّا وهػػػػػػػػّي ِوػػػػػػػػع را
لًػػػػػػػض زٍاهػػػػػػػب 
 
المػِن واؿػػػػػػػجظػج ٚلبػػػػػػػي وهػػػػػػػّي ِلػػػػػػػَ ٚلػػػػػػػب المػػػػػػػػِن وبعمػػػػػػػي ا
ِواء ال
 
ِواء الظوؼِػ ِلَ ما ِماخلي من ا
 
مػِن ودع المػِن وهُ  ٝٞ ِوٍ من ا
طغ البعا ٞ وثج
 
رواح ثا
 
مدلػة المٗمػلة ِػن يٙػؽ إزالػة روح (5)ؾ المػِن"ػ اال

 
. ومن اال
 البػعِٞ الصّػٍاهُ والجػُ قػِػن  ِن يػِ٘ ِعد مّٙع من الًٍٙس الجػُ
 
 ثجوػمن مبػعا
 ٖػُ الػوك الجػالُ:"من ازػٞ الػي زػامس  بفٜٞ ٝامٞ من المّب ٌٖم مٔؼاًا
 
ٝمػا هٙػػا

قػػٍر ص500-503؛شوٍن ِٙا ػػع مػػا بّػػع المػػٍت ص592( ؿػػاٝؼ َِمة بابػػٞ ص0                                                 
 
-512؛ؿػػاٝؼ ٍٚن ا

قٍر ص517
 
 .525؛ًٍؾ دِاهة بابٞ وا
لبعري الًب ص
 
.75( ا 2  
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و ِفػػػػػػػب 
 
ٝػػػػػػٞ يّامػػػػػػا ا
 
ِرلػػػػػػؽ ِلػػػػػػَ رزػػػػػػٞ وِمؾػػػػػػٛ ٖمػػػػػػي)و(ال ِػػػػػػجمٜن مػػػػػػن ان ِا

س ؿػػػػػِػى وًِّٙػػػػٍن ِمػػػػا مػػػػن مػػػػاءت 
 
و زػػػػعي( البػػػػالْ ِوػػػػع را
 
ػػػػػ المػػػػاِؼ)ا  ِػبًٍن ٝذ

البؾػجان وِرػػعلٍن طٍّيػػا ملٍهػة ِلػػَ الّمػػا وِمػػاؤون ٍٝبػا بالمػػاء وِٜؾػػػون ٓمػػوا 
ػػػػػػػٍب المػػػػػػػاء والٔمػػػػػػػن خاخػػػػػػػجٌم ٖػػػػػػػُ مػػػػػػػعطٞ  مػػػػػػػن البؾػػػػػػػجان وِوػػػػػػػٍّن الّمػػػػػػػا ٝو
ػػػ بػػع(...خم ِصمػػٞ الصمػػػالٍن ٝذ
 
ي بٍابػػػة اال
 
المػػاِؼ البػػػالْ  المعِوػػة)ابٍللُ لػػادراثُ()ا

طػػغوهٌا 
 
و إلػػَ شاٖػػة المػػصػاء( وال ِا
 
ػػة)ا ػػٍب المػػاء إلػػَ ارض مجػٝو والٔمػػن والّمػػا ٝو

ػٍب المػاء ِػن بّوػٌما الػبّن  زمّّا إلَ موًٙة رِّٗة واشعن بٞ ِٗملٍن الّمػا ٝو
ػػػ المػػاِؼ البػػالْ إلػػَ الموًٙػػة الػِّٗػػة)الجُ ثٙػػُ( ِلػػَ الًػِػػ٘  وِصملػػٍن الٔمػػن وٝذ

ػػػػ المػػػ س)خم( الػ ّؽ.وِػػػغبصٍن ٝذ
 
ٍػػػاؼ مػػػُ الرلػػػع وًِّٙػػػٍن الػػػػا
 
طػػػغون اال
 
اِؼ وِا

هّػػة بػوهؼِػػة بالّؾػػٞ والػػعًن وِرلبٍهٌػػا )إلػػَ ًوػػاؾ()خم 
ث
ًِبظػػٍن اللصػػم وِمػػاؤون ا

وثار)الممػػارِن؟(( وِصٗػػػون 
 
مامّػػة باال
 
رزػػٞ اال
 
ِلبؾػػٍن الٔمػػن بالرلػػع وِػبًػػٍن اال

مامّػػػة وِوػػػٍّهٌ
 
رزػػػٞ اال
 
ا ٖػػػُ شٗػػػػن ِؾػػػٜبٍن الّؾػػػٞ والػػػعًن ٌّٖػػػا خم ًِّٙػػػٍن اال

الصٗػن..." ان بّٙة الوك مٌفم إلَ درزػة ال ِؾػمس بإًِػاء ثػزمػة لٌػا ّٓػػ ان طاثمػة 
الػػوك باّٚػػة وثػػوك ِلَ:"ؿػػّّّـ ذلػػٛ الػزػػٞ وِػػغًب اإللػػي الػػغي ِلّػػي)ومن خػػم( 
 البػػػػػػعؿ مٜػػػػػػػجما بّػػػػػػن 
 
ٝػػػػػػٞ يّامػػػػػػا وِفػػػػػػػب ماء".ًوػػػػػػا هرػػػػػػع مبػػػػػػعا
 
ِٗػػػػػػجس ٖمػػػػػػي وِا
ؿجاذ ًٍؾ ٖػبما  الفُء

 
ػ اٝان ويبٙا لجصلّٞ اال و الرعي ِمدٞٝذ

 
اإللي ثمػٍز  لماِؼ ا
طّػن  ًػػٍ ثمػػٍز  وٓمػن البؾػػجان

 
و ِفػجار وربما اال
 
ِػػعٖوان رمؼِػػا ٖػػُ المػػصػاء وِجم ا

ثػػػػػم مػػػػػا ِمٜن والوجّرػػػػػة الوٌا ّػػػػػة الفػػػػػٗاء مػػػػػن 
 
ثٍاشػػػػػع المػػػػػػِن مػػػػػُ ثمػػػػػٍز ِلػػػػػَ ا
 البػػعِٞ الصّػػٍاهُ ثفػػّػ إلػػَ .(0)المػػػض

 
والٍاٚػػُ إن الًٙػػٍس الؾػػصػِة الظالػػة بمبػػعا
ي البعِٞ الصٍّاهُ(.ٌٖوػاؾ خاخة مٗاًّم ث

 
جػابى ّٖما بّوٌا بظمٍص مٍت الوصّة)ا

وال الٜٗػػػػن الجػػػُ ثٙػػػٍؿ إن الوػػػصّة ثػمػػػؼ إلػػػَ اإللػػػي ثمػػػٍز وإذ ِجٍشػػػع المػػػػِن مػػػُ 
 
ا

و اإلخػػم إلػػَ اإللػػي.وًوا ِٙجؾػػم المػػػِن رمؼِػػا مػػُ اإللػػي 
 
الوػػصّة ِوجٙٞ موػػي المػػػض ا

المػػػػػػي ومٍثػػػػػػي واهبّاخي وبػػػػػػغلٛ ِوػػػػػػاؿ الظاص.وًوػػػػػػاؾ
ث
خاهّػػػػػػا ٖٜػػػػػػػن ثٌع ػػػػػػة  ثمػػػػػػٍز ا

ؿػػٗٞ المّادِػػة ٚػػع رهػػّت بالبػػعِٞ 
 
الٔوػػب إذ ِمٜػػن االٖجػػػاض إن ٚػػٍ، الّػػالم اال

ًػا ٖػُ الًٙػٍس الؾػصػِة ثٙػٍؿ بمػػاشة:"بٍطٍ مػن ازػٞ 
 
وداللة ِلَ ذلٛ ِبػارن هٙػا

و دمٌػػا شّػػح ًػػُ 
 
اِػقػػّٜٜاؿ".وًواؾ خالدػػا هفػػٍء ٖٜػػػن اإلٖػػادن مػػن زؾػػع الوػػصّة ا

قٍر ص؛ًٍؾ دِاهة بابٞ و521-590( ؿاٝؼ َِمة بابٞ ص0                                                 
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طػػػ، ثمػػٍز هرػػعًا ٖػػُ يٙػػٍس  اإللػػيالمػػػِن مػػُ  ثٍشػػع إن.وِبػػعو (0)وؿػػّلة ثًٌّػػػ
 
ال  ا

هاقّع الًٙؾّة الظالة بجمػٍز وِفػجار صٍّاهُ ٖثجومن ٖٜػن البعِٞ ال
 
ُٗ إشع، اال

و ِٗػِت ؿػٍٜؿ 
 
ٍٍٜٝ ا ِصمٞ ِوٍان:"ِوعما ٍِٜن اإلهؾان ِػهة لٌرٍ  ِٗػِت اوث
 
 
لٕ الٙؾػم اال
 
طػػ".خم ِمػٕ الًٙػؽ الػاز  لمدػٞ ًػغى الصالػة.ِجا

 
و ٝٞ قػػ ا
 
وؿ طازا ا

مػػػػػػا مػػػػػن الًٍّػػػػػػات  ٍِػػػػػػة إلػػػػػَ ِفػػػػػػجار وثمػػػػػٍز والَ ًّٓػ مػػػػػن الًٙػػػػػػؽ ثٍؿػػػػػات مٖػ
بُٜ   الجٍِّػغن بػالٍٙؿ:"ُٖ قػٌػ ثمػٍز ثق
 
دهَ ثمصبٌا ٚػابّن ذات يػابُ رمؼي.وثبػعا
 
ا

ًػػػػٞ الػػػػباد ِلػػػػَ زوزٌػػػػا ثمٍز وِوػػػػعما ثرجمػػػػُ اؿػػػػػ البفػػػػػِة بّوػػػػٌا إلػػػػَ 
 
ِفػػػػجار ا

ض وثؾػػػػػػػبب بّن ثٌَػػػػػػػػ ِفػػػػػػػجار وثوَػػػػػػػػ إلػػػػػػػَ شالػػػػػػػة البفػ ٖجفػػػػػػػُٗ مػػػػػػػن المػػػػػػػػ 
المػض".وِؾػػجمػ الًٙػػؽ بػػالٍٙؿ:"ُٖ الدػػامن والّفػػػِن مػػن الفػػٌػ ُٖ ِػػٍ  شَػػا ػ 
ن ثٙػػػع  إلػػػَ ِفػػػجار ٖػزػػػا مػػػن الزورد وهرمػػػا ذًبّػػػا خم ثوًػػػ٘ باؿػػػم 

 
الٔوم ِلّػػػٛ ا

ِٕ المػِن".وُٖ الجاؿُ والّفػِن ِّع لجمٍز ٖػاش وًٍ ٖػاش  المػِن وثٍٙؿ:اق
ػػػُ إلػػػَ ثمػػػٍز وِفػػػجار زوػػػا ؼي وثٙػب لػػػي مظجلػػػٕ ٚػػػػابّن الًّػػػا  والفػػػ ػاب خم ثٖػ

رواح الفػػػػػِػن الجػػػػُ ٖجٜػػػػت بػػػػالمػِن وان 
 
ن ًِػػػػػدا اال
 
طػػػػػ، ثواقػػػػعًما ا
 
ثٍؿػػػػات ا

ّٖػػػػػاؿ الًٙؾػػػػػّة 
 
ؿػػػػػٗٞ.خم ِلػػػػػُ ذلػػػػػٛ ولػػػػػٕ اال
 
ِػػػػػغًب بٌػػػػػا ثمػػػػػٍز إلػػػػػَ الّػػػػػالم اال

ؿػػػػٗٞ ٖػػػػػاش ثمػػػػٍز الروػػػػا ؼي مجوٙبػػػػا بوٙػػػػاب 
 
ن ِٙػػػػٕ ِوػػػػع ا
 
الوػػػػػورِة.ِلَ المػػػػػِن ا
 خم ِّمػػع الٜػػاًن إلػػَ ٚمػػبة ٖػػُ ِػػعى وِوػػػبي ِصرػػب وزٌػػي مما ِّوػػُ اهػػي ٚػػع مػػات

ؿػػػبُ مػػػػات.خم ثوػػػّٕ الجّلّمات:"شالمػػػا مؾؾػػػجي ِٜػػػٍن ٚػػػع ثّٔػ".وثٌَػػػػ يبّّػػػة 
ن ثٍٙؿ لي:لجٜن شبّبجٛ ِفجار ُٖ 
 
الجّّٔػ ُٖ الٜلمات الجُ ثلٌّا مباقػن:"وِلّٛ ا

ي ِٜػػٍن المػػػِن ٚػػع اؿػػجبعؿ قظمػػّة اإللػػي بفظمػػي.خم ِبجّػػع المػػػِن 
 
ٍِهػػٛ" ا
وِػثػػػػػػػػػعي خٍبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػن طػػػػػػػػػّـ وِرػػػػػػػػػػح هٗؾػػػػػػػػػي وِردٍ ِوػػػػػػػػػع ٚػػػػػػػػػعمُ ِػػػػػػػػػن الٗػاش 

ي زوزػػػٛ(".خم 
 
و ربمػػػا رزلػػػٛ ا
 
ّجػػػٛ)ا هٙػػػغي ِر
 
ي ِفػػػجار ا
 
ِفجار وِواقػػػعًا ٚػػػا ا:"ا

ِّمع الٜاًن إلَ مٙك ِٙػك بػي ٓػػن المػػِن وِٗػٛ شؼامػي وِلٙػُ بٌمػا إلػَ الفػاي  
ّٗا وٚعرا من الًّا  الٗاطػ.إن ًغا ؿٗٞ مُ اخوُ ِفػ ٓر

 
ِٜمٞ  الغي ِػمؼ للّالم اال

قػػػػػظاص إن لػػػػس الجّبّػػػػػػ.خم ِمػػػػػٍ  المػػػػػِن ِػػػػػن ثوػػػػػاوؿ بّػػػػػن 
 
ّٖػػػػٞ ثبػػػػػادؿ اال

ِػػا  وًُ المػػعن الجػػُ ِٙوػػٌّا ثمػػٍز ٖػػُ الّػػالم 
 
يّمة وِػثػػعي خّػػاب الظػػّـ خاخػػة ا
 
اال

قػػػػظاص إذ 
 
خّػى بّٗػػػٞ ثبػػػادؿ اال
 
داء الًٙػػػؽ الػػػغي ِصػػػعث ثػػػا
 
ؿػػػٗٞ بغلٛ ِػػػجم ا
 
اال

قٍر ص( 0                                                 
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إللػػػػػػي خػػػػػػم ِوبّػػػػػػح ِوجٙػػػػػػٞ المػػػػػػػض إلػػػػػػَ اإللػػػػػػي ّٖمٍت المػػػػػػػِن مٍثػػػػػػا رمؼِػػػػػػا مػػػػػػُ ا
 .(0)مّي وِجظلك بغلٛ من ؿًّػن الػوح الفػِػن

ٝاهػػػت يٙػػػٍس الجًٌػػػػ مٌمػػػة ٖػػػُ الّػػػاج وثػػػجم ِػػػادن ِػػػن يػِػػػ٘ اؿػػػجظعا  
ٙػػع ٝػػان رش المػػاء ِلػػَ المػػػِن من الًٙػػٍس العِوّػػة الٙعِمػػة الجػػُ ِمارؿػػٌا الماء ٖ

اهت ثٌعؼ للجٙػػب مػن اإللػي اِػا ا ت ُٖ ارِعو ٝو
 
لػي المّػاى االقّبٍ ُٖ الّاج وٚع بعا

ػػػػان الػػػػػش  رواح مػػػػن الرؾػػػػم بٌػػػػغا الماء.ٝو
 
ِمػػػػاؽ مػػػػن ازػػػػٞ مٍّهجػػػػي ٖػػػػُ إزالػػػػة اال
 
واال

ثمػٍا إزػػاء 
 
دِّػة وممارؿػة الًٍٙس:"لٙػع ا
 
ِماشب ِادن بجاون مظجلػٕ الجّاوِػغ واال

الّعِػػع مػػن يٙػػٍس هػػامبٍربُ ويٙػػٍس بّػػت االٓجؾػػاؿ ويٙػػٍس رش المػػاء ٖوػػا ِػػن 
ّم"يٙػػٍس الجاقػػّب والجٗرُ ًػػغى ٝلٌػػا مؾػػًػن   ِػػن (5)ٖػػُ مػػجن يٙػػٍس الػػٚػ

 
.وهٙػػػا
طغ الًبّب الؾاشػ ماءت من دزلػة والٗػػات وِػقػي ِلػَ 

 
ِا وّٖي ِا
 
يٙؽ ِعَِ يٙؽ ا

 ِػػػن يٙػػػؽ لفػػػٗاء (5)زؾػػػم المػػػػِن ممػػػصٍبا بٙػػػػاءن ثّػػػابّػ طالػػػة
 
.وٖػػػُ هػػػك هٙػػػػا
ِػػػٍب البػػػابلُ ِفػػػاًع ًػػػغا 
 
مػػػػِن ِٙجمػػػػ ِلػػػَ ثوّٗػػػغ يٙػػػٍس للجًٌػ ٖٗػػػُ ٚمػػػّعن ا
ٍِٙ  بممارؿة يٙؽ من ازػٞ قػٗا ي مػن مػهػي وِبعو مػن  المّغب ُٖ الصلم ٝاًوا

 ؿّاؽ الصلم ان ًغا يٙؽ ٝان ِمارس ُٖ باد بابٞ ٚعِما:
مامُ( ٝاًن
 
 مًٌػ-")ٌٍػ ا

خٞ المًٌػ
 
 وًٍ ِمؾٛ )ُٖ( ِعى اال
 وٚاؿ لُ:ياب اوثٍؿ اِولّٞ مًٌػ هّببٍر 
يٌػؾ
 
رؿلوُ إلَ ًوا ُٝ ا
 
 ا

 )ؿٜب( ِلُ الماء الغي ٝان ِصملي
يل٘ ثٍِّ
 
 .(9)غن الصّان ودلٛ برؾمُ"وا

طػػػػ،  وثفػػػّػ الممػػػادر المؾػػػػمارِة إلػػػَ يٙػػػػٍس مجوٍِػػػة
 
هٗػػػػغت مػػػن ازػػػػٞ  ا
 الّاج ٖٗػػُ يٙػػػؽ 

 
ِوػػا ِػػػن يػػػػد قػػًّان ثّ ػػػٍ مػػن زؾػػػع المػِن ِبػػػعا

 
 ّٖػػػي ا
 
هٙػػػا

 
 
ؿػػػػاس المػػػػػض خػػػػم ِبػػػػعا
 
الٜػػػػاًن بالجوػػػػػع لٌػػػػغا الٜػػػػا ن ٖػػػػٍؽ الًبّّػػػػُ الػػػػغي ًػػػػٍ ا
 
 
شًٌػا الّاج.ٍّٖٙؿ للمػِن:"ِوع ٓػوب الفمؽ ٓػى را

 
ؿػٛ بػػداء وٓى بًّظػة وا
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ا وطغ قّػ زؾم ّٓػ وؿػض وهػّي  طػزٌا وطغ بغًر
 
ٍع الفمؽ ا بالًصّن وِوع يل

س الػغي 
 
بة المػِن وذلٛ شجػَ ِػؼوؿ ِوػي وزػُ الػػا س المػِن هّي ِلَ ٚر

 
ِلَ را

رض 
 
ٖػػػُ الرؾػػػم لجصملي الػِػػػاح ٝمػػػا ثصمػػػٞ ٚفػػػة الّفػػػب ولًّػػػػد مػػػن الؾػػػماء واال

 .(0)مّا"
طػػػ ولػلوا مػػن 
 
قػػٍرِّن وٖػُ يٙػؽ ا

 
رؿػالة ٝػجبٌػا اقػػّبٍ إلػَ اشػػع الملػٍؾ اال
ٌّٖػػا ِٙػػٍ  االقػػّبٍ بًٙػػٍس مجوٍِػػة لًػػػد اشػػع الّٗارِػػت مػػن زؾػػع المػِن:"شػػٍؿ 
رؿػػٞ إلػػُ الملػػٛ ؿػػّعي 
 
الًٙػػٍس الظالػػة بالجٍِّػػغن المّوٍهػػة:شٙا اهػػٛ قػػػِػ الجػػُ ا

لػػػػػػٍ الفػػػػػػػِػ ومػض الؾػػػػػػٍٙط)ربما 
 
هٌا ثػػػػػػجم لًػػػػػػػد ِٗػِػػػػػػت اال
 
رؿػػػػػػالة بظمٍلػػػػػػٌا ا
را وٓمػػن الرغا ( ِوػػ

 
عما ِلمؾػػي ش)الفػػظك المماب( ؿػػٍّٙ  االقػػّبٍ وِّلػػ٘ ٖػػا
لبؾػػػػة شمػاء وِوػػػػُ ٚواِػػػػا 
 
قػػػػٍؾ الرمػػػػٞ ِلػػػػَ اؿػػػػٜػٗة الباب ؿػػػػّػثعي االقػػػػّبٍ ا

اشمػ.ؿّمؾػػػٛ بٔػػػػاب ٖػػػُ ِػػػعى الّموَ ولػػػٙػ بّػػػعى الّؾػ،...ؿػػػّػثٞ الجٍِّػػػغن:شٙا 
اهػػػػػٛ قػػػػػػِػ وِوعما ِوجٌػػػػػُ ٖاهػػػػػي اقػػػػػّبٍ خػػػػػان ٍِٙمػػػػػان بػػػػػعورن شػػػػػٍؿ ؿػػػػػػِػ الػزػػػػػٞ 

مػِن بمبظػػػػػػػػػػن ومفػػػػػػػػػّٞ إلػػػػػػػػػَ زاهبٌمػػػػػػػػػا وؿػػػػػػػػػٍؼ ِػثػػػػػػػػػٞ الجٍِّػػػػػػػػػغن ِٗػِػػػػػػػػػت ال

ّػػة ِلػػػَ البػػػاب وشجَ ḫultuppuطٍلجٍببػػٍ) ( اطػػػػج! شجػػَ الباب.وِلّػػػي ان ِوػػػُ ٚر

"  .(5)ًِػد الفػ ِلّي ان ِّمٞ ذلٛ لباشا ومؾاءت
الًبّػػػب الؾػػػاشػ  باؿػػػجظعا  الوػػػار اللجٌػػػا  المػض:"ٚػػػع  ىوٖػػػُ يٙػػػؽ ِوٗػػػغ
ِػاض:وهّت لّوة قػِػن ِلَ ًغا ال

 
ػ اال  ػزٞ ّٝٗػِت الٜالٍ".خم ثٝغ
 "لٙع وُٚ ِلّي لمت معوخ
 لمت هار لّوة قػِػن ؿصػ لعاع
 لٙع ذًب ِوي إلٌي
اى  ووٚٗت زاهبا إلٌجي الجُ ثِػ
 لٙع ًٓاى ٝالٌٍاء لمت معوخ".

وزػؼ لػي المٍٕٚ الػغي ًِّّػي 
 
ِػا وا
 
بّػي ا
 
خم ِاشٌ اإللي مػدوؾ الػزػٞ ّٖػغًب إلػَ ا
 ثّلّمات الّاج:
 ِا بوُ مػدوؾ"اذًب 

 .510( بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ص0                                                 
قٍر ص5
 
 .513-511( ؿاٝؼ ٍٚن ا
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 طغى إلَ بّت االٓجؾاؿ الًاًػ
 ٖٛ ؿصػى ٖٛ ؿصػى
 شجَ الفػ الّٗاؿ ُٖ زؾمي

ٝبػ
 
طّي اال
 
و لّوة ا
 
مي ا
 
و لّوة ا
 
بّي ا
 
 ٝان لّوة ا
 
 ؿٍاء ا
ي و لّوة ٚجٞ رزٞ ال ِّٖػ
 
 ا
ِا
 
 بؾصػ اإللي ا
 دع اللّوة ثوجفػ ٌٝغى البملة
 دٌِا ثوٗمم ٌٝغى الجمػن
ٗٞ ٌٝغى الٗجّلة".  دٌِا ثق
غلٛ خم ِجب ٍرن)ٝالبمػٞ والجمػ والٗجّلة( ٝو ُ ذلٛ ثّاوِػغ مؾػجٙلة لٜػٞ مػادن مٝغ

ػ ؿػابٙا)ٝلٗات المٍؼ وقػّػ الماِؼ( وِبػعو ان الٜػاًن  لبّن المػٍاد الجػُ لػم ثػٝغ
 ٝان ٍِٙ  بإزػاءات رمؼِة للجظلك من اللّوة الفػِػن:
ا وِػمٌّا ُٖ الوار  "ثٍِّغن ٌٝغى البملة الجُ ِٙفًػ
 ما...ولن ثمؾٖٛجلجٌما الوّػان ثما
ا ُٖ الجػبة ولن ثجٗجس بػاِمٌا  زغوًر
و ملٛ لّٞ الٙؾم واللّوة
 
 شجَ ال ثؾجّمٞ لًّا  الي ا
 ... والمػض والجّب والغهب والظًّ ة
 والفػ واإلخم والمػض الغي ُٖ زؾمُ
يػاُٖ ِوجفػ ٌٝغى البملة لجلجٌما الوار
 
و ا
 
و ُٖ لصمُ ا
 
 ا

 ٍ ر، الو
 
 .(0)ر"الٍّ  لجبجّع اللّوة بّّعا شجَ ا

وًوػػاؾ يٙػػؽ ٌَِػػػ ان الًبّػػب الؾػػاشػ هٗػػغى مػػن ازػػٞ ثظلػػّك المػػػِن مػػن ِػػعن 
رن( وُٖ مؼالزػػػػي باٚػػػػة الٜبػػػػػ الموّؼؿ.بؾػػػػٍط 
 
ِٗارِػػػػت:"ُٖ إيػػػػار البػػػػاب ِلٙػػػػت )ٖػػػػا

ٍٍٜٝ الفػػػػػػػػػػػِػ اهٙلُ الػػػػػػػػػػػٍ  هػػػػػػػػػػػبت زؾػػػػػػػػػػػمٛ ٝمػػػػػػػػػػا ِّامػػػػػػػػػػػٞ شمػػػػػػػػػػار ًػػػػػػػػػػػارب.اوث
ثمػػػ ِلػػَ  الفػػػِػ اذًب.اذًب ِػػا الػػٍ الفػػػِػ من زؾػػم ًػػغا اإلهؾػػان ابن إلٌػػي ال
ِػػا ًػػغا وال ثصػػاوؿ الّػػٍدن إلّػػي.ال ثمػػػ البٙػػاء ٖػػُ زواِػػا البّػػت وال 

 
البٙػػاء ٖػػُ مٙػػعس ا

رِػػع البٙػػاء ٖػػُ 
 
بٙػػَ ٖػػُ ًػػغا البّػػت!ال ثٙػػٞ إهػػُ ا
 
رِػػع ان ا
 
ثصػػاوؿ الّػػٍدن إلّػػي.ال ثٙػػٞ ا

 .592-599(ؿاٝؼ َِمة بابٞ ص0                                                 
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ٍٍٜٝ الفػػِػ اطػػج إلػَ بّّػع الٍ  رِع البٙاء ُٖ هٍاشُ ًغا البّػت!اوث
 
الؼواِا!ال ثٙٞ ا
لػػػَ المٍاهػػُ المٙٗػن:مؾػػػٜوٛ ًػػٍ المٍهػػػُ البّّػػع ومٙامٛ البّػػػت الفػػػِػ اذًب إ
مامُ"
 
وًواؾ يٙؽ ِجوػاوؿ ِػاج ِػّن ممػابة  .(0)المجٌع  المٌرٍر ابجّع من ا

و إزػػػاءات يٙؾػػّة مّٙػػعن بػػٞ ال 
 
بػػالّمَ ولٜوػػي ال ِجوػػمن ان مصاربػػة لٙػػٍ، الفػػػ ا

ػػػػ لٍزػػػٍد الًبّػػػب الؾػػػاشػ بٞ ِٜػجػػػٕ المػػػػِن بمظايبػػػة المػػػػض  ِجوػػػمن شجػػػَ ٝذ
لػّب 
 
ي ا
 
مباقػن داِّا إِػاى بالمٔػادرن:")إذا اهبٌػػت ِػّن الػزػٞ مػن قػعن الوػّاء(]ا
ي مٜػػان مَلػػم[ وِؾػػع 
 
بػػالّمَ مػػن قػػعن الوػػّاء[ )ٖعِي( ِػػغًب إلػػَ بّػػت الَػػا ]ا
ٌِا االهبٌار"
 
 .(5)ِلّي الباب وٍِٙؿ اذًب ا
ي مػِن.ُٖٗ الٍٚت الغي  ممػ الكعِمةُٖ 

 
ٝان الؾصػ ًٍ زؼء من ِاج ا
ب ّٖػػػي الػػػعواء إلػػػَ المػػػػِن ٖػػػان وازػػػب الؾػػػاشػ ان ِّرػػػٞ باٝػجفػػػاؼ ِمػػػٕ الًبّػػػ

ٖػػاد (5)الؾبب الصُّٙٙ للّلة وِّمٞ ِلَ إِٙاٌٖا
 
.وهّػؼ اهي ٝػان ًوػاؾ يبٙػة مػن اال
قػٜاؿ الؾػصػ وٚع 
 
ػا مػن ا ػَ والجما م وًّٓػ ثمارس الّاج مػن طػاؿ الجّاوِػغ والٚػ
ن الٌٜوػػة ٝػػاهٍا ِفػػجٔلٍن ولػلجوا ِػػوٌم الٜػدّػػػ ٖػُ البػدِػػات الًبّة.ًػػغا وان ٝػدّػػػ مػ
ٍن اطواثٍن) ِوا ُٖ الًب وُٖ ٌِع الِٗػ
 
ٚبػٞ المّاد( ٝػان ٝبّػػ  0521-0571ا

ان ًػػػػ الء الٌٜوػػػػة يبػػػػاء ًػػػػٍ هٗؾػػػػي ٝبّػػػػػ الٌٜوػػػػة ٝو
 
يبػػػػاء ِوجمػػػػٍن إلػػػػَ الػبػػػػة -اال

 
اال

م  ؿظمت.وِّػؼ الًبّب الؾاشػ ُٖ الومٍص الممػِة باؿم ؿػاو وًػٍ اؿػم ِمّػًؼ
يباء 
 
 والرػاشّن ٌٝوة )ربما مّواًا الفاُٖ(البايوّّن ؿوٍُٖ ممػ الٙعِمة ِن اال
.وٚػػع اِجٙػػع الممػػػٍِن الٙػػعماء ان الٙػػٍن الجػػُ ِمجلٌٜػػا الٜػػاًن المجمػػػس (9)ؿػػظمت

ِمػػاؿ الؾػػصػ ِػػن يػِػػ٘ ثػػاون بٗوػٍن الؾػػصػ ًػػُ ٚػػٍن ّٓػػػ مصعودن.
 
ٖالؾػػاشػ ِػػ دي ا

دؽ ِػػػن يػ
 
ؿػػػلٍب وهبػػػػن مّّوػػػة وبجّبّػ ا
 
و ٝلمػػػات ذات ياٚػػػة ٝبّػن با
 
ؿػػػماء ا
 
 ِػػػ٘ا
ؿػػماء 
 
ؿػػماء الٙػػٍ، ٖػػٍؽ الًبّّّة( وِّجٙػػع اهػػي ِبػػػ اإللٙػػاء الؾػػلّم الجٗػػٍى با
 
الٍٙن)ا
رواح الفػِػنلٌغى الٜلمات 

 
مػاض ويػد اال
 
 .(2)ِؾجًُّ قٗاء اال

 .023ت المّجٙعات العِوّة ص( البا0                                                 
لبعري الًب ص (
 
.03ا 2 
ولَ ص5
 
لٍؿ اال
 
شمع اال
 
 .53( اال
بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص513  995  11( ٝماؿ الًب الممػي ص9

 
 .70؛ا

ؿًٍرن والمّوَ ص 2
 
 .035؛روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص050( الؾٍاح اال
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لٙػػػػع زودثوػػػػا الومػػػػٍص مػػػػن ممػػػػػ الٙعِمػػػػة بجٗالػػػػّٞ زّػػػػعن ِػػػػن الًٙػػػػٍس 
ؿػػًٍرن خمّوػة ثلٗػػت االهجبػاى وثجمػػ
 
ٞ بالٙػػعرات الؾػصػِة الموٗػػغن ٖػُ الّاج ٌٖوػػاؾ ا

 
 
ؿًٍرن الجُ ثم اؿجّػاض زؼء موٌا ّٖما موَ هٙػا

 
الؾصػِة الؿم اإللي ُٖٗ ًغى اال

ٝبػػ رع ولٜػُ ِػجم قػٗا ي ٝػان ِلّػي 
 
ّٕٝ ان خّباها ِلؾػُ بجػعبّػ مػن اِػؼِؽ اإللػي اال

ًمّػػة اؿػػم اإللػػي ٖػػُ 
 
ٍح باؿػػمي الؾػػػي إلٌّا وًػػغا الػػوك ًِّّوػػا دلّػػٞ ِلػػَ ا ان ِبػػ
ِؽ:اٝفػػػػٕ لػػػػُ ِػػػػن اؿػػػػمٛ ِػػػػا والػػػػعي المٙػػػػعس الن الًٙػػػػٍس الؾػػػػصػِة:"ٚالت اِؼ

هػػا الػػغي لػػوّت 
 
هوػػُ ا
 
الفػظك ِصّػػا بػػغلٛ الػػغي ِجلػػٍ اشػع باؿمي)ؿػػصػا(.)ٚاؿ رع(:ا
هػا الػغي لػوّت المّػاى 
 
هوُ ا
 
رض وِٙعت الربػاؿ مّا وطلٙػت مػا ِلٌّػا.ا
 
الؾماء واال

هػا الػغي لػوّت الدػٍر للبٙػػن 
 
هوُ ا
 
لججمٜن البٙػن المٙعؿػة مػن المرػُء إلػَ الٍزػٍد ا

ؿػػػار 
 
هػػا الػػغي لػػوّت اال
 
هوُ ا
 
ثُ إلػػَ الٍزػػٍد.ا
 
بػػات الروؾػػّة ان ثػػا شجػػَ ثػػجمٜن الٓػ

هػػا الػػغي ٖجصػػت 
 
هوُ ا
 
لٌػػة مػػن االؿػػجٙػار ٌّٖػػا.ا
ث
ّٖٙن شجػػَ ثػػجمٜن روح اال
 
الٔاموػػة لا

ٓلػػ٘ ِّوّػػي شجػػَ ثػػجمٜن 
 
ِّوّػػي شجػػَ ِػػجمٜن الوػػٍر مػػن المرػػُء إلػػَ الٍزٍد والػػغي ا
مػػػػػي ِ
 
لٌػػػػة الَلمػػػة مػػػػن المرػػػػُء إلػػػَ الٍزٍد.يبٙػػػػا ال

ث
ٗػػػّن الوّػػػػٞ)لٜن(لم ثّلػػػػم اال
ِػػػػػا  مػػػػػن المرػػػػػُء إلػػػػػَ 
 
هػػػػػا الػػػػػغي لػػػػػوّت الؾػػػػػاِات شجػػػػػَ ثػػػػػجمٜن اال
 
هوُ ا
 
اؿػػػػػمي.ا

هػػػػا الػػػػغي لػػػػوّت الوػػػػار 
 
هوػػػػُ ا
 
هػػػػا الػػػػغي ٖجصػػػػت الؾػػػػوة وطلٙػػػػت الوٌػ.ا
 
هوُ ا
 
الٍزػػػػٍد.ا

هوُ طبػػػػػػي ٖػػػػػُ المػػػػػباح ورع ٖػػػػػُ 
 
شوػػػػػػ إلػػػػػَ الٍزػػػػػٍد ِمػػػػػٞ الٙمػػػػػػ.ا
 
زرػػػػػة ال
 
المجا

ٚػػػػٕ )ذلػػػػٛ( الؾػػػػم ؿػػػػّػى ولم ِفػػػػٕ اإللػػػػي الٌَػ واثػػػػٍ  ٖػػػػُ المؾػػػػاء.)لٜن(لم ٍِ
ػػثٌم لػُ.إذا  الَّّم.ِوع غ ٚالت اِؼِؽ لػع:اؿمٛ لم ِٜن شٙا بّن ًػ الء الػغِن ٝذ
ػ اؿػمي ِصّا.اشػعث الؾػم  ٝفٗت لُ ِوي ؿٍؼ ِظػج الؾػم الن الفػظك الػغي ِػٝغ
س ان ثومػػجُ إلػػُ 
 
اشجػاٚا اهػػي اقػػع ٚػػٍن مػػن اللٌػػب والوار.ِوع ػػغ ٚػػاؿ زالػػة رع:ال بػػا

ؼِؽ لٜػػُ ِػػجمٜن اؿػػمُ مػػن المرػػُء مػػن زؾػػمُ إلػػَ زؾػػمٛ".وًٜغا لػػم ابوجػػُ اِػػ
ِجمٜن رع مػن إطٗػاء اؿػمي الن الفػٗاء الؾػصػي الػغي ثػِػع اِػؼِؽ ثوّٗػغى وًُ ًوػا 
ػ اؿػمي الؾػػي  ّػة لن ِػجم إال بػٝغ والٍاٚػُ إن الػوك ِبػارن ِػن ولػٗة .(0)ثؾجظع  الٚػ

                                                 1( Wilson, ”The god and his Unknown Name of Power,P.13-14. 
ًٍؾ موًّٕ المظّلة ؛575-570الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص؛051-050بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص
 .32-39 صالبفػِة
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لجػػُ ثمدػػٞ ٝلمػػات ؿػػصػِة هػػع ِوػػات الدّابّن وٚػػع اِجٙػػع بػػان الصػػػوؼ المٜػجٍبػػة ا
هٙغت شّان رع
 
ي قظك ِّوي خّبان ٝما ا
 
 .(0)اِؼِؽ ؿٍؼ ثوٙغ ا

مّػػن 
 
ؿػًٍرن اال
 
ؿًٍري ثّارؼ ِلٌّا ِلماء الممػػِات باؿػم ا
 
 ُٖ هك ا
 
وهٙػا

رواح 
 
المؾػػػػصٍرن ّٕٝ ان اؿػػػػجظعا  ثمدػػػػاؿ اإللػػػػي مٌػػػػم للٔاِػػػػة ٖػػػػُ يٙػػػػٍس يػػػػػد اال

مدػػاؿ الػػي ٖػػُ مّبػػع وِبػػعو إن الؾػػبب ِٜمػػن ٖػػُ ذلػػٛ إن ثالفػػػِػن المؾػػببة للمػض.
مّػػن دِّػت باؿػم .(5)ِصجٍي روح ذلٛ اإللي الغي ِمدلي

 
ؿػًٍرن ِػن ا
 
ثجصػعث ًػغى اال

مّػػػػن 
 
لػػػّبت ًػػػغى اال
 
ػػػٍن رمؾػػػّؽ الداهُ وٚػػػع ا طػػػت زوزػػػة الِٗػ
 
بّوػػػت رِـ وًػػػُ ا

رؿػٞ ٝاثبػا ِػعَِ 
 
ٍن الممػي الغي ا بًٍا بالِٗػ
 
بمػض بؾبب روح قػِػن ٖاؿجورع ا
 -ثصػػٍت
 
"ولػػٞ الصٜػػّم إلػػَ )معِوػػة( بظجان)معِوػػة شػػب لٜػػُ ًِلػػُ ِلػػَ شالجٌا:-ا

ؿػػًٍرِة لػػم ِصػػعد مٌٍّٚػػا بالوػػبى( ٍٖزع بّوػػت رِػػـ ٖػػُ شالػػة ثملٌٜػػا روح مػػن 
 
ا

مّػػػ بظجػػان إلػػَ رمؾػػّؽ 
 
رؿػػٞ ا
 
ان مػػا ا الرن شٙػػا وزػػع ِػػعوا ثرػػب مصاربجي".وؿػػِػ

الدػػػػػػاهُ رؿػػػػػػػالة ًِلػػػػػػػب ٌّٖػػػػػػػا بػػػػػػان ِػؿػػػػػػػٞ إلٌػػػػػػػا مػػػػػػػن ازػػػػػػٞ مصاربػػػػػػػة ًػػػػػػػغى الػػػػػػػػوح 
ػػػػٍن ا لممػػػػػي للًلػػػػب واثرػػػػي إلػػػػَ اإللػػػػي طٍهؾػػػػٍ:"خم ٝػػػػػر الفػِػن.ٖاؿػػػػجراب الِٗػ

ي طٍهؾػػٍ ٖػػُ يّبػػة ثػػا  
 
زالجػػي)الًلب( ٖػػُ شوػػػن طٍهؾػػٍ ٖػػُ يّبػػة هٗػػػ شٍثػػب]ا

مّػػ بظجان".لػغا 
 
ٍع ابوػة ا مامػٛ ِػن مٍهػ
 
ثٜلػم ا
 
الؾا [ ٚا ا:ِا ؿّعي الًّب إهُ ا
مػ ًػػػغا اإللػػػي إلٌػػػا 
 
 ِػػػا
 
ٖٜػػػار اإللػػػي الَّّم الػػػغي ِظػػػػج ا

 
طػػػػ ِعَِ:"طٍهؾػػػٍ مورػػػؼ اال

ِمػػاؿ ِٗ
 
ارِػػت المػض"وًػػغا اإللػػي ًػػٍ قػػٜا خاهٍِػػا للػػػب طٍهؾػػٍ وًػػٍ الػػغي ِباقػػػ ا
 ٖػػػػػػُ هك:"طٍهؾػػػػػػٍ الػػػػػػغي ِمػػػػػػٞ الجظًّى" لجوّٗػػػػػػغ وٍػػػػػػا ػٕ 

 
طٍهؾػػػػػػٍ ٝمػػػػػػا هٙػػػػػػػا

إٚمػػاء الجػػا ٌّن مّّوة إشػع، ًػػغى الٍٍػػا ػٕ ثٍِّػػغن المػػػض المؾػػمان:"الّامٞ ِلػػَ 
و المّجػػػعِ
 
و قػػػّايّن المػػػػض" خم ِٙػػػٍ  اإللػػػي طٍهؾػػػٍ ا
 
زاهػػػب ا
 
ٖػػػُ يّبػػػة هٗػػػػ ن اال

ربػُ مػػات" وان ًػغا 
 
ٖٜػار ا
 
شٍثب بموُ:"شماِة ؿػصػِة مػن ازػٞ طٍهؾػٍ مورػؼ اال

ّػػة المٍلػػٍٖة  لٍؼ ِفػػّػ إلػػَ ِػػعد ثػػاوات الٚػ
 
طّػػػ ِّػػع ثّبّػػػ ثٙلّػػعي ومػػا
 
م اال الػػٚػ

ٝػدػػػػ موٌػػػا 
 
لجوّٗػػػغ الؾػػػصػ وان ًػػػغى الصماِػػػة الؾػػػصػِة ٝاهػػػت ٚػػػٍن روشّػػػة مموٍشػػػة ا
اإللػػي إلػػَ بظجػػان ذًػػب إلػػَ شّػػح بّوػػت ّٝومػػػ مػ ػػُ مدػػٞ الجمّمة.وِوػػعما ولػػٞ 

ة".ثفػّػ  مّػػ بظجان لجمػبس مّاٖػان بؾِػ
 
ّة ؿصػِة من ازٞ ابوػة ا رِـ خم:"ٚا  بٚػ

 .050( بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص0                                                 
 .11( الممعر هٗؾي ص5
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ٖٜػػػار مّلوػػػة 
 
ؿػػػًٍرن إلػػػَ ان ًػػػغى الػػػػوح ٚػػػع ثصػػػعخت إلػػػَ اإللػػػي طٍهؾػػػٍ مورػػػؼ اال

 
اال

هٌػا ؿػجٔادر زؾػع المػِوػة بفػػط واشػع ًػٍ ان ثٙػع  إلٌّػا ثٙعمػة 
 
طوٌٍِا وثظبػى با
خوػػ
 
اء اشجٗػػاؿ دِوُ بمّوػػَ ان الػػػوح الفػػػِػن المؾػػببة للمػػػض ٚػػع ؿػػاومت َِّمػػة ا

مّػػن:"خم ٚالػت ًػغى 
 
ِلَ االِجػػاؼ الػؿػمُ بٌػا طػاؿ اشجٗػاؿ دِوػُ ٚبػٞ ان ثجػػؾ اال
ٌِػا اإللػي الَّػّم 
 
ٖٜار:مػشبػا ا
 
ما  طٍهؾٍ مورػؼ اال
 
الػوح)الفػِػن( الجُ ٝاهت مٌّا ا
ها ِبػػػعؾ!  الػػػغي ًِػػػػد قػػػّايّن المػض بظجػػػان ًػػػُ بلعؾ وقػػػّبٌا
 
ًػػػم ِبّػػػعؾ وا
ثّػػت 
 
هػػُ ٚلبػٛ ٖػػُ راشػػة شػٍؿ ذلػػٛ الػػغي ا
 
ثّػػت موي ال
 
ذًب إلػػَ المٜػػان الػغي ا
 
ؿػا

 ًػغا 
 
ومػا
 
مّػػ بظجػان خم ا
 
مػ باالشجٗػاؿ بّّػع مّػُ ومػُ ا
 
من ازلي.لٜن لّٞ زالجي ِا

مّػػػػػػ بظجػػػػػان ِّمػػػػػٞ ثٙعمػػػػػة َِّمػػػػػة ٖػػػػػُ شوػػػػػػن ًػػػػػغى 
 
اإللػػػػػي إلػػػػػَ رؿػػػػػٍلي ٚػػػػػا ا:دع ا
قػػّاء
 
الن بّومػػا ًػػغى اال
 
ٖٜػػار  الجػػُ الػػػوح.وا

 
مػػُ الػػػوح ٚػػع ٚػػا  بّملٌػػا طٍهؾػػٍ مورػػؼ اال
ان ٖػػػُ ذِػػػػ قػػػعِع خم ٚػػػا   مّػػػػ بظجػػػان ٖػػػُ اهجَػػػارى مػػػُ زّفػػػي ٝو

 
)شػػػعخت( ٝان ا
ٖٜػػػار وًػػػغى الػػػػوح  وبجٙعمػػػة ٝ

 
مّػػػػ بظجػػػان بّػػػػن ٖػػػُ شوػػػػن طٍهؾػػػٍ مورػػػؼ اال

 
ِّلػػػن ا
االشجٗاؿ بّّع دِوُ هّابة ِػوٌم خم ذًبػت الػػوح ٖػُ ًػعوء إلػَ المٜػان الػغي ثصػب 

 
 
ٖٜػػار"بػػا

 
.بػػا قػػٛ ٝاهػػت الجماخّػػٞ اإللٌّػػة ثؾػػجظع  مػػن (0)وامػ مػػن طٍهؾػػٍ مورػػؼ اال

لػػّب 
 
ازػػٞ إطاٖػػة الػػػوح الفػػػِػن ومن ًػػغا الموًلػػ٘ ِمٜػػن ان هٌٗػػم لمػػاذا ِوػػعما ا
موصٍثػػػب الدالػػح)
 
ػػٍن الممػػػػي ا ٚبػػػٞ المػػػّاد( بجٙػػّس مػػػ لم ٖػػػُ  0571-0912الِٗػ

ؿواهي بّح إلّي ثٍقػاثا ملٛ مّجاهُ ثمداؿ اإللٌة ِ
 
 .(5)فجار لجفّٗي من مػهيا

                                                 1(John A. Wilson, “The Legend Of The Possessed Princess”, In: 
ANET,(Princeton,1966),PP29-30. 

ؿػػػػػػػػػػػػػا  ثمػػػػػػػػػػػػػٍز ع الٍاشػػػػػػػػػػػػػع ِلػػػػػػػػػػػػػُ ( ٖاهػػػػػػػػػػػػػٞ ِبػػػػػػػػػػػػػ5
 
 )بٔػػػػػػػػػػػػػعاد:دار الفػػػػػػػػػػػػػ ون الدٙاّٖػػػػػػػػػػػػػة غفػػػػػػػػػػػػػجار وما
لَ الجٍرا ؛ٖاهٞ ِبع الٍاشع ِلُ 17( ص0037الّامة  لٍاح ؿٍمػ اإ

 
 )بٔػعاد:دار الفػ ون الدٙاّٖػة من ا
 .000( ص0030الّامة 
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     )رغمؾّؽ الداهُ(                                                   
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 )اللي طٍهؾٍ(

 
وثجصعث بػدِة ِن يٍٙس هٗغت من ٚبٞ يبّب ؿاشػ مػن ازػٞ يػػد روح 
 ُٖ الػوك ّٝػٕ اؿػجعِت ؿػّعن ثػعَِ طاِّػت وًػُ 

 
قػِػن من زؾع المػِن.إذ هٙػا
مّػػػات الم
 
مػػػِات يبّبػػا ؿػػاشػا لّػػاج زوزٌػػا ٖلم ثرػػع اشػػغؽ وامٌػػػ مػػن إشػػع، اال

س.ٖصوػ هبامٍن ٚبّٞ المؾاء ومّي 
 
مػاض الػا
 
يبّب ؿاشػ ِعَِ هبامٍن ُٖ ِاج ا

ػَ  طػػ ؿػلة ملّ ػة بالّٙػاّٚػ الازمػة للٚػ
 
ثابّان ِصمٞ اشعًما ٝػجابا اؿػٍد وِصمٞ اال

ٖػػػة والػيبػػػػة مػػػُ ٝمّػػػة مػػػن الًػػػّن لّمػػػٞ الجماخّػػػٞ المػػػّٔػن وبّن الوباثػػػات الرا
طػػػ اؿػػٍد.وما ان شوػػػ الًبّػػب وهَػػػ إلػػَ المػػػِن 

 
ٚمفػػة ومػػعاد اشمػ وا
 
وبّػػن اال

هَػػػػن واشػػػعن وثّػػػػؼ ِلػػػَ المػض شجػػػَ ٚػػػاؿ ان روشػػػا طبّدػػػة ثٙممػػػت ؿػػػارو زوج 
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طاِّت وًػػػغى الػػػػوح ثػػػؼور المػػػػِن لّا.ٖٜٗػػػػ ٚلػػػّا وثوػػػاوؿ بّػػػن الًػػػّن ومؼزػػػي 
ٚػٍ،
 
ّة من ا ػَ المعوهػة ٖػُ ٝػجابػي.ولما  ببّن الصفا ـ ولوُ ٝػن وثا ِلٌّا ٚر الٚػ

رواح الظبّدػػػة ًػػػُ وهػػػُ زؾػػػم المػػػػِن ثصػػػت شماِػػػة 
 
هرػػػُ الًػػػػؽ لًػػػػد اال
 
ٝاهػػػت ا

ّٝػعا بػان 
 
خػى ٖػُ المّبػٍدات خم زاد ٍٚلػي ثا
 
لٌة لغلٛ ٚاؿ هبامٍن ان لّملي اخػ ٝػا
ث
اال

لٌػػة ٚػػا ا ان اخػػػ الؾػػصػ ٖػػُ ِػػّن 
ث
ِوػػاء ؿػػارو ثصػػت شماِػػة اال
 
وهػػُ ٝػػٞ ِوػػٍ مػػن ا
خػ الؾػػصػ ٖػػُ ِػػّن المّبػػٍد المػػػِن الّموػػَ هػػا
 
الّموَ.ثلػػٛ الّػػّن  /اثػػٍ (ثمٍ)زس ٝػػا

خػػ هٗؾػي 
 
قػّجٌا.وان اخػػ الؾػصػ ٖػُ ِػّن المػػِن الّؾػػ، ًػٍ اال

 
الجُ ثظجػؽ الَا  ا

ُٖ ِّن شٍرس الّؾػ، ثلٛ الّّن الجػُ ثبّػع ٝػٞ قػُء.ٖلما لػم ِصمػٞ ِلػَ الفػٗاء 
ِواء ؿػار 
 
و الػي بغاثي ٖغراِػي المًلٍب ٚاؿ هبامٍن للػوح الظبّدة:ان ٝٞ ِوٍ من ا

ؿػواهي ؿػّٕ ٚايُ ولصمػي 
 
بجػي الي وا اوزِػػِؽ ًُ اِؼِؽ وان رزلي ًُ هٗجّؽ وٚر

ػػاء وخعِّػػي ولػػعا المّبػػٍد ؿػػلٛ  لػػابّي خّػػابّن زٚر
 
لٌة وا
ث
رواح اال
 
وِعِػػي روشػػان مػػن ا

مػػػٍن وٌٍػػػػى ٌٍػػػػ المّبػػػٍد ؿػػػّبٍ ومّعثػػػي مّػػػعن المّبػػػٍد 
 
وٖظغِػػػي رِفػػػجا المّبػػػٍد ا
ٚػػػػػٍ،  هٍ وًٜػػػػػغا.واهجٌَ بػػػػػان زّػػػػػٞ ٝػػػػػٞ

 
ِوػػػػػاء المػػػػػػِن إلٌػػػػػا مػػػػػن ا
 
ِوػػػػػٍ مػػػػػن ا

لٌة وٚاؿ اهي ِّالذ بٜٞ الّلٍ  المّػوٖة ُٖ معِوة ِّن قمؽ.ولما لم ِٗلس ًػغا 
ث
اال

ػاج الػػوح  ٚاؿ ان ؿارو ًٍ ِّن المّبٍد رع ٖػُ زؾػم إهؾػان ٝٞ ذلػٛ ٚمػع ّٖػي إِز
ربػُ مػات وٖػُ ٝػٞ 
 
ّػة ا الفػِػن ويػدًا من زؾع المػِن.وٚػع ثػا هبػامٍن ًػغى الٚػ

رواح الفػػػِػن مػػن 
 
س ؿػارو وٚػػاؿ إذا مػػا اٚبػٞ اللّػػٞ ٖؾػٍؼ ثّرػػؼ اال

 
مػػػر ٝػػن ثصػػت را

ِلػَ إلصػػاؽ الوػػػر برؾػم المػػػِن الن الػػػوح الفػػِػن ؿػػجٗٙع ٍٚثٌػػا مػا دامػػت الٜػػػن 
باّٚػػػة ٖػػػُ مصلٌا.وٚػػػع اهمػػػػؼ هبػػػامٍن مػػػن بّػػػت المػِن واٚبػػػٞ المػػػباح بّػػػع لّلػػػة 
ػاؼ)هؼؼ  رػة اهجٌػت بِػ شاما مِؼ
 
اهٗػُ( ٓؼِػػ وإؿػٌاؿ.ٖلما ِلػم ٚاؿَ ٌّٖا المػِن ا

الًبّب بغلٛ ٓوب وٚاؿ:ان الػوح الفػػِػن قػعِعن المٙاومػة للؾػصػ.ومُ ان ًػغى 
طػ، ٖاؿػػجظػج 
 
ػَ ا مّا ػي ٖابػع مػػن ثػاون ٚر
 
س المػػِن وثمؾػػٜت با
 
ػت را الػػوح ثٝػ

لٌػة ٖان 
ث
ِجٌػا اال
 
طػػ، زػاء ٌّٖا:"ثّػالٍا شػاال ا
 
ّػة ا ثمداال لّٔػا من ؿلجي وثا ِلّػي ٚر
لٌػػة اإللػػي رع م

ث
ًملجمػػٍى مػػات ال مصالػػة" وًٍ ِٙمػػع بػػغلٛ بػػان ِرّػػٞ اال

 
لم وإذا ا
 
جػػا

هػػي اإللػػي 
 
ثّجٙػػع بصّٙٙػػة ٍٚلػػي ٖجصوػػػ الٜػجػػب الؾػػصػِة إلهٙػػاذ المػػػِن ٍوػػا مػػوٌم با
رع وبٌػػػغى الًػِٙػػػة ِجؾػػػػب المػػػػض مػػػن المػػػػِن إلػػػَ الجمدػػػاؿ المػػػّٔػ.ولٜن ًػػػغى 
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ِوا
 
طػ، ِن يػؽ ِاج (0)المصاولة ٚع ٖفلت ا

 
ؿصػِة ثوٗػغ مػن .وثجصعث همٍص ا

ن ِاٚػ:"إهٌػا طالػة 
 
 ِن ِاج ؿصػي من ازٞ امػػا
 
ازٞ الّاج ُٖٗ بػدِة بػلّن هٙػا

طػغ 
 
ن الّاٚػ وٍِٜن ِازٌػا ِلػَ الوصػٍ الجػالُ:بظػ ٖػزٌػا بالػعو  وال ثرّلٌػا ثا

 
بالمػا

مػػػا مٍٜهػػػات الّػػػػاج 
 
ي الّٙم(".ا
 
ًٌِػػػا ِازػػػػا لّٜٗػػػي)ا
 
اشلّلٌا)اشلّػػػٞ زوزٌػػػا( خم ا
م-ٖٜاهت:"مػوخ ِػا "زّ-ٝٝػ

 
ربّػة ا
 
ٞ ُٖ ا طػػ .(5)ة ِغبة...ًِبض وِٝ 

 
وًوػاؾ يٙػؽ ا
ن الػآبػة ٖػُ الصمػٞ 
 
ن الّػاٚػ ِلػَ الصمػٞ وِجوػمن زلػٍس المػػا
 
 ِوػي ِؾػاِع المػػا
 
هٙػا

ت 
 
مػاء ٖػٍؽ بظػار مػؼِذ مػن الؼِت والبظٍر والجمػ والرّػة ٖإذا ثّٙػا ُٖ وهُ ٖٚػ
ما إ
 
 ّّٖجٙع من الػوا س الوازمة ِن ًغا الظلّى ٖجّع ٚادرن ِلَ الصمٞ؛ا
 
ذا لم ثجّٙا
ن بمػػا ِموٌّػػا مػػن الصمػػٞ
 
ومػػن الًػػػؽ .(5)إن را صػػة المػػؼِذ شبؾػػت داطػػٞ زؾػػع المػػػا

و المػػصة مػػن ِوػػٍ المػػػِن إلػػَ ِوػػٍ 
 
 ِػػن هٙػػٞ المػػػض ا
 
الؾػػصػِة ٖػػُ الّػػاج هٙػػػا

مػػػػػػ قػػػػػاًعهاى وان ٝاهػػػػػت ًوػػػػػاؾ ٖػػػػػػوؽ بؾػػػػػًّة ٖػػػػػُ وادي 
 
شّػػػػػٍان وبػػػػػالّٜؽ.وًٍ ا
ؿػػػّاٖوؿػػػولٙاى  الػاٖػػػعِن

 
 ِوػػػي الشٙػػػا ِوػػػع وٖلؾًّن ٔػ، المػػػ ّمػػػا بّػػػع ٖػػػُ ا

 
 وؿػػػوٙػا
ذن المٜػٗػػٍؼ 
 
مدلػػة هٙػػٞ المػػػض ان ثٍهػػُ ِػػّن طوؼِػػػ ٖػػُ ا
 
الٙبا ػػٞ البعا ّػػة.ومن ا
ًبت للبصػػح ِن)ًػػغا( الػػغي ِوبٔػػُ ذإلِػػادن البمػػػ إلّػػي مػػُ ثػػاون ًػػغى الجٍِّػػغن:"

زػػػاء ِؾػػػجبعؿ 
 
وهػػّي مصػػٞ)ذاؾ( الؿػػػجبعاؿ الػػم ٖػػػادح" ومن المٗجػػػض ان ًػػػغا اال

س  ِػػّن الظوؼِػػػ وًػػُ
 
طػ،:"دلػػٛ همػػٕ الػػػا
 
مدلػػة اال
 
ؿػػلّمة بّّن الٜػّٗػػٕ.ومن اال

س 
 
س المػػػػػػِن إلػػػػػَ را
 
لػػػػػم مػػػػػن را
 
س ؿػػػػػمٛ مٙلػػػػػُ ٖػػػػػُ الؼِت.لوٙػػػػػٞ اال
 
لم بػػػػػػا
 
المجػػػػػا
  ِلػػػَ .(9)الؾػػمٛ"

 
وهّػػػؼ إن الممػػػػٍِن الٙػػعماء مارؿػػٍا يٍٙؿػػػا ؿػػصػِة ثؾػػاِع اال
ن الصامٞ ٚابلجان ثمدان اإلرقاد الصارس ا
 
لغي ثٙعمػي الٍالدن إذ ثٍٙ  بمؾاِعن المػا
شت)هٗجّؽ( وًمػػػػا ث دِػػػػان مّػػػػا يٙػػػػؽ -وقػػػػّٙٙجٌا هبػػػػت /اِؼِؽالػػػػػبجّن اوؿػػػػت

خوػػاء ثٙػػػع لػػٗاٚات ممػػوٍِة مػػػن 
 
خوػػاء والدن الًٗػػٞ وُٖ ًػػػغى اال
 
الؾػػامة والفػػٗاء ا

رواح الفػِػن.وثػؿػػػم دا ػػػػن شامّػػػة 
 
الّاج ثوصػػػت ٓالبػػػا ِلػػػَ قػػػٜٞ ٝػٗػػػٍؼ لًػد اال
  وّٖما بّع شٍؿ االبن
 
 .(2)طاؿ هٍمي ذات رمٍز ؿصػِة شٍؿ اال

بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػاِوة ص93-91( ٝماؿ الًب الممػي ص0                                                 
 
 .79-75؛ا

بٍ رشمة الؾصػ ِوع الٗػ 5
 
 .71اِوة ص( ا
 .57( روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص5
 .90( ٓلٍّهرُ الًب ص9
 .53( روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص2
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ؿػػّا المػػؾػى ٖػػُ 
 
 ِػػن الًػػب الؾػػصػي وِن ٍٝهػػي قػػا ّا إلػػَ زاهػػب  ا
 
هٙػػػا

الًػػػػب الّلمُ وثفػػػػّػ رؿػػػػالة إلػػػػَ ًػػػػغى الصّٙٙػػػػة وًُ مػؿػػػػلة مػػػػن الملػػػػٛ الصّدػػػػُ 
مؾػػػّؽ  0551-0571ّلُ الدالػػػح)قػػػاثٍط ػػػٍن الممػػػػي ِر ٚبػػػٞ المػػػّاد( إلػػػَ الِٗػ

طجي ماقفاهٍززي)
 
(]ثلٌٗ Maššananuzziالداهُ ًِلب ٌّٖا يبّب ممػي ِؾاِع ا
يٗػػاؿ ِلمػػا ان Matanaziٖػػُ الممػػػي)

 
( زوزػػة ملػػٛ موًٙػػة هٌػػػ قػػّظا[ ٖػػُ إهرػػاب ا
طُ)بظمػٍص( مػا 
 
مؾّؽ ًٍ:"ًٜغا إلَ ا ان زٍاب ِر ا ٚع ثراوز الظمؾّن ٝو ِمًػ
طػػُ ان ِػؿػػٞ لػػُ رزػػا ِّػػػؼ ثصوػػّػ 
 
طجػػي ماثاهازي:بإمٜػػان ا
 
طػػُ لػػُ شػػٍؿ ا
 
ٝػجبػػي ا

يٗاؿ ًغا ما 
 
دوِة لٌا لُٜ ثورب اال
 
طُ اهَػ:ماثاهػازي اال

 
ٍٚؿ( إلَ ا
 
طُ.لغا )ا
 
ٝػجبي ا
ػػا ) طػػُ والجػػُ الملػػٛ ِّػػػؼ ِمًػ
 
طػػت ا
 
و إهٌػػا بّمػػػ)21ا

 
( ِامػػا...وال اشػػع 71( ِامػػا ا

دوِػػة لجمٜوٌػػا مػػن اإلهراب شؾػػوا الػػي الفػػمؽ والػػي الّالػػٗة ٚػػػع 
 
ِؾػػجًُّ ِمػػٞ اال

رؿػٞ ٝػاًن طبّػػ ٖػُ 
 
طػٍؾ ؿا
 
ها الملٛ ا
 
وامػ موٗغن وثرب...وا
 
م وًُ ا مًػ
 
ًٍِّن ا
يٗػػاؿ..."ال

 
دلػػة ِػػن وزػػٍد (0)جّػػؼِم ويبّػػب طبّػػػ لمؾػػاِعثٌا إلهرػػاب اال
 
.وثفػػّػ اال
يٍٙس مجوٍِة مٍرؿت من ٚبٞ الصّدّّن ُٖ الفٗاء ُٖٗ يٙؽ ؿصػي ِمارس من 
ازػػػٞ مصاربػػػة الّرػػػؼ الروؾػػػُ والرػػػبن ٖػػػُ ان واشع وًػػػغا مػػػا ِرػػػب ان هٌٗمػػػي مػػػن 
مصلػي اِووػاراس ٖػُ  يٙؽ ِػمُ إلَ يػد اإللي اِوواراس ُٖ قٜلي المظوح لُٜ ِصٞ
ربّػة 
 
هاشُ وممارؿة الًٙػٍس يّلػة ا
 
قٜٞ الي الػزٍلة.وِرػي ُٖ الًٙؽ ثٙعِم اال

لػٍان وطّػٍط مػن 
 
ٍع اال ِا  مجٍالّة.وِرب ان ٍِٜن ًوػاؾ ٚمػاش مػن المػٍؼ المجوػ

 
ا

لػػػػب ودودن وِمػػػػاّٖػ  بّػػػػػن وطبػػػػؼ ومػػػػاِؼ ٝو المػػػػادن هٗؾػػػػٌا وقػػػػّّػ واواٍن لػػػػّٔػن ٝو
ِػػػعي المػػػػِن ورزػػػ 
 
اى وِوٙي وٍِهػػػُ ربػػػاط ِلػػػَ ٖػاقػػػي وِدبت مًبٍطػػػة.وثػبى ا

طػػػػ ِلػػػَ هػػػّٗػن يّلػػػة اللّػػػٞ.وُٖ الوٌػػػار ِٗػػػٛ الػبػػػاط 
 
ٍٚؿػػػا ِلػػػَ الًاولػػػة وِدبت ا

لٌػػػة وِظػػػػج مػػػن المعِوػػػة خػػػم ِّػػػٍد إلٌّػػػا وطاؿ طػوزػػػي 
ث
وِجٍؿػػػٞ المػػػػِن إلػػػَ اال

ِػػػا 
 
ربّػػػة ا
 
هاشُ وِؾػػػجٔػؽ ذلػػػٛ ا
 
طػػػػ ِجصػػػعث ِػػػن (5)ودطٍلػػػي ِٙػػػع  اال

 
.ٖػػػُ هػػػك ا
ن بّػػػع ان ممارؿػػػة يٙػػػؽ ؿػػػصػي 

 
و امػػػػا
 
مػػػن ازػػػٞ إِػػػادن الٍٍػػػا ػٕ الروؾػػػّة لػزػػػٞ ا
ذهٌّػػػػػػػػا( بالمػػػػػػػػٍؼ 
 
و ا
 
ذهّػػػػػػػػي)ا
 
و المػِوػػػػػػػػة ا
 
ثٜػػػػػػػػٍن ٚػػػػػػػػع ثًّلت:"ِؾػػػػػػػػع المػػػػػػػػػِن ا

ن 
 
دِػػػػػة يٙػػػػػٍس مظجلٗػػػػػة( ثمؼؽ المػػػػػػا
 
ؿػػػػػٍد.وِػثعي مابػػػػػؽ ؿػػػػػٍداء...)خم بّػػػػػع ثا
 
اال

لمالصُ المملٜة الصّدّة ص0                                                 
 
 .915( ا
قٍرِة والبابلّة ص5

 
داب اال
ث
 .70-71( بٍِّي المؾ ولّة الرؼا ّة ُٖ اال
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و 
 
ؿػػٍد الػػغي ٚػػع ارثػػعاى ا
 
ؿػػٗٞ الٙمػػّك اال
 
ِلػػَ إلػػَ ا
 
الّرػػٍز)الجُ ثوٗػػغ الًٙػػؽ( مػػن ا
ذهٌّػا( ارثعث

 
و ا
 
ذهّػي )ا
 
ؿٍد وثظػػج مػن ا
 
و ؿاٌّٚا الًماؽ)؟( اال
 
ي وثظلُ من ؿاّٚي ا

و موٌػػػػا( الَا  والرمػػػػٍد الجػػػػُ ؿػػػػببٌا 
 
الن اطػػػػػج موػػػػي)ا
 
ها ا
 
شفػػػػٍ المػػػػٍؼ وثٍٙؿ:ا

ػػػػػُ  هػػػػػصَ مَلػػػػم زامػػػػػع.إهوُ اطػػػػػج اإلخم خػػػػػم ثٖػ
 
الػزؽ والػػػػغي بؾػػػػػبب الػػػػػزؽ ا

و ثػثػػعٌِا وثوػٌّا ٖػػُ مٜػػان
 
واشع".وبّػع ذلػػٛ ثلٙػػُ  المابػؽ الؾػػٍداء الجػُ ِػثػػعٌِا ا

طػػػػ المػػػؽ المػػػػِن ٖػػػُ الوٌػ.وٖػػػُ همػػػٍص 
 
ي قػػػُء ا
 
و ا
 
ؿػػػٍد والًمػػػاؽ ا
 
الٙمػػػّك اال

ن ومٔػؼال ٖػُ ِػع المػػِن خػم 
ث
هػُ مػػا
 
مجّة ثصػت شرػػ خم بّػع ذلٛ:"ا
 
طػ، ثعٖن اال
 
ا

ًِّػػي 
 
ن والمٔػػؼؿ وا
ث
ِمػػػ ثصػػت بٍابة وِوػػعما ِظػػػج مػػن ثصػػت البٍابة اطػػغ موػػي المػػػا
طغت موٛ ا
 
ٍٚؿ لي:لٙع ا
 
ًِّٛ الػزٍلة ولٙع يػشػت ِػن هٗؾػٛ ٍٚؿا وا

 
هٍخة وا
 
ال

ن الّرػػٍز 
 
ن مػِوػة ٖػان المػػا
 
ن وثرلّػت بًبّّػة الػزػٞ".وُٖ شالػػة المػػا
 
يبّّػة المػا

ثٙػػػػبن بٙػهػػػػػُ بٙػػػػػػن مظمػػػػػبة وثٍٙؿ:"ِػػػػػا الػػػػػي الفمؽ ؿػػػػػّعي ٝما ان ًػػػػػغى البٙػػػػػػن 
 الصَّػػػػن 
 
مظمػػػبة ازّٞ ًػػػغى المػِوػػػة مظمػػػبة وًػػػُ ٖػػػُ شَّػػػػن طمػػػّبة وثمػػػا

ازّػػػػػػػٞ ًػػػػػػػغى المػِوػػػػػػػة مظمػػػػػػػبة ازّلٌا ثمػػػػػػػا بّجٌػػػػػػػا بػػػػػػػالبوّن بػػػػػػػالّرٍؿ والبٙػ 
ػػُ ثماخّػػٞ  زّػػاؿ مجّاٚبػػة".خم ثٖػ
 
شٗػػاد ِجواؿػػلٍن ٖػػُ ا
 
شٗػػاد اال
 
شٗػػاد وا
 
والبوات واال

قظاص ٚع زّلٍا ًػغا الفػظك 
 
ِما ا
 
و ٌٍٖٚا وثٍٙؿ:"ا
 
من الفمُ وقصم الفان ٍٖٚي ا

قػظا
 
ِمػا ا
 
الن ًّٜلػّن ؿػصػِّن" خم ثصًمٌمػا وثٍٙؿ:"ا
 
قػػار هرؾا ٖاها اشمٞ ا

 
ص ا
طػػػ مػػن يٙػػؽ 
 
و زّلًٍػػا( هرؾػػا ٖلّجصًمػػٍا  بػػوٗؽ الًػِٙػػة".وًواؾ مدػػٞ ا

 
زّلػػٍى)ا

طٍذ مػػػن يٙػػػؽ هػػػع الًػػػاٍِن ٖػػػُ المّؾٜػ:"ِصوػػػػون شمػػػارا 
 
الوػػػصّة الٗادِػػػة مػػػا

وّٚػػػت بٌػػػغا البلػػػع 
 
هػػػت ِػػػا ربػػػُ ٚػػػع ا
 
ِؾػػػٍٍٚهي باثرػػػاى بلػػػع الّػػػعو وِجٜلمػػػٍن باالثُ:ا
ّػػي وِوٙلػػ .وِجصػػعث (0)ي إلػػَ بلػػع الّػػعو"ومّؾػػٜػى قػػػا ولٜن ازّػػٞ ًػػغا الصمػػار ِٖػ

هػػػػك يٍِػػػػٞ ومؾػػػػٌب إلػػػػَ يٙػػػػؽ هٗػػػػغ مػػػػن ازػػػػٞ ان ِػػػػجم قػػػػٗاء الملػػػػٛ مٍرؿػػػػّلؽ 
هػا اؿجٗؾػػت 
 
ة اإللي المؾ ٍؿ ِن مػػض الملٛ:"ا  الًٙؽ بمصاولة مّٖػ

 
الداهُ وِبعا

( ٖٙػػع ٝػػان ِّػػػؼ اإللػػي Manuzziyaبٍاؿػػًة الٍشُ الػػي الّالػػٗة لمعِوػػة ماهٍززِػػا)
ثٜػؼ ِلػَ ٖٜػػن البػعِٞ الصّػٍاهُ إذ ٝػان ِلػَ الملػٛ المؾ ٍؿ" وِبع وان الًٙػؽ ِػ 

ان ِػؿػػػػػػػٞ إلػػػػػػػَ اإللػػػػػػػي الٔاهػػػػػػػب خػػػػػػػٍر بػػػػػػػعِٞ ِػػػػػػػجم إشػاٚػػػػػػػي ٖػػػػػػػُ الوػػػػػػػار مُ يّػػػػػػػٍر 
( وٚػع ثػم Kummanniوشمان وِرب إرؿاؿ الدٍر إلػَ مّبػع ٖػُ ارض ٍٝممػاهوُ)
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ِػا  ُٖٗ 
 
ثؼِّن الدٍر البعِٞ :"وقمؾُ وهُ ِعى ِلّي" وٚع اؿجٔػؽ الًٙؽ ِعن ا

وؿ
 
الغي ِػجم ّٖػي ثػؼِّن الدػٍر البػعِٞ ِلػَ الملػٛ ان ِؾػجصم بّع ان ٚوػَ  الٍّ  اال

ن" وُٖ المباح ِؾجصم الملٛ وِوُ ِعى ِلَ 
 
ي( امػا
 
لّلجي الؾابٙة وشعى:"ولم ِػ )ا

لًٍٙؿػػُ ٖػػُ وٚػػت ٝػػان 
 
ِػػا  ِؾػػجمػ الملػػٛ باالٓجؾػػاؿ ا
 
الدػػٍر البعِٞ ولمػػعن ؿػػبّة ا

طػػغون الدػػٍر البػػعِٞ إلػػَ معِوػػة ٍٝممػػاهوُ  و
 
ثباِػػي ِا
 
ٖػػُ الّػػٍ  الدػػامن ِٙػػٍ  بػػإشػاؽ ا

هػػٍاع مظجلٗػػة مػػن الًٍّر الصمان مػػُ الدػػٍر البػػعِٞ ِّٙب ذلػػٛ ثٙػػعِم الٙػػػابّن 
 
ا

خواء الًٙؽ ٝغلٛ ٝاٖة 
 
لٌة ومن خم اطغ ٝاٖة المابؽ الجُ ٝان ِػثعٌِا الملٛ ا

ث
لا

دوات الجػػُ اؿػػجظعمٌا الملػػٛ ٖػػُ الّػػٍ  الػػغي 
 
قػػّاء الجػػُ اؿػػجّملٌا والمابؽ واال
 
اال
لػػّب بػػي
 
بػػالمػض وبا قػػٛ ِػػجم الػػجظلك موٌػػا:"]الٍّ  الػػغي[ وهػػّت ّٖي]ِػػعي[  ا
غلِٛلػػَ الدػػٍر ال رؿػػلٍى[ ٝو

 
هػػا  بػػعِٞ ُٖ ذلػػٛ ]الّػػٍ  ًػػم ا

 
مابػػؽ المػاؿػػّم]الجُ ا
خػػػػػػػػػػٍاب 
 
لبؾػػػػػػػػػػجٌا[ ٖػػػػػػػػػػُ ذلػػػػػػػػػػٛ الّػػػػػػػػػػٍ  ًم ّٖمػػػػػػػػػػا بّػػػػػػػػػػع زمًٍّػػػػػػػػػػا مّػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػُ اال
شغِة مُ]...[وزمًٍّػػػػػػػػػػا وشملًٍػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػُ ِػػػػػػػػػػعن 

 
الػؿػػػػػػػػػػمّة والصؼا  والظورػ واال
هػػا ٝوػػت الٗػس 

 
طغوًا بّّعا والمووػػعن الجػػُ ا
 
والٍٙس وزّبػػة الؾػػٌا  والظٍّؿ ا

ٝػػػػػٞ والٍٜب الػػػػػغي ٝوػػػػػت اؿػػػػػجّملي للفػػػػػػب والٗػاش الػػػػػغي ٝوػػػػػت 
 
اؿػػػػػجّملٌا لا

دان ٝاهػت ثرمُ ٝػٞ 
 
اؿجظعمي للوٍ  والًفت الغي ٝوػت اؿػجظعمي للٔؾػٞ ٝٞ ا
ءات مػػا اؿػػجظعمجي قظمػػّا ٝمػػا ٚػػػر مػػن ٚبػػٞ اإللػػي ٖػػُ ًػػغى الٙوػػّة وًٍ اطػػغ الّبػػا
ّػػب  ػػع الًػ الػؿػػمّة والّػبة والظٍّؿ ُٖ ذلػػٛ الّػػٍ  الػػغي زلػػب الػػي الّالػػٗة الِػ
ّػب والّػبػة  والّالٗة الفعِعن ٖالّباءات الػؿمّة الجػُ لبؾػجٌا ٖػُ ذلػٛ الّػٍ  الًػ
الجػػُ وٚٗػػت ٌّٖػػا ٖػػُ ذلػػٛ الّػػٍ  وًم اطػػغوا ًػػغى المابػػؽ الػؿػػمّة وثلػػٛ الّػبػػة 
 ٍ ِوػػػا".وِبعو ان الًٙػػػؽ ِوجٌػػػُ بجرٌّػػػؼ خػػػ
 
ِوػػػاا

 
.ِفػػػّػ (0)ر بػػػعِٞ خػػػان وِػػػجم إشػاٚػػػي ا
هٗػا إلػَ زملػة مػن الصٙػا ٘ البػع مػن ثٍهػّصٌا ولّٞ مػن ابػػز مػا 

 
الًٙؽ المٍلٍؼ ا

مػ ِفابي لما وزعهاى 
 
 البعِٞ الصٍّاهُ ًٍ ا
 
ِمٜن ان ِٙاؿ ان الًٙؽ ِػثٜؼ ِلَ مبعا

ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن مػػُ ٖػػارؽ مٌػػم ٖالبػػعِٞ الصّػػٍاهُ ٖػػُ وادي الػاٖعِن ٌِػػعؼ ٖػػُ 
ؿاس إلَ طعاع الفًّان الغي ثلبؽ برؾع المػػِن وان ذبصػي ِػمػؼ إلػَ ا
 
لعرزة اال

طّػ ان الوصّة وًٍ الفظك المماب ٚع مات ٝغلٛ لُٜ ِجم ثٍّٖػ بػعِٞ 
 
إٚواع اال

ِمٜن للػوح الفػِػن ان ثوجٙٞ للّّـ ّٖػي ُٖ هٗػؽ الٍٚػت ِمدػٞ البػعِٞ الصّػٍاهُ 

لمالصُ المملٜة الصّدّة ص0                                                 
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لٌة لُٜ ثٔٗػ ذهٍب الفظك 
ث
ؿػّا المػٔػ، ّٖبػعو ٚػباها ِٙع  إلَ اال

 
ما ُٖ ا
 
المػِن.ا

ان الٌػػػعؼ مػػػن الصّػػػٍان البػػػعِٞ وًػػػٍ ًوػػػا خػػػٍر ولػػػّؽ زػػػعي ًٍ هٙػػػٞ المػػػػض إلّػػػي 
مػ ٌٖػُ ثٍهػس ان 
 
مباقػن وثٜفٕ ِبارن ان الملٛ الصّدُ وهػُ ِػعى ِلػَ الدػٍر اال
الٌعؼ من الّملّػة هٙػٞ المػػض ِػن يػِػ٘ ِػع الملػٛ إلػَ الدػٍر وبا قػٛ ان وزػٍد 

طػػػ مػػن وراءًػػا لػػّؽ الدػػٍر مػػُ الًّػػٍر و
ث
الصمػػان ٖػػُ الًٙػػؽ ِّوػػُ ان ًوػػاؾ ًػػعؼ ا
لٌة.ًػغا 
ث
هصّة المواؿبة الجُ ؿػجٙع  إلػَ اال
 
ٖٙى هٙٞ المػض إلَ الدٍر وإهما ثمدٞ اال

دوات الملػػػػٛ الجػػػػُ 
 
وان اؿػػػػجٜماؿ ٌٖػػػػم الًٙػػػػؽ ِٜفػػػػٕ ان ِملّػػػػة اطػػػػغ مابػػػػؽ وا
و 
 
خوػػػاء إلػػابجي بػػػالمػض ا
 
ثلػػٛ الجػػػُ اؿػػجّملٌا ؿػػػٍاء ثلػػٛ الجػػػُ ٝػػان ِؾػػػجظعمٌا ٖػػُ ا

دِػػة الًٙؽ وهٙلٌػػا إلػػَ مٜػػان بّّػػع داللػػة ِلػػَ ٖٜػػػن هٙػػٞ المػػػض 
 
خوػػاء ثا
 
اؿػػجظعمٌا ا
 مٌّا بّّعا ِن الفظك المػِن.

طػػ، ثوٗػغ مػن ازػٞ قػٗاء المػػِن وثٌػعؼ 
 
دلػة إلػَ وزػٍد يٙػٍس ا
 
ثفّػ اال

ؿػػاس إلػَ اؿجػهػػاء 
 
إلػَ يػػد الػػػوح الفػػِػن ٌٖواؾ يٙػػٍس ٝاهػت ثٌػػعؼ بالعرزػة اال
مػػػػ لمؾػػػواى ٖػػػُ وادي الػاٖػػػعِن وِمٜن ان هرػػػع لػػػي الػػػػوح الفػػػػِػن بػػػ
 
الٙػابّن وًٍ ا

مدّػػػػػٞ ٖػػػػػُ الًٙػػػػػػٍس الممػػػػػػِة الٙعِمػػػػػػة.ٌٖواؾ روح قػػػػػػِػن ثػػػػػػعَِ الػػػػػٍامّؽ ِػػػػػػجم 
اؿجػهػػػا ٌا بًٙػػػؽ طػػػاص وذلػػػٛ بؾػػػٜب ؿػػػا ٞ والجوػػػصّة لٌػػػا بماِؼ وًػػػغى الػػػػوح 
مػاض الظبّدة.وًواؾ الػوح الفػػِػن الجػُ ثػعَِ ثارباثؾؾػّؽ و

 
ًُ الفػِػن ثبّع اال

رهب.وًػػغى الػػػوح 
 
ػػػ اال و ٝذ
 
مػػن المواؿػػب اؿجػهػػا ٌا بًٙػػؽ والجوػػصّة لٌػػا بَبػػُ ا

مػػػاض وإذا ٝاهػػت الجوػػصّة والًٙػػؽ مواؿػػبّن 
 
الفػػػِػن ِرػػب ثروبٌػػا ٌٖػػُ ثؾػػبب اال
 .(0)ٌُٖ ثموس شّان لصّة ولمعن يٍِلة
ؿػػًٍرن ٝػِػػت  النوػػػاهّّنٝػػان للؾػػصػ لػػع، 

 
 ٖػػُ ا
 
دورى ٖػػُ الفػػٗاء إذ هٙػػػا
لٌػة ِماب ًغا الملٛ بم

ث
ؿ اال
 
لٌػة وِؾػا
ث
ػض لػغا ِٙػٍ  الػػب إِػٞ باؿػجعِاء مرلػؽ اال
 ؿبُ مػات ِمن ِؾجًُّ إِراد ِاج لمػض ٝػِت:
ؿ( من
 
 اللًّٕ اِٞ ذو الٗ اد)ِؾا
لٌة
ث
 ]ِعاوي المػِن[ من اال

لٌة من ًِػد المػض
ث
لّؽ من بّن اال
 
 ا

 وًِػد الفًّان؟ ٖلم ِربي]اشع من االلٌة[".

 .711ممعر هٗؾي ص( ال0                                                 
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لٌػػة وشّن  وًوػػا ِّّػػع اإللػػي إِػػٞ الؾػػ اؿ ؿػػبُ
ث
مػػػات من ّٓػػػ ان ِرّبػػي اشػػع مػػن اال
ثٜػٗػٞ زواؿ المػض وِٙجًػُ لٌػغى  ؿػّّمٞ ؿػصػاِّرؼ الرمُّ ِّلن إِٞ اهي بوٗؾي 
 الٔاِة ًّٚة روث:
 "ٖٙاؿ اللًّٕ اِٞ ذو الٗ اد
 موازلٜم إلَ ِا ابوا ٍُِدوا 
 ٚمٍر ممالٜٜم واهاإلَ 
 ؿٍؼ اِمٞ ؿصػا
ٍٝن من ِعاوي المػِن وًِػد
 
 ؿا
 الفًّان..
 
 .ِما
 الػوث الرّع...ِٙػص
 شجَ الوٌاِة".

ان ٝؾػا ُٖ الوك ال ِرّلوا هٌٗم بفٜٞ زّع ما ٚا  بي إِٞ من ِاج ؿػصػي وبّع 
رؿػٞ إلٌػة الفػٗاء قػّجٙة
 
ٍح ٌَِػ إِػٞ وٚػع ا لجصلػ٘ ٖػٍؽ  (Ša'taqat)اهٜؾار ُٖ الل

ٍى بفػػٜٞ م ػػة معِوػػة وبلػػعن إلِرػػاد مظػػػج ِفػػُٗ ٝػِػػت مػػن مػهػػي ولٜػػن الػػوك مفػػ
هٌا اهجمػت ِلَ ولٜن قّجٙة ِصالٌٗا الصٌ وِا ِجّغر ٌٖمي ٝلي. ٝبّػ مم

 
 با
 
مٞ الوبا

 :المٍت
الن
 
هت ِا قّجٙة ا
 
ٌِا المٍت زؿ وا
 
الن ا
 
 "وا

 لّٜن الومػ شلّٗٛ.وٓادرت قّجٙة
 وِلَ ٚمػ ٝػِت زاءت 
 باّٝة وللت ودطلت
 لارطة زاءت مفّا
 ٍٖؽ المعن يارت
 ٍٖؽ الٙػ، يارت ثوفع
 الٙبا ٞ ٍٗػت ِٙمة
ؿي ِلَػِن الم
 
 را
 زلؾت وٓؾلجي من الّػؽ خم 
ٞٝ
 
 وٖجصت قٌّجي لا
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 وبلٍّمي للًّا 
الن
 
الن المٍت زاؿ وقّجٙة ا
 
 وا
 .(0)اهجمػت"

بػػػا قػػػٛ لٌػػػغا الػػػوك ّٚمػػػة ٝبّػػػػن ٖػػػُ دراؿػػػة ٚوػػػّة الًػػػب الؾػػػصػي لػػػع، 
وال ًوػػاؾ إقػػارن إلػػَ اؿػػجظعا  الجّاوِػػغ ٖػػُ الّاج ومػػن خػػم اؿػػجظعا  

 
الٜوّاهّّن ٖػػا
ِفػػػاب والٜمػػػا
 
مػ الػػػغي ِؾػػػمس لوػػػا باالؿػػػجوجاج ان الٜوّػػػاهّّن ِلػػػَ ٓػػػػار اال
 
دات اال

وا ان وزٍد الجٍِّغن إلَ زاهب الّاج ٝػّٗٞ بؼِادن 
 
الّػاّّٚن والممػِّن الٙعماء را

ٖاِلّجػػػػػػػػي الّازّة.ولػػػػػػػػعِوا بّػػػػػػػػن الفػػػػػػػػٍاًع الًٙؾػػػػػػػػّة بظمػػػػػػػػٍص الؾػػػػػػػػصػ ٖػػػػػػػػُ 
ّٖػَ الؾػامة وًُ ثؾػجوٌن ِػ
 
لٌػة اوٓارِت موٌا هؾظجان لجٍِّغن هػع ِوػة اال

ث
عن ا
ؿًٍرِة لجٙعِم المؾاِعن طاؿ ثاون الجٍِّغن
 
 .(5)مٌمة وثؾجعٌِّا من مؾاٝوٌا اال
شػػػػٍؿ الًٙػػػػٍس الؾػػػػصػِة  (5)الػٌػػػػع الكػػػػعِمان المّلٍمػػػػات المجػػػػٍٖػن ٖػػػػُ 

ٚلّلة وًواؾ إقارن إلَ يٙؽ ربمػا ٝػان ِػؼاوؿ ٖػُ ٖلؾػًّن الٙعِمػة وًٍ الػغي ِػػد 
رامػػُ هّمػػان وًٍ ان ِٙػػٍ
ث
و ؿػػاشػ بالػػعِاء باؿػػم اإللػػي ِلػػَ لؾػػان الٙا ػػع اال

 
  ٝػػاًن ا
.وًوػػاؾ رواِػػة ثػػػد ٖػػُ ؿػػٗػ الجٜػػٍِن (9)وِمػػػر ِػػعى ٖػػٍؽ مٍهػػُ المػػػض ّٖجم الفػػٗاء

ػػٍن ممػػػ ؿػػارن زوزػػة إبػػػاًّم  طػػغ ِٖػ
 
 ٌّٖػػا ّٝػٕ ِا
 
الظػاص برماِػػة البصػػػ المّػػت هٙػػػا

بالٍٙن وِومٌا إلَ شػِمػي وًوػا ًِلػب إبػػاًّم مػن هللا المؾػاِعن لػغا ٖػُ ثلػٛ اللّلػة 
ر 
 
ًػٞ ا

 
ٍن الممػػي بالباء وروشػا قػػِػن لرمّػُ ا لابت الِٗػ

 
ِلَ روشا ا
 
ؿٞ الػب اال

م اهي بُٙ مٌّا معن ؿوجّن إال اهػي لػم ِجمػٞ  بّجي ٖلم ِؾجًُ ان ِٙجػب من ؿارن ٓر

 ( اهَػ ًغا الوك ُٖ:0                                                 
H.L.Ginsberg,"The Legend of King Keret",In:ANET,(Pernston,1966),P.148; 

هػػػػػّؽ ٖػِصػػػػػة 
 
دب الؾػػػػػامُا

 
ؿػػػػػاطّػ مػػػػػن ال

 
-510( ص0010 )بّػػػػػػوت:دار الوٌػػػػػار للوفػػػػػػ مالشػػػػػم وا
ؿػػػػػػػػايّػ مػػػػػػػػن اوٓارِػػػػػػػػت ص515
 
همػػػػػػػػٍص مػػػػػػػػػن ِلػػػػػػػػُ ابػػػػػػػػٍ ِؾػػػػػػػػاؼ ؛500-531؛ٖػِصػػػػػػػػة ماشم وا

ػػػػت  ؛ًٍؾ موًّػػػػٕ المظّلػػػػة البفػػػػػِة 030-010( ص0033 )دمف٘:موفػػػػٍرات وزارن الدٙاٖػػػػة اوؽاِر
ٍٝان العِاهة الٜوّاهّة ص015ص  .015-010؛ٍٝبػ ٝو
ٍٝان العِاهة الٜوّاهّة ص5  .15( ٍٝبػ ٝو
( هٗػػعت دراؿػػة ؿػػابٙة مػػن ٚبػػٞ الباشػػح ّٖمػػا ِظػػك الًٙػػٍس الؾػػصػِة ٖػػُ الٜػجابػػات الٌٍّدِػػة والمؾػػّصّة 5
ا ُٖ الّاج صُٖ:ِصّػػَ الًٍٙ دلػة زعِػعن 113-111س الؾصػِة ودوًر

 
ِّػع الوَػػ ٌّٖػا وثػم إهػاٖة ا
 
.خم ا

ِػػن ممارؿػػات ؿػػػصػِة ٖػػُ الٜػجابػػات الٌٍّدِػػػة والمؾػػّصّة ُٖ:ِصّػػَ ِاٚػػة الؾػػػصػ بالًػػب ٖػػُ الصوػػػارات 
 .01-05الٙعِمة ص
 .00: 2( الملٍؾ الداهُ 9



294 
 

زلي وان ِوُ ِعِي ِلَ زؾػمي ولٜن ٚبػٞ 
 
بٌا ِوعًا يلب من إبػاًّم ان ِملُ ال
ٍن ان ِٜػٗػ ِػن ذهبػي الػغي  ارثٜبػي وًػٍ اطػغ ؿػارن زوزػة إبػػاًّم ٝٞ قُء ِلَ الِٗػ

ػػٍن زوزػػة إبػػػاًّم  ِػػاد الِٗػ
 
ي إزػػػاء ا
 
وهػػمٌا إلػػَ شػِمي لػػغ ٚبػػٞ ان ِٙػػٍ  إبػػػاًّم بػػا

إلػػػَ زوزٌػػػا وًوػػػا ِٙػػػٍ  إبػػػػاًّم ٝمػػػا ِٙػػػٍؿ ًٍ:"لػػػلّت ]مػػػن ازلي[...ووهػػػّت ِػػػعي 
ؿي[ ٖػشلت البلٍ، موي ويػد]الػوح[ الفػِػن ]موي[ وِادت لصجي"

 
 .(0)ِلَ]را
  إن
 
ٖوػػٞ اال
 
 ِوٌػػا ٖػػُدلػػة شػػٍؿ ممارؿػػة الًػػب الؾػػصػي ٖػػُ ٖلؾػػًّن ا

 
 هٙػػػا

فا ٍهِػ هازّو الب
 
طغها بػواِاثي ِلَ إهٌا ثمدٞ ٖٜػػن الًػب الػٌع الرعِع،وا

 
 وإذا ما ا

مػػػا  ؿػػػّٞ مػػػن 
 
الفػػػّبُ الػػػغي ٝػػػان ؿػػػا عا ٖػػػُ ٖلؾػػػًّن ٖػػػُ الّمػػػػ الػوماهُ ٖإهوػػػا ا
ن ِػػػػن زػػػػعارن ِػػػػن ثٔلٔػػػػٞ المّجٙػػػػعات الفػػػػّبّة ٖػػػػُ  لعِاهػػػػة االػواِػػػػات الجػػػػُ ثبػػػػًػ
خّػ ٝبّػػػ ٖػػُ المرجمػػُ الٗلؾػػًّوُ 
 
المؾػػّصّة ٖبا قػػٛ ٝػػان الًبّػػب الؾػػاشػ ذا ثػػا

مػاض ٝاٖة داللػة 
 
ٍع ٝان ِفُٗ اال الٙعِم وًواؾ إقارن ذات بّع طاص ثٍٙؿ ان ِؾ
ٍع ِوجٙػػٞ ٖػػُ موًٙػػة الرلّػػٞ ٝلٌػػا ِّلم  ٍع مػػن الًب:"ٝػػان ِؾػػ ِلػػَ ازدًػػار ًػػغا الوػػ
ٍت وِفُٗ ٝٞ مػض وِلة ُٖ الفػّب.ٖغاع ُٖ مرامُ الٌٍّد وِوادي ببفارن الملٜ

وزػػاع 
 
مػاض واال
 
لػّجي ٖػػُ ؿػٍرِا ٝلٌا ٖصمػػٞ إلّػي الوػػاس مػهػاًم المّػػاهّن مػن اال
ِلػػػػػػػَ اطجاٌٖػػػػػػػا والمؾػػػػػػػٍٜهّن بالفػػػػػػػّايّن والممػػػػػػػػوِّن والمفػػػػػػػلٍلّن ٖفػػػػػػػٗاًم 

.وِبعو ان الًبّب الؾاشػ ٝػان ِجمّػؼ بٙػٍن طػاص ثجؾػػب مػن زؾػعى إلػَ (5)زمّّا"
ن ممػابة بوؼِػٕ دمػٍي ثػعَِ زؾع المػِن ثّمٞ ِ

 
 ان امػػا
 
لَ قػٗا ي ُٖٗ هػك هٙػػا

ٍع  بّػهػػػػػػػػاِؽ)ُٖ الاثّوّػػػػػػػػة ورد اؿػػػػػػػػمٌا بمػػػػػػػػّٔة ّٖػوهّٜػػػػػػػػا( لمؾػػػػػػػػت خّػػػػػػػػاب ِؾػػػػػػػػ
ٍع ٚع قّػ بٍٙن  ان ِؾ ن ٚعٖفّٗت ٝو

 
خواء قٗاء المػا
 
.بٞ ُٖ شػاالت (5)طػزت موي ا

ي يٙػػؽ 
 
ان وزػػٍدى ٝػّٗػػٞ بًػػػد الفػػًّان مػػن زؾػػع الوػػصّة شجػػَ وان لػػم ِٙػػم بػػا

 ُٖٗ رواِػة وِبعو إن الؾبب ِٜمن ُٖ طٍؼ الفّايّن من الًبّب الؾػاشػ ؿصػي 
ن ٚػػع ًازمٌا
 
خوػػاء اللّػػٞ من ازػػٞ  )الفػػًّان(ثٙػػٍؿ ان:"ًوػػاؾ امػػػا

 
ِوػػعما طػزػػت ا
المػػاء ولم ِٜػػن بإمٜاهٌػػا ال ان ثصمػػٞ الدّػػاب وال ان ثّػػّـ ٖػػُ بّت وٓالبػػا ِوػػعما 
وٖػػػػػػػُ ربًػػػػػػػت بؾاؿػػػػػػػٞ وؿػػػػػػػٍّر مػػػػػػػن الرلػػػػػػػع شّح ثٙػػػػػػػٕ ِلػػػػػػػَ مٗجػػػػػػػػؽ الًػػػػػػػػؽ 

ؿا219-215( ّٖػ  الومٍص الٜاملة  ص0                                                 
 
ِوا:الفٍؾ اال
 
 .059-055يّػ ص؛اهَػ ا

 .59-55: 9( مجَ 5
ؽ 5  .0: 1؛إهرّٞ هّٙادِمٍس 97-95: 3؛لٍٚا 51-52: 2( مٚػ
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هؼلػػػػػت ٝػدّػػػػػػػا مػػػػػن الممػػػػػػا ب ِلػػػػػػَ 
 
اهػػػػػت ثػمػػػػػػُ الصرػػػػػارن ِلػػػػػػَ الواس وا المٙابػ ٝو

ػػػػػػػػػػػا  قػػػػػػػػػػػٗٙت ِلٌّػػػػػػػػػػػا وِلَ الٗػػػػػػػػػػػٍر ٓادًر
 
ثٌػػػػػػػػػػػا الؾػػػػػػػػػػػّعن مػِم ا
 
اٌٚا وِوػػػػػػػػػػػعما را ٖر

الفػػػًّان وًػب بّّػػػعا ِلػػػَ قػػػٜٞ رزػػػٞ قػػػاب ٚا ا:وِػػػٞ لػػػُ ِػػػا مػػػػِم ومػػػن ابوػػػٛ 
زػػٍد هؾػػاء و.وربمػػا ثفػػّػ الػواِػػة ٖػػُ اٚػػٞ ثٙػػعِػ ِػػن (0)وًٜػػغا قػػّٗت مػػن قػػٙا ٌا"
ِوا!.
 
 مارؿن الًب الؾصػي ا

ومػػن طػػاؿ دراؿػػة همػػٍص الٌّػػع الرعِػػع ِجوػػس ان يػػػؽ الّػػاج الؾػػصػي 
ٝػدػ ّٓػ ان ٝػجبة الٌّػع الرعِػع 
 
الجُ مٍرؿت ٝاهت مصعودن ربما ٝاهت ًواؾ يػؽ ا

وػة ِلػَ مّرػؼات الؾػّع  اٚجمػوا ِلَ بّوٌا الؿّما يػػؽ الّػاج بؾػصػ الٜلمػة للبًػ
م ان المؾّس ولٜن من ّٓ ػ قٛ ٝاهت ًواؾ ممارؿات ؿصػِة مظجلٗة لم ثملوا.ٓر

ٍع لػػػم ِٜػػػن ٖػػػُ شازػػػة إلػػػَ إزػػػػاء يٙػػػٍس مّّوػػػة لًػػػػد  ػػػعون ان ِؾػػػ الاًػػػٍثّّن ِٝ 
  لٜػػن العراؿػػة الٗاشمػػة (5)الفػػّايّن بٞ ٝاهػػت ٝلمػػة موػػي ٝاّٖػػة لًػػػد الفػػّايّن
هازّػػػػٞ ؿػػػػٍاء الٙاهٍهّػػػػة
 
ٍٝػِٗا( ثٜفػػػػٕ ان يٍٙ  لومػػػػٍص اال ؿػػػػا وّٓػػػػػ الٙاهٍهّة)اب

ػػا مػػن ازػػٞ ان ثػػاء   ِعِػػعن ٚػػع مارؿػػٌا الؾػػّع المؾػػّس مػػن ازػػٞ الفػػٗاء ثم ثصًٍِػ
وػػػة ِلػػػَ مّرػػػؼات الؾػػػّع  الجٍزٌػػػات الرعِػػػعن للعِاهػػػة المؾػػػّصّة الواقػػػ ة موٌا البًػ
ػػم الجصػػٍِػ هؾػػجًُّ ان هلمػػؽ مػػن وراءًػػا يٍٙؿػػا ِعِػػعن  المؾػػّس لٜوٌا بػػا قػػٛ ٓر
ػػا بػًز
 
هصػػاء الفػػػؽ الٙػػعِم ولّٞ ا
 
 البػػعِٞ الصٍّاهُ الػػغي ثػػم  مٍرؿػػت ٖػػُ ٝػػٞ ا

 
مبػػعا

دهػػَ لّجصػػٍؿ الّػػاج 
 
 ِوٌػػا ٖػػُ ممارؿػػات الفػػػؽ اال
 
شػػغؼ الًٙػػٍس المّٙػػعن الجػػُ هٙػػػا

مٌم ِلػػَ مٔػػػادرن  بٌػػغى الًػِٙػػة إلػػػَ مرػػػد ٚػػٍن الٜلمػػػة الملٙػػان ِلػػَ الفػػػّايّن لجػػٓػ
و ِوػػعما ِّمػػع الؾػػّع المؾػػّس ٝمػػا ؿػػوػ، إلػػَ 
 
زؾػػع الوػػصّة إلػػَ البػػعِٞ الصّػػٍاهُ.ا
المماب ٖاهي ِٜفٕ ِن يٙػؽ ٚػعِم مػٍرس ربمػا ٖػُ ٖلؾػًّن الٙعِمػة لمؽ الرؼء 
نوِمٜن لػػػّآجي لّػػػجاء  مػػػُ الٜٗػػػػ المؾػػػّصُ.ثػػػم إِػػػادن 

 
هلظػػػك الًػػػػؽ المجبّػػػة  ا
 :(5)بالّاج الؾصػي ُٖ الوٙاط الجالّة

 

 .09( إهرّٞ الًٍٗلة الّػبُ:0                                                 
طػون الجٗؾّػ الجًبُّٙ ص5
ث
 .0030( بارثٍن وا
( ٚؾػػػػػمت يػػػػػػؽ الّػػػػػاج الؾػػػػػصػي ٖػػػػػُ الممػػػػػادر المؾػػػػػّصّة مػػػػػن ٚبػػػػػٞ الباشػػػػػح ٖػػػػػُ دراؿػػػػػجّن ؿػػػػػابٙجّن 5

ػػػػػا ٖػػػػػُ الّػػػػػاج ص اهَػ:ِصّػػَ الًٙػػػػػٍس الؾػػػػػصػِة ؛ِصّػػَ ِاٚػػػػػة الؾػػػػػصػ بالًػػػػػب ٖػػػػػُ 113-115ودوًر
 .09-05الصوارات الٙعِمة ص
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كة اللمؽ 1  .طِػ
و لمػػؽ المػػػ
 
ِن ٌّٖػػا ِّمػػع الًبّػػب الؾػػاشػ إلػػَ لمػػؽ الموًٙػػة الممػػابة ا
ٍع مػػن يػػػد المػض  بفػػٜٞ ِػػا  لّػػجمٜن ؽ إلػػَ ًػػغى المػػٍرن ِػػن ِؾػػ قػػار مػػٚػ
 
وٚػػع ا
ٍع (0)ِوعما ٚاؿ:"ٖمار ٝٞ من بي مػض ِؾارع إلّي لّلمؾي" مدلة ِن ًػغا الوػ
 
.من اال
بػص من ٝػٗػ هاشٍ  الغي هادي الؾػّع المؾػّس يالبػا موػي ان 

 
 رواِة اال
 
من الّاج هٙػا

غلٛ ِوػعما دطػ(5)ِفّٗي الغي بادر إلَ لمؾي ٖفُٗ الػزٞ إلػَ  ٞ الؾػّع المؾػّس.ٝو
شماثػػػي يػِصػػػة الٗػػػػاش ثّػػػاهُ مػػػن الصمػػػَ ٖلمؽ بّػػػت بًػػػػس اشػػػع ثامّػػػغى ٍٖزػػػع 
ٍع مػن (5)ِعًا ٖغًبت ِوٌا الصمَ ِمّػان إلػَ ِؾػ

 
 ٖػُ رواِػة خالدػة ّٝػٕ ِجرػي ا
 
.وهٙػػا
بمػػػػػا
 
ِّوٌما ٖا
 
طّػػػػػ ا
 
ٍع هػػػػٍاشُ (9)ازػػػػٞ ان ِفػػػػٌّٗما ٖلمؽ اال .وِوػػػػعما ٓػػػػادر ِؾػػػػ
لػػم مّٙػػٍد اللؾان)اطػس( وثٍؿػػلٍا لػػٍر وِاد إلػػَ بصّػػػن الرلّٞ اشوػػػ 
 
وا إلّػػي ا

ذهػػػػُ 
 
إلّػػػػي ان ِوػػػػُ ِػػػػعى ِلّػػػػي.ٖاهٗػد بػػػػي بّّػػػػعا ِػػػػن الرمُ ووهػػػػُ إلػػػػبّّي ٖػػػػُ ا
ي اهٗػجس وٖػُ 
 
ُ هَػػى إلػَ الؾػماء وٚاؿ لػي:اٖجس ا الػزٞ خم ثٗػٞ ولمػؽ لؾػاهي وٖر
ذهػػاى واهصلػػت ِٙػػعن لؾػػاهي وثٜلم بًاٚػػة
 
.وِوػػعما ٝػػان ٖػػُ ٚػِػػة (2)الصػػاؿ اهٗجصػػت ا
ٍع بّػػػع بّػػت لّعا ِمػػَ وثٍؿػػػلٍا إلّػػي ان ِوػػػُ ِػػعى ِلّي.ٖامؾػػػٛ ِؾػػ
 
 اشوػػػ إلّػػػي ا

لي:
 
ِمَ واٚجادى إلَ طارج الٙػِة وبّع ان ثٗٞ ُٖ ِّوّي وهُ ِعى ِلّي وؿا

 
ًٞ "اال
قػػرار ِمفػػٍن"ٖجًلُ وٚػػاؿ: "ثػػػ، قػػّ 

 
هٌم ا
 
هاؿػػا ٝػػا
 
ر، ا
 
ٍٖهػػُ ِػػعى خاهّػػة ِلػػَ  "ا
 ٖػػُ رواِػػة ان (7)ِّوّػػي ّٖػػاد لػػصّصا وقػػُٗ مػػن مػهػػي
 
ن ٝاهػػت ٚػػع ؿػػٜوجٌا .وهٙػػػا
 
امػػػا
اهت شػعباء ال ثٙػعر ان ثوجمػػب.ٖلما  مػهػجٌا يّلػػة خمػاهُ ِفػػ ؿػػوة ٝو

 
روح قػػِػن وا

هت ُٖ شػٞ مػن دا ٛ!ووهػُ ِػعى ِلٌّػا ّٖػادت 
 
ن ا
 
ٍع دِاًا وٚاؿ لٌا:ِا امػا ًا ِؾ
ث
را
طػػػ، ثوؾػب إلػػَ الؾػّع المؾػّس ِوػػعما ٝػان يٗػػا (1)مؾػجّٙمة ٖػُ الصػػاؿ
 
.وٖػُ ٚمػة ا
ػػع يػِٙػػة الّمػػٞ الؾػػصػي بٍؿػػاية اللمػػؽ ٖٙػػع ٝػػان ًوػػاؾ رزػػا  ثّٜػػؽ بفػػٜٞ مٝ 

ؽ 0                                                   .01: 5( مٚػ
ؽ 5-0: 3( مجَ 5  .05-05: 2؛لٍٚا 91: 0؛مٚػ
ؽ 02-09: 3( مجَ 5  .50-50: 0؛مٚػ
؛اهَػػػػػ ٝػػػػغلٛ رواِػػػػة مفػػػػابٌة ُٖ:إهرّػػػػٞ 59-50: 51؛اهَػػػػػ رواِػػػػة مفػػػػابٌة ُٖ:مجػػػػَ 51-51: 0( مجػػػػَ 9
 .5: 7 هّٙادِمٍس
ؽ 2  .52-50: 1( مٚػ
ؽ 7  .52-55: 3( مٚػ
 .05-01: 05( لٍٚا 1
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س وق٘ ٚعمي وٚع اطغ الػ ِورػ طفبا 
 
زٞ ِٗٙع الٜػدّػ من الع  شجَ ٝػاد ٍُٖٚ الٗا

ٍع وقػ٘ يػِٙػي بػّن الصفػع المجرمػُ شػٍؿ  ن إلّي الًٗٞ ِؾ ان ما ٝر ِمٍت.وؿِػ
.وٖػُ رواِػة اهػي ذات (0)الػزٞ وما ان لمؽ الػزٞ المرػوشة شجَ قّٗت ِلَ الٍٗر 
ن بًػػػػػػس وٍِشوػػػػػا إلػػػػػَ الٌّٜػػػػػٞ لمػػػػػان الؾػػػػػاِة الدالدػػػػػة بّػػػػػع ِػػػػػٍ  ذًػػػػػب الػؿػػػػػٍال

الٌَػ.وِوػػع بػػاب الٌّٜػػٞ الػػغي ِػػعَِ البػػاب الرمّٞ ٝػػان ِرلػػؽ رزػػٞ ٝؾػػّس موػػغ 
مػى بالمفػػػُ ٚػػػا ا:
 
ٍع "والدثي لػػػغا ِٙػػػٍ  بًػػػػس بمّالرجػػػي ٌٍٖ ِوًػػػ٘ وِػػػا باؿػػػم ِؾػػػ
ـِ  ٚامي "المؾػّس الوالػػػي ٚػػم وامػػ

 
ٖػػعبت الٙػػٍن شػػاال ٖػػُ ! خػػم امؾػػٜي بّػعى الّموػػَ وا
 ِمفػػػُ
 
ّبّي وبػػػعا طػػػػ، ال ِٙػػػٍ  الًبّػػػب الؾػػػاشػ بلمػػػؽ (5)رزلّػػػي ٝو
 
.وٖػػػُ شػػػاالت ا

طّػ بان ٍِٙ  بلمؽ خّاب ذلٛ الًبّب لّفَٗ ٝما ِجوس من 
 
المػِن بٞ ِٜػجُٗ اال

ٍع  ٝػدػ من اخوجػُ ِفػػ ؿػوة وٚع ثٙػعمت إلػَ ِؾػ
 
ن الممابة بوؼؼ دمٍي ال
 
رواِة المػا
هٌا ٝما ثٍٙؿ الػواِة ِلػَ لؾػاهٌا:"ِٜػُٗ ان المػؽ من الظلٕ ولمؾت يػؼ ردا ي 
 
ال

قَٗ".وبالّٗٞ ما ان لمؾت خّابي شجَ قّٗت من مػهٌا
 
 .(5)ولٍ خّابي ال

 
 .ؿصػ النلمة 2

مػػ بًػػد المػػض 
 
ٍع من الّاج ِٜػجٗػُ الًبّػب الؾػاشػ بجٍزّػي ا ُٖ ًغا الو
مػػػػػػػػ شجػػػػػػػَ وان ٝاهػػػػػػػت ًوػػػػػػػاؾ مؾػػػػػػػاٖة بّّػػػػػػػعن بػػػػػػػّن المػػػػػػػػِن ويبّبػػػػػػػي 

 
وٗػػػػػػػغ اال ّق ٖ
اشػ وٍِٙؿ هػػك مؾػػّصُ ورد ِلػػَ لؾػػان الفػػًّان المؾػػبب للمػػػض ان ٝػػٞ مػػا الؾػػ

ٚا  بي من ِمػٞ مٍزػي هػع البفػػ ٚوػَ ِلّػي الؾػّع المؾػّس بٜلمػة موػي:"ٝٞ الػغِن 
و مدػػٞ ذلػػٛ قػػٗاًم بٜلمػػة 
 
و مرػػغومّن ا
 
و ِػزػػان ا
 
و ِمّػػان ا
 
هػػا زّلػػجٌم ِػػازؼِن ا
 
ا
مدلة الجُ وردت ٖ(9)واشعن ٖٙى"

 
مؾّصّة ُ الممادر ال.وِمٜن ان هًُّ ِعد من اال
 ان الًبّػب الؾػاشػ ال ِوػًػ اشّاهػا ال

 
مؾّصّة ِػن ًػغى الًػِٙػة ٖػُ الّػاج اذ هٙػػا

الَ الجٍازع مُ المػِن اذ ِٜػُٗ ان ِوًػ٘ بالٜلمػة الفػاّٖة شجػَ وان ٝػان المػػِن 
ّٖوعما دطٞ الؾّع المؾّس معِوة ٝػٗػ هاشٍ  زاءى ُٖ مٍُٚ اطػ ّٖفَٗ ِلَ الٍٗر 
طادمُ مفلٍؿ يػِس الٗػاش ُٖ البّت ِّاهُ  إنِا ؿّع "ٚا ع م ة ِجٍؿٞ إلّي ٚا ا:

 .5-0: 01( إهرّٞ الًٍٗلة لجٍما 0                                                 
ِماؿ الػؿٞ 5
 
 .3-0: 5( ا
 .55-51: 0( مجَ 5
 .0: 51( إهرّٞ هّٙادِمٍس 9



298 
 

ال 
ث
ٍع:"اقع اال ذًب واقّٗي".ٖٙاؿ لي ِؾ
 
زابي:"ؿا

 
ها ال "! ولٜن ٚا ع الما ة ا
 
ِا ؿّع ا
 ٖلػػم ِٜػػن مػػن "اؿػػجص٘ ان ثػػعطٞ ثصػػت ؿػػٕٙ بّجُ.إهمػػا ٚػػٞ ٝلمة ّٖفػػَٗ طػػادمُ

ٍع إال ان ٚػػاؿ: موػػت بػػان ِٜػػٍن"ِؾػػ
 
 لصَػػةال! وٖػػُ ثلػػٛ "اذًػػب ولّٜن مػػا لػػٛ مػػا ا
ا(.(0) قُٗ طادمي ٌٍٝا الملٙبّن وثجصعث الجٙالّع المؾّصّة من ادِؾا)الًػ ان اشع مل

بػػاالبرػ ٝػػان مّالػػػا للؾػػّع المؾػػّس وِػو، اهػػي ٝػػان ممػػابا بالبػص واهػػي اوٖػػع الػػَ 
الؾّع المؾّس رازّا الصمٍؿ ِلَ الفٗاء من ًغا المػض وان الؾّع المؾّس ازابي 

ٍعوِوػػػع .(5)بػؿػػػالة ممػػػصٍبة بػؿػػػمي إلػػػَ ٚاهػػػا ٖػػػُ الرلّٞ زػػػاءى رزػػػٞ  ما ولػػػٞ ِؾػػػ
ٍع إال ان هًػػ٘ لػػوي ػػان ِؾػػٜن ٖػػُ ٝػٗػػػ هاشٍ  ٖمػػا مػػن ِؾػػ ب موػػي ان ِفػػُٗ ابوػػي ٝو

مػ (5)وٚػػػاؿ للػزٞ:ابوػػػٛ شُ ٖفػػػُٗ ابوػػػي ٖػػػٍرا 
 
شّاهػػػا ِوًػػػ٘ الًبّػػػب الؾػػػاشػ بػػػا
 
.وا

 ٖػػػُ رواِػػػة ان 
 
مػػػا  المػػػػِن ممػػػا ِػػػ دي إلػػػَ الفػػػٗاء الٗػػػٍري ٝمػػػا هٙػػػػا

 
الفػػػٗاء مباقػػػػن ا
طّػ إال ان هًػ٘ ٚػا ا:ٚم اشمػٞ  مفلٍؿ

 
ٍع يالبا الفٗاء ٖلم ِٜن من اال ثَ إلَ ِؾ
 
ا

 ِػػػن شالػػػة (9)ٖػاقػػػٛ واذًب إلػػػَ بّجػػػٛ! ٖٙػػػا  الػزػػػٞ ٖػػػٍرا وذًػػػب إلػػػَ بّجػػػي
 
.وهٙػػػػا
ٍع للػزٞ:مػع ِػعؾ! ٖمػعًا  مفابٌة ٖٙع زاء رزٞ ِعى ِابؾة)ربما مفػلٍلة( ٖٙػاؿ ِؾػ

ٍع مُ ثامّغ(2)ٖإذا ًُ لصّصة رِصا ٝان ِؾ
 
ى ِمفُ ًٖلب موي رزػا ِػعَِ .وُٖ ا

بمػػػ الػزػػٞ
 
ِمػػَ ان ِفػػّٗي وبٜلمة موػػي ا
 
ػػان ا .وِوػػعما (7)بارثّمػػاوس ابػػن ثّمػػاوس ٝو

ٍع المؾػػّس رزػػٞ مرػػغو  يلػػب موػػي ان ِفػػّٗي وبٜلمػػة مػػن المؾػػّس زاؿ  زػاء إلػػَ ِؾػػ
.وًوػػػػاؾ مظًػػػػٍط مؾػػػػّصُ ِفػػػػّػ إلػػػػَ مػػػػػض ابوػػػػة الػؿػػػػٍؿ قػػػػمٍّن (1)الرػػػػغا  موػػػػي
ة وبٜلمة موي ٚا  بفٗا ٌا:"هَػ)بًػس( إلَ ابوجػي المٗا)بًػس( الجُ ٝاهت مفلٍل

ٍع وؿػّػي بفػٜٞ  وٚاؿ لٌا:اهٌوُ مػن مٜاهػٛ مػن دون مؾػاِعن اشػع باؿػجدواء ِؾ
ما  ً الء الصوٍر وثّالُ إلُ ٖوٌوت وزاءت إلّي"

 
طػػ، (3)يبُّّ ا

 
.وًواؾ رواِػة ا

 .05-2: 3( مجَ 0                                                 
 .51( ِبٍدي مّرم الصوارات الؾامّة ص5
 .25-97: 9( ٍِشوا 5
ؽ 1-0: 0( مجػػَ 9 ػػغلٛ اهَػػػ 0-2: 2؛اهَػػػ رواِػػة مفػػابٌة ُٖ:ٍِشوػػا 01-7: 7؛لٍٚػػا 05-5: 5.؛مػػٚػ ؛ٝو

طػ، ُٖ:إهرّٞ هّٙادِمٍس 
 
 .0: 7رواِة ا
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طػػػػ، لٌػػػػغى الصادخػػػػة ثٙػػػٍؿ ان بجػػػػػوهّلا ابوػػػػة الٙػػػعِؽ بًػس ٝاهػػػػت ٖجػػػػان زمّلػػػػة 
 
ا
لػػغلٛ دِػػا والػػعًا ان ثوػػؼؿ بٌػػا الصمَ الجػػُ ٝاهػػت قػػعِعن الٍٚػػُ ِلٌّا.ولمػػا  المٌَػػػ

زلػػؽ بًػػػس ذات ِػػٍ  إلػػَ الًّػػا  مػػُ ثامّػػغى ثصػػعث مّػػي ثّجٍس:"ِػػا مّلم لمػػاذا 
زػػػاب بًػػػػس:الن ذلػػػٛ 
 
ثفػػػُٗ المػهػػػَ زمّّػػػا وثجػػػػؾ بجػػػػوهّلا ٖػِؾػػػة المػػػػض؟ ا
ٚ
 
ٍؿ لٜػم بػان بجػػوهّلا ؿٍّٜن ذا هُٗ لٌا.ولُٜ ال ثجًٍم بان قٗاءًا ّٓػػ ممٜػن ؿػا
ؿػػػػػػججّاَٖ ٚػِبػػػػػػا لجظػػػػػػعموا ِلػػػػػػَ الًاولػػػػػػة".وُٖ الصػػػػػػاؿ هٌوػػػػػػت بجػػػػػػػوهّلا بٜامػػػػػػٞ 
هرػػؼت ٝػػٞ مػػا ِلٌّػػا مػػن 
 
هٌا ا
 
لػػصجٌا وراشت ثّمػػٞ ِلػػَ طػػعمجٌم ِلػػَ الًاولػػة.وال

الن إلَ ؿػِػؾ.وًٜغا اؿجلٙت 
 
مٌمات ثصعث مٌّا الٙعِؽ بًػس:بجػوهّلا اذًبُ ا
.وٚع ِّمع الًبّب الؾاشػ ٖػُ بّػن الصػاالت (0)َُٖ ٖػاقٌا وراشت ثّاهُ من الصم

 ِػن 
 
امي ِلػَ ثػػؾ زؾػع المػػِن ٖٗػُ شالػة هٙػػا ِلَ ززػ الفًّان بٍٙن إلطاٖجي وإٓر
هػي ممػاب بالمػػع وًػٍ ِجّػغب 
 
رزٞ ثٙع  من الؾّع المؾػّس يالبػا موػي قػٗاء ابوػي ال

ٍع بػػػػان ِصوػػػػػ  زابػػػػي ِؾػػػػ
 
و ٖػػػػُ الماء.ٖا
 
ػدّػا مػػػػا ِؾػػػػٙى ٖػػػػُ الوػػػػار ا ى ِػػػػغابا قػػػػعِعا ٝو

لػػػػػم إهُ 
 
طػػػػػػس اال
 
ٌِا الػػػػػػوح اال
 
إلّػػػػػي.ٖلما زلبػػػػػٍى إلّػػػػػي ززػػػػػػ الفػػػػػًّان وٚػػػػػاؿ لػػػػػي:ا
مػؾ ٖاطػج موي وال ثّع ثػعطٞ بّػع ٖظػج ٖػٍرا مػن المػبُ وقػُٗ ثمامػا

 
.وِوػعما (5)ا

ٍع ُٖ ٝػٗػ هػاشٍ  ِػعرس ٖػُ المرمػُ الٌّػٍدي ٖمػػخ إلّػي رزػٞ ِؾػٜوي روح  ٝان ِؾ
ٍع  قػػػِػن ِبػػعو اهػػي ٚػػع ؿػػبب لػػي اهػػًػابات ِٙلّػػة ٖمػػػخ  هٛ بوػػا ِػػا ِؾػػ
 
ٚا ا:مػػا قػػا
ٍع بؼزػ الػوح الفػِػن الجُ ارثّبت وطػزت من  ز ت لجٌلٜوا.ٖٙا  ِؾ

 
الوالػي؟ ا
طػػػ، إلػػَ ان شمػػان ؿػػمّان)بًػس( ٝاهػػت مػِوػػة (5)زؾػػع المػػػِن
 
.وثفػػّػ رواِػػة ا

ٍع إلٌّا ووٕٚ براهب الؾػِػ وززػ الصمَ ٖغًبت ِوٌا  .(9)ٖعطٞ ِؾ

 
كة ال عِو الصٍّاهُ 3  .طِػ
ػِٙػػة قػػا ّة ٖػػُ الًػػب الؾصػي قػػاًعهاى ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن واؿػػّا وًػػُ ي

دلػػة إهٌػػا 
 
دلػة ِلػػَ مارؿػػجٌا ٖػُ ٖلؾػػًّن وثٌَػ اال
 
هازّػػٞ ا
 
المػٔػ، وممػػػ وثٙع  اال

طػػ شّػٍان ِػادن مػن 
 
مٍرؿت ِن يػِ٘ هٙٞ الفػًّان المؾػبب بػالمػض إلػَ ٝػا ن ا

لٕ وزي  ص0                                                 
 
 .053( ٝامبٞ البًٞ با
ؽ 03-09: 01( مجَ 5  .95-51: 0؛لٍٚا 51-09: 0؛مٚػ
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دبّات 
 
الٌّع الرعِع ازٞ ثظلّك اإلهؾان من المػض وًواؾ رواِة مّػوٖة زعا ُٖ ا
ٍع إلػػَ بلػػعن دِّػػت باؿػػم  ثؾػػلى الوػػٍء ِلػػَ ًػػغى الًػِٙػػة ثٙػػٍؿ اهػػي لمػػا ولػػٞ ِؾػػ
و الرػاؿّّن ثُٙ مٙابػٞ الرلّػٞ الٚػاى مػن بػّن الٙبػٍر إهؾػان ِؾػٜوي روح 

 
الرعرِّن ا

ان ال ِلػػبؽ خٍبػػا وال ِؾػػٜن بّجػػا وِّٙم ٖػُ الٙبػػٍر.ولم ِٜػػن اشػػع ان ِٙػػعر  قػػِػن ٝو
ٝػدّػػػػػػا مػػػػػا ربػػػػػى بػػػػػالٍّٙد والؾاؿػػػػػٞ ٖٜان ًِٙػػػػػُ  ان ِّٙػػػػػعى ولػػػػػٍ بالؾاؿػػػػػٞ ٖاهي

ػدّػػػػػػا مػػػػػا ِرػػػػػػح زؾػػػػػمي  الؾاؿػػػػػٞ وِصًػػػػػم الّٙػػػػػٍد ولم ِٙػػػػػعر اشػػػػػع ان ِظوػػػػػّي ٝو
ِلَ لػػػٍثي ما 
 
ػػػن وؿػػػرع لػػػي ولػػػػخ بػػػا ٍع مػػػن بّّػػػع ٝر ، ِؾػػػ
 
بالصرارن.ولٜوػػػي لمػػػا را

مػػ الػػوح 
 
ٍع ا ٍع ابن هللا الّلُ؟ اؿػجصلٗٛ بػام إال ثّػغبوُ!لٜن ِؾػ هٛ بُ ِا ِؾ

 
قا
ٍع ِن الفػِػن ب لي ِؾ

 
ان ِووٌا قًّان واشع ٖلما ؿا ان ثظػج من زؾع اإلهؾان ٝو
هػػي زػػّـ ٝبّػػػا مػػن الفػػّايّن ٚػػع دطلػػٍا ّٖػػي.ّٓػ إهٌػػم 

 
زاب اؿػػمي لرّػػٍن ال
 
اؿػػمي:ا

ػَ  ان ًواؾ ًُّٚ ٝبّػ مػن الظوػازِػ ِِػ ثٍؿلٍا إلّي إال ًِػدًم إلَ طارج الموًٙة.ٝو
ٍع ٚا لّ رواح الفػػػِػن إلػػَ ِؾػػ
 
رؿػػلوا إلػػَ الظوػػازِػ ٖوػػعطٞ ِوػػع الربٞ ٖجٍؿػػٞ اال

 
ن:ا

رواح الفػػػِػن ودطلػػت ٖػػُ الظوازِػ ٖاهػػعُٖ ًّٚػػُ 
 
ٌّٖا.ٖػػإذن لٌػػا بػػغلٛ ٖظػزت اال

ثٜفػػػػٕ الػواِػػػػة ِػػػػن .(0)الظوػػػػازِػ مػػػػن ِلػػػػَ شاٖػػػػة الربػػػػٞ إلػػػػَ البصّػن ٖٔػػػػػؽ ٌّٖػػػػا
ها ِوٌػا ٖػُ الومػٍص الؾػصػِة البابلّػة وًػُ إن الفػًّان 

 
شّٙٙجّن مٌمجّن يالما ٚػا
ِن ومن ازٞ الجظلك من المػض البع مػن ثػٍّٖػ بػعِٞ لػي وًػٍ ٚع ؿٜن زؾع المػ

 
 
الن هٙػػا
 
و خػٍر لػع، الصّدّػّن وا
 
ِادن ما ٍِٜن شٍّان ؿٍاء ٝان زعي ِوع البابلّّن ا
 ِن ٍٝهي طوؼِػ.

 
رؿاؿ قُء 4 لَ المػ ع طاص ب.اإ  المِػن اإ

 الؾػػػػصػ االثمػػػػالُ إذ ِػػػػجم إرؿػػػػاؿ قػػػػُء ِظػػػػك 
 
وًػػػػُ يػِٙػػػػة ثػػػػػثبى بمبػػػػعا
س إلػػَ المّبع والفػػٗاء  الفػػظك الممػػاب مدػػٞ

 
الفػػّػ إذا ٝػػان ممػػابا بٍزػػُ ٖػػُ الػػػا

 ان الفػػػّػ ِمدػػػٞ زػػػؼء مػػػن الفػػػظك الممػػػاب ّٖوجٙػػػٞ 
 
بٌػػػغى الًػِٙػػػة ِجوػػػمن مبػػػعا

الّػاج ؿػػصػِا إلّػػي.وًواؾ هػػك مؾػػّصُ ِجصػػعث  ِػػن ًػػغى الصالػػة ِٙػػٍؿ إذا مػػا ِػػاهَ 
ؿػي وإرؿػالي إلػَ مٔػارن ٝوّؾػة اٝػ
 
ؿي ٝان ِجعبػ ٚك قػّػ را
 
جفػاؼ إهؾان من وزُ را

ؽ 55-53: 3( مجَ 0                                                   .55-57: 3؛لٍٚا 05-0: 2؛مٚػ
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ان ٍِزػػػع طلػػػػٕ مٜػػػان اٝػجفػػػػاؼ المػػػلّب المٙػػػعس شٗػػػػػن ِمّٙػػػة مػػػػن  المػػػلّب ٝو
 .(0)ملّ ة بفٍّر رؤوس الواس وقٍّر لصاًمالمظػ وًُ 
ِػػػػانٖػػػُ  ػػػم ٚلػػػة  اإ دلػػػة ِػػػن وزػػػٍد ممارؿػػػات ؿػػػصػِة ٖػػػُ الّػػػاج ٓر
 
ثٌَػػػػ اال

الومػػػٍص الجػػػُ ثٍهػػػس يبّّػػػة ثلػػػٛ الممارؿػػػات المجبّػػػة ولٜػػػن ًوػػػاؾ إقػػػارات إلػػػَ 
ٖوػػػلٌم المّػػػالذ الًبّػػب الؾػػػاشػ 

 
لػػػواؼ المّػػػالرّن واشػػػعًم بػػػٞ ا
 
وِؼودها هػػػك با

و ٝمػػا ولػػٗجي الٜػجػػب العِوّػػة الػػغي ِػػعاوي بالٜلمػػات المٙعؿػػة وربمػػا ًػػغى 
 
الؾػػاشػ ا

الًػِٙػػة ٖػػُ الّػػاج ثجوػػمن ٚػػػاءن الجّاوِػػغ الؾػػصػِة وثػاٌٖٙا يٙػػٍس دِّػػت باؿػػم 
شػعًم ِّػالذ ٖػُ :"إذا شوػ ِعن مّػالرّن ِػا زرادقػت ؿػّبجاما! ا(5)باراقوٍ  للجًٌػ

طػ ِػػػعاوي بالٜلمػػػات المٙعؿػػػة ٍِٜن 
 
ِفػػػاب وا
 
طػ ِّػػػالذ باال
 
الؾػػػّٜن)زػاح( واال

ٖوػػػػٞ لرمّػػػػُ 
 
طّػػػػػ ًػػػػٍ قػػػػاُٖ الفػػػػاّٖن الن الّػػػػاج بالٜلمػػػػات المٙعؿػػػػة ًػػػػٍ اال

 
اال

ٖوٞ ُٖ إبّاد المػض ِن زؾػم المػ من"
 
ػم ٚلػة الومػٍص (5)المػهَ واال .ولٜػن ٓر

  لٍرن ولٍ زؼ ّة ِن الًب الؾصػي الظالة بالًٍٙس الؾصػِة ٖاهي ِمٜن ان هٙع
ن 
 
ُٖ إِػان الٙعِمة وًواؾ ولػٕ زّػع ِػن يٙػؽ هٗػغ مػن ازػٞ مّالرػة يمػح المػػا
ت 
 
ِػػا :"إذا را
 
بالؾػة الؿػػّما ان ثرػػاوز ِلػَ ثؾػػُ ا
 
الػغي ِػػعى الؼرادقػجٍّن مػػن ِمػػٞ اال

لابجٌا بؾػػبب ِبػادن وثمرّػػع 
 
بالؾػػة ٚػع ا
 
ن الػع  بّػػع موػُ ثؾػػُ لّػاؿ ثٍٜن اال
 
المػػا
بالؾػة.)
 
لغا مػػن ازػػٞ الّاج( ِظجػار ِبػػاد مػػؼدا يػِٙػا طالّػػة مػػن الظفػػب )و(من اال

ن ببػػٍؿ 
 
رض ؤِؾػػلٍن المػػػا
 
قػػرار وِصٗػون خػػاث شٗػػػ ٖػػُ اال
 
الوباثػػات )و( مػػن اال

الدػػٍر ِوػػع الصٗػػػثّن مػػن ثلػػٛ الصٗػ وبالمػػاء ِوػػع الصٗػػػن الدالدػػة.وِٙجلٍن الٜا وػػات 
ٍع  الم ذِػػة:ما ػجُ هملػػة شػػامات الصبػػٍب ٖػػُ المػػّٕ وما ػجُ ي هػػ
 
ٝػػا ن مػػ ذي مػػن ا

ال قػػػػٛ ان الًٙػػػػؽ ِوًػػػػٍي ِلػػػػَ  .(9)إذا ٝػػػػان قػػػػجاءا" رامػػػػاِوٍّ گاهػػػػػٝػػػػان ممػػػػا طلػػػػ٘ 
ما:  شّٙٙجّن البع من ثٗؾًّػ
هػي الّومػػ الفػاُٖ 0

 
ن ببػٍؿ الدػٍر وًػٍ بػا قػٛ ِومػػ مٌػم ٖػُ الّػاج ال

 
.ٓؾٞ المػػا

وا اهي ٝان ِمدٞ ثػاخا ًوعِا  اوروبّا.-الؿّما اذا ما ادٝر

ػػػػػػػػػػػار 0                                                  هازّو الومػػػػػػػػػػػٍص الناملػػػػػػػػػػػة( ؿػػػػػػػػػػػٌّٞ ٝز
 
)ثصػِػ( )دمفػػػػػػػػػػػ٘:دار ٚجّبػػػػػػػػػػػة للًباِػػػػػػػػػػػة والوفػػػػػػػػػػػػ ال
 .015( ص5113والجٍزُِ 
 .501( ِبع الػشمن اٖؾجا ص5
 .99: 1( ّٖوعِعاد 5
 .05-00: 07ّوعِعاد ( 9ٖ
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ٖػػان ٚجلٌػػا ِّوػػُ ٚجػػٞ   ة مػػن الصفػػػات الجػػُ ثػمػػؼ لٙػػٍ، الفػػػ بالجػػالُ.ٚجػػٞ مرمٍِػػ5
 الٍٙ، المؾببة للمػض وًٍ امػ ِؾاِع المػِن ِلَ الفٗاء.
دبّػػات مػػا ٓادرهػػا الؼرادقػػجّة ٖػػان  وإذا

 
مػػاهُ ٝػػان يبّبػػا  إن ثفػػّػ الماهٍِػػةاال
ػػان لػػاشب مّرػػؼات ٙػػاّٚػ والػػػوح بًػػػد الفػػّايّن موٌا مػػاًػا ِّػػالذ الرؾػػع بالّ ٝو

رواح إلػػػػَ الؾػػػػماء ؿػػػػاِة ِفػػػػاء
 
ػػػػُ اال مػػػػػاض المؾجّمػػػػّة وٖر
 
.وٖػػػػُ (0)ثجػػػػػاوح بػػػػّن اال

 ِوػػي ٍٚلػػي للملٛ:"لٙػػع ٚػػعمت لػػٛ 
 
مصاٝمػػة مػػاهُ مػػن ٚبػػٞ الملػػٛ الٗارؿػػُ بٌػػػا  هٙػػػا

م مػػػػن الفػػػػّايّن  ِػػػػعادا ٝبّػػػػػن مػػػػن ِبّػػػػٝع
 
ؿػػػػػثٛ الٜػدّػػػػػ مػػػػن الٍٗا ػػػػع وشػرت ا
 
وال

ٚمت ٝػدّػِن من ٖػاش المػػض ٖفٗ
 
رواح الفػِػن وا
 
طػػِن مػن واال

ث
ّجٌم وطلمػت ا
ٝػدػ مػػػػن ان 
 
مػػػػا الػػػػغِن ٝػػػػاهٍا ِلػػػػَ شاٖػػػػة الٌػػػػاؾ واِػػػػعثٌم إلػػػػَ الصّػػػػان ٖػػػػا

 
الصمَ...ا
رواح الفػِػن ّٓػػ (5)ِصمٍا"

 
.با قٛ ٝان ماهُ ِمارس يٍٙؿا لٌا الٙعرن ِلَ يػد اال
لّوا ثٗالّلٌا.
 
لة قػٗاء  إنوِبعو إهٌا لم ثمٞ ا

 
مػػاضمؾػا
 
لػم ثػػثبى بمػاهُ ٖصؾػب  اال
ثبػاع إنلػواِػات بٞ ثفّػ بّن ا
 
مػاهُ ٝػاهٍا ِمجلٜػٍن طالػّة مماخلػة وًواؾ رواِػة  ا
الٜوػػػػػا ؽ الماهٍِػػػػػة المٜػجٍبػػػػػة باللٔػػػػػة  إشػػػػػع،ِلػػػػػَ اٚػػػػػٞ بجٙػػػػػعِػ ِظبػها بٌػػػػػا ثػػػػػارِض 
ثبػاعاشع  إنالؾٍٓعِة ّٕٝ 
 
ماهُ وِػعَِ ٓابػِػاب ثصػع، ملػٛ رِٗان)ربمػا ِػِٗػان  ا
رمّوّةُٖ 
 
ن( ُٖ ا
 
ٚػادرِن ِلػَ قػٗاء ٖجػان  ٝػان المؾػّصٍّن ٖػُ الػباط إذاِّػػؼ مػا  ا
ناؿػػجًّت بػشمػػة هللا  إنمػِوػة:"

 
يلب مػػوٜم ًػػغا  ا

 
اقػػُٗ الٗجػػان مػػن مػهٌا ٖؾػػا

مػػػ
 
ن:اال
 
ثجظلػػٍا ِػػن الػػعِن المؾػػّصُ وثٙبلٍا دِػػن الػػػب مػػار ماهُ!".ِوع ػػغ اؿػػجعار  ا

ٍع المؾػ ٚػػادرا ِلػَ ازجػػػاح المّرؼات ٖٙػػع قػػُٗ  إلٌػػاس ّوٚػاؿ للمؾػػّصّّن:"ٝان ِؾػػ
ِػادمػهػٌم.وبوٗؽ الًػِٙػة  الّمّان والمفلٍلّن من

 
المٍثَ.والٙاِػعن ثٙػٍؿ  إشّػاء ا

بّػياالبن ِصمػٞ لػٗات  إن
 
ؿػجاذى وان الجلمّػغ ِّٜػؽ ثمّػؼ ا

 
ٝوػجم شٙػا وّٖػا  ٖػإذا.ا

ثبػػػاع
 
ًوػػػا  إلػػػَالٍا زمػػػّّٜم ّػػػالمؾّس ولػػػٗات المؾػػػّس ومؼاِػػػاى مٍزػػػٍدن ّٖٜم ٖج ا

ِوماواقػػػػٍٗا الٗجػػػػان مػػػػن مػهػػػػٌا ٝما ٚػػػػاؿ الؾػػػػّع المؾػػػػّس لصٍارِػػػػي:
 
م ثوػػػػّ ا ٍن ِػػػػٝع
لػوُ ثصؾػوا ٖػػُ ذلػٛ المٜػان مػػن طػاؿ ِػع هللا! 

 
ٍٚ لػم ثّٗلػٍا  ٖػػإذاٖؾا

 
هػا ؿػػا
 
بٙػػٍن  ا
هللا بفػػػػٗاء الٗجػػػػان مػػػػن المػض وِوع ػػػػغ ؿػػػػجظػزٍن اهػػػػجم المؾػػػػّصٍّن مػػػػن مملٜػػػػة 

زػػابرِٗان".وًوػػا 
 
نالمؾػػّصٍّن بّػػع  ا
 
ِلوػػٍا ا
 
لؾػػوا ٚػػادرِن ِلػػَ  إهوااؿجؾػػامٌم:" ا

 .500( الؾٍاح الػشمن والفًّان ص0                                                 
 .555( الممعر هٗؾي ص5
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هػػػت إلػػػَ الٗجػػػان لػػػصجٌا بػػػعقػػػٗا ٌا
 
ال موٌا".وبػػػالًبُ هرػػػس ٓابػِػػػاب مػػػن قػػػٗاء  ٖاِع ا
لبس الملٛ ماهٍِا
 
 .(0)الٗجان وا
ؽِػقلٙع ٝان  م من الفٍّب الٙعِمة لعٌِم وؿػا لٌم بػالّاج ِػن  الإ ًّٝٔػ

يػِ٘ الًٍٙس الؾصػِة وِبعو ان اإلٓػِ٘ اموٍا بٙعرن الؾصػ ِلَ ثظلّك اإلهؾان 
ِٛ ٖػػػاهُ لمػػػت بػػػ
 
ِٛ  مػػػن المػػػػض:"إذا ٝاهػػػت خمػػػة لٍخػػػة)زوٍن( ٚػػػع ا اِػػػػؼ مػػػن ِفػػػّٗ

ِٛ ؿػصػى بفػػ ُٖٗ الًٙػٍس الؾػصػِة  بالجّاوِغ واإلِفاب وإذا ٝػان ًوػاؾ مػن مؾػ
 الؾصػ االثمالُ ودورى ُٖ (5)ما ِظلمٛ من ًغا الفػ"

 
.وهصن همجلٛ إقارن إلَ مبعا

ؿًٍؿ اإلٓػُِٙ الػغي ٝػان مجرٌػا إلػَ يػػوادن 
 
الّاج ُٖٗ رواِة إٓػِّٙة ثٍٙؿ ان اال
خوػػاء الصػػػب الًػوادِػػ
 
 الًػِػػ٘ إلٌّػػا ورؿػػَ ٖػػُ ثٍّخػاهّػػا)ا

 
( ِوػػع Teuthraniaة اطًػػا

هاهػػػػػػػػػػٍؿ(.وٚع ٚػػػػػػػػػػاو  
 
ممػػػػػػػػػػب هٌػػػػػػػػػػػ ٝػػػػػػػػػػاٍِٜس بػػػػػػػػػػإٚلّم مّؾػػػػػػػػػػّا)ِلَ ؿػػػػػػػػػػاشٞ اال

ػاٝلّؽ ملػػٛ ًػػغا اإلٚلػػّم هػػؼوؿ اإلٓػِ٘.وهفػػب ٚجػػاؿ ّػػ( ابػػن Telephusًثّلٗػػٍس)
طّػػٞ.ولم ِرػػع الملػػٛ اشػػع 
 
لػػّب ّٖػػي ثّلٗػػٍس برػػػح ٖػػُ بٗظػػغى مػػن رمػػس رمػػاى بػػي ا

 
ا
لابي.ومن ِعاوِي ٖا

 
ثي بان ال اشع ِؾجًُّ معاواثي ّٓػ من ا
 
هبا
 
ؿجفار هبٍءن دلُٗ ٖا
طّػٞ الػغي جخم ثوٜػ ُٖ زي م

 
ؾٍؿ وثؾلٞ إلَ مّؾٜػ اإلٓػِ٘ وثمٜن من مٙابلػة ا
درؾ المٙمػٍد ًػٍ الػػمس الػغي زػشػي 
 
هي لّؽ يبّبا.ّٓػ ان اودِؾػٍّس ا
 
اِجغر موي ال

 الػمس هٗؾي
 
 .(5)وان الرػح ِمٜن ان ِعاو، بمعا

دِػػان الػػػالم( رِجفػػارد ٖػػٍلجؼ 0                                                 
 
ِػػػان ـػػُ ا خػػػت اإ

 
 )بّػوت:الػػعار الّػبّػػة الػوشاهّػػة ـػػُ ارض الو الء هّػػؿ ا
 .057-052( ص5117للّلٍ  
 .559( اوّٖع مؾض الٜا وات ص5
 .930( ِلُ الجارِض الٍّهاهُ ص5
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 )ًّػاهلّؽ وابوي ثّلفٍس(
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 )ًّػاهلّؽ وابوي ثّلفٍس(
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 ُٖ و
 
كّةهٙػا ؽِػ ؿاطّػ الإ

 
ن ثػعَِ مّػعِا مػن  ال

 
ِن يٙؽ ؿػصػي هٗغثػي امػػا
ؿػػػًٍرن ان مّػػػعِا ِوػػػعما 
 
بػػػُ زوزٌػػػا المػػػعٍِ اِؾػػػٍن وثٍٙؿ اال
 
ازػػٞ إِػػػادن الفػػػباب ال

هٗؾػٌا اٝػجمٞ البعر اثرٌت مؾاء إلَ الّػاء ومعت ذراٌِّا هصػٍ الورػٍ  ودارت شػٍؿ 
ؿػػٌا خػػاث مػات ولػػاشت لػػّصات خػػاث مػػُ 
 
خػػاث مػات وهدػػػت مّػػاى الوٌػػػ ِلػػَ را

ٌِا اللّػػٞ 
 
طػػغت ثٌمٌػػم ٚا لػػة:"ا
 
رض وا
 
بجٌّػػا ٖػػٍؽ اال هصّػػب وٍِِػػٞ خم طػػػت ِلػػَ ٝر

ِجٌا الورٍ  الغًبّة الجُ ثػؿٞ هّاءًا مُ الٙمػ بّع ّٓاب 
 
ؿػاري ا
 
مّػ ال
 
الصارس اال

ِجٌا اإللٌة ًّٜاثُ ِا ل
 
اشبة الػػؤوس الداخػة وِػا مػن ًػعثوُ دومػا إلػَ مػا هٍر الوٌار ا

رض الجػػػػُ ثوبػػػػت 
 
ِجٌا اال
 
ِجٌا الجّاوِػػػػغ الؾػػػػصػِة ا
 
ِػػػػاهجوُ ِلػػػػَ ثصّٙٙػػػػي ا
 
ٚػػػػٍ  بػػػػي وا
 
ا

هٌػػػػػار والبصّػػػػػػات وزػػػػػان 
 
ِجٌا االهؾػػػػػا  والػِػػػػػاح والربػػػػػاؿ واال
 
ِفػػػػػاب الؾػػػػػصػِة ا
 
اال

رِػع ان الػع زػِػػا
 
ن المٔارات وزػان اللّػٞ اٚبلٍا زمّّػا ٖبٍّهٜم اؿػػجًُّ شػّن ا
و 
 
ًػػعئ ِالػػٗة البصػػار ا
 
هٌػػار ٖجػثػػع مّاًٌػػا إلػػَ موابٌّػػا بػػّن دًفػػة الفػػًان وان ا

 
اال

و 
 
رؿػػػٞ الػِػػػاح ا
 
هاقػػػّعي وان ايػػػػد الؾػػػصب وازمٌّػػػا وان ا
 
خّػػػػ لػػػظب مّاًٌػػػا با
 
ا

مػ 
 
قػػرار وا
 
شػػػؾ المػػظٍر واال
 
طمػػعًا وان اٖجػػٛ بالدّػػابّن بؾػػصػ ثّاوِػػغي وان ا

 
ا

ٝملٌػػػا ان
 
مػػػػ ٓابػػػات با
 
مػػػػ الربػػػاؿ  البلػػػٍط ان ِٙجلػػػُ هٗؾػػػي بٞ ا

 
و ان ا
 
ثّٗػػػٞ ذلػػػٛ ا
ػػا والٙمػ  يّػػاؼ المػػٍثَ ٖجظػػػج مػػن ٚبًٍر
 
رض ٖجػػ ن وثؼمرػ وا
 
ٖجوػػًػب وثمّع اال

ٍج خّمّؾػػا البػوهؼِػػة الجػػُ ثػػعؽ لجظٗػػٕ ِوا ػػي.ان  ػػم لػػو ِوػػا ازغبػػي مػػن الؾػػماء ٓر
 
ا

يّاٖػي بّٗػٞ 
 
ػب زعي)الػي الفػمؽ زػع مّعِا( وِٗٙػع الٗرػػ ا زمالُ ِؼر، بػوهػ٘ مٝػ

 
 
هٗػاس الدٍرِن وهػّجم ِلٌّمػا الوّػػِن ِٙاّٚػي اهجم الغِن ا
 
ِوجم ِلَ ثٌع ة وًػذ ا

خػػػػثم 
 
هجم الػػػغِن ا
 
ٍج ولم ٍِٜهػػػا ٚػػػع زػػػػا قػػػّ  مػػػن ٚبػػػٞ وا لّموػػػّا بػػػالمصػاث المّػػػ
رؿػلجم 
 
طػ وا
 
ّٖػَ لّٙجػٞ بّوػٌم الػبّن اال
 
هّػاب اال
 
المصاربّن الغِن هبجٍا من زرع ا

الغًبّػػػة إلػػػَ  الوػػػٍ  إلػػػَ ِّوػػػُ الجوػػػّن الػػػغي لػػػم ِػػػوم مػػػن ٚبػػػٞ خم اؿػػػجلمجم الٗػػػػون
الٍّهان)ًػػغى إقػػارات إلػػَ مٔػػامػات زاؿػػٍن الػػغي ثػػؼوج مّػػعِا للصمػػٍؿ ِلػػَ الٗػػػون 
شٍزوُ الٍّ  إلػَ ِٙػاّٚػ ثّّػع هوػػن الفػباب إلػَ قػّض ٖػاٍن وثػػدى إلػَ 

 
الغًبّة( ما ا

ٚبلػػت 
 
مٙجبػػٞ الّمػ وؿػػٍؼ ثٌبٍهٌػػا إِػػاي بّػػع ان لمّػػت الورػػٍ  اؿػػجرابة لوػػعا ُ وا

وٚٗجٌا برٍاري".وٚػع اِجلػت مّػعِا مرمٍِة من الجواهّن المروص
 
بة الجُ ا ة بٌغى المٝػ

ِوػػػػػػػاؽ الجوػػػػػػػاهّن الجػػػػػػػُ 
 
بػػػػػػػة الجػػػػػػػُ ًبًػػػػػػػت إلٌّػػػػػػػا مػػػػػػػن الؾػػػػػػػماء وربجت ِلػػػػػػػَ ا المٝػ
يلت ِلػػػػَ وادي هٌػػػػػ ثّمبػػػػُ ٖػػػػُ 
 
ِوجٌػػػػا ٖاهًلٙػػػػت ٖػػػػُ الٗوػػػػاء وا
 
ػػػػت ا ا وشٝػ ثرًػ
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ِفػػػاب  زبػػػٞ اوؿػػػا خم اثرٌػػػت إلػػػَ ًوػػػاب 
 
خؾػػالّا خم ِٜػٗػػػت مّػػػعِا ِلػػػَ ٖصػػػك ا
ِلَ الربػػػػاؿ زبػػػػٞ بّلّػػػػٍن ا

 
لمػثٗػػػػُ وزبػػػػٞ اوخػػػػػِؽ وزبػػػػٞ بوػػػػعوس واولّمبػػػػٍس ا
ِفػػػػػػػػاب الجػػػػػػػػُ اطجارثٌا بّػػػػػػػػع ان اٚجلّػػػػػػػػت بّوػػػػػػػػٌا مػػػػػػػػن 

 
ٚمػػػػػػػػة وزمّت موٌػػػػػػػػا اال

طػػػ، مػػن قػػٍاي  
 
طػ ًّٚجػػي بالؾػػّٜن البػوهؼِػػة خم زمّػػت شفػػا ـ ا

 
زػػغورى واال

هٌػػػ ابّػػاهٍس ومن امٗػِؾٍس واهّبٍّس وبوٍّس ومؾػػجوّٙات ؿػػبّػطٍس ومن 
اٚجًٗػػت مػػن اهدّػػعون المٙابلػػة لٍّبٍِػػا هبػػات لػػي طالػػّة إيالػػػة قػػٍاي  بٍِبُ ٝمػػا 

ػػا  بػػة الجػػُ ثرًػ ِػػا  ثًػػٍؼ البلػػعان ٖػػُ المٝػ
 
موػػت مّػػعِا ثؾػػُ لّػػاؿ وثؾػػُ ا
 
الّمػ.وا

ػػا وٚٗػػت ِلػػَ ِجبجٌػػا دون ان ثػػعطٞ إلٌّػػا  الجوػػاهّن المروصػػة شجَ إذا مػػا ِػػادت داًر
ٍر وقّعت مصػابّن ُٖ الّػاء اشعًما ِلَ  طػ مجروبة مظالًة الٝغ
 
ِمػّن الػعار واال
ٝالّػػٞ 
 
ِؾػػػ لػبػػة الفػػباب ًّبُ وًٓجٌمػػا با
 
ِمػػن لٌّٜػػاثُ واال
 
ِلػػَ ِؾػػارى وزّلت اال

قػػرار الجػػُ ثومػػٍ ٖػػُ الٔابػػة وشٗػت طوػػعّٚن ٚػػػِبّن ماءثٌمػػا بػػعماء 
 
مػػن ٓمػػٍن اال

طػػػػ، مػػػن اللػػػبن 
 
ت ٝ وؿػػػا مػػػن الوبّػػػغ وا
 
قػػػان ؿػػػٍداء اللػػػٍن ذبصجٌمػػػا ٚػباهػػػا خم مػػػا
طػػػػػغت ثجلػػػػػٍ ثّاوِػػػػػغًا موادِػػػػػة زػػػػػان وؿػػػػػٜبجٌا ٖػػػػػٍؽ الػػػػػعماء ٖػػػػػُ الظ
 
وػػػػػعّٚن خم ا

ال 
 
رض ومجٍؿػػػلة إلػػػَ ملػػػػٛ الَػػػاؿ وملّٜػجػػػػي المظًٍٖػػػة)ًادِؽ وبػؿػػػػٍّٗهُ( ا

 
اال

خػػػارت ًٌِٗػػػم زمّّا.وِوػػػعًا 
 
طػػػغت ثٜػػػػر المػػػلٍات شجػػػَ ا
 
ِؾػػػلبا الّرػػػٍز الصّان وا

ِفػاب 
 
باى إلَ طارج العار شّػح ٖػقػت بؾػايا مػن اال
 
يلبت من زاؿٍن ان ِصمٞ ا
هػػرّت 
 
طغت ثجلػػٍ ثّاوِػػغًا شجػػَ اؿجؾػػلم للوػػٍ  المودػػٍر ا

 
ِلّػػي الفػػّض اِؾػػٍن وا

ِّػوٌم 
 
ٍا ِن المٜان وشغرثٌم من ان ثٙػُ ا ثباِي بان ِومٖػ

 
مػت ابوي وا
 
الّمّ٘ خم ا

يػػػػاٍِا 
 
ّٓػػػػ المجٌّ ػػػة للؾػػػصػ ِلػػػػَ مفػػػٌع الًٙػػػٍس الؾػػػصػِة الجػػػػُ ؿػػػٍؼ ث دٌِػػػا ٖا
ا المػؿٞ طػػغت ًػػُ ثػػعور وشػػعًا شػػٍؿ المصػػػابّن بفػػًّػ

 
ٍا بّومػػا ا  وٓمؾػػت وثٗٚػ

ِػٍادا دّٚٙػة ٖػُ الصٗػػ الملّ ػة بالػع  شجػَ ثفػػبجي خم 
 
مفاِلٌا الظفػبّة المفػٍٙٚة ا

قػػّلجي ووهػػّجٌا ِلػػَ المصػػػابّن ويٌػػػت الفػػّض بالوػػار خػػاث مػات وبالمػػاء خػػاث 
 
ا

مػػػات خم بالٜبػِػػت خػػاث مػات بّومػػا ٝاهػػت ٚػػع وهػػّت ٖػػٍؽ الوػػار ٚػػعرا ثًٌػػٍ ّٖػػي 
اهػػػت ًػػػغى مٍٙمػػػات الرػػػغور الجػػػُ زمّجٌػػػا مػػػن ودِػػػان ًاِمٍ ار ٝو ًز
 
هّػػػا والبػػػغور واال

شرػػار الجػػُ 
 
هػػاٖت إلٌّػػا اال
 
خػػػ ِٔلػػُ وِٗػػٍر وبؼبػػع ابػػّن ٖػػُ الٙػػعر خم ا
 
ؿػػا ٞ ٚػػٍي اال

ٚمػػَ الفػػؽ والػماؿ الجػػُ ٓؾػلجٌا بمّػػاى االوّٚػاهٍس وهػػعؼ الػدلذ الجػػُ 
 
زلبجٌػا مػن ا

شفػػػاء ٓػػػٍؿ وًػػػٍ 
 
بػػة وزواشٌّا وا زمّجٌػػا باللّػػػٞ ِلػػػَ هػػٍء الٙمػػػػ ولصم بٍمػػػة مِػ
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لػػػٍؽ ِؾػػػجبعؿ مامصػػػي الصٍّاهّػػػة بمػػػاح إهؾػػػاهّة ولم ِٗجٌػػػا الرلػػػع ذا الصػاقػػػٕ مظ
س ٓػاب ِمػ مػا ِػبػٍ 
 
بع وِٞ مّمػ ورا لدّبان ما ُ ِؾٜن مّاى ّٝوّبؽ ُٖ لّبّا ٝو
اهت  الؼ الّوالػػػػػػ الٔػِبػػػػػة.ٝو
ث
زّػػػػػاؿ ومن موٙػػػػػارى إلَ زاهػػػػػب ا
 
ٝػدػػػػػػ مػػػػػن ثؾػػػػػّة ا
 
ا

مؾػػ
 
ٜت مّػػعِا بٔمػػن قػػرػن ثؾػػجٌعؼ مػػن مؼزٌػػا اهرػػاز مٌمػػة ثٗػػٍؽ ياٚػػة البفػ.وا

طػػغت ثصػػػؾ بػػي ًػػغا المػػؼِذ الػػغي ثصػػٍؿ إلػػَ ؿػػا ٞ وًػػٍ ِٔلػػُ ِلػػَ 
 
زِجػػٍن زاؼ وا

لػػبس مصمػػا بػػالٜػدّػ 
 
ان مػػا ا ورؽ وؿػػِػ
 
الوار ٖمػػا لبػػح الٔمػػن الرػػاؼ ان اطوػػػ وا

لمػػا ٓلػػَ الؾػػا ٞ واهؾػػٜب ًٚػػػات مػػن الٙػػعر البػوهػػؼي ِلػػَ  مػػن ِواّٚػػع الؼِجٍن ٝو
رض اطوػػػػػت البّٙػػػػة الجػػػػُ وّٚػػػػت ِل
 
ٌّا وهمػػػػت بٌػػػػا الصفػػػػا ـ وثٗجصػػػػت ٌّٖػػػػا اال

مؾػػػٜت بؾػػػٌّٗا وقػػػٙت بػػػي شلػػػ٘ الفػػػّض 
 
يم وػػػت مّػػػعِا إلػػػَ ذلػػػٛ ا
 
ار.وِوػػػعما ا ًز
 
اال

ى 
 
طػغت ثمػا
 
ت دماءى الٌػمة ثؾػّٞ موػي شجػَ زٗػت ِػوٚي وا الًاِن ُٖ الؾن وثٝػ
ان  شعخجي مّعِا ُٖ ٖمي.وؿػِػ
 
بالفػاب الرعِع الغي امجمي اِؾٍن ِبػ الرػح الغي ا
ؿػػي والػػًبْ بالؾػػٍاد مػػن زعِػػع وٓابت مَػػاًػ مػػا زاؿ الفػػّب 
 
مػػن قػػّػ لصّجػػي ورا

الفػػػػػػّظٍطة والوػػػػػػّٕ واطجٗػػػػػػَ قػػػػػػصٍب وزٌػػػػػػي واٝػجوػػػػػػؼ لصمػػػػػػي ثصػػػػػػت الجراِّػػػػػػع 
ِػادى 
 
يػاٖي ٍٚن الفباب وثّرب الفّض من ًغا الجّّٔػ الغي ا

 
ٖبؾًٌا واٝػجؾبت ا

ربّػػّن ِامػا موػػت
 
.ِٜفػٕ ًػػغا الػوك ِػػن يٙػػؽ (0)إلػَ شالجػػي الجػُ ٝػػان ِلٌّػا موػػغ ا
ٝامػػػػٞ ٚػػػػع مػػػػٍرس ٖػػػػُ بػػػػاد اإلٓػِػػػػ٘ مػػػػن ازػػػػٞ إرزػػػػاع الفػػػػباب وِمٜن ان  ؿػػػػصػي 

ثُ:
 
 هؾجفٕ موي يبّّة ًغا الًٙؽ واهي ٝاال
ّػ بٍٙثػي وٚعرثػي 0 و الًبّػب الؾػاشػ وًػٍ ًوػا ٖػُ الػوك ؿػاشػن بالجػٝغ
 
 الؾاشػ ا
 
.ِبعا
ِماؿ االِرازِة.
 
 ُٖ ثوّٗغ اال
ارثبايػي بٜػٞ الٙػٍ،  .ِػدد الًبّب الؾاشػ ِعد من الٜلمات الجُ ثٌعؼ إلَ ثبّػان5

لٌػػة وِٗارِت بػػٞ ارثبايػػي بٙػػٍ، الًبّّػػة مػػن اهٌػػار وٓابػػات 
ث
مػػا ٖػػٍؽ الًبّّّػػة من ا

قرار ويلب ٍِهٌم ومؾاِعثٌم إلهراح الًٙؽ.
 
 وا
هػػٍاع الوباثػػات مػػن المٗجػػػض إهٌػػا 5

 
.ِؾػػجظع  الًبّػػب الؾػػاشػ ٖػػُ الّػػاج ِػػعد مػػن ا
شرار ذات الًبّّة الظالة و
 
 الػماؿ الوّٙة.ذات يبّّة ؿصػِة ٖوا ِن اال
.ِبػػعو ان الًبّػػب الؾػػاشػ ٝػػان ِمػػارس الًٙػػؽ الؾػػصػي ٚػػػب بّػػت المػػػِن مػػن 9

وؿ للػبة ًّٜػاثُ والدػاهُ 
 
زٌة وُٖ الّػاء من زٌة خاهّة شّح ِجم إهفاء مصػابّن اال
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ٓمان خم ٍِٙ  بصٗػ طوعّٚن بالٙػب من المصػػابّن 
 
للػبة ًّبُ وِجم ثًّٔجٌما باال
ؿػػػػّن الوبّػػػػغ واللػػػػبن ٖػػػػٍؽ ِػػػػجم مل ٌمػػػػا بػػػػعماء قػػػػان ؿٍدا

 
ء وِمػػػػب مػػػػن طػػػػاؿ ٝا
ؿٗٞ من ازٞ إال ثؾلب المػِن الصّان.
 
 الجٍؿٞ بٍٙ، الّالم اال
 
 العماء خم ِبعا
لة 2

 
ٓمػػػان وِبػػػعو ان لٌػػػغى المؾػػػا
 
ٍع مػػػن اال .ِػػػجم وهػػػُ المػػػػِن ِلػػػَ بؾػػػاط ممػػػو

طوػػ بػا قػٛ ِػعؿ 
 
ًمّجٌا ٖالًٙؽ ٝان ٌِػعؼ إلػَ مّالرػة الفػّظٍطة والوبػات اال

 
ا
 والصّان. ِلَ الفباب
 الًبّػػػب الؾػػػاشػ بجوّٗػػػغ يٍٙؿػػػي الؾػػػصػِة إذ ِػػػعور شػػػٍؿ المصػػػػابّن وِػػػجم 7
 
.ِبػػػعا

ثٔمػػّؽ المفػػّٞ الػػغي ِصملػػي بػػالصٗػن الجػػُ بٌػػا الػػع  ومن خػػم ِػػجم ثًٌّػػػ المػػػِن 
ِفاب الجُ ٖػُ 
 
طّػا ِموُ مؼِرا مٍٜن من اال
 
بالوار والماء والٜبػِت خاث مػات وا
شرػػػػار والجػاب مػػػػُ إهػػػػاٖة 
 
ِػػػػعد مػػػن المػػػػٍاد الٔػِبػػػػة مدػػػػٞ لصػػػػم البٍمػػػػة شٍزثػػػي واال
شفػػػػػاء 
 
س وموٙػػػػػار شّػػػػػٍان ِػمػػػػػؼ للٍٔؿوزواشٌّا وا

 
بػػػػػع وِػػػػػٞ ورا ّٖػػػػػَ ٝو
 
 وزلػػػػػع ا

ٓػاب وًوا ِصعث الًبّب الؾاشػ زػشا ربما ٝان لّٔػا من المٗجػض اهي ِػمؼ إلػَ 
م ان الوك ال ِمػح بػغلٛ إال اهػي  الجظلك من العماء المػِوة وِبعو ان المػِن ٓر

هٗا وبغلٛ ِصمٞ ِلَ الفٗاء. ِجم ٓؾلي
ث
 بالؾا ٞ المصوػ ا
ٖموغ الٙػػن الػابػُ ٚبػٞ المػّاد ان لػم ِٜػن يٍٙؿٌم الؾصػِة  للػومانٝان 
بٜػٖػػػُ وٚػػػت 
 
وب ػػػة ٝػػػان ِػػػجم دٖػػػُ بػػػاء الًػػػاٍِن ا

 
طػػػػ، الٗجاٝػػػة  واال
 
 إلػػػَبػػػاللرٍء  اال

ًػػالُ( ِٙػػٍ  بمٍزبػػي supplicatioيٙػػؽ ِػػعَِ )
 
بالػػعوران شػػٍؿ المّبػػع والؾػػرٍد  اال
الّػػا).(0)لػػَ الًػِٙػػة الٍّهاهّػػةِ  ِػػن اشجٗػػاالت اللٍبّٝػ

 
( الجػػُ ٝاهػػت Lupercaliaوهٙػػػا
ًػمثٙا  ُٖ الظامؽ ِفػ من قباط وًُ مػن بػّن 
 
االشجٗػاالت ٖػُ الجٙػٍِم الػومػاهُ  ا
ربػاب( وًػٍ اشػع Faunusٖػاوهٍس) باإللػيومػثبًة 

 
الػومػاهّّن المػػثبًّن بػالػِٕ  اال
اهت اشجٗػػاالت الّػػا وِمدػػٞ الػػي للظمػػٍبة.ٝو الجًٌّػػػ شّػػح ِوػػصَ  إلػػَثٌػػعؼ  اللٍبّٝػ
هدَبالماِؼ 
 
ػا وربما بالٜاب  ا ِواوٝذ

 
.وبّع الجوصّة بالصٍّاهات ٝان ِؾاؽ قابان ا
 بصفػٍىالمغبس ّٖلمؽ الٌٜوة شٍازبٌما بؾٜاّٝن ًِٙػ موٌا الػع  وِمؾػصٍهٌا  إلَ

لػػػػػػػٍّٖة مفػػػػػػػبّة بالصلّػػػػػػػب ِوٗرػػػػػػػػ بّػػػػػػػعًا الفػػػػػػػابان بالوػػػػػػػصٛ.خم ِػػػػػػػ دي ٌٝوػػػػػػػة 
( همػػٕ ِػػػان وملٗػػٍّٖن ٖٙػػى برلػػع المػػاِؼ الموػػصَ بٌػػا يٍٙؿػػّا Luperci)لٍبّػؿػػُ
بن ِعٌِنبان ِصملن  ثمع طالٌا الوؾاء اللٍاثُ ِٓػ
 
ن ُٝ ثؾاط برلع  ا وِعرن ًٌٍٍر

 .001( ٓػاهت "العِاهة الػوماهّة ص0                                                 



311 
 

ان ِاٚػػة الوؾػػاء الػآبػػات باإلهرػػاب بػػالًٙؽ واهػػس ٌٖػػغا االشجٗػػاؿ ِػػػثبى .(0)المػػاِؼ
و
 
رض ا
 
ي ٌِعؼ إلَ اإلطماب ؿٍاء لا
 
 الوؾاء. بػب الظمب ا

 
 )لٍر  ثظّلّة لطكؽ لٍبّػهالّا(

 
 Marcellus Ofوِمػػٕ الٜاثػػب الػومػػاهُ مارؿػػّللٍس مػػن معِوػػة بػػٍردو)

Bordeau(وؿ
 
ِػػا  خٍّدوؿػػٍّس اال
 
ػػان يبّػػب الػػباط ا -Theodosius I()597( ٝو
ورا   502

 
 ( ٖػػػُ ٝػجابػػػي ِػػػن الًػػػب إشػػػع، الٍؿػػػا ٞ الجػػػُ ٝاهػػػت مجبّػػػة ٖػػػُ ِػػػاج اال

طػػغ المػػػِن اشػػع زػػغور هبػػات رزػػٞ بًػِٙػػة ؿػػصػِة.وثجلظك ًػػ
 
غى الًػِٙػػة بػػان ِا

طػػػ 
 
ِن شػػٍؿ ِوػػ٘ المػػػِن بّومػػا ِّػػػض الرػػؼء اال
 
الصمػػا  وًِّٙػػي وِّلػػ٘ اشػػع الرػػؼا

لعطان الوار وبّوما ِرٕ الوبات ٖػُ الػعطان ِرػٕ الػٍر  إلػَ ان ِظجٗػُ ثمامػا.ولٜن 
ر الًبّػػب لوٗؾػػي بٜػػ
 
ٞ إذا ثوٜػػػ المػػػِن بّػػع ذلػػٛ للًبّػػب ٖػػان مػػن الؾػػٌٞ ان ِدػػا
بػاِػػة وؿػػٌٍلة إذ ِٜػٗػػُ ان ِلٙػػُ زػػغر الوبػػات ٖػػُ المػػاء وبمرػد ان ِمػػجك الوبػػات 
هي إذا ٌٍػت ُٖ الرؾم 
 
الػيٍبة ٍِّد الٍر  إلَ الجوظم من زعِع.وٍِلُ الٜاثب با

ػػب اشػػع الورػػٍ  مػػن الؾػػماء ّٖمؾػػس ٖػػُ  بّػػن البدػػٍر ٖلػػّؽ ِلػػَ الممػػاب إال ان ِجٚػ
و
 
طػػػ ٖػػُ مجوػػاوؿ ِػػعى ٖٜما  الصػػاؿ ِلػػَ ثلػػٛ البدػػٍر بًّٙػػة مػػن الٙمػػاش ا
 
ي قػػُء ا
 
بػػا

ٌٍِ، الورم من الؾماء ٝغلٛ ثجٌاو، البدٍر ِن الرؾم ولٜوي ِصغر من ان ِمؾػس 

ؿايّػ الػوماهّة ص0                                                 
 
لٌة واال
ث
 .555( ٍّٓراهع اال
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لػػػاب (0)المػػػػِن ِلػػػَ البدػػػٍر بّػػػعى الّارِػػػة وإال اهجٙلػػػت إلٌّػػػا
 
ػ بلّوػػػُ اهػػػي لػػػٍ ا .وِػػػٝغ
ؿَ لما ّٖػٞ بػي ٖمػا ِلّػي إال ان ِجٗػٞ ِلػَ 
 
طػ برػوح خم قّػ باال
 
قظك ما قظما ا
لم ُٖ الصاؿالّع 

 
 .(5)الجُ ؿببت الرػح ّٖؼوؿ اال
وربػػػاٖػػػُ  الرػمػػػانمػػػارس 
 
ػػػم هػػػعرن  ا مدلػػػةالٙعِمػػػة يٍٙؿػػػا ؿػػػصػِة ٓر

 
ِلػػػَ  اال

لمػػانٚعِمػػة هّػػػؼ موٌػػا ان  همجلػػٛ شالّػػا ولػػٗة ؿػػصػِة إذ  ذلػػٛ
 
ٝػػاهٍا  الٙػػعماء اال

و الجػٍاء المٗالػٞ (Woden)وودن باإللػيِؾجّٔدٍن 
 
ٍع ا ولػعِوا .(5)لفػٗاء شػاالت طلػ
لماهّة الٙعِمة هػ، ّٖي اإللي بالعر) هك ؿصػي 
 
( ِلَ لػٌٍن Balderٚمّػ باللٔة اال

زػػٍادى بمػػصبة وودن ِوػػعما الجػػٍ، ٝاشػػٞ زٍادى ٖٙػػا  بفػػٗا ي مػػن طػػاؿ بػػجاون 
 .(9)بوُ ٝلمات مفبّة بالٍٙ، الؾصػِة الظّٗة

 .055-050( ٖػِؼر الٔمن الغًبُ ص0                                                 
 .000( الممعر هٗؾي ص5
ؿايّػ الجٍّثٍهّة ص5
 
لٌة واال
ث
 .525( ثٍهّات اال
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 )ثمداؿ اللي وودن(
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 )اللي وودن(



314 
 

ِوػا  الٌوػعُٖ 
 
عوس الٙػعماء ِمارؿػٍن ٝػان الٌوػ اذ مػٍرس الًػب الؾػصػي ا
 ٖػػػػػُ  بّػػػػػن الًٙػػػػػػٍس الجػػػػػُ ثػثٜػػػػػػؼ ِلػػػػػػَ الؾػػػػػصػ 
 
ػػػػػػاإذ هٙػػػػػػػا -Atharvaّٖػػػػػػعا)-اخاٖر

Vida لٕ الدػاهُ ٚبػٞ المػّاد ِن يٙؾػا
 
( وًٍ اشع ٝػجب الّٗعا الظمؾة الّا عن لا

ؿػصػِا ِٙػػٍ  بػي مػػن ِػِػػع ثصؾػّن همػػٍ قػػّػى ِػن يػِػػ٘ زمػػُ الرػغور المٙعؿػػة الجػػُ 
لُ ِمدػػٞ ٖػػُ الٌوػػع مػهػػا طًّػػػا يالمػػا ٝػػان )با قػػٛ ٝػػان المػػثموػػُ شػػعوث المػػلُ

خوػػػػاء ثوّٗػػػػغ  ِموػػػػُ الفػػػػظك مػػػػن شوػػػػٍر الًٙػػػػؽ الػػػػعِوُ(
 
وِوفػػػػع الٜلمػػػػات الجالّػػػػة ا
 المػاشٞ المظجلٗة للّملّة:
رض ولعت
 
ِجٌا الوبجة! ٝإلٌة ٍٖؽ إلٌة اال
 
هت ا
 
 "ا

 هصن هٔػؿٛ ِا هّجاهجُ لّلٛ ثٍِٙن همٍ الفّػ
طػ زعِع!
 
 ٍٚي الفّػ الٙعِم اهبجُ ا
 ذلٛ الغي ٌَِػ شعِدا ٝػدا ووّٖػا ازّلُ

 ِلَ قّػي الغي ِؾٙى وذلٛ الغي ثجٙمٕ زغورى
 ِلّي ارش الّفب الفاُٖ".

ؿػػػي بظلًػػػة ؿػػػٍداء ممػػػوٍِة مػػػن 
 
اهػػػت الجّلّمػػػات ثٙوػػػُ بػػػان ِػػػعًن المػػػػِن را ٝو

ٍر وان ِٙػػٍ  بػػغلٛ قػػظك ِػثػػعي لباؿػػا اؿػػٍدا ٝػػان ٚػػع ثوػػاوؿ يّامػػا  الوبػػات المػػٝغ
ٞ اؿػجّٙاظ العِٜػة الؾػٍداء يبّا.وًوػا هؾػجًُّ ان هػػ، اؿٍدا ُٖ المػباح البػاٝػ ٚبػ

مٞ ُٖ همٍ قّػ زعِع اؿٍد
 
 .(0)ُٖ الػمؼِة المؾجظعمة ًوا ثّبّػا ِن اال
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ا  ـّعا(-)اخاـر

 
ػػػان الٌػػػعؼ  ان ٝو و الّٚػ
 
وًوػػػاؾ ولػػػٕ زّػػػع لًٙػػػؽ مػػػٍرس لّػػػاج مػػػػض المػػػٗػن ا
ؿاؿػػُ مػػن ًػػغى الًٙػػؽ ًػػٍ هٙػػٞ المػػٗػن مػػن زؾػػع المػػػِن إلػػَ ٝا وػػات و

 
قػػّاء اال

 
ا
طػ، مدٞ الفمؽ الجُ ثوجمُ إلَ ذلٛ اللػٍن ِػن زػعارن خم ٓمػؽ المػػِن 

 
لٗػاء ا

شمػ الغي ِػمؼ إلَ الٍٙن والصٍِّة والغي ِمدلي الدّػان الصمػاء.ولُٜ ِجم 
 
باللٍن اال

  
 
ّة الجالّة:"ؿٍؼ ِمػّع إلػَ الفػمؽ اال ذلٛ ٝان اشع رزاؿ العِن ِوعًم ِجلٍ الٚػ
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شمػ إهوػػػػا هٔمؾػػػػٛ ٖػػػػُ  ٚلبػػػػٛ ومػض المٗػن وؿػػػػٍؼ هٔمؾػػػػٛ
 
ٖػػػػُ لػػػػٍن الدػػػػٍر اال

ال ٖلججصػػػػػػر وثػػػػػجظلك مػػػػػن ذلػػػػػٛ اللػػػػػٍن 
 
لػػػػػباغ الصمػػػػػػاء لجػػػػػوّم بالصّػػػػػان يػػػػػٍِا.ا
 
اال

بٙار الجُ ثوجمُ إلَ اإللٌػة روًّوػُ الصمػاء.إهوػا 
 
لٗػ.إهوا هوُٗ ِلّٛ لٍرن ثلٛ اال
 
اال

ػػا مػػن الًّػػٍر المػػٗػاء".ولُٜ ِؾػػػي  هوٙػٞ لػػٗػثٛ إلػػَ الببٔػػاوات ويّػػٍر الػعج وًّٓػ
خواء ثػدِع رزػٞ الػعِن لٌػغى 
 
رشّ٘ المصة إلَ زؾم المػِن الفاشب ٖاهي ِػثفٕ ا

الٜلمات بّن رقٗات من الماء الممؼوج بفّػ خٍر اشمػ وذلٛ بّع ان ٍِٜن رزٞ 
خواء ذلٛ ٍٖؽ 
 
العِن ٚع ؿٜبي ٍٖؽ ٌٍػ الصٍّان لّٙعمي للمػِن.وِرلؽ المػِن ا
َ زؾمي.ولُٜ ِؼِٞ ثمامػا ٝػٞ ٌٍػ زلع دب اشمػ وٚع ربى ًّٚة من ذلٛ الرلع إل

شمػػ ِظوػُ المػػِن لمؼِػع مػن 
 
اخػ للمٗػن من زؾػمي وِؾػجبعؿ بٌػا لػٍن المػصة اال

طمػك 
 
س شجػَ ا
 
 بان ِعًن لي رزٞ العِن زؾمي ٝلي من ٚمػة الػػا

 
الًٍٙس الجُ ثبعا

م خػػم ِوػػّي ٖػػُ الٗػػػاش وِػػػبى خاخػػة  ٍع مػػن الّمػػّعن المػػٗػاء مػػن الٜػػٝػ الٙػػعمّن بوػػ
هٍاع من الًٍّر الم
 
و يا ػ العج بظٍّط لٗػاء إلَ ٖػاقي من زٌػة ا

 
ٗػاء ٝالببٔاوات ا

الٙعمّن خم ِمب الماء ِلَ المػِن إلزالػة الّمػّعن ومٌّػا بػا رِػب مػػض المػٗػن 
الػػػغي ِوجٙػػػٞ بػػػغلٛ مػػػن زؾػػػمي إلػػػَ ثلػػػٛ الًّػػػٍر.ولُٜ ثٜػجؾػػػب البفػػػػن قػػػّ  مػػػن 
طػػػغ رزػػٞ الػػػعِن بّػػػن قػػّّػات مػػػن خػػػٍر اشمػػػ ٖػػػُ إشػػػع،

 
ل٘ ِا
 
وراؽ  الوَػػارن والجػػػا

 
ا
وًوػػػػاؾ بّػػػػن الممارؿػػػػات .(0)الفػػػػرػن الغًبّػػػػة اللػػػػٍن وِلمػػػػٌٙا إلػػػػَ زلػػػػع المػػػػػِن
وب ػػػة ٖٙػػػع ٝػػػان 
 
ؿػػػٜان قػػػماؿ الٌوػػػع الؾػػػصػِة البؾػػػًّة الجػػػُ ثمػػػارس الثٙػػػاء طًػػػػ اال
 إلػػَمػػن الوٗػػٍذ  الفػػّايّنِػؿػمٍن ِوػػع اهجفػػار الٍبػػاء دا ػػػن شػػٍؿ الٙػِػة ابجٔػػاء موػػُ 
 .(5)داطٞ الٙػِة
لًػػب الؾػػصػي وان ٝوػػا ال همجلػػٛ مّلٍمػػات ٝاّٖػػة ا الػػػػب الكػػعماءمػػارس 
طػػػػغ  إذا إهٌػػػػمٖٜػػػػان الّػػػػػب ِّجٙػػػػعون ِػػػػن ذلٛ 

 
ٚجلػػػػٍا الدّبػػػػان طػػػػاٍٖا الرػػػػن ان ثا

رى 
 
ؿػػػػػػٌا  إهٌػػػػػمًػػػػػغى  وإشػػػػػع،بدا

 
طػػػػػغون روخػػػػػي ؤًِػػػػػٍن را
 
ِؾػػػػػببٍن المػض لػػػػػػغا ِا
 وإذايالت ِلة الٍاشع موٌم ٍوػٍا بػي مؾػا مػن الرػن. وإذوٍِٙلٍن:"روخي راث خا ػؾ".
و ٚوٗػػغا لػػوٍّا زمػػاال مػػن يػػّن وزّلػػٍا ِلٌّػػا ٚجػػٞ شّػػة 
 
و ِػبٍِػػا ا
 
شمػػاالا

 
 ومل ًٍػػا ا
وٚت ٓػػوب  زٌة الٔػب إلَشوًة وقّّػا وثمػا وزّلٍا ثلٛ الرماؿ ُٖ باب شرػ 

 .000-003ؼر الٔمن الغًبُ ص( ٖػ0ِ                                                 
 .31( الّاد المٙعس والّادي ص5
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لبصٍا ٖإذاالفمؽ وباثٍا لّلجٌم ثلٛ 
 
وا  ٖإذاثلٛ الرماؿ  إلَهَػوا  ا

 
بصالٌػا  إهٌارا

وًػػالػػم ثٙبػػٞ العِػػة ٖػػؼادوا ٌّٖػػا وان  إهٌػػاٚػػالٍا 
 
ٚػػع ثؾػػاًٚت وثبػػعد مػػا ِلٌّػػا مػػن  را
وثجصػعث رواِػة ِػن ملػٛ .(0)المّػن ٚالٍا ٚع ٚبلت العِة واؿػجعلٍا ِلػَ قػٗاء المػػِن

ػػب ٖػػُ االؿجفػػٗاء اطجار  بػػٍ ٚػػابٍس الوّمػػان بػػن الموغر اهػػي شػػّن مػػػض وٓر
 
الصّػػػن ا

راًبا همػاهّا ِلَ المغًب الوؾًٍري من بوُ ّٝب وًٍ قمٍّن بن زابػ االرقمُ 
ؿػػٕٙ
 
طّػػػ مػػن الصّػػػن مػػن ازػػٞ ثلٙػػُ الفػػٗاء ِلػػَ ِعِي وٚػػع ثمٜػػن  ا

 
ال .(5)قػػٗا ياال
وربمػػػا   صّػػػي هّػػػؼ مػػن الػواِػػة ّٝػػٕ ثمٜػػن الػاًػػب الومػػػاهُ مػػن قػػٗاء الملػػٛ ال
 ِوٌا ُٖ الٜػجاب المٙعس.
 
 اؿجظع  يٙؾا ؿصػِا ما من ثلٛ الًٍٙس الجُ هٙػا
ٍن الؾػصػ ٖػُ شػاؿ الصوػارات المجٙعمػة ٖوػشالٌػا  الك ا و ال عا ّػةمارؿت 

م إقػػػػارات مٌمػػػػة ِػػػػن الؾػػػػصػ الػػػػغي ِفػػػػبي بّوػػػػي  ؿػػػػايًّػ
 
 ٖػػػػُ ا
 
الّاج وهٜػػػػاد هٙػػػػػا

 ٌّٖا داللػة إلػَ يٙػؽ 
 
ؿًٍرن هٙػا
 
الًٍٙس الجُ مٍرؿت ُٖ الصوارات الٜبػ، ُٖٗ ا

البػػعِٞ الصّػػٍاهُ ًػػٍ يٙػػؽ قػػا ُ ٖػػُ الٜػدّػػػ مػػن الػػعِاهات الٙعِمػػة ٝمػػا ٖػػُ البابلّػػة 
ؿػ
 
 ٖػُ ا
 
ٖػُ  )زؼِػن معٓفػٙػ الصالّػةًٍرن مػن ماالٓاؿػُوالممػِة والمؾػّصّة.إذ هٙػػا
ٖػِّٙػا
 
ن وبٙػػػن  (ا

 
ثجصػعث ِػن ًػغى الصالػة بالػػغات ُٖٗ بعاِػة الظلّٙػة طل٘ اإللػي امػػا
رض ؿػػػٍِة.وُٖ 
 
ب واشػػػع ِلػػػَ اال
 
لبة وِاقػػػت الٜا وػػػات الصّػػػة الجػػػُ ولػػػعت مػػػن ا ٝو

لػػػػػػابت الًٗػػػػػػٞ الٍشّػػػػػػع 
 
راد اإللػػػػػػي طادمػػػػػػا لّػقػػػػػػي ٖبّػػػػػػح بصمػػػػػػَ ا
 
ِػػػػػػا  ا
 
إشػػػػػػع، اال
ن.و
 
ِفػػاب الًبّػػة للمػا

 
ٚاربٌػػا ويلبػػت مػػوٌم زمػػُ اال
 
طّػػػن ٖػػُ مصوجٌػػا إلػػَ ا
 
ت اال
 
لرػػا

.وُٖ إشػػػػع، اللّػػػػالُ  ِلٌػػػػا ثفػػػػُٗ يٗلٌػػػػا.ولٜن شالػػػػة الًٗػػػػٞ المػػػػصّة ازدادت ؿػػػػٍءات
ن ممػا 
 
ن باإللػي وبػعا شػاما ؿػّٜوا ٝبّػػن ٖػُ ِػعى ومٍقػٜا ِلػَ يّػن المػا

 
شلمت المػا

مامػي يالبػة الػشمػة.ٖػد ِل
 
ٍع ا ػ ن إلػَ الٝػ
 
ٌا وشالٌػا إذا مػا دُٖ المػا ٌّػا اإللػي اهػي ؿػّجٝػ

ن  إلػػَ الٜلبػػة ويلبػػت موٌػػا 
 
ًِجػي شّػػان يٗلٌػػا بػػعِا ِوٌػػا.وُٖ المػػباح ثٍزٌػػت المػػػا

 
ا

بػػػة اإللػػػي.واٖٙت الٜلبػػػة ٖػػػُ البعاِػػػة ولٜن بّػػػع ان ؿػػػػدت  المؾػػػاِعن ٖػػػُ ثصّٙػػػ٘ ٓر
ن ثًلػب موٌػا شّػان اشػع
 
ت الٜلبة بان المػػا دٝر
 
ن للٜلبة الصلم الغي شلمت بي ا
 
 المػا

وػػت هالػػصة إِاًػػا بػػان ثٙػػع  شّاثٌػػا بػػعال مػػن شّػػان يٗلٌا.لػػغا ثٍزٌػػت  زػا ٌا لػػغا ٖر

ؿايّػ الّػبّة ص0                                                 
 
ولَ ص؛11( طان اال

 
لٍؿ اال
 
شمع اال
 
 .000اال

ػػػػػػػػػػ  الػػبّػػػػػػػػػة والمػػػػػػػػػػاع ال ّؼهطػػػػػػػػػُ( ٖاهػػػػػػػػػٞ الػبّّػػػػػػػػػُ 5 -المؾػػػػػػػػػّس الػػبُ الومػػػػػػػػػػاهّة ـػػػػػػػػػُ الرِؼ
 .070( ص5110 )بّػوت:رِاض الػِؽ للٜػجب والوفػ الفارؿُ
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قػػػٗٙت البٙػػػػن ِلٌّػػػا 
 
ن ِوػػػع ذاؾ إلػػػَ البٙػػػػن وثٍؿػػػلت إًِا ٌػػػا اشػػػع ِرٍلٌا ٖا

 
المػػػػا

ٚػػعمت 
 
ان مػػا ا ًِجٌػػا الػػٔػ واهػػّٕ ِرػػٞ مػػن الّرلػػّن الػػغِن ٝاهػػا لعٌِا وؿػػِػ

 
وا

ن ِلَ ٚجػٞ الّرػٞ ٚػباهػا لإللػي وُٖ ثلػٛ ا
 
خوػاء قػُٗ الًٗػٞ مػن المػػض الػغي المػا

 
ال
ؿػًٍرن ثوًػٍي ٖػُ داطلٌػا ِلػَ يٙػؽ ٝػان ِٙػع  طالػي (0)الم بي
 
.با قٛ ان ًغى اال

وؿ:بػػعِٞ ِمػػٍت مصػػٞ 
 
بػػعِٞ شّػػٍاهُ ِػػن اإلهؾػػان المػػػِن والػػغي ِصٙػػ٘ ًػػعّٖن اال
وًػػٍ ال ِظجلػػٕ ٖػػُ  اإلهؾػػان والداهُ:ِمدٞ ٚػباهػػا لإللػػي مػػن ٚبػػٞ الفػػظك المػػػِن.
ٍس البػعِٞ الصّػٍاهُ الجػُ مٍرؿػت ٖػُ الصوػارات الٜبػػ، ٝػباد لٍرثي ًغى ِن يٙ
 الػاٖعِن.

همجلػػػػٛ مػػػػن الػػػػعال ٞ الٜاّٖػػػػة ِػػػػن يٙػػػػٍس ؿػػػػصػِة ٚػػػػع يبٙػػػػت مػػػػن ازػػػػٞ 
ًمّػػة الؾػػصػن ٖػػُ المرجمّػػات البعا ّػػة الّاج 
 
ٖػِّٙػػا ِػػ من ٝمػػا هّػػػؼ ِػػن ا

 
ُٖٗ ا
ن ِلػَ الؾٜان ًواؾ بالؾصػ وِصجػمٍن الؾصػن الغِن لعٌِم وِّجٙعون ان لٌػم ٚػعر 

ٖػِّٙػػػػػة إلػػػػػَ ِػػػػػعد مػػػػػن ًػػػػػ الء (5)مّالرػػػػػة الوػػػػػاس وقػػػػػٗاءًم
 
ؿػػػػػايّػ اال
 
.وثجصػػػػػعث اال

يبػػاء الؾػػصػن المػػعٍِ اهٍثفػػُ)
 
ؿػػًٍرن ثظػػك اشػػع اال
 
قػػٌػ ا
 
يباء وا
 
)ال ( Anotchiاال

ؿًٍرن مٍين ًغا الؾػاشػ(
 
ػ اال ًػان ثٝغ

 
الغي ثفػّػ إلػَ اهػي ًػػب مػن بػادى بّػع ان ا
ا قػٌػ يبّػب ملٌٜػا ممػًصبا مّػي ٝػجػاب الًػب والؾصػ وؿػِػ
 
لػبس اهٍثفػُ ا
 
ن مػا ا

ؿًٍرن خاهّة ثعور شٍؿ رزٞ الًب اوِٜا لع، ٚبّلػة اؿػٜالّبٍس ٖػُ (5)ؿاشػ
 
.وُٖ ا

ؿًٍرن ان اوِٜا الشػٌ ٖػُ ِػٍ  
 
الرٍروها ُٖ البػازِٞ ِلَ هٗاؼ هٌػ ٝػهٍٔ.وثػوي اال

ِػػا  ان الٜػدّػػػ مػػن الصٍّاهػػات ٚػػع ثٍّٖػػت ثصػػت قػػرػن َِمَ وِوػػعما اٚجػػػب 
 
مػػن اال
شؽ بعو
 
، ُٖ شلمي اإللي ؿوا زع ٚبّلة الرٍروها الومػموٌا ا
 
وثٜلم مّػي   ار وها  ورا

وموّػػي مػػن االٚجػاب.والجػػؼ  اوِٜػػا بالومػػّصة وِمػػٞ قػػػابا مػػن لصػػاء الفرػن وشمػػٞ 
ػان ِّػالذ الوػاس  ة من لصاء الفرػن ولار من َِماء رزػاؿ الًب ٝو ِلَ ٍٚ، طاٚر

 .(9)بلمؾة من ِعى

ؿايّػ 0                                                 
 
ٖػِّٙة ص( بارهعر اال
 
 .72-79اال
 .050( الممعر هٗؾي ص5
 .099( الممعر هٗؾي ص5
ؿايّػ الّالم ص9
 
 .033( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
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ُ الدٙاٖػات البعا ّػة الجؾػمّة الّامػة ِمٜن ان هًل٘ ِلَ الًبّب الؾػاشػ ٖػ
 ولٜػػن ًػػغا ال ِّوػػُ ان ثؾػػمّة الفػػامان ًػػُ الٍشّػػعن الجػػُ (0)الفػػامان)رزٞ الًػػب(

 وِؾػػمَ ٝػػػغلٛ (5)ثٌَػػػ ٖػػُ الدٙاٖػػػات البعا ّة ٖاالؿػػّٜمٍ ِؾػػػمَ ِوػػعًم اهٔػػػاٍٝؾ
ّػػؼ ٖػػُ ؿػػّبّػِا ِػػعَِ الباٝؾػػا(5)اِلّػػٛ ػػان الفػػامان ٖػػُ ٚبّلػػة ٝػػازاؾ ّٝٝػ .وِػػػ، (9) ٝو
ؿج
 
ٚػع  الصػػؼ اال

 
جػي ا اهت شٖػ وؿ اطجمالػُ بػّن البفػػ ٝو
 
اذ ٍٝن ان الفامان ًٍ ا

دهػػَ قػػٛ ٖػػُ ان الفػػامان ٚػػع وزػػع ٖػػُ ِمػػػ الباِؾجٍؿػػّن 
 
اإلهؾػػاهّة.ولّؽ ًوػػاؾ ا
طػ ُٖ الّمػ الصرػي الٙعِم
 
طٍن(.ٖالفػاماهّّن  (2)المجا

 
)ٚارن ذلٛ بؾػاشػ ٌٝػٕ اال
ٝػدػػ خػػا
 
لػس ثّبّػػا ِػن اإلهؾػاهّة ٖػُ ٝمػا ِػػ، الّػاد ِمدلػٍن الجرػبػة الػوشّػة اال
 
ء واال
ٗػػػُ الدٙاٖػػػات البعا ّػػػة ثًلػػػب مؾػػػاِعن الفػػػامان ٖػػػُ ِػػػعد مػػػن ٖ.(7)مػشلجٌػػػا البعا ّػػػة

ي قظك ُٖ مرجمُ االؿّٜمٍ مدا من الم ُٖ 
 
الصاالت موٌا المػض ّٖوعما ِفٍٜ ا

زػػؼاء زؾػػعى ِػػجم اؿػػجعِاء الفػػامان لجفػػظّك شالػػة المػػػض والّٙػػا  بمصاولػػة 
 
بّػػن ا
لػػػػميػػػػػد الػػػػػوح ال
 
.وهمجلػػػػٛ ولػػػػٗا زّػػػػعا ِػػػػن ِمػػػػٞ ًػػػػ الء (1)فػػػػػِػن الجػػػػُ ؿػػػػببت اال

قػار ًػ الء 
 
الفاماهات من طاؿ ٝػجابػات الػشالػة والمبفػػِن واالهدػوبٍلٍزّّن.وٚػع ا
ة وٍِٙؿ الّاد ان الفامان ًٍ من بّن ؿػا ػ  إلَ ان الفامان ٝان ِمجلٛ ٚعرات طاٚر
ن المٙعس االطجمالػػػػػػػُ المجمّػػػػػػػؼ والمجٗػػػػػػػ
 
ٍؽ ٖػػػػػػػُ الٍزػػػػػػػع المجّػػػػػػاملّن مػػػػػػػُ الفػػػػػػػا

ي لٍٜهػػي ِٙػػٍ، ِلػػَ ًرػػػ زؾػػعى ٝلمػػا قػػاء 
 
واالهظًاؼ.وبٗوػػٞ ٝػٗاءثػػي ٖػػُ الٍزػػع ا

ٝمػػػػػػػا ؿػػػػػػػوػ، ٌٍٖ ِٙػػػػػػػٍ  بػػػػػػػػشات ِلػػػػػػػَ المػػػػػػػّّع الػوشػػػػػػػُ إلػػػػػػػَ زمّػػػػػػػُ الموػػػػػػػاي٘ 
مػاض وًػػػػٍ مػػػػن دون ؿػػػػا ػ الوػػػػاس 
 
الٍٜهّة.والفػػػػامان ًػػػػٍ الفػػػػاُٖ مػػػػن الّلػػػػٞ واال

ثجوػػا ِبػػػ 0                                                 
 
( الفػاماهّة بػػالمّوَ الػعّٚ٘ ًػػُ ٍػػاًػن مػن الَػػٍاًػ العِوّػػة ٖػُ ؿػػّبّػِا واؿػػّا الٍؿػًَ.والٜلمة ا

مػِٜػا (.وثShaman( والموفػٍرِة قػامان)Tunguzالػوؿّة من الٜلمة الجؤٍزِػة)
 
ِوػا ٖػُ ا
 
ٌَػػ الفػاماهّة ا
ػػػػا مػػػػن المواي٘.اهَػ:الّاد الفػػػػاماهّة ص -090الفػػػػمالّة والروٍبّػػػػة واهعوهّؾػػػػّا وزػػػػؼر اوّٚاهٍؿػػػػّا وًّٓػ

ؿايّػ ص095
 
 .051؛البّعِٞ ؿصػ اال
ؿايّػ الّالم ص5
 
 .039( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
ؿايّػ ص5
 
 .050( الّاد اال
 .059( الممعر هٗؾي ص9
هؾػػػػػان( ٝػػػػػارلجٍن ٝػػػػػٍن 2 مّن مػازّػػػػػة:مصمٍد لمػػػػػة الإ

 
 ثػزمػػػػػة:دمحم ثٍّٖػػػػػ٘ شؾػػػػػّن وِبػػػػػع المًلػػػػػب اال
ًلّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة با.ت( ص
 
مّن )بٔعاد:المٜػجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اال
 
ِوا:ٖػِؼر الٔمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 092اال

 
؛اهَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا

 .027 ص؛ؿّٜاال الفاماهّة الؾّبّػِة570الغًبُ ص
ؿايّػ ص7
 
 .003( الّاد اال
 .10( الظًّب االخوٍلٍزّا ص1
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ِّّػػػػػػػػػػعًا إلػػػػػػػػػػَ بمٙػػػػػػػػػػعورى ماشٙػػػػػػػػػػة روح المػػػػػػػػػػػِن الجا ٌػػػػػػػػػػة وِٙبن ِلٌّػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػم 
ِػػػػعاءى بالمػض ٝمػػػػا ِؾػػػػجًُّ ان ِفػػػػُٗ (0)زؾػػػػعًا

 
.والفػػػػامان ِؾػػػػجًُّ ان ِبجلػػػػُ ا

مػػاض والممػا ب وثظجلٕ ٚػعرات الفػامان وزوؾػي 
 
لعٚاءى موي لغا ثّػؼ، إلّػي اال
 
ا

ًمّجي ثبّا للدٙاٖات المظجلٗة ٖالفامان)اهٔاٍٝؾ( لع، االؿػّٜمٍ ٝػان ِّػع ؿػاشػ 
 
وا

ػػػان ِّمػػػٞ ِلػػػَ الجظايػػػب مػػػُ  رواح وِمٜػػػن للػزػػػاؿ والوؾػػػاء ان الٙبّلػػػة ٝو
 
ِػػػالم اال

ن الفػػراِة لمٍازٌػػة الفػ.وِمػػبس  ِمػػبصٍا اهٔػػاٍٝؾ ولٜن ِٙػػاؿ ان الوؾػػاء ثّػػًٍز
الفػػػظك اهٔػػػاٍٝؾ بصماِػػػة مػػػن ٚبػػػٞ الػػػػوح الصارؿػػػة ثٍرهػػػاؾ وِن يػِػػػ٘ الجٍرهػػػاؾ 

.وٖػػُ الّابػػان ِٜػػاد ال ِمػػارس الفػػاماهّة شمػػػا إال (5)ِمٜػػن للفػػامان مػػعاوان المػهػػَ
مػػػػٍات وًِػدن الػػػػعاء الوؾػػػػاء ٖ

 
ٌن ِؾجصوػػػػػن روح الفػػػػظك المّػػػػت مػػػػن ِػػػػالم اال
لن إلٌٌػػػم ِػػػن اؿػػػم الػػػعواء الػػػغي ِرػػػب ان ِؾػػػجظع 

 
ػػػان .(5)وّٓػػػػى مػػػن الفػ وِؾػػػا ٝو
مػِٜػػاالفػػامان لػػع، الٌوػػٍد ٖػػُ 
 
ِلػػَ قػػٗاء لػػاشب رؤِػػا اٖلػػس ٖػػُ ثلٙػػُ الٙػػعرن  ًػػٍ ا
لػصابالواس ومٌما ِٜػن ٖػان 
 
لٙػعرن ِلػَ الػػؤ، مػن ذوي الٙػعرات ّٓػػ الّادِة ٝا ا
قّاءالّدٍر ِلَ 
 
و الجٌٜن بالمؾجٙبٞ ٚع  اال
 
يل٘الوا ّة ا

 
ِلٌّم ٝغلٛ لٙب رزٞ  ا
شٍاؿالًب وُٖ 
 
ٝػدّػن ٖان روح العب ًُ همّػ الفامان ولغلٛ ٌٍٖ ِلبؽ ًٓػاء  ا
ؿػػٍديػػٍِا مػػن الٗػػػاء 
 
ػػات الػػعب  اال لػػٍاثيوِٙلػػع شٝػ

 
ولٜػػن .(9)شػػّن ًِبػػب الوػػاس وا
طػػػ، ِػػن  لّؾػػت ٖٙػػى روح الػػعب ًػػُ الجػػُ ثؾػػاِع

 
الفػػامان ٖػػوصن همجلػػٛ ثوٍِّػػات ا
ػان)المراؿ الغي ِؾجمع الفامان موػي ٚعرثي ٖلػع،  ( وًػُ مػن Araucanٚبّلػة ارٝو

ًمّػػػػػػة ٝبّػػػػػػػن 
 
ٚبا ػػػػػػٞ الٌوػػػػػػٍد الصمػػػػػػػ والجػػػػػػُ ثؾػػػػػػٜن وؿػػػػػػى ثفػػػػػػّلُ ِبػز لػػػػػػعٌِم ا
للفػػػػػػػػػامان وًٍ ِوػػػػػػػػػعًم امجّػػػػػػػػػاز مجٍارث وِمػػػػػػػػػارس الفػػػػػػػػػامان الّػاٖػػػػػػػػػة وِفػػػػػػػػػُٗ 

مػاض.وِؾجمع الفامان ٍٚث
 
ي من ِالم ما ٍٖؽ الًبّّة ومن بّوٌػا الٙػٍن الؾػصػِة اال

ِلػػَ 
 
ػػغلٛ مػػن الٜػػا ن اال الفػػاّٖة ومن ممػػاشبجي لػػػوح قػػامان مّػػت ٝمؾػػاِع لي ٝو

ٍٝػاس بػِرػؼ وًػٍ مبفػػ ِػاش بػّن ًوػٍد االوها اهػي (2)الغي ِٙع  لػي المػان .وِٙػٍؿ ل

ؿايّػ ص0                                                 
 
 .011-00( الّاد اال
ؿايّػ الّالم ص ( ٍٝرثٞ ٚامٍس5
 
 .039ا
 .020( الّاد الفاماهّة ص5
مػِّٜػػة الفػمالّة" بصح هػمن مٍؿػػٍِة:9

 
دِػان اال
 
ِػٛ ًٍثٜػاهجؽ "اال
 
دِػػان( ا

 
ض ال  )دمفػ٘:دار ِػػاء ثػاِر

 .005 ص0( ج5111العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 
ؿايّػ ج2
 
لظٍري مّرم اال
 
 .090؛ٍٝن ٚمة اإلهؾان ص52 ص0( ا
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االوها ًٍ ٚجٞ ٓالبا ما ٍِٜن الٌعؼ الػ ّؾُ للٔؼان ُٖ الصػوب الجُ ثٍٙ  بّن ٚبا ٞ 
 .(0)الًبّب الؾاشػ ِوع الرماِة المّادِة

 
 )قامان(

 .021-090( ٍٝن ٚمة اإلهؾان ص0                                                 
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 )قامان(                                                       

 
ان المًببػػّن لػػع، الٙبا ػػٞ البعا ّػػة ٚػػع ِّملػػٍن ٝرماِػػات  إقػػاراتوهمجلػػٛ 
قبي
 
مػِّٜػةُٖٗ بّػن الدٙاٖػات بالرمّّػات  ا

 
قػعاِّػة ذات الجوَّمػات االزجم اال

 
 اال
ؿػػِة  إِعٍِلٍزّػةثّّٙعا ٚع ِجفارؾ رزاؿ الًب وِجبادلٍن الظبػات وِؾجوبًٍن 
و ٚػػع ِفػػٜلٍن زمّّػػات يبّػػة ِٙبػػٞ ٌّٖػػا 
 
ة ا قػػظاصمفػػجٝػ

 
م ؿلؾػػلة  اال بّػػع ازجّػػاًز
و  (Midewiwinمػػػن الصػػػٍادث الًٙؾػػػّة والمداؿ ِلػػػَ ذلػػػٛ المّػػػعوٍِِن)
 
 زمّّػػػةا
ثػوَم بٍلػػٌٗا زمّّػػة هَامّػػة ؿػػػِة لٌػػا ( الجػػُ Ojibwaالًبّػة الٜبّػػػن ٖػػُ اوزّبػػٍا)
ربػػػػُ
 
و ا
 
.وُٖ بّػػػػن الدٙاٖػػػػات ٖػػػػُ الروػػػػٍب الٔػبػػػػُ شّػػػػح خمػػػػاهُ درزػػػػات ثػاثّبّػػػػة ا
همػٍذجالرماِّػة زػؼء مػن 
 
مػػٝمػػا ًػٍ  الدٙػاُٖ اال

 
( Pueblo)مػدا ِوػع ٚػػ، البٍبّلػػٍ اال
ّن ثػػ دي الفػػّا ػ   الؼراِّػػة ٖػػان رزػػٞ الًػػب ثصػػٞ مصلػػي موَمػػة للفػػاّٖن المصجٖػ
 
 
( ِّػػّـ رزػػٞ الًػػب الّرػػٍز ٌّٖػػا بٍلػػٗي Navajoٖػاد وِوػػع الواٖػػازٍ)لمؾػػاِعن اال

مػػػػػاض ٖػػػػُ شػػػػّن ان الّػػػػاج هٗؾػػػػي ِٙػػػػٍ  بػػػػي مٔػػػػن ذو بػاِػػػػة 
 
مظجمػػػػا بجفػػػػظّك اال
ػػػٍا ٖػػػُ ويٙؾػػػّة. مػِٜػػػالع، ٚبا ػػػٞ االِػٝو

 
الفػػػمالّة ًوػػػاؾ الػزػػػاؿ الػػػغِن ِلبؾػػػٍن  ا
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ٚوّػػػػة
 
م اال ِوػػػػاءقػػػػٗاء المػهػػػػَ.وان  ًػػػػٍ طاؿ الػبّػػػػُ والظػِػػػػٕ ودوًر

 
 شػػػػع،إ ا

طٍِات
 
طٍِةالمؾمان  اال
 
مػػاضالموازؿ وًِػػدون  إلَالٍزٍى المؾجّارن ِعلٍٗن  با

 
 اال

مػػاموٌا.
 
طٍِػػة ا
 
طػػػ،  اال
 
واؿػػمٌا وزػػي ٚػػـ الػػغرن ٖجمػػارس يٍٙؿػػٌا طػػاؿ المػاؿػػم  اال

ٍخ الظػاص بالّبػادن(. ٚوّػةِّمػع ذوو  إذالجُ ثٙا  ٖػُ البّػت الًٍِػٞ)وًٍ الٜػ
 
 إلػَ اال

الَ هفػ الػماد بّوٌم ِلَ ؿبّٞ وٚاِة المٍزٍدِن الصوٍر بالمّاى الجًبّبّة و رش
مػاضمن 
 
ؿايّػ.وثجصعث اال
 
لِٞن  اال
 
ؿػايّػ إشػع،ثٙػٍؿ  إذ ً الء المٙوّّن ا

 
 اال

مػاضان 
 
طػ، والباِا  اال
 
 ُٖٗ مٗارؽ للبفػػ ًػٍ ثاوِؾػٜارونٝاهت من هجاج ٝا ن  اال
رػة لػغلٛ وِمٞ هعى لٜوي ًػؼ  وهجّٝان ًغا الٜا ن ٚع هاًن الظال٘  الظل٘بعاِة 

ٝلػػٕ بمٌمػػة قػػٗاء البفػػػ وهرػػعثٌم.وًٍ ِٙػػّم دا مػػا بػػّن المػػظٍر الجػػُ ثصػػع الّػػالم 
 الصمػػػػػَ والؾػػػػػٞ 
 
هػػػػػٍاعوشّػػػػػح ثوفػػػػػا
 
المػػػػػعاع.وِّع ذوو الٍزػػػػػٍى المؾػػػػػجّارن مػػػػػن  وا
ثباِي
 
اهٍا ا  وًم ٝا وات مفًٍة ودمّمة الظلػ٘ ذات رؤوس ٝبّػػن وؿػمات ٚػدِػة ٝو
ماٝنِػثادون 
 
ؿًٍرنالمٙٗػن.وثٍٙؿ  اال
 
هجػاج ِملّػة الظلػ٘ الٗاقػلة الجػُ ِٙػا   ٌػمإه اال
لػػػٞبٌػػػا ثاوِؾػػػٜارون)وًٍ 
 
مّن  ٝػػػان باال
 
ؿػػػًٍرِّناشػػػع الجػػػٍا
 
الػػػغِن هٗػػػغا ِملّػػػة  اال
لػػػػػػػػػبسومن خػػػػػػػػػم  الظلػػػػػػػػػ٘
 
ماالشٙػػػػػػػػػا ِمدػػػػػػػػػٞ الفػػػػػػػػػًّان  ا

 
  الدػػػػػػػػػاهُ ٌٖػػػػػػػػػٍ  ا
 
الجػػػػػػػػػٍا

  وّٖمػػا بّػػع اوثّػهٔجٍهّا
 
الظػػال٘  إلػػَ  الدػػاهُ طػػاؿ الٙػػػن الجاؿػػُ ِفػػػ ثصػػٍؿ الجػػٍا

ي ا
 
ٝبػلمػٍت ًاوِوٍّّ ا
 
لػبس ثاوِؾػٜارون اال
 
ِوػعما ؿػَّ  (الفػًّان ًاهّوؾػٍّهٍ ا
طٍىلجٙلّػػع الٜا وػػات البفػػػِة الجػػُ طلٌٙػػا 
 
ٌَِػػػون ٖػػُ الًٙػػٍس بػزػػاؿ  ٖػػإهٌم.لػػغا ا

 .(0)مٙوّّن الغِن ًِػدون المػض من الٙػِة طاؿ الػبُّ والظػِٕ

مػِّٜػػة الفػػمالّة ص0                                                 
 
دِػػان اال
 
؛مػؿػػّا الّاد البصػػح ِػػن الجػػارِض والمّوػػَ ٖػػُ 005-005( ًٍثٜػاهجؽ اال

 .532( ص5111العِن ثػزمة:ؿّع المٍلَ )بّػوت:الموَمة الّػبّة للجػزمة 
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 )رزو من ل ّلة اوزّ ٍا(
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 )المّعوٍِِن غوع اوزّ ٍا(

 
اهّة مػػػا ِّػػػػؼ بجٙوّػػػات الٍزػػػع وًػػػُ ثٙوّػػػات ثظػػػك ّٓبٍبػػػة رثػػػبى بالفػػػاما

و يٍاٌٖػػػا شػػػٍؿ 
 
الفػػػامان وِعؿ الٍزػػػع الفػػػاماهُ ِلػػػَ يّػػػػان الػػػػوح إلػػػَ الؾػػػماء ا
رض بػػّن المٍثَ.والفػػامان ِٙػػٍ  بٌػػغى الػشلػػة 
 
و هؼولٌػػا إلػػَ ِػػالم مػػا ثصػػت اال
 
رض ا
 
اال

وال لّلٙػػػَ اإللػػػي الؾػػػماوي وزٌػػػا لٍزػػػي وِصوػػػػ ث
 
ؿػػػباب:ا
 
ربّػػػة ا
 
ٙعمػػػة مػػػن الٍزعِػػػة ال

الرماِػػة؛خاهّا:لبصح ِػػن روح إهؾػػان مػػػِن من المٗجػػػػض إهٌػػا ًامػػت بّّػػعا ِػػػن 
و اطجًٌٗػػػػػػػػا الفّايّن؛خالدا:لّػقػػػػػػػػع روح إهؾػػػػػػػػان مّػػػػػػػػت إلػػػػػػػػَ مؾػػػػػػػػٜوٌا 

 
زؾػػػػػػػػعى ا

جػي بػالجػدد إلػَ الٜا وػات الّلّػا ّٓػػ البفػػِة بفػٜٞ و.الرعِع؛رابّا:لّوّٕ إلػَ مّٖػ
ؿػػػػػػػػّا الٍؿػػػػػػػػًَ ًػػػػػػػػُ  ثبٙػػػػػػػػَ الٍٍّٗػػػػػػػػة الػ ّؾػػػػػػػػة للفػػػػػػػػامان ٖػػػػػػػػُ ؿػػػػػػػػّبّػِاِػػػػػػػػا  

 
وا

وثظجلٕ يػِٙة ِمٞ الفػامان الفػٗا ّة شؾػب مؾػبب المػض ٖٙػع ِّػؼ، .(0)الفٗاء
روح ؿػػػػبب المػػػػػض ٚػػػػع دطلػػػػت ِوػػػػٍن ٖػػػػُ ػض ِػػػػادن إلػػػػَ يػِٙجّن:ّٖٗجػػػػػض ان المػػػػ

شّاها ٝمػػا ٖػػُ موػػاي٘ الؾػػاشٞ الفػػمالُ الٔػبػػُ للٙػػارن
 
مػِّٜػػة الرؾػػع وا

 
ثمجلػػٛ  اال
و ان 
 
ت.وُٖ الفػػظك بػػالمّوَ الؾػػٍّٜلٍزُ ٝػػغلٛ.ا روح اإلهؾػػان المػػػِن ٚػػع ؿػػٚػ

و إطػازٌػا مػن الرؾػم 
 
ػاب الػػوح لجٌػػب ا ولَ ٖػان مٌمػة رزػٞ الًػب ًػٍ إِر

 
الصالة اال

ؿايّػ الّالم ص0                                                 
 
 .021  093؛الّاد الفاماهّة ص01-07( ٍٝرثٞ ٚامٍس ا
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و ازجػػغابٌا إلػػَ الظػػارج.وُٖ الصالػػة الداهّة ِلّػػي ان 
 
و ثصػِػػٛ الٌػػٍاء ا
 
باالمجمػػاص ا

مػ الػػػغي ِمٜػػػن ان ِػػػجم ٖػػػُ زلؾػػػة روشّػػػة ثٙلّعِػػػة إذ 
 
ِمؾػػػٛ بػػػالػوح الوػػػا ّة اال
ٞ الًػػب ان ِٔػػٍص ٖػُ ّٓبٍبػػة وان ًِلػػ٘ روشي وِػؿػػلٌا وراء الفػػظك ِمٜػن لػزػػ
و الػػػػػوح المؾػػػػػوٚة
 
وِمٜػػػػن ان هٙػػػػع  ولػػػػٗا لًػػػػػِٙجّن مػػػػن يػػػػػؽ ِمػػػػٞ .(0)الوػػػػا ُ ا

 الفامان ُٖ الدٙاٖات البعا ّة وًُ:
:ثػػػثبى ًػػغى بٜٗػػػن ٖٙػػعان الفػػظك المػػػِن لػوشػػي .ال صػػح غػػن الػػػوح المفكػػٍد 1

ت موػػ و إهٌػػا ؿػػٚػ
 
ن ِٜػػٍن ٚػػع زػػػ، االشجٗػػاظ بٌػػا مجٍارِػػة ٖػػُ الجػػُ ٍلػػت بّّػػعا ا
 
ي ٝا

و مظًٍٖػة ٖػُ 
 
مػٍات ا
 
و ثٜػٍن مظًٍٖػة إلػَ بلػع اال
 
هَػار ا
 
مواي٘ ٓػِبػة ال ثًالٌػا اال

 إلػػَ 
 
و مػمّػػة ٖػػُ الٙاع.لػػغا ِظجػػؼؿ الّػػاج مػػن شّػػح المبػػعا

 
ِلػػَ بّٙػػة مػػن الٜػػٍن ا
 
ا

الّدػػػػػػػػٍر ِلٌّػػػػػػػػا واإلمؾػػػػػػػػاؾ بٌا وإلؼامٌػػػػػػػػا بػػػػػػػػان ثّػػػػػػػػٍد إلػػػػػػػػَ مٜاهٌػػػػػػػػا ٖػػػػػػػػُ زؾػػػػػػػػع 
ٍثؾٛ الؾّبّػي ِن ًػغى الًػِٙػة وثٍٙؿ (5)المػِن ؿًٍرن ُٖ إٚلّم اٝر
 
.وثجصعث ا

وؿ لٙبّلػػجٌم ٝػػان مػػاًػا إلػػَ درزػػة اهػػي اؿػػجًاع ان ِصػػػر 
 
ػػان ٝػػارا الفػػامان اال بػان مٍٓر

مػٍات إال ثٙػع  بفػٍٜ، إلػَ 
 
مّػػ ِػالم اال
 
الوٍٗس وِؾجّّعًا من المٍت.ٖما ٝان مػن ا
ٝبػ.وِوػػع  ذلػػٛ ٚػػػر اإللػػي ان
 
ِظوػػُ الفػػامان إلػػَ اطجبار.لٌػػغا الٔػػػض  الػػي الؾػػماء اال

طػػػػغًا إلّي وشبؾػػػػٌا ٖػػػػُ ٚوّوػػػػة ووهػػػػُ إبٌامػػػػي ٖػػػػُ 
 
ؿػػػػًّػ ِلػػػػَ روح اشػػػػع الوػػػػاس وا

ان ٝارا يػالبّن  ٚاربي إلَ مٍٓر
 
ٖمٌا وِوعما ثّػض الػزٞ المّوُ إلَ المػض ثٍؿٞ ا

 ٖػػػُ الصػػػاؿ بمٌمجػػػي وراح ِبصػػػح ٖػػػُ ٝػػػٞ مٜػػػان ِػػػن الوٗؽ ٖػػػُ 
 
المؾػػػاِعن.وٚع بػػػعا
مػػػػػٍات ولٜن دوهمػػػػػا الٔابػػػػػات ُٖ ال

 
مػػػػػاء وُٖ ودِػػػػػان الربػػػػػاؿ شجَ ٖػػػػػُ ِػػػػػالم اال
داثػػػػػي الجػػػػػُ ِؾػػػػػجظعمٌا 
 
طّػا لػػػػػّع الفػػػػػامان وزلػػػػػؽ ِلػػػػػَ الًبػػػػػٞ وًػػػػػٍ ا

 
زػػػػػعو،.وا

للجوٙػػٞ من ازػػٞ الٍلػػٍؿ إلػػَ الّػػٍالم الّلّػػا.وشجَ ًوػػاؾ ٝػػان ِلّػػي ان ِبٙػػَ زموػػا 
ِلػ
 
َ ِوػُ يٍِا باشدػا ِػن الػوح إلػَ ان الشػٌ إهٌػا مصبٍؿػة ٖػُ ٚوّوػة وان اإللػي اال
إبٌامػي ٖػػُ ٖمٌا.ِوػػع ذلػػٛ شػػٍؿ الفػػامان هٗؾػػي إلػػَ دبػػٍر ولؾػػُ اإللػػي ٖػػُ زبٌجػػي ممػػا 
ػػُ اإللػػبُ ِػػن ٖػػم الٙوّوة.وبٌػػغى الًػِٙػػة ثمٜػػن الفػػامان مػػن ان ِوٙػػغ  اهػػًػى إلػػَ ٖر
رض خاهّة وًٍ زالؽ ِلَ 
 
، اإللي ّٕٝ هؼؿ الفامان إلَ اال
 
الػزٞ المػِن.وِوعما را
هػػػّٕ مػػػن ؿػػػلً
 
ة الفػػػاماهات ٖػػػُ شػػػّن ٚؾػػػم الًبػػػٞ إلػػػَ يبلػػػي ثملٜػػػي الٔوػػػب وا

مػِّٜة 0                                                 
 
دِان اال
 
 .005الفمالّة ص( ًٍثٜػاهجؽ اال
ؿايّػ ص5
 
 .021؛الّاد الفاماهّة ص055( الّاد اال
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.وٚع ثػؾ لوا اشع الػشالػة الػغِن زاروا ٖػُ الٙػػن الدػامن ِفػػ الابّػّن وًػم (0)ٚؾمّن
ٚمَ الفماؿ ُٖ ؿّبّػِا ولػٗا شّػا ِػن ًػغى الًػِٙػة والجرٍؿ الػغي ِٙػٍ  

 
ٚبا ٞ ا

مٍات من ازٞ الؾػًّػن ِلػَ الػػوح الجػُ ثػ ذي المػػِن ِلػَ 
 
بي الفامان ُٖ ِالم اال
و إِػػادن روشػػي الوػػالة إلّػػي.ا
 
رض ا
 
ِرػػػي الًٙػػؽ بّػػع شلػػٍؿ الَػػا  الن الّػػالم إذ ال

لػػػعٚاء والرّػػػػان ِرجمّػػػٍن ٖػػػُ طّمػػػة 
 
ان اال بػػػعي.ٝو
 
طػ إهمػػػا ًػػػٍ مٜػػػان اللّػػػٞ اال
 
اال

ػات الفػامان.ُٖ بػعء الًٙػٍس  المػِن الموػاءن بوػٍر طاٖػت وِجبٍّن مجػٍثػِن شٝػ
رواح الٙػػػػادرن
 
ِلػػػػَ المؾػػػاِعن وًُ ثّلػػػػن ِػػػػن  الجػػػُ ِٙػػػػٍ  بٌا ِؾػػػػجعُِ الفػػػامان اال

بٌػػة اشجٗالّػػة ولٜن دوهمػػا 
 
ا وثٜػػٍن مػ ّػػة ٖٙػػى مػػن ٚبلي.وثجٙػػع  ؿػػّعثان با شوػػًٍر

ثُ ٖجػان ّٓػػ 
 
هًاؽ وبٙلوؾٍن من الٜػجان خم رزػان دوهمػا هًػاؽ ومػُ ٚلوؾػٍن خم ثػا
ؿي خػم ِٗػٛ هًاٚػي وؿػٍار شغا ػي ؤًُِ 
 
بالٔة لمؾاِعن الفامان.والفامان ِّػي را
ػات وزٌي بّعى خم ِب ن بصٝػ

 
 بالعوران الٌا ذ لاهّا دوا ػ ِعِعن إلَ ان ِمػخ ٖرا

 
عا

 بالوػػػب بٌػػا ِلػػَ 
 
طػػغ بلًػػة وِبػػعا
 
مجٍشفػػة ٚا ا:الػهػػة زاًؼن الٙػػارب واهػػس".خم ِا

ٍح بٌػػا ثرػػاى الوؾػػاء الداث.بّػػع ذلػػٛ ِمػػع ِػػعى الّارِػػة وِوجػػؼع ًّٚػػة  بػػة خم ِلػػ الٝػ
ٝػػػػٞ واشػػػػعن مػػػػن  طفػػػػب مجًٍرػػػػة مػػػػن الوػػػػار خم ِػػػػعور مٌجازػػػػا لػػػػداث مػػػػػات شػػػػٍؿ
بان ًػغا الٍٚػت ٝلػي ال ِرػٍز ان 
 
الوؾٍن وُٖ الوٌاِة ِؾٙى مٔفّا ِلّي مدٞ المّت.ا

ِلمؾي اشع وما دا  مجملبا ُٖ ّٓبٍبجي ِرب ان ِػاٚب بعٚة قػعِعن إلَ درزػة اهػي 
الن روشػػي وقػػاًعت الربػػاؿ المٙعؿػػة مػػُ 
 
جػػي ا ال ِرػػٍز ان ثؾػػجٙػ ذبابػػة ِلّي لٙػػع ٖاٚر
لٌجٌا.والوؾػػػٍن ِجٌامؾػػػ
ث
ن مػػػُ بّوػػػٌن الػػػبّن شػػػٍؿ الجٍّٚػػػات الجػػػُ ثجؾػػػاءؿ ِػػػن ا

طػ.ٖػػػػػػإذا مػػػػػػا ؿػػػػػػمّن الربػػػػػػٞ 
 
المٜػػػػػػان الػػػػػػغي ٍِزػػػػػػع ّٖػػػػػػي الفػػػػػػامان ٖػػػػػػُ الّػػػػػػالم اال

طػغ يػِػ٘ الّػٍدن.ولٜن ِمٜػن 
 
و ٚعمػي وُٖ الوٌاِػة ِا
 
المصّس شػؾ الفػامان ِػعى ا

ػػػػػة مػػػػٍين إٚامػػػػػة الفػػػػامان ٖػػػػػُ الّػػػػػالم  ان ِصػػػػعث ان الوؾػػػػػٍن ال ِجٍلػػػػلن إلػػػػػَ مّٖػ
طػ وٖػػػػُ 
 
ًػػػػغى الصالػػػػة ِٜػػػػٍن مػػػػن الممٜػػػػن ان روشػػػػي ثوػػػػٞ يػِػػػػ٘ الّػػػػٍدن إلػػػػَ اال

و ثوػػلي ِػػن 
 
خوػػاء لػػػاِي ا
 
ِوػػا ان روح لفػػامان مّػػاٍد ثعطلػػي ا
 
زؾػػعى.ومن الممٜػػن ا

 بوًػػ٘ 
 
ٍع.بّػػع ٍِدثػي وِبػػعا ػدّػ مػن الفػػاماهات لػػم ِجؾػن لٌػػم الػز يػِػ٘ الّػػٍدن ٝو
طػ وٍِٜن لػٍثي هػّّٗا ومج
 
ٌالٜا.بّػع ذلػٛ الٜلمات الجُ اؿجمُ إلٌّا ُٖ الّالم اال

 الوؾٍن بالٔواء ُٖ شّن ِؾجٌّٙ الفامان ببىء قعِع من ّٓبٍبجي وِفػح ِلة 
 
ثبعا

لٕ وزي ص0                                                 
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ٍع الوػصّة الجػُ ِرػب ثٙػعِمٌا وُٖ الوٌاِػة ِصػعد المػعن الؼموّػة  و ًُِّ ه
 
المػِن ا
.وِوػػع ٚبّلػػة البٍرِػػات ثّٙػػع زلؾػػة روشّػػة اٖججاشّػػة (0)الجػػُ ِجًلبٌػػا قػػٗاء المػػػِن
ؿػػّػن ؿػػرن لجصعِػػع ًػػٞ هػػلت الػػػوح بّ

 
ت موػػي وًػػُ ا   إهٌػػا ؿػػٚػ
 
ّػػعا ِػػن المػػػِن ا

 الفػػػامان بالبصػػػح ِػػػن الػوح ٖػػػإذا وزػػػعًا ِلػػػَ مٙػبػػػة مػػػن 
 
ارلّػػػٛ رب المٍثَ.وِبػػػعا

مػػػػػػ ؿػػػػػٌٞ.وإذا لػػػػػم ِرػػػػػعًا بصػػػػػح ٖػػػػػُ 
 
الٙػِػػػػػة ٖان إِػػػػػادن إزاؿػػػػػٌا ٖػػػػػُ الرؾػػػػػع ا

الٔابػػػػػػات وشجَ ٖػػػػػػُ ٚػػػػػػاع البصػ.وِػػػػػػعؿ اإلطٗػػػػػػاؽ ٖػػػػػػُ الّدػػػػػػٍر ِلٌّػػػػػػا إهٌػػػػػػا ؿػػػػػػرّوة 
شّػان ًِلػب ارلّػٛ ارلّٛ والما

 
هاشُ الدمّوػة.وُٖ بّػن اال
 
ذ الٍشّع ًٍ ثٙعِم اال

طػػػ، مصػػٞ الػػػوح الجػػُ ؿػػروٌا ٖجٍٜن المفػػٜلة ِوع ػػغ ًػػُ الّدػػٍر ِلػػَ روح 
 
روشػػا ا

مجاشة.وبمٍاٖٙػػة المػػػِن ِٙػػػر الفػػامان مػػن ؿػػٍّٜن الوػػصّة.وبّوما ثٜػػٍن الوػػصّة 
بٌػػا إلػػَ ِػػالم  ها مة ِجظػػغ الفػػامان قػػٜٞ ِٙػػاب وِصى ِلٌّػػا وثوجػػؼع روشػػا وِػػغًب
مػػػٍات وِٙػػػعمٌا إلػػػَ ارلّػػػٛ الػػػغي ؿّؾػػػمس لػػػي ِوع ػػػغ ان ِوٙػػػٞ روح المػػػػِن إلػػػَ 

 
اال

هي يّػان 
 
ان ما ثمٍت الوصّة وِفَٗ المػِن.وبما ان المػض ِٗؾػ با زؾعى.وؿِػ
يبػػػػاء Yunnan( ٖػػػُ ِوػػػػان)Loloالػوح ٖػػػان قػػػاماهات اللٍلػػػػٍ)

 
ػػػغلٛ ا ( الروٍبّة ٝو

ّن ان ثٍّد روح المػػِن ( ُٖ بٍرما ِٙػؤون ابجKarenٌالٜارِن) االت يٍِلة مجوِػ
و الصٍٙؿ البّّعن
 
و الٔابات ا
 
 .(5)من الرباؿ ا

ثػػػػػػػجلظك ًػػػػػػػغى الًػِٙػػػػػػػة الؾػػػػػػػصػِة بػػػػػػػان ِوػػػػػػػُ الًبّػػػػػػػب :ثكوّػػػػػػػة المجمػػػػػػػاص.2
و ٚػػػع ِؾػػػجظع  لػػػغلٛ 
 
  ال ٖمػػػي ا
 
ٝػػػان داطػػػا ٖػػػُ ّٓبٍبػػػة ا
 
الؾاشػ)الفامان( ؿػػػٍاء ا

طػغ ٖػُ
 
و ّٓػى ِلػَ مٍهػُ الٍزػُ وِا
 
هبٍبة من الٙمب ا
 
هػي  ا

 
المػك بفػعن مجَػاًػا با
و شجػَ 
 
و من الَّػا  ا
 
ِمجك المػض من الرؾم خم ِلٌٗ من ٖمي ًّٚة من الصرػ ا
و ًّٚة من الٗػاء وما إلَ ذلٛ ِامة ِلَ اهػي اطػػج المػػض بالّٗػٞ مػن 

 
من الػماد ا
.وِمػػٕ بػِرػػؼ ّّٝٗػػة ّٚػػا  الفػػامان بمّالرػػة المػهػػَ لػػع، ًوػػٍد (5)زؾػػم المػػػِن
و ِوصوػػُ االوهػػا بٌػػغى الًػِٙػػة:

 
"ِٕٙ الًبّػػب موجمػػبا إلػػَ زاهػػب المػػػِن المؾػػرَ ا
ػػب ثٜؾػػٍ وزٌػػي ٌٍٖ  لم وِجػػػؾ مؾػػصة مػػن الِػ

 
ِلّػػي وًِّٞ الوَػػػ إلػػَ مٍهػػُ اال

قػػّاء طّٗػػة ال هػاًػػا هصػػن زمّّػػا وًٍ ِجٙػػع  بػػبىء 
 
ِلػػَ مػػا ٌَِػػػ ِؾػػجًُّ ان ِػػػ، ا

ؿايّػ الّالم ص0                                                 
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هػػػي ٌِػػػػب مػػػن الفػػػُء الظبّػػػح الػػػغي ؿػػػبب 
 
و ِٙٗػػػؼ مػثّبػػػا ٝا
 
وشػػػغر إلػػػَ المػػػػِن ا
مػض.وًٍ ِصػاوؿ ان ِرمػُ بّعِػي ًػغا الفػُء الظبّػح ٖػُ مٍهػُ واشػع مػن زؾػع ال

شّػان 
 
اإلهؾان ُٖ المعر ٓالبػا خم ِوػُ ٖمػي وِممػي بّوٕ.وٚػع ِػعو  ًػغا المػػاع ا
طػػػ، ِوٗمػػٞ الًبّػػب ِػػن 
 
وٚػػات ا
 
طػ،.وٖػػُ ا
 
مػػعن ؿػػاِة خم ِّػػاود ّٖمػػا بّػػع ٝػػػن ا

هػػي ِصمػػٞ قػػّ  ٖػػُ ٖمػػي وِؾػػجػى بّعِي.وبّػػ
 
ع ان ِػػعِػ الًبّػػب المػػػِن وًػػٍ ِػػػ، ٝا

الؾػػػاشػ ٌٍػػػػى للمظػػػّم ِؾػػػصب ِعِػػػي خػػػم ِوػػػمٌا هػػػما ٍِٚػػػا وِػمُ ًػػػغا الفػػػُء ّٓػػػػ 
المػ ُ ِلػَ ارض وِعوؿػي بٙعمّػي بّوػٕ وًػٍ ًِلػ٘ لػػطة مػن شلٙػي ًا لػة ِمػّب 
و 
 
شّاها ًّٚػػػػة مػػػػن الًػػػػّن ا
 
ولٌٗا وِؾػػػػجصّٞ ٌٖػػػػم مّواًا وٚػػػػع ٌَِػػػػػ الؾػػػػاشػ ا
رن لػػػّٔػن شعِدػػػة ا
 
و شجػػػَ ٖػػػا
 
لمػػػّاد وِّلن إهٌػػػا ؿػػػبب ِلػػػة ًّٚػػػة مػػػن المػػػٍان ا
 .(0)المػِن"
لم ثٜن ًغى ٖٙى ًُ يػػؽ الّػاج الؾػصػي لػع، الدٙاٖػات البعا ّػة ٌٖواؾ  

طػ، مٍرؿت من ازٞ الفٗاء ٌٖواؾ يػِٙة للّاج ِوع 
 
إقارات ِعِعن إلَ يٍٙس ا
( ُٖ بٍرهٍّ ُٖ اهعوهّؾّا ثجلظك بان ِلُٙ الًبّب الؾػاشػ Dayakٚبا ٞ العاِاؾ)
رض مجَػاًػا بالمٍت وِّاملػي الوػاس بػوٗؽ الًػِٙػة الجػُ ِّػاملٍن بٌػا هٗؾي ِلَ ا
 
ال

رض.وبّػع 
 
الرؾع المّت ّٖلٍٗهي ُٖ شمػ وِصملٍهي إلَ بّجي شّح ِؾػرٍهي ِلػَ اال
ثُ قػػظك لّظلمػػي مػػن إؿػػارى وِػػػدى إلػػَ الصّػػان ومن المٗجػػػض اهػػي 

 
ؿػػاِة ثٙػِبػػا ِػػا

ن (5)بّومػا ِؾػجػد الًبّػػب المجمػاوت شّاثػػي ِؾػجػد المػػػِن لػصجي
 
ثُ المػػػا
 
.وِوػػعما ِػا
يبػػاء الؾػػػصػن لمؾػػاِعثٌا ِلػػػَ 
 
المظػػاض لػػع، ٚبا ػػػٞ الػػعاِاؾ ٖإهٌػػا ثؾػػػجعُِ اشػػع اال

الٍهػػػػػػُ.وٍِٙ  الؾػػػػػػاشػ برػػػػػػؽ زؾػػػػػػمٌا وثصػِٛ الروػػػػػػّن بّػػػػػػعى لمّاوهجٌػػػػػػا ِلػػػػػػَ 
ػات  داء بّػن الصٝػ
 
طػ طارج الصرػن وِٙػٍ  بػا
 
الٍهُ وُٖ الٍٚت هٗؾي ِٕٙ ؿاشػ ا
ِوا إلَ هٗؽ الٔا
 
ِة دون ثٍٜن لٌا لػلة بّملّػة الٍهػُ ذاثٌا.وثػعور الجُ ثٌعؼ ًُ ا

ن الصامػٞ ّٖػبى شرػػا ٝبّػػا إلػَ بًوػي 
 
ات شٍؿ ثمدّٞ ومصاٝان دور المػػا ًغى الصٝػ

بًّٙػػة مػػن الٙمػػاش ِلٌٗػػا شػػٍؿ زؾػػمي لجمدٞ دور الًٗػػٞ داطػػٞ الػػػشم خم ِٙػػٍ  
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ا إلّػػي زمّلػػي مػػن داطػػٞ الصرػػػن بجصػِػػٛ الًٗػػٞ  مؾجػقػػعا بالجّلّمػػات الجػػُ ِمػػعًر
ات الًٗٞ الصُّٙٙ شجَ ثجم الٍالدنا  .(0)لمجًٍم ُٖ زؾمي مٙلعا شٝػ

 
 )ل ا و العاِاؾ(
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طػػػػ، للّػػػاج الؾػػػصػي ٖػػػُ 
 
ػػػة يػػػػؽ ا مدلػػػة مجوٍِػػػة ِمٜػػػن ان هؾػػػٌٍٚا لمّٖػ

 
وًوػػػاؾ ا
 ِوٌػا ال ثجًلػب شوػٍر يبّػب ؿػاشػ  الدٙاٖات البعا ّة ُٖٗ
 
بّن الًٍٙس الجُ هٙػا
ًػػػػالُ الّٙػػػػا  بػػػػبّن الًٙػػػػٍس الؾػػػػصػِة ٖٗػػػػُمجظمػػػػك ٖػػػػُ الّػػػػاج إذ 
 
 ِؾػػػػجًُّ اال

لػابي خػم 
 
لعٚاء الػزٞ الرػِس زٌعًم لّصملٍا ِلَ الؾٌم الغي ا

 
مّاهّؼِا ِبغؿ ا

وراؽ الفرػ الوعِة ّٖظٕٗ ذلٛ من الجٌػاب 
 
و ِعٖوٍى بّن ا
 
ِوٍّهي ُٖ مٜان ريب ا
 بّػػػػع ٖجػػػػػن وزّػػػػؼن مػػػػن الػػػػؼمن
 
 وًوػػػػاؾ يٙػػػػٍس ؿػػػػصػِة ذات يبّّػػػػة.(0)الرػػػػػح وِبػػػػػا

ابػػ  اثٗػاؽ بػّن شّػّن مػن  إذاهّػػؼ اهػي  إذثٜػّٗػِة لػع، ِػعد مػن الٙبا ػٞ البعا ّػة 
شّاء
 
ٖػِّٙاٚبّلة واثفازا ُٖ  ا

 
ّة ّٖرب االلجؼا  بي  ا رزّػيما اهجفػ وباء  ٖإذاالفٚػ

 
 ا
هٙػػػن ؿػػػٜان البلػػػع المٍبػػػٍء  إلَالٙػػػٍ، الّلّػػػا  إرادنالٌٜوػػػة الػػػغِن ٍِٙمػػػٍن بجٗؾػػػّػ 
و من ّٓػ ِمع ٖ
 
و  إزػاءٌوا البع من الٌّع بّمع ا

 
يٙؽ ؿصػي ذات ٓػض ثٜػّٗػي ا

و ٝما
 
ًػالُِّبػ ِن ذلػٛ  الجٜػّٗػ ِن ذهب الصبٞ ا
 
ٝػان الصبػٞ  إذبجبػِػع الصبػٞ  اال
 ِٙع االثٗاؽ.وذلٛ ان الٍٙن الؾصػِة الجػُ طلٌّػا االثٗػاؽ ِؾجظع  من همن يٍٙس
 ثمػػارس هفايٌا شؾػػب اِجٙػػادًم ُٖ ذلػػٛ االهجٙػػا  ممػػن دهػػؽ ٚعؿػػّة ِلػػَ الصبػػٞ

ًغا الصبٞ.وِجمدٞ ًغا الجٜػّٗػ ُٖ ذبس قان وثلًّض الصبٞ بعمٌا وروخٌا بّوما ثجلَ 
ثّػػةالٜلمػػات 
ث
 دون ِلم ومػػن خػػم ٖاهػػا اٝػٗػػػ الّػػٍ  اال

 
:"ً الء الوػػاس ٚػػع ارثٜبػػٍا الظًػػا
ٌِػػػاِػػػن ذهػػػبٌم 
 
الصبٞ ٖلجٙبػػػٞ الجٜػّٗػ لجٙبػػػٞ الجٜػّٗػ لجٙبػػػٞ الجٜػّٗػػػػ".خم ِٜػٗػػػػ  ا
ٌّػػع بػػان ِودػػػ ِلػػٌّم دواء ؿػػصػِا ِجٜػػٍن مػػن د  الًبّػػب ِػػن ًػػ الء الػػغِن هٙوػػٍا ال

ػػػٞ ًػػػغا ِبػػػح ّٖػػػي  ؿػػلصٗان وشّػػػٍان الّؼِػػػػ وٍبُ ٖوػػػا ِػػػن ٝمّػػػة مػػػن الوباثات ٝو
ِفػابالًبّب الؾػ بان ِوُ ّٖي شؼمة من 
 
المجوٍِػة وِجلػٍ ِلّػي بّػن الٜلمػات  اال
طػ، وًواؾ يٍٙس .(5)الؾصػِة
 
وب ػةثمارس من ازػٞ درء طًػػ  ا

 
ٖوّػػؼ ان لػع،  اال

ؿػػػا ّّن الػػػغِن ِؾػػػٜوٍن ٖػػػُ الموًٙػػػة الٍاّٚػػػة ِلػػػَ شػػػعود الجفػػػّو
 
يٍٙؿػػػا  وبٍرمػػػا ا

مػاضللٍٚاِة من 
 
اِجٙع قظك من بّن ً الء الٍٙ  ان قظمػا ثجّٙبػي روح  ٖإذا اال

لٍؼ ِوػػعًم ان ِػػغبس ٝلػػب وِفػػًػ
 
دون  خا ػ مدػػٞ روح مػػػض الٜػػٍلّػا ٖاهػػي مػػن المػػا
مّػػػاؤىان ثوجػػػؼع 
 
مػػػامُ وِجػؾ الومػػػٕ ا

 
الًػِػػػ٘ والومػػػٕ  موػػػي ِلػػػَ زاهػػػب مػػػن اال
طػػػػالظلٗػػػُ ِلػػػَ الراهػػػب 
 
مّػػػاءموي وِمػػػلٍن بّوٌمػػػا  اال

 
الٜلػػػب الجػػػُ ِمػػػعوهٌا ِبػػػػ  با
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ِػػن ِؼمػػي ٖػػُ  وإخوػػاءىٓوػػب الػػػوح الدػػا ػ  إؿػػٜانالًػِػػ٘.وًم ِّٗلػػٍن ًػػغا بٙمػػع 
ماٚجٗاء  خػًػ
 
ّة ان -وٚػع ثّػٍد الٍٜرِػاٍّٝن الػغِن ِؾػٜوٍن ؿػّبّػِا الفػمالّة.ا الفػٚػ
ٍا  وب ةِمٖػ
 
مّػاءوٌم ِلػَ ًػغا الوصػٍ ٌٖم ِػغبصٍن ٝلبػا وِػبًػٍن والًاٍِن ِػ اال

 
 اال
هٌػػػمِّجٙػػػعون بالمدػػػٞ  إهٌػػػمشػػػٍؿ ِمػػػٍدِن وِمػػػػون ثصجٌا.وممػػػا القػػػٛ ّٖػػػي 

 
بٌػػػغى  ا

مّاءروح المػض الغي ِرع ُٖ  الٍؿّلة ًِػدون
 
وهّػػؼ ان .(0)الٜلب شازؼا ال ٌِٙػ ا

هصّة لإللي شجَ ِصَٗي ًٍ 
 
ٖػِّٙا ِٙع  ا
 
وًّٚاهي ؿلّما الٗػد ُٖ ٚبّلة  ماؿاي ُٖ ا

مّػػاَٖ.إذ ِصوػػػ ٝػػبـ بػػعِن اؿػػٍد ؤِؾػػٞ بالّؾػػٞ المجظمػػػ وِػػػش ِلّػػي مؾػػصٍؽ 
طػػػػغ ٝػػػػٞ ٖػػػػػد مػػػػن 
 
طفػػػػب مّػػػػّن خػػػػم ِٙجػػػػٞ طوٙػػػػا وِؾػػػػلض زلػػػػعى وًِٙػػػػُ لصمي وِا
ٝلٌا ٝمػػا ِؾػػجلم قػػػًِا مػػن زلػػع الصّػػٍان 
 
الصاهػػػِن ًّٚػػة مػػن اللصػػم ِفػػٌٍِا وِا

ٖػػػػػػاد ِمػػػػػوُ موػػػػػي ِػػػػػعدا مػػػػػن الظػػػػػٍاثم ِلػػػػػبؽ اشػػػػػعًا ٖػػػػػُ إلػػػػػبّي وِٙػػػػػ
 
ع  البػػػػػاُٚ ال
هػػٍاع المػض.ومدػػٞ 
 
ؿػػػثي وًغى الظػػٍاثم بمدابػػة ثّاوِػػغ ِصٗػػٌ مػػن ِػثػػعٌِا مػػن ٝػػٞ ا

 
ا

ٖػاد
 
 ِلػَ ؿػبّٞ المدػاؿ ِؾػجعُِٚبّلػة واواهرػا  ًغى الّادن ثجبػُ ٖػُ شالػة المػض ٖػا
ٚػبا ػػػػيقظمػػػػا مػػػػن وًػػػػٍ ٖػػػػُ شالػػػػة ًػػػػغِان مػػػػػِن الػزػػػػٞ ال

 
المجٍّٖن ٖػػػػان ّٖػػػػٞ  ا
وزى واؿػجٙػ ِوػع ِجبػة قػبس المّػت ومن خػم ٖػان ذلٛ ٌٖغا مّواى ان المػػض ٚػع زػا
ٚػبػػاءى
 
مػػن ازػػٞ الٙوػػاء ِلػػَ ًػػغا المػض وًوػػا ثٙػػع  بّػػن الوٙػػٍد  بػػإزػاءٍِٙمػػٍن  ا

زدة ًغا المّت من الٙبػ خم  إطػاجلػزٞ ِرٍز ّٖٙػ لُٜ ٍِٙ  بالّمٞ الظًّػ وًٍ 
ِفاشثصػؽ َِامٌا ٍٖؽ ِـ من 
 
شمػالومٞ  ا
 
 وِرمُ بّع ذلػٛ الػمػاد ٖػُ ؿػلة اال
عال من بًػح بٌا ُٖ الوٌػ.وٚع ثظجلٕ وؿّلة ثٌع ة الفبس ِن ذلٛ بّن الفُء ِٖ
لػػػابٍاٚػػػع  إهٌػػػمِّٙوػػػا مػػػن  ِػػػؼدادواَِػػػا  المّػػػت ِؼج ؿػػػّض ٖػػػُ الٙبػ.ولٜػػػُ  إطػػػػاج

 
 ا

هٌمالفبس 
 
ِمػبٍن المػاء المٔلػُ اخػػ ذلػٛ ٖػُ الٙبػ.وبّػع ان ِفػّػوا بػهػا ٌم ٖػُ  ٖا

م بػبّن الٙواء ِلَ الفبس ِلَ ًػغا الوصػٍ ِػغبصٍن ٝب فػا اؿػٍد وِمؾػصٍن لػعوًر
طغوهػػػػػي مػػػػػن 
 
مّا ػػػػػيروخػػػػػي الػػػػػغِن ِا
 
 وِلٍٗن قػػػػػػا س مػػػػػن زلػػػػػعى شػػػػػٍؿ مّالػػػػػمٌم ا
ػػػػّم  ثُ ِز
 
ؿػػػػنالّموػػػَ خم ِػػػا
 
طػػػغ ًّٚػػػػة مػػػن زلػػػػع  إلٌّػػػاالجػػػُ ِوجمػػػػُ  اال

 
المػِن وِا
طػالصٍّان وِلٌٗا شٍؿ ؿبابة ِعى الّموَ ٝما ِلٕ المػِن هٗؾي قػًِا 
 
من زلع  ا

ؿٍدالٌعؼ من وراء الجوصّة بالٜبـ و ان وال ِبع.الصٍّان شٍؿ ِوٙي
 
 إؿػٜانًٍ  اال
ؿي ٝما ؿٜب الماء المٔلػُ 
 
ٓوب الفبس وممالصجي شّح اهي ٚع زج بالؾّض ُٖ را
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مؼِػع مػن الفػٛ ٖػُ  إلػَِلَ َِامي لغا ِمٜن االٖجػاض ان الجوصّة بالٜبـ ثػزُ 
خػػػػاهػػػي شجػػػػَ ًػػػػغى الٍؿػػػػا ٞ الّوّٗػػػة ربمػػػػا ال ِٜػػػػٍن لٌػػػػا 
 
ء ِلػػػػَ الّٗػػػػاؿ ٖػػػػُ الٙوػػػػا اال
لػػػػعٚاءىومن خػػػػم ان الػزػػػػٞ المػػػػػِن الفػػػػبس.

 
ِصمػػػػوٍن  ٖػػػػإهٌمبػػػػغبصٌم الٜػػػػبـ  وا
هٗؾػٌم
 
لرلػع الٜػػبـ الػغي ِظػػعمٌم  هػع يّوػػات الفػبس وذلػػٛ ِػن يػِػ٘ ارثػػعا ٌم ا

ٖػػادوهّػؼ اهػي ٖػُ شالػة اثٌػم قظمػا مػن بػّن ُٖ ًغا الٔػض بٍلٗي ثٍِّػغن.
 
ًػغى  ا
ة ٖاهي ِػػػػػغًب مػػػػُ مجٌمػػػػػي  ن ًػػػػػُ قػػػػرػن ارخػِوػػػػػا قػػػػػرػن مصػػػػعد إلػػػػَالٙبّلػػػػة بالؾػػػػٚػ

 ٝػػػان 
 
ثٍموجػػػٍزا وِؼج ٝػػػٞ موٌمػػػا بػمصػػػي ٌّٖػػػا ُّٖٙ اخػػػػ ذلػػػٛ المػػػغهب موٌما ؿػػػٍاء ا
  مػػن اثٌمي ٖػِؾػػة للمػض.ِلػػَ 
 
ة ا  إلّػػيلػػم ِٙػػعمٍا ؿػػببا ِّػػؼ،  إهٌػػمالمػػجٌم بالؾػػٚػ
ؿػػجاذِػػػزس  وإهمامػػض ًػػغا الفػػظك 
 
بًبّّػػة  ٖػِػػؼر ان روح الفػػرػن ٚػػع اؿػػجاءت اال
ثوػجٙم لٔوػبٌا ِن يػِػ٘ الجمّّػؼ الصمػّٕ مػن المرػػ   الصاؿ لًّوٌػا بالؾػٌا  لغا

اٚجلّػت  إذا إالوشعى.ومن خم ٖان الػزٞ الفػػِػ ِمػػض وال قػُء ِفػّٗي مػن مػهػي 
ا الن ًغا ًٍ الًػِ٘ الٍشّع للٙواء ِلَ روح الفرػن.وبواء ِلػَ  الفرػن من زغوًر

لعٚاءذلٛ ٖان 
 
ثٍن  ا
 
ي ٍِٙمػٍن وُٖ الٍٚت هٗؾػ  الفرػن وِٙجلٍّهٌا إلَالمػِن ِا

ٝلٍن لصمٌا ثٍا ٝما ِجواولٍن مٌّا بّن 
 
دوِةبغبس قان وِا

 
.خم ِلٕ ٝٞ ٖػد موٌم اال
ماقػًِا من زلع الصٍّان ِلَ مّمم ِعى الّموَ.
 
الػزٞ المػِن هٗؾػي الػغي ثٙػا   ا

بجي ٝما ِمؾس ِمػعرى  ًغى الفّا ػ من ازلي ّٖلٕ قػًِا من زلع الصٍّان ِلَ ٚر
ٍح وًوا ه طػػػػ، اشػػػٌ مػػػػن بػػػػوث الصّػػػٍان المػػػغب
 
ان الٔػػػػض مػػػن ذبػػػس الفػػػان لػػػّؽ  ا
شػٍاؿاؿجػهاء الػوح بصاؿ مػن 
 
شػ، ًػٍ  وإهمػا اال
 
لػعٚا يشماِػة المػػِن  بػاال
 
مػن  وا
ٝػاهٍا ٚػع ٖفػلٍا ٖػُ الٙوػاء ِلّػي ِػن يػِػ٘  إذاهٙمة روح الفرػن وذلٛ ُٖ شالة ما 

ٖػِّٙػػاثصًػػّم الفػػرػن.وث دي ٚبّلػػة واثفػػازا الجػػُ ثؾػػٜن ٖػػُ مٙايّػػة الرػػٍن ٖػػُ 
 
 ا

ّة قػػّا ػ مفػػابٌة  ٝػػٍاخاٚػػجصم قػػظك ٓػِػػب ٍٝطػػا مػػن  ٖإذاالفػػٚػ
 
 ِلَ ؿػػبّٞ اال
رضالمدػػػاؿ وؿػػػًٙت ِباءثػػػي الرلعِػػػة ِلػػػَ 
 
و ٝػػػان ٚػػػع اقػػػجػؾ ٖػػػُ مفػػػازػن مػػػا اال
 
 ا
لّب
 
اِلَ  ا خًػ
 
برػاح ثؾاًٚت موٌا ًٚػات د  ِلَ ارض الٍٜخ ٖػان اشػع ؿػٜان  ا

ٍخ ِٜػػػٍن ٖػػػُ ًػػػغى الصالػػػة مّػهػػػا للمػض مػػػا لػػػم ثػػػ د قػػػّا ػ م ّّوػػػة لػػػعرء ًػػػغا الٜػػػ
المػض.وٖػػُ ًػػغى الصالػػة ِجصػػجم ِلػػَ ًػػغا الفػػظك الٔػِػػب ان ِصوػػػ مػػاِؼ وِػػغبصٌا 

ا وبًوٌا وًِّٙي  ثٙلب ٖػُ مصجػٍ، مّػعن الصّػٍان خم  قػا ى إلَوِؾلض زلع لعًر
طغ ٝٞ ٖػد من 
 
ٖػادِا
 
ٍخ قػًِا موٌا وِلٕ شٍؿ مّمم ِعى الّموَ. ا شػعث  ٖػإذاالٜ
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ٍخ ٖػِؾة للم  ٖػان الفػػِى ِلػٕ اإلزػاءػض ٚبٞ ان ِجظغ ًػغا ان وُٚ اشع اٖػد الٜ
ٝػػٞ 
 
بػػة المػِن ٝمػػا ِمؾػػس لػػعرى بػػبّن الػػػوث.خم ِا ٖػػػادٖػػُ ًػػغى الصالػػة شػػٍؿ ٚر
 
 ا
ٍخ همٕ لصم الماِؼ والومٕ  طػالٜ
 
ٝلي الٙاد  الٔػِب اال
 
وًوػاؾ يٙػٍس ثوٗػغ .(0)ِا
ٖػِّٙػػةلّػاج الّٙم ٖٗػػُ يٙػؽ ِوٗػػغى هؾػاء ورزػػاؿ ٚبّلػػة الّاهػان 
 
 ِػػاج ازػػٞمػن  اال

الوؾػػاء الّّٙمػػات لٜػػُ ِمػػبصن  إلػػَ ِٙػػٍ  ِلػػَ ٖٜػػػن ازجػػغاب الٙػػٍن الصٍِّػػة الّٙم
مػػػِرجمػػُ الوؾػػاء مّػػا وِرجمػػُ الػزػػاؿ شػػٍلٌن ٖػػُ ِػػعن مصػػارب الن  إذمظمػػبات.

 
 اال
طغون بجلٌٗ ٝلمات الجبػِٛ
 
ة هع الٍٙن الظّٗة وِا  .(5)ِجّل٘ بمّٝػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .505-500( الممعر هٗؾي ص0                                                 
ٖػِّٙة ص5
 
 .557( ٖػولّـ العِاهات اال
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ة.6  .الػكالّػ الؾصِػ
لػػػَ ان ٖػػػُ ٝػدّػػػػ مػػػن الصوػػػارات الٜبػػػػ، قػػػٜلت الّٙػػػاّٚػ ثفػػػّػ الممػػػادر إ 

الؾػػصػِة ٚػػعرن قػػٗا ّة ِالّػػة ٚػػع ثػػٍازي الممارؿػػات الؾػػصػِة الجػػُ ِوٗػػغًا الًبّػػػب 
شّاها.ولم ثٜن ًغى الّٙػاّٚػ الؾػصػِة بالوػػورن قػػابا 

 
الؾاشػ بٞ ٚع ثٍٗٚت ِلٌّا ا

مػ ُٖ بّن الصوارات بالمفػوبات المٙؼزن ٝ
 
ما ؿوػ، ُٖ ؿصػِا بٞ ربما ثّع، اال

لٌة وًػغا 
ث
وزعثػي اال
 
شّاهػا الّٙػار ًػٍ هبػات ؿػصػي ا
 
و وادي الوّٞ وا
 
وادي الػاٖػعِن ا
 ِوي زّع
 
.وِمٜػن ان همػوٕ (0)وُٖ إِػان والٌوػع الٙػعِمجّن ُٖ وادي الػاٖعِن  اهٙػا

 ِوٌا ُٖ ممادرها إلَ:
 
 الّٙاّٚػ الؾصػِة الجُ هٙػا

 
ة -  ِػػن ًػػغا الػػومى مػػن الوب :الو اثػػات الؾػػصِػ

 
وثفػػّػ  ـػػعِنوادي الػااثػػات ٖػػُ هٙػػػا
ؿػػػًٍرن اِجاهػػػا إلٌّا 
 
ٖالملػػػٛ الؾػػػٍمػي اِجاهػػػا ِبجٌػػػٞ إلػػػَ اإللػػػي قػػػمـ مػػػن ازػػػٞ ان ا
 ِموصي هبجة الٍالدن:

ن
 
ي قمـ( الوبات الغي ِؾاِع شمٞ المػا
 
ًِوُ)ا
 
 "ا

 اٝفٕ ِن الّفب الغي ِؾاِع ِلَ الصمٞ".
للمػٍّد إلػَ الؾػماء ِلػَ  ولما ٝاهػت ًػغى الوبجػة بصػٍزن الػبػة ِفػجار لغا ِبػادر اِجاهػا
 ٌٍػ هؾػ الغي ِظايبي:
شملٛ إلَ ؿماء ِفجار)؟([
 
 "ثّاؿ ِا لعُِٙ]ال
 مُ ِفجار ذات الؾواء
 .(5)]ٍِزع الوبات المؾاِع ِلَ الصمٞ)؟(["
وًوػػاؾ طػػجم اؿػػًٍاهُ ِّػػٍد للّمػػػ االٝػػعي ِمػػٍر لػػٍّد اِجاهػػا ِلػػَ ٌٍػػػ  

 .(5)زجيهؾػ إلَ الؾماء لّرلب العواء الغي ِؼِٞ الّٙم ِن زو 

لؾصػِة ُٖ الّاج ُٖ: اؿػامة ِػعهان ِصّػػَ "الّٙػاّٚػ ( هٗغت دراؿة من ٚبٞ الباشح شٍؿ دور الّٙاّٚػ ا0                                                 
ػػػػػا ٖػػػػػُ الّػػػػػاج: دراؿػػػػػة ٖػػػػػُ مّجٙػػػػػعات شوػػػػػارات الفػػػػػػؽ االدهػػػػػَ الٙػػػػػعِم  واالدوات والٙػػػػػٍ، الؾػػػػػصػِة ودوًر

ظّةوالصوارات الٜاؿّّٜة"  ة هان الجاِر  .72-75 ص5105  لؾوة 50 الّعد:دوِر
ؿػػػايّػ ج23( ٝػِمػ الؾػػػٍمػٍِن ص5

 
؛ًٍؾ موًّػػػٕ المظّلػػػة 219  211 ص5؛الفػػػٍاؼ دٍِان اال
 .77البفػِة ص
لٌة ص5
ث
ًم اال
 
 .25( الفاٝػ رمٍز ا
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 )اِجاها غلَ ظٌػ الوؾػ(                                             

 
ػػػػػان  ػػػػػٍن الكػػػػػعماءٝو ِّجٙػػػػػعون بالوباثػػػػػات الؾػػػػػصػِة الؿػػػػػّما للوؾػػػػػاء  الػ ِػ

الّاٚػات ٖٙػػػػػػع ِػػػػػػع الّبػِػػػػػػٍن ان هبػػػػػػات اللٗػػػػػػاح ِّمػػػػػػٞ ِلػػػػػػَ قػػػػػػٗاء الوؾػػػػػػاء مػػػػػػن 
الٌاومػػػا ٖػػػُ الفػػػٗاء مػػػن  .واِجٙػػػع الؼرادقػػػجٍّن ٖػػػُ إِػػػػان بػػػعور هبػػػات ِػػػعَِ(0)ِٙمٌػػػن

مػاض والٍاٚػػػػُ ان ثؾػػػػمّة ًاومػػػػا ثفػػػػّػ إلػػػػَ اؿػػػػم هبات واؿػػػػم الػػػػي ِمدػػػػٞ ًػػػػغا 
 
اال

الوبات وًوػػاؾ هػػك ِمرػػع الٌاومػػػا ٝػٙػػٍن ِازّة:"...ِمرػػعون ًاومػػا الفػػػاُٖ الٍٙن 
.وٖػػُ هػػك (5)ت وبػػّن الّفػػّػن["ّػػالّازّػػة الٍاهػػصة الجػػُ ثمٜػػح ٖػػُ الٙػِػػة]ُٖ الب
طػػػػػػػ ٍِٙؿ:"ًاومػػػػػػا امػػػػػػوس الٍؿػػػػػػ
 
 وٍِلػػػػػػٕ ٖػػػػػػُ (5)ا ٞ الّازّػػػػػػة لمػػػػػػن ثّػػػػػػالرٌم"ا

 و:"الفػػػػػػاُٖ الػا ُ ًاومػػػػػػا ذو (9)هك:"ًاومػػػػػػا الموّم بالصّان الفػػػػػػاُٖ الرمّػػػػػػٞ"
طػن بػػػػػػ:"ٚا ع الوباثػػػػػات (2)الّّػػػػػٍن الغًبّػػػػػة"

 
.وٚػػػػػع ِػػػػػع الٌاومػػػػػا ٖػػػػػُ الومػػػػػٍص المجػػػػػا
ّػان وًُ قػرػن الٌاومػػا (7)الّازّة]الًبّػة[" ِوػػا باؿػم گػاٝو
 
.وِػػؼ هبػات الٌاومػا ا
اقػػػا وثصاط بّفػػػػات الب ؿػػػًٍري المػػػعٍِ ڤارٝو

 
ّوػػػاء الجُ ثومػػػٍ ٖػػػُ وؿػػػى البصػػػػ اال

ؿػػػايّػ ص( 0                                                 
 
ؿػػػطٍر  ه ػػػات اللفػػػاح وغكا ػػػع هػػػازس المّمػػػٍري ؛517الفٍؾ اال

 
وِػػػو الػػػوك الجٍراثُ ا

 
ثا

 .50( ص5113 )بٔعاد:دار المع، للدٙاٖة والوفػ اله ػاث النوػاهُ
 .1: 00( ِاؿوا 5
 .0: 00( ِاؿوا 5
 .01: 0( ِاقت 9
 .51: 01( ِاقت 2
 .59( بوعاًّفن الٗمٞ:7
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مػػػػاض الجػػػُ طلٌٙػػػا 
 
الؼ مػػػن الوباثػػػات الفػػػاّٖة الجُ طلٌٙػػػا اًػػػٍرامؼدا لمٙاومػػػة اال

ث
اال
.وّٚػػػػٞ إهٌػػػػا ثومػػػػٍ ٖػػػػُ الرباؿ:"ًاومػػػػا المفُ الصاٝم الفػػػػاُٖ ذو (0)رامػػػػاِوٍّ گاهػػػػػ

.وِجصعث هػك بٌلػٍي (5)وًٜاري" الػؤوس الغًبّة الجُ ثوبت ِلَ ٚمة زبٞ ًاراثُ
ّػان[ الفػػػػاّٖة ذات  ِػػػػن قػػػػرػن الٌاومػػػػا البّوػػػػاء وِؾمٌّا:"قػػػػرػن ٝػػػػٞ البػػػػغور]گاٝو
البغور الٜػدّػػن والجػُ همػت ٖػُ بصػػ ٖػاطگػارد" و:"ُٖ هبػُ المػاء اردّٖؾػٍرا ثػم طلػ٘ 

بّن"
 
ػا ٖػُ اّٖؾػجا ثػعَِ قػرػن الوؾػػ ثفػابي ٖػُ (5)الٌاوما اال ًػ .وًواؾ قرػن ِػد ٝذ
اقػػا لػٗاثٌا گ ّػان وربمػا ًػُ ذاثٌا :"قػرػن الوؾػػ الجػُ ثوجمػب وؿػى بصػػ ڤارٝو اٝو

دوِة الجُ ثٍزع 
 
دوِة الٍِٙة قرػن ٝٞ اال
 
دوِة الرّعن قرػن اال
 
الجُ ثعَِ قرػن اال
. وثجصػػػػعث الومػػػػٍص البٌلٍِػػػػة ِػػػػن الوباثػػػػات الًبّػػػػة (9)ِلٌّػػػػا بػػػػغور ٝػػػػٞ الوباثػػػػات"

وؿ الػػػػػػػغي طلٙػػػػػػػي 
 
ػػػػػػػا مػػػػػػػن دمػػػػػػػاغ الدػػػػػػػٍر اال اورمؼد:"ِوػػػػػػػعما مػػػػػػػات الفػػػػػػػاّٖة وًٌٍٍر

هٍِػػػػػػا مػػػػػػن  22الدٍر المظلػػػػػػٍؽ الٍشّػػػػػػع همت ًواؾ ِوػػػػػػعما ؿػػػػػػاؿ دمآي بػػػػػػغور 
 .(2)هٍِا من الوباثات الًبّة الفاّٖة" 05الصبٍب و 
ِػػػػػػػع هبػػػػػػػات الؾػػػػػػػٍما)الٌاوما ِوػػػػػػػع اإلِػػػػػػػػاهّّن الٙػػػػػػػعماء( ِٙػػػػػػػارا  الٌوػػػػػػػعٖػػػػػػػُ 

لوبات والػي ؿصػِا وِلَ ٓػار ٚعامَ اإلِػاهّّن ٝان الؾٍما ِرؾع بالي ِمدٞ ِمّػ ا
ؿػًٍرن ًوعِػة ان ملػٛ معِوػة .(7)الؾٍما وًٍ الي ارهُ ِّوَ بفٗاء الواس
 
 ٖػُ ا
 
وهٙػػا
والداٍِدِا داؿاراثا لػم ِٜػن لعِػي 
 
معِوػة  إلػَوان زوزاثػي لػم ِورػبن لػي ولػع ٖارثصػٞ  ا
ٚػػعرات ؿػػصػِة فػػّا ؿػػػِؤا وٚع ٝػػان لٌػػغا الواؿػػٛ اهٔػػا لمٙابلػػة الصٜػػّم الٌوػػعي رِ
ِلػَ  باإلقػػاؼزِػارن اٍِدِا.وًوػاؾ ٚػا   إلػَالمًػ ودِاى  إهؼاؿ ًا لة موٌا ٚعرثي ِلَ
ة  هاشُمصٚػ
 
مػن اِجػي طػػج ٝػا ن هػظم طػارؽ للًبّّػة اؿجمػت ِاما ٝاما وُٖ هٌ ا
ة شاما ب رز بي شٗوة مػن  ّعى يبٙا ٖوّاهّػان المصٚػ

 
زاهػب  إلػَالمٙعس ٍٖهػّي  اال
رز ِؤا الملٛ ٚا ا:"طغ الملٛ داؿاراثا واطجَٗ خاهّة ُٖ الوار.وٚع همس رِفّا ؿػ
 
 اال

هربػػتزوزاثٛ ولؾػػٍؼ ِوربن".وٖػػُ الٍٚػػت المواؿػػب  وٚؾػػمي بػػٍّن 
 
زوزجػػا الملػػٛ  ا

 .513( ِبع الػشمن اٖؾجا ص0                                                 
 .33: 01( ِاقت 5
 .51( بوعاًّفن الٗمٞ:5
 .01: 00( ِاقت 9
 .09( بوعاًّفن الٗمٞ:2
لٌة والعِاهات ص( 7

ث
ؿػار اال
 
ؿايّػ ص؛011مٍّٔلّٗؾُٜ ا

 
 .553قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال
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ػػػػػػػاِّٜػػُ رامػػػػػػػا وباراثػػػػػػػا ِلػػػػػػػَ الجٍالُ ٝمػػػػػػػا  هربػػػػػػػتٍٝؿػػػػػػػالّا ٝو
 
ؿػػػػػػػٍمّجػا الٝفػػػػػػػماها  ا
 .(0)وؿاثػوٓوا
ػػٍس) الٍّهػػانٖػػُ  ؿػػًٍرن ِػػن ٓاٝو
 
( ابػػن باؿػػُّٗ مػػن Glaucusوثجصػػعث ا
طجوػػ٘ ٖػػُ لػػػوعوؽ ِؾػػٞ وِػػاد إلػػػَ الصّػػان ِػػن يػِػػػ٘ مّوػػٍس ملػػٛ ٝػِػػت الػػػغي ا
ػار ٝاهػت مٙعؿػة للػبػة ًّػػا (5)ِفبة ؿصػِة ًز

 
.وثفّػ الجٙالّع اإلٓػِّٙة إلَ بّػن اال

ًمّػػة طالػػة للوؾػػاء إذ 
 
ػػار ثصجػػٍي ِلػػَ طمػػا ك يبّػػة ذات ا ًز
 
باِجبػػار ان ًػػغى اال

و ثؾػػػجّمٞ ّٝػػػاج مػػػن الّٙػػػم
 
وِجصػػػعث الفػػػاِػ .(5)ثػػػوَم مرػػػُء الػػػعورن الفػػػٌػِة ا
خوػػػاءلػومػػػاهُ ٖػزّػػػٞ اهػػػي ِوػػػعما زػػػػح اِوّػػػاس ا

 
الصػػػػب مػػػُ الاثػػػّن وِرػػػؼ الًبّػػػب  ا
مػػيِػػاٖؽ ِػػن مّالرجػػي ًبػػت 
 
زبػػٞ اِػػعا وًػػٍ  إلػػَالػبػػة ّٖوػػٍس لمؾػػاِعثي ٖػػغًبت  ا
شوػػػتزبػػٞ ٖػػُ ٝػِت 
 
ػػارموػػي الّفػػبة وِجػػاهُ وًػػُ ِفػػبة ذات ؿػػاؽ بػػػي  وا ًز

 
 وا

رزٍاهّة
 
شوػػػثٌا.ًػػغى الّفػػبة ا
 
ٌا بالمػػاء ورقػػجٌا ّٖوػػٍس خم اطٗػػت وزٌٌا وٓمؾػػج ا

ًوػػػػػػاؾ مػػػػػػُ الّوبػػػػػػػ والػػػػػػعواء ولم ًِٗػػػػػػن ِػػػػػػاٖؽ لمػػػػػػا شعث ٖاؿػػػػػػجّمٞ لػػػػػػي المػػػػػػاء 
ان ما ثٍٚػٕ  لػمالفاُٖ وؿِػ
 
وزٗػت الػعماء ولٗػٌ الؾػٌم طارزػا دون ان ِؾػصبي  اال
اِوّػػػاس ٚػػػٍاى الؾػػػابٙة وًوا ٚػػػاؿ ِػػػاٖؽ لػػػي:"لم ِفػػػٗٛ ٖوػػػُ ِػػػا  إلػػػَرزٞ وِػػػادت 
رباببوُ بٞ ان 
 
 .(9)ِعٍِهٛ لمٌمجٛ" اال
وربا الٔػبّة بان قػاب هبػات قػرػن الػعب٘ وًػُ قػرػن  الؾلجٍّنٙع اِج
 
ُٖ ا

مٙعؿػػة ِوػػعًم ّٖػػي ٚػػٍن ثصمػػٞ الظمػػب للصٍّاهػػات الّّٙمػػة ٖجورػػب وان ّٖػػي دواء 
هٍاعهع 
 
 .(2)الؾمٍ  ٝلٌا ا

 .50( ص0031:زٍزِٕ هادر بٍلؽ )بٔعاد:دار الصػِة للًباِة ( ر.ؾ.هاراِان ملصمة راماِاها ثػزمة0                                                 
ؿايّػ ص5

 
 .013( قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال

شمع اإللي زووس ص5
 
 .553-551؛ِلُ الجارِض الٍّهاهُ ص53( اال
 .520( ٖػزّٞ االهّادن ص9
لٌة والعِاهات ص2

ث
ؿػار اال
 
 .70( مٍّٔلّٗؾُٜ ا



341 
 

 
 )ه ات العبق(

 
ؿػػػايّػ 
 
 ٖػػػُ ا
 
ان رزػػػا ِػػػعَِ رِػػػػي ٍػػػٞ لٍٚػػػت  الفػػػمالٍّن الجٍّثػػػٍنوهٙػػػػا
ودِػػػن إلػػػَن شػػػارن يٍِػػػٞ دون ذرِة ٖجٍزػػػي بمػػػا
 
رؿػػػٞالػػػغي اؿػػػجراب لػػػي  ا

 
 إلػػػَ وا

ٝلجٌازوزجي بجٗاشة ِرّبة 
 
هربت ا
 
ٍغ وا  .(0)مٍلٍدا ِعَِ ٍٖلؾ
 ِػػن طػاٖػػة  الّابػػانٖػػُ 

 
دلػػة ِػػن وزػػٍد الوباثػػات الؾػػصػِة إذ هٙػػػا
 
ثفػػّػ اال

لٌػػة الدمػػاهّن 
ث
 إلػػَ اال
 
رهبػػا مؾػػلٍطا الجرػػا
 
بػػّن ٖػػُ معِوػػة اِوابػػا وثٍٙؿ ان ا
 
رهػػب اال
 
اال
طػػٍن الػػي الًػػب 
 
وا

 
( ٖومػػصٍى باالؿػػجصما  O-Kuni-nushiهٍقػػُ)-ٝػػٍهُ-والؾػػصػ ا

رهػػػب المؾػػػّٜن الٜػدّػػػػ مػػػن 
 
ٖػػػُ البصػػػػ خم ثرّٗػػػٕ زؾػػػمي ٖػػػُ الٌٍاء وٚػػػع ٚاؿػػػَ اال
و
 
ال  خم الجَٙ لعٖة بػ ا
ث
المي واطبػى بّاج ؿصػي وًٍ -ٍٝهُ-اال

ث
هٍقُ الغي شؼن ال

رض 
 
ٖفػػػُٗ ان ِٔجؾػػػٞ بمػػػاء ِػػػغب خم ِجمػػػػغ بٔبػػػار يلػػػُ البػػػػدي المودػػػٍر ِلػػػَ اال
و
 
رهػػب ثماما:"همػػس اإللػػي االؿػػم الٜبّػػػ مػػٍزُ ا
 
رهػػب ٚا ا:اذًػػب -ٝػػٍهُ-اال

 
هٍقػػُ اال
لػػٗػ 
 
ؿػػػِّا إلػػَ الممػػب ًوػػاؾ آجؾػػٞ بالمػػاء الّػػغب خم طػػغ ٓبػػار يلػػُ الرػػغوع اال

ؿايّػ الجٍّثٍهّة ص0                                                 
 
لٌة واال
ث
 .529( ثٍهّات اال
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الػػػغي ؿػػػجرعى ًوػػػاؾ وذرى خم ثمػػػػغ بي ولؾػػػٍؼ ِفػػػَٗ زؾػػػمٛ وِّػػػٍد ٝمػػػا ٝػػػان 
 .(0)ؿابٙا"

 
 هٍقُ والرهب البّن(-هٍهُ-)او                                  

ؿايّػ ج059( قّباثا ٍٝزُّٜ ص0                                                 
 
لظٍري مّرم اال
 
 .37 ص0؛اهَػ ٝغلٛ:ا
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ؿًٍرن ِػوٌِا ؿٜان 
 
 ُٖ ا
 
ػُوهٙػا ػ  ًّـػ ٖػُ المصػّى الٌػادي ان البًػٞ  زِؼ

ي اِوػػػا 
 
ؿػػػٗٞ وًوػػػاؾ قػػػاًع زعثػػػي اِوػػػا بػػػٍراري)ا
 
ؿػػػًٍري مػػػاوي ٚػػػع هػػػؼؿ للّػػػالم اال
 
اال

ؿًٍرن ان ماوي ثؾل٘ قرػن ثٗاح 
 
اهت ثّّـ ُٖ ذلٛ الّالم وثٍٙؿ اال الّمّاء( ٝو
ٚوػػػػػمة ثٙػػػػػع  إلػػػػػَ زعثػػػػػي ورمػػػػػَ الًّٙػػػػػة ٖػػػػػُ إشػػػػػع، ِّوٌّػػػػػا ًواؾ وبّػػػػػع ان اطػػػػػغ 

لم قػػعِع ولٜػػن الوَػػػ ارثػػع إلٌّػػا ثمامػػا.ًٖٕٙ مػػاوي 
 
الّمّاوِن.وٚػػع قػػّػت زعثػػي بػػا

طػػػػ، ّٖػػػاد إلٌّػػػا الوَػػػػ 
 
طػػػػ، وٚوػػػم موٌػػػا ٚوػػػمة رماًػػػا ِلػػػَ ِػػػّن زعثػػػي اال

 
ثٗاشػػػة ا
ِوا
 
 .(0)ا

 
ة - دوِػػة الؾػػصِػ

 
 ِػػن ًػػغا الػػومى ٖػػُ الّعِػػع مػػن الصوػػارات  :ال
 
ِػػادن مػػا  الٙعِمػػةهٙػػػا
بة دوِة مٝػ
 
بٌػا الًبّػب بالد الػاـػعِن ُٖٗ ثٍٜن ًغى اال دوِػة الجػُ ِٝػ

 
 هّػػؼ ان اال

االؿػػٍ ٚػػع ثٜػػٍن لٌػػا ٚابلّػػة قػػٗا ّة ِالّػػة لػػّؽ هػػع المػػػض ٖصؾػػب بػػٞ هػػع الؾػػصػ 
رؿػػلجي إلػػَ الملػػٛ ِلػػَ هػػٍِّن ِظجلػػٕ بّوػػٌا ِػػن بّن...ربمػػا 

 
ِوػػا:"العواء الػػغي ا
 
ا

ي قػػُء 
 
ن ؿػٍّٙؿ الملػػٛ ؿػػّعي ال

 
ٖا ػػعثٌا؟إهٌا مّٗػعن لٗػػٛ الؾػػصػ وًػػُ مّٗػػعن المػػػا
دوِة الًبّة ٚادرن ِلَ ان ثّمٞ هػع 
 
ُٖ المظاض".ٖمن الٍاهس اهي ٝان َِن ان اال

دوِة االؿٍ ِمٜن اؿجظعامٌا هع 
 
 ان ا
 
ة الفػِػن.وُٖ بّن الصاالت هٙػا الٍٙ، الظاٚر
خّػ الّٗارِت الجُ ٖفلت مٌّا يػؽ االقّبٍ:"إذا اؿجمػت ٖاِلّة 

 
ِع الفبس بصّػح ثا

ي االؿػػٍ( ان ثظلػػى 
 
ان االقػػّبٍ لػػم ِػػجمٜن مػػن إزاشجٌػػا ومن ازػػٞ إزاشجٌػػا ِلّػػٛ)ا
ؿػػباب ٝاّٖػػة لاؿػػجوجاج ان اؿػػجظعا  االؿػػٍ 
 
دوِػػة(....".وًواؾ ا
 
هػػٍاع مػػن اال
 
)خماهّػػة ا

ِػػاض ولّؽ 
 
ي ِّمػٞ هػع الّٗارِػت الجػُ ؿػببت اال
 
للمٍاد الًبّة ٝػان ِّػع ؿػصػا ا
دوِػػػة
 
اهػػػت ٖا ػػػعثٌا الّٗلّػػػة ِػهػػػة  ِازػػػا مباقػػػػا.ٌٖواؾ اال الجػػػُ ٝاهػػػت ثؾػػػجظع  ٝو

للجؾاؤؿ وٚع ًِّػُ االؿػم داللػة واهػصة ِلػَ الجّٜٗػػ بػالظى الؾػصػي.ٌٖواؾ مػدا 
ان ذلٛ مصارن بصػِة وبعون قٛ ٖٙع اطغ اؿمٌا الٔػِب  ثان ٝو

 
قُء ِؾمَ ٖػج اال

طػػػػ، ٝػػػان مػػػن الممٜػػػن اؿػػػجظعامٌا لمّالرػػػة 
 
قػػػّاء ا
 
مػػػن قػػػٜلٌا وشرمٌػػػا وهػػػمن ا
و ثفػػػػب مػػػُ  مفػػػاٝٞ

 
هبػػػٍب ا
 
ما ثؾػػػص٘ وثػػػوٗض ٖػػػُ الٙوػػػّب بٍؿػػػاية ا
 
الٙوػػػّب ا

ي ٖا ػػػعن ِملّػػػة مٌمػػة للمػػػػض المٙمػػٍد ولٜػػػن ِمٜػػػن ان 
 
الرّة.وٚػػع ال ِٜػػػٍن لٌػػغا ا

ح ان هٍِػا هؾجفٕ من ذلٛ بؾٌٍلة ّٕٝ ان الجّٜٗػ المؾًّػ ِلّي الؾصػ ٚع ِٙجػػ 

لٞ الوار ص0                                                 
 
ؿايّػ ُٖ ا
 
 .32( ٖػِؼر ا
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خّػ مػػا ِلػػَ الٙوػػّب.وهّػؼ مػػن المصػػار بػػغلٛ االؿػػم 
 
ان االؿػػٍ ٝػػان ٚػػع ِٜػػٍن لػػي ثػػا

ؿػػػػبابٌا إلػػػػَ الٙػػػػٍ، 
 
مػػػػػاض الجػػػػُ ٝاهػػػػت ثوؾػػػػب ا
 
ِؾػػػػجظع  الوػػػػمادات ٖػػػػُ شالػػػػة اال

دوِػة مّّوػة 
 
ة مدٞ ِع الفبس.وُٖ مدٞ ًغى المّالرة ٝاهت الومادات ثوػم ا الظاٚر
هؾرة ُٖ مٜػان مّػّن 
 
زؼاء مّّوة من الرؾم ويالما لم ِٜن ًواؾ ثلٕ ُٖ اال

 
هع ا

المػػػػػض مػػػػن الرؾػػػػم ؿػػػػصػِا باالثمػػػػاؿ  لمّالرجي لػػػػغا ِبػػػػعو ان الٔػػػػػض ٝػػػػان لًػػػػػد
دوِة الّٗالة هع الّٗػِػت المؾػبب للمػػض
 
ػ ان (0)المباقػ مُ اال .ومػن الرػعِػ بالػٝغ

دوِػػػػة ِادِػػػػة ٝػجلػػػػٛ الجػػػػُ 
 
شّػػػػان ِؾػػػػجظع  ٖػػػػُ ِازػػػػي ا
 
االقػػػػّبٍ ٝػػػػان ٖػػػػُ بّػػػػن اال

ِؾجظعمٌا االؿٍ وثفّػ إلَ ًغى الصّٙٙة بّن الومٍص الجفظّمّة:"إذا ٌٍػ ثػٍر  
الػزٞ ٌٖغى)ِػػػػع ِفػػػػجار( وٚع شػػػػ٘ ِلّػػػػي الجصػِم)الّػػػػؼؿ( دؽ اشمػػػػػ ِلػػػػَ زؾػػػػم 

و:"إذا ٌٍػػػػػػػػػ ثػػػػػػػػٍر  ابػػػػػػػػّن ِلػػػػػػػػَ زؾػػػػػػػػم 
 
ملس...مػػػػػػػػُ البابٍهذ...وؿػػػػػػػػٍؼ ِفػػػػػػػػَٗ" ا

م والؾػػػػػػػػػماؽ...وامؼزٌم باللبن...وؿػػػػػػػػػٍؼ  الػزٞ ٌٖغى)ِػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػمـ( طغ...والٜٝػ
و:"إذا ٝاهػػت إذن الػزٞ...ٖإهٌا)ِػػع هّوٍرثػػا(...مُ ثػػػبوجّن المػػوٍبػ لؾػػبّة 

 
ِفػػَٗ" ا
ِا 
 
خوػاء الممارؿػة...ٖصبٍب الجػػمؽ  ا

 
و:"إذا مؾت)ِع الفبس( رزػا ٖػُ ا
 
وؿّفَٗ" ا
و:"لٙػػع هٗصػػت رِػػس الؾػػماء الّالّػػة المػػػض ٖػػُ ِػػّن (5)والظػدؿ...وؿػػٍؼ ِفػػَٗ"
 
 ا

 الػعِاء 
 
ٚػا
 
ػة( ا ت المػػض ٖػُ ِػّن الػزٞ طػغ مؾػصٍؽ )الٖٙػ

 
لٌة هػاممٍ را
ث
الػزٞ اال
ثُ...واِمب ِلَ ِّوي"
 
دوِػة هَػػن .وال هّػؼ ان ٝػان اال(5)اال

 
قػّبٍ ِوَػػ إلػَ ًػغى اال
دوِة ذات ّٖالّات ؿصػِة.
 
  ِعًا ا
 
ُٖ ممػ ثفّػ الومٍص إلَ ما ِمٜن واِجّادِة ا

دوِػػة الؾػػصػِة ٖالعواء المٙػػع  إلػػَ المػػػِن لػػم ِٜػػن ًعٖػػي 
 
ان هوؾػػبي إلػػَ ٖٜػػػن اال

الٍشّػػع الّػػاج وإهمػػا ِلػػَ ٓػػػار وادي الػاٖػػعِن ًػػٍ الٙوػػاء ِلػػَ الؾػػصػ:"ِاج إلبّػػاد 
ٍنومن الّٙاّٚػ الجُ اؿجظعمٌا  .(9)ػ من الرٍؼ..."الؾص ٝان الّؾػٞ الػغي  الممِػ

ٝػػػان لػػػي دور ٖػػػُ الًػػػب الؾػػػصػي وِع دواء يػػػاًػا وًػػػغا بػػػا رِػػػب رازػػػُ إلػػػَ ٝػػػٍن 
ٍع اإللػػػي رع ِػاهّػػػٍنواِجٙػػػع .(2)الممػػػػٍِن ِػػػعوا الوصػػػٞ مظلػػػٍؽ مػػػن دمػػػ  الٙػػػعماء الإ
دوِة الؾصػِة وًواؾ رواِػة ثػػد لػع، الٗػدوؿػُ ِ

 
ٙػٍؿ ٌّٖػا ان االؿػٜوعر لمػا ٝػان باال

قٍر ص0                                                 
 
 .557-555( ؿاٝؼ ٍٚن ا
لبعري الًب ص
 
.91( ا 2 
.75( الممعر هٗؾي ص 3 
 .275( ٝماؿ الًب الممػي ص9
 .025( روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص2
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مػػػاض
 
ػػب لػػي دواء ِفػػّٗي مػػن ٝػػٞ اال رؿػػٞ إلّػػي ملٌٜػػا ّٝػػعا يبّبػػا ٝر

 
.ٖػػُ (0)ٖػػُ الٌوػػع ا

دوِػة الؾػصػِة إذ ثجصػعث اإللّػاذن ِػن ِٙػاّٚػ ؿػصػِة ٝاهػت ٖػُ  الٍّهان
 
 ِػن اال
 
هٙػا

لػػػػّب بؾػػػػٌم ٖػػػػُ 
 
لٌػػػػة ثؾػػػػجظع  لفػػػػٗاء الرػوح ٖػػػػالّماؽ ًّػػػػعز الػػػػغي ا

ث
شػػػػٍزن اال
لػػػػم ٝػجٗي ِالرػػػػي الػػػػي 

 
دوِػػػػة الجػػػػُ ثٌػػػػعئ اال
 
خػػػػاهٍي ِػػػػعَِ بػػػػاٍِن الػػػػغي ٚػػػػا :"بودػ اال

ػة ِجرػي إلػَ (5)وقٗاى" رِػؽ رب الصػػب اإلٓػِٙػُ ٖػُ مّٝػ
 
 زووس.وِوػعما زػػح اإللػي ا

دوِػػػة لجٌع ػػػة 
 
مػ بػػػاٍِن بمّالرجػػػي:"..يلب مػػػن بػػػاٍِن ان ِفػػػّٗي.وبّع ان رش اال

 
ّٖػػػا

ِػػادى بػػاٍِن إلػػَ ِاّٖجػػي"
 
ال  ا
ث
ِوػػا ِػػن مػػػاًم  ّةالمؾػػّص الومػػٍص. وثجصػػعث (5)اال

 
ا
ِمػػَ موػػغ والدثي لػػغا 
 
ٍع مػػػ بػزػػٞ ا ؿػػصػِة ثًّػػَ للمػِن ٖٗػػُ رواِػػة ثٙػػٍؿ ان ِؾػػ
ِمػػَ 
 
شمػٞ شٗوػػة مػػن الجػػػاب وبمػػ٘ ٌّٖػػا لّصٍلٌػا إلػػَ يػػّن خم وهػػّي ِلػػَ ِّوػػُ اال
ة ؿلٍا  ٖغًب الػزٞ وآجؾٞ ّٖاد بمّػا  .(9)وٚاؿ لي ان ِغًب ؤِجؾٞ ُٖ بٝػ

 
 ِػػػػػػػن ًػػػػػػػ :المكػػػػػػػؼز  الػكػػػػػػػالّػ -

 
بػػػػػػػالد الػاـػػػػػػػعِن وممػػػػػػػػ ٖػػػػػػػُ غى الّٙػػػػػػػاّٚػ وهٙػػػػػػػػا

دوِػػػػة ولٜن الكعِمػػػػة
 
 ٖالػػػػعال ٞ ثفػػػػّػ  إلػػػػَ ان  الًبّػػػػب الؾػػػػاشػ  ٚػػػػع ِؾػػػػجظع  اال
بّوٌا ّٓػػ ِادِػة بػٞ مٙػؼزن وّٓػػ مؾػجصبة وربما ٝػان الٔاِػة موٌػا ٝمػا ِػػ، ٍٝهجّوػٍ 
امػي ِلػَ ثػػؾ زؾػع المػػِن إذ لػم ِٜػن بٍؿػُ المػػِن ان  إخارن ثٙؼز الفػًّان وإٓر

و ِبجلػػػػػُ إ
 
و الفػػػػػصم ا
 
و الجػػػػػػاب ا
 
و المػػػػػعؼ المصػػػػػػوؽ ا
 
ال بمػػػػػٍّبة واقػػػػػم ؼاز البػػػػػػاز ا
 هػػك ِػػن ًػػغا الػػومى مػػن الّاج ٖمػػن ازػػٞ ِػػاج المػػػض الصػػاد ٝمػػا (2)الػػؼهض
 
.وهٙػػػا

و 
 
زػػٞ إهٙاذى طػػغ مػػن زرع الػزػػٞ)ا
 
و المػػػع ٖاهػػي ِفػػػح ذلٛ:"ٖا
 
ِؾػػمّي البػػابلٍّن ا

ر الؾػػم 
 
ن( ومن خمػػػ البصػ وٖػػا
 
ثُ ِػػن دورن المػػػا
 
ذن ممػػا ِػػا

 
المٜؾػػٍ بالفػػّػ وهٌاِة ا
ٝلػػب اؿٍد وقػػّػ بٔػػٞ اؿٍد وقػػّػ ذهػػب ٝلػػب اؿػػٍد ٓلٕ الٜػػٞ ٖػػُ زػػؼن مػػاِؼ 
وهٌّا ُٖ شلٙي ٖاهي ِفَٗ"
 
و ؿٍداء ا
 
 ِػن ِػاج ِبػعو (7)باٝػ بّواء ا

 
.وٖػُ هػك هٙػػا
ولػػّؽ االقػّبٍ ِٙػػٍؿ اهػػي ِرػػب زّػػٞ المػػػِن ِفػػػب   ان مػن ٚػػا  بػػي ًوػػا ًػػٍ االؿػػٍ

 .055( الٗػدوؿُ الفاًوامة ص0                                                 
 .915-509: 2ّػوس اإللّاذن ًٍم (5
 .011-300: 2( ًٍمّػوس اإللّاذن 5
 .1-0: 0( ٍِشوا 9
 .15؛روثن ِلٍ  البابلّّن ص933( ٍٝهجّوٍ الصّان الٍّمّة ص2
 .19( روثن ِلٍ  البابلّّن ص7
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مػػػػاض .(0)شلّبػػػا ثػػػم ٓلػػػُ ؿػػػصلّة ّٖػػػي
 
 ِػػػن ِٙػػػارات ؿػػػصػِة ثؾػػػجظع  لّػػػاج اال
 
وهٙػػػػا

المظجلٗػػة ٖٗػػُ ولػػٗة يبّػػة لّػػاج الجٌػػاب الملجصمة الػػغي ِالرػػي الًبّػػب الؾػػاشػ 
بفػػػ٘ بمػػػلة ومؼزٌػػػا بػػػالبّػن خػػػم ًِّػػػَ للمػػػػِن ًػػػغا المؼِذ ٖوػػػا ِػػػن ذلػػػٛ ٖاهػػػي 
شفاء هٗعِة لٗػاء واهػب مػاراثٌا شجَ ثمبس ؿا ا ؿمّٜا خم 

 
ِرب:"اؿجظػاج ا
وؿ موػػي ذا هػّي ِلػػ

 
ؿػػجاذ شؾػن ٝمػػاؿ ِلػَ الّػػاج بػان الفػػ٘ اال
 
َ الّّن".وِّلػ٘ اال

ٍع وًُ إٖػػاز ٚاثػٞ للرػػاخّم  ٖا عن ِملّة ٖمؼِذ البمٞ والبّػن ِ دي إلَ إدرار الػعم
و بّبػػارن الػػس مًٌػ ٌٖػػٍ لػػغلٛ قػػاؼ اللجٌػػاب الملجصمػػة إذن ٝػػان إدرار 

 
المػهػػّة ا

ٍع ٝاّٖا بّػػع ذلػػٛ دًوػػٍا الّػػّن الملجٌبػػة  بالؼِػػت إلَ ًوػػا ِمٜووػػا ان هّػػع ًػػغا الػػعم
وا ان ًغا الّاج ّٓػ ٝاؼ لمٙاومػة هػػر 
 
الّاج ؿلّما إلَ درزة ما.لٜن ٌٝوة بابٞ را
ِوػػا
 
هػػاٍٖا ِازػػا ؿػػصػِا ا
 
طػػػ ِفػػّػ إلػػَ (5)الّٗػِػػت المؾػػبب للمػػػض ٖا

 
.وٖػػُ هػػك ا
ِػػػػػاج الّّن:"طػػػػػغ هػػػػػٗعع اطوػػػػػػ وامؼج مػارثػػػػػي بالػػػػػعًن وهػػػػػٌّا بّّوػػػػػي وؿػػػػػٍؼ 

 .(5)ِفَٗ"
هّػؼ من الومٍص ِن وزػٍد ِٙػارات ؿػصػِة مٙػؼزن ثؾػجظع  ٖػُ  مػمُٖ 

الّاج اؿػػػػػػػػػػجّملت ٌّٖػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػٍاد ٓػِبػػػػػػػػػػة ٝفػػػػػػػػػػّػ الجػػػػػػػػػػّؽ وروث ٖػػػػػػػػػػػس البصػػػػػػػػػػػ 
الؿػػػػّما الّػػػػاج المٙػػػػع  مػػػػن ازػػػػٞ الػػػػجظلك مػػػػن الؾػػػػصػ:"إلزالة مػػػػػض (9)والجمؾػػػػاح

ردت 
 
شمؾجا)الؾصػ؟(:طوٗؾاء ًُِٙ زواشاًا وثٙلَ ُٖ الػعًن وثٍهػُ ِلّػي.ٖإذا ا

ؿػػٌا وزواشٌّػػا ٖػػُ دًػػن الػػعودن)ِبووت( ؿػػظوي واثػؾ   قػػٗاءى بّػػع ذلػػٛ
 
ٖػػايبض را
 ٌّٖػا هٗػؽ المٍٜهػات الؾػابٙة:"ِاج لًػػد (2)المػِن ِفػبي"

 
طػػ، هٙػػا
 
.وُٖ ولٗة ا

ؿػػػٌا وزواشاًا.ثصػؽ وثٍهػػػُ ٖػػػُ زِػػػت وثًَّ 
 
الؾصػ:طوٗؾػػػاء ٝبّػػػػن مٗمػػػٍؿ را

ؿػػػػٌا وزواشٌّا.ثٍهػػػػُ ٖػػػػ
 
بػػػػت ٖػػػػُ إطػازٌا ّٖرػػػػب ان ثصػػػػػؽ را ُ دًػػػػن لػػػػي.ٖإذا ٓر
.وال هّػػؼ الؾػبب مػن وراء وزػٍد (7)شٍّاهُ)بووت( داٖ  وازّٞ الفػظك ِفػػبي"

ِوػػا ٖػػُ وادي الػاٖػػعِن ٝاهػػت ًػػغى ثًّػػَ 
 
دوِػػة المٙػػؼزن ولٜن بػػا قػػٛ ٝمػػا را
 
ًػػغى اال

قٍر ص0                                                 
 
 .550( ؿاٝؼ ٍٚن ا
 .09( ٝماؿ الًب الممػي ص5
لبعري الًب ص
 
  3 .015( ا
 .93؛ٓلٍّهرُ الًب ص050ؽ ص( ِمٍٗر مّالم شوارات الفػ 9
 .211ٝماؿ الًب الممػي ص (2
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ػاب الفػًّان وإطػازػي مػن الرؾػم ٖابع مػن ان ثرػِػُ المػػػِن دواء  للمػػِن إلًر
دوِػة ِمٜػن ان ثٍلػٕ مػن مٙؼزا ِرّٞ الفًّان ِفم ؼ ّٖظػج مػن زؾػعى.و
 
ًواؾ ا

ِفػػػاب 
 
ازػػػٞ ثػهػػػّة الفػػػًّان ثجٜػػػٍن مػػػن مػػػٍاد زّػػػعن مدػػػٞ لػػػبن وِؾػػػٞ وزبػػػع وا

.وِفّػ ًّػودوت إلَ ان البٍؿ ٚع ِع ٖػُ ممػػ دواء ؿػصػِا وًٍ ِػػوي طبػػ (0)ًِػن
لّب بػالّمَ 
 
ٍن وٍِٙؿ ِوي اهي ا يل٘ ِلّي ًغا الم رخ ثؾمّة ِٖػ

 
ِن ملٛ ممػي ا
اءثي الوبٍءن من معِوة بٍثٍ بان ٍِٙبجػي اهٙوػت ولػي ان وُٖ الؾوة الصادِة ِفػن ز

ن مظلمػة لػم ثػ خػ ِلػَ زوزٌػا رزػا 
 
ِجّاَٖ وِؾجػد بمػى إذا ٓؾػٞ ِّوّػي ببػٍؿ امػػا

طػِػػػات دون 
 
 بؼوزجػػػي ٖلم ِفػػػٕ ٖاطغ ٖػػػُ ثرػبػػػة بػػػٍؿ هؾػػػاء ا

 
طػ.ٖٜػػػان ان ابجػػػعا
 
ا

ى .وبمػػػؼ الوَػػػ ِػػن لػػصة ًػػغ(5)يا ػػٞ إلَ ان وٖػػ٘ ٖػػُ الوٌاِة وقػػُٗ مػػن الّمػػَ
و ربمػػػا اِجٙػػػاد ًػػػغا المػػػػ رخ 
 
الػواِػػػة الجػػػُ ربمػػػا ثّٜػػػؽ اِجٙػػػاد الممػػػػػِّن الٙػػػعماء ا
مػػاض.
 
ًمّة البٍؿ ُٖ الفػٗاء مػن اال
 
ػػى إن بػٍذا والٍّهاهُ ٖإهٌا ثٍهس ا من الرػعِػ ٝذ
طٍِػػة  الٌوػػعٖػػُ 

 
ثباِػػي باؿػػجظعا   دواء طػػاص مجظػػغ مػػن بػػٍؿ زماِػػة اال

 
ولػػَ ا
 
ٚػػع ا
وربّػا-ِاما ِّٜػؽ ذلػٛ مٌٍٗمػا ًوػعورب  با قٛ مػن ازػٞ الفػٗاء(5)البٍذِة

 
 ٚػعِما ا
ػها إن يٙؾػػػا إِػاهّػػػا ٝػػػان  زػػػعا ٝػػػان البػػػٍؿ ّٖػػػي ِؾػػػجظع  ّٝاج الؿػػػّما وإذا مػػػا ثػػػٝغ

 ِؾجظع  ّٖي بٍؿ الدٍر ُٖ الّاج.

 
غػػاد  الفػػ ا - دوِػػة اإ
 
ٖٙػػى ٝاهػػت ًوػػاؾ ثفػػّػ المػػادن المجػػٍٖػن اهػػي لػػّؽ  :والظلػػٍد با

و الفػػّايّن المؾػػببة ل
 
مػػػاض ا
 
ٌػػا بػػٞ همجلػػٛ مػػن الػػعال ٞ ِػػن وزػػٍد ِازػات هػػع اال
دوِة 
 
و ثلػٛ الجػُ ِمػوٌّا  مػن ازػٞ إِػادن الفػبابا

 
لٌػة ا
ث
ؿػٍاء ثلػٛ الجػُ ٖػُ شػٍزن اال

يباء 
 
 ان بٖٞٙػػػع اِجٙػػػع الٙػػػعماء بػػػا قػػػٛ ان الفػػػّظٍطة مػػػػض البػػػع مػػػن ِازػػػي اال

الجُ  الملصمة ال ابلّةُٖٗ  ًواؾ ِٙاّٚػ من ازٞ ٌٚػ المٍت والصمٍؿ ِلَ الظلٍد
 ّٝػػػٕ ان اوثوابفػػجم  گلگػػػامـم ملصمػػة ثّػػػؼ باؿػػػ
 
ٖفػػػَٚػػػع  الم لػػي -اإلهؾػػػانهٙػػػا

 
 ا

 إلػػػَالفػػػباب  إِػػػادنِػػػن ؿػػػػ وزػػػٍد هبػػػات لػػػي ٚػػػعرن ؿػػػصػِة ِلػػػَ  گلگػػػامـللبًػػػٞ 
ّػٕ ان   ًِل٘ ِلّي اؿم الػزػٞ الٌٜػٞ ِّػٍد قػابا اإلهؾان  إلػَاًجػع،  گلگػامـٝو

 .501( الظًّب مّالم شوارن ممػ ص0                                                 
 .030( ًّػودوت ثارِض ص5
ٍٝا ثّالّم بٍذا ص5 ّٝ )009. 
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لػابيًغا الوبات 
 
ػٍ  وا هػيالًؼ
 
ٝٞ موػي وِؾػجػزُ قػبابي الػغي ولػَ با
 
 خم ّٝػٕ ان ؿػّا
ٝػػٞ  شّػػة ثؾػػللت 
 
جي گلگػػامـٚبػػٞ ان ِا وًوػػاؾ .(0)مػػن ًػػغا الوبػػات الؾصػي وؿػػٚػ

ثٍٙؿ:"اشوػػػ  ممػػػ الكعِمػػة ولػػٗة ٝاملػػة ثٌػػعؼ إلػػَ إِػػادن الفػػباب إلػػَ الفػػّض ٖػػُ
طار قٌٙا وِػهػٌا للفػمؽ ٖإذا زٗػت  5مٙعارا ٝبّػا من ٖاٌٝة ًماِت بما ِٙارب 
ا شجَ ثب ا ٝما ِٙفػ الصب وذًر َٙ الٗاٌٝة ّٝٞ ٝٞ ما ِجصمٞ ِلّي من ثماما ٚفًػ

ذلٛ خم اهظلي بًػِٙة الموظٞ ّٝٞ بالوبى ٝٞ ما ِجصمٞ مػن ذلٛ واٚؾػمي إلػَ 
طػ ٝػػػػػػػػغلٛ.ِالذ ٝػػػػػػػػٞ ٚؾػػػػػػػػم 
 
ٚؾػػػػػػػػمّن اشعًما مٜػػػػػػػػٍن مػػػػػػػػن ًػػػػػػػػغى الٗاٌٝػػػػػػػػة واال

وؿ وامؼزػػي 
 
طػ".وِبػػعو ان ٝػػٞ ٚؾػػم ٝػػان ِصوػػػ بًػِٙػػة طالػػة:"طغ الٙؾػػم اال

 
ٝاال

ٝػع مػن بالماء شٍلي إلَ مادن يػِة وه
 
ّي ٖػُ إهػاء زعِػع ِلػَ الوار ايبظػي زّػعا وثا
طػزػػػػػػي مػػػػػػن 
 
ٓلّاهي ازّلػػػػػػي ِجبظػػػػػػػ شجػػػػػػَ ِرػػػػػػٕ دون ان ثبٙػػػػػػُ ّٖػػػػػػي ريٍبػػػػػػة خم ا
ٝػػع مػػػن 
 
طػػػػ لجٔؾػػلي ٖػػُ الوٌػ آؾػػػلي زّػػعا وثا
 
اإلهاء وبّػػع ان ِبػػػد هػػػّي ٖػػُ إهػػاء ا

ٓؾلي بجغوؽ يّم الماء الغي ُٖ اإلهػاء شجػَ ِظجٗػُ اخػػ المػػارن ّٖي بّػع ذلػٛ هػّي 
مػا الٙؾػم ُٖ 

 
الفمؽ واهفػى ِلَ ٝػجان وبّػعما ِرػٕ ايصوػي ٖػُ يػاشٍن شرػي".ا
الداهُ ّٖجم ثصوّػى:"ازّٞ الٙؾم الدػاهُ ٖػُ مػاء ِلػَ زاهب ازّلػي مػا ِفػبي مػادن 
ٍثػػػي  ٝػػػع مػػػن ٓلّاهػػػي شجػػػَ ثٗػػػٍر ٓر
 
يػِػػػة وهػػػّي ٖػػػُ زػػػػن ِلػػػَ هار ايصوػػػي زّػػػعا وثا
و بللػػي بمر
 
ة وبّػػعما ِجصػػٍؿ إلػػَ موي اؿػػجظػج المػػادن المٍزػػٍدن باإلهػػاء وًٓؾػػي ا ٖػ

ا ِلػػػَ ٚمػػػاش مػػػن  مػػػادن قػػػبٌّة بػػػالًّن هػػػّي ٖػػػُ إهػػػاء ًن اؿػػػجظػج المػػػادن واهفػػػًػ
ٍع مػػن شرػػػ  الٜػجػان ِلػػَ ًٍٖػػة ًػػغى الرػن بّػع ذلػػٛ هػػُ ًػػغى المػػادن ٖػُ إهػػاء ممػػو
خػػػ الؾػػصػي لٌػػغى الٍلػػٗة الًٍِلػػة الجصوػػّػ ثٜفػػٕ ِػػن الؾػػبب 

 
خمّن".ِبػػعو ان اال
 
 
خػػػ الؾػػصػي(ُٖ هٌاِػػة الٍلػػٗة:"ادًن الفػػظك وراء ًػػغا الجصوػػّػ الغي ِجوػػس )اال

س ٖػػػػػإذا دًػػػػػن اللصػػػػػم بػػػػػي ٖاهػػػػػي ؿػػػػػّرمٞ البفػػػػػػن وِؼِػػػػػٞ 
 
ؿػػػػػارِػ الػػػػػػا
 
ٌٖػػػػػٍ ِؼِػػػػػٞ ا

هػٍاع الوػّٕ المٍزػٍد ٖػُ 
 
ػٞ ا ِػػاض الفػّظٍطة ٝو
 
ٞ ا ٞ الجفًٍات ٝو الفٍا ب ٝو
 ِػن  المػّن الكعِمػةٖػُ .(5)اللصم وزع هازّا ماِّن المػػات"

 
ؿػًٍرنهٙػػا
 
ثجصػعث  ا

اهػت دالظلٍ إٝؾػّػِن  رادِٙػار الظلػٍد لعٌِا.وٚػع اإللٌػة ؿػّٗاهمٍ ثصٗػٌ  ٝو
 
البًػٞ  ا
م ان إي ٝػان  وال  اهػي ٝػان ِظػاؼ المػٍت إال إلٌػارامُ الؾٌا  إي الصمٍؿ ِلّػي وٓر

 .25( ٖػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص0                                                 
 .259-255ٝماؿ الًب الممػي ص (5
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ؿػػػػّٗاهمٍ  إلػػػػَِػِػػػػع ان ِرػػػػع هٗؾػػػػي ٍِمػػػػا ٖػػػػُ المملٜػػػػة الؾػػػػٗلَ ّٖؼ  ِلػػػػَ الٍلػػػػٍؿ 
لٌػػةالظلػػٍد.لٜن الّدػػٍر ِلػػَ  إٝؾػػّػوالصمػػٍؿ موٌػػا ِلػػَ 

ث
مػػػاان ٝػػ اال
 
 إذلػػّبا زػػعا  ا
ٓالبػا مػا ٝاهػت ثبػعؿ مٜػان  إهٌػاٝاهت ؿّٗاهمٍ ثّٙم ُٖ ٌٕٝ ِوع زبٞ ٍٝهلٍن بّع 
مػػػاٚمػػة الربػػٞ  إلػػَ.ٝمػػا لػػم ِٜػػن الٍلػػٍؿ إٚامجٌا

 
ِوػػع ؿػػٗس  ِؾػػّػا ٖٙػػع ٝػػان ِرػػػي  ا
ٝاهػػت ثصػػّى بٍٜهلػػٍن  وٚػػُ ّٖػػي ِاون ِلػػَ ًػػغا مػػنالربػػٞ هٌػػػ ٓػػػؽ ٖػػُ لرػػي ٝػػٞ 
 زباؿ ثوٗض هارا وثصػػؽ 
 
ػان ِٙػّم ِلػَ ٚمػة ٝػاهلٍن شػارس مظّػٕ  طوػػاال والّابؽ.ٝو
الغي ِٜفٕ ِن ٓؾ٘ الٗرػػ زد إلػَ ًػغا اهػي ٝػان لؾػّٗاهمٍ  لي ثؾُ رؤوس الٍشـ

هّػػاب همػ وثظػػػعمٌا خاخػػػة يّػػػٍر ثصمػػػٞ إلٌّػػػا بمظالبٌػػػا الصػػػادن الصٍّاهػػػات والًّػػػٍر 
 
ا

خػػاث الممػػًادن إلٌّا.وبّػػع ان ثلػػجٌم وزبجٌػػا ٝاهػػت طادمجٌػػا وًػػُ يّػػػ مٗجػػػس لػػي 
ٍٝامػا مػن الرلػٍد والَّم.ولٜػن رامػُ 
 
رزٞ ثصمٞ البٙاِا إلَ طارج الٌٜػٕ مفػٜلة ا
 
ا

الؾػػٌا  الصػػاذؽ إي ثرػػػاوز ٝػػٞ ثلػػٛ الّٙبػػػات ٝلٌػػا وولػػٞ إلػػػَ ؿػػّٗاهمٍ ٖاؿػػػجمّت 
ًِجػػي لػامػػُ 
 
ػػة الػػعورؽ الػػغي ثظػػؼن الّٙػػار ٌّٖػػا وا مػػػت ان ِػػ ثَ إلٌّػػا بالِٙػ

 
إلّػػي خم ا

وهّػػؼ ان .(0)وزجٛ لٜػُ ثصمػا ِلػَ الظلػٍد"الؾٌا  ٚا لة:"ًغى الٜمّة ثٜػّٗٛ وز 
طّػػػن مػػن شّاثػي بإهجػػاج شبػػٍب 
 
ّٖلؾػٍٖا لػػّوّا ِػعَِ ٝػػٍ ًٍهػػْ ٚػع ٚوػػَ الؾػوٍات اال

لػػػػػٕ 
 
مػاهػػػػػٌا.لٙع ٝػجػػػػػب ٝػػػػػٍ ًٍهْ:"طػػػػػغ ا
 
ِٗجػػػػػػض إهٌػػػػػا ثمدػػػػػٞ ِازػػػػػا للفػػػػػّظٍطة وا

ػػة شّّٙٙة وطمؾػػما ة ٓػػػا  ِؾػػٞ ابّن واطلًٌػػا مػػُ بّوػػٌا  وطمؾػػما ة ٓػػػا  ٖٚػ
ٌػػػا ِلػػػَ الوػػػار شجَ البّن.وزٗػػػٕ الظلػػػّ ى ٖػػػُ الفػػػمؽ وبّع ذلػػػٛ شممػػػٌا وشٝػ

ٚػاص(.طػػػغ ٝػػػٞ لػػػباح ِفػػػػ شبػػػات مػػػن شرػػػم بػػػغرن 
 
ِمٜػػػن ان ثجصػػػٍؿ إلػػػَ شبٍب)ا

ؿػػػوان المدلمػػػة ثومػػػٍ مػػػن 
 
بػػػّن اؿٍد واال
 
الٙوػػػب وُٖ هٌاِػػػة الّػػػا  ِمػػػبس الفػػػّػ اال

طػػػغ الّرػػػٍز ًػػػغا الػػػعواء زموػػػا يػػػٍِا  
 
زعِػػػع والرؾػػػع ِمػػػبس لػػػّٙا ومفػػػّا.وِوعما ِا
بعِػػة ولػػن  ؿػػّجًٍر 

 
طػػغ موٌػػا بمػػٍرن مؾػػجعِمة ؿػػّجمجُ بصّػػان ا
 
ػػٞ مػػن ِا إلػػَ قػػاب ٝو
 ِػن هبػات باؿػم بػان.(5)ِٙجػب موػي المػٍت"
 
( وًػٍ دراؽ بؾػجان Pan-Taoثػاو)-وهٙػػا

ٝلّي.وبالوؾبة للمّوّّن لػار الػعراؽ 
ث
الؼ ؿوة وٌِب الظلٍد ال
ث
ِووذ مػن ٝٞ خاخة ا
 .(5)رمؼا للصّان المعِعن

ؿايّػ ص0                                                 
 
 .072( البّعِٞ ؿصػ اال
لٕ وزي ص (5
 
 .009ٝامبٞ البًٞ با
ؿايّػ ص5

 
 .515( قابّػو وًوعرِٜؽ مّرم اال
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 ثاو(-)بان

 
وؿ المّادي ِن ِػػاؼ ثػاوي ِػعَِ لػُ قػاو ثفػٍن وِظبػها م  
 
رخ لّوُ من الٙػن اال

ٝاهػػت لعِػػي ولػػٗة ؿػػصػِة مػػن ازػػٞ ثصّٙػػ٘ الظلػػٍد ولٜن ًػػغى الٍلػػٗة ال ثجوػػمن 
ثػُ مػػن -لػوُ ِٙػار مّػػّن بػٞ اهػػي ٝمػا ِٙػٍؿ ًػػغا المػ رخ اهػػي ٚػع ٝفػٕ لإلمبػايػػٍر وو 
ؿػػػار 
 
ؿػػػن ًػػان والػػغي ِػػاش ٖػػُ الٙػػػن الدػػاهُ ٚبػػٞ المػػّاد ِػػن ا

 
ِػػعن ثجّلػػ٘ بإيالػػة ا

الصّان وثصّٙ٘ الظلٍد وموٌا ثٙوّػة ثصٍِػٞ مػادن ٝبػِجػات الؼ بػ٘ إلػَ ذًب ولػوُ 
واهُ مػن ًػغا الػغًب ِٙػع  لػي ٌّٖػا الًّػا  والفػػاب.من ذلػٛ الٍٚػت ثػعاوؿ الوػاس 

 
ا

ٝلٌػػػػػا مػػػػػن ازػػػػػٞ اٝػجؾػػػػػاب 
 
طبػػػػػار ِػػػػػن ولػػػػػٗة ثصػػػػػٍؿ الػػػػػغًب إلػػػػػَ مػػػػػادن ِمٜػػػػػن ا

 
اال
 ٖػػُ  إذِػػن هبػػات واًػب للفػػباب. وعِواّٖةاالؿػٜوثجصػػعث المّدٍلٍزّػػا .(0)الظلػٍد

 
هٙػػػا
ٍُٝ قػػػّٙ٘ ٝبّػػػػ  ؿػػػًٍرن ّٝػػػٕ قػػػارؾ لػػػ
 
لٌػػػةا

ث
ودِػػػن االؿػػػٜوعِواّٖة اال
 
ٖػػػُ اطجًػػػاؼ  ا

ِعون اإللٌة
 
مي.ٖٙع بات للفبابوثٗاشاثٌا الٍاً ا ٓر

 
ة ٖػُ ذلػٛ الّمػاؽ  ا ِلَ المفاٝر
ًػػابثّاثؾػػُ الػػغي ارثػػع، 
 
ِػػاؽلػػٙػ  ا
 
لٌػػةقػػٍاء لصػػم الدػػٍر الػػغي ٝاهػػت  وا

ث
 االؿػػات اال
ٖوػػػػػػػٞوالػػػػػػػجٙى  اللصػػػػػػػمِّعوهػػػػػػػي لٍلّمجٌم.وٚػػػػػػػع يالػػػػػػػب ثّاثؾػػػػػػػُ بومػػػػػػػّبي مػػػػػػػن 
 
 ا

ٍُٝ  وِوػػػػػػعماالًُٙ  ٍُٝ بالّمػػػػػػا وولػػػػػػلت الّمػػػػػػا وِػػػػػػعا لػػػػػػ زؾػػػػػػم  إلػػػػػػَهػػػػػػػبي لػػػػػػ

دِػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػ٘:دار ِػػػاء 0                                                 
 
( ٖػػػػاس الؾػػػٍاح "الجاوِة" بصح هػػػمن مٍؿػػػٍِة:ثارِض اال
 .571 ص9( ج5117العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 
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مٙابػػػػٞ ثٗاشػػػػات  إال إياٚػػػػيوشلػػػػ٘ بػػػػي ِالّػػػػا ولػػػػم ٍِاٖػػػػ٘ ِلػػػػَ  المػػػػٙػ الجًٙي ًػػػػغا
ٍٓ،الفباب.ِوع ذاؾ 
 
ٍُٝ  ا لٌةل
ث
ِعون اال
 
ؿػٍؼ ِػٌِػا  الٔابة معِّا اهػي إلَبالغًاب  ا
ماثّاثؾػػػُ. إلػػػًَوػػػاؾ ثٗاشػػػا بػػػعِّا وزعى؛ولٜوػػػي ؿػػػلمٌا ًوػػػاؾ 
 
الػػػغِن ٖٙػػػعوا  اإللٌػػػة ا
ٍُٝ بػػالمٍت  شػػاؾ ًػػغا طًػػة  ِوع ػػغثٗاشػػات الفػػباب ٖٙػػع اطػػغوا ٌِػمػػٍن وًػػعدوا لػػ

طػػػ، 
 
الِّبػػيمػػن  ا
 
ِػػعونؿػػػؽ  إذ ا
 
 إلػػَٖػػُ شبػػة زػػٍز وشملٌػػا  مػػن ثّاثؾػػُ ووهػػٌّا ا
لٌة
ث
 .(0)اال
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؿايّػ ص0                                                 
 
 .011( البّعِٞ ؿصػ اال
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7. 
 
ة والكٍى دواتال  .الؾصِػ
لػػم ِٜػػن الّٙػػاّٚػ الؾػػصػِة ٖصؾػػب ًػػُ الجػػُ اؿػػجظعمت ٍٝؿػػّلة إهػػاّٖة  

ٚعمّن ٝػاهٍا ِّجٙػعون بٙػعرن 
 
للّاج ٌٖواؾ من العال ٞ الٜػدّػن الجُ ثفّػ إلَ ان اال
دواتبّػػػػػػن 
 
دواتالؾػػػػػػصػِة الٙػػػػػػادرن ِلػػػػػػَ الفػػػػػػٗاء وِادن مػػػػػػا ثٜػػػػػػٍن ًػػػػػػغى  اال

 
 اال
طػػ، ٝاهػت يٙؾػّة 
 
داء يٙػٍس مّّوػة ولٌػا الٙػعرن دِوّة وُٖ شاالت ا

 
ثؾػجظع  ٖػُ ا
دواتِلَ الفٗاء.وُٖ ٝػدّػ من الػواِات الفػا ّة ِػن ًػغى 
 
مػا  اال

 
ػ إهٌػا ا الؾػصػِة ثػٝغ
و مػثبًػػة بصػػعث مصػػٍري ٖػػُ العِاهػػة المجبّة
 
 وبفػػٜٞ ِػػا  ثمدػػٞ ًبػػة إلٌّػػة للبفػػػ ا
ِػػن يػٌِٙػػا الصمػػٍؿ ِلػػَ الّػػاج ات ٚػػٍ، ؿػػصػِة ًا لػػة ِػػجمٜن الفػػظك وؿػػا ٞ ذ
 ٍ شّاها مػػػن ّٓػػػػ ري مػػػن ّٓػػػػ ٍالٗػػػ

 
ثػػػعطٞ الٌػػػُ ِن يػِػػػ٘ ٌػػػٍر لًٙػػػٍس ؿػػػصػِة وا
و الوَػ
 
هٍاع وًُ:(0)اللمؽ ا

 
 .وِمٜن ان هٙؾم ًغى الػمٍز إلَ ا

شرػػػار -
 
شرػػػار مػػػٍاد ذات يبّّػػػة ؿػػػصػِة ثؾػػػاِع ٖػػػُ الفٗاء وثفػػػّػ ال
 
: ثفػػػٜٞ اال
إلَ بّوٌا وًُ مػن مؾػمّاثٌا ثٜفػٕ ِػن وزػٍد الظػى  بالد الػاـعِنالومٍص من 
( وشرػػػػػ aban aladiصػي ٌّٖا ٌٖوػػػػاؾ شرػػػػػ ِّػػػػػؼ باؿػػػػم شرػػػػػ الػػػػٍالدن)الؾػػػػ
-aban-la( وشرػػ الّٙػم)adan-la-aladi( وشرػػ اإلزٌػاض)aban erîاإلطمػاب)

erî)(5). ٛوثفّػ الومٍص اإلٓػِّٙػة ِلػَ وزػٍد شرػػ ِفػُٗ مػن ِوػة الدّبػان ولػغل
ِلػَ قػٜٞ ِؾمٍهي شرػ الدّبان.ولُٜ ِظجبػ اإلهؾان مٍّٗلي ٝان ِٜػٗػُ ان ًِصوػي 
شرػار الجػُ Plinyِجصػعث بلّوػُ)و.(5)مؾصٍؽ خػم ِػقػي ِلػَ الرػػح 

 
ٍع مػن اال ( ِػن هػ
ػان الن لٍهٌػا ٝػان ِفػبي زلػع المػػِن  ٝان الواس ِّجٙعون ُٖ ٚعرثٌا ِلَ قٗاء الّٚػ

 .(9)بي

، الؾصػِة ُٖ الّاج من ٚبٞ: ِصّػػَ "الّٙػاّٚػ واالدوات والٙػٍ، الؾػصػِة هٗغت دراؿة شٍؿ دور الٍٙ ( 0                                                 
ا ُٖ الّاج ص  .73-72ودوًر
لبعري الًب ص5
 
 .19( ا
 .010( ٖػِؼر الٔمن الغًبُ ص 5
 .051الممعر هٗؾي ص( 9
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 )بلّوُ(

 
رض ٝػؿػت ِلػَ اؿػم اإلمبػايػٍرن ًّاهػة  الكعسوهّػؼ اهي بوُ ُٖ 
 
ٝوّؾة ثصػت اال
ػػان الػػؼوار ِو ؼلػػٍن ؿػػت ِفػػػن درزػػة شجػػَ ِمػػلٍا إلػػَ المٜػػان والًػِٕ ان ؿػػٜان ٝو

الٙػػعس مػػن مظجلػػٕ الػػعِاهات ٝػػاهٍا ِػػؼورون ًػػغا المٜػػان شّػػح ٝػػاهٍا ٍِٙمػػٍن بًٙػػُ 
قػػػَاِا مػػػن المػػػظٍر مػػػن ازػػػٞ الجػػػعاوي وإهٌم ِّلوػػػٍن اهػػػي إذا ٝػػػان ًوػػػاؾ إهؾػػػان 
ٍع مماب بالصمَ من الممٜن قٗا ي ِلَ الٍٗر إذا قػب بّػن الظمػػ والماء م ٍهػ
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شرػػػار الؾػػػصػِة ِلػػػَ  الجلمػػػٍد.وِفػػػّػ (0)ٌّٖػػػا ًّٚػػػة مػػػن ًػػػغى المػػػظٍر 
 
ِػػػن ٚػػػعرن اال
 ِػػن  شرػػػ ٝػػان ٖػػُ شػػٍزن إبػػػاًّم وِلٙػػي ٖػػُ ِوٙػػي قػػَٗ بٍؿػػايجي ٝػػٞ 

 
الفػػٗاء إذ هٙػػػا

مػػاض المّػوٖة وٚػػع ولػػٞ ًػػغا الصرػػ إلػػَ اشػػع الصاطامػػات ولػار ٖػػُ ٚعرثػػي ِػػن 
 
اال

بٙػػٍن لػػع، الٙبا ػػٞ البعا ّػػة اِجٙػػادات و.(5)يػِػػ٘ الصرػػػ قػػٗاء الّلػػٞ وإشّػػاء المػػٍثَ
شرػػػار الفػػػاّٖة
 
ػػػع الرعِػػػع  زػػػؼر باهػػػم وٖٗػػػُ  اال إذا مػػػػض  ٖػػػُ مّاهّؼِػػػازػػػؼر الٌ ِػ
طػٖاهػػي ِٙػػع  لفػػظك قػػظك 
 
ػػة وِّجٙػػػع ان  ا ِّػػػؼ اهػػػي ِمجلػػٛ شرػػػا ذا ٚػػٍن طاٚر
ؿػػاءالػػػوح الػػغي ِؾػػٜن ٖػػُ الصرػػػ ٚػػع 
 
المػِن مبلٔػػا مػػن المػػاؿ وًّٚػػة مػػن  إلّػػي ا
المػعٍِ زّػا الػغي ِؾػجظع  ٖػُ لػوُ مؾػٜػ مػن المؾػٜػات.وِٙاؿ  زغر هبات الٗلٗػٞ

طغ لاشب الصرػ ًػغى 
 
ِوع غ ان الػزٞ ِٙع  الوصّة)اولٍلٍ( لماشب الصرػ.خم ِا

قّاء
 
ػا ًوػاؾ وِجٍؿػٞ للصرػػ وًػٍ ِٙػٍؿ:"دع  إلَوِصملٌا  اال المٜػان المٙػعس وِودًػ
 ؿػػابٍوٖػػُ .(5)قػػُٗ ًػػغا الػزػػٞ ٖاهػػي ِٙػػع  هػػػِبة قػػٗا ي ٖإذاًػػغا الفػػظك ِفػػَٗ".

ػػّم الٙػِػػة شرػػػا ٝبّػػػا ِوػػّي ِوػػع بػػاب بّجػػي  رزػػٞ مػػا لػػم  ٖػػإذازوػػٍب الوّرػػػ ِملػػٛ ِز
والدِمػػػوس 
 
هػػػصّة  ا

 
ماالمػػػظػن  إلػػػَمػػػن زوزجػػػي ِلّػػػي ان ِٙػػػع  دزازػػػة ا
 
ان ِمػػػعى  ا

والدالصرػ 
 
ّم الغي ِٙػٍ  بغبصػي واٝػٞ  إلَ.وٍِٙ  ًغا الفظك بجؾلّم الًّػ باال الِؼ
بػػة الػزػػٞ ٖ ٖإذالصمػػي  ِٙػػٍ  بػػغبس دزازػػة ِوػػع الصرػػػ قػػٜػا لػػي ِلػػَ  اهػػيثصٙٙػػت ٓر
شػػػػاشوًػػػُ ٚبّلػػة ثؾػػٜن  واراثػػُع ٚبّلػػػة بػػوثّ.(9)ٖوػػلي

 
الّػػػة ٖػػُ والِػػػة لصٍٝهػػان ا ا

بٍمباي ؿػػػّع الومٍر)وازٌّػػػا( الػػػغي ِجمػػػٍروهي ٖػػػُ قػػػٜٞ شرػػػػ ّٓػػػػ موػػػجَم مًلػػػُ 
شمػػػػػبالػلػػػػاص 
 
ي الػػػػعزاج المػػػػّٔػ والوّاج ٝمػػػػا ُ.وًم ِٙػػػػعمٍن لػػػػٙػػػػالؼبػػػػع الوو اال
ؿي خمار زٍز الٌوع وِمبٍن ِلّي الؼِت.وُٖ مٙابٞ ًغى الٌبات ٖاهي ػون ِلِٜؾ
 
َ را
طًارٌِّٙم من 
 
مػاضالومٍر وِموصٌم مصمٍال واٖػا وِصٌَٗم من  ا

 
.وبفػٜٞ ِػا  اال

ًػػػالُٝػػػان 
 
شّػػػاءوالِػػػة بٍمبػػػاي بمػػػٗة ِامػػػة وٖػػػُ  ا

 
ٍٝهٜػػػان بمػػػٗة طالػػػة ِّبػػػعون  ا
شرػػار
 
ًػػغى  ٍِزػػعُ ٝػػٞ ٚػِػػة الٗجّفػػّة شجػػَ ثبّػػع ِػػوٌم الفػػػ وثفػػُٗ مػهػػاًم.ٖٗ اال
شرار
 
ٞ شرػ ِؾمّي الؾٜان باؿم الي من  اال لٌةٝو

ث
و روح من  اال
 
رواحا
 
 ثلػٛ الجػُ اال
قباحثجصٜم ُٖ الفّايّن  إهٌاِٙعؿٍهٌا ُٖ ورع الِجٙادًم 

 
اهجفػ وباء ُٖ  ٖإذا واال

هازّٞ ص0                                                 
 
ار اال  .015( ٝز
ولَ ص5
 
لٍؿ اال
 
شمع اال
 
 .015( اال
 .551( ٖػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص5
 .550( الممعر هٗؾي ص9
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يّمػػةٚػِػػة مػػن الٙػػػ، ٖػػان الوػػاس ِٙػػعمٍن لٌػػا 
 
لصػػم الػػعزاج والوّػػاج وخمػػار زػػٍز  اال
ان لػػػع شرػػػار، ٚبّلػػػة بجؾػػػّلٍّ وًػػػُ ٚبّلػػػة ثؾػػػٜن وؿػػػى معٓفػػػٙػ الٌوػػػع.ٝو

 
مٙعؿػػػة  ا

شرػػاروٌّٖػػا 
 
ن  ا اهػػت الوؾػػاء ِؼرهٌػػا الاثػػُ لػػم ِػػػٚز ػػا ٝو يٗػػاؿ وًػػن ثػػعَِ ٖػػاثٍ بّجػٝو

 
با
و ال
 
هٌنؼِػػػػت لًّلػػػػّن بػػػي الصرػػػػػ وًػػػػن ِوازّوػػػي وِّعهػػػػي ِصملػػػن بّػػػػن الػػػعًن ا

 
 بػػػػا

طػ، ؿّّعن مػن 
 
ن  إذلًا ي بمؼِع من الؼِت  ا والدرٚز

 
 .(0)با

 
مػاض  :الماء -

 
ٖالماء ِوع الفٍّب الٙعِمػة قٜٞ الماء وؿّلة ؿصػِة للفٗاء من اال
قػػػٜاؿِؾػػػب٘ ٝػػػٞ 
 
ٍع  إلػػػَِػمػػػؼ  بالمػػػاء وان الٔػػػٍص اال مػػػا ِؾػػػب٘  إلػػػَالجٌٙٙػػػػ والػزػػػ
ان واالهػػعماج مرػػعد ٖػػُ ِػػالم ّٓػػػ مجماِؼ ِػػالم مػػا ٚبػػٞ الٍزػػٍد. إلػػَِػمؼ والجفػػٜٞ 

ة الجرلػُ الفػٜلُ للٜػٍن وِلَ ًػغا ٖػان رمؼِػة المػاء ثجوػمن ٖػُ ان  الًٍٗ ِٜػر شٝػ
الن االهصػاؿ ان الجمػاس بالمػاء ِوًػٍي دومػا ِلػَ الجرػعد واالهبّاث.ٖػ واشع المٍت
  ثجبّػي والدن زعِػعن وبالجػػالُ ثجبّػي
 
من وزعِػػع. إهؾػانِجبّػي وزػػٍد  يشّػػان زعِػعن ا
ي الماء  خم

 
مّجٙػع دِوػُ هلٙاى اهػي ِٗػٛ ِصجٌٗ بٍٍّٗجي ِلَ هصٍ خابػت ال ِجّٔػػ ٖػُ ا
قػػػٜاؿ
 
ولػػػعِوا .(5)وِصػػػٞ المػػػٍر ؤِؾػػػٞ الظًاِػػػا وًػػػٍ ٖػػػُ ان واشػػػع ًٌِػػػػ وِرػػػعد اال

 ثجلَ ِوع الوؼوؿ ُٖ ماء الٗػات للصمٍؿ ِلَ الفٗاء: ثػٍِغ  بابلّة
قّاء ٝلٌا
 
ٌِا الوٌػ ِا مبعع اال
 
 "ثٍِّغن:ا
لٌة الٜبار
ث
 ِوعما شٗػ مرػاؾ اال
 شٍٗا هٗاٖٛ بٜٞ ما ًٍ شؾن ويّب
ِ
 
ِماؽ ا
 
ٚا  الي اال
 
 ا مؾٜويوّٖٛ ا

 ووًبٛ ّٖوان الماء الغي ال ِٙاو 
ِا ومػدوؾ
 
 ٝما وًبٛ اإللٌان ا
 ٓوبا هارِا وزاال وروِا
هت ٚاٍض ُٖ مفاٝٞ البفػ
 
 ا

ٌِا الوٌػ المبرٞ
 
ٌِا الوٌػ الَّّم ا
 
 ا
 ِا هٌػ المٙامات المٙعؿة

 .595-590( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .070-071( الّاد المٙعس والّادي ص5
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ثُ الفٗاء ثٙبلوُ
 
 ِا من بما ٛ ِا
 اهجؼع ما برؾعي وارمي إلَ هٗاٖٛ
و(
 
ِماٚٛ" ارمي إلَ هٗاٖٛ)ا
 
 .(0)دِي ٍِٔر ُٖ ا
اِجٙػػع الؾػػٜان إن هٌػػػ الوّػػٞ ِمجلػػٛ طػػٍاص ِازّػػة موٌػػا ٚعرثػػي  ممػػػٖػػُ  

ِلػػػػػَ إِػػػػػادن الفػػػػػباب وهجّرة لػػػػػغلٛ ِػػػػػع يمػػػػػَ الوّػػػػػٞ مػػػػػن المػػػػػٍاد العاطلػػػػػة ٖػػػػػػُ 
ة ٖػػُ الوٍبػػة الٙعِمػػة ِػػع المػػاء مػػن .و(5)الّاج وموٌػػا ٚعرثػػي ِلػػَ قػػٗاء الرػػػوح بؾػػِػ
باب والٙوػػػػاء ِلػػػػَ الفػػػػّظٍطة ٖالمّمػِن الٍؿػػػػا ٞ الؾػػػػصػِة للصمػػػػٍؿ ِلػػػػَ الف

ٍح موي را صة  خٍرات اإلٓػِّٙة ٝاهٍا ِغًبٍن إلَ هبُ ماء ثٗ
 
ما ثٍٙؿ الما خٍّبّّن ٝو
 
اال

هػػي اؿػػجصم بالؼِت.وِٙػػاؿ ان 
 
ا  ٝو
 
ال
 
البوٗؾػػذ وثرّػػٞ بفػػػن المؾػػجصم ٖػػُ مّاًػػي ثػػجا

ُ ذلػٛ مّاى ًغا الوبُ ٚلّلة الٜػداٖة لعرزة اهي ما من قُء ًٍِٗ ٍٖؽ ؿػًصٌا بما ٖػ
ِمػػػػػاؽ.وان اؿػػػػػجظعا  
 
ي مػػػػػادن اطػػػػػٕ موػػػػػي إذ ثٔػػػػػٍص زمٌّّػػػػػا إلػػػػػَ اال

 
الظفػػػػػب وا

خٍّبّّن المؾجمػ لٌغى المّاى ًٍ ما ِرّلٌم ِّمػون
 
ّن.لع، (5)اال اِجٙػاد بٙػٍن  الػ ػِػ

رامّػة اِجٙػاد ؿػٜان 
ث
الماء الفٗا ّة وثٜفٕ ٚمة هّمان ٚا ػع زػّـ ملػٛ دمفػ٘ اال

رامػػُ ٝػػان ممػػابا ببغلٖٛلؾػػًّن 
ث
المػض ٖلمػػا اؿجفػػار الّفػػُ وًػػٍ اشػػع  ٖالٙا ػػع اال

ردن وبالّٗػػٞ هٗػػغ الّفػػُ ذلػػٛ الًٙػػؽ 
 
هبّػػاء الٌّػػٍد همػػصي باالؿػػجصما  ٖػػُ هٌػػػ اال
 
اال

مػػػػ رزػػػٞ هللا ٖػزػػػُ 
 
ردن وًٓػػػؽ ّٖػػػي ؿػػػبُ مػات ٝمػػػا ا
 
إذ:"هػػػؼؿ هّمػػػان إلػػػَ هٌػػػػ اال

هٌػػار 
 
لصمػػي ٝلصػػم لػػبُ لػػّٔػ ويٌػػػ مػػن بػلي".وِجوػػس مػػن الػواِػػة لػػم ثٜػػن ٝػػٞ اال

ردن بالػغات ِصجػٍي ِلػَ ًػغى الظمّمػة ٖالٙا ع ذات ٚابلّة قػٗ
 
ا ّة بػٞ ٝػان هٌػػ اال

ؿػاس 
 
ِلن امجّاهي من همّصة الّفػُ ِلَ ا
 
رامُ هّمان وٚبٞ ان ِوٗغ الًٙؽ ا
ث
اال

ٖوػػٞ مػػن 
 
ػػػ هٌػػػا دمفػػ٘ ا  لػػّؽ اباهػػة وٖٖػ
 
ردن:"ا
 
ٖوػػٞ مػػن هٌػػػ اال
 
ان اهٌػػار دمفػػ٘ ا

 لم ِٜن ٖػُ إمٜػاهُ االٓجؾػاؿ ٌّٖػا ٖػايٌ
 
ورقػلّم (9)ػ؟"زمُّ مّاى إؿػا ّٞ؟ ا

 
.وٖػُ ا
ػة اؿػمٌا بّػت شؾػعا بٍاب المعِوة وِعَِ باب الٔوم بٝػ

 
شّػح ٝاهػت  ٝان ٚػب اشع ا
ػع إلػَ زاهبٌػا زمػُ ٝبّػػ مػن المػهػَ ؿػٍاء ِمّػان ٖٜان  لمّاًٌا لػٗات ِازّػة ِٚػ

ثُ مػػػن شػػػّن 
 
ػػػة الن ماٝػػػا ٝػػان ِػػػا وِػػػج ومفػػػلٍلّن ِوجَػون ان ثجصػػػػؾ مّػػاى البٝػ

ؿًٍرن والمّوَ ص0                                                 
 
 .17( الؾٍاح اال
 .505( روِؼ روح ممػ الظالعن ص5
 .551( ًّػودوت ثارِض ص5
 .09-0: 2( اهَػ الوك الٜامٞ للػواِة ُٖ:الملٍؾ الداهُ 9
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ة وِصػؾ ماءً طػ إلَ البٝػ
 
وال ِفػَٗ مٌمػا ٝػان مػهػيال

 
ػع (0)ا ٖٜان الغي ِوػؼؿ ا .وثٝ 

هازّػػػو
 
ِػػػن دور المّػػػاى المٙعؿػػػة ٖػػػُ الفػػػٗاء وان زّلػػػت الؾػػػبب ثػػػعطٞ الؾػػػّع  ال

ؾػٞ ّٖػي الؾػّع المؾػّس ِوػعما  ٓق المؾّس بغلٛ ٌٖواؾ ٚمة ثجصعث ِن المػاء الػغي 
ن مػػػػػاءت مًّػػػػػػات لجٔؾػػػػػٞ المػػػػػٍلَ 
 
طػػػػػغت امػػػػػػا
 
ٝػػػػػان يٗػػػػػا ٚػػػػػع قػػػػػَٗ ٖجػػػػػان مرغومة:"ا
ٍع طغت الماء الغي اؿجظعمجي ولبت بّوػي ِلػَ ٖجػان ٝاهػت ِؾ
 
 وبّعما ٓؾلجي ا

ان زؾعًا ابّن من الرغا  وٓؾلجٌا بي وما ان ثم ّٖػٞ ًػغا شجػَ  ثّّـ ًواؾ ٝو
 ان مػػػِم ِوػػعما دطلػػت بّػػت لصػػم مػػُ (5)قػػّٗت الٗجػػان مػػن الرػػغا "
 
طػػػ، هٙػػػا
 
.وٖػػُ ا

ِػّ
 
لػابت ا
 
مػػاض الفػعِعن ٚػع ا
 
يٗاؿ الػغِن ولعًا قاًعت ًوػاؾ ٝػدّػػا مػن اال

 
ن اال
ن ًوػاؾ لػعٌِا ابػن مػِن ِٜػاد ان ِمٍت ٖرلبجػي 

 
اهت امػا ٝاهٍا ِمٍثٍن بالججابُ ٝو

طػغ 
 
ٍع المؾػّس ٖٙالت لٌػا ان ثا ثي ِوعما ٝاهػت ثٔؾػٞ ِؾػ

 
إلَ الؾّعن مػِم الجُ را

طػػغت ٚلػػّا مػػن 
 
ٚلػػّا مػػن المػػاء الػػغي ٓؾػػلت بػػي ابوٌا وثػقػػي بػػي.وبواء ِلػػَ ذلػػٛ ا
طبػثٌػػػا الؾػػػ
 
ّعن مػِم ورقػػػجي ٖػػػٍؽ ابوٌػػػا الػػػغي زاؿ ِوػػػي المػػػػض بّػػػع الماء مدلمػػػا ا
ِمػػػػػػػاال (5)ذلػػػػػػٛ

 
طػػػػػػػ، ِػػػػػػػن قػػػػػػاب ٝػػػػػػان ٚػػػػػػع اٚجػػػػػػػؼ ا
 
.وثجصػػػػػػعث ٚمػػػػػػة مؾػػػػػػّصّة ا

قػػوّّة وهجّرة لػػغلٛ زٗػػت ِػػعاى)ربما قػػلت( ٝمػػا ِٙػػٍؿ الػػوك إلػػَ درزػػة لػػم ِّػػع 
مػػ برلػب مػاء 
 
ٚادرا ِلَ وهٌّما ُٖ ٖمي لغا ِّػض شالجي ِلػَ الػؿػٍؿ ثٍمػا الػغي ا

رؿػلٌا لوػا مػن إلّي ُٖ وِا
 
ٌِا الماء مػن المّػاى الصّة الؾػػمعي ا
 
ء وِوعًا ٚاؿ:اٚبٞ ا

لّوػػػػػا مػػػػن الٍاشػػػػػع الػػػػػغي ًِّػػػػُ الػاشػػػػػة وٍٚن الظػػػػػاص 
 
رؿػػػػٞ الػاشػػػػػة ا
 
الؾػمعِة وا

المػػػػادرن ِػػػػن الٙػػػػٍن الجػػػػُ ثٌٙػػػػػ الرمُّ وثظوػػػػُ إلرادثٌا اٚبػػػػٞ واؿػػػػٜن ٖػػػػُ ًػػػػغى 
ًِّػػة الػػػوح الٙػػعس ثمامػػا ٌّٖم.وٚػػاؿ للفػػا
 
ب:اذًب وآؾػػٞ المّػػاى شجَ ثجصٙػػ٘ ا
لػبس الجّمّػع بالمػاء وؿػّلة للفػٗاء (9)ِعِٛ بٌغى المّاى وِوػعما ٓؾػلٌما ِادثػا
 
.لٙػع ا

لػػػػّب بػػػػي اإلمبػايػػػػٍر الػومػػػػاهُ 
 
ِوػػػػا ًٖبٙا لػواِػػػػة مؾػػػػّصّة ثجصػػػػعث ِػػػػن مػػػػػض ا

 
ا

ثّبارٍِس ٖجم ثّمّعى من ٚبػٞ الػؿػٍؿ هاخػان ٖفػُٗ مػن مػهػي:"ٚع  هاخػان وِمػعى 
ب واالبن وروح الٙػعس...
 
وِلَ الٗػٍر ثّػاَٖ اإلمبػايػٍر ثّبػارٍِس مػن زمّػُ باؿم اال

 .521الصوارات الؾامّة ص؛اهَػ ٝغلٛ:ِبٍدي مّرم 9-0: 2( ٍِشوا 0                                                 
 .01( إهرّٞ الًٍٗلة الّػبُ :5
 .51( إهرّٞ الًٍٗلة الّػبُ:5
ِماؿ الٙعِؽ ثٍما:9
 
 .20( ا
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مػاهػػي"
 
.ولػػم ِٜػػن المػػاء ذا ٚػػٍن ِازّػػة ٖػػُ المّجٙػػعات المؾػػّصّة وشؾػػب بٞ (0)ا

ػجٌم الؾػّع المؾػّس إذ هّػػؼ مػن الومػٍص  ٝغلٛ ٝػان للمػاب ة الػغِن ِالػػت شػٝػ
  ٍِشوػػا المّمػػعان لػػم ثٜػػن ثورػػب 
 
الموعا ّػػة ان للمػػاء ٚػػعرن ِلػػَ إطمػػاب الوؾػػاء ٖػػا
رواح  لٜػػػن

 
خػػػػا)روح مػػػن ا
 
هػػػـ ا
 
ًِػػػَ ا
 
لػػػبصت شػػػاما بّػػػع قػػػػب مػػػاء مٙعؿػػػا:"لٙع ا
 
ا

ردن( لجفػػػػػب ومن ذلػػػػٛ 
 
  ٍِشوػػػػا( مػػػػاء مػػػػن الّػدهػػػػة)ربما هٌػػػػػ اال
 
الصّػػػػان( اهفػػػػبُ)ا

ػِا واهفبُ ٝاها قّظّن وشعث ان قػبت  :"ٝز
 
طػ، هٙػا
 
لبصت شاما".وُٖ رواِة ا
 
ا

لػػػبصت شػػػاما مػػػن ذلػػػٛ المػػاء"
 
اِجٙػػػاد بٙػػػٍن المػػػاء  الػػػػػب الكػػػعماءولػػػع، .(5)مػػاء وا

الفػػٗا ّة وِجصػػعث ابػػن الٜلبػػُ ان ؿػػادها للّٜبػػة ٖػػُ مٜػػة ِػػعَِ ِمػػػو بػػن لصػػُ ٚػػع 
ثاًػػػا إذامػػػػض مػهػػػا قػػػعِعا ّٖٙٞ لػػػي ان بالبلٙػػػاء ٖػػػُ بػػػاد الفػػػا  ّشمػػػة 
 
قػػػُٗ مػػػن  ا
 
 
إلَ الماء ٝػٍٙن قػاّٖة ُٖٗ  الؼرادقجٍّنولٙع هَػ  .(5)مػهي ٖاثاًا واؿجصم بٌا وبػا
ٖوػػػػٞ همػػػػٍص ِعِػػػػعن ثظايػػػػب ا

 
ِجٌػػػػا المّػػػػاى! ؿػػػػمّت اال
 
مػاض:"ا
 
لمّػػػػاى ٝفػػػػاّٖة لا

مٌات[ دٖ ٛ شٜمػػػػػػٛ المًل٘ واِجوػػػػػػاؤؾ 
 
روع ٓؼارثػػػػػػٛ وشواهٛ]ٝصوػػػػػػان اال
 
واال

ِادي الًٍِلػة الجُ]باؿػجًاِجٌا[ ان ثمػٞ 
 
بالٗٙػاء.لٛ ٝٞ الموس الًّبة ِا لاشبة اال
  الصّػػػػػػان"
 
مػػػػػػػاض والجّاؿة]وثفػػػػػػٌّٗا[ ِػػػػػػا ا
 
ٍ (9)إلػػػػػػَ اال و:"امرػػػػػػع مّػػػػػػاى اردّٖؾػػػػػػ

 
را  ا

خّػ الفاُٖ"
 
.وًواؾ لان ثٍهػس الػعور (2)اهاًّعا واؿّة الجعٖ٘]ٝما ًُ[ وذات الجا

ؿػػٗٞ 
 
ِػػالُ إلَ اال
 
ِجٌػػا الّٔػػٍ  مػػن ٖػػٍؽ اال
 
مػاض:"ثّػػالُ ا
 
الٜبّػػػ للمّػػاى ٖػػُ قػػٗاء اال

ٌِػػػا 
 
ِػػػعادا ال ثصمػػػَ موٌا.ٚػػػٞ ًػػػغى الٜلمػػػات ا
 
الؼ الًٙػػػػات وا
 
رض بٍؿػػػاية ا
 
هصػػػٍ اال

ٛ بالمػض وثٗجػػٛ بالمٍت لجٗجػػٛ بػػالمػض المٙػػعس زرادقػػت:لجٗجٛ بالمػض لجٗجػػ
مػاض ّٓػ مّػوٖة(.إذا الغي ِٙجٞ وبالمٍت الغي ِٙجٞ ولجٗجٛ بػگادًا اباگا
 
دًا )ا

ت زػاء 
 
ت الفػٗاء ِوػػع اللّػٞ!وإذا زػاء المػٍت ٖػُ اللّػٞ ٖلّػػا

 
المػٍت بّػع الٌَّػػن ٖلّػا

مًػػػػػػار مػػػػػػاء زعِػػػػػػع ارض زعِػػػػػػعن هباثات 
 
الفػػػػػػٗاء ِوػػػػػػع الٗرػ!وِوػػػػػػؼؿ مػػػػػػُ ًػػػػػػغى اال

 .52( إهٙاذ ّٖوعِٜػجا:0                                                 
 .015( شمادن ثارِض الماب ة ص5
بػػػٍ الموػػػغر ًفػػػا  بػػػن دمحم بػػػن الؾػػػا ب الٜلبػػػُ 5
 
لػػػوا ( ا

 
ُ)الٙػػػاًػن:دار الٜػجػػػب هػجػػػاب ال  ثصّٙ٘:اشمػػػع ٝز

 .3( ص0002الممػِة 
 .2: 53( ِاؿوا 9
 .0: 72( ِاؿوا 2
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.وبػػػػا قػػػػٛ ٝػػػػان اإلِػاهّػػػػٍن ٖػػػػُ الّمػػػػػ (0)ازات زعِػػػػعن وقػػػػٗاء زعِػػػػع"زعِػػػػعن ِ
ِؼالػػٍن ِ موػػٍن بٙػػٍن المّػػاى الفػػاّٖة ٖٙع ّٚػػٞ ان ٝػػاهٍا ال  ( 751-557الؾاؿػػاهُ)

قػار ِلّػي المورمػّن باالٓجؾػاؿ بمّػاى 
 
الملٛ الؾاؿاهُ ِؼدزػد ٚػع مػػض ذات مػػن ٖا
 .(5)ِّن ماء مّّوة ٖلما آجؾٞ ٌّٖا قُٗ ُٖ الصاؿ

 
ربمػػػػا اؿػػػػجظع  الفػػػػّػ ٖػػػػُ يٙػػػػٍس الّػػػػاج  :والكمػػػػاش والػظػػػػا  والرلػػػػع لفػػػػػػا -
 ِػػن ًٜػػغا همػػى مػػن الّػػاج ٖػػُ همػػٍص الؾػػصػ بػػٞ مػػن   الؾػػصػِة
 
ػػم إهوػػا ال هٙػػػا ٓر
دبّػػة.إذ ثفػػّػ 
 
ةالجٙالّػػع اال ؿػػاطّػ الممػػِػ

 
ان قػػّػ اإللػػي رع ِػػع دواء ؿػػصػِا ُٖٗ  ال

مػػػ 
 
رض ا
 
ؿػػًٍرن ثٙػػٍؿ ان اإللػػي زّػػب ِوػػعما ثػػٍلَ شٜػػم اال

 
بٗػػجس المػػوعوؽ الػػغًبُ ا

طٗػػَ المػػوعوؽ مػػُ 
 
ان رع ٚػػع ا مامػػي ذلٛ المػػوعوؽ الػػغي وهػػُ ّٖػػي رع قػػّػى ٝو

 
ا

ّة إلمبػايٍرِجػي ًٝلؾػم طًػػ  ِٜازى وطملة مػن قػّػى ٖػُ ٚلّػة ِوػع الصػعود الفػٚػ
ّٖػػػػػػػػَ اإللٌّػػػػػػػػة زمّػػػػػػػػُ مػاٖٙػػػػػػػػُ 
 
وّٖاؿ.وِوػػػػػػػػعما ٖػػػػػػػػجس المػػػػػػػػوعوؽ ٚجػػػػػػػػٞ ثػػػػػػػػوٗؽ اال
زّػػب إال بٍهػػُ طمػػلة قػػّػ  زّػػب واشجػؽ زّػػب هٗؾػػي شػوٚػػا قػػعِعن ولم ِفػػٕ
 .(5)رع ِلَ الصػوؽ

 ٖػػػػػػػػُ ممػػػػػػػػادرها ٖٗػػػػػػػػُ 
 
العِاهػػػػػػػػة ٝاهػػػػػػػػت للَّػػػػػػػػا  دورا قػػػػػػػػٗا ّا ٝمػػػػػػػػا هٙػػػػػػػػػا

لػػػبصت وؿػػػّلة المؾػػػّصّة
 
 ٝاهػػػت َِػػػا  الٙعِؾػػػّن والجػػػػاب المػػػعٍٖهّن ّٖػػػي ٚػػػع ا
لػّب اشػع 
 
 ٖػُ رواِػة مؾػّصّة ِػن ملػٛ ًوػعي ِػعَِ مّؾػعاٍِس ٚػع ا

 
قٗا ّة إذ هٙػا
بوػػػاءى بمػػػػض مػػػن ٚبػػػٞ الفػػػًّا
 
مٜوػػػي قٗاءى وقػػػػع الملػػػٛ ِٜٗػػػػ ا

 
ن وما مػػػن اشػػػع ا

وٍِٙؿ:"إهوُ ؿٍؼ اذًب واٖجس الوػػِس)الظاص بالٙػعِؽ ثٍمػا( واطػغ واشػعن مػن 
 ولٜن ِوػػعما ٝػػان مّؾػػعاٍِس 
 
ِلٌٙػػا ِلػػَ ابوُ وًػٍ ؿػػٍؼ ِبػػػا
 
َِػا  رؿػػٍؿ الػػػب وا

ِٜٗػ شٍؿ ًغا ٌٍػ لػي الػؿػٍؿ ثٍما وٚػاؿ لػي:اهٛ لػم ثػ من باإلهؾػان الصُ)الؾػّع 
ٍع المؾػّس ِوػعى المؾّس ( ٌٖٞ ؿج من بالمّت؟ومُ ذلٛ ال ثظػٕ الن مػٍالي ِؾػ

رشمػػػػػػػة هصٍؾ وقػػػػػػػٗٙة ِلّػػػػػػػٛ مػػػػػػػن طػػػػػػػاؿ لاشي.وذًب)مّؾػػػػػػػعاٍِس( وٖػػػػػػػجس 
طػغى 
 
ي وا طػٍان ٝػان ٚػع ؿػٚػ
 
الوػِس ولٜوي لم ِرع الػؿٍؿ ًوػاؾ الن واشػع مػن اال

 .5-5: 50( ّٖوعِعاد 0                                                 
 .091( الٗػدوؿُ الفاًوامة ص5
ؿايّػ ج5
 
لظٍري مّرم اال
 
 .03ِع دِاهة ممػ الٙعِمة صڤا؛550-553 ص0( ا
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إلػػَ بػػاد الػاٖػػعِن ّٓػ ان مّؾػػعاٍِس اطػػغ بّػػن الجػػػاب مػػن المٜػػان الػػغي ثمػػعدت 
لبس الٔا  ؿلّما"
 
 .(0)ّٖي َِا  الػؿٍؿ...وِوعما ِل٘ الجػاب ِلَ ابوي ا

 
 )الكعِؽ ثٍما(

 
ٚػغار  الػػػب الكػعماءوِوػع 

 
لػّب بػالروٍن ِلٙػٍا ِلّػي اال
 
ٝػان الفػظك إذا ا

و زوٌّػا وٚػٕ ِلػَ 
 
ػان ِظفػَ وباءًػا ا راد قظك دطػٍؿ ٚػِػة ٝو
 
وَِا  المٍثَ.وإذا ا
ن ِػعطٞ ٖوٌػ٘ هٌّػ٘ الصمػار 
 
ّػة بابٌا ٚبٞ ا رهػب ٝػان بمدابػة ٚر

 
خم ِلػ٘ ِلّػي ّٝػب ا
ُٖ طلّذ البؤاؿ وبّػع وٖػان قػظك مػا ِٙػٍ   زؼر الهعمان.وُٖ (5)من الٍباء والرن

ًػػٞ المّػػت باؿػػجظػاج َِامػػي مػػن الٙبػ وٍِٙمػػٍن بجػػؼِّن الرمرمػػة والَّػػم الٜٗػػُ 
 
ا

ن ثلػػبؽ شػػٍؿ 
 
بًػػاء اشمػػػ ويػػّن ابّن ٝمػػا ِّمػػٞ لٜػػٞ موٌػػا ربػػاط شجػػَ ِمٜػػن ا

ما
 
بػػػة ا طػػػػ، ٖإهٌػػػا ثًلػػػَ بػػػاللٍهّن  الٚػ

 
مػػػا بّٙػػػة الَّػػػا  اال
 
و مػػػن الظلٕ.ا
 
مػػػا  ا
 
مػػػن اال

ِماؿ الٙعِؽ ثٍما:0                                                 
 
 .011( ا
ؿايّػ الّػبّة ص5
 
 .29( طان اال
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ٍخ.ومن ٍٖا ػػػع ًػػػغى الَّػػػا  إهٌػػػا ثؾػػػجظع   بػػػّن وثصٗػػػٌ ٖػػػُ داطػػػٞ الٜػػػ
 
شمػػػػ واال
 
اال

ًػالُ بمػعاع ٖاهػي ِوػُ 
 
ػغلٛ لّازٌػا.ٖمدا إذا مػػض اشػع اال مػػاض ٝو
 
للٍٚاِة مػن اال
ؿػػي لّفػػَٗ
 
مػػا (0)بّػػن ًػػغى الَّػػا  ٖػػٍؽ را
 
دلػػة ٝاّٖػػة ِػػن ٖػػا ه الرلػػع.ا

 
مجلػػٛ شالّػػا ا
خٍرات قػػّب الّٜفػػة ٖػػُ ٍٓاثّمػػاال إن البًلػػّن 

 
اؿػػجظعامي ٖػػُ الّاج وثجصػػعث مػػا

ؿػًٍرِّن ًٍهػػاًبٍ واٝؾػػباالهّٜة ٝاهػا ِلّبػػان بػػالٜػن ِوػعما زاءًمػػا لػػٙػ ٝػؿػػٍؿ 
 
اال

دان لػػّع 
 
ن ِؾػمّا الػؿػالة هػػػباى ببوعٚػة باثاها)ؿػاح وا
 
مػن زػعثٌما ولٜوٌما ٚبػػٞ ا
وهػػػس المػػػٙػ لٌمػػػا ؿػػػبب مرّ ػػػي ٝػػػان الٌوػػػٍد ِؾػػػج

 
لػػػابا ِّوي وِوػػػعما ا
 
ظعمٍهٌا( ٖا

ا ًّٚة لّٔػن من زلع الٜػػن الجػُ ِلّبػان بٌا ووهػّاًا  ويلب موٌما مّالرجي:"هِؼ
ِعٌِما"
 
 .(5)ِلَ ِّن الباق٘)المٙػ(...وُٖ الصاؿ قّٗت ِّن الباق٘ ثماما ِلَ ا

ِوػػا الؿػػّما إذا ٝػػان مػثبًػػا بػػالٍٙ، المٙعؿػػة ذا ٚػػ الكمػػاشِػػع 
 
عرن ِازّػػة ا
 ُٖ رواِة  إذٝبّػن 
 
لػابي مػػض لػغا اطػغ ٖػُ  إنهٙػا

 
اإلمبػايٍر الػومػاهُ ثّبػارٍِس ٚػع ا

ن ثػعَِ ّٖػوهّٜػا ّٚػػٞ إهٌػا مؾػصت وزػػي 
 
البصػح بفػٜٞ زػاد ِلػػَ ًّٚػة ٚمػاش المػػػا
ؿػػػًٍرن المؾػػػّصّة اهًبّػػػت لػػػٍرن وًػػػٍ لػػػاِع الػػػَ مٜػػػان لػػػلبي المؾػػّس

 
 ويبٙا لا
ثبػػ
 
اع اإلمبػايػػٍر ِػػن ًػػغى الًّٙػػة شجػػَ ِدػػػوا وزٌػػي ِلػػَ ًّٚػػة الٙماش وٚػػع بصػػح ا

ِلػػَ ّٖػوهّٜػػا:"خم إهٌػػم بصدػػٍا بجػػٌّٙ ٝبّػػػ للصمػػٍؿ ِلػػَ لػػٍرن الػػػب المؾػػّس وٚع 
ن اؿمٌا ّٖػوهّٜا لعٌِا لػٍرن الػػب.خم 
 
شػع اإلمبػايػٍر ثّبػارٍِس ٚػاؿ  إنوزعوا امػا

 
ال

ثباِػػػػي وِػػػػعَِ 
 
زابي:لٙػػػػع وهػػػػّجٌا ٖػػػػُ ًّٚػػػػة ٚمػػػػاش ا

 
ّٖلٍقػػػػّان:ّٕٝ شَٗجٌػػػػا؟ ٖا
مػػػػػػا  ٗ ولذًبُ

 
ا ا ٗجٌػػػػػػا ٖػػػػػػُ قػػػػػػاؿ ٖٙاؿ اإلمبػايػػػػػػٍر ثّبارٍِس:ازلبٌػػػػػػا لُ واهفػػػػػػًػ
رض.خػم 
 
ثمٜن من ِبادثٌػا ِلػَ اال
 
بجُ ِلوُ ا رض وايٍي ٝر
 
طػ إلَ اال
 
وزٌُ شجَ ا
ّٖلٍقػػػػّان هفػػػػػ قػػػػالي مػػػػُ ًّٚػػػػة الٙمػػػػاش الغًبّػػػػة الجػػػػُ ِلٌّػػػػا اهًبّػػػػت لػػػػٍرن  إن

ًا اإلمبػايٍر ثّبارٍِس وِلَ الٗػٍر ثّبػع لػٍرن الػػ 
ث
ب بٙلػب لػاؼ وهَٕ الػب ورا

لبس مدٞ زؾع يٗٞ لّٔػ وثم قٗاء زمُّ الّمّان والمرغومّن 
 
 زؾعى)بٌا( وا
مػػػػػاض  والػػػػبٜم والمػػػػم  والّػزػػػػان 

 
هػػػػٍاع اال
 
الػػػػغِن ٝػػػػاهٍا  والممػػػػابّن بمظجلػػػػٕ ا
 .(5)مٍزٍدِن ًواؾ"

 .09( الظًّب االخوٍلٍزّا ص0                                                 
 .12ص( رِدّوٍس بٍبٍؿ ٍٖى 5
( ُٖ:ِبٍدي مّرم الصوارات St. Veronica؛اهَػ ٝغلٛ ِن الٙعِؾة ّٖػوهّٜا)55-55( إهٙاذ ّٖوعِٜػجا:5
 .725-725الؾامّة ص
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 )الكعِؾة ـّػوهّنا(

 
قػػػرار الصٍّاهػػػات -

 
ٍاهػػػات اِجٙػػػع الٜػدّػػػػ مػػػن الفػػػٍّب الٙعِمػػػة ان لػػػبّن الصّ :وال

زؼاء من ًغى الصٍّاهات 
 
شّاها ا
 
ّنلع، ٖٚابلّة قٗا ّة وا اِجٙاد بٙعرن بّن  الػ ِػ

ّٖػػػَ ِلػػػَ الفػػػٗاء إذ 
 
 الصٍّاهػػات ِلػػػَ الفػػػٗاء ٖٙع اِجٙػػػع الّبػِػػػٍن بٙػػعرن اال

 
 إن هٙػػػػا
ٌّػػا ِلػػَ ؿارِة)قػػرػن( ٖان ٝػػٞ  مػػػ مٍؿػػَ بػػان ِمػػوُ شّػػة مػػن هصػػاس وِٖػ

 
الػػػب ا

.وٚػػػع اِجٙػػػع (0)شّػػػة الوصػػػاس ٖاهػػػي ؿّفػػػَٗ إهؾػػػان ِجّػػػػض  للؾػػػُ الصّػػػة وِوَػػػػ إلػػػَ
ؽِػق ٖاع مٙعؿة ثّمػٞ ِلػَ لّػ٘  الإ

 
اهت ًواؾ ا مػاض ٝو
 
َّٖ ِلَ قٗاء اال
 
بٙعرن اال

ن (5)الرؼء المماب من زؾم المػِن ٖجفّٗي
 
ؿػايّػ اإلٓػِّٙػة ِػن المػػا
 
 ٖػُ اال
 
.وهٙػا

 .0-3: 50( الّعد 0                                                 
 .01( ٝماؿ الًب الممػي ص5
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ًَِ دمٌا الؿػٜلّبٍّ
 
َّٖ مّعوزا الجُ ٚجلٌا البًٞ همٕ اإللي بّػؿٍّس وٚع ا

 
س اال

طػ.ٖٜػان بػع  
 
وردثٌػا الّؾػػ، ٖػُ إهػاء ا
 
وردثٌػا الّموػَ ٖػُ إهػاء ودمػاء ا
 
الغي زمػُ د  ا

ثٜػجؾػب  الٌوػع.وٖػُ (0)الرٌة الّموَ ِفُٗ وبع  الرٌة الّؾػػ، ًِّػُ الؾػم الٙاثػٞ
ّٖػػَ ِلػػَ إًِػػاء 
 
ًمّػػة طالػػة إذ ِّجٙػػع ًوػػٍد وؿػػى وزوػػٍب الٌوػػع بٙػػعرن اال

 
ّٖػػَ ا
 
اال

قػٌػ بمػاء الظمٍبة للوؾاء الّاٚػات ّٖوصت رمػؼ 
 
ّٖػَ ِلػَ شرػػ ِٔمػػ مػعن ؿػجة ا
 
اال

قػرار
 
ّٖػَ .(5)البصّػن إلٝؾابي ٍٚن الصّػان خم ِظػػج ّٖومػب ثصػت اشػع اال
 
ولػّؽ اال
ٖٙػػػػػى ٝاهػػػػػت ثػمػػػػػؼ للّػػػػػاج ٌٖوػػػػػاؾ يا ػٗػػػػػة مػػػػػن الصٍّاهػػػػػات ذات ٚابلّػػػػػات قػػػػػٗا ّة 

 ٝالصٍت إذ 
 
لّب بالّمَ لغا ٍِٙ  بمّع شػٍت وِؾػجظع  مػارثػي  إنوهٙػا
 
يٍبّا ٚع ا
هٌا:"ث
 
وُٖ باد الػاٖعِن اؿجظعمت .(5)وُٗ لمؾس الٍّّن الجُ ِلٌّا بّاض ٖجفَٗ"ال

وِجصػػعث .(9)ٖػػُ مػاؿػػّم يػػػد الّٗارِػػت الفػػػِػن هػگػػاؿالؾػػلصٗان ًػػُ مػػن رمػػٍز اإللػػي 
ًّػػػػػػودوت ِػػػػػن دواء ؿػػػػػػصػي ثؾػػػػػجظعمي ٚبا ػػػػػٞ المػػػػػػّادِن البػػػػػٍد والرّلػػػػػٍن ٖػػػػػػُ 
 وًم ِؾجّٗعون من ٍزي مػبُؿّٜدّا)زوٍب روؿّا( الغِن ٝاهٍا ِمّعون شٍّان ب
مػػػاض الػػػشم"طمػػّجي 
 
.وِّجٙػػع الػومػػان بٍزػػٍد شٍّاهػػات مّّوػػة لٌػػا (2)ٖػػُ مّالرػػة ا

ان إذا ما ان ِوَػ إلَ  الٙعرن ِلَ الفٗاء بمرػد الوَػ إلٌّا ٖالفظك المماب بالّٚػ
الٜػوان الربلُ بصعن وبادلي الًا ػ ثلٛ الوَػن ُٖ الٍٚت هٗؾػي قػُٗ المػػِن مػن 

( ٖػػُ ذلٛ:"ًػػغى يبّّػػة ومػػؼاج ذلػػٛ الًػػا ػ الػػغي Plutarchؾ)مػهػػي.وٍِٙؿ بلٍثػػار 
ِؾػػصب المػػػض ببمػػػى ّٖجػػعٖ٘ ٝػػالوٌػ مػػن زؾػػم المػِن".لٙػػع ٝػػان ًػػٍان الًّػػٍر 
ػػٍن ثلػػٛ الظالػػّة الجػػُ ِجمجػػُ بٌػػا ٝػػػوان الربػػٞ لعرزػػة اهػػي شػػّن ِظػػػج اشػػعًم  ِّٖػ
لبّػػُ إشػػعاًا ٝػػان ِصػػػص ِلػػَ إطٗا ػػي وثًّٔجػػي طفػػّة ان ِوَػػػ إلّػػي قػػظك ممػػاب 
ان ّٖفَٗ من مػهي بعون مٙابٞ.ولم ثٜن ًغى الظالػّة مػثبًػة بلػٍن الًػا ػ  بالّٚػ
ذاثي بػٞ بّّوّػي الػغًبّجّن الٜبّػػثّن اللجػّن ثرػغبان المػٗػن بؾػٌٍلة وِؾػػ.وِجٜلم 

طػػػ ولّلػػي ًػػٍ الٜػػػوان الربلػػُ ذاثػػي ٝان اإلٓػِػػ٘ ًِلٙػػٍن Plinyبلّوػػُ)
 
( ِػػن يػػا ػ ا
هػي لػٍ هَػػ إلّػي قػظك ممػاب ِلّي هٗؽ االؿم المؾجّمٞ ِوعًم لمػض 
 
ان ال الّٚػ

 .029 ص( الؾٍاح لٔؼ ِفجار0                                                 
 .025( الممعر هٗؾي ص5
 .0: 7( يٍبّا 5
لٌة ص9
ث
ًم اال
 
 .012( الفاٝػ رمٍز ا
 .559ّػودوت ثارِض ص(  2ً
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ػي مػهػي ٖػُ الصاؿ ومػات الًػا ػ قػراروًوػاؾ .(0)بغلٛ المػض ٖاٚر
 
ذات طمػا ك  ا
ٖػِّٙة ل ا و الِػوهٍؿصػِة ذات ٚعرن ِلَ الّاج ٖلع، 
 
ِوع طلّذ بّوان قػرػن  اال
ثُ 
 
والدبالوؾػاء اللػٍاثُ لػّؽ لػعٌِن  إلٌّػامٙعؿة ثػمؼ للظمب لػغا ِػا

 
 إلٌّػالّػٍزٌن  ا

 .(5)لملٍاتا

 
زؾػاد  :الرؾع المكعس -

 
ُٖ بّن العِاهات ثٌَػ دال ٞ ان الوػاس اِجٙػعوا بٍزػٍد ا
زػؼاء ذلػٛ الرؾػع الػغي 
 
شّاها بّػن ا
 
مٙعؿة لٌا الٙعرن ِلَ الفػٗاء بمرػػد لمؾػٌا وا
 ٖػػُ 
 
ؿػػطٍر ًػػٍ ٖػػُ شّٙٙجػػي ًبػػة إلٌّػػة.وهٙػا

 
كّػػة ا ؽِػ لٌػػة موصػػت بّلػػٍبؽ ابػػن  إن اإ
ث
اال
الٜػجٕ ٍٚ، اِرازِة ٖاهي مرػػد لمؾػي ِمٜػن ان ثفػَٗ ثاهجالٍس ٝػجٗا ِازّا ولٌغا 
ٍع المؾػػّس.وًوػػاؾ رواِػػات ثٜفػػٕ ّٝػػٕ ان زؾػػع (5)الرػػػوح وان ٝاهػػت ممّجػػة  ِؾػػ

لبس رمػؼا ؿػصػِا للفػٗاء ُٖٗ الٜػدّػػ مػن الػواِػات الؿػّما ثلػٛ الجػُ وردت 
 
ذاثي ٚع ا

 
 
ٍٝػِٗػا ِمٜػػن ان ثًّّوػػا ثمػٍرات طالػػة ِػػن ذلػٛ.ُٖٗ رواِػػة هٙػػػا هازّػػٞ االب

 
ان  ٖػُ ا

مػِم الّغراء ثلع ابوٌا الؾّع المؾّس وثعطٞ الٙابلػة ؿػالٍمُ ِلٌّػا ٖػُ الٌٜػٕ الػغي 
هٌا لم ثمعؽ بان الّغراء ثلع يٗا لػغا ِصػٞ ِلٌّػا ٓوػب 

 
مػ ال
 
ٝع من اال
 
ثلعى ّٖي لججا

مامٌػػػػا إال ان ثمػػػلُ لٜػػػػُ ِػػػجم ٓٗػػػػػان ذهبٌػػػا وبالجػػػػالُ 
 
الػػػػب ٖجفػػػػٞ ِػػػعًا ولػػػػم ِٜػػػن ا
عاطٞ وٚالػػػت لمػِم:اِػػػعي هٗؾػػػٛ الن ًوػػػاؾ طاٖػػػا قٗا ٌا:"موػػػت الٙابلػػػة إلػػػَ الػػػ

دطلت ؿػالٍمُ إلػبٌّا لػجٗصك 
 
ي إهٌا ثفٛ ان مػِم ِػغراء( وا
 
لّٔػا ِجّل٘ بٛ)ا

هوُ زػبػػػػػػػت الػػػػػػػػب 
 
وهٌّا ٖمػػػػػػػػطت ٚا لػػػػػػػة:الٍِٞ لفػػػػػػػػوري ولّع  ثمػػػػػػػعُِٙ ال
بجٌػا  ػت بالوار.وزدػت ِلػَ ٝر الصُ واهَػوا ان ِعي ؿًٙت واهٗمػلت ِوُ واشجٚػ

مػا  الػػب ٚا لػػة:ِ
 
هوُ مػػن ذرِػة إبػػػاًّم وإؿػصاؽ وِّٙػػٍب وال ا

 
ػهُ ال با ُ ثػٝغ
 
ا رب ا

هػػػٛ ثّلػػػم ِػػػا 
 
رزّوػػػُ مػػػن ازػػػٞ الّٗٙػ ال
 
ثرّلوػػػُ وؿػػػّلة ثفػػػٌّػ لبوػػػُ إؿػػػػا ّٞ بٞ ا

زػثُ.وهَػػػػت وإذ 
 
رب إهوػػػُ باؿػػػمٛ مارؿػػػت الّٙػػػا  بٍازبػػػاثُ وإهوُ موػػػٛ ثلّٙػػػت ا
لػَ الًٗػٞ بماؾ الػب ٌٍػ وٚاؿ لٌا:ؿػالٍمُ لٙع ؿػمُ الػػب دِا ػٛ ازلبػُ ِػعؾ إ
والمؾػػػػػّي والظاص والؾػػػػػػور ؿػػػػػٍؼ ِٜػػػػػٍن لٛ.واٚجػبػػػػػت ؿػػػػػالٍمُ موػػػػػي ولمؾػػػػػجي 

 .000( ٖػِؼر الٔمن الغًبُ ص0                                                 
ٖػِّٙة ص5
 
 .521( ٖػولّـ العِاهات اال
 .09( وارهػ اإلٓػِ٘ ص5
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ِبعؾ الن الملٛ الَّّم ٚػع ولػع لبوػُ إؿػا ّٞ وقػّٗت ؿػالٍمُ 
 
ٚا لة:إهوُ ؿٍؼ ا
.وٖػػُ هؾػػظة خاهّػػة مػػن هٗػػؽ الػواِػػة ثٙػػٍؿ ان الٙابلػػة ؿػػالٍمُ ٚػػع (0)شؾػػبما يلبػػت"

يػاؼ الٙماش الغي ٝان ملٍٖٗا ّٖػي
 
 ان مػػِم وابوٌػا .وٖػ(5)لمؾت ا

 
طػػ، هٙػػا
 
ُ رواِػة ا

ٍع ٚػػع دطلػػٍا مػػػن إلػػَ بلػػعن ٝػػان ِرػػػي ٌّٖػػا اشجٗػػاؿ زواج ولٜػػن هجّرػػة لجػػعطٞ  ِؾػػ
لػػبصت الّػػػوس طػؿػػاء ولم ِّػػع بإمٜاهٌػػا الجٗػػٍى بٜلمػػة واشػػعن ولٜن 

 
الفػػًّان ا

طّػػن ِػعًا هصػٍ الؾػّع 
 
ٍع ٖمعت اال مػِم ذًبت إلَ الّػوس ومٌّا ابوٌػا الًٗػٞ ِؾػ
طغثػػػػي بػػػػّن ذراٌِّا واشجوػػػػوجي بٙػػػػٍن وٚبلجػػػػي واهصوت  المؾػػػػّس وزغبجي
 
هصًٍا وا

مػػػػػػا  وهصػػػػػػٍ الظلػػػػػػٕ وِلَ الٗػػػػػػٍر اهصلػػػػػػت ِٙػػػػػػعن 
 
ػػػػػػت زؾػػػػػػعًا هصػػػػػػٍ اال ٍٖٚػػػػػػي وشٝػ
ذهاًا
 
 .(5)لؾاهٌا واهٗجصت ا

 
و  :الطكؾػػػػػػّةالعِوّػػػػػػة والػمػػػػػػٍز  -

 
وثٌَػػػػػػػ ٖػػػػػػُ بّػػػػػػن الػػػػػػعِاهات ؿػػػػػػٍاء الٙعِمػػػػػػة ا

ًمّػػة قػػٗا ّة ٖػػُ البعا ّة 
 
ػ المػػ رخ الؾػػػِاهُ العِاهػػة المؾػػّصّةٖللمػػلّب ا  وِػػٝغ

  اإلمبػايػٍر ٚؾػًوًّن 
 
البًػِػػؾ مّظا ّػٞ الؾػػِاهُ الٜبّػػ ٖػُ ثارِظػي إن ًّاهػة ا

ثٍزٌػػت إلػػَ الٙػػعس وثمٜوػػت مػػن الّدػػٍر ِلػػَ خػػاث لػػلبان ٖلم ثػػجمٜن مػػن ثمّّػػؼ 
المػػػلّب الػػػغي لػػػلب ِلّػػػي المؾػػػّس من المػػػلبان الجػػػُ لػػػلب ِلٌّػػػا لمػػػّن ٖراء 

ن ثصجوػ ٍٖهُ ِل
 
ؿٕٙ بامػا
 
ٌّا للّبُ اللمّن ٖلم ثجصػؾ ولما وهُ الملّب اال

 .(9)الّا ع للؾّع المؾّس هٌوت

 .9-0: 51( إهرّٞ زّمؽ 0                                                 
 .05( إهرّٞ مجَ المؼِٕ:5
 .02( إهرّٞ الًٍٗلة الّػبُ:5
هازّٞ ص9
 
ار اال  .00( ٝز
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 )الملّب(

 
دورا مٌمػا ٖػُ ثصّٙػ٘ الفػٗاء إذ ثٙػٍ  الّّٙػعن لػي الؼِت ُٖ العِاهػة المؾػّصّة ٝػان و

ؿػػػػػػار الؾػػػػػبّة موٌػػػػػا ؿػػػػػػ مؾػػػػػس 
 
المؾػػػػػّصّة ِلػػػػػَ مرمٍِػػػػػة مػػػػػن مبػػػػػادئ ثّػػػػػػؼ باال
خواءى ا
 
لٜاًن بمؾس المػِن بؼِت مٙعس ّٖفػَٗ المػهَ وًٍ يٙؽ ٝوؾُ  ٍِٙ  ا
مػاهػػػػي الػوشّػػػػة والرؾػػػػعِة
 
الدكاـػػػػات لػػػػع،  الػمػػػػٍز  وثٌَػػػػػ ًػػػػغى.(0)المػػػػػِن مػػػػن ا

و ّٓػػػ شػػُ ال عا ّػػة
 
 ٖالٙبا ػػٞ البعا ّػػة ثّجٙػػع بالًٍيمّػػة وًػػٍ ٝػػا ن ٚػػع ِٜػػٍن شّػػا ا
و هبات.وٚػع زػػت الّػادن ان ثػمػؼ ٝػٞ ِفػّػن يٍيمّػة 

 
ما شٍّان ا
 
ولٜوي ُٖ الٔالب ا

بٍ رشمة اإلؿا  والعِن الممػي الٙعِم( 0                                                 
 
 .011 صا
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شّاها إلػػػَ يٍيم
 
ٌػػػا بػمػػػؼ طػػػاص ثمػػػًلس ِلّي وِمػػػٍر ًػػػغا الػمػػػؼ بمػػػٍر مظجلٗػػػة ٖا
شّاها ِٜػػػٍن ِبػػػارن ِػػػن 
 
ِٜػػػٍن ِبػػػارن ِػػػن لػػػٍرن الًػػػٍيم هٗؾػػػي مػؿػػػٍما مرؾػػػما وا
و مرمٍِة طًٍط لّؽ ٌّٖا قّ  من لٍرن الًٍيم.وثّجٙع بّن 

 
قٜاؿ ًوعؿّة ا
 
ا

مػػػػػػػػػاض 
 
الّفػػػػػػػػا ػ الًٍيمّػػػػػػػػة ان مرػػػػػػػػػد لمػػػػػػػػؽ رمػػػػػػػػؼ الًػػػػػػػػٍيم ِفػػػػػػػػُٗ زمّػػػػػػػػُ اال

الٍؿًَ الؿّما االروهجا واللٍرِجرّػا والٜػاِجّـ  اؿجػالّا .وثؾجظع  ٚبا ٞ(0)وحوالرػ 
دوات مّّوػػة ٖػػُ يٍٙؿػػٌا ًِلػػ٘ ِلٌّػػا االروهجػػا واالهمػػاثرّػا وااللّّػػػا
 
  ِلػػَ هصػػٍ دا ػػم ا
( مػػػن ازػػػٞ ٌٖػػػم يبّّػػػة ِملٌػػػا ٖػػػُ الّػػػاج البػػػع مػػػن Churinga)الجفػػػٍرِؤااؿػػػم 

ًمّجٌػػػا للٙبا ػػػٞ االؿػػػجػالّة ٖ
 
و ًٚػػػُ مػػػن الصرػػػػ ٌاؿػػػجّػاض ا

 
ُ ًٚػػػُ مػػػن الظفػػػب ا
قػػٜالٌاالممػػٍٙؿ مجوٍِػػة ٖػػُ 
 
ٍع  ا و مؾػػجًّلة بٍزػػي ِػػا   إهٌػػا إالاقػػع الجوػػ

 
بّوػػٍِة ا
ػػػػػٞ زماِػػػػػة يٍيمّػػػػػة لػػػػػعٌِا مرمٍِػػػػػة مٌمػػػػػة  و ذاؾ مػػػػػن ًػػػػػغى  إلػػػػػَٝو
 
ًػػػػػغا الصػػػػػع ا

دوات
 
و ثلػػػٛ اال

 
.وِلػػػَ ٝػػػٞ واشػػػعن موٌػػػا شٗػػػػ ثمػػػمّم ِمدػػػٞ يػػػٍيم ًػػػغى الرماِػػػة ا

ٍ بالغات يػاؼرِؤات لي خٙب مػن اشػع .وخمة ِعد من الجف
 
 ِػعطٞ ّٖػي طػّى مػن اال
و مػػػػن قػػػّػ شّػػػػٍان االبٍؿػػػػٍ  
 
ماالفػػػّػ البفػػػػػي ا

 
الممػػػػوٍِة مػػػػن الظفػػػػب ثلػػػٛ  ا
ٓػػػػاضِلػػػَ ًػػػغا الوصػػػٍ ٖجظػػػع  ذات  والمدٍٙبػػػة

 
دواتالجػػػُ ثظػػػعمٌا  اال
 
الّبػػػادن الجػػػُ  ا

يلػػ٘
 
( ٖمػػن طػػاؿ الظػػّى الّلػػ٘ بي ثػػعور Bull-Roarerِلٌّػػا االخوٍٓػاّٖػػٍن اؿػػم) ا
ِة ٖػػػُ الٌػػػٍاء ِلػػػَ هصػػػٍ ِصػػػعث هٍشػػػا مػػػن العمعمػػػة المماخلػػػة لمػػػا ثصعخػػػي الػػػعمَ بؾػػػػ 

يٗاؿالمؾػػمان بٌػػغا االؿػػم والجػػُ ِؾػػجظعمٌا 
 
 وًػػغى الوػػرة الممػػممة لٌػػا دال ػػٞ اال
ًمّجٌػاقّا ػِة وثماشب زمُّ الًٙػٍس مٌمػا ٝاهػت 
 
ػا لّؾػت ّٓػػ ان ًوػا .ا ؾ ًّٓػ
 إالٌا ِلػَ ًػغا الوصػٍ ممػوٍِة مػن الظفػب ولّؾػت مدٍٙبة ولػغا ال ِمٜػن اؿػجظعام

م مػػن ذلػػٛ. إهٌػػا ومن طػػاؿ الجفػػٍرِؤا ثجصػػع ثدّػػػ وثلٌػػم الٍّايػػٕ ذاثٌػػا ِلػػَ الػػٓػ
ٖػادًػػػا الػػػغِن ِلػػػَ ّٚػػػع الصّان والجفػػػٍرِؤات ًػػػُ بمدابػػػة 

 
ؿػػػاؼ الٙبّلػػػة وا
 
رواح ا
 
ا

والصاؿ ان ٝػػٞ ثفػػٍرِؤا مٌمػػا ِٜػػن المػػوٍ لٜػػٞ موٌم وبالجػػالُ ًػػُ لػػٍرن مٙعؿػػة.
قػػّاءازلي ثّػػع مػػن بػػّن الٔػػػض الػػغي ثؾػػجظع  مػػن 
 
المٙعؿػػة ِلػػَ هصػػٍ بػػارز ٖا  اال
ي قُء ٖػُ مٜاهجٌػا العِوّػة.ٌُٖ لّؾػت مرػػد
 
ِوػا مػادي وإهمػا مّوػَ ٌٍِٗٚا ا

 
مّوػَ  ا
ّٖػػاؿزمّػػُ  إلػػَ اإلقػػارنولػػُٗ مٙػػعس.وِمٍما ٖػػان ٝلمػػة ثفػػٍرِؤا ثؾػػجظع  ٖػػُ 
 
 اال
ٗجي الفػػػػُء الػػػػغي لػػػػ إلػػػػَثفػػػّػ  ٖإهٌػػػػاالًٙؾػػػّة ٖصّن ِؾػػػػجظع  الجفػػػػٍرِؤا مادِػػػػا 

 .095ب االخوٍلٍزّا ص( الظ0ًّ                                                 
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ؿاؿّة
 
وثصٌٗ الجفٍرِؤا ِلَ هصٍ ورع ٖػُ مٜػان طػاص وًٍ ِبػارن ِػن الٙعاؿة. اال

ٍع مػػػػن الصرػػػػػ الظٗػػػػُ ٖػػػػُ مٜػػػػان مٌرٍر وِٜػػػػٍن معطلػػػػي مٔلٙػػػػا بّواِػػػػة  و هػػػػ
 
ٌٝػػػػٕ ا

اء بصّػػح ال ِمٜػػن لٔػِػػب ان ِمػػػ بٌػػا وِفػػٛ بػػان الٜوػػؼ  بٍاؿػػًة شرػػارن ثٍهػػُ بػػٝغ
ٖػػػإذا  اإلِرػػازٔا ٝػػٞ لػػٗات الػػعِوُ للّفػػّػن ٚػِػػب موػػي مدػػٞ ًػػغا الٙػب.وللجفػػٍرِو

و ثلٗػػػا ٝػػػان الفػػػظك المؾػػػبب لػػػغلٛ ِٙػػػُ مػِوػػػا  هٗػػػؽ 
 
لػػػاب الجفػػػٍرِؤا هػػػػرا ا
 
ا

الٍٚػػػت ِّػػػؼو االؿػػػجػالُ إلػػػَ ًػػػغى الجفػػػٍرِؤا طمػػػا ك ٖػػػٍؽ يبّّّػػػة موٌػػػا ٚػػػعرن ان 
مػاض و
 
ثفُٗ الرػح بالمؽ طالة ثلٛ الوازمة ِن الظجان وًُ ثصٍز ِلَ ثفُٗ اال
لَ ؿبّٞ المدػار ان الٔبػار الوػازم ِػن شػٛ الجفػٍرِؤا الٍٙن هٗؾٌا شّاؿ المػض.ّٖ
قظاصما شٞ ُٖ الماء ِفٜٞ دواء ِّّع المصة  إذابصرػ 

 
  .(0)المػهَ لا

اِم الًٍيمّػػػة  ص0                                                  ؛اهَػػػػ 10  79-75( ان الٍلػػػٕ المٙػػػع  ًوػػػا للجفػػػٍرِؤا ثػػػم بوػػػاء ِلػػػَ دراؿػػػة دوٝر
ن الػػػػػػػػػػػػػػػػعِن:الوَػِات الجًٍرِػػػػػػػػػػػػػػػػة والم لٌة )اإلؿػػػػػػػػػػػػػػػػٜوعرِة:مًابُ 

 
ِوػػػػػػػػػػػػػػػػا:ِلُ ؿػػػػػػػػػػػػػػػػامُ الوفار هفػػػػػػػػػػػػػػػػا
 
ا
ؿايّػ ص030؛الؾٍاح دِن اإلهؾان ص013-012( ص0090ِابعِن 

 
 .71؛البّعِٞ ؿصػ اال
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وؾا(  )الجفٍِر
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وؾا(  )الجفٍِر

 

 
وؾا(  )الجفٍِر
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(Bull-Roarer) 

 
ٌَػػػػ الربػػػاؿ طمػػػا ك قػػػٗا ّة  :الر ػػػاؿ - ثػػػ خػ ٖػػػُ شّػػػان  الػػػػػب الكػػػعماءّٖوػػػع  ثق
خّػ زبٞ  ٖٜاإلهؾان
 
بُان من ثا
 
س ا

 
 .(0)ٚبّؽ ان ِؼِٞ وزُ الػا

 
شّاها من وؿا ٞ الفٗاء ٖمن ِادات  :واللولو .الصل8ُ

 
 الػػب الكعماءِعت الصلُ ا

ثّلػػ٘ بّػػن و.(5)إهٌػػم ِّلٙػػٍن الصلػػُ والرازػػٞ ِلػػَ اللػػعِْ ِػػػون اهػػي بػػغلٛ ِّٗػػ٘
مػػػاض وإيالػػة الّمػػػ ٝمػػا 
 
ًمّػػة طالػػة لل لػػ  ٖػػُ الّػػاج مػػن اال
 
 الٌوػػعٖػػُ  الصوػارات ا
 
 
ػػا ّٖػػعا ِػػن ٖا ػػعن الل لػػ  ٖػػُ الّاج:"بالمػػعٖة هجٔلػػب الػػغي هٙػػػا ٖػػُ مًٙػػُ مػػن االثاٖر
ؤهػػا الفػػامٞ...ًغى المػػعٖة المٍلػػٍدن مػػن الؾػػماء من المػػعٖة ًػػُ دواِلػػَ المػض...
ثػػػػػَالبصػػػػػػ والجػػػػػُ 
 
لّوػػػػػابٌػػػػػا قاهعو المػػػػػعٖة المٍلػػػػػٍدن مػػػػػن الػػػػػغًب ًُ بالوؾػػػػػبة  ا

 
 ا
 الصلّػػػة ًُ الرػػػًٍػن الجػػػُ ثًّػػػٞ 
 
هػػػا...ِمػػػاراال
 
اِلػػػ٘ الل لػػػ  ِلػػػَ زّػػػعي لجٍٜن لػػػُ  ا
شّػػػػاالصّان والّاّٖػػػػة والٙػػػػٍن ولُٜ 
 
قػػػػاًعالّمػػػػػ المعِع  ا
 
وٖػػػػُ .(5)ما ػػػػة طػِػػػػٕ" وا

مػػػػػاض 
 
الّابػػػػان ِػػػػع الل لػػػػ  ِٙػػػػارا ممجػػػػازا هَػا لٗاِلّجػػػػي ٖػػػػُ اإلطمػػػػاب وُٖ ِػػػػاج ا

ؿايّػ الّػبّة ص0                                                 
 
 .20( طان اال
 .29( الممعر هٗؾي ص5
 .019( الّاد لٍر ورمٍز ص5
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ن ٖػُ 
 
لػعاؼ المػّٔػن ٖػُ الّابػان ثؾػاِع المػػا
 
الوؾاء ٝما اِجٙع ًوػاؾ وان بّػن اال
لػػعاؼ الػػٍالدن المّؾػػػن
 
طػػغ اؿػػم ا
 
.وٖػػُ المػػّن ٝػػاهٍا ِومػػصٍن (0)المظاض لٌػػغا ثا

ن الصامػػػٞ مصػػػارن مػػػن قػػػاهٌا ثّرّػػػٞ الػػػٍالدن وِػون إن المصػػػارات 
 
ِػػػع  إًِػػػاء المػػػػا
شّاهػا ثرّػٞ الػػٍالدن (Yinالصاوِػة ِلػَ ِومػػ ِػػن)

 
 دون ؿٍاى ثواؿػب المظاض وا

واهٌا
 
 .(5)ؿابٙة ال
 
زػػػا  -

 
ِوػػا ؿػػاب :الؾػػماوِة ال
 
زػػػا ٙا ّٝػػٕ اِجٙػػعت بّػػن الفػػٍّب الٙعِمػػة ان را

 
 لا

اِجٙػاد  إلَومُ ذلٛ ٖان من العال ٞ ما ِفّػ  اإلهؾانالؾماوِة اخػ ؿلبُ ُٖ لصة 
ًمّػةبّن الفٍّب 
 
مدلػةالؾػماوِة ٖػُ الفػٗاء وان ٝاهػت  اإلزػػا  با

 
الجػُ ؿػجٙع   اال
، الفػػٍب ال عا ّػةّٖما ِلُ مؾجٙان بفٜٞ مباقػ من 

 
الػغِن ٍّن الؤاهاؿػاه.ٖٙػع را
 مدا ان الفػمؽ  ِّّفٍن ُٖ ثاِمّػ
 
ٝػا ن ِمػوس الصّػان والومػاء للوػاس والوباثػات  اال
مػاضوالصٍّان وًُ ثصاوؿ شماِجٌم من البػد 
 
ان واال يٗاؿ.ٝو
 
الؤاهاؿاهٍّن ٚػع  اال

اموػػٍا ان الفػػمؽ ثّّػػوٌم ِلػػَ الػػجظلك مػػن الدالّػػٞ)هجٍء طفػػن ولػػلب ِومػػٍ ِلػػَ 
مػاٛ ؿًس الرلع( ولم ِٜن ثصّٙ٘ ذل
 
ٝاهٍا ِوٌوػٍن ٖػُ المػباح البػاٝػ  إذلّبا  ا

ي وطؼات لعي
 
 ولٜوُ لن وِظػزٍن من البّت وِظايبٍن الفمؽ ٚا لّن:"اهَػي ا

ًٌِّػػا
 
ِػػا لٛ" وِرػػب ان ثٜػػػر ًػػغى المٍٙلػػة ِػػعن  ا

 
ٖجظجٗػػُ الدالّػػٞ الن الفػػمؽ  ا
ِػاوالمّػػوؼ ان الؤاهاؿػػاهٍّن ٝػاهٍا ِٙجلػٍن .إِاًػاثٔػار وِؾػلبٌم 

 
  طالػا للٙمػػػ ا
 
  اال

ن ِجوػػػع  إشػػع،مػػا ثّؾػػػت والدن  إذا
 
هؾػػاء الٙػِة.ّٖوػػع طّمػػة الػػٍالدن ٝػػان زوج المػػػا

طػػغ  إلػػَ
 
ِػػٞالٙمػػػ ان ِا
 
ان ٖػػُ ًػػغى الصػػاؿ ِدوػػٍن  اال وًِّػػُ زوزجػػي مظاهػػا ِؾػػّػا.ٝو
يػػػػػػػاؼ
 
ِػػػػػػٞ ا
 
ن  اال

 
ؿػػػػػػي باثرػػػػػػاى الٙمػػػػػػػ خػػػػػػم ِمػػػػػػعدون المػػػػػػػا
 
 إلػػػػػػَالمٙجػػػػػػٍؿ وِػػػػػػعِػون را
ػٍن    ٝاهٍاالٍالدن ثوجٌػُ بؾػا ٝاهتزاهبي.وِوعما  ِػِٞجٝػ

 
ٖػُ المٜػان ِّوػي ولم  اال
ٝٞ لصمي اشع
 
 .(5)ِٜن ِا

 
 

 .019( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .019( الممعر هٗؾي ص5
ؿايّػ ص5
 
 .077  075( البّعِٞ ؿصػ اال
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ؿطٍر .8
 
 .الػالج بال

ؿػػًٍرن ثٜػػٍِن الٜػػٍن ثّمػػٞ 
 
ؿػػًٍرن ان ا
 
ِٙػػٍؿ الّػػاد ٖػػُ مّػػػض دراؿػػجي لا

مٜػن الجػعلّٞ بػان ِػعدا ٝبّػػا مػن الفػٍّب 
 
شّاها من ازٞ الفٗاء مػن المػض.وٚػع ا
 
ا

قعًا ثًٍرا ُٖ ؿػلم 
 
ٚعمٌا إلَ ا
 
بوػاء بػاد الػاٖػعِن ثؾػجظع  بعء من ا

 
الصوػارن مدػٞ ا

ٍع مػن الّػاج ِجػثػب ِلػَ  مػاض.ٖٗػُ ًػغا الوػ
 
ؿػايّػ للّػاج مػن اال
 
ٍع مػن اال ًغا الوػ

ي اهػي ِمػبس مّالػػا للظل٘ وبػغلٛ ِجػاح 
 
المػِن ان ٍِّد إلَ الػٍراء إلَ البعاِػة ا

ولّػة.ُٖ ًػغا المػعد ال هٜػ
 
ٍن ٖػُ لي ان ِصّا من زعِع شالة المصة وشالة الٜماؿ اال

لػػابٌا االًجػػػاء ودب ٌّٖػػا الًٍن وإهمػػا هٜػػٍن بمػػعد إِػػادن ثفػػّٜٞ 
 
لػػعد ِوػػٍِة ا

ثلػػٛ الّوػػٍِة.ِلَ ًػػغا الوصػػٍ  ِوبٔػػُ ان ٍِلػػع المػػػِن والدن زعِػػعن وان ِؾػػجّّع 
امٞ اإلمٜاهّة الجُ ِجمػؼ ٌّٖا الٜا ن لصَػة والدثي.ًػغى الّػٍدن  ٍع الًاٚة ٝو مرم

ػ ٍِٙ  بي الم ؿػًٍرن للٍراء ثٔعو ممٜوة بجٝغ
 
ػِن هٗؾي ُٖ ؿػبّٞ ذلػٛ ثجم ثػاون ا
شعاث الجػُ 
 
ؿًٍرن ومفٌع اال
 
ػى وٚا ُ اال مامي ولٗا عثي.ان المػِن ِوع ثٝغ
 
الٍٜن ا

همػػػػػا ِصّاًػػػػػا رمؼِا وِرّػػػػػٞ هٗؾػػػػػي بالوجّرة 
 
طػ، ا
 
ثوًػػػػػٍي ِلٌّا الٍاشػػػػػعن ثلػػػػػٍ اال

ؿًٍرن لّؾػت المصاَٖػة 
 
مّالػا لٌا.بٞ ِمٜن ان هغًب ًوا إلَ الٍٙؿ ان وٍّٗة اال

ولُ وإهمػػا بوٙػػٞ المػػػِن وإؿػػٙايي ٖػػُ المٜػػان الػػغي ثػػم ّٖػػي ِ
 
ػػػ، الصػػعث اال لػػَ ٝذ

.ومػػن ازػػٞ (0)الصػػعث  ِوػػعما ٝػػان ٖػػُ مػشلػػة االهرػػاز ُٖ ٖرػػػ الؼمن ٖػػُ البػػعاِات
مدلػػػة الازمػػػة لػػػغلٛ.ُٖٗ 
 
ؿػػػًٍرن ٖػػػُ الّػػػاج البػػػع مػػػن ؿػػػػد اال
 
ًمّػػػة اال
 
بػػػالد ثبّػػػان ا

شّاها الػاـعِن
 
ٍع من الّاج ٖا  ِن ًغا الو
 
زموػة البػعء لّػوي  هٙػا

 
ٍِّد الفاُٖ إلَ ا
و المػض وذلٛ للجمٜن من اؿج مالي بػالٍّدن 

 
لم ا
 
ثَ إلَ الٍزٍد مؾبب اال
 
ّٕٝ ا

وزػػعى وشػػعد ممػػّػى يالبا موػػي الجػػعطٞ مػػن ازػػٞ 
 
لػػلي.والَ ٚػػعرن اإللػػي الػػغي ا
 
إلػػَ ا

ؿػًٍرن 
 
ؿػايّػ مػا ِّػػؼ با
 
ؿػًٍرن ومن ًػغى اال
 
ذلٛ ومؾاِعا ِلَ ثعطلي بػجاون اال
ٝع ِمػػػب الػػػعودن و 

 
ؿػػػوان.ٖٙع قػػػبي ؿػػػٜان مػػػا بػػػّن الوٌػػػػِن ٖػػػُ ؿػػػٍمػ وا

 
وزػػػُ اال

 الٍزػػُ بػػعودن اؿػػجٙػت بػػّن الؾػػن واللدػػة لجوظػػػ ثػػعرِرّا الؾػػن 
 
ؿػػوان شػػّن ِبػػعا
 
اال

المػػػػػِن وثمػػػػجك د  اللدػػػػة.ولُٜ ِػػػػجمٜن الفػػػػاُٖ مػػػػن اؿج مػػػػاؿ الّمػػػػب وٚبػػػػٞ 
لٞ الػعودن ب
 
ؿًٍرن ا
 
ٍع اؿجّمالي دبٍؿا لامؾاؾ بفٗة العودن ّٖلّي ثاون ا الػز
 إلَ طل٘ الٍٜن:

ؿايّػ ص0                                                 
 
ؿايّػ ص70-71( الّاد اال

 
ِوا:البّعِٞ ؿصػ اال
 
 .051؛اهَػ ا
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هرؼ اهٍ طل٘ الؾماء
 
 "بّعما ا
رض
 
هرؼت الؾماء طل٘ اال
 
 )و( ا

هٌار
 
رض طل٘ اال
 
هرؼت اال
 
 )و( ا

هٌار طل٘ الٙوٍات
 
هرؼت اال
 
 )و( ا

هرؼت الٙوٍات طل٘ المؾجوّٙات
 
 )و( ا

هرؼت المؾجوّٙات طل٘ العودن
 
 )و( ا

 ذًبت العودن إلَ قمـ باّٝة
ِا
 
ٍع ُٖ شوػن ا ت العم  ذٖر
 وصوُ لٔغا ُ؟ماذا ثم
 ماذا ثٌبوُ لفػبُ؟
ًِّجٛ الجّن الراؼ 
 
 ا
 )و( المفمـ

 ما ِؾَ ًغِن بالوؾبة لُ؟ الجّن الراؼ والمفمـ!
ؿوان
 
ّوُ إلَ ٍٖؽ ما بّن اللدة واال  اٖر
 بّن اللدات اثظغ لُ مؾٜوا
ؿوان ما ؿٍؼ امجك
 
 د  اال
ٞٝ
 
 ومن اللدات ؿٍؼ ا
ؿوان)؟(
 
 ِػوؽ اال
ٍٝة وثّلُٙ بالٙع ".  آػزي الف

ؿػػوان ِوػػعما ٚامػػت دودن بمظالٗػػة 
 
ٖػػُ ًػػغا المًٙػػُ ِصػػعد الفػػاُٖ ّٝػػٕ بػػعء الػػم اال

لػػػػػػػم 
 
بػػػػػػػت ٖػػػػػػػُ المػػػػػػػٍّد إلػػػػػػػَ اللدػػػػػػػة مؾػػػػػػػببة اال ِػػػػػػػا وقػػػػػػػمـ وٓر

 
وامػػػػػػػػ اإللٌّػػػػػػػة ال
 
اال

 لإلهؾان وثؾجمػ الجٍِّغن ُٖ الٍٙؿ ِلَ لؾان الفاُٖ
ِجٌا العودن
 
هٛ بٌغا ثًٍٗت ا
 
 "ال

ِا ِمّبٛ بوػبة زبارن من
 
 ّٖؾَ ا
 ِعى".
طّػ ِ
 
 الّػاج الػغي ِجوػمن ٝمػادن وا

 
جم ثصعِع الٌػعؼ مػن ٚػػاءن ًػغى الجٍِّػغن وِبػعا
ّة:  ثٍهُ ِلَ الموًٙة الممابة بّع اؿج ماؿ الّمب مُ ٚػاءن للٚػ
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ؿوان
 
ّة موادن لٍزُ اال  "ٚر
 ( وًُٚ هاثفة وزِتBilletuِازٌا:اطلى بّواِة زّة)؟( بّللّجٍ)
 )خم( اثٞ ِلَ ًغى الٜمادن ولداث مػات
 
 
ّة)ا  .(0)ِاى( وٚبٞ وهٌّا ِلَ لؾان المماب"الٚػ

ن 
 
ؿػػًٍرن طلػػ٘ الّالم وخاهّػػا هفػػا
 
مػػا  ا
 
وال ا
 
هٗؾػػوا ا
 
ٖػػُ ًػػغى الجٍِّػػغن البابلّة هرػػع ا

ِػا 
 
لػلّة والومٍذزّة هػػب اإللػي ا
 
ؿوان وخالدا المبادرن الفػاّٖة اال
 
العودن ومػض اال

وٌػػا للػػؼمن للػػعودن.ًوا ثٜمػػن الّٗالّػػة الفػػٗا ّة للجٍِّػػغن الموًٍٚػػة يٙؾػػّا ٖػػُ ثصّّ
ؿػػػوان وِازٌػػػا
 
لػػػٞ الّػػػالم والػػػٞ مػػػػض اال
 
لٍؿ ا
 
ؿػػػًٍري زمن اال
 
.وًوػػػاؾ (5)اال

زمػػان البػػعء 
 
ؿػػًٍرن الٙفػػة الجػػُ دطلػػت ٖػػُ ِػػّن اإلهؾػػان ُٖ ا

 
ثٍِّػػغن خاهّػػة ثؾػػػد ا

ؿػًٍرن ولػلجوا ِػن يػِػ٘ 
 
ّٕ ًب اإللٌّن قمـ وؿػّن لّػاج المػض وًػغى اال ٝو
ٝػدػ 
 
ٚع  البابلّة ذات الجٗمّات اال
 
قٍرِة:هؾظجّن اال

 
 من اال
رض
 
رض واال
 
هغاؾ ٝما ِػو، ّٓػ اال
ث
 ")لم ِٜن( ا
 ولعت الٍشٞ
 والٍشٞ
 ولع الؾاؽ
 والؾاؽ ولع
 الؾبلة
 والؾبلة ولعت الفّّػن
 )إال اهي( ٝما ِػو، ُٖ شٙٞ اِولّٞ
 )الغي ٝان( مػبّا
رض الؼراِّة
 
 بمؾاشة ؿبُ بٍرات من اال

                                                 1)E.A.Speiser,"A Cosmological Incantation: The Worm and the Toothache",In:ANET, 
(Princeton,1966),PP.100-101  

-30؛البات المّجٙػػػػػػعات العِوّػػػػػػة ص19-15؛روثن ِلػػػػػػٍ  البػػػػػػابلّّن ص595ؿػػػػػػاٝؼ َِمة بابػػػػػػٞ ص
ؿػػػػػػايّػ ج35
 
الظلّكػػػػػػة ال ابلّة لمػػػػػػة الوفػػػػػػٍء ؛الٜؾػػػػػػوعر ًاِػػػػػػعؿ 21-29 ص5؛الفػػػػػػٍاؼ دٍِان اال

 ثػزمػػة:خامػ مٌػػعي دمحم مػازّػػة:مصُ ا غلػػَ الػٌػػع الكػػعِموالجنػػٍِن غوػػع لػػعماء الػػػػالّّن واهػناؿػػاثٌ
؛ًٍؾ موًّػػػػػػػػػػٕ المظّلػػػػػػػػػػة 02-05( ص5110الػػػػػػػػػػعِن إؿماِّٞ )بٔعاد:موفػػػػػػػػػػٍرات بّػػػػػػػػػػت الصٜمػػػػػػػػػػة 
 .11-70البفػِة ص
ؿًٍرن  ص5
 
 .55-55( الّاد مَاًػ اال
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ِماؿ الصماد
 
 ؿّن ٝان ٍِٙ  با
ان قمـ ِفػؼ ِلَ زمُ   )الصؼمات(ٝو
 )ِوع ذلٛ( ٝما ِػو، دطلت
 الفّّػن
 ِّن اإلهؾان
رؿٞ
 
 من ِؾاي ا
ٝلٕ
 
 من ؿٍؼ ا

 )للجٍؿى( لع، الؾبّة بوات اهٍ الؾبّة
طغن
 
 لُٜ ِا
شمػ
 
 وِاءًن من الّّٙ٘ اال
 وٚارورثٌن من الظلّٙعوهّة
 لمل ٌما
 بماء البصػ المٙعس
 )وبغلٛ( زّٞ الفّّػن
 .(0)ثٔادر ِّن اإلهؾان"
ٍع من الّػاج ثوًلػ٘ مػن اِجٙػاد ان المٍإٚ ا  لٜٗػِة الجُ ثٍٙ  وراء ًغا الو

اإلهؾػػان بػػان المػػػض ِامػػة مػػن ِامػػات االطػػجاؿ ٖػػُ الًبّّػػة ِمٜن قػػٗاءى ِػػن 
يػِ٘ اهجؼاع المػِن من ؿّاؽ الؼمن الصالُ للمػض والٍّدن بي إلَ الظلٕ باثرػاى 
رؼ.ًػغى الّػٍدن مّاٝؽ هصٍ ٝماؿ البعاِات ِوعما لم ِٜن ًواؾ الػم وقػّظٍطة وِ
إلػػػَ البػػػعاِات ثرّػػػٞ الٙػػػٍ، اإللٌّػػػة الظالٙػػػة شاهػػػػن ًوػػػا مػػػن ازػػػٞ مػػػع ِػػػع الّػػػٍن 

 للمػِن ٝما ثفّػ ثٍِّغن الٙفة.
ى ٖػُ بػاد  الدكاـات ال عا ّةُٖ 

 
هّدػ ِلَ ممارؿات يٙؾّة مفابٌة لما هٙػػا
زموػػػػػة البػػػػػعء والٍٙن الفػػػػػٗا ّة الجػػػػػُ ِجوػػػػػموٌا 
 
ٍع إلػػػػػَ ا الػاٖػػػػػعِن ِن يػِػػػػػ٘ الػزػػػػػ
لٍؿ.ُٖٗ اؿجػالّا ثػوي ٚبّلة الٜالٍّال ّٕٝ ان رزا ِرػٍزا ِػعَِ اؿجصو
 
ار زمن اال

خوػاء اهفػٔالي بمػوُ ٚارب.ِوع ػغ ِمػع إلػَ 
 
ّٖوامٍاهن ٚػع زػػح هٗؾػي زػشػا بلّٔػا ٖػُ ا

ؿػػػػػايّػ ج0                                                 
 
قػػػػػٍرِة اهَػ:71-20  5( الفػػػػػٍاؼ دٍِان اال

 
البات المّجٙػػػػػعات ؛وشػػػػػٍؿ ثػزمػػػػػة الوؾػػػػػظة اال

 .20-23  5؛الفٍاؼ الممعر هٗؾي ج35عِوّة صال
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ثاون الجّاوِغ ِلَ يػِٙة زمُّ المًببّن الػغِن ِؾػجظعمٍن الؾػصػ ثلٛ الجّاوِػغ 
ن الص
 
لػػػٍؿ ٖجا هفػػػا
 
زمػػػان اال
 
دت إلػػػَ زػشي ولٜوػػػي لػػػم الجػػػُ ثؾػػػجػزُ ا

 
ادخػػػة الجػػػُ ا

لػٞ الصعِػع وًػػُ الٜلمػات الجػػُ ِمٜوٌػا ان ثفػػُٗ 
 
ػ الٜلمػات الجػػُ ثصٜػُ ٚمػػة ا ِجػٝغ

دان الصعِعِػػة الصػػادن خم بّػػع ان الػػجمؽ الّػػٍن مػػن ؿػػصػن 
 
شعخجػػي اال
 
الرػػػح الػػغي ا

 ِجلٍ الجٍِّغن:
 
لٞ الصعِع" خم بعا
 
ػت ا الن ثٝغ
 
طػِن لاح ّٖوامٍاهن:ا
ث
 ا
وؿ 
 
مٌات"الٌٍاء ًٍ اال
 
 ُٖ اال
طٍن والوار)ًٍ( الداهُ
 
 الماء)ًُ( بٜػ اال
 الٔػ الداخة ؿوا عوالصعِ
ٍ الظال٘ الَّّم  ان اٝو

ٚالّم البصػِة
 
رض ِن الماء وايلُ الفمؽ ُٖ اال
 
 ٖمٞ اال
 لٜن الصعِع لم ِٜن ٚع ولع بّع

مٌات الصعِع".
 
 وًٜغا ولعت الصٍرِات الداخاء الا ُ لػن ا
لػٞ المػػض والٜٗػن من وراء ًغى الٙم

 
ة ًُ ان الّػاج ال ِػ ثَ مٍّٗلػي إال إذا ِػػؼ ا
لػػٞ العواء.وًػػغى الٜٗػػػن قػػا ّة لػػع، الّعِػػع مػػن الدٙاٖػػات البعا ّػػة ٖٜٞ 

 
وبالجػػالُ ا

لػػٞ الػػعواء المؾػػجّمٞ وإال ال ِّٗػػٞ 
 
ثػػاون ؿػػصػِة ِرػػب ان ثجٙػػعمٌا ثٍِّػػغن ثصٜػػُ ا
ػػة الوبػػات الفػػاُٖ والًػِٙ جػػي ّٖلػػي ولُٜ ِّٗػػٞ الّػػاج ّٖلػػي ِرب مّٖػ ة الجػػُ زِر
هاقػّع الًٙؾػّة الجػُ ِػثلٌػا الوػاطُ)ُٖ المػّن ٚػػب الجبػػت( 

 
ولَ.وٖػُ اال
 
ن اال
 
بٌػا المػػا

لػلي ال 
 
و:"إذا لػم ِػػو  ا
 
لػٞ الػعواء ال ِمػس ان ِؾػجّمٞ" ا
 
ِٙاؿ لػاشة:"إذا لم ِػو  ا
هفػػٍدن Bhils.ولػػع، زماِػػة البّػػٞ)(0)ِرػػٍز الٜػػا  ِوػػي"

 
( البعا ّػػة ٖػػُ الٌوػػع ًواؾ ا

هفػٍدن ثّػؼ باؿم ٝازو 
 
مػاض وثصٜػُ اال
 
مٍر دامػٍر الجػُ ِّجٙػع إهٌػا ثفػُٗ زمّػُ اال

ًرػػػػػات زماِػػػػات البّػػػػٞ دامػػػػٍر مػػػػن ٝرػػػػػات إلػػػػَ زوػػػػٍب الٌوػػػػع الٍؿػػػػًَ.ٌُٖ إذن 
طػ، ًُ ٚمة بػعء  زعِػعن مػن طلػ٘ 
 
ؿًٍرن إٚامة زماِة ُٖ إٚلّم زعِع وبّبارن ا
 
ا

ُ االهجبػػػػاى ِلػػػػ َ وزػػػػي الّالم.وًوػػػػاؾ يٙػػػػؽ مّػػػػع للفػػػػٗاء ِوػػػػع ٚبا ػػػػٞ البّػػػػٞ ِؾػػػػجِػ
الظمٍص إذ ٍِٙ  الؾاشػ بجًٌّػػ المٜػان الػغي ِلػُ ؿػػِػ المػػِن وِػؿػم موػعوؿ 

(Mandol ٍي دا ػن ؿصػِة بًصّن الغرن وثَٞ المٍرن المػؿٍمة ِلػَ ًػغا الوصػ
 
( ا

لػػػٞ 
 
 المػػػػِن مػػػن ِلجػػػي ثمامػػػا.ان ممػػػًلس موػػػعوؿ هٗؾػػػي ِٜفػػػٕ ِػػػن ا

 
شجػػػَ ِبػػػػا

ؿًٍرن ص( 0                                                 
 
ؿًٍرن والمّوَ ص00الّاد مَاًػ اال

 
 .13-11؛الؾٍاح اال
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ٝػػب ِلّػب دورا ًامػػا ٖػػُ ( ًػُ رؿػػم مػ Mandalaًوعي والٜلمػة المؾػػجّملة موػػعاال)
ثبجّة.ولٜن الموعاال ٚبٞ ٝٞ قُء ًُ لػٍرن للّالم ثمدػٞ -الًٍٙس الجاهجػِة الٌوعو

لٌة وِؾػػػاوي رؿػػػمٌا ثرعِػػػعا 
ث
ٖػػػُ هٗػػػؽ الٍٚػػػت الٜػػػٍن ممػػػٔػا ٝما ثمدػػػٞ مرمػػػُ اال

ؿػػصػِا لظلػػ٘ الّالم.ثبّػػا لػػغلٛ ان الؾػػاشػ ِوػػع البّٞ ِوػػعما ِػؿػػم الموػػعوؿ ِوػػع 
هاقػػػّع الًٙؾػػػّة  ٚا مػػػة ؿػػػػِػ المػِن ٖإهمػػػا

 
ِٜػػػػر طلػػػ٘ الّػػػالم شجَ لػػػٍ ٝاهػػػت اال
ؿػػػػػًٍرن هفػػػػٍء الٜػػػػػٍن.ان الّملّػػػػػة ًوػػػػػا ذات ٓػػػػػػض 

 
المػثلػػػػة ال ثفػػػػػّػ لػػػػػػاشة إلػػػػػَ ا

قػػٗا ُ ٖالمػِن إذ ِمػػبس رمؼِػػا مّالػػػا لظلػػػ٘ الّالم ٖإهمػػا ِػػؤمؽ ٖػػُ االمػػػجاء 
مػػػا ممٜوػػا ُٖ 
 
لبػػع ُ ِجػؾ لٜػػُ ثفػػُّ ّٖػػي الٙػػٍ، الٌا لػػة الجػػُ زّلػػت مػػن الظلػػ٘ ا

 
ا

دمّّن 
ث
ؿًٍرن اهٔماس اال
 
ؿًٍرن هفٍء الٍٜن ِوع الواٖاًٍ ًُ ا
 
اهت ا وؿ.ٝو
 
الؼمن اال

ان ِوٗػػغ اشجٗػػاؿ ِػػجم ِػػن يػِٙػػي  رض ثجلػػَ بمواؿػػبة الفػػٗاء.ٝو
 
وا ػػٞ ٖػػُ شوػػن اال
 
اال

و 
 
لٌػػة ا
ث
ؿػػًٍري لا
 
بػػة ِلػػَ الػمػػٞ ثػمػػؼ إلػػَ مظجلػػٕ مػاشػػٞ الظلػػ٘ اال ثوّٗػػغ رؿػػٍ  مٝػ
ؿػػػػػاؼ والبفػػػػػػِة زمّاء.وًػػػػػغى الػؿػػػػػٍ  ثفػػػػػ
 
-بي قػػػػػبٌا ٓػِبػػػػػا الموػػػػػعوؿ الٌوػػػػػعياال

طػ.والمػػِن إذ 
 
ؿػًٍرِة شادخػا بّػع ا
 
زموة اال
 
الجبجُ ثّّع الصٍادث الجُ زػت ُٖ اال

لػٍؿ وإذ 
 
ؿػايّػ اال
 
ن الٜػٍن ثّٙبٌػا ثػاون ا
 
ؿػًٍرن الظالػة بوفػا
 
ِمُٔ إلَ ثاون اال

مٞ الػؿٍ  الموٗغن ِلَ الػمٞ ٖإهما ِٙغؼ بي إلَ طػارج الػؼمن الػعهٍّي وِؼج بػي 
 
ِجا
لػػػٞ الّػػػالم  ٖػػػُ

 
لػػػلُ ِّاد بػػػي إلػػػَ الظلػػػٕ شجػػػَ ا
 
وبػػػغلٛ ِفػػػٌع والدن  الػػػؼمن اال
 .(0)الٍٜن

ؿًٍرن ص0                                                 
 
ؿًٍرن والمّوَ 50-51( الّاد مَاًػ اال

 
 .10-13؛الؾٍاح اال
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 )ـجا  من قػب ال ّو(
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 )قػب ال ّو(

 
لػػػٞ المػػػػض 
 
ؿػػػًٍرن ا
 
ن الٜػػػٍن وا
 
ؿػػػًٍرن الظالػػػة بوفػػػا
 
ان الػػػجاز  بػػػّن اال

والعواء من زٌة وبّن يٙؽ الفٗاء الؾصػي من زٌػة خاهّػة ِمٜػن ان هٌٗمػي بمػٍرن 
ٖوٞ ِوع الو
 
ؿػن الجبجّػة ولٜوٌم ِّّفػٍن موػغ ٚػػون ا

 
اطُ وًم ٍٚ  ِوجمٍن إلَ اال
ّة وطمٍلا ُٖ مٙايّة ِػٍن خٍراثٌم اهػي -ُٖ المّن الروٍبّة الفٚػ
 
ثػان.إذ ثػػوي مػا
ُٖ بعاِة الظل٘ ٚؾم الّالم إلػَ همػّٗن بػّن الوآػا والبفػػ.ولٜن ِػعاون دبػت بػّن 
ٍا.ٝػػػان مػػػن زػػػػاء ٓوػػػب الوآػػػا ان هفػػػػوا مػػػػاض والّٙػػػم وزمّػػػُ  الٗػػػػِّٙن ٖاٖجٚػ
 
اال
ٍا هٗػػٍس الوػػاس إذ ِوؼلػػٍن  وب ػػة ٖػػُ الّػػالم.خم إلػػَ ًػػغا ٝػػاهٍا ِؾػػجًٍّّن ان ِؾػػٚػ

 
اال

بٌػػػم الّلٞ ٖػػػإذا لػػػم ِمػػػالصٍا يٙؾػػػّا ِمػػػٍت المػػػػِن.لٜن الفػػػامان بٍٙن ثّازِمػػػي 
ؿٍرن.والفػامان 
 
الؾصػِة ٚادرا ِلَ إزبػار الوآػا ِلػَ ثصػِػػ الوٗػٍس المؾػػوٚة والما

لػػلُ بمؾػػاِعن ٓػػارودا بوٙػػٞ هٗؾػي ّٓػػػ ٚػػادر 
 
ِلػػَ موازلػػة الوآػػا إال إذا ٚػػا  الفػػامان اال

ؿػػػًٍري.خم ان يٙػػػؽ الفػػػٗاء ِجٜػػػٍن ثصعِػػػعا مػػػن الػػػجاون 
 
ًػػػغا الوػػػؼاؿ إلػػػَ الػػػؼمن اال

لػػػٞ ٓػػػارودا ال ِرػػػٍز 
 
ما زػػػاء لػػػػاشة:"إذا لػػػم ِػػػػو  ا لبػػػع ُ.ٝو
 
الػؿػػػمّة لٌػػػغا الصػػػعث ا

ؿػػػًٍرن ٓػػػارودا الجػػػُ
 
ثصٜػػػُ ّٝػػػٕ طلٙػػػت البّوػػػات  الٜػػػا  ِوي".لػػػغا ِجلػػػٍ الفػػػامان ا

ّٕ ولػع ٓػارودا مػن ًػغى البّوػات وًبى إلػَ الؾػٌٞ  بالؾصػ ٖػٍؽ زبػٞ ّٝاؿػا ٝو
وزػػعًا الوآػػا.ولٜن ٚبػػٞ رواِػػة 
 
مػػػاض الجػػُ ا
 
بّػػع ذلػػٛ مػػن ازػػٞ وٚاِػػة البفػػػ مػػن اال
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هفٍدن الًٙؾّة باِرا ٚمة طل٘ الّالم:"ِوعما ٌٍػػت الربػاؿ 
 
مٍلع ٓارودا ثػوي اال
قػػرار و
 
ودِػػة واال
 
المػػظٍر ٖػػُ ًػػغا الٍٚػػت ٌٍػػػ الوآػػا والجوػػاهّن".ان آلػػب ًػػغى واال

ػ والدن الٜػٍن:"ُٖ البػعء ٖػُ الٍٚػت   بٝغ
 
لفٗا ُ ثبعا
 
هاقّع الًٙؾّة ذات الٔػض ا
 
اال

الػػػػػغي لػػػػػم ثٜػػػػػن ٚػػػػػع ٌٍػػػػػػت ّٖػػػػػي الؾػػػػػمٍات والفػػػػػمؽ والٙمػػػػػػ والورػػػػػٍ  والوباثػػػػػات 
رض شّومػػا لػػم ِٜػػن ٚػػػع ٌٍػػػ قػػُء ٚى".خػػم ثػػػػوي الٙمػػة طلػػ٘ الّػػػالم وو 

 
الدن واال

ػ  دوِػػػة الوػػػػػورِة.وِٝغ
 
وؿ الػػػغي زػػػػاء باال
 
مػاض والفػػػػامان اال
 
الفػػػّايّن وٌٍٍر اال

طػ:"ٖػُ البػػعء ِوػعما ٝػان ٝػػٞ قػُء ّٓػػ مجمػػاِؼ".وِػوي بّػع ذلػٛ والدن الوآػػا 
 
هػك ا
ػػ  ثُ إلػَ ٝذ
 
لػٞوالٔارودا.خم ِػا
 
طػػ خم ثصٜػُ  ا

 
ّػٕ اهجٙػٞ مػن زّػٞ إلػَ ا المػض ٝو
ؿػوان والٗػم بػمّػة ٚمة المػاع بّن الفّايّن والفامان:"الػ 
 
وح ِوٙٞ المػض إلػَ اال

ؿٌم والفامان ِوػؼع الؾٌم والفػًّان ِوٙػٞ المػػض إلػَ الرؾػم بػمػُ الؾػٌم ِلػَ 
لػػػػػٞ 
 
طػ،:"ِرػػػػػب شٜاِػػػػػة ا
 
هفػػػػػٍدن يٙؾػػػػػّة ا
 
ي الفػػػػػامان".وثٍٙؿ ا الرؾػػػػػم ّٖوجِؼ

العواء وإال ال ِرٍز الجٜلم ِوي.ُٖ الٍٚت الغي ٌٍػت ّٖي الؾماء والورٍ  والفمؽ 
رض...ٖػُ ًػغا الٍٚػت ولػع ثؾػٍوالٙمػ والو
 
دو".ِّٙػب ذلػٛ -بػػ-دزِػي-بػات وٌٍػػت اال

ِا  ِّػٍد ثؾػٍ
 
دوِة وثٍٙؿ اهي بّع ّٓاب خاخة ا
 
لٞ اال
 
ؿًٍرن يٍِلة ثصُٜ ا
 
-دزِػي-ا
بٍِػػػػػػي مّجّن ّّٖجػػػػػػؼ  الػػػػػػغًاب بصدػػػػػػا ِػػػػػػن ِػػػػػػاج ِموػػػػػػُ -بػػػػػػػ
 
دو إلػػػػػػَ بّجػػػػػػي لّرػػػػػػع ا

رواح.بّع ان ِورٍ من مظايػ ٝػدّػن
 
دوِػة المٍت ّٖمٞ إلَ بلع ر ّؽ اال

 
 ّٖؾػؽ اال
دوِة وبػػػغلٛ وزػػػعت الوباثػػػات 
 
رهػػػا وثجواخػ اال
 
الّرّبػػػة لٜن الػػػػوح ثًػػػاردى ّٖٙػػػُ ا

لفػػٗا ُ ال ِٙػػٕ الفػػامان ِوػػع شػػع 
 
داء الًٙػػؽ ا
 
خوػػاء ا
 
طػ، ٖػػُ ا
 
الًبّػػة.وُٖ شػػاالت ا

 
 
إِراز ٚمة والدن الٍٜن بٞ ِعٍِ اإللي وِوػػع إلّػي ان ِظلػ٘ الّػالم مػن زعِع.ثبػعا

ػ ط ػػػغلٛ طلػػػ٘ الرّػػػة إشػػػع، ًػػػغى المػػػلٍات بػػػٝغ رض والمػػػاء والٜػػػٍن ٝلي ٝو
 
لػػػ٘ اال

ِجٌػا الػػوح".خم ًوػاؾ هػك 
 
الًٙؾّة قُ وٚػبان الػز ؿػٍ وثوجٌػُ بٌػغا الوػعاء:"ثّالُ ا

م الٙػػػعِم:"ان  خًٍر
 
طػػػػ ِبػػػّن والدن قػػػُ ووالدن المفػػػػوب الٜصػػػٍلُ دِػػػٍ بصؾػػػب مػػػا

 
ا

ٍغ.من ازػٞ ن ًغِن المفػوبّن ًٍ هٗؽ مٜان الفرػثّن ؿاهٔلُ وؿاهٔل
 
 مٜان هفا

لّوػا ِػا رؿػٍؿ اإللػي بٍثوػْ اإللػي ذي 
 
ِوػا ثّاؿ ا
 
لالس الّالم ٝلي من ازػٞ لػالصوا ا

الن خاهّػة مػن ازػٞ 
 
ة هؼؿ ُٖ وٚت موػَ مػن ازػٞ طلػ٘ الّػالم اهؼؿ ا الٍٙ، الظاٚر
طلٙػػي مػػن زعِػػع".من الٍاهػػس اهػػي مػػن ازػػٞ ثصوػػّػ المفػػػوبات الًٙؾػػّة قػػُ ودِػػٍ 
وخ٘ ا
 
لػػػػػػلٌما والغي ِػػػػػػػثبى بػػػػػػػا
 
ؿػػػػػػػًٍرن ا
 
ػػػػػػة ا ن ِرػػػػػػب مّٖػ

 
ؿػػػػػػًٍرن هفػػػػػػػا
 
رثبػػػػػػاط با
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ًػػم مػػن ذلػػٛ ًػػٍ ان الظػػال٘ 
 
ِػػعَِ إلػػَ الوػػؼوؿ مػػن زعِػػع مػػن ازػػٞ الٜػػٍن ولٜن اال

ن الٜػٍن للفػٗاء ًٍ 
 
ؿػًٍرن هفػا
 
طل٘ الّالم لمملصة المػِن.ان الٌعؼ من ثػاون ا

 شّاثػػي مػػن زعِػػع إذ بٗوػػٞ الّػػٍدن 
 
ؿػػًٍرن ٚػػادرن ِلػػَ إِاهػػة المػػػِن ان ِبػػعا
 
ان اال

لػػٞ ِ مٞ ان ٍِلػػع وال
 
هٗػػػا إلػػَ اال

 
دن زعِػػعن.بٞ وان زمّػػػُ الًٙػػٍس الجػػُ درؿػػت ا
لٞ وان االهًبػاع الػغي هٍٜهػي ِػن المرجمّػات الٙعِمػة ٖػُ 

 
ثؾجٌعؼ الٍّدن إلَ اال

ٍع من الّاج ًٍ ان الصّػان بالوؾػبة إلػٌّم ال ِمٜػن إلػاشٌا بػٞ ثرعِػع  ٍٞ ًغا الو
ٍح ٖػػػػُ لػػػػلّة.ٝٞ ًػػػػغا ٌَِػػػػػ ِلػػػػَ قػػػػُء مػػػػن الٍهػػػػ

 
 طلٌٙػػػػا بػػػػالٍّدن إلػػػػَ الموػػػػابُ اال

ن الٜػػٍن البٍلّوّؼِة.بصؾػػب ًػػغى 
 
ؿػػًٍرن الظالػػة ٖػػُ هفػػا
 
االؿػػجظعامات الٜػدّػػػن لا

ؿػػًٍرن لم ِٜػػن مٍزػػٍدا ٖػػُ البػػعء إال المّػػاى والَلمػػات وٍِٙ  اإللػػي اِػػٍ)
 
( ًػػٍ IOاال

رض:"لجوٗمػٞ المّػاى 
 
امػي ّٖظلػ٘ الؾػماء واال ِلَ بٗمٞ المّاى بٍٙن ٖٜػى ٝو

 
اإللي اال

رض!".ًػػػػغى
 
ن الٜػػػػٍن الجػػػػُ  وثجفػػػػٜٞ الؾمٍات ولجمػػػػػ اال

 
الٜلمػػػػات المػثبًػػػػة بوفػػػػا
لعرت ِن اٍِ وًُ الٜلمات الجُ بٗولٌا زاء الّالم إلَ الٍزٍد ًُ ٝلمات مصملة 
بٙػػػعرن مٙعؿػػػة ٝغلٛ ًػػػُ الٜلمػػػات الجػػػُ ِوًٌٙػػػا الوػػػاس  ٖػػػُ زمّػػػُ الَػػػػوؼ ٖمدا 
خوػػػاء يٙػػػؽ قػػػٗاء الرؾػػػع 
 
داء يٙػػػؽ إطمػػػاب رشػػػم ِّٙم وٖػػػُ ا
 
خوػػػاء ا
 
ِٜػروهٌػػػا ٖػػػُ ا
د، إلػػػَ والدن ِػػػالم مػػػن هٍر هٗؾػػػٌا والػوح:"الٜلمػػػ

 
ات الجػػػُ بٗوػػػلٌا ولػػػع الّػػػالم وا

الٜلمػػػات الجػػػُ ثؾػػػجّمٞ ٖػػػُ إطمػػػاب رشػػػم ِّٙم والٜلمػػػات الجػػػُ بٗوػػػلٌا بػػػعد اِػػػٍ 
ِوػػػا ٖػػػُ الًٙػػػٍس المّػػػعن إلدطػػػاؿ البٌرػػػة إلػػػَ الٙلػػػٍب 

 
الَلمػػػات بالوٍر ثؾػػػجظع  ا
 .(0)وُٖ مّالرة الّرؼ والفّظٍطة" الصؼِوة المصًمة 

ؿًٍرن0                                                 
 
 .007-009؛الّاد المٙعس والّادي ص55-50 ص( الّاد مَاًػ اال
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ن الٜػػػٍن ًػػُ الٍشّػػعن الجػػػُ ثؾػػجظع  للفػػػٗاء بٞ ان 
 
ؿػػػًٍرن هفػػا
 
لػػم ثٜػػن ا

مػِٜػا 
 
لٞ البفػِة ٝاهت ثؾػجظع  لػغات الٔػض ّٖوػع ٚبّلػة الواٖػاًٍ ٖػُ ا

 
ؿايّػ ا
 
ا

الفمالّة وُٖ بّن الصاالت الٌادٖة موٌا قٗاء المػِن من مػهػي ٝاهت ثػجم رواِػة 
ر 
 
شفػػاء اال
 
ّّٗػػة مجابّػػة المؾػػلٛ الّؾػػّػ الموػػوُ إلػػَ ؿػػًس طػػػوج البفػػػ مػػن ا ض ٝو

لػػٞ البفػػ مػػا 
 
ؿػػايّػ الجػُ ثجصػػعث ِػن ا
 
رض والػَ مفػاًعن الوٍر.ًػػغا ِّوػُ ان اال
 
اال

ا وّٖالّجٌػػػػا ٖػػػػُ الصّػػػػان العِوّػػػػة للٙبّلة.لػػػػغلٛ ال ثػػػػػو، ّٝٗمػػػػا  زاؿ واهػػػػصا شوػػػػًٍر
ي وٚت وإهمػػا ثػػػػو، ٖٙػػػى مػػن ازػػػٞ مػاٖٙػػػة وثبػِػػػ ممارؿػػػة يٙؾػػػّة

 
 اثٗػػ٘ وال ٖػػػُ ا

و اؿػجػزاع ياٚجػي الصٍِّػة.ومن 
 
مػٍر مدػٞ لػصة المػػِن ا
 
مػػ مػن اال
 
مّعن الؿجّادن ا

ازػػػٞ اؿػػػجػداد المػػػصة ٝاهت ثؾػػػجّاد بصوػػػٍر المػػػػِن وِػػػن يػِػػػ٘ رواِػػػة مؾػػػّػن 
شفػاء 
 
طػ، من ا
 
وا ٞ البفػ مػن ا
 
ان ِجم بالًٙؽ رواِة طػوج ا الّالم موغ البعاِة. ٝو
رض.والن الػػػػاوي ِرّػػػٞ لظلػػػ٘ اإلهؾػػػان المؾػػػبٍ

 
ؽ بظلػػػ٘ الٜػػػٍن شوػػػٍر وٖاِلّػػػة اال

لػػػغلٛ ِجػزػػػَ المػػػػِن اؿػػػجّادن المػػػصة الجػػػُ ثمجػػػُ بٌػػػا اإلهؾػػػان ِوػػػع الظل٘.بّبػػػارن 
طػ، اهي ِٔعو بّٗٞ الػواِة مّالػا لظل٘ الٜػٍن ولظلػ٘ اإلهؾػان

 
وِّػالذ مػػِن .(0)ا
داءمن طاؿ  الواٖازٍ
 
 إذِملّة الجًاب٘ الًٙؾُ مُ الٍٜن وٍٚاى  إلَيٙؾُ ِػمؼ  ا
الٜػػٍن وٚػػٍاى ٖػػُ شػػّن ِمػػب  إلػػَن ٖػػُ وؿػػى لػػٍرن زِجّػػة رملّػػة ثػمػػؼ ِّٙػػع المػػػِ
 .(5)المًبب ِلّي رما ملٍها

ؿايّػ ص0                                                 
 
 .521( الّاد اال
مػِّٜة الفمالّة ص( ًٍثٜػ 5

 
دِان اال
 
 .009اهجؽ اال
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هٗةالعراؿة  إن
 
ؼ ان ثٍهس يبّّ اال ة الّاٚة الٍخّٙة بّن شاولت بفٜٞ مٝػ
مدلةالؾصػ والًب ُٖ الصوارات الٙعِمة وان 
 
ِمٜن ان ثوّػ لوػا  إدرازٌاالجُ ثم  اال

ًمّػػةشّٙٙػػة ٚا لػػة ان المرجمّػػات الٙعِمػػة ِػػعت الؾػػصػ شّٙٙػػة واّٚػػة ال ِٙػػٞ 
 
ِػػن  ا
شّاهػػاالّػػاج الًبػػُ الٍاُّٚ بػػٞ 
 
ًمّجػػيٚػػع ثٗػػٍؽ ٖػػُ  ا
 
طّػِلػػَ  ا
 
 ٖالٌػػعؼ الػػغي اال
وػػة ان وزػػٍد ًػػغا  مٌٗػػٍ  الؾػػصػ وِاٚجػػي بالًػػبِٜمػػن ٖػػُ دراؿػػة  ًػػٍ مصاولػػة البًػ

ؿػبابالومى من الّاج ٝان مٌما وبفٜٞ ٖاِٞ وان الٙاِعن الجُ ثٙػٍؿ ان 
 
ٖػٍؽ  اال
ؿػػلٍببػػوٗؽ  إالالًبّّّػػة للمػػػض ال ِمٜػػن  ان ثرابػػي 
 
مػػن الٙػػٍ، با قػػٛ ٝاهػػت  اال
همػػػاطمٌٍٗمػػػة بفػػػٜٞ زّػػػع لػػػع، مظجلػػػٕ 
 
اء ثلػػػٛ الجػػػُ مػػػن الدٙاٖػػػات الٙعِمػػػة ؿػػػٍ اال
و ثلػػػػٛ الجػػػػُ جمؾػػػػ بلٔػػػػت

 
ٍ، ِػػػػاؿ مػػػػن الجًػػػػٍر الصوػػػػاري مػػػػن الصوػػػػارات الٜبػػػػػ، ا
ِالػػػػثٌا وثراوزثٌػػػا مػػػن شّػػػح الػػػؼمن ومػػػن خػػػم بّٙػػػت مصاَٖػػػة ِلػػػَ همًٌػػػا الدٙػػػاُٖ 

 البعا ُ.
ي مػػػع، ٝاهػػػت المرجمّػػػات  إلػػػًَػػػٍ ان الجؾػػػاؤؿ الػػػغي ِرػػػب ِػهػػػي ًوػػػا  

 
ا
ػػتالٙعِمػػة ٚػػع  دٝر
 
شّاان وؿػػا ٞ الؾػػصػ ٚػػع ثظٗػػ٘  ا

 
ٖػػُ الّػػاج؟ بػػا قػػٛ ٝاهػػت  هػػاا
ِوػػاوبا قػػٛ ُ ِمارؿػػٌا الًبّػػب الؾػػاشػ ٚػػع ثظٗػػ٘ بّػػن الًٙػػٍس الجػػ

 
ان ًوػػاؾ  ا
ول ٛمبػرات ِمٜن ان ثٙع  من ٚبٞ الممارؿّن للؾصػ 
 
بػالمػض ثفػػح  الممػابّن ال
اِجٙػػاد زػػاز  بّػػع   ًوػػاؾولٜػػن مػػن ّٓػػػ قػػٛ اهػػي لػػم ِٜػػن لمػػاذا ٚػػع اطٗػػ٘ الًٙؽ 
ٚػػػػعمّنبػػػػٞ مػػػػن ٚ ةزػػػػعو، الًٙػػػػٍس الؾػػػػصػِ
 
ٖػػػػُ اٚػػػػٞ ثٙػػػػعِػ وِمٜن ان ِّػػػػؼ،  اال
ٝػدػػػ مػػن ِامػػٞ ولػػّؽ هجّرػػة ِػػع   إلػػَ اإلطٗػػاؽ
 
ٚػػعرن الًبّػػب الؾػػاشػ الػػغي ِصَػػَ ا

ي ثبػِػ ًِػشي.وبّّع ِػن الجٌٜوػات 
 
بمٜاهة ازجماِّة ثٜػٗٞ لي ان ِجم ثمعّٚي ُٖ ا
شّٙٙػػػػػة ٚػػػػػع شػػػػػعخت وؿػػػػػرلت بعٚػػػػػة ٖػػػػػُ  إطٗػػػػػاؽشػػػػػاالت  إلػػػػػًَوػػػػػاؾ دال ػػػػػٞ ثفػػػػػّػ 
بابلُ ربما ٝان من الومٍص الرّعن الجػُ ثًّّوػا ٖٜػػن ِػن الّػاج  وخا ػٙوا ُٖٗ هك

بػػػّن المػػػػض  ٝإِٙػػػاعاالِرػػػازي وًػػػٍ ٚمػػػّعن المّػػػغب البػػػابلُ الجػػػُ ِمٜػػػن ان هٌٗمٌػػػا 
 ذات يبّّة طالة ِن ٖفٞ الٍؿا ٞ الؾصػِة: إقارنوالّاج ثًّّوا 
 مؾجٙبلُ"ان الّػاؼ بالّػاٖة لم ِٙػر 
شا وقارح 
 
م ؿّٜبجي لم ِ اال  ٍهس شالجُٓر

 ٖاؿجٔدت بػوح المٍثَ ولم ًِلّوُ
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 (0)الدا ػ ِلُ" اإللٌُ الٔوبولم ِصٞ المّؼ  بًٍٙؿي 

طػػػوِجصػػعث هػػك 
 
ن ِػػن ٖفػػللي ٖػػُ بّػػن  ا شّػػانِػػن الًبّػػب الؾػػاشػ وِبػػًػ

 
ٖػػُ  اال
ٍٜٝػٍ ِلػَ  إذايػػد الػػوح الفػػػِػن مػن زؾػع المػػػِن:"  إهؾػػانٚبوػت ِػع ِٗػِػػت اوث
ػػان ماقماقػػػٍ ّٓػػػػ ٚػػػادر ِلػػػَ  ٖوػػػٞ دلّػػػٞ و.(5)..."ىإبّػػػادٝو

 
ٚمػػػة هبػػػامٍن ٖػػػُ ممػػػػ ا
واللرػػػٍء إلػػػَ الّػػػاج  ِمٜػػػن ان ِٙػػػع  ًوػػػا ِلػػػَ ٖفػػػٞ الٍؿػػػا ٞ الؾػػػصػِة ٖػػػُ الّػػػاج
 ٖبّع ٝػػٞ المصػػاوالت الجػػُ ٚػػا  بٌػػا هبػػامٍن الًبػػُ مػػن ازػػٞ الصمػػٍؿ ِلػػَ الفػػٗاء
ػػػتّٓبٍبػػػة ٖػػػُ مٌمجي وِػػػعطٞ المػػػػِن ؿػػػارو ٖػػػُ  لًػػػػد الػػػػوح الفػػػػِػن ِٗفػػػٞ دٝر

 
 ا

ٖػػُ مٌمجي والبػػع مػػن اؿجفػػارن طاِّػػت ان الًبّػػب الؾػػاشػ ٚػػع اطٗػػ٘ ِوع ػػغ زوزجػػي 
طػيبّػػػب 
 
.لػػػغا ثؾػػػجعُِ الؼوزػػػة الًبػػػُ قػػػارو الػػػغا ُ المػػػّت وطػػػػِذ معرؿػػػة ِػػػّن ا

يبػػػاء زالػػػة الملٛ" والػػػغي قػػػَٗ ٝػدّػػػػا مػػػن شػػػاالت 
 
قػػػمؽ وشامػػػٞ لٙػػػب:"ر ّؽ ا
يباء 
 
طػونٖفٞ ٌّٖا ا
ث
ؿ ِػن ا

 
 ٖصوػ قارو وثفاء  مػن شالػة المػِن وبّػع ان ؿػا
ؿػي 
 
ِػاهي ٖصك المػِن ٖصمػا دّٚٙػا مػن ٚمػة را
 
ٚعمّي ٍٖزػع  إلػَثارِض المػض وا

ًمػػػػٞ 
 
المػػػػػِن ممػػػػابا بمػػػػػض بػػػػايوُ قػػػػعِع وارد ٖػػػػُ ٝػجػػػػاب ثصػػػػٍت وان المػػػػػض ا
ًػػٖٞاؿجّمػػَ قػػٗا ي وٚع ولػػٕ ِازػػا الٙمػػع موػػي ثٌع ػػة بػػاؿ 
 
ٝػدػػػ اال
 
 إراشػػةمػػن  ا
ٖاؽالمػِن ٖلما شان اللّٞ 
 
ِع ٖػُ بًوػي خم ؿارو من ّٓبٍبجي ولػخ مػن الػم قػع ا

ان مػػػػا  اِجػثػػػػي ٚفػػػػّػِػن وهٍبػػػػات ِمػػػػبّة وُٚء وبػػػػعت ِلّػػػػي ِامػػػػات الٍٖان وؿػػػػِػ
 .(5)ثٍُٖ
نوٚبػػػٞ  
 
الن هػػػػورن  ا

 
ٍع البػػػع مػػػن يػػػػح ثؾػػػاؤؿ خػػػاٍن ِفػػػٜٞ ا هٔػػػادر المٍهػػػ
ٍع ًٞ ِمٜن ان ِجػاٖ٘ الجًٍر الّلمُ مػُ الجٙلّػٞ  ملصة من ازٞ اؿجٜماؿ المٍه
وؿ و
 
ًمّػػة الؾػػصػ؟ ان اإلزابػػة ال
 
ّٝػػع قػػعِع ولٜن الٍاٚػػُ ِفػػّػ مػػن ا

 
ًلػػة ِػػوم ِػػن ثا

قػػػار 
 
شػػػٍاؿ ِلمّا وٚػػػع ا
 
طػِن ٖػػػُ ٝػػػٞ اال
 
إلػػػَ طػػػاؼ ذلٛ ٖالٙػػػعماء لػػػم ٍِٜهػػػٍا مجػػػا

العارؿػػػػػػػػػػػػٍن مػػػػػػػػػػػػػارا إلػػػػػػػػػػػػَ الًػػػػػػػػػػػػب الممػػػػػػػػػػػػػي واإلٓػُِٙ والػِاهػػػػػػػػػػػػّات والٗلػػػػػػػػػػػػٛ 
البابلّّن والٗلؾػػػػٗة اإلٓػِّٙػػػػة ولٜن مػػػػن ّٓػػػػػ ان ِػػػػ دي ذلػػػػٛ إلػػػػَ الٙوػػػػاء ِلػػػػَ 

هٗػػػا ٖػػػُ ًػػػغى العراؿػػػة ٝما ال  الممارؿػػػات الؾػػػصػِة ٝمػػػا
 
مدلػػػة المّػوهػػػة ا
 
ِوػػػا ٖػػػُ اال
 
را

 .503( البات المّجٙعات العِوّة ص0                                                 
 .503( ؿاٝؼ الصّان الٍّمّة ص5
 .93( ٝماؿ الًب الممػي ص5
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ٝػدػػػػػػ ٚػػػػػعرن ِلػػػػػَ الجصػػػػػػر مػػػػػن لّوػػػػػة الؾػػػػػصػ ٖػػػػػُ واّٚوػػػػػا 
 
الن ا
 
ِمٜووػػػػػا الٙػػػػػٍؿ إهوػػػػػا ا

ِػا  الدػٍرن 
 
م الجًٍر الّلمُ الٜبّػ الغي قػٌعثي الصوػارن اإلهؾػاهّة موػغ ا المّالػ ٓر
ٖػػػػػُ الجّٜٗػػػػػػ المػػػػػواِّة وما ثاًػػػػػا مػػػػػن ِمػػػػػػ الجوػػػػػٍِػ ومػػػػػن خػػػػػم هفػػػػػٍء الّٙاهّػػػػػة 
درزوػػا ٖػػُ ثمػػٍراثوا شوػػارات ذات مٜاهػػة ِلمّػػة مػمٍٚػػة مدػػٞ 

 
و شجػػَ إذا ا
 
اإلهؾػػاهُ ا

دلة ِن بٙاء االِجػاؼ بالؾصػ 
 
الصوارن اإلؿامّة الجُ ثٌَػ ُٖ خواِا وخا ػٌٙا الٔؼِػن ا

ًمّة الؾصػ ُٖ الّاج 
 
دلة الٜاّٖة ان اإلِمان با
 
ٝػٍٙن ّٖالة ُٖ الفٗاء.وًواؾ من اال
ِٙبػػػػػػػت الصوػػػػػػػارات  طػػػػػػػاؿ الّمػػػػػػػٍر والٍؿػػػػػػػًَ والصعِدػػػػػػػة الجػػػػػػػُٝػػػػػػػان مٍزػػػػػػػٍدا 

 
ا
ٖٜارها المّالػن.
 
وِمٜن الٙعِمة وِمٜن الٍٙؿ بدٙة ان ًغا اإلِمان ما زاؿ ماخا ُٖ ا
مدلػػةان هؾجفػػٌع بّػػعد مػػن 
 
بػػالّاج الؾػػصػي شجَ بّػػع  اإلِمػػانالجػػُ ثٍهػػس بٙػػاء  اال
مدلةهٌاِة الصوارات الٙعِمة وًغى 
 
وػة موجٙان من شوارات مظج اال لٗة لُٜ ثػجم البًػ
ُ ّٚموػػػػػا الصوػػػػػارِة ُٖٗ الصوػػػػػارن الؾػػػػػصػ والًػػػػػب مػػػػػا ِػػػػػؼاالن مػػػػػ خػِن ٖػػػػػ ِلػػػػػَ ان
مدلػػةهؾػػجًُّ الّدػػٍر ِلػػَ ِػػعد ٝبّػػػ مػػن  اإلؿػػامّة

 
ٖٜػدّػا مػػا ثفػػّػ  شػػٍؿ ذلػػٛ اال
ّػة ٌٖواؾ  إلَقٗاء موؾٍب  إلَالػواِات  الوبُ دمحم)ص( ثم ِن يػِػ٘ اؿػجظعا  الٚػ
ما شمع هللا بي هٗؾي ٚبٞ ان ِصمعى طلٙػي وبما مػعح ب اؿجفٍٗاشعِح هبٍي ٍِٙؿ:"

هللا ثّػػػالَ بػػػي هٗؾػػػي:الصمع م وٚػػػٞ ًػػػٍ هللا اشػػػع ٖمن لػػػم ِفػػػٗي الٙػػػػان ٖػػػا قػػػٗاء 
وًوػػػػػاؾ رواِػػػػػة ثٙػػػػػٍؿ ان ِدمػػػػػان بػػػػػن ِٗػػػػػان مػػػػػػض ٍِمػػػػػا ٖفػػػػػٗاى باؿػػػػػجظعا  .(0)لػػػػػي"

ػػػػػٍذهُ ٖٙػػػػػاؿ:   ّّ الجٍِّغن:"مػهػػػػػت ٖٜػػػػػان رؿػػػػػٍؿ هللا)ص( ِ
ِ
 
شػػعّػػغؾ بػػام ا
 
المػػمع الػػغي لػػم ِلػػع ولػػم ٍِلػػع ولػػم ي لػػي ٝػٗػػٍا اشػػع مػػن قػػػ مػػا  اال

ٖػػػُ  ولػػػم ثٜػػػن ًوػػػاؾ يبٙػػػة طالػػػة.(5)ثرػػػع خم ٚػػػاؿ:ثٍّذ بٌػػػا ممػػػا ثّػػػٍذت بمدلٌػػػا"
طػػِنالغِن ِؾجظعمٍن الجّاوِغ لفػٗاء  المرجمُ

ث
بػٞ ان ٝػٞ قػظك ِؾػجًُّ ان  اال
َ والجّاوِػغ:"ما مػن مؾػػلم ِّػٍد مػِوػ ا لػم ِصوػػ ازلػي ّٖٙػػٍؿ ِفػُٗ المػػِن بػالٚػ
ؿػػػاؿ هللا الَّػػػّم رب الّػػػػش الَّػػػّم ان ِفػػػّٗٛ 

 
بػػػٞ ان .(5)ِػػػٍُٖ" إالؿػػػبُ مػات:ا

لم مػن زؾػعؾ 
 
ّة:"هُ ِػعؾ ِلػَ الػغي ثػا الفظك ذاثي ِؾجًُّ ان ِفُٗ هٗؾي بٚػ
ِػػػػػػػٍذوٚٞ:بؾػػػػػػػم هللا خاخػػػػػػػا وٚػػػػػػػٞ ؿػػػػػػػبُ مػات:
 
زػػػػػػػعبػػػػػػػام وٚعرثػػػػػػػي مػػػػػػػن قػػػػػػػػ مػػػػػػػا  ا

 
 ا

شمع ِبع الرٍاد 0                                                 
 
 .17 )الٙاًػن:با.مى با.ت( صالعغاء المؾجراب من الصعِح والنػجاب( ا
 .13( الممعر هٗؾي ص5
 .11( الممعر هٗؾي ص5
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شاذر
 
و:"هػػُ ِػػعؾ الّموػػَ ِلػػَ مػػا ِ وا
 
ذِػػٛ وٚٞ:بؾػػم هللا اللٌػػم داوهػػُ بػػعوا ٛ " ا

ذاؾؾ واشػعر ِوػػُ واقػٗوُ بفػٗا ٛ وآووػُ بٗوػػلٛ ِمػن ؿػٍا
 
ػػَ (0)"ا .ولػم ثٜػن الٚػ
 ُٖ رواِة ان ِلُ ابن ًُ الٍشّعن المؾجظعمة ُٖ الّاج إذ و
 
بُهٙػا
 
يالب ٝان ُٖ  ا

رمػػػعٓػػػؼون طّبػػػػ 
 
ال ِبمػػػػ مػػػٍي  ٚعمّي ٖػػػعِاى الوبػػػُ دمحم وثٗػػػٞ بّعِػػػي ومؾػػػس بٌمػػػا  ا
دبّػات اإلؿػامّة ِػن ِوِبعو ان ًواؾ اِجٙاد ما .(5)ّي ٖاهٗجصجاِّو

 
 ِوي ُٖ اال
 
ؼاؿ هٙػا
 ِػػػن 
 
 إالمػػػا ان آػػػجمؽ ّٖػػػي ذو ِاًػػػة اهػػػي هٌػػػػ الٗػػػػات دور المّػػػاى ٖػػػُ الفػػػٗاء إذ هٙػػػػا
 
 
ّٖػػػَاالِجٙػػػاد بٙابلّػػػة وان .(5)بػػػػا

 
مػػػا زالػػػت مٍزػػػٍدن ٖػػػُ الٍخػػػا ٘   (9)ِلػػػَ الفػػػٗاء اال
دبّة
 
الجػُ ِمٜػن ان ث طػغ لّلػة ولّلػة  إلػٕٚمػك  إشع،ُٖ  واإلؿامّةللصوارن  اال

 ِػػن رزػػٞ ِػػعَِ شاؿػػٝػػعلّٞ ِلػػَ الٜٗػػػ الفػػّبُ 
 
الػػعِن الػػغي لػػادؼ شّػػات  بهٙػػػا

 بصّػػػات لػػػػّٔػن ولٌغى 
 
َِّمػػػة يػػػٍؿ ٝػػػػٞ موٌػػػا ما ػػػػة ذراع والمػػػاء شٍلػػػػي ٚػػػع امػػػػجا
مػػػػاضالصّػػػات ملٜػػػة لصمٌػػػا لػػػي الٙػػػعرن ِلػػػَ قػػػٗاء 
 
ًػػػغا وهّػػػػؼ إن ًوػػػاؾ مػػػٍاد .(2)اال
مػ إن المٍمّاوات الممػِة ِػعت طػاؿ ؿصػِة ِ

 
دوِة للمػض والٔػِب ُٖ اال
 
عت ا

الٙػن الصادي ِفػ المّادي ِازا ٖٙع ٝاهػت ثًصػن لججصػٍؿ إلػَ مؾػصٍؽ وثباع 
باؿػػػم طالػػػة المٍمّػػػاء ِلػػػَ إهٌػػػا موفػػػى زوؾػػػُ ودواء.وولػػػٕ الًبّػػػب ابػػػن ؿػػػّوا 
مػاض
 
 .(7)المٍمّاء ثٙػِبا لّاج زمُّ اال

 .10-13هٗؾي ص( الممعر 0                                                 
ض( قػػاٝػ قػػاًّن 5 ؿػػطٍر  والجػػاِر

 
 )بّػوت:الجوػػٍِػ للًباِػػة والوفػػػ الػكػػو ـػػُ المرجمػػع الػػالػػُ بػػّن ال
 .519( ص5110والجٍزُِ 
 .553( الممعر هٗؾي ص5
ا الجارِظّػة ٖػُ:9 ّة الفّبّة وزػغوًر اؿػامة  ( ان دراؿة اولّة هٗغت من ٚبٞ الباشح شٍؿ المّجٙعات الفٚػ
ُ"  ِعهان ِصّػػَ  "مّ ا ُٖ الجارِض: هَػن من ازٞ ٌٖػم الجػػاث الفػٚػ ّة لٌا زغوًر مرلػة جٙعات قّبّة قٚػ

 .37-35 ص5102  لؾوة: 01  الّعد: ذوات
 .022-029( الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص2
 .007( روِؼ روح ممػ الٙعِمة ص7
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 ؿّوا( )لٍر  ثظّلّة لبن

 
قػظاص مّّوػّن لٌػم الٙػعرن 
 
لم ثٜن ًػغى ٖٙػى مػن وؿػا ٞ الّػاج ٖٙػع ِػع ا
مٍاثػػػػا ٖ
 
ِػػػ من بٌػػػػا ُٗ ٚمػػػة إؿػػػامّة قػػػّبّة ما زاؿ ِلػػػَ الفػػػٗاء شجػػػَ وان ٝػػػاهٍا ا
 ٌّٖا ِن رزٞ ِعَِ ِبع هللا الصًاب اثٌمي قاب البّن 
 
هيهٙػا

 
ؿػؽ هٍٙدا ٖعِا  با

نِبػػع هللا ِلّػػي 
 
جٙػػع  طًػػٍات شجػػَ ؿػػٙى مػػن ٖػؿػػي ِٜػّٗػػي قػػػى.ٖلم ِٜػػع الفػػاب ِ ا
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بػػٍىمٔفػػّا ِلّػػي ٝالمّت.ٖرػػاء 
 
ا مػػغًٍال  ا ىمؾػػِػ
ث
هػػيِبػػع هللا مػػن هاٖػػغن الؾػػرن  ورا

 
 ال
بٝػػػان مؾػػػرٍها وٚػػػك ِلّػػػي مػػػا شػػػعث.وًوا يلػػػب ِبػػػع هللا مػػػن 
 
طػػػغ الوٙػػػٍد  اال
 
ان ِا
ي ِلػُ بػن 
 
 معح شاؿ المفاٝٞ)ا
 
بػُالغًبّة لّفجػي بٌا المعٚات ُٝ ِٙػا

 
يالػب(  ا

ثػػػمومػػػا ان وّٖػػػٞ الػزػػػٞ ذلػػػٛ  الفػػػاب. إلهٙػػػاذ
 
ِبػػػع هللا ٚػػػػاءن المػػػعح شجػػػَ ثّػػػاَٖ  ا
 .(0)الفاب
النٖػُ البلػػعان الّػبّػة 
 
بٙػػٍ، الؾػصػ الٙػػادر ِلػػَ  اإلِمػان إلػػًَوػػاؾ دال ػٞ  ا

شربةزلوا هػ، ما الفٗاء ما زالت مٍزٍدن ُٖٗ ممػ ِلَ ؿبّٞ الٗػض 
 
مّلٙة ٖػُ  اال

ِوػػػاؽ
 
يٗػػػاؿ ا
 
و مدبجػػػة ٖػػػُ لٗػػػا ػٌٗم مػػػن ازػػػٞ الّا  اال
 
شربػػػةوًوػػػاؾ ج.ا

 
المػػػّٔػن  اال

ؿػػػػوانالّمػ والؾػػػػن اللبوّػػػة لًٗػػػػٞ الجػػػػُ ؿػػػًٙت وٚػػػػت ثبػػػػعِٞ  إليالػػػػةالصمػػػػاء 
 
 اال

هػػػػشةِمػػػػ الًٗٞ.وًوػػػاؾ زِػػػارن  إليالػػػةمصٍٍٗػػػة ٖػػػُ شرػػػاب 
 
)ٚارن ذلػػػٛ بؼِػػػارن اال

هػػػشةالمّابع( 
 
والد ٖا
 
هػػػشةِوػػان بالٙػػاًػن  ا
 
ولّػػاء وا
 
المػػالصّن ٝوػػػِس الؾػػّعن  اال
م ٝلٌػػا  إبػػػاًّمي وهػػػِس الؾػػّع زِوب وهػػػِس الؾػػّع البعو دلػػةالعؿػػٍُٚ وّٓػػًػ

 
 ا

ًػػٞالٍؿػػا ٞ الّعِػػعن الجػػُ ِجظّلٌػػا  إلػػَثفػػّػ 
 
المػػػِن بصدػػا ِػػن الفػػٗاء وٚع ِفػػع  ا
مػػػػػػاٝنالػػػػػػباد البّّػػػػػػعن لؼِػػػػػػارن  إلػػػػػػَالمػهػػػػػػَ رشػػػػػػالٌم 

 
المٙعؿػػػػػػة ٝالصرػػػػػػاز يلبػػػػػػا  اال
 الؾػػٜان ٖػػُ ٚػػػ، ممػػػ الؿػػّما .(5)للفػػٗاء
 
قػػظاصوِلرػػا

 
ج ّٓػػػ المجّلمػػّن ٖػػُ ِػػا  اال
مػػػاض
 
مػػػاضوؿػػا ٞ ؿػػصػِة ٌٖم ِّػػالرٍن  إلػػَ اال

 
ػػا بٍهػػُ ًّٚػػة  ا الّّػػٍن واشمػاًر
شمػػمػن اللصػم 
 
ِوػػاالوػػُ ِلػَ الّػّن لٜػػُ ِلٙػى ذلػٛ االشمػار وًػػغا ًػٍ الؾػبب  اال

 
 ا
ُٖ ارثعاء المػِن بالصمبة ٖػُ الٜػدّػػ مػن البلػعان الّػبّػة مابػؽ شمػاء ٖالّاٚػة 
ًػػػممػػػن  بػػػّن المػػػػض والػػػعواء ثّػػػع ٖػػػُ هَػػػػ الرماِػػػات
 
ؿػػػباب ا
 
 إلػػػَالجػػػُ ثػػػ دي  اال

طػػوِمٜػػن ان هؾجفػٌع بمدػػاؿ .(5)الفػٗاء
 
ًٚػػارِػػن بٙػاء المّجٙػػعات الؾػصػِة ٖػػُ  ا

 
 اال

 مة ِادن إلػَ يلػب الفػٗاءالّػبّة 
 
هػشة اال
 
واطػػ و.(9)ُٖٗ الّػاؽ ثٌعؼ زِارن ا

 
ٖػُ ا
الٙػػػن الّفػػػِن ٌٍػػػ ٖػػُ بلػػعن ؿػػٍرِة ها ّػػة ثػػّؽ مػػن الماِؼ ِصلػػب اللبن ّٚػػٞ ان 

مػػاضوُ المّرػؼات وِفػػُٗ لبوػي ِمػػ
 
و الػعًن. اال

 
وُٖ لػػّٕ ِػػا  ِػػن يػِػ٘ الفػػػب ا

ثرػػٍؿ ٝػػاًن ٝوػػعي ٖػػُ مصاَٖػػات لبوػػان وؿػػٍرِة مّلوػػا اهػػي ٚػػادر ِلػػَ قػػٗاء  0077

 .500( قاًّن الّٙٞ ُٖ المرجمُ الّػاُٚ ص0                                                 
 .90-91( ٝماؿ الًب الممػي ص5
بٍ ز5ِ
 
شمع ا
 
 .051( ص0ع ًٍامـ ٝػجاب الٔمن الغًبُ ًامـ)( ا
 .210( قاًّن الّٙٞ ُٖ المرجمُ الّػاُٚ ص9
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مػاض
 
الواس وُٖ ٝٞ بلعن شٞ ٌّٖا ثًّٞ هَا  الصّػان الٍّمّػة  وإِمانهللا  بإذن اال

مػػػاالٜاًن  إٚامػػػةمٜػػػان  إلػػػَوثػػػػؾ الرمّػػػُ بّػػػٍثٌم ومفػػػآلٌم وثٍزٌػػػٍا 
 
و  ا
 
للفػػػٗاء ا
س بػػي مػػن شػػاالت الفػػٗاء ثمػػت 
 
مفػػاًعن ذلػػٛ الّػػػض المػػعًـ وّٚٞ ان ِػػعدا ال بػػا
وِجصػػػعث ٖػِػػػؼر ِػػػن ِػػػادن ؿػػػٜان ؿػػػٍرِا المصػػػعخّن شػػػٍؿ زِػػػارن .(0)بفػػػٜٞ مػػػعًـ
هػػػشة
 
ا اال قػػًٌػ
 
هػػػِس الوبػػُ ًػػارون الػػغي ِٙػػُ ِلػػَ زبػػٞ ًٍر)ِٜػػار شالّػػا( وِػػؼور  وا

ٍن للوبػػُ  وهّػػػؼ اهػػي زػػػت .(5)ًػػارون ان ِفػػُٗ مػهػػاًمالصرػػاج ًػػغا الٙبػػػ وِجوػػِػ
بػػػّنالّػػػادن لػػػع، بّػػػن ٚبا ػػػٞ الوّػػػٞ 
 
 ان ثٙػػػٍ  الّػػػا ات باٚجوػػػاء بٙػػػػن مٙعؿػػػة اال
وٚات 
 
زماتثصجٌٗ بٌا ُٖ ا
 
ػّم  ٖإذاالّامة. اال و اهجفػ وباء ٚػا  ِز

 
شلت بالٙبّلة قعن ا
المٌاًػػغى البٙػػػات لجصمػػٞ ِػػن الٙػِػػة  إشػػع،الٙبّلػػة باطجّػػار 

ث
ثُ ا
 
هؾػػاء .ِوػػع ذلػػٛ ثػػا
 الفػاي  إلػَالٙػِة بالبٙػن المٙعؿة ّٖؾٙوٌا بّن بٍّت الٙػِة خم ِعّٖوٌا ِبػػ الوٌػػ 

طػػػ
 
وًػػغا يٙػػؽ ال .(5)شّػػح ثجػػػؾ هٌبػػا للٍشػػٍش الوػػارِة شاملػػة الممػػا ب والػزاِػػا اال
ُ الّعِػػػػع مػػػػػن الصوػػػػػارات ن يٙػػػػػؽ البػػػػعِٞ الصّػػػػػٍاهُ الفػػػػا ُ ٖػػػػػِظجلػػػػٕ ٝػدّػػػػػػا ِػػػػ
ّّٗػػػة ّٚػػػامٌم بًٙػػػٍس ثًٌّػِػػػة وِجصػػػعث ٖػِػػػؼر ِػػػن ِػػػػب موًٙػػػة مػػػالٙعِمة.  اب ٝو
وب ػةللٙواء ِلػَ 
 
 وًٍ ٍِٙلػٍن ان المٙمػٍد مػن ًػغى الًٙػٍس ًػٍ ثظلػّك الوػاس اال
ٝاهػػػت الٙبّلػػػة ثّػػػاهُ مػػػن وبػػػاء الٜػػػٍلّػا ِلػػػَ ؿػػػبّٞ  ٖإذامػػػن الفػػػػ الػػػغي ِجٌػػػعدًم.

هٗؾػػػػػػػٜمالمداؿ ٖػػػػػػػان الفػػػػػػػّض ِٙػػػػػػػٕ وؿػػػػػػػى طّمجػػػػػػػي وٌِجػػػػػػػٕ ٚا ا:اٖجػػػػػػػعوا 
 
ٌِػػػػػػػا ا
 
 ا

هٗؾٜمالواس اٖجعوا 
 
ا قػًػِن ".ا ؿػن قػان وثوػصُ بٌػا خػم ثفػًًػ

 
طغ ٝٞ ا
 
ِوع غ ثا
ؿٗٞثّلٌٙما 
 
والظّمة  ا
 
ما ِلَ ِمٍدِن  ا
 
ِواءالظّمة.خم ِمػ  ا
 
ؿػن ا
 
زمّّا بّن  اال

ماقػػػػػػًػي الوػػػػػػػصّة.
 
بوػػػػػػػاء ا
 
المػػػػػػػٔار الػػػػػػػغِن ال ِٙػػػػػػػعرون ِلػػػػػػػَ المفػػػػػػػُ ّٖصملٌم  اال
بػػػٍاًم
 
شّػػػان.وُٖ ٝػدّػػػػ مػػػن ا

 
ٖػػػػادِمػػػػ  اال
 
ؿػػػػن ا
 
ٝػدػػػػ اال
 
لفػػػان مػػػن مػػػػن بػػػّن زؼ ػػػُ ا ا
رواحالػػعامّّن اِجٙػػادا مػػوٌم ان قػػًػي الصّػػة لٌمػػا الٙػػعرن ِلػػَ يػػػد 
 
و  اال
 
الفػػػِػن ا
يػػػػد الرػػػن الػػػغي ِمٜػػػن ان ِػػػ ذي الٙبّلػػػة وًم ِؾػػػجّّوٍن بمدػػػٞ ًػػػغا الّػػػاج ٖػػػُ 

ِوامٍاؿم الٙصى 
 
ِفػابِوعما ثغبٞ  ا
 
مًارالماقػّة بؾػبب ٚلػة  وثمػٍت اال

 
.وثّػع اال

ًغى ؿػػبة:"اؿ ًػػ الء الّػػػب ٖػػُ ًػػغى المو والصٍّان مّػػا.وٍِٙلإلهؾػػانالوػػصّة ٖعِػػة 

ؿًٍرن والمّوَ ص0                                                 
 
 .50( الؾٍاح اال
 .575( ٖػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص5
 .917( الؾٍاح لٔؼ ِفجار ص5
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ٖعِجوا لوا ولمٍاقّوا".وِوعما ؿ لٍا ِن الٍؿّلة الجُ ث خػ بٌا ًغى الًٍٙس مدٞ ًغا 
خّػ المرػػػعي 
 
زابٍاالجػػػا
 
و  ا

 
و الٙصػػػى ا
 
ِػػػاان الوػػػصّة ثٙابػػػٞ الٜارخػػػة وثٙاثلٌا.ٖالٍبػػػاء ا
 
 ا

مامٌػػػابٍلػػػٌٗا رِصػػػا ثٌػػػب ِلػػػَ الؾػػػٌٍؿ وثصمػػػع  إلٌّػػػاٝاهػػػت الٜارخػػػة ِوَػػػػ 
 
ٝػػػٞ مػػػا  ا
ؿػػػعثمػػػادٖي شجػػػَ ثٙابػػػٞ الوػػػصّة الجػػػُ ثّجػػػػض يػٌِٙػػػا 
 
الػابن ِوع ػػػغ ِوفػػػب  ٝاال
خػىلػاع مػِػ بّوٌما ٌِٙػ ِلَ 
 
و الٙصػى وِػزػُ  ا
 
درازػيالٍباء ا
 
مظػغوال بّوما ثَػٞ  ا
وِجصػػعث الؾػػّػ اوؿػػجن ًوػػػي  الِػػارد ٖػػُ .(0)الوػػصّة الموجمػػػن مؾػػًّػن ِلػػَ الصٙػػٞ
ػاثػػي اهػػي ِوػػعما مػػػ بربػػاؿ البظجّا ثٍزٌػػت إلّػػي بّػػن  0391رِػػة ٖػػُ إِػػػان ِػػا  مٝغ
يٗاؿ
 
بوػاءوِوعما مػػض اشػع .(5)الوؾٍن ويلبن موي ثّاوِغ ثؾاِعًن ِلَ إهراب اال

 
 ا
دمحم ثُٙ طان قّض ٚبا ٞ البظجّارِة ِجصعث الِارد ِن يٙؽ هٗغى شّٜمان مؾلمان 
من ازٞ قػٗاء المػبُ ٖٙع زػػ، ٓؾػٞ المػبُ بّمػّػ البًّض وهبّػغ قػّػازي وماء 

ة ٝػجبهّٙت  ِات الٙػان ّٖي وٚر
ث
 .(5)ِلٌّا بالصبػ بّن ا

 .597-592( ٖػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص0                                                 
لػػػػػػػػػَ هّوػػػػػػػػػٍى( هػػػػػػػػػٍرا ٝػػػػػػػػػٍبُ 5 ػػػػػػػػػق اإ مٍن للجػزمػػػػػػػػػة  ثػ الطِػ

 
زمة:ؿلؾػػػػػػػػػٞ دمحم الّاهُ )بٔػػػػػػػػػعاد:دار المػػػػػػػػػا

 .090( ص0003والوفػ 
 .029( الممعر هٗؾي ص5
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ُٖ الٌوع هّػؼ ِن بٙػاء بّػن ممارؿػات الًػب الؾػصػي ؿػٍاء ٖػُ الّمػٍر 
ن هؾجفٌع بمداؿ زّػع ثػم اؿػجّػاض زػؼء موػي ؿػابٙا 

 
و الصعِدة وِمٜن ا
 
الٍؿًّة ا

ت ِػػػػػػن ٖاِلّػػػػػػة الل لػػػػػػ  ٖػػػػػػُ الّػػػػػػاج ٖػػػػػػُ الٌوػػػػػػع الٙعِمػػػػػػة الػػػػػػغي اؿػػػػػػجمػ شجػػػػػػَ ٖجػػػػػػػا
يبػػاء الّمػٍر الٍؿػػًَ ٖػُ الٌوػػع ٝػاهٍا مػػا ِؼالػٍن ِجصػػعخٍن 

 
طػن ٌٖوػاؾ ِػػعد مػن ا
 
مجا

ٍٝػوثا   طػػػ ِػػعَِ ؿػػ
 
ِػػن ٍٖا ػػع الل لػػ  الّازّػػة وموٌم يبّػػب قػػٌّػ ِػػعَِ ٝاراٝػػا وا
اللػػػغان ٍِلػػػّان اؿػػػجظعا  الل لػػػ  ٖػػػُ الّاج.وٚػػػع ٝػجػػػب يبّػػػب مػػػن ٝفػػػمّػ ِػػػعَِ 

اهجٍ زػػػاء ّٖػػػي:"إن الل لػػػ  ِفػػػُٗ   اؿػػػماى رازاهّٜػػػ0591هاراًػػػاري بصدػػػا شػػػٍالُ ِػػػا  
الٍّّن وًػػٍ ثػِػػاؽ ّٖػػاؿ ٖػػُ شالػػة الجؾمم وِفػػُٗ مػػن الؾػػٞ الػوئي ٝمػػا ِػػػ من 
اب ٝاثازارثّؾػػازارا إن الل لػػ  ِفػػُٗ مػػػن جػػالمػػصة وِمػػوس الٙػػٍن للرؾػػم".وورد ٖػػػُ ٝػ

بالؾػػػػػة وِؼِٞ وًػػػػػن الفػػػػػّظٍطة.وِػد ٖػػػػػُ ٝػجػػػػػاب 
 
الؾػػػػػم ومػػػػػن المػػػػػػض وًِػػػػػػد اال
للي الٙمػي ِرّٞ موػي الجػِػاؽ هػع ًػقاٝارِا إن الل ل  ولع م
 
ٍع الٙمػ وان ا ن دم
ٍع الػشّػػػ٘ الفػػػاُٖ  الٌوػػػعوس ٖػػػُ الّمػػػػ .(0)ٝػػػٞ الؾػػػمٍ  الن الٙمػػػػ ًػػػٍ ِوبػػػ
 
وِلرػػػا
مػاض
 
 .(5)الصعِح إلَ اؿجظعا  مؾصٍؽ الل ل  ُٖ المعاوان من الّلٞ واال

لٌػػػةٖػػػُ المػػػّن ٝػػػػان يٙػػػؽ زِػػػارن مّابػػػػع  
ث
مػػػا ِػػػػؼاؿ مؾػػػجمػا شجػػػَ الٙػػػػػن  اال
ا الٙومػلّة الّفػِن ٖٙ ّػةع زاء ُٖ هفػن ّٓػ دورِة ثمػعًر مّٝػ

 
ٖػُ ًٍهػْ  الّامػة اال

ٍٝهػػػػْ ٖػػػػُ مٙالػػػػة ثصػػػػت ِوٍان:"مًالّػػػػة للمػػػػصاٖة ٖػػػػُ بػػػػػ المػػػػّن" ومما زػػػػاء ٖػػػػُ 
هٗلػػػػػػٍهؼاٖجٜػػػػػػت الصمػػػػػػبة والجٌػػػػػػاب الؾػػػػػػصاِا  0021المٙالػػػػػػة:"ُٖٗ ربّػػػػػػُ ؿػػػػػػوة 

 
 واال
ِلػػػػَ مٍازٌػػػػة بالموًٙة)ًٍبّػػػػي( ولم ثٜػػػػن الػػػػعوا ػ المػػػػصّة الّامػػػػة ثمجلػػػػٛ الٙػػػػعرن 
لػّبالٍهُ.ولم ِرع الٗاشػٍن الػغِن 
 
ٖػػادا ا
 
مػن ِػا اثٌم بػالمػض مػن ِجٍزٌػٍن  ا
ٖٜار.وشّح ان إلّي
 
مػامٌمالظػاّٖػة لػم ثٜػن ٚػع اهػعخػت بّع ٖاهػي لػم ِٜػن  اال

 
طّػار  ا

لٌة إلَالجٍزي  إال
ث
ّٚػادن الصػؼب  إدراؾٍٝ( مػن ازػٞ المػاء المٙػعس.ومُ -)ماًؾّناال
 الٗػِ٘ الًبُ الّمػٞ ِلػَ المصلّة لٌغا الٍهُ ٖٙع ق

 
ٜٞ ٖػِ٘ يبُ ُٖ الصاؿ.وبعا
 
 
يبػػػػػػػاءطًّن.بػػػػػػعا
 
ؿػػػػػػػبابِفػػػػػػػػشٍن  اال
 
وب ػػػػػػػةالّلمّػػػػػػة الهجفػػػػػػػار  اال

 
ٖػػػػػػػُ االثرػػػػػػػاى  اال

وؿ
 
وؿالّاج للمػهَ ُٖ االثراى الداهُ...ُٖ الٍّ   وبعؤوا بجٙعِم اال

 
 بّع ولٍؿ اال
ٝػدػػػالٗػِػ٘ الًبػُ ٝػػان مػا ِػػؼاؿ ًوػاؾ 
 
البظػٍر ِوػػع ِفػّلٍن ِّػػعان  إهؾػػانمػن ما ػة  ا

 .030( الّاد لٍر ورمٍز ص0                                                 
 .015( الممعر هٗؾي ص5
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الّػػعد ٖػػُ الّػػٍ  الدػػاهُ إلػػَ الؾػػجّن وُٖ الّػػٍ  الدالػػح إلػػَ خاخػػة  الوػػػِس.وثواٚك
ي ٖػػػػد ِفػػػّٞ البظػػػٍر ِوػػػع الوػػػػِس"
 
وبمػػػػؼ .(0)ِفػػػػ وُٖ الّػػػٍ  الػابػػػُ لػػػم ًوػػػاؾ ا

ػػػ شػػٍؿ ِػػؼوؼ الؾػػػٜان ٖػػُ الوٌاِػػة ِػػن ممارؿػػة ًػػغا الًٙػػؽ ٖػػػان  الوَػػػ ِػػن مػػا ٝذ
ُٖ المّن ٝاهػت مػا ثػؼاؿ ؿػارِة المّٗػٍؿ ِلػَ المٙالة ثٍهس ان االِجٙادات الٙعِمة 
لٌػػػةوُٖ الجبػػػت ٝػػػان الامػػػا ًػػػٍ الٍؿػػػّى بػػػّن هًػػػاؽ زّػػػع.

ث
ػػػان الامػػػات  اال والوػػػاس ٝو
رواحِمارؿٍن المعاوان والجوبٍء ويػد مظجلٕ هػوب 
 
طػن  اال

 
الفػػِػن ٖالبٍذِة المجػا

طغتًواؾ 
 
رواحث من بٍزٍد  ا
 
وٚع ٝػجب اشع المجظممّن ِن ًػغا مػا ِلُ:"ٝػٞ  اال

ي 
 
و طارزي ِجٌم ٌّٖا قًّان ما وال ِؾجًُّ اشع ان ِصعد ا

 
رزِة ثُٙ داطٞ البّت ا

قًّان ّٖٞ ًغا ؿٍ، الاما الن ٝٞ قُء مٜػجٍب ُٖ ٝػجبػي؛وال اشػع ِملػٛ الٙػعرن 
 .(5)الفًّان الفػِػ ؿٍ، ًغا الاما هٗؾي..." إطػاجَ ِل
ّة الصع  ِدػػة بٞ لػػم ثٙجمػػػ االِجٙػػادات بػػالّاج االِرػػازي ٖػػُ الػػعوؿ الفػػٚػ
ػػاهرػػع  خاًر
 
وربّػػةٖػػُ الػػعوؿ  ا
 
ِوػػا اال
 
.ٖاالِجٙاد بػػعور الؾػػصػ ٝمؾػػبب للمػػػض مٍزػػٍد ا
وربا 
 
ٌٍػ ُٖ اهٜلجػا واًِالّػا الّعِػع مػن اإلقػارات ِػن  ٖظاؿ الّمٍر الٍؿًَُٖ ا

ِػػػعا ٌم 
 
ػػػاهٍا ِمػػػوٍّن همػػػاذج ال ؿػػػٍد ٝو
 
ول ػػػٛ الؾػػػصػن الػػػغِن ِمارؿػػػٍن الؾػػػصػ اال
 
ا

ٚػِبػػا مػػن الوػػار زػػعا لٜػػُ ِػػغوبٍا بػػبىء ّٖٗٙػػع  بالفػػمُ خػػم ِّلٍٙهٌػػا ٖػػُ المٍٚػػع لػػّؽ
يػػاٌٖم وال ِؾػجًٍّّن الوػٍ  وببىء 
 
ً الء الممدلٍن بالفمُ الغا ب ثصٜمٌػم ٖػُ ا

قػػٜاؿ الفػػمّّة ٖػػُ 
 
و دبػػابّؽ ٖػػُ اال
 
بػػػا ا
 
ِمػهػػٍن وٌِؼلػػٍن خػػم ِمٍثٍن.ولػػٍ ٓػؿػػت ا
ٝػدػػػػ إِامػػػا
 
وزػػػاع مبػشػػػة وِٜػػػٍن المػػػٍت ا
 
وٚػػػات مصػػػعدن ثمػػػبس اال
 
.وطػػػاؿ ِمػػػػ (5)ا
 ( ُٖ إشع، مؾػشّاثي الوك الجالُ:0757-0211ٌوة ٝػجب ثٍماس ملجٍن)الو

ت الٙلب الفمُّ باإلبػ الؾصػِة؟
 
 ًّٜات:ًٞ ما
 ؿجارلّن:ّٖلت ًغا ًّٜات.
 ًّٜات:الم ثل٘ لٍرن الٗاح وهؾا ي ُٖ الوار بّع؟
الن زمّّا ٌّٖا.
 
 ؿجارلّن:هفٌٍِم ا

دِػػػػػػان: بصػػػػػػح هػػػػػػمن مٍؿػػػػػػٍِة "الٍٜهٍٗقٍّؿػػػػػػّة"  ( وِوػػػػػػْ ثؾػػػػػػّن ثفػػػػػػان 0                                                 
 
ض ال ٖػػػػػػػاس  ثصػِػػػػػػػ:  ثػػػػػػاِر

 .500 ص9( ج5117والجػزمة  دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ دمف٘:)الؾٍاح 
لٌة والعِاهات ص5

ث
ؿػار اال
 
 .552( مٍّٔلّٗؾُٜ ا
 .011( بعج الؾصػ ُٖ ممػ الٙعِمة ص5
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قػٌػ وِمػجك رشّػ٘ ًّٜات:َِّم إذن ِغوب هظاٌِم بعٚة وبىء وِمػهٍن خاخػ
 
ة ا

 .(0)الصّان موٌم
وؿوِجصعث الملٛ االهٜلّؼي زػّمؽ 
 
ػا ٖػُ  اال ِػن الجماخّػٞ الفػمّّة ودوًر
مػاض
 
ِا  ِّلم بّوػٌم ّٝػٕ ِّٙمػٍن الفًّان:" إلَ إٚامجٌاوالجُ ِّؼو  اال

 
ُٖ ًغى اال

و 
 
ؿػػػػماءًم ا
 
لػػػػٍر الفػػػػمُ والملماؿ وبفػػػػٌّا ربمػػػػا ِػػػػغوب الوػػػػاس الػػػػغِن ثصمػػػػٞ ا

رواشٌػػم ِمػػابٍن بمػػػض مػػؼمن..
 
ن ِؾػػصػوا الػزػػاؿ والوؾػػاء وان ِظًٗػػٍا ا
 
.ِمٜوٌم ا

م مػن إن ًػغى  بإذابة الجماخّػٞ مدلمػا ِّٗػٞ ؿّعًم)الفػًّان(ُٖ الٔالػب ّٖلَ الػٓػ
و إهٌػػا لػػن 
 
و ثلػػٛ الًّٙػػة الفػػمّّة ال ثّٗػػٞ قػػّ  ٖػػُ شػػع ذاثٌػػا ا

 
الٍؿػػّلة مػػن الفػػمُ ا

ن ثمػػػؼؽ روح المػػػػِن ٖػػػُ هٗػػػؽ لصَػػػة ذوباهٌػػػا إال إهٌػػػا ؿػػػج
 
ٍٙ  بإهٌاٝػػػي ثؾػػػجًُّ ا

وإِّا ػػػي ّّٖػػػػؽ ؿػػػٍا ٞ زؾػػػعى وثٌؼؿ مّعثػػػي وِظػػػػج ٝػػػٞ ؿػػػا لي وريٍبجػػػي بفػػػٜٞ 
ن ِّػػػٍض زّػػػعا مػػػا ٖٙػػػعى 
 
طػػػػ ال ِؾػػػجًُّ ا
 
مجٍالػػػٞ ًغا مػػػن زاهػػػب ومن زاهػػػب ا

شّاهػػا ِٙػػٍ  ًػػغا العاًّػػة بمػػوُ ثمدػػاؿ لػػٍرثي ثٙجػػػب 
 
بؾػػبب ؿػػٍء الٌوػػم.وإلِّا ي ا
لٞ بصّح ِوجٌُ ٝٞ موٌما ُٖ زمن واش
 
 .(5)ع"ٝػدّػا من اال

 .010( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .015-015( الممعر هٗؾي ص5
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ِػا لم ثٜن الجماخّٞ الفمّّة ًُ الٍشّػعن المؾػجظعمة ٖػُ الؾػصػ بػٞ إن بٙا
اٖلػس اللػك مػن  إذاٖالؾػٜان ٖػُ بػوؿػّا ٍِٙلػٍن اهػي المابؽ مٌمػة ٖػُ ًػغا الراهػب 
ٖوػٞوالٌػػب ٖاهػػي  اإلٖػات
 
مػا ِمٜػػن ِملػي ًػٍ الصمػػٍؿ ِلػَ قػُء ِٜػػٍن ٚػع ؿػػٙى  ا
خوػاءمن مابؾي 
 
الٗػػار وهػػب ذلػٛ الفػُء بٙؾػٍن وِوػٕ ّٖٙػُ اللػك هٗؾػي ٖػِؾػة  ا
لماهّا( ()ُٖ قػماؿMecklenburgوُٖ مّٜلوبػغ).(0)المػض

 
ٓػػز  إنِؾػٍد االِجٙػاد ا
خػمؾمار ُٖ 
 
ي اال وِّجٙػع الٗاشػٍن .(5)الٙػع  ِمػّب لػاشبٌا هٗؾػي بػالّػج  الغي ثجٝػ
ر لوٗؾػي مػن اشػع  ُٖ ٓؾٍٙهّا)ُٖ ٖػهؾا( إن

 
ِعا ػيالػزٞ الظبّح الغي ِػِع ان ِدا
 
 ا

 Mass Of Saintٚػػعاس مّػػّن ِّػػػؼ بٙػػعاس) بإٚامػػةاشػػع الٙؾاوؿػػة  إلػػَِّػػؼي 
Secaire) ( ػػػػػػي اس الٙػػػػػػّعِؽ ؿػػػػػػػّّٜػٚػػػػػػّع ِػػػػػػػعد ٚلّػػػػػػٞ مػػػػػػػن  إال( وًٍ ٚػػػػػػعاس ال ِّٖػ
و مٌرػٍرن شّػح ِوّػ٘ البػٍ   مجٌعمػةٖػُ ٝوّؾػة  إالالٙؾاوؿة وال ِٙا  ًػغا الٙػعاس 
 
ا
وي 
 
وشّػح ثٙبػُ  زماِػات الٔرػػ ٖػُ اللّٞ إلٌّاوثمػؽ الظٗاّٖـ وٚت الٔؾ٘ وثا
ثُ ًوػػاؾ اشػػع الٙؾاوؿػػة  الوػػٗادع البػِػػة ثصػػت مػػغبصٌا
 
اللّػػٞ ومّػػي ٖػػُ المػػعهؽ.وِا

 ٖػػُ 
 
ولػػَ دٚاثٌػػا مّلوػػة الصادِػػة ِفػػػ ِبػػعا
 
ٖجػػان بمػػٗة ِفػػّٙجي وشّن ثػؿػػٞ الؾػػاِة ا
طػػػى إلػػَثػػاون الٙػػعاس ابجػػعاء مػػن 
 
 دٚػػات الؾػػاِة  ا

 
ولػػي بصّػػح ِٗػػػغ موػػي شػػّن ثبػػعا
 
ا
ماثّلن موجمٕ اللّٞ وثٍٙ  الٗجان بمؾاِعثي ُٖ ذلٛ 
 
ػي ٖابػع  ا الٙػبان الغي ِباٝر
ي ال ِجوػػاوؿ الوبّغ ولٜوػػي ِفػػػب بػػعال موػػي بّػػن المػػاء ان ِٜػػٍن اؿػػٍد اللٍن ٝمػػا اهػػ
لّٙػػػػتمػػػػن ب ػػػػػ ؿػػػػب٘ ان 
 
ِامػػػػة  مٌّٖػػػػا زدػػػػة يٗػػػػٞ مػػػػات ٚبػػػػٞ ثّمّػػػػعى خم ِػؿػػػػ ا
رضالملّب ولٜن ِلَ 
 
داءوبٙعمي الّؾػ، وٍِٙ   اال

 
ِمػاؿالٜػدّػ من  با
 
طػػ،  اال
 
 اال
ي مؾػػػّصُ ان 
 
ٜم بّٙػػػة الػػػبدون ان ِمػػػّبي الّمػػػَ والمػػػمم و ِػاًػػػاالجػػػُ ال ِؾػػػجًُّ ا
ماّاثي.ش
 
الفظك الغي ِٙا  الٙعاس هعى ٖاهي ِػغوي قػّ  ٖفػّ  دون ان ِػعرؾ مػا  ا
لابي
 
يباء بٞ ان ا
 
هٗؾٌم اال
 
اهػي ِمػٍت بػبىء  وإدراؾِّرؼون ِّن ٌٖػم ؿػػ مػهػي  ا
ؿػػبابوًوػػاؾ .(5)هجّرػػة ذلػػٛ الٙػػعاس
 
طػػػ،  ا
 
ؿػػباباِمٜػػن ان هّػهػػٌا الجػػُ ثٍهػػس  ا

 
 ا

طػػػ، 
 
وربللمػض موٌػػا اهجٌػػاؾ الجابٍ ٖٙػػع امػػن  ا

 
و  ّػػٍناال

 
ؿػػٍاء ٖػػُ الٙػػػون الٍؿػػًَ ا

خػالصعِدػػة 
 
الّٗػػٞ المصػػػ  بػػالمػض ُٖٗ لػػٍزان ٖػػُ ؿٍِؾػػػا وٚبػػٞ ان ًِٙػػُ رزػػٞ  بػػا

 .003( ٖػِؼر الٔمن الغًبُ ص0                                                 
 .000( الممعر هٗؾي ص5
 .551-557 ص( الممعر هٗؾي5
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قػػػرار إشػػػع،
 
و ٖػػػٍؽ ٚمػػػم الرباؿ ٖاهػػػي ِػػػػدد بّػػػن  اال

 
ٖػػػُ الٔابػػػات ّٓػػػػ المًػوٚػػػة ا
ذ  ٌِػاالّبارات الجُ ثٍٙؿ:"ال ثوِؼ
 
مػهػا ان هًّٙػي".والمػعِ٘ شجػَ لػٍ ًّٚوػا مػا  ا

 
ًم ا

هٗؾػٌمشجَ ال ِرلبػٍا ِلػَ ِّٗلٍن ذلٛ 
 
رواحمٙػت  ا
 
قػرارالجػُ ثصػٞ ٖػُ  اال
 
والجػُ  اال
ر لوٗؾػػػٌا بػػػان ثؾػػػلى ِلػػػٌّم 
 
وب ػػػةٚػػػع ثدػػػا

 
مػػػػاض اال
 
ذ، واال
 
زػػػؼاءوٖػػػُ بّػػػن .(0)واال
 
 ا
ةالؾٍِع ٝاهت ثٍزع ُٖ زٍار ٝٞ  قػرار إشػع،قرػن شارؿػة وًػُ ٖػُ الّػادن  مؼِر

 
 ا
ي قػػظك ِرػػػؤ ِلػػَ ان ِوػػؼع 
 
ػػٍن ولم ِٜػػن ا و الؼِٖؼ
 
ػػة واشػػعن مػػن ثلػػٛ الػػعردار ا وٚر

و 
 
ي هػػػػػػػػر ا
 
ذ،الفػػػػػػػرػن المٙعؿػػػػػػػة الن ا
 
الوٜبػػػػػػػات وثٗفػػػػػػػُ  إلػػػػػػػَبٌػػػػػػػا ٚػػػػػػػع ِػػػػػػػ دي  ا
مػػػاض
 
ة ِػػـ .(5)اال وِّجٙػػع ؿػػٜان بلػػعن دوؿ ٖػػُ بػِجاهّػػا الّلّػػا اهػػي إذا ٚػػا  اشػػع بؾػػٚػ

وربػػُ إذ اهػػي الػػغي ثمٜػػن مػػن 
 
ًمّػػة ٝبّػػػن ٖػػُ الجػػػاث اال
 
يػػا ػ المػػٍّن)وًٍ يّػػػ ذا ا
لػػػػػػػػابُ
 
و لػػػػػػػػٔارى ؿجمػػػػػػػػاب  زلػػػػػػػػب الوػػػػػػػػار للبفػػػػػػػػػ( ٖان ا

 
ت بّوػػػػػػػػي ا الجػػػػػػػػُ ؿػػػػػػػػٚػ
بالفػػلٞ.وٍِٙلٍن ٖػػُ بلػػعن ؿػػان دوهػػان اهػػػي إذا لمػػؽ بّػػن المػػبّة لػػٔار المػػػٍّن 
هٌػػػػم ؿّمػػػػابٍن بدالّػػػػٞ وٚػػػػػوح ٖػػػػُ الٍزػػػػي 
 
ي ا
 
ٖػػػػإهٌم ؿّمػػػػابٍن بوػػػػار ؿػػػػان لػػػػٍران ا
طػػػ، مػػن الرؾػػم
 
يػػػاؼ وموػػاي٘ ا
 
عٍِن المصػػعخٍن ان الروّػػات وِّجٙػػع االِػلوػػ.(5)واال
وًوػػػاؾ بّػػػن الممارؿػػػات ذات الًػػػابُ .(9)ِؾػػػمَ اؿػػػاهُ ٖػػػُ إشػػػعاث مػػػػضِؾػػػببن 
ورباالؾصػي ِمٜن ان هفاًعًا ُٖ 
 
ٖظاؿ الٙػون ثؾاِع ُٖ اِجٙادًم ِلَ الفٗاء. ا
ؿػػػٍارالٍؿػػػًَ ٝػػػان الؾػػػٜان ِٙعؿػػػٍن 
 
المػػػعن ثٙعِؾػػػا قػػػّا ػِا ٓػهػػػي الػػػعٖاع هػػػع  ا
وربّػػّنهّػػػؼ ان و.(2)الفػػًّان والمػػػض والمػػٍت
 
 ؽ الٜوػػا إلػػَٝػدّػػػا مػػا ِػػغًبٍن  اال
اهػػت الوؾػػاء ٖػػُ الؾػػاب٘ ٖػػُ بػػارِؽ ومػػّان وبػػػلّن ِوػػغرن الوػػغور .(7)يلبػػا للفػػٗاء ٝو

ػػة ٝػػُ ثؾػػٌٞ لٌػػن الػػٍالدن بػػٞ اِجٙػػع الػػبّن ان .(1)وِٙمػػن باؿػػجًّاؼ الّػػغراء المباٝر
خوػاءالّغراء لٌا ٚعرن ِلَ قػٗاء المػهػَ شجػَ 
 
 رواِػة ِػن اشػع مفػاًّػ  إذالصلػم  ا
 
هٙػػا

ؿاٚٗة
 
ؽالػوس  اال رخٍٝذ
 
مٍؿػٍٜ ِػا   إلػَمٜػارٍِس مػٍرزا ثفػّت الغي زػاء وًػٍ  اال
ػػان ًػػغا 0551 ؿػػٕٙ  ٝو
 
طػػغ ٚؾػػًا مػػن الػاشػػة ِوػػع ملجٙػػَ هٌػػػ  اال

 
مػِوػػا ٖجٍٚػػٕ لّا

 .509( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .905ي ص( الممعر هٗؾ5
لٞ الوار ص5
 
ؿايّػ ُٖ ا
 
 .007( ٖػِؼر ا
 .531( ٖػِؼر الٍٗلٜلٍر ُٖ الٌّع الٙعِم ص9
 .31؛الّاد المٙعس والّادي ص93( الّاد لٍر ورمٍز ص2
 .90( ٝماؿ الًب الممػي ص7
دِان ص1
 
ٍّٝت مٙارهة اال  .51( ب
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، ثفػػّت المػػػِن والػػعن 
 
ي مػػػِم  اإللػػيٍٝؿػػجػوما مػػُ هٌػػػ الٍٗلٔا.وبّومػػا ًػػٍ هػػا م را

 
ا
ّٖلّبػػػػػػػػٍس  الّػػػػػػػػغراء ٖػػػػػػػػُ شلمػػػػػػػػي وًػػػػػػػػُ ثصمػػػػػػػػٞ يٗػػػػػػػػٞ البفػػػػػػػػارن ومٌّا الػؿػػػػػػػػٍؿ 

 .(0)ؽ اِباثٍّس ٓاهٔػؿُٜ وُٖ ثلٛ اللصَة هاؿ ثفّت هّمة الفٗاءِملُ والٙعِ
ولَُٖ روؿّا ٝان الٗاشٍن الػوس شجَ ٚبّٞ الصػب الّالمّة 
 
 ِمارؿػٍن اال
و الٜػػٍلّػا  الًػػاٍِنيٙؾػػا ٓػِبػػا ِػِػػعون بػػي الصٗػػاظ ِلػػَ ٚػػػِجٌم مػػن وبػػاء 
 
ثٙػػٍ   إذا
ّن ؿػػػػػا الوؾػػػػاء بازجّػػػػاز الٙػِػػػػة وًػػػػن ِؾػػػػجعِ الوؾػػػػٍن الّرػػػػا ؼ ٖػػػػُ موجمػػػػٕ اللّػػػػٞ
طػِػػػات
 
مػػػػشجػػػَ ال ِّػػػػؼ الػزػػػاؿ قػػػّ  ِػػػن  اال

 
 وِجم اطجّػػػار ثؾػػػُ ٖجّػػػات ِػػػغار، اال
ن مابؾػػٌن زمٌّّا مػػا ِػػعا وخػػاث  رامػػٞ وِ طػػغن إلػػَ طػػارج الٙػِػػة وًواؾ ِوػػِؼ
 
ا

رامػٞ رؤوؿػٌن 
 
ٝػجػاٌٖن وثًٔػُ اال
 
ن ِلػَ ا الٙمّك الجصجاهُ وثػؿٞ الّغار، قًٍّر
رامػػػٞ إ
 
طػ، وثمؾػػػٛ بفػػاؿ ابػػّن خم ِػػػبًن إشػػع، اال

 
رملػػة ا
 
لػػَ مصػػػاث ثؾػػصبي ا
الّػػغار، الجؾػػُ بالموازٞ بّومػػا ثٙػػبن بّٙػػة الوؾػػٍن ِلػػَ مػػٍاد مظجلٗػػة ذات مٌَػػػ 
مظّػػػػٕ هػػػػموٌا زمػػػػازم لصٍّاهػػػػات خم ِؾػػػػّػ الرمّػػػػُ شػػػػٍؿ الٙػِػػػػة وًن ٍِلػػػػٍلن 
ػغلٛ لموػػُ  رض الٍِٙػة مػن الٌٍَر ٝو
 
رواح اال
 
طػعودا لجػػجمٜن ا
 
وِمػػطن خم ِصػػخن ا
 ثؾػػظّػ( ٝػػان ؿػػٜان الٙػػػ، ِصػػاولٍن البّوػػاء)روؿػػّا روؿّابّاوٖػػُ .(5)ولػػٍؿ الفػػػ

مّن( 
 
الٙػػػٍ، الظًػػػػن الٜاموػػػة ٖػػػُ الجٍا م)اِجٙػػػع ٝػدّػػػػ مػػػن الفػػػٍّب بظًػػػٍرن الجػػػٍا
وب ػػةلصماِػػة الٙػِػػة وؿػػٜاهٌا وشٍّاهاثٌػػا وشٍٙلٌػػا مػػن طًػػػ الػزاِػػا المصعٚػػة مدػػٞ 
 
 اال

مػاضوالبػد 
 
ٍن المّعِة.ّٖوعما ٝاهت البلّة ثٙجػب من شعود ال واال ٙػِة ٝػاهٍا ِؾػِػ
ٍن ّٖػػػي  إلػػػَ ان الجػػػػٍا م ِفػػػاٝر دِػػػة يٙػػػؽ الصػاخػػػة.ٝو
 
طػػػغ  إذثا

 
طػػػٍانِا
 
مػػػػان  اال
 
الجٍا

مّن
 
طػػػػغان  الدػػػػٍرِن الجٍا
 
ٍع مػػػػن قػػػػػرػن  إلػػػػَ باإلهػػػػػاٖةوِا ذلػػػػٛ المصػػػػػػاث الممػػػػو

مّػػة خػػم ِصػخػػان الٙ
 
هٌػػا قػػرػن ثٍا
 
ي ٝا
 
ػِػػة لػػّا خػػاث مػػػات وِػؿػػمان مؼدوزػػة الرػػغع ا
خواءًػػا
 
( ٖػػُ Bercheؼ ان الٗاشػػّن ؿػػابٙا ٖػػُ موًٙػػة بّػػػش)وهّػػػ .(5)شلٙػػة ؿػػصػِة ا
 إهمػػا ِٙاؿػٍن ٝػدّػػػا مػن الٗػػؼع بؾػبب اِجٙػادًم ان اؿػػجمػار الٙػُء لمػػعن يٍِلػة ٖػهؾػا

و ثوٗمػػٞ مػػن الظًػػاؼ الػػغي ثجّلػػ٘ بػػي شؾػػب 
 
 مػػن ان مّػػعن المػػػِن ثٗلػػت ا
 
ِوفػػا
م وبالجػػالُ ثؾػػٙى  ؿػػٗٞ لغا ٖػػإهٌم إلػػَثّبًّػ
 
اشػػع ممارؿػػُ الجًبّػػب  إلػػَ ِلر ػػٍن ا

لٌة والعِاهات ص0                                                 
ث
ؿػار اال
 
 .905( مٍّٔلّٗؾُٜ ا
ؿايّػ ج5
 
لظٍري مّرم اال
 
 .005 ص5( ا
ؿايّػ ص5
 
 .001( البّعِٞ ؿصػ اال
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ِػػػاض إلػػَثّلٌّٙػػا ٖػػُ مٜاهٌػػا المػػصّس.وبمرػد ان ِؾػػجمُ الًبّػػب  إلِػػادن
 
المػػػض  ا
طغ بالجلٍي بّوٕ لُٜ ثوٗمٞ مّعثي ًٍ 
 
هٗؾي ِن طًاٌٖػا.وشّن ِػجم ذلػٛ شجَ ِا
لػػلُمٍهػػٌّا  إلػػَع ٖػػُ الّمػػٞ ِلػػَ ردًػػا ِفػػػ 

 
مػػن زعِػػع.وٍِٙ  لػػغلٛ بمؼِػػع مػػن  اال
ػػات خواء ذلػػٛ الّوّٗػػة  الصٝػ
 
ٍ وا ر ثػػعرِرُ بالػاشػػة والٌػػعوء ٝلػػي ِػػعاطٞ المػػػِن قػػّ

زػوالؾّٜوة 
 
خػار بٙاِػا وِمٜػن ان هلمػؽ .(0)ِن ذلػٛ ٝلػي طمػؽ ٖػاهٜػات ٖٙػى واال

ث
ا

وربػػػا ٖػػُ الٙػػػون الؾابٙةٖٜػػػ الًػػب الؾػػصػي شجػػَ ٖػػػُ 
 
 ٖالّٗلؾػػػٍؼ المدٙٗػػّن ٖػػُ ا
و Baconاالهٜلّؼي بٍّٜن)

 
( ٝػان ِّجٙػع ان ثؼِّػت الؾػاح الػغي ثؾػبب ٖػُ الرػػح ا

ًٞ الظبػػن ِػػون ٖػُ دًوي ِؾاِع ِلَ الج 
 
خوػاء  الرػوح ذاثٌا.وًٍ ٍِٙؿ ان ا
 
 إزػػاء ا
مػٍر ًغى الجرػبة البع من مػاِان بّػن 
 
وؿالٌامػة  اال
 
مػٍر ًػغى  وا
 
ان ِمػوُ الػعًان  اال
ٓػبٌامن ِعد من الّوالػ المظجلٗة لّٞ 
 
ا ا هعًر
 
ًٍ الًصالب والّٗػن الػغي ٌَِػػ  وا
غلٛ الِلَ زمرمة قظك مات ولم ِعٖن بّع مٍثي. هدػَالمؾجصمػلة مػن  ًٍنعٝو

 
 ا

هدػػَطوؼِػػػ 
 
خوػػاءدب ماثػػا  وا
 
ػػب مػػن ًػػغى  ا الػػٍالدن.ولم ِٜػػن ذلػػٛ الػػعًان الدمػػّن المٝػ

ػػػػا ٍِهػػػػُ ٝمػػػػا ِٙػػػػٍؿ ذلػػػػٛ الّٗلؾػػػػٍؼ ِلػػػػَ الرػػػػػح هٗؾػػػػي بػػػػٞ ِلػػػػَ  الّوالػػػػػ وًّٓػ
الؾاح وان ًغا ِصعث شجَ ٖػُ الصػاالت الجػُ ٍِزػع ٌّٖػا الممػاب ٖػُ مٜػان بّّػعا 

خوػاءٝػ لوػا اهػي زعا وال ِّػؼ ِوػي قػُء.ٝغلٛ ِػغ 
 
ًػغى الجرػارب شػاوؿ  إشػع، إزػػاء ا
الػػػػعًن ِػػػػن الؾػػػػاح بػػػػعون ِلػػػػم الممػػػػاب ٖٜاهػػػػت الوجّرػػػػة ان قػػػػّػ  إزالػػػػةالػػػػبّن 

لػػمالمػػػِن ٖػػُ الصػػاؿ بمٍزػػة ِوّٗػػة مػػن 
 
ِّػػعلػػم ثلبػػح ان اطجٗػػت بّػػع ان  اال

 
دًػػن  ا
الٙػػػن الؾػػادس  ٖػػُالؾػػاح مػػن زعِػػع.وِػ، بّٜػػٍن ان ًػػغا االِجٙػػاد ؿػػا ع ٖػػُ ِمػػػى 

ّة مػػػػن اهٜلجػا.ٖٗػػػػُ ؿػػػػٍٗلٛ)ِٖفػػػػػ  زػػػػػح  إذا( مػػػػدا suffolkُ المٙايّػػػػات الفػػػػٚػ
و المورػػٞ ٖاهػػي ِصػػػص ِلػػَ ان ِصػػجٌٗ بالؾػػاح  قػػظك هٗؾػػي
 
بالؾػػّٜن المٍّٖٙػػة ا
طػػػالمّا ٝمػػا ِعًوػػي بالؼِػػت مػػن شػػّن 
 
 إذاٝػػغلٛ شجػػَ ِصٗػػٌ الرػػػح مػػن الجّٙس. ال
ٍٝة بّػع  ٍٝة ُٖ ِعى ٖاهي ِعًن ثلٛ الف و العًن.وٚػع زار بالؼِػت  إطػازٌػادطلت ق
 
ا

يباءرزٞ ما اشع 
 
ٍٝة ٌّٖػا بّومػا ٝػان  اال لّّػض ِلّػي ِػعى الملجٌبػة هجّرػة لػعطٍؿ قػ

ػػػ لػػي الًبّػػب ان ِػػعى مجّٙصػػة ٚػػاؿ لػػي الػزػػٞ:"لم ِٜػػن  جػػي.ٖلما ٝذ ِمػػلس ؿػػّاج مؼِر
هوػػػػُِوبٔػػػػُ ان ِصػػػػعث ذلػػػػٛ 
 
ٍٝة زّػػػػعا بّػػػػع ان  ال طػزجٌػػػػاٚمػػػػت بجؼِّػػػػت الفػػػػ

 
مػػػػن  ا
يّػن رزػٞ بؾػّٜن ٖاهػي  إذا( اهػي Essexُ اِؾٜؽ)ٖالرػح".ٝغلٛ ِّجٙع الٙػوٍِن 

 .050( ٖػِؼر الٔمن الغًبُ ص0                                                 
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ػػػػع ِلّػػػػي  مػػػػن ازػػػػٞ قػػػػٗا ي ِرػػػػب ثفػػػػصّم الؾػػػػّٜن ووهػػػػٌّا ِلػػػػَ الؾػػػػػِػ الػػػػغي ِٚػ
ٖارِا بػان ثٔمػؽ ًّٚػة مػن الجّػٞ ٖػُ الفػصم خػم ثػػبى االمػِن.وِومس الواس ُٖ ب
سشػػػػع  إلػػػَ
 
 إلػػػػَالػػػػغي ثؾػػػػبب ٖػػػُ الرػػػػػح مػػػُ مػاِػػػػان ان ِجرػػػػي الراهػػػب الصػػػػاد  الٗػػػا
ِلَ
 
م الرػح بمرػد ان ِرٕ الفصم ِلَ الؾػاح وبالمدٞ ٖػان الوػاس  وؿٍؼ ِلج ا
( ٍِٙلػػٍن اهػػي شػػّن ِرػػػح قػػظك هٗؾػػي ٖاهػػي ِرػػب ِلّػػي ان Harzٖػػُ زبػػاؿ ًػػارز)

و المٙك بالعًن واهػي ِوػّي بّػع ذلػٛ ٖػُ مٜػان زػاؼ باؿػم 
 
بِعًن الؾّٜن ا

 
 اال
ِواواالبن وروح الٙعس وؿٍؼ ِلج م الرػح شّن ِرٕ العًن 
 
من وان الٜػدّػِن .ا

لماهّاالواس ُٖ 
 
ِػون اهػي ِجّػّن ِلػَ المػػء ان ِوػُ الؾػاح الػغي زػشػي ٖػُ مٜػان  ا
رضريب من 
 
ؿاسِلَ  اال
 
 الؾاح بّوما ِومس  ا

 
طػونان الرػح ِلج م شّن ِمعا
ث
 ا
ي ؿػاح 
 
و ا
 
س ا
 
طػػُٖ باٖارِا بػعًن الٗػا
 
بالػع  خػم وهػّي ثصػت يوػٕ البّػت لػوٗؽ  ا
خػػاربٙػػاء  إلػػَػات وٖػػُ الٙػػػن الدػػامن ِفػػػ ًوػػاؾ م قػػ.(0)الٔاِػػة

 
الًػػب الؾػػصػي ٖٙع  ا
ٍِٙؿ:"مػػػا زاؿ زٗػػػن ِّوػػػُ  0100ٝػجػػػب اشػػػع الٙؾاوؿػػػة ٖػػػُ ٝوّؾػػػة بػًِاهّػػػة ِػػػا  
ما ِٙاؿ ِادن اهػي  مؾػصت زٗػن الّػّن بػغهب ًٚػة ؿػٍداء  إذامجٍرما وملجٌبا ٝػدّػا.ٝو
لػػم ِفػػٌّٗا ثماما...وٚبػػٞ الّفػػاء بٙلّػػٞ ٚمػػت بجرػبجٌػػا  إذاٖػػان ذلػػٛ ِّٗػػعًا ٝػدّػػػا 
فػػػػاء بٙلّػػػػٞ وزػػػػعت ان زٗػػػػن ِّوػػػػُ ٚػػػػع ثظلػػػػك مػػػػن الػػػػٍر  ثٙػِبػػػػا بػػػػعون وبّػػػػع الّ
ها ِن .(5)الم"
 
قظاصومدلما ٚػا
 
و ُٖ الدٙاٖات البعا ّػة  ا

 
ؿٍاء ُٖ الصوارات الٜبػ، ا
مػاضلٌم الٙعرن ِلَ قٗاء 
 
ِوػا ٖان مدػٞ ًػغى الجمػٍرات هرػعًا اال

 
وربػا لٜوٌػا  ا
 
ٖػُ ا
وربػا ٖملٍؾ 
 
مػا ِّجٙػع البػًِػاهٍّن ٝاهػت ٝ بػًِاهّػاٝاهت لٗة ٚع ارثبًت بملػٍؾ ا
مػػػاضِفػػٍٗا  الٙػػعرن انلٌػػم 
 
ثمٜػػن  0755بلمؾػػة موٌم ٖٗػػُ موجمػػٕ لػػّٕ ِػػا   اال
وؿقارؿ 
 
واشػعن ٖػُ الٜوّؾػة الملّٜػة ٖػُ ًػٍلُ  بإقػارنمن ان ِفُٗ ما ة مػػِن  اال
( وِبػػعو ان ًػػغى الّملّػػة بلٔػػت الػػغرون ٖػػُ شٜػػم قػػارؿ الدػػاهُ Holy Roodروود)
خواءالغي ِٙاؿ اهي لمؽ 
 
لٕ مػِن.ٝغلٛ ٝان ملػٍؾ ٖجػن شٜمي ما ِٙػب من ما ة  ا

 
ا
مػػٍن  هٗؾػػٌمٖػهؾػػا ِِؼ
 
اؿػػجمعوا  إهٌػػمالٙػػعرن ِلػػَ الفػػٗاء ِػػن يػِػػ٘ اللمػػؽ وِٙػػاؿ  ال

 .009-000( الممعر هٗؾي ص0                                                 
 .257( ؿاٝؼ َِمة بابٞ ص5
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و مػػن الٙػػعِؽ لٍِؽ بّومػػا ملػػٛ المّػػػوٖورّّن(Clovisًػػغى الٙػػعرن مػػن ٝلػػٍٖؽ)
 
 ا
 .(0)ورخٌا ملٍؾ بػًِاهّا من ادوارد المّجػؼ

 
 )هلٍـّؽ(

طػػػون اإلرث المؾػػّصُ ثػزمة:دمحم الٍاٝع )دمفػػ٘:دار 552( ٖػِؼر الٔمػػن الػػغًبُ ص0                                                 
ث
؛رِجفػػارد لػػُ وا
 .29( ص5110لٗصات للعراؿات والوفػ 



416 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



417 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الممادر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



418 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



419 
 

 .الممادر الػػبّة 1
 ابٍ غؾاؼ،غلُ .1

 (.0033همٍص من اوٓارِت )دمف٘:موفٍرات وزارن الدٙاٖة 

شمع،ؿامُ ؿػّع 
 
 ال
ٖٜػػػػػػػار الفػػػػػػػػ والفػػػػػػػًّان )بٔعاد:5
 
ولػػػػػػػَ ال
 
لػػػػػػػٍؿ اال
 
مًبّػػػػػػػة زامّػػػػػػػة  .اال
 (.0011بٔعاد 
ووس:مٙعمػػػػػػػة ٖػػػػػػُ دراؿػػػػػػػة االِجٙػػػػػػاد بػػػػػػػؼووس شجػػػػػػَ اهػػػػػػػمصاؿ .اإللػػػػػػي ز 5

 .(0011روما )بٔعاد:مًبّة زامّة بٔعاد 
 .0( ج0013.الّػاؽ الٙعِم )بٔعاد:مًبّة زامّة بٔعاد 9
 .(0039دار الرّٞ   )بّػوت:)ثػزمة(گلگامـملصمة .2
دار الفػػػػ ون الدٙاّٖػػػػة  المّجٙػػػػعات العِوّػػػػة ٖػػػػُ الّػػػػػاؽ الٙعِم )بٔػػػػعاد:.7
 (.0033الّامة 

شمع واشمع،ؿامُ ؿػّع وزماؿ رقّع
 
 ال
 .(0033.ثارِض الفػؽ الٙعِم )بٔعاد:مًبّة الجّلّم الّالُ 1

 ادواردؿٍن،ماري 
."مٌٗػػػػٍ  مػػػػا ٚبػػػػٞ الجػػػػارِض والػػػػعِاهات مػػػػا ٚبػػػػٞ الجارِظّػػػػة" بصح هػػػػمن 3

دِػػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػػ٘:دار ِػػػػػاء الػػػػػعِن 
 
مٍؿػػػػػٍِة:ثارِض اال
 .0( ج5111للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 

ؿماغّو،بٌّرة طلّو  اإ
الٜػجابػػػػػػػة بصح هػػػػػػػمن مٍؿٍِة:شوػػػػػػػارن الّػاؽ )بٔػػػػػػػعاد:دار الصػِػػػػػػػة .0
 .0( ج0039للًباِة 

قاري،قاهػا رازا زٍباؿ 
 
 ا
ػػػع ِبػػػع الرلّػػػٞ زٍاد )بٔػػػعاد:دار )ثػزمة(.ملصمػػػة مٌابٌاراثا01  ثػزمة:ِر
 (.0005الصػِة للًباِة 

ـالطٍن
 
 ا
و ِػػػػػػػػػن الرماؿ ثػزمػػػػػػػػػة 00
 
مّػن شلمػػػػػػػػػُ .مصػػػػػػػػػاورن ٖاِػػػػػػػػػعروس ا

 
وثٙػػػػػػػػػعِم:ا
 (.5111مًػ )الٙاًػن:دار ٓػِب للًباِة والوفػ والجٍزُِ 
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 ال ّعِو، .ؼ.
ؿػػػًٍرن والجػػػارِض والصّان ثػزمة:شؾػػػان 05

 
ؿايّػ:دراؿػػػة ٖػػػُ اال
 
.ؿػػػصػ اال

مّظا ّػػػػػػػػػػػػػٞ إؿصاؽ )دمفػػػػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػعِن للوفػػػػػػػػػػػػػػ والجٍزِػػػػػػػػػػػػػُ 
 (.5113والجػزمة 

 الّاد،مّػؿّا
ؿػػػػػػًٍرن 05
 
دار ٝوّػػػػػػان  طّاية )دمفػػػػػػ٘:هٌػػػػػػاد  ثػزمػػػػػػة: .مَػػػػػػاًػ اال
 (.0000للعراؿات والوفػ 
لػػػٍر ورمٍز ثػزمة:شؾػػػّب ٝاؿٍشة )دمف٘:موفػػػٍرات وزارن الدٙاٖػػػة .09
 (.0003الؾٍرِة 
ؿػار ثػزمة:شؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّب 02

 
شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  واال
 
ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايّػ واال
 
.اال

 (.5119ٝاؿٍشة )دمف٘:موفٍرات وزارن الدٙاٖة 
.البصػػػػػػػػػػػػػػح ِػػػػػػػػػػػػػػن الجػػػػػػػػػػػػػػػارِض والمّوػػػػػػػػػػػػػػَ ٖػػػػػػػػػػػػػػُ العِن ثػزمة:ؿػػػػػػػػػػػػػػػّع 07
 (.5111 )بّػوت:الموَمة الّػبّة للجػزمة المٍلَ
."الفػػػػػػػػػػػػػػػػاماهّة:هَػن ِامػػػػػػػػػػػػػػػػة"  بصػػػػػػػػػػػػػػػػح هػػػػػػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض 01

دِػػػػػػػػػػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػعِن للوفػػػػػػػػػػػػػػ 
 
اال
 .0( ج5111والجٍزُِ 
المٙػػػػعس والّادي ثػزمػػػػػة:ِادؿ الّػػػػػٍا )بّػوت:دار الجوػػػػػٍِػ للًباِػػػػػة .03
 (.5110والوفػ والجٍزُِ 

 اوـّعٍِس اوـّع،بٍبلٍّس
ٍزس ثػزمػػػػػػػة:خػوت ِٜاقػػػػػػػة )الٙاًػن:الٌّ ة 00 .مؾػػػػػػض الٜا وات:مّجامٍٖر
 (.0005الممػِة الّامة للٜػجاب 

ِ ـ،اشمع 
 
 ا
.الجلمٍد:ٝػجػػػػاب الٌّػػػػٍد المٙعس )دمفػػػػػ٘:دار ٚجّبػػػػة للًباِػػػػة والوفػػػػػػ 51
 (.5117والجٍزُِ 

 بالػ،طي
دب الّػاؽ الٙعِم )بٔعاد:دار الصػِة للًباِة .50
 
 (.0017مٙعمة ُٖ ا
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طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  گلگػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامـ.ملصمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 55
 
 گلگػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامـوٚمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ا
 (.0037دار الف ون الدٙاّٖة الّامة   )بٔعاد:)ثػزمة(والًٍٖان

طػون
آ
 بارثٍن،بػوس وا
ة ماؿػػػػػػػػػػػػػػػجػ 55 .الجٗؾػػػػػػػػػػػػػػّػ الجًبّٙػػػػػػػػػػػػػػػُ للٜػجػػػػػػػػػػػػػػػاب المٙعس:ثػزمة:قػػػػػػػػػػػػػػػٝػ

ة ماؿجػ مّعِا   (.0003مّعِا )الٙاًػن:مًبّة قٝػ

 بارهعر،زّفػي 
ٖػِّٙة ثػزمة:شؾػػ59
 
ؿػػايّػ اال
 
 )دمفػػ٘:دار هّوػػٍ، الًػِصُن ًّػػدم .اال
 (.5111للعراؿات والوفػ والجٍزُِ 

 بعج،ولؽ 
الؾػػػػػػػػػػػػػػػػػصػ ٖػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الٙعِمة ثػزمة:ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػع الٌػػػػػػػػػػػػػػػػػادي ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػع .52

 .(0003الػشمن )بّػوت:م ؿؾة االهجفار الّػبُ 
ة الفػػػػؽ 57 ٍهّة ثػزمة:ٍِؿػػػٕ ؿػػػامُ الٍّؿٕ )ِمان:قػػػٝػ .العِاهػػة الِٗػ
وؿى للًباِة 
 
 (.0000اال

ل عري،غ ع ال
 
 لطّؿ ا
 (.5111.الًب ُٖ الّػاؽ الٙعِم )بٔعاد:موفٍرات المرمُ الّلمُ 51

 بممي زُ،ـػج 
وروؾ وزمػػػػػػػػػػػػعن .53

 
طجػػػػػػػػػػػػا  االؿػػػػػػػػػػػػًٍاهّة ٖػػػػػػػػػػػػُ المجصػػػػػػػػػػػػٕ الّػاٚػػػػػػػػػػػػُ:ا

 
اال
 (.0009همػ )لوعن:موفٍرات هابٍ 

 بنػ،الؾّع ِػكٍب 
.ًػػػػػٍامـ ٝػجػػػػػاب الصوػػػػػارات الؾػػػػػامّة الٙعِمػػػػػة  )الٙاًػن:دار الٜػجػػػػػاب 50
 وفػ با.ت(.الّػبُ للًباِة وال

 بٍثّػو،زان 
ػػػػػؼ اإلهمػػػػػاء  ولّػػػػػع الرادر )شلػػػػػب: ثػزمػػػػػة: .العِاهػػػػة ِوػػػػػع البػػػػػابلّّن 51 مٝػ
 (.5112الصواري 

.س.
 
ٍهّت،ا  ب
دِان ثػزمة:رها ؿامُ الظـ )شلب:دار الػهٍان با.ت(.50
 
 .مٙارهة اال
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جفارد خػوهٌّو  بٍلر،  زٍن ِر
رِض ."العِاهػػػػػػػػػػػة الٍّهاهّػػػػػػػػػػػة:هَػن ِامػػػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػٍِة:ثا55

دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن للوفػػػػػ والجٍزِػػػػُ 
 
اال
 .5( ج5112والجػزمة 

 بٍِّي،زٍرج 
قػػػػػػػٍرِة والبابلّة ثػزمػػػػػػػة ؿػػػػػػػلّم 55

 
داب اال
ث
.المؾػػػػػػ ولّة الرؼا ّػػػػػػػة ٖػػػػػػػُ اال
ة المًابُ الومٍذزّة   (.0030المٍِك )بٔعاد:قٝػ

 ثاهؾّعور،زاـّػ 
رامّػػػة" بصح هػػػمن مٍؿػػػٍِة:59
ث
دِػػػان ثصػِػ:ٖػاس ."العِاهػػػة اال

 
ثارِض اال
 .5( ج5111الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للجٍزُِ والجػزمة والوفػ 

 ثفان،وِوؼ ثؾّن 
دِان  ."الٍٜهٍٗقٍّؿّة" بصح همن مٍؿٍِة:52

 
ٖػاس  ثصػِػ: ثارِض اال
 .9( ج5117دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة  دمف٘:)الؾٍاح 

ي  ثٍهّالت،اإ
ؿػػػػػػػػػػػا57
 
لٌػػػػػػػػػػػة واال
ث
يّػ الجٍّثٍهّػػػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض ."اال

دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن للجٍزِػػػػُ والوفػػػػػ 
 
اال
 .5( ج5112والجػزمة 

 الرادر،ولّع
طػ:الوؾػػػػازٍن .51

 
قػػػػٍري المجا
 
الصػػػػػؼ والمػػػػواِات الّعوِػػػػة ٖػػػػُ الّمػػػػػ اال
دِب البٔعادِة 1والوؾّذ 
 
 (.0015بٔعاد:مًبّة اال
زِػػػػاء والصلُ" .53
 
بصػػػػح هػػػػمن مٍؿٍِة:شوػػػػارن الّػاؽ )بٔػػػػعاد:دار "اال
 .9( ج0032الصػِة للًباِة 

 زاهٍبؾن،خٍرهّلع
دِػػػػان مػػػػا بػػػػّن الوٌػِن:إيالػػػػة ِامػػػػة" بصح هػػػػمن مٍؿػػػػٍِة:ثارِض 50
 
."ا

دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن للوفػػػػػ والجٍزِػػػػُ 
 
اال
 .5( ج5111والجػزمة 
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 غ اس غلُ  الصؾّوُ،
ِؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ91ّ
 
ن اإلرث الؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمػي والؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّادن .مملٜػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا

 (.5119االمٍرِة )دمف٘:موفٍرات اثصاد الٜػجاب الّػب 

ؿػع بن بٍ بنػ
 
 الصفمُ،دمحم ال
ٚبػػػػػػػٞ المّاد )رؿػػػػػػػالة  057-550الٔػػػػػػػؼو الٍّهػػػػػػػاهُ لػػػػػػػباد الػاٖػػػػػػػعِن .90

داب 
ث
 (.5115مازؾجّػ ّٓػ موفٍرن زامّة المٍلٞ ٝلّة اال

شؾان  شكُ،اإ
 )بّػوت:دار الَّٙػػػػػػػة )ثػزمػػػػػػػة(.ماهٍؿػػػػػػػمػثُ:ٝػجاب الٌوػػػػػػػعوس المٙعس95

لّٕ والجػزمة والوفػ با.ت(.
 
 الّػبّة للجا

 شماد ،دمحم غمػ
.ثػػػػػػػارِض المػػػػػػػاب ة الموعا ّّن )دمفػػػػػػػ٘:دار ٚجّبػػػػػػػة للًباِػػػػػػػة والوفػػػػػػػػ 95
 (.0005والجٍزُِ 

 شوٍن،ها و
.ِٙا ػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػا بّػػػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػػػٍت ٖػػػػػػػػػػػُ شوػػػػػػػػػػػارن بػػػػػػػػػػػاد وادي الػاٖػػػػػػػػػػػعِن 99

 (.0037ة الٙعِمة )بٔعاد:دار الف ون الدٙاّٖة الّام
.ِٙا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الصّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان والظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٖػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ الصوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارن الّػاّٚػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 92

 (.5110الٙعِمة )بّػوت:الم ؿؾة الّػبّة للعراؿات والوفػ 

 طان،دمحم غ ع المػّع 
ؿايّػ الّػبّة ٚبٞ اإلؿا  )الٙاًػن:با.مى 97
 
 (.0051.اال

 الظطّب،دمحم 
موفػػػػػػٍرات اثصػػػػػػاد الٜػجػػػػػػاب  .مّػػػػػػالم شوػػػػػػارن ممػػػػػػػ الٙعِمة )دمفػػػػػػ٘:91
 (.0005الّػب 
.االخوٍلٍزّا:دراؿػػػة ِػػػن المرجمّػػػات البعا ّة )دمف٘:موفػػػٍرات ِػػػاء 93

 (.5119العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 

لظٍري،لطفُ 
 
 ا
ؿايّػ )بٔعاد:دار الف ون الدٙاّٖة الّامة90
 
 0( ج0001 .مّرم اال
ؿايّػ ) بٔعاد:دار الف ون الدٙاّٖة الّامة 21
 
 .5( ج0001.مّرم اال
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 ثكُ العباغ،
خػػار ولػػّْ الٍخوّػػة الٙعِمػػة ٖػػُ شػػٍض البصػػػ المجٍؿػػى" مرلة ٝلّػػة .20
ث
"اال
داب زامّة بٔعاد الّعد:
ث
 .0013 لؾوة:55اال

 العباغ والرادر،ثكُ وولّع
 (.0035.ِمٍر ما ٚبٞ الجارِض )بٔعاد:مًبّة زامّة بٔعاد 25  

مّو 
 
 دورهاِم،ا
دِػػػػػػػػػان ثصػِػ:ٖػاس 25

 
."الًٍيمّػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػٍِة:ثارِض اال
 .0( ج5111دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 1 الؾٍاح

مّن
 
اض غ ع الػشمن ا  العوري،ِر
دار الفػػػػػػػػػػػػػ ون الدٙاّٖػػػػػػػػػػػػػػة  اقٍرباهّباؿ:ؿػػػػػػػػػػػػػّػثي ومورؼاثي )بٔػػػػػػػػػػػػػػعاد:.29
 (.5110الّامة 

اض غ ع الػشمن وغلُ شؾّن ـػج   العوري والػامػي،ِر
."الؾػػػػػػػػػػػػاشػات ٖػػػػػػػػػػػػُ الّػػػػػػػػػػػػػاؽ الٙػػػػػػػػػػػػعِم والجػػػػػػػػػػػػٍران والجلمٍد" مرلػػػػػػػػػػػػة 22
 .5112/5117 لؾوة:25ؿٍمػ  :

 الػبّػُ،ـاهو 
-.المؾػػػػػّس الّػبُ:الومػػػػػػاهّة ٖػػػػػُ الرؼِػػػػػػن الّػبّػػػػػة والمػػػػػػاع البّؼهًػػػػػ27ُ

 (.5110الٗارؿُ )بّػوت:رِاض الػِؽ للٜػجب والوفػ 

بٍ رشمة،دمحم 
 
 ا
.اإلؿػػػػػا  والػػػػػعِن الممػػػػػػي الٙعِم:دراؿػػػػػة مٙارهػػػػػة بػػػػػّن الػػػػػعِن الٙػػػػػعِم 21

دِان الؾماوِة )الٙاًػن:شاب
 
 (.5112ُ للوفػ والجٍزُِ واال
 (.5112.الؾصػ ِوع الٗػاِوة )الٙاًػن:شابُ للوفػ والجٍزُِ 23

 رقّع،ـٍزي 
 (.0010الفػا ُ الّػاّٚة الٙعِمة )بٔعاد:دار الصػِة للًباِة .20
."المّجٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعات العِوّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن مٍؿٍِة:شوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارن 71

 .0( ج0039الّػاؽ )بٔعاد:دار الصػِة للًباِة 
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 زٍرج رو،
دار الصػِػػػػة  شؾػػػػّن ِلػػػػٍان شؾػػػػّن )بٔعاد: ثػزمػػػػة: ّػػػػػاؽ الٙػػػػعِم ال.70
 (.0039للًباِة 

ت   روثن،مارؽِػ
دار الًلّّػػػة للًباِػػػة  ٍِؿػػػٕ شبُ )بّػػػػوت: ثػزمػػػة: .ِلػػػٍ  البػػػابلّّن 75
 (.0031والوفػ 

 روز،ًػ.ج.
.العِاهػػػػػة الٍّهاهّػػػػػة الٙعِمة ثػزمػػػػػة:رمؼي ِبػػػػػعى زػزّؽ مػازّػػػػػة:دمحم 75
 (.0072هٌوة ممػ  ؿلّم ؿالم )الٙاًػن:دار

ها 
آ
 روِؼ،ا
مٜػجبػػػػػة الفػػػػػػؽ  إٝػػػػػػا  ٍِؿػػػػٕ )الٙاًػن: ثػزمػػػػة: روح ممػػػػػ الٙعِمػػػػػة .79
 .(5117العولّة 

ان دِر
 
دّوٍس،ا  ِر
-.بٍبػػػػػػػٍؿ ٍٖى)ٝػجػػػػػػػاب المرلؽ(:الٜػجػػػػػػػاب المٙػػػػػػػعس لٙبا ػػػػػػػٞ الّٜجفػػػػػػػ72ُ
زموة )ثػزمة(ماِا

 
 (0000 ثػزمة:لالس ِلماهُ )ِمان:دار ا

 زهار،ؿٌّو
هازّٞ:الومػػػػػػػػٍص ال77ٜ
 
 )دمفػػػػػػػػ٘:دار ٚجّبػػػػػػػػة للًباِػػػػػػػػة )ثػزمة(املة.اال
 (.5113والوفػ والجٍزُِ 

 ؿاهؼ،ًاري 
دار الٜػجػػػب للًباِػػػة  ِػػػامػ ؿلّمان )المٍلػػػٞ: ثػزمػػػة: .َِمػػػة بابػػػٞ 71
 (.0010والوفػ 
قػػػػػػػٍر ثػزمة:ِامػ ؿػػػػػػػلّمان )بٔعاد:مًبّة المرمػػػػػػػُ الّلمػػػػػػػُ  .73
 
ٚػػػػػػػٍن ا
 (.0000الّػاُٚ 
قػػػػػػػػػػٍر ث .70

 
ػزمة:ٝاٍم ؿػػػػػػػػػػّع الصّػػػػػػػػػػان الٍّمّػػػػػػػػػػة ٖػػػػػػػػػػُ بػػػػػػػػػػاد بابػػػػػػػػػػٞ وا
 (.5111العِن )بٔعاد:دار الف ون الدٙاّٖة الّامة 
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مّن  ؿلّم،
 
شمع ا

 
 ا
دهػػػػػػػػػػَ الٙعِم:ممػػػػػػػػػػػ.11

 
-الّػػػػػػػػػػػاؽ-دراؿػػػػػػػػػػات ٖػػػػػػػػػػُ شوػػػػػػػػػػارن الفػػػػػػػػػػػؽ اال
 (.0005إِػان )بّػوت:دار الوٌوة الّػبّة 

 ـػاس الؾٍاح،
ؿػػػػػػػػػػػػػػػًٍرن والمّوَ:دراؿػػػػػػػػػػػػػػػات ٖػػػػػػػػػػػػػػػُ المّدٍلٍزّػػػػػػػػػػػػػػػا والػػػػػػػػػػػػػػػػعِاهات 10
 
.اال
ّة )دمف٘:موفٍرات  (.5110ِاء العِن  المفٚػ
 الػػػػػػػػػػػػػػعاُٖ 15

 
.دِػػػػػػػػػػػػػػن اإلهؾػػػػػػػػػػػػػػان:بصح ٖػػػػػػػػػػػػػػُ ماًّػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػعِن وموفػػػػػػػػػػػػػػا
 (.5115العِوُ )دمف٘:موفٍرات ِاء العِن 
ؿًٍرن )دمفػ٘:.15

 
دار ِػاء  لٔؼ ِفجار:االلًٍة الم هدة والٞ العِن واال
 (.5115العِن 
.الػػػػػػشمن والفػػػػػًّان:الدوٍِة الٍٜهّػػػػػة والًػػػػػٍت الجػػػػػارِض ٖػػػػػُ الػػػػػعِاهات 19
ّة )  (.5119دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة المفٚػ
دِػػػػػػػػػػػػػان ثصػِػ:ٖػاس 12

 
."الجاوِػػػػػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض اال
 .9( ج5117الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 

."الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ٚبػػػػػػػػػػػػػػػػػػٞ اإلؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػا " بصح هػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض 17
دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن

 
للوفػػػػػ والجٍزِػػػػُ  اال
 .5( ج5111والجػزمة 

 ؿّنال،لّوا 
ؿٍِّة الٍؿًَ" بصح همن مٍؿػٍِة:ثارِض 11

 
."الفاماهّة الؾّبّػِة واال

دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن للوفػػػػػ والجٍزِػػػػُ 
 
اال
 0( ج5111والجػزمة 

نؽ،ماهؽ ورودا  قابّػو وًوعِر
ؿػػػػايّػ ثػزمة:شوا ِبٍد )دمفػػػػ٘:13
 
دار ِػػػػاء الػػػػعِن للوفػػػػػ .مّرػػػػم اال
 (.5113والجٍزُِ والجػزمة 

 الفاهػ،ـاثن مٍـق ـاهو غلُ
لٌػػػػة ٖػػػػُ الّػػػػػاؽ الٙعِم:دراؿػػػػة ثارِظّػػػػة داللّة )رؿػػػػالة .10
ث
ًػػػػم اال
 
رمػػػػٍز ا

داب 
ث
 (.5115مازؾجّػ ّٓػ موفٍرن زامّة المٍلٞ ٝلّة اال
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 قاًّن،قاهػ 
ؿػػػًٍرن والجػػػارِض )بّػوت:31

 
الجوٍِػ .الّٙػػػٞ ٖػػػُ المرجمػػػُ الّػاٚػػػُ بػػػّن اال
 (.5101للًباِة والوفػ والجٍزُِ 

 قلصت،ٍِؿؿ 
دار  .هصػػػػػػػػػٍ هَػِػػػػػػػػػة زعِػػػػػػػػػعن ٖػػػػػػػػػُ ِلػػػػػػػػػم االزجمػػػػػػػػػاع الػػػػػػػػػعِوُ )بّػوت:30
 (.5115الٗارابُ 

 الفٍاؼ،لاؿم 
ؿايّػ35
 
 .0( ج0007 )بّػوت:دار الؾاُٚ )ثػزمة(.دٍِان اال
35. 
 
 .5( ج0001ؿايّػ )بّػوت:دار الؾاُٚ دٍِان اال
 .5( ج0000:دار الؾاُٚ دٍِان االؿايّػ )بّػوت.39
ؿايّػ )بّػوت:دار الؾاُٚ 32
 
 .9( ج5110.دٍِان اال

 الفٍؾ،غلُ 
ؿايّػ بّن المّجٙعات الٙعِمة والجٍران )لوعن:دار الا  37
 
 .(0031.اال

 قّ اثا،ماؿٍمُ
 ثػزمػػػػػي إلػػػػػَ الّػبّػػػػػة:دمحم )ثػزمة(.ٍٝزُّٜ:الٜػجػػػػػاب الّابػػػػػاهُ المٙعس31

 (.0000ِوّمة )دمف٘:دار الجٍِٜن 

ؼلال  س،غ ع الػِؼ
دهػػػػػػػػَ الٙعِم )الٙاًػن:الٌّ ػػػػػػػػة الّامػػػػػػػػة لفػػػػػػػػ ون المًػػػػػػػػابُ 33
 
.الفػػػػػػػػػؽ اال
مّػِة 
 
 .0( ج0071اال

 لالس، ولّع دمحم
قٍرِة رؿػػػػػػػػػػالة مازؾػػػػػػػػػػجّػ ّٓػػػػػػػػػػػ .30

 
الّاٚػػػػػػػػػػات الؾّاؿػػػػػػػػػػّة للعولػػػػػػػػػػة اال
داب 
ث
 .0017موفٍرن زامّة بٔعاد ٝلّة اال

لمالصُ،
 
 لالح رقّع ا
لؾّاؿػػػػػػػػػػػػػػػُ لػػػػػػػػػػػػػػػػباد :دراؿػػػػػػػػػػػػػػػػة ٖػػػػػػػػػػػػػػػُ الجػػػػػػػػػػػػػػػػارِض االمملٜػػػػػػػػػػػػػػػة الصّدّة.01
هاهٍؿ )بٔعاد:با.مى 
 
 (.5111اال
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 موَ شؾن  غ اس،
ور" مرلػػػػػػػػة 00

 
."طورػػػػػػػػػ وثمّمػػػػػػػػة مػػػػػػػػن ثػػػػػػػػٞ دمحم وثمػػػػػػػػا م لػػػػػػػػغباب مػػػػػػػػن ا

 .5119-5115 لؾوة 25ؿٍمػ  

شمع 
 
 غ ع الرٍاد،ا
 .العِاء المؾجراب من الصعِح والٜػجاب )الٙاًػن:با.مى با.ت(.05

 غ ع الػشمن،طلّو 
رواٖػػػػع   )دمفػػػػ٘:)ثػزمة(للعِاهػػػػة الؼرادقجّة .اّٖؾػػػػجا:الٜػجاب المٙػػػػعس05
 (.5113للدٙاٖة والٗوٍن 

 غ ٍدي،ًوػي.س
 (.0000مّرم الصوارات الؾامّة )بّػوت:زػوس بػس .09

بٍ المصاؿن 
 
 غمفٍر،دمحم ا
دهػػػػػػػػػَ الٙػػػػػػػػػعِم )بّػوت:02

 
دار الوٌوػػػػػػػػػة  .مّػػػػػػػػػالم شوػػػػػػػػػارات الفػػػػػػػػػػؽ اال
 (.0031الّػبّة 

 غلُ،غ ع اللطّؿ اشمع 
دار الوٌوػػػػػػػػػػػػػػة  الّمػػػػػػػػػػػػػػػ الٌّادي )بّػػػػػػػػػػػػػػػوت: هُ:.الجػػػػػػػػػػػػػػارِض الٍّهػػػػػػػػػػػػػػا07
 (.0017الّػبّة 

 غلُ،ـاهو غ ع الٍاشع 
دب الٌػػػػػػػػؼؿ والٜٗاًػػػػػػػػة ِوػػػػػػػػع الؾػػػػػػػػٍمػِّن والبابلّّن" مرلػػػػػػػػة 01
 
."مػػػػػػػػن ا
 .0011 لؾوة:57ؿٍمػ  :
 .0012 لؾوة:50."خم زاء الًٍٖان" مرلة ؿٍمػ  :03
مًبّػػػػػػػػػػػػػة   )بٔعاد:)ثػزمة(.الًٍٖػػػػػػػػػػػػان ٖػػػػػػػػػػػػػُ المػازػػػػػػػػػػػػػُ المؾػػػػػػػػػػػػػمارِة00
 (.0012ص اإلطا
"الّػاٖة والؾصػ" بصح همن مٍؿٍِة: شوػارن الّػاؽ )بٔػعاد:دار .011
 .0( ج0039الصػِة للًباِة 
ؿان ثمٍز )بٔعاد:010
 
 (.0037دار الف ون الدٙاّٖة الّامة  .ِفجار وما
لػػػػػػػػٍاح ؿػػػػػػػػٍمػ إلػػػػػػػػَ الجٍران )بٔػػػػػػػػعاد:015
 
دار الفػػػػػػػػ ون الدٙاّٖػػػػػػػػة  .مػػػػػػػػن ا
 (.0030الّامة 



419 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .لٜػجاب المٙعسا.015

 الؾاهمُ،ؿػّع
ؼ )ثػزمة(.اثػاشؾػػػّؽ:ملصمة الظلػػػ٘ والًٍٖان019  )الػػػعار البّوػػػاء:المٝػ
 (.5113الدٙاُٖ الّػبُ 

 ؽػاهت،مّفّو
."العِاهػػػػػػػػػػة الػوماهّػػػػػػػػػػة:هَػن ِامػػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض 012

دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن للوفػػػػػ والجٍزِػػػػُ 
 
اال
 .5ج( 5112والجػزمة 

 ؽلٍّهرُ،بٍؿ 
 دار مًػػػابُ المؾػػػجٙبٞ  .الًػػػب ِوػػػع ٚػػػعماء الممػِّن )اإلؿػػػٜوعرِة:017
 ت(. با.

 ؽّو،ؿا  د.
مػِّٜػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػمالّة بصح هػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػٍِة:ثارِض 011
 
."الفػػػػػػػػػاماهّة اال

دِػػػػػػػػػػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػعِن للوفػػػػػػػػػػػػػػ 
 
اال
 .0( ج5111والجٍزُِ 

 ؽٍّراهع،ؼ.
ؿػػػػػػػػػػػاي013ّ
 
لٌػػػػػػػػػػػة واال
ث
ػ الٍّهاهّػػػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض ."اال

دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن للوفػػػػػ والجٍزِػػػػُ 
 
اال
 .5( ج5112والجػزمة 
ؿػػػػػػػػايّػ الػوماهّػػػػػػػػة"  بصػػػػػػػػح هػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػٍِة:ثارِض 010
 
لٌػػػػػػػػة واال
ث
."اال

دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن للوفػػػػػ والجٍزِػػػػُ 
 
اال
 .5( ج5112والجػزمة 

 ج. ڤاِع،
ؿػػايّػ" بصح هػػمن مٍؿػػٍِة:ثارِض 001

 
لٌػػة واال
ث
."دِاهػػة ممػػػ الٙعِمة:اال

دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن للوفػػػػػ والجٍزِػػػػُ 
 
اال
 .5( ج5111والجػزمة 
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شمع ش ّب ؿوّع 
 
 الفجالوي،ا
يػوشػػػػػػػػػة مازؾػػػػػػػػػجّػ ّٓػػػػػػػػػػ  770-731.اؿػػػػػػػػػػشعون 000

 
ٚبػػػػػػػػػٞ المّاد )ا
 (.5117موفٍرن زامّة واؿى ٝلّة الجػبّة 

 ـػزّو،بّ لٍّس ـػزّلٍّس مارو 
دار الّلػػػػػػػػػػػػػم   )بّػوت:الظالػػػػػػػػػػػػػعي.االهّادن ثػزمػػػػػػػػػػػػػة:ِوبػن ؿػػػػػػػػػػػػػامة 005
 (.0013للماِّن 

بٍ الكاؿم 
 
 الفػدوؿُ،ا
ؿمّػ المػالًُ )بّػوت:دار .الفاًوامة:ملصمة الٗػس الٜبػ، ثػزمة 005
 (.0010الّلم للماِّن 

 ـػولّـ،ج.س.
ٖػِّٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ009
 
من مٍؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض ."الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعِاهات اال

دِػػػػػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمف٘:موفػػػػػػػػٍرات ِػػػػػػػػاء الػػػػػػػػعِن للوفػػػػػػػػػ 
 
اال
 .0( ج5111والجٍزُِ والجػزمة 

هّؽ 
 
صة،ا  ـِػ
دب الؾػػػػػػام002ُ

 
ؿػػػػػػايّػ مػػػػػػن اال
 
 )بّػوت:دار الوٌػػػػػػار )ثػزمة(.ماشػػػػػػم وا
 (.0010للوفػ 
ؿػػػػػػػػػػػايّػ مػػػػػػػػػػػن اوٓارِت007
 
 )بّػوت:دار الوٌػػػػػػػػػػػار )ثػزمػػػػػػػػػػػة(.ماشػػػػػػػػػػم وا
 (.0031للوفػ 

ؼ   ر،زّمؽ ـِػ
بػػػػػػػػػٍ 001

 
شمػػػػػػػػع ا
 
.الٔمػػػػػػػػن الغًبُ:دراؿػػػػػػػػػة ٖػػػػػػػػُ الؾػػػػػػػػػصػ والعِن ثػزمة:ا
لّٕ والوفػ 
 
 (.0010زِع )الٙاًػن:الٌّ ة الممػِة الّامة للجا
.الٍٗلٜلػػػػػٍر ٖػػػػػُ الٌّػػػػػع الٙعِم ثػزمة:هبّلػػػػػة إبػاًّم مػازّة:شؾػػػػػن 003

 (.0015ٍاٍا )الٙاًػن:الٌّ ة الممػِة الّامة للٜػجاب 
لٞ الوار ثػ 000
 
ؿايّػ ُٖ ا
 
زمة:ٍِؿػٕ قػلب الفا  )دمفػ٘:دار ِػاء .ا

 (.5113العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 
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جفارد  ـٍلجؼ،  ِر
دِػػػػػػػػػػػان .051

 
خػػػػػػػػػػػػت إِػػػػػػػػػػػػان ٖػػػػػػػػػػػُ ا
 
الػوشاهّػػػػػػػػػػػة ٖػػػػػػػػػػػُ ارض الوباء:ّٝػػػػػػػػػػػٕ ا
 (.5117الّالم )بّػوت:العار الّػبّة للّلٍ  

 ـّػ ،ؽّؼا
 ثػزمة:ؿػػػٌّٞ )ثػزمة(.الومػػػٍص الٜاملػػػة لمظًٍيػػػات البصػػػػ المّت050
ار  .(5117 )دمف٘:دار ٚجّبة للًباِة والوفػ والجٍزُِ ٝز

ؿ   هام و،زٍِز
لٕ وزػػػػػػػػػػػػي 055
 
دار  شؾػػػػػػػػػػػػن لٙػ )دمفػػػػػػػػػػػػ٘: ثػزمػػػػػػػػػػػػة: .البًػػػػػػػػػػػػٞ بػػػػػػػػػػػػا
 (.5115الٜلمة 

. ػهُ،گ
 
 اولّفػ ا
.الصّدٍّن ثػزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:دمحم ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الٙػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر دمحم مػازّة:ّٖمػػػػػػػػػػػػػػػػػػٞ 055

 (.0075الٍا لُ )بٔعاد:مًبٍِات الباغ 

ٍح  مػ،لمٍ ّو ه   هِػ
لٍا .059
 
ح ؿٍمػ ثػزمة:يي باٚػ )الٙاًػن:م ؿؾػة ٖػػاهٜلّن للًباِػة من ا
 (.0021والوفػ 
لػػٕ 052

 
دبّػػة ٖػػُ اال
 
ؿػػايّػ الؾٍمػِة:دراؿػػة ٖػػُ المورػػؼات الػوشّػػة واال

 
.اال

الدالػػػػػػح ٚبػػػػػػٞ المّاد ثػزمة:ٍِؿػػػػػػٕ داوود ِبػػػػػػع الٙادر )بٔعاد:مًبّػػػػػػة 
 (.0010المّارؼ 
مػػػػػػػػػػػػػٞ .الؾػػػػػػػػػػػػػٍمػٍِن:ثارِظٌم وشوػػػػػػػػػػػػػارثٌم وطما مٌم ثػزمة:057ّٖ

 (.0015الٍا لُ )الٍِٜت:دار ٓػِب للًباِة 

 هالرج،زّؾنا 
ؿػػػػػػايّػ ثػزمة:شاز  مالػػػػػػٛ.051

 
 الصٜاِػػػػػات الٍٗلٜلٍرِػػػػػػة والظػاٖػػػػػات واال
 (.5113مصؾن )بٔعاد:موفٍرات بّت الصٜمة 

بٍ الموغر ًفا  بن دمحم بن الؾا ب  النل ُ،
 
 ا
لػػػػػػػػػػػوا  053
 
ُ)الٙػػػػػػػػػػػاًػن: ثصّٙػػػػػػػػػػػ٘: .ٝػجػػػػػػػػػػػاب اال دار الٜػجػػػػػػػػػػػب  اشمػػػػػػػػػػػع ٝز
 (.0002ِة الممػ
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 شؾن  هماؿ،
الٌّ ػػػػػػػػػػة الممػػػػػػػػػػػِة الّامػػػػػػػػػػػة  .الًػػػػػػػػػػب الممػػػػػػػػػػػي الٙػػػػػػػػػػعِم )الٙاًػن:050
 (.0003للٜػجاب 

ٍهان لن  .وه
 
 هٍبػ وماِنو،ا
."العِاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الٜوّاهّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة" بصح هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض 051

دِػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػ٘:دار ِػػػاء الػػػعِن للجٍزِػػػُ والجػزمػػػة 
 
اال
 .5( ج5111والوفػ 

ؽ   هٍبػ،ؽِػ
ة الجػػػاِمؼ 050 ؿػػػايّػ إٓػِّٙػػػة وروماهّة ثػزمػػػة:ٓاهم العباغ )بٔعاد:قػػػٝػ
 
.ا
 (.0039للًباِة والوفػ 

 هٍبُ،هٍرا
مٍن .055

 
الًػِػػػ٘ إلػػػَ هّوٍ، ثػزمة:ؿلؾػػػٞ دمحم الّاهُ )بٔػػػعاد:دار المػػػا

 (.0003للجػزمة والوفػ 

رخػ 
آ
 هٍرثو،ا
ؿػػػػػػايّػ الّالم ثػزمة:ؿػػػػػٌَ 055
 
 )بّػوت:الم ؿؾػػػػػػة الًػِصُ.ٚػػػػػامٍس ا
 (.0005ة للعراؿات والوفػ الّػبّ

 هٍن،هارلجٍن
.ٚمػػػػػػػػػػػة اإلهؾػػػػػػػػػػػان ثػزمة:دمحم ثٍّٖػػػػػػػػػػػ٘ شؾػػػػػػػػػػػّن وِبػػػػػػػػػػػع المًلػػػػػػػػػػػب 059

ًلّة با.ت(.
 
مّن )بٔعاد:المٜػجبة اال
 
مّن مػازّة:مصمٍد اال
 
 اال

 هٍهجّوٍ،زٍرج 
قٍر ثػزمة:ؿػػػػلّم يػػػػي الجٜػِجػػػػُ 052

 
.الصّػػػػان الٍّمّػػػػة ٖػػػػُ بػػػػاد بابػػػػٞ وا
ان ِبع الجٜػِجُ )بٔعاد:دار الصػِ  (.0010ة للًباِة وبًػ

 لمّاء وؿالم النّالهُ واللٍؿُ،
وؿ الّػػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػن الٙػػػػػػػػػػػػػػن الجاؿػػػػػػػػػػػػػُ وشجػػػػػػػػػػػػػَ الؾػػػػػػػػػػػػػادس ٚبػػػػػػػػػػػػػٞ .057
 
ا

 (.0000المّاد" )لوعن:موفٍرات هابٍ 
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ٍها، ٍهٍّ دِوعو هّ  ب
دار الفػػػػػ ون  شػػػػػاز  مالػػػػػٛ مصؾػػػػػن )بٔعاد: ثػزمػػػػػة: ثّػػػػػالّم بػػػػػٍذا .051
 .(5113الدٙاّٖة الّامة 

وّي   لبات،ِر
ٝعي.الجفػػظّك 053

 
 ثػزمة:ِبػػع اللًّػػػٕ )ثػزمة(واإلهػػغار ٖػػُ الًػػب اال
لبعري )بٔعاد:مًبّة المرمُ الّلمُ الّػاُٚ 
 
 (.0017ا
.المّجٙػػػعات العِوّػػػة ٖػػػُ بػػػاد وادي الػاٖػػػعِن:مظجارات مػػػن الومػػػٍص 050
بٍهػػػا وولّػػػع الرادر )بٔعاد:مًبّػػػة الجّلػػػّم )ثػزمة(البابلّة
 
لبّػ ا
 
 ثػزمػػػة:ا
 (.0033الّالُ 

طػ 
آ
جفارد وا  ون،لُ،ِر
اإلرث المؾػػػّصُ ثػزمة:دمحم الٍاٝع )دمفػػػ٘:دار لػػػٗصات للعراؿػػػات .091
 .(5110والوفػ 

لمازعي،طؼغو 
 
 ا
وؿى للًباِة 090

 
ة الفػؽ اال لٌة الٜوّاهّة )ِمان:قٝػ
ث
 (.0000.اال

 المػمٍري،هازس 
ؿػػػػػػػًٍرن هبػػػػػػػات اللٗػػػػػػػاح وِٙا ػػػػػػػع االهبّػػػػػػػاث 095

 
وِػػػػػػػٞ الػػػػػػػوك الجٍراثُ:ا
 
.ثا
 (.5113ٙاٖة والوفػ الٜوّاهُ )بٔعاد:دار المع، للد

 مٍؿناثُ،ؿ جّوٍ 
.الصوػػػارات الؾػػػامّة الٙعِمة ثػزمة:الؾػػػّع ِّٙػػػٍب بٜػ مػازّػػػة:دمحم 095

 الٙماص )الٙاًػن:دار الٜػجاب الّػبُ للًباِة والوفػ با.ت(.

 زاؿم غ اس مصؾن المٍلَ،
بػػػػػػان االشػػػػػػجاؿ الؾلٍُٚ )رؿػػػػػػالة مازؾػػػػػػجّػ ّٓػػػػػػػ .099
 
شػػػػػػٍاؿ الّػػػػػػػاؽ ا
 
ا
داب موفٍرن زامّة المٍلٞ 
ث
 .(5111ٝلّة اال

 مٍهفُ،ؾ. .
ع ِبػع الرلّػٞ زٍاد )الاذّٚػة:دار الصػػٍار )ثػزمة(.ٝػِفػوا092  ثػزمة:ِر
 1(.5111للوفػ والجٍزُِ 
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. مّؾٍلّفؾنُ،
 
 س. ا
لٌة والعِاهات ثػزمة:شؾػان مّظا ّػٞ إؿصاؽ )دمفػ٘:دار 097
ث
ؿػار اال
 
.ا

 (.5111ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 

 هاراِان،ر.ؾ.
 ثػزمػػػػػػػة:زٍزِٕ هػػػػػػػادر بٍلؽ )بٔػػػػػػػعاد:دار )ثػزمة(.ملصمػػػػػػػة راماِاها091
 (.0031الصػِة للًباِة 

 الوفار،غلُ ؿامُ 
ن الػػػػػعِن:093
 
مًػػػػػابُ  الوَػِػػػػػات الجًٍرِػػػػػة والم لٌة )اإلؿػػػػػٜوعرِة: .هفػػػػػا
 (.0090ِابعِن 

 هٍس،زٍن ب.
ًػػػػم الظمػػػػا ك الممّػػػػؼن للػػػػعِن ٖػػػػُ المرجمّػػػػات البعا ّػػػػة" بصح 090
 
."ا
دِان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػاء هػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػٍِة:ثارِ
 
ض.اال
 .0( ج5111العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 
دِػػان ثصػِػ:ٖػاس 021

 
."العِاهػػة البٍذِػػة" بصح هػػمن مٍؿػػٍِة:ثارِض اال
 .9( ج5117الؾٍاح )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزُِ والجػزمة 

."العِاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الٌوعوؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّة" بصح هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض 020
د
 
ِػػػػػػػػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػعِن للجٍزِػػػػػػػػػػػػُ اال
 .9( ج5117والوفػ 

 ًاردن،دوهالع 
دِان ثصػِػ:ٖػاس 025

 
."العِاهة الّٗوّّٙة" بصح همن مٍؿٍِة:ثارِض اال
الؾٍاح  )دمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٘:دار ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعِن للجٍزِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ والجػزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .5( ج5111والوفػ 

 النؾوعر  ًاِعؿ،
والجٜػػػػػػٍِن ِوػػػػػػع ٚػػػػػػعماء الّػػػػػػػاّّٚن  .الظلّٙػػػػػػة البابلّة:ٚمػػػػػػة الوفػػػػػػٍء025

 ثػزمػػػػػػػػػػػػػػػة:خامػ مٌػػػػػػػػػػػػػػػعي )ثػزمة(واهّٜاؿػػػػػػػػػػػػػػػاثٌا ِلػػػػػػػػػػػػػػػَ الٌّػػػػػػػػػػػػػػػع الٙعِم
دمحم مػازّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:مصُ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعِن إؿماِّٞ )بٔعاد:موفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرات بّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 .(5110الصٜمة 
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ِم 
 
 ًٍثنػاهجؽ،ا
مػِّٜػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػمالّة" بصح هػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض 029
 
دِػػػػػػػػػػان اال
 
."اال

دِان )دمف٘:دار ِاء العِن للوفػ والجٍزِ
 
 .0( ج5111ُ والجػزمة اال

 ًٍؾ،لمٍ ّو ًوػي 
.موًّػػػػػػٕ المظّلػػػػػػة البفػِة ثػزمة:لػػػػػػبصُ شعِعي )الاذّٚػػػػػػة:دار 022
 .(5119الصٍراء للوفػ والجٍزُِ 
قػػػػػػػػػػػػػػػٍر"  بصػػػػػػػػػػػػػػح هػػػػػػػػػػػػػػػمن مٍؿػػػػػػػػػػػػػػػٍِة:ثارِض 027
 
."دِاهػػػػػػػػػػػػػػة بابػػػػػػػػػػػػػػػٞ وا

دِػػػػان ثصػِػ:ٖػاس الؾٍاح )دمفػػػػ٘:دار ِػػػػاء الػػػػعِن للوفػػػػػ والجٍزِػػػػُ 
 
اال
 .5( ج5111والجػزمة 

 وسًٍمّػ 
بٍ ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ:021

 
دار ٝلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  .اإللّاذن ثػزمة:ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوح ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعوان )ا
 (.5110للًباِة 

 ًّػودوت
بػػػٍ ٍبػػػُ 023

 
بػػػٍ ٍبُ:ًّ ػػػة ا
 
.ثػػػارِض ًّػودوت ثػزمة:ِبػػػع اإللػػػي الماح )ا
 (.5111للدٙاٖة والجػاث 

نؽ   وارهػ،ِر
و شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب يػوادن ثػزمة:لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالس 020

 
.اإلٓػِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٘ والًػوادِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ا
 .(0031الجٍِرُ )بٔعاد:مًبّة االٚجماد 

 ولؾٍن،زٍن،
مٜػجبػػػة الوٌوػػػة  اشمػػػع ٖظػي )الٙػػػاًػن: ثػزمػػػة: .الصوػػػارن الممػػػػِة 071
 (.0022الممػِة 

ؿامة ِصّػػَ،
 
 غعهان ا
المػض ومؾبباثي ُٖ باد الػاٖعِن الٙعِمة:دراؿة ٖػُ هػٍء الومػٍص .070

ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاذ/زامّة 
 
الؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍمػِة واالٝعِة مرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اال
 .5101 لؾوة:053بٔعاد الّعد:
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ػػػا ٖػػػُ الّاج:دراؿػػػة مٙارهػػػة ٖػػػُ الصوػػػارات الًٙػػػٍس الؾػػػصػِة .075 ودوًر
الٙعِمة مرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٝلّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الجػبّة/الرامّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 .5100 لؾوة:5 المرلع:5المؾجومػِة الّعد:
.ِاٚػػػػػة الؾػػػػػصػ بالًػػػػػب ٖػػػػػُ الصوػػػػػارات الٙعِمػػػػػة:الٜػجابات الٌٍّدِػػػػػة 075

همٍذزا" دورِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٝػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 
والمؾػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّصّة المبٜػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا
 .5100 لؾوة:05الجارِظّة الّعد:
ػػػػػػػػا ٖػػػػػػػػُ دِاهػػػػػػػػة بػػػػػػػػاد الّٗارِػػػػػػػػت ا.079 لفػػػػػػػػػِػن واقػػػػػػػػباح المػػػػػػػػٍثَ ودوًر
 .5105 لؾوة 7ٝان الجارِظّة الّعد: دورِةالػاٖعِن 
ػػػا ٖػػػُ الّػػػاج: دراؿػػػة ٖػػػُ 072 .الّٙػػػاّٚػ واالدوات والٙػػػٍ، الؾػػػصػِة ودوًر

دورِػػة  مّجٙػػعات شوػػارات الفػػػؽ االدهػػَ الٙػػعِم والصوػػارات الٜاؿػػّّٜة 
 .5105  لؾوة 50ٝان الجارِظّة الّعد:
ا ٖػُ الجػارِض: هَػػن مػن ازػٞ ٌٖػػم .077 ّة لٌػا زػغوًر مّجٙػعات قػّبّة قػٚػ

ُ  مرلة ذوات  الّعد:   .5102  لؾوة: 01الجػاث الفٚػ
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